
ការបោះះឆ្នោោ�តសាលាក្រុ��ងទូូទៅ
ថ្ងៃៃ�អង្គាា�រ ទូី 8 ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំោ�� 2022

O
FF

IC
E 

O
F 

TH
E 

C
IT

Y 
C

LE
R

K
EL

EC
TI

O
N

 D
IV

IS
IO

N
55

5 
R

A
M

IR
EZ

 S
TR

EE
T

SP
A

C
E 

30
0

LO
S 

A
N

G
EL

ES
, C

A 
90

01
2

N
O

N
 P

R
O

FI
T 

O
R

G
.

U
.S

. P
O

S
TA

G
E

PA
ID

C
IT

Y 
O

F 
LO

S
 A

N
G

E
LE

S
E

LE
C

TI
O

N
 D

IV
IS

IO
N

cl
er

k.
la

ci
ty.

or
g/

el
ec

tio
ns

/

ច្ឆិងក្រុ�ងដោយ HOLLY L. WOLCOTT, ស្មៀៀ�នក្រុ��ង 

កូូនស្មៀៀវិភៅ
ព័័ត៌មាន
សីី្តីព័កីារបោះះឆ្នោោ�ត

KHMER



For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

ស្តីម��ប់ព័័ត៌មានស្តីីីព័ីការបោះះឆ្នោោ�ត  
ស្តីូមទូូរស្តី័ព័្ទទៅកាន់ល�ខ 1-888-873-1000

ទូីក្រុ��ង Los Angeles ផ្ដល់ព័័ត៌មានអ្នកូបោះះឆ្នោោ�តជាភាសាអង់គ្ល�ស្តី  
កូ៏ដូច្ឆិជាភាសាដូច្ឆិខាងក��ម៖
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TOC-KH

ម���ចីុះប��ី-អ�កកត់���/���ន�នធីរបស�់នធី Los Angeles គឺ�អ�ក��ប់��ង�រ�ះ���ត����ងុ
��ទី��ុង Los Angeles។

ខិត�ប័ណ���ះ�ន��ព័ត៌�ន�ើវ��ន�រ��សន�កឹ���តរបសទី់��ងុស���ប់�រ�ះ���ត����ងុទូ�
����ទី 8 ��វ�ច�ិ� ���ំ 2022 ប៉ុ���ះ។
ស���ប់ព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង�រ�ះ���ត ដូច�មណ�ល�ះ���ត សូម�ក់ទងមក�ន់�នធ ី LA

�មរយៈ��ខ (800) 815-2666 ឬសមូចូល��ន់��ហទំព័ររបសពួ់ក���មរយៈ www.lavote.gov.

��វ�ច�ិ� ���ំ 2022

��ង�តិ� 

ទំព័រ

1 *KH1*



��វ�ច�ិ� ���ំ 2022VIP-22-KH

3 ទំព័រប���ប់��ះ�នកំ���ម����វ��ន�រ��សន�ឹក���តរបស់ទី��ុង។ អត�បទ�ំង��ុង��
វ��ន�រនីមួយៗ�យអម�មួយនឹងព័ត៌�ន����ង�ៀត���វ�ន�ះពុម�ប���ប់ពី�រស���បសន�កឹ���ត 
(សូម�ើល��ងទំព័រ�តិ�)។

2 *KH2*



សំំណើើ LH នៃៃទីីក្រុៃ�ង LOS ANGELES

ចំំណងជើើង៖
ការអនុុញ្ញាា�តសម្រា��ប់់លំំនៅឋានុដែ�លំមានុប្រា��ក់់ចំំណូូលំទាប់ប់ន្ថែែ�ម

បញ្ហាាៃ៖
តើើអនក់យលំ់ព្រ�មលើើវិិធានុការដែ�លំអនុុញ្ញាា�តឱ្�យអង្គគភាពសាធារណូៈក់ន�ង្គទីីក្រុ�ុង្គ Los Angeles ដើើម�បីីអភិិវិឌ្�ឍ 
សាង្គសង្គ់ ឬទីិញរហូូតដលំ់ 5,000 យូនុីតប់ន្ថែែ�មនៃ�លំំនៅឋានុជួួលំសម្រា��ប់់អនក់ដែ�លំមានុប្រា��ក់់ចំំណូូលំ
ទាប់នៅក់ន�ង្គមណូឌលំក្រុ�ុមប្រឹ��ក់�សានុីមួយៗ សម្រា��ប់់ចំំនុួនុសរុប់រហូូតដលំ់ 75,000 យូនុីតប់ន្ថែែ�មទៀៀតនៃ�
លំំនៅឋានុសម្រា��ប់់អនក់ដែ�លំមានុចំំណូូលំទាប់នៅក់ន�ង្គទីីក្រុ�ុង្គ ដើើម�បីីដោះះស្រា��យភាពគ្មាា�នុផ្ទះះះសម្�បី�ង្គ នុិង្គ
តម្រូ��វិការលំំនៅឋានុដែ�លំមានុតម្លៃៃ�សមរម�យ សែិតក្រោ��មភាពអាចំរក់បានុនៃ�មូលំនុិធិិ នុិង្គតម្រូ��វិការអភិិវិឌ្�ឍ
ទីីក្រុ�ុង្គដែ�រឬទៀ�?

ស្ថាាៃនភាព៖
មាត្រា�� 34 នៃ�រដឋធិមមនុុញ្ញញរប់ស់រដឋតម្រូ��វិឱ្�យរដ្ឋាា�ភិិបាលំមូលំដ្ឋាា�នុ ទីទីួលំបានុការយលំ់ព្រ�មពីអនក់បោះះឆ្នោោ�ត 
ដើើម�បីីអភិិវិឌ្�ឍ សាង្គសង្គ់ ឬទីិញយូនុីតនៃ�លំំនៅឋានុជួួលំសម្រា��ប់់អនក់ដែ�លំមានុប្រា��ក់់់ចំំណូូលំទាប់។ 
នៅក់ន�ង្គឆ្នាំោ�ំ 2008 អនក់បោះះឆ្នោោ�តនៃ�ទីីក្រុ�ុង្គ Los Angeles បានុយលំ់ព្រ�មលើើវិិធានុការបោះះឆ្នោោ�តដែ�លំ
អនុុញ្ញាា�ត នុិង្គរក់�សាក់ម្រូ�ិតនៃ�លំំនៅឋានុសម្រា��ប់់អនក់ដែ�លំមានុប្រា��ក់់ចំំណូូលំទាប់ចំំនុួនុ 3,500 យូនុីត
ក់ន�ង្គមួយមណូឌលំក្រុ�ុមប្រឹ��ក់�សា សម្រា��ប់់ចំំនុួនុសរុប់ 52,500 យូនុីតនៃ�លំំនៅឋានុសម្រា��ប់់អនក់ដែ�លំមានុ
ប្រា��ក់់ចំំណូូលំទាប់នៅក់ន�ង្គទីីក្រុ�ុង្គ Los Angeles។ មណូឌលំក្រុ�ុមប្រឹ��ក់�សាជាច្រើ�ើនុក់ំពុង្គខិិតជួិតដែ�នុក់ំណូត់
ដែ�លំមានុការអនុុញ្ញាា�តរប់ស់ពួក់គេ�។

យោង្គតាមក្រុ�សួង្គលំំនៅឋានុ ក់ម្រូ�ិតប់ចំុ�ប់�បីនុនមិនុគ្រ�ប់់គ្រា��នុ់សម្រា��ប់់ដោះះស្រា��យភាពគ្មាា�នុផ្ទះះះសម្�បី�ង្គ 
នុិង្គតម្រូ��វិការលំំនៅឋានុដែ�លំមានុតម្លៃៃ�សមរម�យនោះះទៀ�។ ប់ចំុ�ប់�បីនុននេះ�ះ សមាសធាតុលំំនៅឋានុក់ន�ង្គ
ឆ្នាំោ�ំ 2021‑2029 រប់ស់ទីីក្រុ�ុង្គ ដូចំដែ�លំបានុតម្រូ��វិដោះយចំ�បាប់់រដឋ ក់ំណូត់គោលំដៅដែ�លំទីីក្រុ�ុង្គផ្ទះតលំ់ជួូនុ
លំំនៅឋានុដែ�លំមានុតម្លៃៃ�សមរម�យចំំនុួនុ 185,000 យូនុីតសម្រា��ប់់គ្រ��សារដែ�លំមានុប្រា��ក់់ចំំណូូលំទាប់ នុិង្គ
ទាប់ប់ំផ្ទះុតត្រឹ��មឆ្នាំោ�ំ 2029។

ការស្នើើើ៖
វិិធានុការនេះ�ះនុ�ង្គអនុុញ្ញាា�តឱ្�យអង្គគភាពសាធារណូៈនៅក់ន�ង្គទីីក្រុ�ុង្គអភិិវិឌ្�ឍ សាង្គសង្គ់ ឬទីិញលំំនៅឋានុជួួលំ
សម្រា��ប់់អនក់ដែ�លំមានុប្រា��ក់់ចំំណូូលំទាប់ប់ន្ថែែ�មចំំនុួនុ 5,000 យូនុីតនៅក់ន�ង្គមណូឌលំក្រុ�ុមប្រឹ��ក់�សានុីមួយៗ 
សម្រា��ប់់ចំំនុួនុសរុប់ 75,000 យូនុីតប់ន្ថែែ�មនៃ�លំំនៅឋានុសម្រា��ប់់អនក់ដែ�លំមានុប្រា��ក់់់ចំំណូូលំទាប់នៅក់ន�ង្គ
ទីីក្រុ�ុង្គ។

ការបោះះឆ្នោោៃតគាំំទ្រៃមានន័យថា៖
អនក់ចំង្គ់ផ្ទះតលំ់សិទីិិដលំ់អង្គគភាពសាធារណូៈនៅក់ន�ង្គទីីក្រុ�ុង្គ Los Angeles ដើើម�បីីអភិិវិឌ្�ឍ សាង្គសង្គ់ ឬទីិញ
លំំនៅឋានុជួួលំសម្រា��ប់់អនក់ដែ�លំមានុប្រា��ក់់ចំំណូូលំទាប់ចំំនុួនុ 5,000 យូនុីតប់ន្ថែែ�មទៀៀតនៅក់ន�ង្គមណូឌលំ
ក្រុ�ុមប្រឹ��ក់�សានុីមួយៗ។

ការបោះះឆ្នោោៃតជំំទាសំ់មានន័យថា៖
អនក់មិនុចំង្គ់អនុុញ្ញាា�តឱ្�យអង្គគភាពសាធារណូៈនៅក់ន�ង្គទីីក្រុ�ុង្គ Los Angeles អភិិវិឌ្�ឍ សាង្គសង្គ់ ឬទីិញ
លំំនៅឋានុជួួលំសម្រា��ប់់អនក់ដែ�លំមានុប្រា��ក់់ចំំណូូលំទាប់ប់ន្ថែែ�មចំំនុួនុ 5,000 យូនុីតនៅក់ន�ង្គមណូឌលំ
ក្រុ�ុមប្រឹ��ក់�សានុីមួយៗនោះះទៀ�។

អតថបទីពេៃញលេៃញនៃៃសំំណើើនេះៃះចាប់ផ្តើើើមនៅទីំព័រទីី 9។

BSLH‑KH

E281602 ទីទីទីទីទីទីទី LA ទីទីទីទី #2 5 3/8” x 8 3/8”

ខែ�វិិចំិិកា ឆ្នាំោ�ំ 20223 *KH3*



សំំណើើ SP នៃៃទីីក្រុៃ�ង LOS ANGELES

ចំំណងជើើង៖
ពន្ធធលើើក្្បាលដីីនៃ្ឧទ្្យាន្ធ ន្ធិងក្ន្លែែ្ងក្ម្្សាន្ធត

បញ្ហាាៃ៖
តើើអ្ននក្យល់ព្រ្ម្លើើបទ្បញ្ញញត្តិតិដែ្លផ្តតល់ម្ូលន្ធិធិិសម្រា្្ប់ឧទ្្យាន្ធ ម្ជ្្ឈម្ណ្ឌឌលក្ម្្សាន្ធត អាងហែ្លទ្ឹក្ 
សួន្ធក្ុមារ ផ្តែ�វទ្ឹក្ ឆ្នេន្រ ទ្ីធ្លាា្បៃ្ត្តិង ទ្ីធ្លាា្បើើក្ចំំហ ក្ន្លែែ្ងមើើលថែ្ទាំំក្ុមារ ន្ធិងក្ន្លែែ្ងផ្្សេ្ងទៀៀត្តិ ន្ធិងការ
បង្កើើើន្ធសម្ភាពឧទ្្យាន្ធនៅក្ន�ងទ្ីក្រុ្ុង Los Angeles តាម្រយៈពន្ធធប្រ្ហែ្លជា 8.4 ស្េន្ធក្ន�ងម្ួយហីីត្តិការ៉េេ្
លើើក្្បាលដីីដែ្លបាន្ធកែ្លម្អ បន្ធថយម្ក្ត្រឹ្ឹម្ប្រ្ហែ្លជា 2.2 ស្េន្ធ នៅព្េលបញ្ញចប់ក្ម្មវិធិីជាក្់លាក្់ ឬ
ក្ន�ងរយៈពេ្ល 30 ឆ្នាំំ្ំ ជាម្ួយន្ធឹងការត្រឹ្�ត្តិពិន្ធិត្តិ្យរបស់ពលរដីឋ ន្ធិងការលើើក្លែ្ងសម្រា្្ប់គ្រួ្�សារដែ្លមាន្ធ
ប្រា្្ក្់ចំំណ្ឌូលទាំបដែ្រឬទៀ?្

ស្ថាាៃនភាព៖
ក្ន�ងឆ្នាំំ្ំ 1996 អ្ននក្បោះះឆ្នោំ្ត្តិបាន្ធយល់ព្រ្ម្យក្សំណើើ K៖ ក្ម្មវិធិី LA សម្រា្្ប់ក្ុមារ ដែ្លបាន្ធបង្កើើើត្តិត្តិំបន្ធ់
វាយត្តិម្លៃែ្ទ្ូទាំំងទ្ីក្រុ្ុង ដើើម្្បីីផ្តតល់ម្ូលន្ធិធិិដីល់ការទ្ិញយក្ ការអ្នភិិវឌ្្ឍ ការកែ្លម្អ ន្ធិងការសាា្រឡើើងវិញ
ន្ធូវឧទ្្យាន្ធ ន្ធិងក្ន្លែែ្ងក្ម្្សាន្ធត។ ការផ្តតល់ម្ូលន្ធិធិិ សំណើើ K ន្ធឹងផ្តុត្តិក្ំណ្ឌត្តិ់ក្ន�ងឆ្នាំំ្ំសារពេើពន្ធធ 2026-27។

ការស្នើើើ៖
វិធ្លាន្ធការនេះ្ះន្ធឹងអ្នន្ធុញ្ញាា្ត្តិឱ្្យមាន្ធពន្ធធលើើក្្បាលដីីថ្មីមីប្រ្ហែ្លជា 8.4 ស្េន្ធក្ន�ងម្ួយហីីត្តិការ៉េេ្ដែ្លន្ធឹង
រក្ចំំណ្ឌូលបាន្ធប្រ្ហែ្លជា $227 លាន្ធក្ន�ងម្ួយឆ្នាំំ្ំ។ ពន្ធធន្ធឹងត្រឹ្�វបាន្ធកាត្តិ់បន្ធថយម្ក្នៅត្រឹ្ឹម្ប្្រហែ្លជា 
2.2 ស្េន្ធក្ន�ងម្ួយហីីត្តិការ៉េេ្បុុណ្ណោះះ្ះ នៅពេ្លបញ្ញចប់ក្ម្មវិធិីម្ូលធិន្ធ ឬក្ន�ងរយៈពេ្ល 30 ឆ្នាំំ្ំ ដោយមើើល
ជាក្់ស្ដែែ្ងថាតើើម្ួយណាកើើត្តិឡើើងម្ុន្ធគេ្។ ម្ូលន្ធិធិិទាំំងនេះ្ះន្ធឹងត្រឹ្�វបាន្ធសំដៅចំំពោះះការសាា្រឡើើងវិញ 
ការជ្ួសជ្ុល ការកែ្លម្អ ការអ្នភិិវឌ្្ឍ ការបន្លែថ្ម្ ការទ្ិញយក្ ន្ធិងប្រ្ត្តិិបត្តិតិការ ន្ធិងការថែ្រក្្សាក្ន្លែែ្ង
បើើក្ចំំហ ន្ធិងក្ន្លែែ្ងក្ម្្សាន្ធត ន្ធិងក្ម្មវិធីិនានា រួម្ទាំំង Los Angeles Zoo ន្ធិងម្ជ្្ឈម្ណ្ឌឌលពលរដីឋបៃ្ត្តិង 
ផ្តែ�វទ្ឹក្ ន្ធិងសមាសធ្លាត្តិុនៃ្ទ្ឹក្ រួម្ទាំំង Los Angeles River ន្ធិង Sepulveda Basin ន្ធិងក្ន្លែែ្ងសួន្ធក្ម្្សាន្ធត
ម្ួយចំំន្ធួន្ធទៀៀត្តិ ដីូចំជាអាងហែ្លទ្ឹក្ ក្ន្លែែ្ងថែ្ទាំំក្ុមារ ន្ធិងសួន្ធក្ុមារ។ ប្រា្្ក្់នៅក្ន�ងម្ូលន្ធិធិិអាចំត្រឹ្�វ
បាន្ធប្រើ្ើប្រា្្ស់ដើើម្្បីីបង់ថ្លៃែ្សវន្ធក្ម្ម ន្ធិងប្រ្ត្តិិបត្តិតិការរបស់គណ្ឌៈក្មាា្ធិិការត្រឹ្�ត្តិពិន្ធិត្តិ្យ។ គណ្ឌៈក្មាា្ធិិការ
ត្រឹ្�ត្តិពិន្ធិត្តិ្យប្រ្ជាពលរដីឋគួរតែ្ត្រឹ្�វបាន្ធបង្កើើើត្តិឡើើងដើើម្្បីីផ្តែល់អ្ននុ្ធសាសន្ធ៍ដីល់ទ្ីក្រុ្ុងអំ្នពីគម្្្រោងដ្ែលត្រឹ្�វ
បាន្ធផ្តតល់ម្ូលន្ធិធិិ។ អ្នន្ធុសាសន្ធ៍បែ្បនេះ្ះត្រឹ្�វពិចារណាលើើសន្ធទស្សេន្ធ៍សម្ភាពរបស់ទ្ីក្រុ្ុង។

ការបោះះឆ្នោោៃតគាំំទ្រៃមានន័យថា៖
អ្ននក្ចំង់អ្នន្ធុញ្ញាា្ត្តិឱ្្យពន្ធធលើើក្្បាលដីីដើើម្្បីីផ្តតល់មូ្លនិ្ធធិិជាមួ្យនឹ្ធងការពិចារណាសម្ភាពសម្្្រាប់ការ
ចំំណាយដែ្លទាំក្់ទ្ងន្ធឹងឧទ្្យាន្ធ ន្ធិងក្ន្លែែ្ងក្ម្្សាន្ធត។

ការបោះះឆ្នោោៃតជំំទាសំ់មានន័យថា៖
អ្ននក្មិ្ន្ធចំង់អ្នន្ធុញ្ញាា្ត្តិឱ្្យពន្ធធលើើក្្បាលដីីដើើម្្បីីផ្តតល់ម្ូលន្ធិធិិជាម្ួយន្ធឹងការពិចារណាលើើសម្ភាពសម្្្រាប់
ការចំំណាយដែ្លទាំក្់ទ្ងន្ធឹងសួន្ធក្ម្្សាន្ធត ន្ធិងក្ន្លែែ្ងក្ម្្សាន្ធតនោះះទៀ្។

អតថបទីពេៃញលេៃញនៃៃសំំណើើនេះៃះចាប់ផ្តើើើមនៅទីំព័រទីី 20។

BSSP-KH

E281602 ទីទីទីទីទីទីទី LA ទីទីទីទី #2 5 3/8” x 8 3/8”

ខែ្វិចំិិកា ឆ្នាំំ្ំ 20224 *KH4*



បទបញ្ញញតិ្តត�ផ្តួ��ចផ្តើ��ម ULA នៅទីក្រុុ�ង LOS ANGELES

ចំណងជើ�ង៖
ការផ្តតល់់មូូល់និិធិិដល់់កមូមវិិធិីជំំនិួយផ្នែែ�កល់ំនៅឋានិ និិងអ្នែកជំួល់ដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�សមូរមូ�យ តាមូរយៈពនិធលើើ
ការផ្ទេេ�រអ្នចល់និទ្រ�ព�យ

បញ្ហាាុ៖
តើើបទបញ្ញញតិតត្រូ��វិបានិអ្ននុិមូត័ដើើមូ�បីបីន្ថែែ�មូពនិធលើើការល់ក់ ឬការផ្ទេេ�រអ្នចល់និទ្រ�ព�យដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�លើើសពី 
$5 លានិដើើមូ�បីផី្តតល់មូ់ូល់និធិិិដល់ក់មូមវិិធីិជំំនួិយផ្នែែ�កល់នំៅឋានិ និិងអ្នែកជួំល់ដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�សមូរមូ�យដែ�រឬទេ�?

ស្ថាាុនភាព៖
មានិមូនិុស�សដែ�ល់គ្មាា�និផ្តេ�ប្រ�ហែ�ល់ជា 41,000 នាក់នៅកែ�ងទីក្រុ�ុង Los Angeles។ ការបាា�និ់ស្មាា�និ
ប្រ�ហែ�ល់ជា 63% នៃ�ផ្តេ�គឺឺត្រូ��វិបានិរស់នៅដោយអ្នែកជំួល់។ មូូល់និិធិិកែ�ងមូូល់ដ្ឋាា�និដែ�ល់សំដៅចំពោះ�កមូមវិិធិី
ជំំនិួយផ្នែែ�កល់ំនៅឋានិ និិងអ្នែកជំួល់ដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�សមូរមូ�យគឺឺមានិកម្រិ�ិត។ ទីក្រុ�ុងប្រ�មូូល់ពនិធផ្ទេេ�រឯកស្មារ
លើើការល់ក់ ឬការផ្ទេេ�រអ្នចល់និទ្រ�ព�យដែ�ល់ផ្តតល់់មូូល់និិធិិដល់់សេ�វាកមូមក្រុ�ុង។ វិិធានិការនេះ��និឹងបង្កើើើតពនិធ
លើើការផ្ទេេ�រឯកស្មារបន្ថែែ�មូលើើអ្នចល់និទ្រ�ព�យដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�លើើសពី $5 លានិ ដើើមូ�បីីផ្តតល់់មូលូ់និិធិិដល់់
កមូមវិិធិីល់ំនៅឋានិ និិងភតិកៈដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�សមូរមូ�យ។

ការស្នើើ�៖
គឺំនិិតផ្តត�ចផ្ទេតើមូចំពោះ�សនិៃឹកឆ្នោោ�តដែ�ល់ឧបតែមូភដោយពល់រដឋនេះ��និឹង៖

• យកពនិធ 4% លើើការល់ក់ ឬផ្ទេេ�រអ្នចល់និទ្រ�ព�យដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�លើើសពី $5 លានិ បុុន្ថែត�តិចជាង 
$10 លានិ។

• យកពនិធ 5.5% លើើការល់ក ់ឬផ្ទេេ�រអ្នចល់និទ្រ�ព�យដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�ចាប់ព ី$10 លានិ ឬច្រើ�ើនិជាងនេះ��។
• កែ�តម្រិ��វិកម្រិ�ិតនៃ�តម្លៃៃ�អ្នចល់និទ្រ�ព�យប្រ�ចំាឆ្នាំោ�ំដោយផ្នែែ�កលើើសនិេស�សន៍ិតម្លៃៃ�អ្នែកប្រើ�ើប្រា��ស់ដែ�ល់

បានិចងភា្ជជប់គ្មាោ�។
• លើើកលែ�ងល់ំនៅឋានិ អ្នងគការមូិនិស្វែែ�ងរកប្រា��ក់ចំណេ�ញ និិងអ្នងគភា្ជពស្មាធារណៈៈជាក់លាក់

មូួយចំនិួនិពីការបង់ពនិធ។
• បង្កើើើតពនិធអ្នចិន្ត្រៃត��យ៍រហូូតដល់់បានិល់ុបចោល់ដោយអ្នែកបោះ�ឆ្នោោ�ត។
• បង្កើើើតបានិប្រ�ហែ�ល់ $600 លានិ ទៅ $1.1 ពានិ់លានិជារៀៀងរាល់់ឆ្នាំោ�ំសម្រា��ប់កមូមវិិធិីដែ�ល់

មានិស្រា��ប់ និិងថ្មីមី។
• ប្រើ�ើប្រា��ស់យ៉ាា�ងហោចណាស់ 92% នៃ�ប្រា��ក់ចំណៈូល់សម្រា��ប់កមូមវិិធិីជំំនួិយល់ំនៅឋានិ និិង

ភតិកៈដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�សមូរមូ�យដែ�ល់បានិគ្រ�ប់គ្រ�ងដោយក្រុ�សួងល់ំនៅឋានិនៃ�ក្រុ�ុង Los Angeles 
និិងរហូូតដល់់ 8% សម្រា��ប់ការគ្រ�ប់គ្រ�ង។

• បង្កើើើតគឺណៈៈកមាា�ធិកិារត្រូ��តពិនិិត�យពល់រដឋដើើមូ�បីធី្វើែើការផ្តតល់់មូូល់និធិិិ និិងអ្ននុិស្មាសនិន៍ៃ�កមូមវិិធីិ និងិ
• បង្កើើើតក្រុ�ុមូប្រ�ឹក�សាភតិកៈដើើមូ�បីីផ្តតល់់យោបល់់លើើបញ្ហាា�ល់ំនៅឋានិ។

ការបោះះឆ្នោោុតិ្តគាំំទ្រុមានន័យថា៖
អ្នែកចង់បន្ថែែ�មូពនិធលើើការល់ក់ ឬការផ្ទេេ�រអ្នចល់និទ្រ�ព�យដែ�ល់មិូនិមានិការលើើកលែ�ងចំពោះ�អ្នចល់និទ្រ�ព�យដែ�ល់
មានិតម្លៃៃ�លើើសពី $5 លានិ ដើើមូ�បីផី្តតល់មូ់ូល់និធិិិដល់ក់មូមវិិធីិល់នំៅឋានិ និងិភតិកៈដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�សមូរមូ�យ។

ការបោះះឆ្នោោុតិ្តជំំទាស់់មានន័យថា៖
អ្នែកមិូនិចង់បន្ថែែ�មូពនិធលើើការល់ក់ ឬការផ្ទេេ�រអ្នចល់និទ្រ�ព�យដែ�ល់មិូនិមានិការលើើកលែ�ងចំពោះ�អ្នចល់និទ្រ�ព�យ
ដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�លើើសពី $5 លានិ ដើើមូ�បីផី្តតល់មូ់ូល់និធិិិដល់ក់មូមវិិធីិល់នំៅឋានិ និិងភតិកៈដែ�ល់មានិតម្លៃៃ�សមូរមូ�យ ។

អតិ្តថបទពេុញលេុញនៃុការផ្តួ��ចផ្តើ��មបទបញ្ញញតិ្ត�តនេះុះចាប់ផ្តើ��មនៅទំព័រទី 39។

BSULA-KH ខែ�វិិចិិកា ឆ្នាំោ�ំ 20225 *KH5*



TQ2-KH ខែែវិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំែ� 2022

ការអនុុញ្ញាា�តដល់់ល់ំនៅឋានុសម្រា��ប់់អនកដែ�ល់មានុប្រា��ក់ចំំណូូល់ទាប់ប់ន្ថែែ�ម
ទៀៀត។ សំណើើ LH ។

តើើវិិធានការដែែលអនុញ្ញាាែតឱ្ែយអង្គគភាពសាធារណៈៈនៅក្នុុ�ង្គទីីក្រុែុង្គ Los Angeles អភិ�វិឌ្ែឍ សាង្គសង្គ់ ឬ
ទីទីួលបានផ្ទះះ�ជួួលសម្រាែែប់់អុក្នុដែែលមានប្រាែែក្នុ់ច្ឆិ�ណៈូលទាប់រហូូតដល់ 5,000 យូូនីតប់ន្ថែែែមទៀៀត
នៅក្នុុ�ង្គមណៈឌលក្រុែុមប្រឹែ�ក្នុែសានីមួយូៗ ដើើមែបីីដោះ�ស្រាែែយូទៅលើើភាពគ្មាាែនផ្ទះះ�សម្ែបីែង្គ ន�ង្គតម្រូែ�វិការ
ល�នៅឋានដែែលមានតម្លៃៃែសមរមែយ ដែែលសែ�តក្រោែែមលទីធភាពទីទីួលបានមូលន�ធិ� ន�ង្គលក្នុខខណៈឌតម្រូែ�វិ
សម្រាែែប់់ការអភិ�វិឌ្ែឍទីីក្រុែុង្គ ត្រូែ�វិអនុម័តដែែរឬទៀែ?

សេ�ចំកី�សង្ខេេ�ប់ឥតល់ម្អៀៀ�ង

ដោយ SHARON M. TSO ប្រ�ធានុអនកវិិភាគនុិតិប់ញ្ញញតីិ

មាត្រាែែ 34 នៃែរដឋធិមមនុញ្ញញរប់ស់រដឋតម្រូែ�វិឱ្ែយរដ្ឋាាែភិ�បាលក្នុុ�ង្គត�ប់ន់ ទីទីួលបានការយូល់ព្រែមពីអុក្នុបោះ�ឆ្នោំែត 
ដើើមែបីីអភិ�វិឌ្ែឍ សាង្គសង្គ់ ឬទីទីួលបានយូូនីតផ្ទះះ�ជួួលដែែលមានច្ឆិ�ណៈូលទាប់មួយូច្ឆិ�នួន។ មាត្រាែែ 34 
ស�ទីធ�អ�ណាច្ឆិត្រូែ�វិបានទាមទារសម្រាែែប់់រាល់គម្រោែែង្គដែែលច្រើែើនជាង្គ 50 ភាគរយូនៃែយូូនីតត្រូែ�វិបាន
ហាមឃាត់សម្រាែែប់់គ្រួែ�សារដែែលមានច្ឆិ�ណៈូលទាប់។ ក្នុុ�ង្គឆ្នាំំែ� 2008 អុក្នុបោះ�ឆ្នោំែតនៃែទីីក្រុែុង្គ Los Angeles 
បានអនុម័តវិិធានការសនៃ�ក្នុឆ្នោំែតដែែលអនុញ្ញាាែត ន�ង្គរក្នុែសាក្នុម្រូែ�តនៃែល�នៅដ្ឋាាែនដែែលមានច្ឆិ�ណៈូលទាប់
ច្ឆិ�នួន 3,500 យូូនីតក្នុុ�ង្គមួយូក្រុែុមប្រឹែ�ក្នុែសាមណៈឌល សម្រាែែប់់ប្រឹែមូលច្ឆិ�នួនសរុប់ 52,500 យូូនីតនៃែល�នៅ
ដ្ឋាាែនដែែលមានច្ឆិ�ណៈូលទាប់នៅក្នុុ�ង្គទីីក្រុែុង្គ Los Angeles ។ នាយូក្នុដ្ឋាាែនល�នៅដ្ឋាាែន Los Angeles 
រាយូការណៈ៍ថាក្នុម្រូែ�តប់ច្ឆិុ�ប់ែបីនុនៃែមាត្រាែែ 34 នៃែស�ទីធ�អ�ណាច្ឆិគឺម�នគ្រួែប់់គ្រាែែន់ក្នុុ�ង្គការដោះ�ស្រាែែយូភាព
គ្មាាែនផ្ទះះ�សម្ែបីែង្គ ន�ង្គប់�ពេែញតម្រូែ�វិការល�នៅដ្ឋាាែនដែែលមានតម្លៃៃែសមរមែយរប់ស់ទីីក្រុែុង្គ។

ចាប់់តាំ�ង្គពីឆ្នាំំែ� 1969 រដឋ California បានតម្រូែ�វិឱ្ែយទីីក្រុែុង្គ ន�ង្គខោនធិីទា�ង្គអស់មានផែែនការគ្រួែប់់គ្រាែែន់
ដើើមែបីីប់�ពេែញតម្រូែ�វិការល�នៅដ្ឋាាែនរប់ស់សហូគមន៍តាំមរយូៈធាតុល�នៅដ្ឋាាែន។ ធាតុល�នៅឋានគឺជា
ផែុែក្នុដែែលត្រូែ�វិការនៃែផែែនការទីូទៅរប់ស់រដ្ឋាាែភិ�បាលមូលដ្ឋាាែននីមួយូៗ ត្រូែ�វិតែែធ្វើើើប់ច្ឆិុ�ប់ែបីនុភាពរៀៀង្គរាល់
ប្រាែែ�ប់ីឆ្នាំំែ�មតង្គ ហើើយូត្រូែ�វិតែែគោរពតាំមសតង្គ់ដ្ឋារ ន�ង្គតម្រូែ�វិការដែែលក្នុ�ណៈត់ដោះយូរដឋ។ ធាតុល�នៅដ្ឋាាែន
ឆ្នាំំែ� 2021-2029 រប់ស់ទីីក្រុែុង្គ តាំមតម្រូែ�វិការដោះយូច្ឆិែបាប់់រដឋ ក្នុ�ណៈត់គោលដៅដែែលទីីក្រុែុង្គផ្ទះតល់ល�នៅដ្ឋាាែន
ដែែលមានតម្លៃៃែសមរមែយច្ឆិ�នួន 185,000 យូូនីតសម្រាែែប់់គ្រួែ�សារដែែលមានច្ឆិ�ណៈូលទាប់ ន�ង្គទាប់ខ្លាំំែ�ង្គនៅ
ឆ្នាំំែ� 2029។ ការប់ង្កើើើនស�ទីធ�អ�ណាច្ឆិសរុប់នៃែមាត្រាែែ 34 រប់ស់ទីីក្រុែុង្គន�ង្គអនុញ្ញាាែតឱ្ែយមានការកើើនឡើើង្គ
នៃែការអភិ�វិឌ្ែឍល�នៅដ្ឋាាែនសម្រាែែប់់ប្រាែែក្នុ់ច្ឆិ�ណៈូលទាប់ ន�ង្គទាប់ខ្លាំំែ�ង្គ ន�ង្គគ្មា�ទ្រែដល់ក្នុ�ច្ឆិុខ�តខ�ប្រឹែ�ង្គប្រែែែង្គ
រប់ស់ទីីក្រុែុង្គក្នុុ�ង្គការសម្រេែែច្ឆិបាននូវិគោលដៅរប់ស់ធាតុល�នៅដ្ឋាាែន 2021-2029។

វិិធានការនេះែ�ន�ង្គអនុញ្ញាាែតឱ្ែយអង្គគភាពសាធារណៈៈនៅក្នុុ�ង្គទីីក្រុែុង្គអភិ�វិឌ្ែឍ សាង្គសង្គ់ ឬទីទីួលបាន
ផ្ទះះ�ជួួលដែែលមានច្ឆិ�ណៈូលទាប់ច្ឆិ�នួន 5,000 យូូនីត ប់ន្ថែែែមទៀៀតនៅក្នុុ�ង្គមណៈឌលក្រុែុមប្រឹែ�ក្នុែសានីមួយូ
ៗ សម្រាែែប់់សកាាែនុពលប់ន្ថែែែម 75,000 យូូនីតទីូទា�ង្គទីីក្រុែុង្គ។ នេះែ�ន�ង្គផ្ទះតល់នូវិល�នៅដ្ឋាាែនដែែលមាន
ច្ឆិ�ណៈូលទាប់សរុប់ច្ឆិ�នួន 127,500 យូូនីតនៅក្នុុ�ង្គទីីក្រុែុង្គ Los Angeles សែ�តក្រោែែមលទីធភាពទីទីួលបាន
មូលន�ធិ� ន�ង្គតម្រូែ�វិការអភិ�វិឌ្ែឍទីីក្រុែុង្គ។

ការអនុម័តរប់ស់អុក្នុបោះ�ឆ្នោំែតនៃែស�ទីធ�អ�ណាច្ឆិប់ន្ថែែែមនៃែមាត្រាែែ 34 ម�នទាមទារ ឬធានាថាច្ឆិ�នួន
យូូនីតដែែលមានការអនុញ្ញាាែតន�ង្គត្រូែ�វិបានអភិ�វិឌ្ែឍ សាង្គសង្គ់ ឬទីទីួលបានដោះយូទីីក្រុែុង្គ ឬអង្គគភាព
សាធារណៈៈផ្ែសេែង្គទៀៀត ហើើយូក្នុ៏ម�នមានកាតពើក្នុ�ច្ឆិុការផ្ទះតល់មូលន�ធិ�ប់ន្ថែែែមសម្រាែែប់់គោលប់�ណៈង្គ
បែែប់នេះែ� ឬលើើក្នុលែែង្គគម្រោែែង្គបែែប់នេះែ�ដែែរពីការត្រូែ�តព�ន�តែយជាសាធារណៈៈ ឬដ�ណើើរការអភិ�វិឌ្ែឍន៍
ផ្ែសេែង្គទៀៀតដែែលតម្រូែ�វិដោះយូទីីក្រុែុង្គ។

វិិធានការនេះែ�ន�ង្គមានប្រឹែស�ទីធភាព ប្រឹែស�នបើើត្រូែ�វិបានអនុម័តដោះយូអុក្នុបោះ�ឆ្នោំែតភាគច្រើែើន។

LH
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TQ2-KH ខែែវិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំែ� 2022

របាយការណូ៍ប់ះ�ពាល់់ហិិរញ្ញញវិតែ�

ដោយ MATTHEW W. SZABO មន្ត្រីី��រដឋបាល់ទី�ក្រុ�ុង

វិិធានការនេះែ�ន�ង្គប់ង្កើើើនច្ឆិ�នួនយូូនីតនៃែផ្ទះះ�ជួួលដែែលមានច្ឆិ�ណៈូលទាប់ ដែែលអង្គគភាពសាធារណៈៈអាច្ឆិ
អភិ�វិឌ្ែឍ សាង្គសង្គ់ ឬទីទីួលបាននៅក្នុុ�ង្គទីីក្រុែុង្គ Los Angeles ដោះយូ 5,000 ក្នុុ�ង្គមួយូមណៈឌលក្រុែុមប្រឹែ�ក្នុែសា
ក្រុែុង្គ។ មាត្រាែែ XXXIV នៃែរដឋធិមមនុញ្ញញរដឋ California តម្រូែ�វិឱ្ែយមានការយូល់ព្រែមពីអុក្នុបោះ�ឆ្នោំែតសម្រាែែប់់
សក្នុមមភាពទា�ង្គនេះែ�។ នៅក្នុុ�ង្គឆ្នាំំែ� 2008 អុក្នុបោះ�ឆ្នោំែតបានអនុម័តក្នុម្រូែ�ត 3,500 យូនូីតក្នុុ�ង្គមួយូមណៈឌល 
ហើើយូវិិធានការនេះែ�ន�ង្គប់ង្កើើើនក្នុម្រូែ�តនោះ�ដល់ 8,500។ មណៈឌលមួយូច្ឆិ�នួនតូច្ឆិក្នុ�ពុង្គខ�តជួ�តដល់ក្នុម្រូែ�ត 
3,500។

វិិធានការនេះែ�ម�នតម្រូែ�វិឱ្ែយទីីក្រុែុង្គអភិ�វិឌ្ែឍ សាង្គសង្គ់ ឬទីទីួលបានការកើើនឡើើង្គនៃែច្ឆិ�នួនយូូនីតនោះ�
ទៀែ ហើើយូក្នុ៏ម�នអនុញ្ញាាែតឱ្ែយមានប្រឹែភិពមូលន�ធិ�ថ្មីមីសម្រាែែប់់ល�នៅដ្ឋាាែនជួួលដែែលមានច្ឆិ�ណៈូលទាប់ផ្ទះង្គ
ដែែរ។ លើើសពីនេះែ� វិិធានការនេះែ�ម�នប់ះ�ពាល់ដល់លទីធភាពទីទីួលបានមូលន�ធិ�សម្រាែែប់់ផ្ទះះ�ជួួលដែែល
មានប្រាែែក្នុ់ច្ឆិ�ណៈូលទាប់នោះ�ទៀែ ប្រឹែភិពដ៏ធិ�ប់�ផ្ទះុតគឺការផ្ទះតល់មូលន�ធិ�សហូព័នធ ន�ង្គការផ្ទះតល់ហូ�រញ្ញញប់ែបីទាន
មូលប់ត្រូែប់�ណៈុលដែែលត្រូែ�វិបានអនុម័តដោះយូអុក្នុបោះ�ឆ្នោំែត។ ដូច្នេះុែ�ម�នមានផ្ទះលប់ះ�ពាល់ផែុែក្នុ
ហូ�រញ្ញញវិតែ�ដែែលប់ណាាែលមក្នុពីការអនុម័តវិិធានការនេះែ�ទៀែ។
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សេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេសេេចក្តីី�សេើ� LH

សូូមបោះះឆ្នោោេតគាំំទ្រេសេេចក្តីី�សេើ� LH

សេេចក្តីី�សេើ� LH នឹឹងអនឹុញ្ញាា�តឱ្�យទីីក្រុ�ុង Los Angeles សាងសង់ អភិិវឌ្�ឍ ឬទីទីួលបានឹរហូូតដល ់75,000 
យូូនឹីតនៃ�លំនៅដ្ឋាា�នឹដែ�លមានឹតម្លៃៃ�សមរម�យ។

វិបតិិលំនៅដ្ឋាា�នឹនៅ Los Angeles កានឹ់តែ�យ៉ាា�ប់យូុ�នឹទៅៗជារៀៀងរាល់ថ្ងៃៃ� ដោយូសារប្រ�ជាជនឹអេ�នឹជ�ឡេ�
សកានឹ់តែ�ច្រើ��នឹឡេ�ងប្រ�ឈមមុខនឹឹងភាពអសនឹិិសុខ នឹិងគ្មាា�នឹផ្ទះះ�សម្�បែ�ង។ ទីីក្រុ�ុង Los Angeles មិនឹបានឹ
អនឹុញ្ញាា�តលំនៅដ្ឋាា�នឹដែ�លមានឹតម្លៃៃ�សមរម�យបន្ថែែ�ម ចាប់តាំំងពីឆ្នាំំ�ំ 2008 ។ យើ�ងត្រូ��វយូកចិិតិទីុកដ្ឋាក់
ដោ�ស្រា��យូវិបតិិកុ�ងយូុគសម័យូរបស់យើ�ង។

សេេចក្តីី�សេើ� LH គ្រា��នឹ់តែ�ផ្ទះិល់សិទីិិដល់ទីីក្រុ�ុង Los Angeles ដើ�ម�បែីបនឹិការអភិិវឌ្�ឍ ឬការទីិញលំនៅដ្ឋាា�នឹ
ដែ�លមានឹតម្លៃៃ�សមរម�យ—វាមិនឹបានឹផ្ទះិល់មូលនឹិធិ ិទីីតាំំង ឬអនឹុម័តវាឡេ�យូ។ 

លំនៅដ្ឋាា�នឹដែ�លមានឹចិំណូូលទាបថ្មីីីណាមួយូដែ�លបានឹស្នើុ�ឡេ�ងនឹឹងនៅតែ�សែិតក្រោ��មការត្រូ��តពិនឹិត�យ
បរិសាា�នឹ ការបញ្ចូូ�លសហូគមនឹ៍ នឹិងការយូល់ព្រ�មពីទីីក្រុ�ុង។ 

សេេចក្តីី�សេើ� LH ធានាថាលំនៅដ្ឋាា�នឹថ្មីីីណាមួយូនឹឹងត្រូ��វបានឹអភិិវឌ្�ឍនៅទីូទាំងទីីក្រុ�ុង ជាមួយូនឹឹង 5,000 
យូូនឹីតដែ�លត្រូ��វបានឹអនឹុញ្ញាា�តនៅកុ�ងមណូឌលក្រុ�ុមប្រ�ឹក�សាទាំង 15 របស់ទីីក្រុ�ុង។

ស្នើ�ចិកីិសុ្នើ�នេះ��គ�ធ្វើើ�ឡេ�ងចំាបាចិដ់ោយូលកខខណូឌតម្រូ��វរបសរ់ដឋធិមីនុឹញ្ចូញនៃ�រដឋ California ដែ�លលនំៅដ្ឋាា�នឹដែ�ល
មានឹតម្លៃៃ�សមរម�យដែ�លទីទួីលបានឹមូលនឹធិិសិាធារណូៈថីី្មីទាងំអសត់្រូ��វបានឹអនុឹមត័ដោយូអុកបោះ�ឆំ្នោ�ត។ 

សេេចក្តីី�សេើ� LH គ�ជាឧបករណូ៍សំខានឹ់កុ�ងការប្រ�យូុទីិដើ�ម�បែីនាំអុកជិតខាងរបស់យើ�ងចាកចេ�ញពីផ្ទះៃ�វ នឹិង
ជួយូរាល់ប្រ�ជាជនឹអេ�នឹជ�ឡេ�សរកផ្ទះៃ�វត្រូ�ឡប់ទៅផ្ទះះ�វិញ។

សូូមបោះះឆ្នោោេតគាំំទ្រេសេេចក្តីី�សេើ� LH ។

បុុគ្គគលដែេលចុះហតថលេេខាសេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេសេេចក្តីី�សេើ� LH

JON DEUTSCH  
ប្រ�ធានឹ  
Los Feliz Neighborhood Council 

ALAN GREENLEE  
នាយូកប្រ�តិបតិិ  
Southern California Association of NonProfit Housing

គាំាេនសេេចក្តីី�អះះអាងប្រេឆាំំងវិិធានការនេះេះត្រូេ�វិបានដាក្តី់ជូូន។

AFLH-KH ខែ�វិចិិិកា ឆ្នាំំ�ំ 2022

សេេចកី្តី�អះះអាងដែេលបានបោះះពុុមពនៅលេ�ទំពំុរ័នេះេះ គ្គជឺាយោបុលរ់បុសូអ់ះើក្តីនិពុនធ នងិមិនបានត្រូេ�តពិុនតិេយ
សូកុ្រិេតិភាពុដោយទំ�ភាោេក្តីង់ារក្រិេងុណាមួយឡើ�យ។
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TXT2-1-KH ខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ 2022

សំំណើើ LH

អត្ថថបទនៃៃវិិធានការសំនឹ�កឆ្នោោៃត្ថដែៃលបានស្នើើើឡើើង 

ដំំណោះះស្រាៃៃយ

 ដំំណោះះស្រាែែយផ្តតល់ស់ិទិិិ្ធិអនុញុ្ញាាែតអនកបោះះឆ្នោ្នែតសិម្រាែែប់ក់ារអភិិវឌ្ែឍ ការសាងសិង់ ឬការទ្ធិញិ
ផ្តះះជួលួ់ដែែល់មានុចណូំូល់ទាប់រហូតូដំល់ ់ 5,000 យនូុតីប់ន្ថែែែមទៀៀតនៅកន�ងមណូឌល់ក្រុែមុប្រឹែ�កែសានីុមយួៗកន�ង
ទ្ធិកី្រុែងុ Los Angeles (ទី្ធិក្រុែងុ) ស្រែប់តាមមាត្រាែែ XXXIV នៃែរដំឋធមមនុុញ្ញញរដំឋ។

ខណៈៈដែៃលមាត្រាែែ XXXIV នៃែរដំឋធមមនុុញ្ញញនៃែរដំឋកាល់ីហូ័�រញ៉ាាែតម្រូែ�វឱ្ែយមានុការអនុុម�ត ដោយ
សិំឡេែងភាគច្រើែ�នុនៃែអនកបោះះឆ្នោ្នែតដែែល់មានុល់កខណូៈសិមែបតតិគ្រែប់់គ្រាែែនុ់នៃែទ្ធិីក្រុែុងដោយបោះះឆ្នោ្នែត
នៅកន�ងការបោះះឆ្នោ្នែតមួយ សិម្រាែែប់់អងគភាពសាធារណូៈនៅកន�ងទ្ធិីក្រុែុងដើ�មែបីអភិិវឌ្ែឍ សាងសិង់ ឬទ្ធិទ្ធិួល់
បានុប្រឹែភេែទ្ធិមួយចំនុួនុនៃែគម្រោែែងល់ំនៅដ្ឋាាែនុជួួល់ទាប់។

ខណៈៈដែៃលនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ 2008 អនកបោះះឆ្នោ្នែតនៃែទ្ធិីក្រុែុងបានុអនុុម�តសិំណើ� B ដែែល់មានុ
ចំណូងជើ�ងថា "ការធ្វើ័�ប់ចុ�ប់ែបនុនភាពនៃែសិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាាែតល់ំនៅដ្ឋាាែនុសិម្រាែែប់់ជួួល់តម្លៃៃែទាប់" ដែែល់បានុ
ប់ង្រួែ�ប់ប់ង្រួែ�ម នុិងរកែសាសិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាាែតកន�ងមាត្រាែែ XXXIV ពីមុនុរប់សិ់ទ្ធិីក្រុែុងដែែល់អនុុញ្ញាាែតឱ្ែយមានុប់នុះប់់ជួួល់
ដែែល់មានុចំណូូល់ទាប់ចំនុួនុ 3,500 យូនុីតកន�ងមួយមណូឌល់ក្រុែុមប្រឹែ�កែសា នុិងបានុដំកចេែញនុូវឧប់សិគគ
កន�ងការចូល់ប្រើែ�ប្រាែែសិ់ប្រឹែភិពហូិរញ្ញញប់ែបទានុរប់សិ់រដំឋ សិហូព�នុិ ដើ�មែបីសាងសិង់ល់ំនៅដ្ឋាាែនុជួួល់ដែែល់មានុ
ប្រាែែក់ចំណូូល់ទាប់។

ខណៈៈដែៃលកម្រូែិតសិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាាែតប់ចុ�ប់ែបនុននៃែមាត្រាែែ XXXIV រប់សិ់ទ្ធិីក្រុែុងចំពោះះ 3,500 យូនុី
តកន�ងមួយមណូឌល់ក្រុែុមប្រឹែ�កែសា កំពុងកំណូត់សិមតែភាពកន�ងការអភិិវឌ្ែឍ សាងសិង់ ឬទ្ធិិញផ្តះះជួួល់ដែែល់
មានុចំណូូល់ទាប់ប់ន្ថែែែម នុិងកម្រូែិតសិមតែភាពរប់សិ់ទ្ធិីក្រុែុងកន�ងការដោះស្រាែែយភាពគ្មាាែនុផ្តះះសិម្ែបែង នុិង
តម្រូែ�វការល់ំនៅឋានុតម្លៃៃែសិមរមែយ។

ខណៈៈដែៃលគិតត្រឹែ�មថ្ងៃៃែទ្ធិី 1 ខែឧសិភា ឆ្នែំ 2022 មណូឌល់ក្រុែុមប្រឹែ�កែសាចំនុួនុ 5 នៅកន�ងទ្ធិីក្រុែុង
មានុសិមតុល់ែយនៃែផ្តះះជួួល់ដែែល់មានុចំណូូល់ទាប់តិចជាង 1,000 យូនុីត ដែែល់នៅសេែសិសិល់់នៃែកម្រូែិត
កន�ងសិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាាែតរប់សិ់ពួកគេែ។

 ខណៈៈដែៃលទ្ធិីក្រុែុងត្រឹែ�វការសិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាាែតមាត្រាែែ XXXIV សិម្រាែែប់់ការអភិិវឌ្ែឍនុ៍ ការសាងសិង់ 
ឬការទ្ធិិញគម្រោែែងល់ំនៅដ្ឋាាែនុជួួល់ដែែល់មានុចំណូូល់ទាប់ប់ន្ថែែែមនៅកន�ងមណូឌល់ក្រុែុមប្រឹែ�កែសានុីមួយៗ នុិង
ទ្ធិូទាំងទ្ធិីក្រុែុង ដើ�មែបីដោះស្រាែែយភាពគ្មាាែនុផ្តះះសិម្ែបែង នុិងប់ំពេែញតម្រូែ�វការល់ំនៅឋានុតម្លៃៃែសិមរមែយរប់សិ់
ទ្ធិីក្រុែុង នុិង

 ខណៈៈដែៃលការអនុុម�តរប់សិអ់នកបោះះឆ្នោ្នែតនៃែសិទិិិ្ធិអនុញុ្ញាាែតប់ន្ថែែែមនៃែមាត្រាែែ XXXIV មនិុទាមទារ 
ឬធានាថាចនំុនួុយនូុតីដែែល់មានុការអនុុញ្ញាាែតនុ�ងត្រឹែ�វបានុអភិវិឌ្ែឍ សាងសិង់ ឬទិ្ធិញដោយរដ្ឋាាែភិបិាល់ទ្ធិកី្រុែងុ 
រដំឋ ឬសិហូព�និុ ហើ�យការអនុញុ្ញាាែតក៏មនិុកំណូតក់ាតព័កិចុកន�ងការផ្តតល់់មូល់និុធបិ់ន្ថែែែមសិម្រាែែប់គ់ោល់បំ់ណូង
បែែប់នេះែះ ឬលើ�កលែែងគម្រោែែងទំាងនោះះពីការពនិុតិែយឡេ�ងវិញជាសាធារណូៈ នុងិដំណំើ�រការអភិិវឌ្ែឍផ្ែសេែងទៀៀត
ដែែល់ត្រឹែ�វបានុតម្រូែ�វដោយទី្ធិក្រុែងុ។ 

ឥឡូូវិនេះៃះ ដំូច្នេះើៃះវាត្រូៃ�វិបានដោះះស្រាៃៃយដោះយប្រៃជាជននៃៃទីក្រុៃ�ង Los Angeles ដំូចត្ថទៅ៖

ផ្នែនែកទ្ធិី 1. ដោយអនុុលោមតាមមាត្រាែែ XXXIV នៃែរដំឋធមមនុុញ្ញញរប់សិ់រដំឋ អនកបោះះឆ្នោ្នែតនៃែទ្ធិីក្រុែុង
នេះែះអនុុញ្ញាាែតឱ្ែយអងគភាពសាធារណូៈនៅកន�ងទ្ធិីក្រុែុងដើ�មែបីអភិិវឌ្ែឍ សាងសិង់ នុិង/ឬទ្ធិិញផ្តះះតម្លៃៃែជួួល់ទាប់
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ប់ន្ថែែែមរហូូតដំល់់ 5,000 យូនុីតនៅកន�ងមណូឌល់ក្រុែុមប្រឹែ�កែសានុីមួយៗសិម្រាែែប់់អនកដែែល់មានុប្រាែែក់ចំណូូល់
ទាប់ សិម្រាែែប់់ចំនុួនុសិរុប់រហូូតដំល់់ 75,000 យូនុីតប់ន្ថែែែមនៃែផ្តះះជួួល់តម្លៃៃែទាប់នៅកន�ងទ្ធិីក្រុែុងសិម្រាែែប់់អនក
ដែែល់មានុប្រាែែក់ចំណូូល់ទាប់។

ផ្នែនែកទ្ធិី 2. សិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាាែតប់ន្ថែែែមនៃែយូនុីតផ្តះះជួួល់តម្លៃៃែទាប់នៅកន�ងទ្ធិីក្រុែុងដែែល់ផ្តតល់់ដោយ
ការអនុុម�តលើ�វិធានុការនេះែះគឺប់ន្ថែែែមលើ�ការអនុុញ្ញាាែតជាមុនុណាមួយ នុិងទាំងអសិ់ទាក់ទ្ធិងនុ�ងល់ំនៅ
ដ្ឋាាែនុជួួល់តម្លៃៃែទាប់នៅកន�ងទ្ធិីក្រុែុង រួមទាំងការអនុុញ្ញាាែតជាមុនុដែែល់ត្រឹែ�វបានុអនុុម�តដោយអនកបោះះឆ្នោ្នែត
ស្រែប់តាមមាត្រាែែ XXXIV ។

ផ្នែនែកទ្ធិី 3. ទ្ធិីក្រុែុងត្រឹែ�វបានុផ្តតល់់សិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាាែតប់ន្ថែែែមទៀៀតដើ�មែបីចាត់វិធានុការណាមួយដែែល់
ចាំបាច់ដើ�មែបីអនុុវតតវិធានុការនេះែះ។

ផ្នែនែកទ្ធិី 4. ល់កខខណូឌនៃែសិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាាែតដែែល់មានុនៅកន�ងវិធានុការនេះែះត្រឹែ�វប់កស្រាែែយតាមរបៀៀប់
ដំូចគ្មា្នែទៅនុ�ងមាត្រាែែ XXXIV នៃែរដំឋធមមនុុញ្ញញរប់សិ់រដំឋ នុិងចែបាប់់ ឬករណូីណាមួយដែែល់ប់កស្រាែែយផ្នែនែក
នោះះ។

ផ្នែនែកទ្ធិី 5. ដោយអនុុលោមតាមមាត្រាែែ XXXIV សិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាាែតដែែល់ផ្តតល់់ដោយវិធានុការនេះែះ
នុ�ងត្រឹែ�វចាត់ទ្ធិុកថាយកមកប្រើែ� នុិងអនុុម�តដោយអនកបោះះឆ្នោ្នែតនៃែទ្ធិីក្រុែុង ប្រឹែសិិនុបៀ�វិធានុការនេះែះត្រឹែ�វ
បានុអនុុម�តដោយអនកបោះះឆ្នោ្នែតភាគច្រើែ�នុដែែល់បានុបោះះឆ្នោ្នែតលើ�វិធានុការនេះែះ។  សិិទ្ធិិិអនុុញ្ញាាែតត្រឹែ�វ
ចាត់ទ្ធិុកថាមានុប្រឹែសិិទ្ធិិភាពដំប់់ថ្ងៃៃែប់នាាែប់់ពីក្រុែុមប្រឹែ�កែសាក្រុែុងប្រឹែកាសិល់ទ្ធិិផ្តល់នៃែការបោះះឆ្នោ្នែត។
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ពន្ធធលើើក្្បាលដីីសម្រា្្ប់់ឧទ្្យាន្ធ ន្ធិងមជ្្ឈមណ្ឌឌលក្ម្សាន្ធត។ សំណើើ SP ។

តើើបទបែបញ្ញញត្តិិ�ដែែលផ្តិល់មូូលនិ�ធិ�សម្រាែែប់ឧទែយានិ មូជ្ែឈមូណ្ឌឌលកមូែសានិិ អាងហែែលទឹក សួនិកុមារ 
ផ្តូ�វិទឹក ឆ្នេេែរសមូុទ្រែ ទីធ្លាាែបៃែត្តិង ទីធ្លាាែដែែលបើើកច្ឆិ�ហ កនូ្លែែងមើើលថែែទាំ�កុមារ និ�ងគ្រឿែ�ងបរិកាាែរផ្ែសេែងទៀៀត្តិ 
និ�ងការបង្កើើើនិសមូធិមូ៌ឧទែយានិនៅកេ�ងទីក្រុែុង Los Angeles តាមូរយៈៈពនិធ $0.08414 កេ�ងមូួយៈហីីត្តិការ៉េេែ
នៅលើើកែបាលដីីដែែលបានិកែែលមូអ កាត្តិ់បនិថយៈមូកត្រឹែឹមូ $0.0222 នៅពេែលបញ្ញចប់កមូមវិិធិីជាក់លាក់ ឬ
កេ�ងរយៈៈពេែល 30 ឆ្នាំំែ� ដោយៈមានិការត្រឹែ�ត្តិព�និ�ត្តិែយរបស់ពលរដីឋ និ�ងការលើើកលែែងសម្រាែែប់គ្រួែ�សារដែែល
មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្ឌូលទាំប ដោយៈបង្កើើើត្តិបានិជាច្ឆិ�ណ្ឌូលប្រែហែែល $227 លានិដីុលាាែរកេ�ងមូួយៈឆ្នាំំែ� ត្រឹែ�វិ
អនិុមូ័ត្តិដែែរឬទៀែ?

សេ្ចក្តីសង្ខេេ្ប់ឥតលម្អៀៀ�ង

ដោយ SHARON M. TSO ប្រ្ធាន្ធអ្ននក្វិិភាគន្ធិតិប់ញ្ញញតតិ

កេ�ងឆ្នាំំែ� 1996 អេកបោះះឆ្នោំែត្តិនៃែទីក្រុែុងបានិអនិុមូ័ត្តិស�ណើើ K: LA សម្រាែែប់កមូមវិិធិីកុមារ (ស�ណើើ K) ដែែល
បានិបង្កើើើត្តិការវាយៈត្តិម្លៃូែទូទាំ�ងទីក្រុែុងដែែលបានិបង្កើើើត្តិ $25 លានិដីុលាាែរជារ៉េៀងរាល់ឆ្នាំំែ�សម្រាែែប់ការ
ទទួលបានិ ការអភិ�វិឌ្ែឍនិ៍ ការកែែលមូអ និ�ងការសាាែរឡើើងវិិញនិូវិឧទែយានិ និ�ងកន្លែូែងកមូែសានិិ។ ស�ណើើ K 
និឹងផ្តុត្តិក�ណ្ឌត្តិ់កេ�ងឆ្នាំំែ�សារពេើពនិធ (FY) 2026-27 ហើើយៈនិឹងបណ្តាាែលឱ្ែយបាត្តិ់បង់មូូលនិ�ធិ�សម្រាែែប់គាំ�ទ្រែ
ឧទែយានិ និ�ងកន្លែូែងកមូែសានិិ។

វិិធ្លានិការដែែលបានិស្នើេើឡើើងនៅលើើសនិូឹកឆ្នោំែត្តិនិឹងធ្វើីើវិិសោធិនិកមូមក្រុែមូសាលាក្រុែុង ដើើមូែបីអនិុញ្ញាាែត្តិឱ្ែយ
ទីក្រុែុងប្រែមូូលមូូលនិ�ធិ�សម្រាែែប់ការសាាែរឡើើងវិិញ ការជ្ួសជ្ុល ការកែែលមូអ ការអភិ�វិឌ្ែឍ និ�ងការទទួល
បានិទីធ្លាាែបើើកច្ឆិ�ហ និ�ងកន្លែូែងកមូែសានិិដីូច្ឆិជា សារមូនិីីរ រោងកុនិ Los Angeles Zoo និ�ងកន្លែូែងបៃែត្តិង
សម្រាែែប់ប្រែជាពលរដីឋ ផ្តូ�វិទឹក និ�ងធ្លាត្តិុទឹក ដីូច្ឆិជា Los Angeles River Sepulveda Basin បឹង ទ�និប់ 
អាងសិ�កទឹក និ�ងឆ្នេេែរ និ�ងកន្លែូែងឧទែយានិ ដីូច្ឆិជា ឧទែយានិកេ�ងត្តិ�បនិ់ មូជ្ែឈមូណ្ឌឌលកមូែសានិិ អាងហែែលទឹក 
កន្លែូែងថែែទាំ�កុមារ មូជ្ែឈមូណ្ឌឌលមូនិុសែសេចាស់ ផ្តូ�វិល� ត្តិ�បនិ់ព�កនិ�ច្ឆិ សួនិកុមារ ទីលានិកីឡា និ�ងទីលានិ
ប្រែកួត្តិ និ�ងទីធ្លាាែសាធ្លារណ្ឌៈបើើកច្ឆិ�ហផ្ែសេែងទៀៀត្តិ រួមូជាមូួយៈនិឹងប្រែត្តិ�បត្តិិ�ការ និ�ងការថែែទាំ�របស់ពួកគេែ 
តាមូរយៈៈការដាក់ពនិធលើើកែបាលដីីព�ស្នើែសសិីពីការកែែលមូអកែបាលដីីអច្ឆិលនិទ្រែពែយនៅកេ�ងទីក្រុែុង។ 
ការចែែកចាយៈមូូលនិ�ធិ�ពនិធព�ស្នើែសនិឹងត្រឹែ�វិបានិផ្តិល់អាទ�ភាពដោយៈផ្អែអែកលើើសនិីសែសេនិ៍សមូធិម៌ូរបស់
ទីក្រុែុងជាមួូយៈនិឹងគោលដៅនៃែការផ្តិល់ឱ្ែយឧទែយានិសហគមូន៍ិដែែលខ្វះីះខាត្តិនិូវិលទធភាពទទួលបានិ
សុខ្វះភាពប្រែកបដោយៈសុវិត្តិថ�ភាពទៅកានិ់ឧទែយានិ និ�ងកន្លែូែងកមូែសានិិ។

ប្រែស�និបើើត្រឹែ�វិបានិអនិុមូ័ត្តិ អត្រាែែពនិធលើើកែបាលដីីព�ស្នើែសដែែលត្រឹែ�វិដាក់គឺ $0.08414 កេ�ងមូួយៈហីីត្តិការ៉េេែ
នៃែការកែែលមូអ (បង្កើើើត្តិបានិប្រែហែែល $227 លានិដីុលាាែរកេ�ងមូួយៈឆ្នាំំែ�) លើើកែបាលដីីអច្ឆិលនិទ្រែពែយដែែល
ចាប់ផ្ិើមូកេ�ងឆ្នាំំែ�សារពេើពនិធ 2023-24 និ�ងកាត្តិ់បនិថយៈមូកត្រឹែឹមូ $ 0.0222 ដីុលាាែរ (ប្រែហែែល $60 លានិ
ដីុលាាែរកេ�ងមូួយៈឆ្នាំំែ�) នៅពេែលបញ្ញចប់កមូមវិិធីិដើើមូទុនិ ឬនៅកេ�ងឆ្នាំំែ�សារពេើពនិធ 2053-54 ណ្តាមូួយៈដែែល
កើើត្តិឡើើងមូុនិ។

វិិធ្លានិការនេះែះផ្តិល់ការលើើកលែែងពីពនិធលើើកែបាលដីីព�ស្នើែសសម្រាែែប់កែបាលដីីដែែលគ្រួែប់គ្រួែងដោយៈអងភ
ភាពមូ�និស្វែីែងរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណើែញ គ្រួែ�សារដែែលមានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្ឌូលទាំប និ�ងសាាែប័និរដាាែភិ�បាល។ ទីក្រុែុង
ត្រឹែ�វិបង្កើើើត្តិនិីត្តិ�វិិធិី និ�ងគោលការណ្ឌ៍ណែែនាំ�សម្រាែែប់មាាែស់កែបាលដីី ដើើមូែបីដាក់ពាកែយសុ�ការលើើកលែែងពនិធ
លើើកែបាលដីីព�ស្នើែស។

លុះត្រាែែតែែក្រុែុមូប្រែឹកែសាក្រុែុងស្វែីែងរកវិិធិីសាស្រ្តែិមូួយៈផ្ែសេែងទៀៀត្តិសម្រាែែប់ការប្រែមូូលពនិធលើើកែបាលដីី
ព�ស្នើែស ពនិធបែែបនេះែះនិឹងត្រឹែ�វិកាត្តិ់ចេែញ និ�ងប្រែមូូលដោយៈខោនិធិីកេ�ងពេែល និ�ងលកខណ្ឌៈតែែមូួយៈ និ�ង
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TQ3-KH ខែែវិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំែ� 2022

សថ�ត្តិក្រោែែមូការផាកព�និ័យៈដីូច្ឆិគាំំែ និ�ងការប្រាែែក់ដីូច្ឆិជាពនិធលើើអច្ឆិលនិទ្រែពែយដែែលប្រែមូូលបានិដោយៈ
ខោនិធិីមូ�និឆ្នាំប់ជាងថ្ងៃៃែទី 1 ខែែកកើដា ឆ្នាំំែ� 2023។

ប្រាែែក់ដែែលប្រែមូូលបានិពីពនិធលើើកែបាលដីីព�ស្នើែស រួមូទាំ�ងការព�និ័យៈ និ�ងការប្រាែែក់ត្រឹែ�វិត្តិមូើល់កេ�ង
មូូលនិ�ធិ�ដែែលមានិច្ឆិ�ណ្ឌងជើើងថា "មូូលនិ�ធិ�ពនិធលើើកែបាលដីីព�ស្នើែសសម្រាែែប់ឧទែយានិ និ�ងកន្លែូែង
កមូែសានិ"ិ (មូូលនិ�ធិ�)។ ប្រាែែក់ដែែលត្តិមូើល់កេ�ងមូូលនិ�ធិ� មូ�និត្រឹែ�វិសថ�ត្តិក្រោែែមូការផាាែស់បិ�រទៅជាមូូលនិ�ធិ�
បម្រុែុងរបស់ទីក្រុែុងនោះះទៀែ។ រាល់ការប្រាែែក់ដែែលរកបានិដោយៈមូូលនិ�ធិ�ត្រឹែ�វិរកែសាទុកកេ�ងមូូលនិ�ធិ� ហើើយៈ
ប្រើែើប្រាែែស់សម្រាែែប់គោលប�ណ្ឌងដែែលពនិធលើើកែបាលដីីព�ស្នើែសត្រឹែ�វិបានិដាក់។

គណ្ឌៈកមាាែធិ�ការត្រឹែ�ត្តិព�និ�ត្តិែយប្រែជាពលរដីឋត្រឹែ�វិបង្កើើើត្តិឡើើងដោយៈបទបញ្ញញត្តិិ�ដើើមូែបីបង្កើើើត្តិអនិុសាសនិ៍លើើ
គម្រោែែងដែែលទទួលបានិពីមូូលនិ�ធិ�ពនិធលើើកែបាលដីីព�ស្នើែស និ�ងត្រឹែ�ត្តិព�និ�ត្តិែយការរ៉េៀបច្ឆិ� និ�ងការអនិុវិត្តិិ
គម្រោែែង កមូមវិិធិី និ�ងស្នើែវាកមូមដែែលផ្តិល់មូូលនិ�ធិ�ដោយៈពនិធលើើកែបាលដីីព�ស្នើែស។ គណ្ឌៈកមាាែធិ�ការ
ត្រឹែ�ត្តិព�និ�ត្តិែយរដីឋបាល រួមូមានិចៅហ្វាាែយៈក្រុែុង មូ�ិែីរដីឋបាលក្រុែុង និ�ងប្រែធ្លានិអេកវិិភាគនិីត្តិ�បទបញ្ញញត្តិិ� ត្រឹែ�វិ
បង្កើើើត្តិឡើើងដោយៈបញ្ញញត្តិិ�ដើើមូែបីព�និ�ត្តិែយ កែែប្រែែែ និ�ងអនិុមូ័ត្តិអនិុសាសនិ៍គម្រោែែងណ្តាមូួយៈដែែលរ៉េៀបច្ឆិ�
ដោយៈគណ្ឌៈកមាាែធិ�ការត្រឹែ�ត្តិព�និ�ត្តិែយប្រែជាពលរដីឋ ដោយៈផ្អែអែកលើើអាទ�ភាពនៃែការផ្តិល់មូូលនិ�ធិ� និ�ង
រង្វាាែនិ់។ អនិុសាសនិ៍បែែបនេះែះត្រឹែ�វិព�ចារណ្តាលើើសនិីសែសេនិ៍សមូធិមូ៌របស់ទីក្រុែុង ដែែលធ្វើីើវិិសោធិនិកមូម
ពីមូួយៈពេែលទៅមូួយៈពេែលដោយៈទីក្រុែុង ដោយៈមានិគោលដៅផ្តិល់លទធភាពដីល់សហគមូនិ៍ដែែល
ខ្វះីះខាត្តិនៅសួនិឧទែយានិ អាច្ឆិច្ឆិូលទៅកានិ់ទីធ្លាាែបើើកច្ឆិ�ហរនៃែទីក្រុែុង និ�ងកន្លែូែងកមូែសានិិ ផ្តូ�វិទឹក និ�ង
ធ្លាត្តិុទឹករបស់ទីក្រុែុង និ�ង/ឬ បរិកាាែរឧទែយានិនាំនាំ។

អេកគ្រួែប់គ្រួែងត្រឹែ�វិរ៉េៀបច្ឆិ� និ�ងបង្វាាែញជ្ូនិក្រុែុមូប្រែឹកែសាក្រុែុងនិូវិរបាយៈការណ្ឌ៍ប្រែចា�ឆ្នាំំែ�ដែែលក�ណ្ឌត្តិ់
អត្តិិសញ្ញាាែណ្ឌវិិក័យៈបត្រឹែ និ�ងការច្ឆិ�ណ្តាយៈទាំ�ងអស់ដែែលពាកព់័និធជាមូួយៈមូូលនិ�ធិ�ស្រ្តែបតាមូច្ឆិែបាប់រដីឋ។

វិិធ្លានិការនេះែះនិឹងមានិប្រែស�ទធភាព ប្រែស�និបើើបានិអនិុមូ័ត្តិដោយៈមូ�និត្តិ�ច្ឆិជាងពីរភាគបីនៃែអេកបោះះឆ្នោំែត្តិ
ដែែលបានិបោះះឆ្នោំែត្តិ។

របាយការណ្ឌ៍ប់ះ�ពាល់ហិិរញ្ញញវិតុ�

 ដោយ MATTHEW W. SZABO មន្ត្រីត្ីរដីឋបាលទ្ីក្រុ្�ង

ស�ណើើនេះែះដាក់ពនិធលើើកែបាលដីីថ្មីមីលើើអច្ឆិលនិទ្រែពែយដោយៈផ្អែអែកលើើទ�ហ�ការ៉េេែនៃែការកែែលមូអ កេ�ងអត្រាែែ 
$0.08414 ដីុលាាែរកេ�ងមូួយៈហីីត្តិការ៉េេែនៃែការកែែលមូអកែបាលដីី។ ពនិធនេះែះត្រឹែ�វិបានិរំពឹងថានិឹងរកច្ឆិ�ណ្ឌូល
បានិប្រែមាណ្ឌ $227.4 លានិដីុលាាែរកេ�ងមូួយៈឆ្នាំំែ�។ ច្ឆិ�ណ្ឌូលពនិធត្រឹែ�វិប្រើែើប្រាែែស់សម្រាែែប់គោលប�ណ្ឌងផ្តិល់
មូូលនិ�ធិ�ដីល់ការទទួលបានិ ថែែទាំ� និ�ងប្រែត្តិ�បត្តិិ�ការរបស់ឧទែយានិ មូជ្ែឈមូណ្ឌឌលកមូែសានិិ អាងហែែលទឹក 
សួនិកុមារ ផ្តូ�វិទឹក ឆ្នេេែរ ទីធ្លាាែបៃែត្តិង ទីធ្លាាែបើើកច្ឆិ�ហ កន្លែូែងមើើលថែែទាំ�កុមារ និ�ងកន្លែូែងផ្ែសេែងៗទៀៀត្តិ។

ពនិធនិឹងត្រឹែ�វិបានិកាត្តិ់បនិថយៈមូកត្រឹែឹមូ $0.0222 ដីុលាាែរកេ�ងមូួយៈហីីត្តិការ៉េេែនៃែការកែែលមូអនៅពេែលបញ្ញចប់
កមូមវិិធិីដើើមូទុនិជាក់លាក់ ឬនៅកេ�ងឆ្នាំំែ�សារពេើពនិធចាប់ពីឆ្នាំំែ� 2053-54 ទៅតាមូមូួយៈណ្តាដែែលកើើត្តិឡើើង
មូុនិ។ អត្រាែែកាត្តិ់បនិថយៈនេះែះត្រឹែ�វិបានិរំពឹងថានិឹងបង្កើើើត្តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្ឌូលប្រែចា�ឆ្នាំំែ�ប្រែមាណ្ឌ $60 លានិដីុលាាែរ 
ដើើមូែបីបនិិផ្តិល់មូូលនិ�ធិ�ដីល់កមូមវិិធិីគ្រួែប់គ្រួែង ប្រែត្តិ�បត្តិិ�ការ និ�ងការថែែទាំ�។

ស�ណើើនេះែះមូ�និត្រឹែ�វិបានិរំពឹងថានិឹងមានិផ្តលបះះពាល់ខាាែ�ងដីល់ហ�រញ្ញញវិត្តិថ�របស់ទីក្រុែុងទៀែ ដោយៈសារការ
ច្ឆិ�ណ្តាយៈលើើកមូមវិិធិីនិឹងត្រឹែ�វិបានិផ្តិល់មូូលនិ�ធិ�យ៉ាាែងពេែញលើែញពីការប្រែមូូលពនិធលើើកែបាលដីី។
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សេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេសំំណើើ SP

យើើងទាំ�ងអស់់គ្នាំែត្រូែ�វិការឧទ្ែយានស្អាាែត ន�ងស់ុវិតិ�ភាព។ ថ្ងៃៃែនេះែ� ឧទ្ែយានរបស់់យើើងត្រូែ�វិការជំ�នួយរបស់់
យើើង។

នោះ�ហើើយជាមូូលហើែតុដែែលយើើងត្រូែ�វិការវិិធានការ SP ។

យើើងត្រូែ�វិតែែដោះ�ស្រាែែយភាពគ្នាាែនផ្ទះះ�ស់ម្ែបែែងនៅក្នុុ�ងឧទ្ែយានស់ង្កាាែត់របស់់យើើង។ នេះែ�អាច្ឆិត្រូែ�វិបានធ្វើើើ
ដោះយមូនុស់ែសធមូ៌ ដោះយភាពជាដៃែគូូជាមូួយអងគភាពស្អាស់នាក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាែន, អងគភាពមូ�នស្វែើែងរក្នុ
ប្រាែែក្នុ់ច្ឆិ�ណេែញ ន�ងអងគភាពសេែវាក្នុមូមស់ងគមូ – បុុន្តែែែត្រូែ�វិតែែធ្វើើើឡើើង។ ស់ួនរបស់់យើើងត្រូែ�វិតែែមានស់ុវិតិ�ភាព 
ន�ងស្អាាែតស់ម្រាែែប់យើើងទាំ�ងអស់់គ្នាំែក្នុុ�ងការប្រើែើប្រាែែស់់។

ក្នុុមារ LA ច្រើែើនជាង 100,000 នាក្នុ់ច្ឆិូលរួមូក្នុុ�ងក្នុមូមវិិធីក្រោែែយចេែញពីស្អាលារៀៀន ន�ងរដូូវិក្តៅៅែដែែលបាន
រៀៀបច្ឆិ� ដែែលជំួយឱ្ែយក្នុុមារដើើរលើើផ្ទះូ�វិត្រូែ�មូត្រូែ�វិ ន�ងចេែញពីបញ្ហាាែ។ វិិធានការ SP គ្នា�ទ្រែក្នុមូមវិិធីស់�ខាន់ៗ
ទាំ�ងនេះែ� ន�ងជំួយកាត់បនិយស់ក្នុមូមភាពក្រុែុមូក្មេមែងទ្�នេះើង។

ឧទ្ែយាន ន�ងមូជំែឈមូណ្ឌឌលក្នុមូែសានែក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាែនច្រើែើនពេែក្នុដែែលទ្ទ្ួលរងផ្ទះលបុ�ពាល់ពីអាបេែស់ែ�ស់, 
ដូុ�ផ្ទះែស�ត, ដូ�បូលលើែច្ឆិធាាែយ, ក្នុងើ�ទ្�ក្នុផ្ទះ�ក្នុប្រែក្នុបដោះយស់ុវិតិ�ភាព, ការខូូច្ឆិខាតពីស់តើលិ�ត, ជំញ្ហាំែ�ងពុក្នុ
ផ្ទះុយ, ប�ពង់ទ្ុយោទ្�ក្នុមូ�នល,ិ ប�ពង់បងុ�យឧស់ម�នន�ងលូទ្�ក្នុស់ិ�យចាស់,់ ភូ្លើើងប�ភ្លឺូ� ន�ងបនះប់ទ្�ក្នុមូ�នមាន
ស់ុវិតិ�ភាព។ មានជាច្រើែើនដែែលជំនព�ការមូ�នអាច្ឆិទ្ទ្ួលបាន ហើើយជារៀឿយៗស់ម្រាែែប់មូនុស់ែសចាស់់។

យើើងត្រូែ�វិការវិិធានការ SP ដើើមូែបែីដោះ�ស្រាែែយបញ្ហាាែទាំ�ងនេះែ�។

វិិធានការ SP ន�ងរក្នុែសាស់ុវិតិ�ភាពទ្�ក្នុផ្ទះ�ក្នុស្អាាែតនៅស់ួនច្ឆិែបារ ន�ងមូណ្ឌឌលក្នុ�ស្អានែ។

វិិធានការ SP ន�ងជំួស់ជំុលលក្នុខខូណ្ឌឌមូ�នមានស់ុវិតិ�ភាពនៅស់ួនក្នុមូែសានែភ្លឺូមូ�ដ្ឋាាែន, ក្នុន្តែូែងក្មេមែងលើែង, 
មូជំែឈមូណ្ឌឌលក្នុមូែសានែ, មូជំែឈមូណ្ឌឌលមូនុស់ែសចាស់់ ន�ងក្នុន្តែូែងផ្ែសែងទៀៀត ដើើមូែបែីរក្នុែសាស់ុវិតិ�ភាពរបស់់យើើង។

វិិធានការ SP ក្នុ៏ជំួយប្រែយុទ្ធប្រែឆ្នាំ�ងន�ងគ្រោះែែ�រាំ�ងស់ៃ�តដែែលក្នុ�ពុងបនែ ន�ងការពារគូុណ្ឌភាពទ្�ក្នុផ្ទះងដែែរ។

វិិធានការ SP ស់មាាែតស់ួនឧទ្ែយាន, ឆុ្នេែរ ន�ងត�បន់ធមូមជាត�របស់់យើើង ដោះយរក្នុែសាស់�រាំមូ ន�ងជាត�ពុល
ចេែញពីព្រែែែក្នុក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាែន ទ្នេះូែ ប�ង ឆ្នេុែរទ្�ក្នុស់មូុទ្រែ ន�ងឆ្នេុែរស់មូុទ្រែ។

វិិធានការ SP ការពារការក្នុខូើក្នុ់នៃែទ្�ក្នុក្រោែែមូដូីដ៏ូស់�ខាន់របស់់យើើង។

វិិធានការ SP ស់នែស�ប្រាែែក្នុ់ ន�ងជំួយការពារការផ្ទះគត់ផ្ទះគង់ទ្�ក្នុស្អាាែតក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាាែនដែែលខូើ�ខាតរបស់់យើើង 
តាមូរយៈការអភ្លឺ�រក្នុែសទ្�ក្នុ រួមូទាំ�ងរុក្នុខជាត�ដែែលធន់ន�ងគ្រោះែែ�រាំ�ងស់ៃ�ត ន�ងការក្មេើនឡើើងនៃែការប្រើែើប្រាែែស់់ទ្�ក្នុ
កែែច្នៃុែឡើើងវិិញស់ម្រាែែប់ស់ួនក្នុុមារ ទៀែស់ភាព ស្មៅាែ ន�ងត�បន់ធមូមជាត�។

វិិធានការ SP ក្នុ៏ស់មាាែតដើើមូឈើើង្កាប់ ន�ងស្មៅាែរុក្នុខជាត�ស់ៃ�តផ្ទះងដែែរ ដើើមូែបែីកាត់បនិយហាន�ភ្លឺ�យភ្លើូើងឆ្នេែ�ព្រៃែែ 
ន�ងការពារភ្លឺូមូ�ដ្ឋាាែនរបស់់យើើង។

វិិធានការ SP រួមូមានគូណ្ឌនេះែយែយភាពយ៉ាាែងមូុ�ងមាាែត់ ន�ងការបង្កាាែញជាស្អាធារណ្ឌៈនៃែការច្ឆិ�ណាយ
ទាំ�ងអស់់។

យើើងទាំ�ងអស់់គ្នាំែត្រូែ�វិការឧទ្ែយានស្អាាែត ន�ងស់ុវិតិ�ភាព។ បោះ�ឆ្នោំែតគ្នា�ទ្រែលើើ SP!

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានបោះះពុុម្ពពនៅលើើទំំពុ័រនេះេះ គឺឺជាយោបល់របសំ់អះនក្តីនិពុនធ និងម្ពិនបាន
ត្រួេ�តពុិនិតេយសំុក្រិេិតភាពុដោយទំ�ភាាេក្តី់ងារក្រិេុងណាម្ពួយឡើើយ។
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បុគឺគលដែេលចុះហតថលើេខាសេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេសំំណើើ SP

JOE BUSCAINO  JIMMY KIM
ស់មាជំ�ក្នុក្រុែុមូប្រែ�ក្នុែសា  អុក្នុគ្រែប់គ្រែងទ្ូទៅ
City of Los Angeles  L.A. City Recreation & Parks

ROBERT ARIAS
ប្រែធាន
San Fernando Coalition on Gangs

GREGORY BOYLE
ស្អាាែបន�ក្នុ
Homeboy Industries

CAROLYN RAMSAY
នាយក្នុប្រែត�បតែ�
LA Parks Foundation

DR. ALICE “SWEET ALICE” HARRIS
ស្អាាែបន�ក្នុ
Parents of Watts
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ការបដិិសេេធទៅនឹឹងសេេចក្តីី�អះះអាងដែេលគាំំទ្រេនឹឹងសំំណើើ SP

សំំណើើ SP បង្កើើើនឹពនឹធលើើអះចលនឹទ្រេពេយដោយ $84.14 ក្តីុ�ង 1,000 ហ្វីី�តការ៉េេេ។

ម្ចាាែស់់ផ្ទះះ�ទំ�ហំ� 1,500 ម៉ែែែត្រែការ៉េេែ នឹឹងបង់បន្ថែែែម $1,893.15 ក្នុុ�ងរយៈៈពេែលត្រែឹមតែែ 15 ឆ្នាំំែ�ដំ�បូងបែ�ណ្ណោះះែ�!

អះុក្តីបង់ពនឹធក្តីំពុងបង់ប្រាេេក្តី់រួចហើើយដើើម្េបី�ថែេទាំំឧទ្េយានឹ បុុន្តែីេទ្�ក្រុេុងក្តីំពុងបង្វែីេរប្រាេេក្តី់។

ក្រុែ�មប្រឹែឹក្នុែសាក្រុែ�ងបង្វែែែរប្រាែែក្នុ់ពីីថវិិកាឧទំែយានឹបច្ឆិុ�បែបនឹុដោយៈការគិ�តថ្លៃៃែលើើក្នុន្ថែៃែងក្នុមែសានឹត នឹ�ងឧទំែយានឹស់ម្រាែែប់
សេែវាទំីក្រុែ�ងដែែលបានឹផ្ទះតល់ជូូនឹដោយៈឥតគិ�តថ្លៃៃែដំល់នាយៈក្នុដ្ឋាាែនឹផ្ែសេែងទៀៀត។ យោងតាមគេែហំទំ�ពី័រផ្ទាាែល់
របស់់ក្នុន្ថែៃែងក្នុមែសានឹត នឹ�ងឧទំែយានឹ "ការច្ឆិ�ណាយៈដោយៈប្រឹែយោលទាំ�ងនេះែ�ឥឡូូវិនេះែ�ម្ចានឹច្ឆិ�នឹួនឹជាង 23% 
($43 លានឹដំ�លាាែរ) នៃែថវិិការបស់់នាយៈក្នុដ្ឋាាែនឹទាំ�ងមូល។" (ប្រឹែភពី៖ www.laparks.org/department នៅថ្លៃៃែទំី 
8/21/22)

សំំណើើ SP គឺឺជាពនឹធដែេលត្រូេ�វបង់សំម្រាេេប់ការប្រេកួ្តីតក្តី�ឡាអះូឡាំពិក្តី។

ក្រុែ�មប្រឹែឹក្នុែសាក្រុែ�ង Joe Buscaino បានឹទំទំួលស្គាាែល់ថានៅក្នុុ�ងច្ឆិលនារបស់់ក្រុែ�មប្រឹែឹក្នុែសាក្រុែ�ងឆ្នាំំែ� 2021 ថា
ការតម្លើៃើងពីនឹធគិឺចាំ�បាច្ឆិ់ស់ម្រាែែប់ "ការធ្វើែើឱ្ែយប្រឹែសេើរឡើើង" ដំល់ក្នុន្ថែៃែងក្នុមែសានឹត នឹ�ងឧទំែយានឹស់ម្រាែែប់ក្នុីឡា
អូូឡា�ពី�ក្នុឆ្នាំំែ� 2028។ ស់�ណើើ SP គិឺជាការតម្លើៃើងពីនឹធ $6.8 ពានឹ់លានឹដំ�លាាែរស់ម្រាែែប់រយៈៈពេែល 30 ឆ្នាំំែ�!

សំូម្បោះះឆ្នោោេតប្រេឆាំំងសំំណើើ SP។

ពី័ត៌ម្ចានឹបន្ថែែែម៖

Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

ជនឹដែេលចុះហ្វីតថលើេខាប្រេឆាំំងនឹឹងសេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេ  
សំំណើើ SP

JON COUPAL MICHAEL D. ANTONOVICH
ប្រឹែធានឹ អូធិ�ការក្នុ�ច្ឆិុខោនឹធិី Los Angeles
Howard Jarvis Taxpayers Association 1980-2016, ច្ឆិូលនឹ�វិតតនឹ៍

JACK HUMPHREVILLE DANIEL M. YUKELSON
អូុក្នុតស់ូូមត�ផ្នែុែក្នុថវិិកាក្រុែ�មប្រឹែឹក្នុែសាភូម�ដ្ឋាាែនឹ នាយៈក្នុប្រឹែត�បតត�
 Apartment Association of Greater
 Los Angeles

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹបោះះពុម្ពនៅលើើទ្ំព័រនេះេះ គឺឺជាយោបល់របសំ់អះុក្តីនឹិពនឹធ នឹិងម្ិនឹបានឹ
ត្រូេ�តពិនឹិតេយសំុក្រុេិតភាពដោយទ្�ភាោេក្តី់ងារក្រុេុងណាម្ួយឡើើយ។
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សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានប្រេឆាំំងនឹងសំំណើើ SP

សំមូបោះះឆ្នោោេតប្រេឆាំងំនឹងសំណំើើ SP ព្រោះេេះវានងឹត្រូេ�វធ្វើើើឱ្េយអះនក្តីបង់ពនធរាប់ពានដ់ុលុ្លាាេរក្តីន�ងរយៈៈពេេល 30 ឆាំោេ។ំ

សំ�ណើើ SP នឹឹងត្រូែ�វិច្ឆិ�ណាយអសំ់ $84.14 សំម្រាែែប់់ម្ចាាែសំ់ផ្ទះះ�នឹីមួួយៗក្នុុ�ង 1,000 ហ្វីីីតការ៉េេែនៃែផ្ទះះ�រប់សំ់
ពួួក្នុគេែក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំែ�។ ម្ចាាែសំ់ផ្ទះះ� 1,500 ហ្វីីីតការ៉េេែនឹឹងប់ង់ប់ន្ថែែែមួ $1,893.15 ក្នុុ�ងរយៈពេែលត្រូែឹមួតែែ 15 ឆ្នាំំែ�ដំ�ប់ូង
ប់ុ�ណ្ណោះះែ�។

សំូមបោះះឆ្នោោេតប្រេឆាំំងនឹងសំំណើើ SP ព្រោះេេះវាជាការដុំឡើើងពនធយ៉ាាេងធំំ។

នៅឆ្នាំំែ� 1996 អុក្នុបោះ�ឆ្នោំែតបានឹអនឹ�មួ័តលើើសំ�ណើើ K ដែែលជាការដំ�ឡើើងពួនឹធសំម្រាែែប់់ឧទ្ែយានឹដែែល
ប់ញ្ចចប់់នៅឆ្នាំំែ� 2026 ។ អុក្នុនឹយោបាយច្ឆិង់ជំ�នឹួសំពួនឹធដែែលផ្ទះ�តក្នុ�ណត់ជាមួួយនឹឹងការដំ�ឡើើងពួនឹធថ្មីីី។ 
ទោះ�ជាយ៉ាាែងណាក្នុ៏ដោយសំ�ណើើ SP នឹឹងដំ�ឡើើងពួនឹធ $227 លានឹដំ�លាាែរក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំែ�។ នោះ�គឺឺជំ�ត 10 ដំង
ច្រើែើនឹជាងសំ�ណើើ K ដែែលម្ចានឹតម្លៃៃែ 25 លានឹដំ�លាាែរក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំែ�។

សំូមបោះះឆ្នោោេតប្រេឆាំំងនឹងសំំណើើ SP ព្រោះេេះវាជាពនធទ្វាាេរក្រោេេយៈដើើមេបី�បង់សំម្រាេេប់អះូឡាំំពិក្តី

កាលពួីខែែធ្នូុ�ឆ្នាំំែ�មួ�នឹ ក្រុែ�មួប្រឹែឹក្នុែសាភិ�បាលប់�រសំលោក្នុ Joe Buscaino បានឹប់ង្ហាាែញច្ឆិលនាមួួយដើើមួែបីីដំឹក្នុនា�
ទ្ីក្រុែ�ងឱ្ែយជំួលអុក្នុប្រឹែឹក្នុែសាដើើមួែបីីប់ង្កើើើតវិិធានឹការបោះ�ឆ្នោំែតដើើមួែបីីរៃែអង្ហាាែសំប្រាែែក្នុ់ច្ឆិ�នឹួនឹ $2.1 ពានឹ់លានឹដំ�លាាែរ
សំម្រាែែប់់ក្នុន្ថែៃែងក្នុមួែសានឹត នឹ�ងការកែែលមួអសំួនឹឧទ្ែយានឹ។ ច្ឆិលនានេះែ�បានឹនឹ�យ៉ាយថា "ជាមួួយនឹឹងទ្ីក្រុែ�ងធ្វើីើជា
ម្ចាាែសំ់ផ្ទះះ�ក្នុីឡាអូឡា�ពួ�ក្នុរដំូវិក្តៅៅែឆ្នាំំែ� 2028 នឹ�ងក្នុន្ថែៃែងក្នុមួែសានឹត នឹ�ងសំួនឹឧទ្ែយានឹជាច្រើែើនឹដែែលប់ម្រើែើជាក្នុន្ថែៃែង
សំម្រាែែប់់ការប្រឹែក្នុួតផ្ែសេែងៗ យើើងត្រូែ�វិធ្វើីើសំក្នុមួីភាពួឥឡូ�វិនេះែ� ដើើមួែបីីធានាថាការធ្វើីើឱ្ែយប្រឹែសើើរឡើើង នឹ�ងការ
ជំួសំជំ�លដែែលត្រូែ�វិការទាំ�ងអសំ់ត្រូែ�វិបានឹប់ញ្ចចប់់មួ�នឹពេែលការប្រឹែក្នុួត។" សំ�ណើើ SP គឺឺជាការតម្លើៃើងពួនឹធដើើមួែបីី
ប់ងថ់្លៃៃែសំម្រាែែប់់ក្នុីឡាអូឡា�ពួ�ក្នុ។

សំូមបោះះឆ្នោោេតប្រេឆាំំងនឹងសំំណើើ SP ព្រោះេេះវាលើើសំព�តម្រូេ�វការប�ដុង

ការដំ�ឡើើងពួនឹធ $2.1 ពានឹ់លានឹដំ�លាាែរដែែលបានឹគ្រោែែងទ្�ក្នុបានឹប្រែែែទៅជាសំ�ណើើ SP ដែែលដំ�ឡើើងពួនឹធ
ច្រើែើនឹជាងប់ីដំង។ ក្រុែ�មួប្រឹែឹក្នុែសាក្រុែ�ងច្ឆិង់ច្ឆិ�ណាយប់ន្ថែែែមួទៀៀត ដំូច្នេះុែ�ក្នុុ�ងខែែឧសំភា មួ�តែីរដំឋបាលក្រុែ�ងបានឹ
គឺូសំប់ញ្ជាាែក្នុ់ពួីការដំ�ឡើើងពួនឹធច្ឆិ�នឹួនឹ $4.6 ពានឹ់លានឹដំ�លាាែរ។ ប់នាាែប់់មួក្នុនៅក្នុុ�ងខែែមួ�ថ្មី�នា ក្រុែ�មួប្រឹែឹក្នុែសាបានឹ
ក្នុ�ណត់ "គឺម្រោែែងសំកាៅែនឹ�ពួលផ្ែសេែងទៀៀត" ដែែលទាំមួទាំរការដំ�ឡើើងពួនឹធ រួមួទាំ�ងការស្ថាាែប់នា L.A. River ដំ៏
ធ្នូ�ផ្ទះងដែែរ។ សំ�ណើើ SP នឹឹងត្រូែ�វិច្ឆិ�ណាយអសំ់ $6.8 ពានឹ់លានឹដំ�លាាែរ!

សំូមបោះះឆ្នោោេតប្រេឆាំំងនឹងសំំណើើ SP ។

សំម្រាែែប់់ពួ័ត៌ម្ចានឹប់ន្ថែែែមួ៖
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានបោះះពុមពនៅលើើទំំព័រនេះេះ គឺឺជាយោបល់របសំ់អះនក្តីនិពនធ និងមិនបាន
ត្រូេ�តពិនិតេយសំុក្រិេិតភាពដោយៈទំ�ភាោេក្តី់ងារក្រិេុងណាមួយៈឡើើយៈ។
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បុគឺគលដែេលចុះហតថលើេខាលើើសេេចក្តីី�អះះអាងប្រេឆាំំងនឹងសំំណើើ SP

JON COUPAL
ប្រឹែធានឹ
Howard Jarvis Taxpayers Association

MICHAEL D. ANTONOVICH
អធ្នូ�ការក្នុ�ច្ឆិចខោនឹធ្នូី Los Angeles
ច្ឆិូលនឹ�វិតតនឹ,៍ 1980-2016

JACK HUMPHREVILLE
អុក្នុតសំូូមួត�ផ្នែុែក្នុថ្មីវិិកាក្រុែ�មួប្រឹែឹក្នុែសាភិូមួ�ដ្ឋាាែនឹ
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ការបដិិសេេធទៅនឹឹងសេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹប្រេឆាំំងនឹឹងសំំណើើ SP

សូូមយល់់ឱ្ែយបានច្ឆិែបាសូ់៖ វិិធានការ SP ម�នមានអ្វីី�ពាក់់ព័័នធនឹងក់�ឡាអ្វីូឡា�ព័�ក់ទេែ។

ក់�ឡាអ្វីូឡា�ព័�ក់ម�នត្រូែ�វិបានន�យាយក់ុ�ងវិិធានការ SP ឬផែែនការច្ឆិ�ណាយរបសូ់វាទេែ។ សេែច្ឆិក់ី�អ្វីះអាងម�ន
ព័�តប្រាែែក់ដនោះះគឺឺជានយោបាយទុុច្ឆិចរិត។

មូល់ន�ធិ�វិិធានការ SP អាច្ឆិត្រូែ�វិបានច្ឆិ�ណាយតែែលើើរឿឿងមួយបុុណ្ណោះះែះ៖ ការថែែរក់ែសាសូួនច្ឆិែបារភូូម�ដ្ឋាាែនច្ឆិ�នួន 
1,100 របសូ់ LA, ក់ន្លែែែងលើែងក់�ឡា, មនុសូែសចាសូ់, ក់ន្លែែែងក់មែសាន,ី យុវិជន ន�ងមជែឈមណ្ឌឌល់សូហគឺមន៍
ស្អាាែត ន�ងមានសូុវិតិ�ភាព័។

ក់ុមារ LA ច្រើែើនជាង 100,000 នាក់់ ព័ឹងផែែែក់លើើក់ន្លែែែងដែែល់មានសូុវិតិ�ភាព័ដើើមែបី�លើែងសូម្រាែែប់សូក់មមភាព័
បនាាែប់ព័�ការសូ�ក់ែសា ន�ងក់មមវិិធិ�រដូវិក្តៅៅែ ដែែល់មានស្អារ�សូ�ខាន់សូម្រាែែប់កាត់បនិយសូក់មមភាព័ក្រុែុមក្មេមែង
ទុ�នើើង ន�ងជួយក់ុមារឱ្ែយដើើរលើើផ្លូែ�វិត្រូែឹមត្រូែ�វិ។

ប្រែជាជនឡូ�សូអេែនជឺលើែសូគ្រែប់វិ័យទាំ�ងអ្វីសូ់ ដែែល់មក់ព័�គ្រែប់ភូូម�ដ្ឋាាែនទាំ�ងអ្វីសូ់ ព័ឹងផែែែក់លើើឧទុែយានក់ុ�ង
មូល់ដ្ឋាាែន, មជែឈមណ្ឌឌល់មនុសូែសចាសូ់, មជែឈមណ្ឌឌល់ក់មែសានី ន�ងមជែឈមណ្ឌឌល់សូហគឺមន៍គ្រែប់ពេែល់វេែលា។

មូល់ន�ធិ�ព័�ឆ្នាំំែ� 1996 ក់�ព័ុងប្រើែើអ្វីសូ់ហើើយ។ វាដល់់ពេែល់ហើើយដែែល់ត្រូែ�វិប្រែមូល់មូល់ន�ធិ�ក់ុ�ងត�បន់ជាថ្មីម� ដើើមែបី�
កែែល់មែសូុវិតិ�ភាព័ស្អាធារណ្ឌ�, ដោះះស្រាែែយភាព័គ្មាាែនផ្លូះះសូម្ែបីែង ន�ងធ្វើីើឱ្ែយប្រាែែក់ដថាក់ន្លែែែងស្អាធារណ្ឌ�
សូ�ខាន់ៗទាំ�ងនើែះមានសូុវិតិ�ភាព័ ន�ងស្រែសូ់ស្អាាែតសូម្រាែែប់យើើងទាំ�ងអ្វីសូ់គ្មាំែក់ុ�ងការប្រើែើប្រាែែសូ់។

សូូមបោះះឆ្នោំែតគ្មា�ទ្រែច្ឆិ�ពោះះ SP – យើើងទាំ�ងអ្វីសូ់គ្មាំែត្រូែ�វិការឧទុែយានសូុវិតិ�ភាព័!

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹបោះះពុុម្ពពនៅលើើទំំពុ័រនេះេះ គឺឺជាយោបល់របសំ់អះនក្តីនឹិពុនឹធ នឹិងម្ពិនឹបានឹ
ត្រួេ�តពុិនឹិតេយសំុក្រិេិតភាពុដោយទំ�ភាាេក្តី់ងារក្រិេុងណាម្ពួយឡើើយ។
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ជនឹដែេលចុះហតថលើេខាប្រេឆាំំងនឹឹងសេេចក្តីី�អះះអាងប្រេឆាំំង
សំំណើើ SP

JOE BUSCAINO STEPHANIE VENDIG
សូមាជ�ក់ក្រុែុមប្រែឹក់ែសាភូ�បាល់ ប្រែធាន
City of Los Angeles Los Angeles Federation of
 Senior Citizen Clubs

EDWARD JAMES OLMOS CANDICE DICKENS-RUSSELL
តារាសូម្ីែង ប្រែធាន ន�ងនាយក់ប្រែត�បតី�(CEO)
 Friends of the Los Angeles River

KAREN BASS EVELYN HERNANDEZ
សូមាជ�ក់នៃែសូភា អ្វីុក់អ្វីប់រំសូុខភាព័
 Wilmington Community Clinic

RICK CARUSO SHANE B. SCOTT
អ្វីុក់ជ�នួញ គ្រែ�គឺង្វាាែល់ជាន់ខពសូ់
 Macedonia Baptist Church, Watts

TONY BROWN TRACY QUINN
នាយក់ប្រែត�បតិ�(CEO) ប្រែធាន ន�ងនាយក់ប្រែត�បតិ�(CEO) 
Heart of Los Angeles Programs for Heal the Bay
Underserved Youth
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សំំណើើ SP

អត្ថថបទនៃៃវិិធានការសំនឹ�កឆ្នោោៃត្ថដែៃលបានស្នើើើឡើើង 

បទបៃបញ្ញញត្ថិ�លេៃខ __________

 បទបែបញ្ញញត្តិិិវិសោធនកម្មមជំំពូកូទី II នៃែក្រែម្មក្រែ�ង Los Angeles ដើើម្មែបីបន្ថែែែម្មមាត្រាែែ 1.18 ដែែល
នឹងផ្តិល់ម្មូលនធិិដល់ការស្តាាែរឡើើងវិញ ការជំួសជំ�ល ការកែែលម្មអ ការអភិិវឌ្ែឍ ការបន្ថែែែម្ម និងការទិញ
យកឧទែយាន ម្មជំែឈម្មណ្ឌឌលកម្មែសានិ អាងហែែលទឹក សួនក�មារ ផ្តូ�វទឹក ឆ្នេេែរ ត្តិំបន់បៃែត្តិង កន្ថែូែងចំហ កន្ថែូែង
ថែែទាំំក�មារនិងកន្ថែូែងផ្ែសេែងទៀៀត្តិ រួម្មជាម្មួយនឹងប្រែត្តិិបត្តិិិការ និងការថែែទាំំរបស់វា តាម្មរយៈការដាក់ពូនធលើើ
កែបាលដីពូិសេែសលើើកែបាលដអីចលនទ្រែពូែយដែែលបានកែែលម្មអនៅកេ�ងទីក្រែ�ង Los Angeles (ទីក្រែ�ង)។

 ខណៈៈដែៃល កេ�ងឆ្នែំ 1996 អេកបោះះឆ្នោ្នែត្តិនៃែទីក្រែ�ងបានអន�ម្ម័ត្តិសំណើើ K: LA សម្រាែែប់កម្មមវិធី
ក�មារ (សំណើើ K) ដែែលបានបង្កើើើត្តិត្តិំបន់វាយត្តិម្លៃូែទូទាំំងទីក្រែ�ង ដើើម្មែបីបង្កើើើត្តិម្មូលនិធិសម្រាែែប់ការទិញ ការ
អភិិវឌ្ែឍ ការកែែលម្មអ និងការស្តាាែរឡើើងវិញនូវឧទែយាន និងកន្ថែូែងកម្មែសានិនៅកេ�ងទីក្រែ�ង និងផ្តិលម់្មូលនិធិដល់
កម្មមវិធីឧទែយានទីក្រែ�ង និង សេែវាកម្មមផ្ែសេែងៗ។

 ខណៈៈដែៃល ការវាយត្តិម្លៃូែកម្មមវិធី សំណើើ K ត្រូែ�វបានកំណ្ឌត្តិ់ថានឹងផ្ត�ត្តិកំណ្ឌត្តិក់េ�ងឆ្នែំស្តារពើើពូនធ 
2026-27 ហើើយបណ្តាាែលឱ្ែយបាត្តិ់បងម់្មូលនិធិសម្រាែែប់គាំំទ្រែដល់ឧទែយាន និងកន្ថែូែងកម្មែសានិ និងកម្មមវិធ ីនិង
សេែវាកម្មមឧទែយាននៅកេ�ងទីក្រែ�ង។

 ខណៈៈដែៃល នៅថ្ងៃៃែទី 23 ខែឧសភា ឆ្នែំ 2022 ម្ម�ិែីរដឋបាលក្រែ�ងបានចេែញរបាយការណ្ឌ៍ម្មួយ 
(របាយការណ្ឌ៍ CAO) ដើើម្មែបីឆ្នេូើយត្តិបទៅនឹងសណំើើរបស់ក្រែ�ម្មប្រែឹកែសាក្រែ�ងចំនួនពូីរដែែលដឹកនាំបំ�គ្គគលិក
ឱ្ែយរាយការណ្ឌ៍អំពូីជំម្រើែើសសម្រាែែប់ការបង្កើើើត្តិកម្មមវិធីវាយត្តិម្លៃូែទូទាំំងទីក្រែ�ងថ្មីមីសម្រាែែប់ឧទែយាន និងកន្ថែូែង
កម្មែសានិដើើម្មែបីផ្តិលម់្មូលនិធិដល់ការកែែលម្មអ និងការអភិិវឌ្ែឍន៍ថ្មីមដីែែលមានត្តិម្លៃូែប្រែហែែល 4.6 ពាន់លាន
ដ�លាាែរ តាម្មការបាាែន់ស្តាាែនដោយនាំយកដាាែនកម្មែសានិ និងឧទែយាន។

 ខណៈៈដែៃល របាយការណ្ឌ៍ CAO បានគ្គូសបញ្ជាាែក់ពូីជំម្រើែើសនៃែប្រាែែក់ចំណ្ឌលូផ្ែសេែងៗ ដើើម្មែបី
ផ្តិល់ម្មូលនិធិដល់កន្ថែូែងឧទែយាន និងប្រែត្តិិបត្តិិិការឧទែយាន ដូចជាពូនធលើើកែបាលដី ពូនធលើើការលក់ (ប្រែត្តិិបត្តិិិ
ការ និងការប្រើែើប្រាែែស់) ប័ណ្ឌណបំណ្ឌុលកាត្តិពូវកិចចទូទៅ និងពូនធបង្កាាែន់ដៃែសរ�ប។

 ខណៈៈដែៃល នៅកេ�ងកិចចប្រែជំ�ំរបសខូ់្លួ�ននៅថ្ងៃៃែទី 21 ខែម្មថិ្មី�នាំ ឆ្នែំ 2022 ក្រែ�ម្មប្រែឹកែសាក្រែ�ងបាន
កំណ្ឌត្តិប់ន្ថែែែម្មនូវត្តិម្រូែ�វការថ្មីវកិាសម្រាែែប់គ្គម្រោែែងសកាាែន�ពូលផ្ែសេែងទៀៀត្តិដែែលទាំកទ់ងនឹង Los Angeles 
Zoo, Sepulveda Basin, Los Angeles River, ត្តិំបន់បៃែត្តិងនៃែម្មជំែឈម្មណ្ឌឌលប្រែជាពូលរដឋ និងការកែែលម្មអ
កន្ថែូែងផ្ែសេែងៗទៀៀត្តិទៅលើើទីតាំង ទីធ្លាាែចំហ និងផ្តូ�វទឹកនៅកេ�ងទីក្រែ�ង ខ្លួណ្ឌៈពើែលដែែលសងើត្តិ់ធៃនថ់ា
គ្គម្រោែែងទាំំងអស់ដែែលនងឹត្រូែ�វបានទទួលម្មូលនិធរិួម្មមានការពូិចារណ្តាលើើសម្មធម្ម៌ ដើើម្មែបីដោះស្រាែែយ
សង្កាាែត្តិ់ក្រែីក្រែ និងសហគ្គម្មន៍ឧទែយាន។

 ខណៈៈដែៃល ដោយស្តារការផ្ត�ត្តិកំណ្ឌត្តិ់នាំពើែលខាងម្ម�ខ្លួនៃែសំណើើ K និងកចិចខ្លួិត្តិខំ្លួប្រែឹងប្រែែែង
ជាអាទិភាពូផ្ែសេែងទៀៀត្តិនៅកេ�ងទីក្រែ�ងដើើម្មែបីដោះស្រាែែយភាពូគាំាែនផ្តះះសម្ែបែង ស�វត្តិែិភាពូស្តាធ្លារណ្ឌៈ ការកែែ
លម្មអហើែដាាែរចនាំសម្ម័័នធ និងសេែដឋកិចចដែែលម្មិនចែបាស់លាស់ដែែលកំពូ�ងកើើនឡើើង ម្មូលនិធិថ្មីមតី្រូែ�វតែែធ្វើវើការ
វាយត្តិម្លៃូែ។

 ខណៈៈដែៃល ដើើម្មែបីធ្លានាំបាននូវត្តិម្រូែ�វការម្មូលនិធិសម្រាែែប់ឧទែយាន ម្មជំែឈម្មណ្ឌឌលកម្មែសានិ 
អាងហែែលទឹក សួនក�មារ ផ្តូ�វទឹក ឆ្នេេែរ ទីធ្លាាែបៃែត្តិង ទីធ្លាាែចំហ កន្ថែូែងមើើលថែែទាំកំ�មារ និងកន្ថែូែងផ្ែសេែងទៀៀត្តិ 
រួម្មជាម្មួយនឹងប្រែត្តិិបត្តិិិការ និងការថែែទាំំរបស់វាកេ�ងលកខណ្ឌៈសម្មធម្ម៌ ដោយគាំាែនកម្រូែិត្តិម្មលូនិធិ ឬ
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កាត្តិពូវកិចចដែែលបានកំណ្ឌត្តិ់ទ�កជាម្ម�ន ក្រែ�ម្មប្រែឹកែសាក្រែ�ងសេេើឱ្ែយដាក់ "ពូនធលើើសួន និងកន្ថែូែងកម្មែសាន"ិ 
នៅចំពោះះម្ម�ខ្លួអេកបោះះឆ្នោ្នែត្តិ។

 ខណៈៈដែៃល ការដាក់ពូនធលើើកែបាលដីពូសិេែសនឹងផ្តិល់នូវប្រែភិពូនៃែម្មូលនិធិសម្រាែែប់ឧទែយាន 
ម្មជំែឈម្មណ្ឌឌលកម្មែសាន ិ អាងហែែលទឹក សួនក�មារ ផ្តូ�វទឹក ឆ្នេេែរសម្ម�ទ្រែ ទីធ្លាាែបៃែត្តិង ទីធ្លាាែចំហ កន្ថែូែងថែែទាំំ
ក�មារ និងកន្ថែូែងផ្ែសេែងទៀៀត្តិ រួម្មជាម្មួយនឹងប្រែត្តិិបត្តិិិការ និងការថែែទាំំរបស់វា។

 ខណៈៈដែៃល ការដាក់ម្មូលនិធិពូនធពូសិេែសនឹងត្រូែ�វបានផ្តិលអ់ាទិភាពូដោយផ្អែអែកលើើសនះសែសេន៍
សម្មធម៌្មរបស់ទីក្រែ�ងជាម្មួយនឹងគោលដៅនៃែការផ្តិល់ឱ្ែយសហគ្គម្មន៍ក្រែីក្រែនៃែឧទែយាននូវលទធភាពូទទួល
បានស�ខ្លួភាពូប្រែកបដោយស�វត្តិែិភាពូទៅកាន់ឧទែយាន និងកន្ថែូែងកម្មែសាន។ិ និង

 ខណៈៈដែៃល គ្គណ្ឌៈកមាាែធិការត្រូែ�ត្តិពូិនិត្តិែយប្រែជាពូលរដឋ និងគ្គណ្ឌៈកមាាែធិការត្រូែ�ត្តិពូិនិត្តិែយ
រដឋបាលនឹងត្រូែ�វបានបង្កើើើត្តិឡើើង ដើើម្មែបីធ្លានាំថា ប្រាែែក់ចំណ្ឌូលពូីពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសត្រូែ�វបាន
ប្រើែើប្រាែែស់សម្រាែែប់គោលបំណ្ឌងដែែលបានពូិពូណ្ឌ៌នាំ និងអន�ញ្ជាាែត្តិដោយអេកបោះះឆ្នោ្នែត្តិ។

ឥឡូូវិនេះៃ� ដូូច្នេះើៃ�

ប្រៃជាជននៃៃទីក្រុៃ�ង LOS ANGELES
ធ្វើើើតាមបទបៃបញ្ញញត្ថិ�ដូូចខាងក្រោៃៃម៖

 ផ្អែេែកទី 1. មាត្រាែែ 1.18 ត្រូែ�វបានបន្ថែែែម្មទៅជំំពូូកទី II នៃែក្រែម្មក្រែ�ង Los Angeles ដើើម្មែបីអានដូច
ខាងក្រោែែម្ម៖

មាត្រាៃៃ 1.18

ពនធលេើកៃបាលដូ ីន�ងសំួនកមៃសាន ិន�ងកន្លែឹៃងកមៃសានិ

ផ្នែើៃក 21.18.1. បឹង់កមមសំ�ទធ�

 អត្តិែបទនេះែះអាចត្រូែ�វបានគេែសំដៅថាជា ពូនធលើើកែបាលដីនៃែសួនកម្មែសានិ និងកន្ថែូែងកម្មែសានិ។

ផ្នែើៃក 21.18.2. ន�យមន័យ។

 ពាកែយនិងឃ្លាាែខាងក្រោែែម្មនៅពើែលណ្តាដែែលប្រើែើកេ�ងអត្តិែបទនេះែះត្រូែ�វបកស្រាែែយដូចបានកំណ្ឌត់្តិ
កេ�ងផ្អែេែកនេះែះ៖

(a) "AMI" មានន័យថា ប្រាែែក់ចំណ្ឌូលម្មធែយម្មប្រែចាំត្តិំបន់ (Area Median Income) ឬ
ប្រាែែក់ចំណ្ឌូលគ្រួែ�ស្តារម្មធែយម្មកេ�ងត្តិំបន់ (Area Median Household Income) ដូចដែែលបានកំណ្ឌត្តិ់ និងកែែប្រែែែ
ដោយ HUD ដូចដែែលបានអន�វត្តិិចំពោះះទីក្រែ�ង Los Angeles ។

(b) "កមមវិិធីីប្រាៃៃក់ទ�ន" មានន័យថា ការបន្ថែែែម្ម ការស្តាាែរឡើើងវិញ ការជំួសជំ�ល ការកែែលម្មអ 
ការជំំនួស ការអភិិវឌ្ែឍ ឬទិញអចលនទ្រែពូែយ ឧបករណ្ឌ៍ បរិកាាែរ ឬការកែែលម្មអ។

(c) "ទីក្រុៃ�ង" មានន័យថាទីក្រែ�ង Los Angeles ដែែលជាស្តាជំីវកម្មមក្រែ�ង។

(d) "កន្លែឹៃងបើើកចំហទីក្រុៃ�ង ន�ងកន្លែឹៃងកមៃសាន"ិ មានន័យថា ទីកន្ថែូែងមានលំហរបើើក នងិ
កន្ថែូែងកម្មែសានិដែែលជាកម្មមសិទធិរបស់ក្រែ�ងនៅកេ�ងទីក្រែ�ង ដែែលនឹងរួម្មបញ្ញច�ល បុ�ន្ថែិែម្មិនត្រូែ�វបានកំណ្ឌត្តិ់
ចំពោះះតែែ កន្ថែូែងបៃែត្តិងជាម្មជំែឈម្មណ្ឌឌលពូលរដឋ កន្ថែូែងកម្មែសានិ ស្តារម្មនះីរ នងិរោងម្មហោស្រែពូ ដូចជា Los 
Angeles Zoo និងកន្ថែូែងផ្ែសេែងៗទៀៀត្តិ។

(e) "ផ្លូឹូវិទ�ក ន�ងធាត្ថ�ទ�កទីក្រុៃ�ង" មានន័យថា ទនេះូែ ផ្តូ�វទឹក ដៃែទនេះូែ បឹង ទំនប់ អាងសិ�កទឹក 
ទំនប់ការពារទឹក ឆ្នេេែរ និងទីតាំងផ្ែសេែងទៀៀត្តិនៃែទឹកដែែលសែិត្តិនៅកេ�ងការគ្រួែប់គ្រួែងរបស់ទីក្រែ�ង និង
ប្រើែើប្រាែែស់សម្រាែែប់ការកម្មែសានិ រួម្មទាំំងបុ�និ្ថែែម្មិនកំណ្ឌត្តិ់ចំពោះះតែែ Los Angeles River និង Sepulveda Basin។
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(f) "ខោនធីី" មានន័យថាខោនធី Los Angeles។ 

(g) "�ោៃំសារពើើពនធ" មានន័យថា ឆ្នែំស្តារពើើពូនធរបស់ទីក្រែ�ង ដូចដែែលបានកំណ្ឌត្តិ់កេ�ងចែបាប់
ភាគ្គ 1 មាត្រាែែលើែខ្លួ III, ផ្អែេែក 310 នៃែធម្មមន�ញ្ញញទីក្រែ�ង។

(h) "HUD" មានន័យថា ក្រែសួងលំនៅដាាែន និងអភិិវឌ្ែឍន៍ទីក្រែ�ងរបស់សហរដឋអាមើែរិក (U.S. 
Department of Housing and Urban Development) ឬនាំយកដាាែន ឬទីភា្នែក់ង្ការដែែលសេងរបស់ខ្លួូ�ន។

(i) "ប្រាៃៃក់ចំណៈូលទាប" មានន័យថាគ្រួែ�ស្តារដែែលមានប្រាែែក់ចំណ្ឌូលប្រែចាំឆ្នែំ 80 ភាគ្គរយ
នៃែ AMI ឬត្តិិចជាងនេះែះ។

(j) "មាាៃសំ់កមមសំ�ទធ�" មានន័យថា ប�គ្គគលដែែលកាន់កាប់ ទាំម្មទាំរ កំពូ�ងកាន់កាប់ ឬ
គ្រួែប់គ្រួែងកែបាលដី គ្គិត្តិត្រូែឹម្មថ្ងៃៃែកំណ្ឌត្តិ់។

(k) "កៃបាលដូ"ី មានន័យថា ឯកតានៃែអចលនទ្រែពូែយណ្តាម្មួយដែែលកំណ្ឌត្តិ់ដោយ
ផ្អែែនទីកែបាលដីរបស់អេកវាយត្តិម្លៃូែ និងលើែខ្លួកែបាលដី ដូចដែែលបានបង្កាាែញនៅលើើតារាងវាយត្តិម្លៃូែសេមើគាំ្នែ
ច�ងក្រោែែយនៃែខោនធី Los Angeles ។

(l) "ការកែៃលមអកៃបាលដូ"ី មានន័យថាការកែែលម្មអអគាំរ រចនាំសម្ម័័នធ ឯករភិជំប់ បរិកាាែរ ឬ
ការកែែលម្មអផ្ែសេែងទៀៀត្តិដែែលបានស្តាងសង់លើើ ឬភាាែប់ទៅកែបាលដី ដូចដែែលបានបង្កាាែញនៅលើើតារាង
វាយត្តិម្លៃូែសេមើគាំ្នែច�ងក្រោែែយនៃែខោនធី Los Angeles ។

(m) "គ្រឿៃ�ងបរិកាាៃរឧទៃយាន" មានន័យថា ឧទែយាន និងកន្ថែូែងកម្មែសានិនៅកេ�ងទីក្រែ�ង ដែែល
រួម្មបញ្ញច�ល បុ�ន្ថែិែម្មិនកំណ្ឌត្តិ់ចំពោះះតែែ ឧទែយានកេ�ងត្តិំបន់ ម្មជំែឈម្មណ្ឌឌលកម្មែសានិ អាងហែែលទឹក និងអាគាំរ
អាងទឹក បនះប់ទឹក កន្ថែូែងមើើលថែែទាំំក�មារ ម្មជំែឈម្មណ្ឌឌលជំនចាស់ជំរា បឹង ផ្តូ�វលំ កន្ថែូែងពូិកនិក សួនក�មារ 
កន្ថែូែងឧទែយានស្តាលារៀៀនសហគ្គម្មន៍ បរិកាាែរអន�រកែសេឧទែយាន ទីលាន និងធ្លាាែកីឡា និងកន្ថែូែងស្តាធ្លារណ្ឌៈ
បើើកចំហផ្ែសេែងទៀៀត្តិ។

(n) "ប�គ្គគល" មានន័យថា ប�គ្គគល ស្តាជំីវកម្មម ភាពូជាដៃែគ្គូ សេែចកិីទ�កចិត្តិិ ឬអចលនវត្តិែ� 
ក្រែ�ម្មហុ�នភាគ្គហុ�នរួម្មគាំ្នែ សមាគ្គម្ម ក្រែ�ម្មហុ�នទទួលខ្លួ�សត្រូែ�វមានកម្រូែិត្តិ ក្រែ�ម្មសម្ម័័នធ ក្រែ�ម្ម ការចូលរួម្ម 
បណ្តាាែក់ទ�នរួម្មគាំ្នែ ឬអងគការ ឬក្រែ�ម្មដែែលម្មិនបានរួម្មបញ្ញច�លផ្ែសេែងទៀៀត្តិ តាម្មបរិបទអាចទាំម្មទាំរ។

(o) "ពនធលេើកៃបាលដូពី�ស្នើៃសំ" មានន័យថា ពូនធពូសិេែសដែែលកណំ្ឌត្តិដ់ោយមាត្រាែែនេះែះ។

ផ្នែើៃក 21.18.3. ពនធកៃបាលដូីព�ស្នើៃសំ។

(a) លើើកលែែងតែែមានចែែងផ្ែសេែងពូីនេះែះកេ�ងអត្តិែបទនេះែះ មានការយកពូនធលើើកែបាលដី
ពូិសេែស លើើគ្រួែប់កែបាលដីកេ�ងក្រែ�ង។ ពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែស នឹងត្រូែ�វដាក់បញ្ញច�លកេ�ងឆ្នែំស្តារពើើពូនធនីម្មួយ
ៗ ដោយចាប់ផ្ិើម្មពូីឆ្នែំស្តារពើើពូនធ 2023-24 ។

(b) ពូនធលើើកែបាលដីពូសិេែសបង្កើើើត្តិជាបណុំ្ឌលដែែលជំពំាក់ដោយមាាែសក់ម្មមសទិធចិពំោះះក្រែ�ង។

ផ្នែើៃក. 21.18.4. អត្រាៃៃពនធលេើកៃបាលដូីព�ស្នើៃសំ។

(a) អត្រាែែពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសដែែលត្រូែ�វដាក់លើើកែបាលដីនីម្មួយៗគ្គឺ $0.08414 កេ�ងម្មួយ
ហវីត្តិការៀេែនៃែការកែែលម្មអកែបាលដី ឬផ្អែេែកណ្តាម្មួយរបស់វា។

(b) អត្រាែែពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសដែែលត្រូែ�វបានដាក់លើើកែបាលដីម្មួយ នៅកេ�ងកថាខ្លួណ្ឌឌ 
21.18.4(a) នឹងត្រូែ�វកាត្តិ់បនែយម្មកត្រូែឹម្ម $0.0222 កេ�ងម្មួយហវីត្តិការៀេែនៃែការកែែលម្មអកែបាលដី ឬផ្អែេែកណ្តាម្មួយ
របស់វានៅម្ម�នឆ្នែំស្តារពើើពូនធដែែលបនិពូីឆ្នែំស្តារពើើពូនធដែែលកម្មមវិធីប្រាែែក់ទ�នដែែលពាក់ពូ័នធនឹងទីធ្លាាែ
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បើើកចំហទីក្រែ�ង និងកន្ថែូែងកម្មែសានិ ផ្តូ�វទឹក និងធ្លាត្តិ�ទឹកកេ�ងទីក្រែ�ង និង/ឬ បរិកាាែរឧទែយានបានពើែញលើែញ 
ដូចដែែលបានកំណ្ឌត្តិ់ដោយក្រែ�ម្មប្រែឹកែសាក្រែ�ង ឬឆ្នែំស្តារពើើពូនធចាប់ពូីឆ្នែំ 2053-54 ។

(c) ទៅតាម្មបទបែបញ្ញញត្តិិិ ក្រែ�ម្មប្រែឹកែសាក្រែ�ងអាចបង្កើើើត្តិអត្រាែែពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសកេ�ងអត្រាែែ
ទាំបជាងអត្រាែែដែែលបានផ្តិល់កេ�ងផ្អែេែករង (a) ឬ (b)។ បនាំាែប់ពូីការថ្មីយច�ះនៃែអត្រាែែពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែស
បែែបនេះែះ ទៅតាម្មបទបែបញ្ញញត្តិិិ ក្រែ�ម្មប្រែឹកែសាក្រែ�ងអាចបង្កើើើនអត្រាែែពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសទៅដល់ចំនួនដែែល
ម្មិនលើើសពូីអត្រាែែដែែលមានចែែងកេ�ងផ្អែេែករង (a) ដោយអន�លោម្មតាម្មបទបែបញ្ញញត្តិិិនៃែផ្អែេែក (b)។

ផ្នែើៃក 21.18.5. ការប្រៃមូលពនធលេើកៃបាលដូីព�ស្នើៃសំ។

(a) ល�ះត្រាែែតែែក្រែ�ម្មប្រែឹកែសាក្រែ�ងទាំម្មទាំរវិធីស្តាស្រែិមួ្មយផ្ែសេែងទៀៀត្តិសម្រាែែប់ការប្រែមូ្មលពូនធលើើ
កែបាលដីពូិសេែស ពូនធបែែបនេះែះនឹងត្រូែ�វកាត្តិ់ចេែញ និងប្រែម្មូលដោយខោនធីកេ�ងពើែលតែែម្មួយ និងតាម្មវិធី
ដូចគាំ្នែ ហើើយត្រូែ�វទទួលរងការពូិន័យដូចគាំ្នែ និងការប្រាែែក់យោងទៅតាម្មត្តិម្លៃូែពូនធលើើអចលនទ្រែពូែយដែែល
ប្រែម្មូលបានដោយខោនធី។

(b) ប្រែសិនបើើក្រែ�ម្មប្រែឹកែសាក្រែ�ងជ្រើែើសរៀើសការប្រែម្មូលដោយខោនធី ពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែស
នឹងត្រូែ�វដាក់លើើវិកើយបត្រូែពូនធអចលនទ្រែពូែយដែែលយោងទៅតាម្មត្តិម្លៃូែ សម្រាែែប់ឆ្នែំស្តារពើើពូនធចាប់ពូីថ្ងៃៃែទី 1 
ខែកកើដា។ ពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសនឹងត្រូែ�វដាក់ដំបូងម្មិនឆប់រហ័សជាងវិកើយបត្រូែពូនធលើើអចលនទ្រែពូែយ
ដែែលយោងទៅតាម្មត្តិម្លៃូែ សម្រាែែប់ឆ្នែំស្តារពើើពូនធចាប់ពូីថ្ងៃៃែទី 1 ខែកកើដា ឆ្នែំ 2023 ឡើើយ។

ផ្នែើៃក 21.18.6. ការលេើកលែៃង។

(a) កែបាលដីខាងក្រោែែម្មនឹងត្រូែ�វបានលើើកលែែងពូីពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសដែែលមានចែែង
កេ�ងមាត្រាែែនេះែះ៖ 

(1) កែបាលដីដែែលការដាក់ពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសនឹងបំពានលើើរដឋធម្មមន�ញ្ញញ
នៃែសហរដឋអាមើែរិក ឬរដឋកាលីហវ័រញ៉ាាែ។

(2) កែ បា ល ដី ដែែ ល មា ន មាាែ ស់ ក ម្មម សិ ទធិ ដែែ ល ជា រ ដាាែ ភិិ បា ល ស ហ ព័ូ នធ 
រដាាែភិិបាលរដឋ រដាាែភិិបាលម្មូលដាាែន ឬសហពូ័នធ រដឋ ឬទីភា្នែក់ង្ការរដាាែភិិបាលកេ�ងត្តិំបន់ ឬស្រែ�ក។

 (3) កែបាលដីដែែលមានមាាែស់កម្មមសិទធិដែែលជាអងគការ ឬអងគភាពូម្មិន
ស្វែវែងរកប្រាែែក់ចំណើែញដែែលកាន់កាប់ ឬគ្រួែប់គ្រួែងដោយអងគការម្មិនស្វែវែងរកប្រាែែក់ចំណើែញ 
ដែែលបំពើែញតាម្មលកខខ្លួណ្ឌឌត្តិម្រូែ�វនៃែចែបាប់ពូនធរដឋកាលីហវ័រញ៉ាាែ ផ្អែេែក 214 ដូចដែែលបានធ្វើវើ
វិសោធនកម្មម និង

(4) កែបាលដដីែែលមានមាាែសក់ម្មមសទិធ ិដែែលជាគ្រួែ�ស្តារដែែលមានចណូំ្ឌលទាំប។

(b) នៅកេ�ងបទបែបញ្ញញតិិ្តិដាច់ដោយឡែែកមួ្មយ ទកី្រែ�ងនឹងបង្កើើើត្តិនីត្តិវិិធី និងគោលការណ្ឌ៍
ណែែនាំសំម្រាែែបម់ាាែសក់ម្មមសទិធដិើើម្មែបដីាកព់ាកែយស� ំ នងិត្រូែ�វបានផិ្តលក់ារលើើកលែែងដែែលមានកំណ្ឌត់្តិនៅកេ�ង
ផ្អែេែកនេះែះ។ មាាែសក់ម្មមសទិធដិែែលទាំម្មទាំរការលើើកលែែងអាចត្រូែ�វបានត្តិម្រូែ�វឱ្ែយដាកជ់ំនូព័ូត្តិម៌ានជារៀៀងរាលឆ់្នែំ 
ដើើម្មែបីបញ្ជាាែក់ពីូគ្គ�ណ្ឌវ�ឌ្ែឍិបនិរបស់ពួូកគេែសម្រាែែប់ការលើើកលែែង។

ផ្នែើៃក 21.18.7. មូលន�ធី�ពនធ កៃបាលដូីព�ស្នើៃសំនៃៃទីតាំងឧទៃយាន ន�ងកន្លែឹៃងកមៃសានិ។

ដោយហើែត្តិ�នេះែះ មានការបង្កើើើត្តិឡើើងនូវម្មូលនិធិពូិសេែសម្មួយនៅកេ�ងរត្តិនាំគាំរទីក្រែ�ងដែែល
មានចំណ្ឌងជើើងថា "ម្មូលនិធិពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសនៃែទីតាំងឧទែយាន និងកន្ថែូែងកម្មែសាន"ិ (មូលន�ធី�)។ 
ប្រាែែក់ដែែលប្រែម្មូលបានពូីពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសក្រោែែម្មមាត្រាែែនេះែះ រួម្មទាំំងការពូិន័យ និងការប្រាែែក់ផ្ែសេែង
ៗត្រូែ�វដាក់ចូលទៅកេ�ងម្មូលនិធិ។ ប្រាែែក់ដែែលដាក់កេ�ងម្មូលនិធិ ម្មិនត្រូែ�វសែិត្តិក្រោែែម្មការបងវិលត្រូែលប់ទៅ
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ម្មូលនិធិបម្រូែ�ង ដែែលបង្កើើើត្តិឡើើងក្រោែែម្មធម្មមន�ញ្ញញផ្អែេែកទី 302 ទៀែ។ ប្រាែែក់នៃែម្មូលនិធិអាចត្រូែ�វបានដាក់កេ�ង
គ្គណ្ឌនីដែែលមានការប្រាែែក់។ ចំណ្ឌូលការប្រាែែក់ទាំំងអស់ដែែលបង្កើើើត្តិដោយស្តាច់ប្រាែែក់នៃែម្មូលនិធិនឹងបនិ
រកែសាកេ�ងនោះះ ហើើយត្រូែ�វបានប្រើែើសម្រាែែប់គោលបំណ្ឌងដែែលពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសនៅកេ�ងមាត្រាែែនេះែះត្រូែ�វ
បានដាក់។ ទីក្រែ�ងអាចបង្កើើើត្តិគ្គណ្ឌនីដាច់ដោយឡែែក ឬគ្គណ្ឌនីរងនៅកេ�ងម្មូលនិធិកេ�ងវិស្តាលភាពូដែែល
ចាំបាច់សម្រាែែប់រាាែប់រងការប្រើែើប្រាែែស់ដែែលត្រូែ�វបានអន�ញ្ជាាែត្តិក្រោែែម្មមាត្រាែែនេះែះ។

ផ្នែើៃក 21.18.8. គោលបំណៈងនៃៃពនធលេើកៃបាលដូីព�ស្នើៃសំ។

(a) ដោយគាំាែនការបើិែជាាែ ឬកម្រូែិត្តិចំណ្តាយដែែលបានកំណ្ឌត្តិ់ជាម្ម�ន ប្រាែែក់នៅកេ�ងម្មូលនិធិ
នឹងត្រូែ�វប្រើែើប្រាែែស់សម្រាែែប់៖

(1) កម្មមវិធីប្រាែែក់ទ�នដែែលទាំក់ទងនឹងទីធ្លាាែចំហទីក្រែ�ង និងកន្ថែូែងកម្មែសានិ 
ផ្តូ�វទឹក និងធ្លាត្តិ�ទឹកទីក្រែ�ង និង/ឬ បរិកាាែរឧទែយាន ដូចជាកម្មមវិធីប្រាែែក់ទ�ន ដើើម្មែបីគ្គិត្តិគ្គូរពូី
សនះសែសេន៍សម្មធម្ម៌របស់ទីក្រែ�ង ដែែលបានធ្វើវើវិសោធនកម្មមពូីម្មួយពើែលទៅម្មួយពើែលដោយ
ទីក្រែ�ង ជាម្មួយនឹងគោលដៅនៃែការផ្តិល់ ឧទែយានសហគ្គម្មន៍ក្រែីក្រែអាចចូលទៅកាន់ទីធ្លាាែ
បើើកទូលាយនៃែទីក្រែ�ង និងកន្ថែូែងកម្មែសានិ ផ្តូ�វទឹក និងធ្លាត្តិ�ទឹក និង/ឬ បរិកាាែរឧទែយាននាំនាំ។

(2) គ្រឿែ�ងសង្កាាែរិម្ម គ្រឿែ�ងបរិកាាែរ ធ�ងសំរាម្ម និងឧបករណ្ឌ៍កែែច្នៃេែឡើើងវិញ និង
ឧបករណ្ឌ៍ផ្ែសេែងទៀៀត្តិដែែលត្រូែ�វប្រើែើនៅទីធ្លាាែបើើកទូលាយនៃែទីក្រែ�ង និងកន្ថែូែងកម្មែសានិ ផូ្ត�វទឹក និង
ធ្លាត្តិ�ទឹកកេ�ងទីក្រែ�ង និង/ឬ បរិកាាែរឧទែយាននាំនាំ។ 

(3) ការចំណ្តាយលើើប្រែត្តិិបត្តិិិការ និងថែែរកែសាកន្ថែូែងបើើកទូលាយនៃែទីក្រែ�ង 
និងកន្ថែូែងកម្មែសានិ ផ្តូ�វទឹកទីក្រែ�ង និងធ្លាត្តិ�ទឹក និង/ឬ បរិកាាែរឧទែយាននាំនាំ។ 

(4) ការចំណ្តាយលើើប្រែត្តិិបត្តិិិការ និងថែែរកែសាកម្មមវិធីត្តិម្រូែង់ទិសសម្រាែែប់
ការកម្មែសានិនៅទីធ្លាាែបើើកទូលាយនៃែទីក្រែ�ង និងកន្ថែូែងកម្មែសានិ ផ្តូ�វទឹក និងធ្លាត្តិ�ទឹក និង/ឬ បរិកាាែរ
ឧទែយាននាំនាំ និង

(5) ការទូទាំត់្តិលើើការជួំលក្រោែែម្មការជួំលណ្តាមួ្មយដែែលបានបញ្ញច�លកេ�ងការ
គាំំទ្រែមូ្មលបត្រូែបំណ្ឌុលប្រាែែក់ចំណូ្ឌលនៃែការជួំលដែែលផិ្តល់ហិរញ្ញញបែបទាំនដល់គោលបំណ្ឌង
ទាំំងឡាយដែែលមានចែែងកេ�ងកថាខ្លួណ្ឌឌរង (1) និង (2) នៃែផ្អែេែកនេះែះ និងដើើម្មែបីបង់ថ្ងៃូែចំណ្តាយ 
ឬការចំណ្តាយណ្តាម្មួយដែែលពាក់ពូ័នធជាម្មួយវាដោយសម្មហើែត្តិ�ផ្តល។ 

(b) ប្រាែែក់នៅកេ�ងម្មូលនិធិអាចត្រូែ�វបានប្រើែើប្រាែែស់ដើើម្មែបីបង់ថ្ងៃូែសវនកម្មមទាំក់ទងនឹងការប្រើែើ
ប្រាែែស់ប្រាែែក់នៅកេ�ងម្មូលនិធិ រួម្មទាំំងការរៀៀបចំរបាយការណ្ឌ៍ប្រែចាំឆ្នែំ និងរបាយការណ្ឌ៍ផ្ែសេែងទៀៀត្តិនៅ
ក្រោែែម្មផ្អែេែក 21.18.11។

(c) ប្រាែែក់នៅកេ�ងម្មូលនិធិអាចត្រូែ�វបានប្រើែើប្រាែែស់ដើើម្មែបីទូទាំត់្តិថ្ងៃូែចំណ្តាយលើើការគ្រួែប់គ្រួែង
ពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែស ដោយម្មិនគ្គិត្តិពូីវិធី ឬដោយអងគភាពូណ្តាដែែលសេែវារដឋបាលទាំំងនោះះត្រូែ�វបាន
ផ្តិល់ជំូននោះះឡើើយ។ ពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសដែែលដាក់ចូលកេ�ងម្មូលនិធិកេ�ងឆ្នែំស្តារពើើពូនធណ្តាម្មួយ
ដែែលអាចនឹងត្រូែ�វបានប្រើែើប្រាែែស់ដើើម្មែបីបង់ថ្ងៃូែរដឋបាលបែែបនេះែះ ម្មិនត្រូែ�វលើើសពូី 10 ភាគ្គរយនោះះទៀែ។ ត្តិម្លៃូែ
រដឋបាលរួម្មបញ្ញច�ល បុ�ន្ថែិែម្មិនកំណ្ឌត្តិ់ចំពោះះតែែ៖

(1) ការចំណ្តាយទាំក់ទងនឹងការគ្រួែប់គ្រួែង ការត្រូែ�ត្តិពូិនិត្តិែយ និងការអន�វត្តិិ
ការអន�លោម្មតាម្មមាត្រាែែនេះែះ។ ការចំណ្តាយទាំំងនេះែះរួម្មបញ្ញច�ល បុ�ន្ថែិែម្មិនកំណ្ឌត្តិ់ចំពោះះតែែ ការ
សងប្រាែែក់វិញ សវនកម្មម ការកែែត្តិម្រូែ�វ ការចំណ្តាយណ្តាម្មួយ រួម្មទាំំងថ្ងៃូែមើែធ្លាវើ ដែែលទាំក់ទង
នឹងដំណើើរការនីត្តិិវិធីណ្តាម្មួយដែែលចាំបាច់ដើើម្មែបីអន�វត្តិិលកខខ្លួណ្ឌឌទាំម្មទាំរនៃែមាត្រាែែនេះែះ។
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(2) ការចំណ្តាយទាំក់ទងនឹងការបង្កើើើត្តិបទបែបញ្ញញត្តិិិ និងបទបញ្ជាាែដើើម្មែបី
អន�វត្តិិមាត្រាែែនេះែះ; 

(3) ការចំណ្តាយទាំក់ទងនឹងប្រែត្តិិបត្តិិិការរបស់គ្គណ្ឌៈកមាាែធិការត្រូែ�ត្តិពិូនិត្តិែយ
ដែែលបានពូិពូណ្ឌ៌នាំនៅកេ�ងផ្អែេែក 21.18.9 និង 21.18.10; និង

(4) ការចំណ្តាយទាំក់ទងនឹងការប្រែម្មូលពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសតាម្មរយៈ
ខោនធី ឬដោយវិធីស្តាស្រែិផ្ែសេែងទៀៀត្តិនៃែការប្រែម្មូលពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែស ដូចដែែលអាចត្រូែ�វ
បានជ្រើែើសរៀើសដោយក្រែ�ម្មប្រែឹកែសាក្រែ�ង។

(d) ប្រែសិនបើើមាត្រាែែនេះែះ ឬការប្រើែើប្រាែែស់ពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែសត្រូែ�វបានជំំទាំស់ដោយ
ស្រែបចែបាប់ ប្រាែែក់ពូីម្មូលនិធិអាចនឹងត្រូែ�វប្រើែើប្រាែែស់ដើើម្មែបីសងដល់ទីក្រែ�ងសម្រាែែប់ការការពារផ្តូ�វចែបាប់របស់
ខ្លួូ�ន រួម្មទាំំងថ្ងៃូែសេែវាមើែធ្លាវើ និងការចំណ្តាយផ្ែសេែងៗទៀៀត្តិ។

ផ្នែើៃក 21.18.9. គ្គណៈៈកមាាៃធី�ការត្រួៃ�ត្ថព�ន�ត្ថៃយប្រៃជាពលរដូឋ។

គ្គណ្ឌៈកមាាែធិការត្រូែ�ត្តិពិូនិត្តិែយប្រែជាពូលរដឋត្រូែ�វបង្កើើើត្តិឡើើងដោយបទបញ្ញញតិ្តិិដើើម្មែបីធ្វើវើអន�ស្តាសន៍
លើើគ្គម្រោែែងដែែលទទួលថ្មីវិកាពូីពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែស ព្រែម្មទាំំងម្មូលនិធិ និងត្រូែ�ត្តិពូិនិត្តិែយការអន�វត្តិិ និង
ការប្រែព្រែឹត្តិិិទៅនៃែគ្គម្រោែែង កម្មមវិធី និងសេែវាកម្មមដែែលផ្តិល់ម្មូលនិធិដោយពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែស និង
ម្មូលនិធិ។ អន�ស្តាសន៍បែែបនេះែះត្រូែ�វពូិចារណ្តាលើើសនះសែសេន៍សម្មធម្ម៌របស់ទីក្រែ�ង ដែែលធ្វើវើវិសោធនកម្មមពូី
ម្មួយពើែលទៅម្មួយពើែលដោយទីក្រែ�ង ដោយមានគោលដៅផ្តិល់លទធភាពូដល់សហគ្គម្មន៍ដែែលខ្លួវះខាត្តិ
នៅសួនឧទែយាន អាចចូលទៅកាន់ទីធ្លាាែបើើកចំហរនៃែទីក្រែ�ង និងកន្ថែូែងកម្មែសានិ ផ្តូ�វទឹក និងធ្លាត្តិ�ទឹករបស់
ទីក្រែ�ង និង/ឬ បរិកាាែរឧទែយាននាំនាំ។

ផ្នែើៃក 21.18.10. គ្គណៈៈកមាាៃធី�ការត្រួៃ�ត្ថព�ន�ត្ថៃយរដូឋបាល។

(a) គ្គណ្ឌៈកមាាែធិការត្រូែ�ត្តិពូិនិត្តិែយរដឋបាលត្រូែ�វបង្កើើើត្តិឡើើងដោយបទបែបញ្ញញតិិ្តិដើើម្មែបីពូិនិត្តិែយ 
កែែសម្រូែ�ល និងអន�ម្ម័ត្តិអន�ស្តាសន៍គ្គម្រោែែងណ្តាម្មួយដែែលរៀៀបចំដោយគ្គណ្ឌៈកមាាែធិការត្រូែ�ត្តិពូ ិ
និត្តិែយប្រែជាពូលរដឋ ដោយផ្អែអែកលើើអាទិភាពូនៃែម្មូលនិធិ និងការផ្តិល់ជំូន។

(b) គ្គណ្ឌៈកមាាែធិការត្រូែ�ត្តិពូិនិត្តិែយរដឋបាលមានអភិិបាលក្រែ�ង ម្ម�ិែីរដឋបាលក្រែ�ង នងិប្រែធ្លាន
អេកវិភាគ្គចែបាប់ ឬអេកចាត្តិ់តាំងរៀៀងៗខ្លួូ�នរបស់ពូួកគេែ។

ផ្នែើៃក 21.18.11. របាយការណៈ៍ប្រៃចាំំឆ្នាំោៃំ។

 អេកត្រូែ�ត្តិពូិនិត្តិែយត្រូែ�វ (i) រៀៀបចំ និងធ្វើវើបទបង្កាាែញជំូនក្រែ�ម្មប្រែឹកែសាក្រែ�ងនូវរបាយការណ្ឌ៍ប្រែចាំឆ្នែំ
ដែែលកំណ្ឌត្តិ់នូវបង្កាាែន់ដៃែទាំំងអស់ និងការចំណ្តាយទាំំងអស់ចេែញពូីម្មូលនិធិដោយអន�លោម្មតាម្មផ្អែេែក 
50075.3 នៃែក្រែម្មរដឋកាលីហវ័រញ៉ាាែ ឬលកខខ្លួណ្ឌឌសេង និង (ii) រៀៀបចំ និងផ្តិល់ទៅឱ្ែយអាជាាែធររដឋពាក់ពូ័នធនូវ
ពូ័ត្តិ៌មានណ្តាម្មួយដែែលត្រូែ�វការនៅក្រោែែម្មផ្អែេែក 12463.2(b) នៃែក្រែម្មរដឋកាលីហវ័រញ៉ាាែ ឬលកខខ្លួណ្ឌឌសេង។ 

ផ្នែើៃក 21.18.12. ការបងើ�លសំង ន�ងការកែៃត្ថម្រូៃ�វិ។

 ទីក្រែ�ងត្រូែ�វបង្កើើើត្តិនីត្តិិវិធី និងគោលការណ្ឌ៍ណែែនាំំទាំក់ទងនឹងការសងប្រាែែក់ ការលើើកលែែង ការ
កែែត្តិម្រូែ�វ ការពូនែយារពើែល ការបិឹងឧទធរណ្ឌ៍ និងដំណើើរការ និងនីត្តិិវិធីផ្ែសេែងទៀៀត្តិ។

ផ្នែើៃក 21.18.13. វិិសោធីនកមម

  មាត្រាែែនេះែះអាចត្រូែ�វបានធ្វើវើវិសោធនកម្មមដោយការបោះះឆ្នោ្នែត្តិរបស់ប្រែជាពូលរដឋតែែបុ�ណ្ណោះះែះ 
ប្រែសិនបើើវិសោធនកម្មមនេះែះបណ្តាាែលឱ្ែយមានការដាក់ពូនធលើើកែបាលដីពូិសេែស ការពូនែយារ ឬការបង្កើើើនកេ�ង
លកខណ្ឌៈម្មួយដែែលម្មិនត្រូែ�វបានអន�ម្ម័ត្តិដោយអេកបោះះឆ្នោ្នែត្តិពូីខាងដើើម្ម។ ដោយហើែត្តិ�នេះែះ ក្រែ�ម្មប្រែឹកែសា
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ក្រែ�ងត្រូែ�វបានអន�ញ្ជាាែត្តិឱ្ែយធ្វើវើវិសោធនមាត្រាែែនេះែះ ប្រែសិនបើើវិសោធនកម្មមបែែបនេះែះម្មិនត្តិម្រូែ�វឱ្ែយមានការ
យល់ព្រែម្មពូីអេកបោះះឆ្នោ្នែត្តិ។

ផ្នែើៃក 21.18.14. ការដាក់ជូនអើកបោះ�ឆ្នោោៃត្ថ។

 បទបែបញ្ញញត្តិិិ ដែែលចូលជាធរមានកេ�ងមាត្រាែែនេះែះ ត្រូែ�វដាក់ជំូនអេកបោះះឆ្នោ្នែត្តិក្រែ�ង។ ពូនធលើើ
កែបាលដីពូិសេែសដែែលសេេើឡើើងដោយមាត្រាែែនេះែះ នឹងត្រូែ�វបង់ល�ះត្រាែែតែែបទបែបញ្ញញត្តិិិត្រូែ�វបានអន�ម្ម័ត្តិដោយ
ការបោះះឆ្នោ្នែត្តិម្មិនត្តិិចជាងពូីរភាគ្គបីនៃែអេកបោះះឆ្នោ្នែត្តិ។ ប្រែសិនបើើបទបែបញ្ញញត្តិិិត្រូែ�វបានអន�ម្ម័ត្តិដោយចំនួន
អេកបោះះឆ្នោ្នែត្តិដែែលត្រូែ�វការនោះះ មាត្រាែែនោះះនឹងត្រូែ�វចាត្តិ់ទ�កជាផ្អែេែកនៃែក្រែម្មនៃែទីក្រែ�ង Los Angeles ។ 

ផ្នែើៃក 21.18.15. ខចែៃងអំពីលកខខណៈឌ។

 ប្រែសិនបើើផ្អែេែក ខ្លួចែែង ប្រែយោគ្គ ឃ្លាាែ ឬចំណែែកណ្តាម្មួយនៃែមាត្រាែែនេះែះ ធ្វើវើឡើើងដោយអធម្មម
ន�ញ្ញញភាពូ ឬម្មិនត្រូែឹម្មត្រូែ�វយោងទៅតាម្មយ�តាាែធិការមានសម្មត្តិែកិចចនៃែត្តិ�លាការ ឬស្តាលាកិី នោះះផ្អែេែក
ដែែលនៅសល់ ខ្លួចែែង ប្រែយោគ្គ ឃ្លាាែ ឬចំណែែកនៃែមាត្រាែែនេះែះ នឹងនៅមានស�ពូលភាពូ និងប្រែសិទធភាពូ
ពើែញលើែញ ហើើយដល់ទីបញ្ញចប់នៃែបទបែបញ្ញញត្តិិិនៃែមាត្រាែែនេះែះដែែលអាចប្រើែើប្រាែែស់បាន។ លើើសពូីនេះែះ 
អេកបោះះឆ្នោ្នែត្តិប្រែកាសថា ពូួកគេែនឹងត្រូែ�វឆ្លូងកាត្តិ់គ្រួែប់ផ្អែេែក ខ្លួចែែង ប្រែយោគ្គ ឃ្លាាែ ឬចំណែែកនៃែមាត្រាែែនេះែះ 
ដោយគាំាែនផ្អែេែកណ្តានៃែ ប្រែយោគ្គ ខ្លួចែែង ឃ្លាាែ ឬចំណែែកដែែលម្មិនមានរដឋធម្មមន�ញ្ញញ ឬម្មិនត្រូែឹម្មត្រូែ�វនោះះទៀែ។
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ការផ្តតល់់មូូល់និិធិិសម្រាាាប់់កមូមវិិធិីជំំនិួយល់ំនៅដ្ឋាាានិ និិងភតិិកៈដែាល់មានិតិម្លៃៃាសមូរមូាយ 
តាមូរយៈការប់ង់ពនិធលើើការផ្ទេេារអចល់និទ្រាពាយជាង $5 លានិដុុលាាារ។ គំំនិិតិផួ្ត�ចផ្ទេួើមូ
នៃាប់ទប់ញ្ញញតិតិ ULA

តើើបទបញ្ញញត្តិិ�ដែែលផ្តិល់មូូលនិ�ធិ� និ�ងផ្តិល់សិ�ទិ�ឱ្ែយកមូមវិិធិីល�នៅឋានិ និ�ងធិនិធានិដែែលមានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយ
សិម្រាែែប់អ្ននកជួួលដែែលមានិហានិ�ភ័័យទៅលើើការគ្មាាែនិផ្តះ�សិម្ែបែែង តាមូរយៈពនិិ 4% លើើការលក់/ផ្ទេះែរ
អ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយលើើសិពីត្តិម្លៃៃែ 5 លានិដុុលាាែរ និ�ង 5.5% លើើអ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយចាប់ពីត្តិម្លៃៃែ 10 លានិដុុលាាែរ ឬ
ច្រើែើនិជាងនេះែ� ដោយមានិករណីីលើើកលែែង រហូូត្តិដុល់បញ្ញចប់ដោយអ្ននកបោះ�ឆ្នោំែត្តិ ដែែលរកបានិប្រាែែក់
ច្ឆិ�ាែ�ពី $600 លានិដុុលាាែរ ទៅ $1.1 ពានិ់លានិដុុលាាែរកន�ងមូួយឆ្នាំំែ� ត្រូែ�វិតែែអ្ននិុមូ័ត្តិដែែរឬទេែ?

សេាចកតីសង្ខេេាប់ឥតិល់ម្អៀៀ�ង  

ដោយ SHARON M. TSO ប្រាធានិអនកវិិភាគំនិិតិិប់ញ្ញញតិតិ

គំ�និ�ត្តិផ្តិ�ច្ឆិផ្ទេិើមូសិនិៃ�កឆ្នោំែត្តិគ្មា�ទ្រែដោយពលរដុឋនេះែ�និ�ងធ្វើើើវិិសោធិនិកមូមច្ឆិែបាប់ក្រុែុងដើើមូែបែីបន្ថែែែមូពនិិលើើការ
លក់ ឬការផ្ទេះែរអ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយដែែលមានិត្តិម្លៃៃែលើើសិពី $5 លានិដុុលាាែរ ដើើមូែបែីផ្តិល់មូូលនិ�ធិ�ដុល់កមូមវិិធិី
ជួ�និួយសិម្រាែែប់ល�នៅដ្ឋាាែនិ និ�ងអ្ននកជួួលដែែលមានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយ។ ទីក្រុែុងប្រែមូូលពនិិលើើការលក់ ឬផ្ទេះែរ
អ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយ។ បទបញ្ញញត្តិិ�ដែែលបានិស្នើនើនិ�ងដ្ឋាក់ពនិិបន្ថែែែមូដុូច្ឆិខាងក្រោែែមូ៖

• ពនិិ 4 ភាគំរយលើើការលក់និ�ងផ្ទេះែរអ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយដែែលមានិត្តិម្លៃៃែលើើសិពី $5 លានិដុុលាាែរ
បុុន្ថែិែត្តិ�ច្ឆិជាង $10 លានិដុុលាាែរ និ�ង

• ពនិិ 5.5 ភាគំរយលើើការលក់ និ�ងការផ្ទេះែរអ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយដែែលមានិត្តិម្លៃៃែចាប់ពី $10 លានិ
ដុុលាាែរ ឬច្រើែើនិជាងនេះែ�។

កម្រិែ�ត្តិត្តិម្លៃៃែអ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយដែែលត្រូែ�វិបង់ពនិិនិ�ងត្រូែ�វិបានិកែែត្តិម្រិែ�វិជារៀៀងរាល់ឆ្នាំំែ�ដោយផ្អែែែកលើើសិនិះសិែសនិ៍
ត្តិម្លៃៃែអ្ននកប្រើែើប្រាែែសិ់ដែែលមានិខែែសែសិង្វាាែក់។ ល�នៅដ្ឋាាែនិដែែលមានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយ និ�ងអ្នងគភាពរដ្ឋាាែភ័�បាល
និ�ងត្រូែ�វិបានិលើើកលែែងពីពនិិ។

ពនិិនេះែ�ត្រូែ�វិបានិបាាែនិ់ប្រែមាណីថាអាច្ឆិរកច្ឆិ�ណីូលបានិពី $600 លានិដុុលាាែរទៅ $1.1 ពានិ់លានិដុុលាាែរ
កន�ងមូួយឆ្នាំំែ�។ យ៉ាាែងហោច្ឆិណាសិ់ 92 ភាគំរយនៃែប្រាែែក់ច្ឆិ�ណីូលដែែលបានិមូកពីពនិិនិ�ងផ្តិល់មូូលនិ�ធិ�
ដុល់ល�នៅដ្ឋាាែនិដែែលមានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយក្រោែែមូកមូមវិិធិីល�នៅដ្ឋាាែនិដែែលមានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយ និ�ងកមូមវិិធិី
ជួ�និួយអ្ននកជួួលនៅក្រោែែមូកមូមវិិធិីបង្វាាែរភាពគ្មាាែនិផ្តះ�សិម្ែបែែង។ មូ�និលើើសិពី 8 ភាគំរយនិ�ងផ្តិល់មូូលនិ�ធិ�
ដុល់ការគ្រែប់គ្រែងកមូមវិិធិី ការរាយការណី៍ ការអ្ននិុលោមូភាព និ�ងការអ្ននិុវិត្តិិ។

គោលដៅនៃែវិិធានិការនេះែ�រួមូមានិការបង្កើើើនិការផ្តគត្តិ់ផ្តគង់ល�នៅដ្ឋាាែនិដែែលមានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយ ការ
ដោ�ស្រាែែយត្តិម្រិែ�វិការសិម្រាែែប់កមូមវិិធិីគ្មា�ពារ និ�ងកមូមវិិធិីជួ�និួយអ្ននកជួួយ និ�ងការកសាងសិមូត្តិែភាព
អ្នងគភាពរបសិ់អ្នងគភាពដែែលបម្រើែើសិហូគំមូនិ៍ដែែលមានិច្ឆិ�ណីូលទាប និ�ងជួួបការល�បាក កន�ងច្ឆិ�ណោមូ
ផ្ទេែសែងទេៀត្តិ។

កមូមវិិធីិល�នៅដ្ឋាាែនិដែែលមានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយនិ�ងផិ្តល់មូូលនិ�ធិ�ដុល់ការអ្នភ័�វិឌ្ែឍល�នៅដ្ឋាាែនិដែែលមានិត្តិម្លៃៃែ
សិមូរមូែយ ដើើមូែបែីបម្រើែើដុល់គ្រែ�សារដែែលមានិច្ឆិ�ណីូលទាប ទាបខាាែ�ង និ�ងទាបប�ផុ្តត្តិ។ យូនិីត្តិល�នៅដ្ឋាាែនិ
អាច្ឆិមានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយសិម្រាែែប់រយៈពេែល 55 ឆំ្នាំែ� ឬជាអ្នច្ឆិ��ិែែយ៍ ប្រែសិ�និបើើអ្ននិុញ្ញាាែត្តិដោយច្ឆិែបាប់ ហើើយ
ត្រូែ�វិសិែ�ត្តិនៅក្រោែែមូការហាមូឃាត្តិ់លក់បនិិ។

កមូមវិិធិីនេះែ�និ�ងផ្តិល់មូូលនិ�ធិ�ដុល់ល�នៅដ្ឋាាែនិដែែលមានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយ រួមូមានិ៖

• ការអ្នភ័�វិឌ្ែឍល�នៅដ្ឋាាែនិពហូុគ្រែ�សារ
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• ដុ�ណោ�ស្រាែែយល�នៅដ្ឋាាែនិជួ�និួសិ ដែែលអាច្ឆិរួមូមានិការជួួលថ្មីមីដែែលមានិជួ�និួយ និ�ងត្តិម្លៃៃែ
សិមូរមូែយ ឬគំម្រោែែងជួួល/កមូមសិ�ទិ�ច្ឆិម្រិែុ� ដោយមានិរហូូត្តិដុល់ 20 ភាគំរយនៃែយូនិីត្តិដែែល
មានិកន�ងអ្នត្រាែែទីផ្តែសារ និ�ង 20 ភាគំរយទុកដោយឡែែកសិម្រាែែប់គ្រែ�សារដែែលមានិច្ឆិ�ណីូល
ទាបខាាែ�ង ឬធិងនិ់ធិងរ។

• ការទ�ញ ការអ្នភ័�រកែស ការដ្ឋាក់ជួួល ការជួួសិជួុលឡើើងវិិញ ឬប្រែត្តិ�បត្តិិ�ការនៃែល�នៅដ្ឋាាែនិដែែល
មានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយ និ�ង

• ឱ្កាសិនៃែភាពជាមាាែសិ់ផ្តះ� ការកសាងសិមូត្តិែភាពសិម្រាែែប់ការរៀៀបច្ឆិ�ដុីធិៃីសិហូគំមូនិ៍ 
(Community Land Trusts) និ�ងការរៀៀបច្ឆិ� ជួ�និួយប្រែត្តិ�បត្តិិ�ការ និ�ងការឧបត្តិែមូភធិនិសិម្រាែែប់
ជួួលដែែលមានិលកខណីៈស្រែដើៀងគ្មាំែ។

នាយកដ្ឋាាែនិល�នៅដ្ឋាាែនិ Los Angeles (LAHD) និ�ងមានិសិ�ទិ�អ្ន�ណាច្ឆិកន�ងការអ្ននិុមូ័ត្តិការផ្តិល់មូូលនិ�ធិ�
រហូូត្តិដុល់ 50 លានិដុុលាាែរកន�ងមូួយគំម្រោែែង ដោយមូ�និមានិការត្រូែ�ត្តិព�និ�ត្តិែយ និ�ងការយល់ព្រែមូពី
ក្រុែុមូប្រែ�កែសាក្រុែុង។ វិិធានិការនេះែ�និ�ងត្តិម្រិែ�វិឱ្ែយមានិការបង់ប្រាែែក់ថ្លៃៃែឈ្នួន�លទូទៅ និ�ងការអ្នភ័�វិឌ្ែឍនិ៍ល�នៅ
ដ្ឋាាែនិដែែលមានិ 40 យូនិីត្តិ ឬច្រើែើនិជាងនេះែ� ចា�បាច្ឆិ់ត្រូែ�វិអ្ននិុវិត្តិិតាមូក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងការង្វារគំម្រោែែង
មូួយច្ឆិ�និួនិ។ ប្រែសិ�និបើើគំម្រោែែងបណាាែលឱ្ែយមានិការផ្លាាែសិ់ទីល�នៅរបសិ់អ្ននកជួួល ជួ�និួយការផ្លាាែសិ់ទី
ល�នៅ និ�ងសិ�ទិ�នៃែការបដុ�ស្នើែធិលើើកដុ�បូងសិម្រាែែប់អ្នងគភាពដែែលអាច្ឆិប្រើែៀបធ្វើៀបបានិកន�ងការអ្នភ័�វិឌ្ែឍ
និ�ងត្រូែ�វិបានិអ្ននិុវិត្តិិ។

កមូមវិិធិីបង្វាាែរភាពគ្មាាែនិផ្តះ�សិម្ែបែែងនិ�ងផ្តិល់មូូលនិ�ធិ�ដុល់ធិនិធានិដុូច្ឆិជា៖

• ជួ�និួយការជួួល និ�ងប្រាែែក់ច្ឆិ�ណីូល
• កមូមវិិធិីការពារ និ�ងទប់សាាែត្តិ់ការបណ្តេេែញចេែញ
• ស្នើែវាជួួយសាធារណីៈជួនិ និ�ងការអ្នប់រំសិម្រាែែប់អ្ននកជួួល
• ការការពារការប�ពានិអ្ននកជួួល និ�ង
• ក្រុែុមូប្រែ�កែសាអ្ននកជួួលត្រូែ�វិមានិសិមាសិភាពពីអ្ននកជួួល ឬជួនិអ្ននាថាដែែលក�ពុងរសិ់នៅកន�ង

ទីក្រុែុង។ សិមាជួ�កដែែលមានិប្រែវិត្តិិ�ផ្ទេែសែងៗគ្មាំែ និ�ងត្រូែ�វិបានិតែែងតា�ងដោយចៅហាាែយក្រុែុង 
ដោយត្រូែ�វិសិែ�ត្តិក្រោែែមូការយល់ព្រែមូពីក្រុែុមូប្រែ�កែសាក្រុែុង។ ក្រុែុមូប្រែ�កែសាអ្ននកជួួលនិ�ងផ្តិល់ដុ�បូនាាែនិ
ដុល់ LAHD, គំណីៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�ត្តិព�និ�ត្តិែយប្រែជាពលរដុឋ និ�ងក្រុែុមូប្រែ�កែសាក្រុែុងអ្ន�ពីសិកមូមភាព
ដែែលទាក់ទងនិ�ងការការពារអ្ននកជួួល និ�ងល�នៅដ្ឋាាែនិសិមូរមូែយ។

វិិធានិការនេះែ�បង្កើើើត្តិគំណីៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�ត្តិព�និ�ត្តិែយប្រែជាពលរដុឋច្ឆិ�និួនិ15 រូប ដែែលមានិសិមាជួ�កបោះ�ឆ្នោំែត្តិ
ច្ឆិ�និួនិ 13 រូប និ�ងសិមាជួ�កយុវិជួនិទីប្រែ�កែសាច្ឆិ�និួនិពីររូប។ សិមាជួ�កដែែលមានិប្រែវិត្តិិ� និ�ងជួ�នាញផ្ទេែសែងៗ
គ្មាំែ និ�ងត្រូែ�វិបានិតែែងតា�ងដោយចៅហាាែយក្រុែុង ដោយត្រូែ�វិសិែ�ត្តិក្រោែែមូការយល់ព្រែមូពីក្រុែុមូប្រែ�កែសាក្រុែុង។ 
គំណីៈកមាាែធិ�ការនិ�ងធ្វើើើអ្ននិុសាសិនិ៍ទៅក្រុែុមូប្រែ�កែសាក្រុែុងសិិីពីគោលការណី៍ណែែនា�សិិីពីការផ្តិល់មូូលនិ�ធិ� 
ធ្វើើើការវាយត្តិម្លៃៃែត្តិម្រិែ�វិការល�នៅដ្ឋាាែនិ តាមូដ្ឋានិការអ្ននិុវិត្តិិកមូមវិិធិី និ�ងការច្ឆិ�ណាយមូូលនិ�ធិ�សិវិនិកមូម។

LAHD និ�ងផ្តិល់ផ្អែែនិការច្ឆិ�ណាយប្រែចា�ឆ្នាំំែ�ដុល់គំណីៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�ត្តិព�និ�ត្តិែយប្រែជាពលរដុឋ និ�ងក្រុែុមូប្រែ�កែសា
ក្រុែុង ជាមូួយនិ�ងច្ឆិ�ណីូល និ�ងច្ឆិ�ណាយដែែលបានិគ្រោែែងទុកសិម្រាែែប់រយៈពេែលយ៉ាាែងហោច្ឆិណាសិ់បី
ឆ្នាំំែ�។ មូូលនិ�ធិ�ត្រូែ�វិតែែត្រូែ�វិបានិច្ឆិ�ណាយកន�ងរយៈពេែលជាក់លាក់មូួយ ហើើយអាច្ឆិត្រូែ�វិបានិផ្លាាែសិ់បិ�រជា
ទេៀងទាត្តិ់កន�ងច្ឆិ�ណោមូប្រែភេែទនានា ស្រែបតាមូត្តិម្រិែ�វិការ សិែ�ត្តិក្រោែែមូនិីត្តិ�វិិធិីជាក់លាក់។

វិិធានិការនេះែ�និ�ងមានិប្រែសិ�ទិភាព ប្រែសិ�និបើើត្រូែ�វិបានិអ្ននិុមូ័ត្តិដោយអ្ននកបោះ�ឆ្នោំែត្តិភាគំច្រើែើនិ។

28 *KH28*



TQ1-KH ខែែវិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំែ� 2022

របាយការណ៍៍ប់ះ�ពាល់់ហិិរញ្ញញវិតិុ�

ដោយ MATTHEW W. SZABO មូ�តាីរដុឋបាល់ទីក្រុាុង

វិិធានិការនេះែ�បង្កើើើត្តិពនិិព�ស្នើែសិនៅកន�ងទីក្រុែុង Los Angeles ដែែលដ្ឋាក់លើើប្រែភេែទអ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយ
ទា�ងអ្នសិ់ដែែលមានិត្តិម្លៃៃែ $5,000,000 ដុុលាាែរ ឬច្រើែើនិជាងនេះែ� នៅពេែលលក់ ឬនៅពេែលដែែលកមូមសិ�ទិ�
ស្រែបច្ឆិែបាប់ត្រូែ�វិបានិផ្ទេះែរ ដើើមូែបែីផិ្តល់មូូលនិ�ធិ�ដុល់កមូមវិិធិីជួ�និួយសិម្រាែែប់ល�នៅដ្ឋាាែនិ និ�ងអ្ននកជួួលដែែល
មានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយ។ អ្នងគភាពល�នៅដ្ឋាាែនិដែែលមានិត្តិម្លៃៃែសិមូរមូែយមូួយច្ឆិ�និួនិអាច្ឆិមានិលកខណីៈគ្រែប់គ្រាែែនិ់
សិម្រាែែប់ការលើើកលែែង។ អ្នត្រាែែពនិិត្រូែ�វិបានិក�ណីត្តិ់ដោយត្តិម្លៃៃែអ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយនៅពេែលលក់ ឬផ្ទេះែរ៖ 
អ្នត្រាែែពនិិ 4.0 ភាគំរយសិម្រាែែប់ត្តិម្លៃៃែ $5,000,000 ដុុលាាែរដុល់ $9,999,999 ដុុលាាែរ និ�ង 5,5 ភាគំរយ
សិម្រាែែប់ត្តិម្លៃៃែ $10,000,000 ដុុលាាែរ ឬខ្ពពសិ់ជាងនេះែ�។ កម្រិែ�ត្តិត្តិម្លៃៃែត្រូែ�វិកែែត្តិម្រិែ�វិជារៀៀងរាល់ឆ្នាំំែ� ដោយ
ផ្អែែែកលើើសិនិះសិែសនិ៍ត្តិម្លៃៃែអ្ននកប្រើែើប្រាែែសិ់។ ពនិិព�ស្នើែសិដែែលបានិដ្ឋាក់គំឺបន្ថែែែមូលើើអ្នត្រាែែពនិិទីក្រុែុង និ�ង
ខោនិធិីរួមូបញ្ញច�លគ្មាំែដែែលមានិស្រាែែប់ 0.56 ភាគំរយលើើការលក់ និ�ងការផ្ទេះែរអ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយ។

ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណីូលប្រែចា�ឆ្នាំំែ�ពីពនិិព�ស្នើែសិដែែលបាាែនិ់សាាែនិច្ឆិ�ាែ�ពី $600 លានិដុុលាាែរទៅ $1.1 ពានិ់លានិ
ដុុលាាែរនិ�ងប្រែែែប្រែ�លទៅតាមូច្ឆិ�និួនិនៃែការលក់ និ�ងផ្ទេះែរអ្នច្ឆិលនិទ្រែពែយដែែលមានិត្តិម្លៃៃែលើើសិពី $5 លានិ
ដុុលាាែរទៅ $10 លានិដុុលាាែរ។
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សេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេគំំនិិតផ្តួី�ចផ្តើី�មបទបញ្ញញតីិ ULA

ក្តីុ�ងនាមជាអះុក្តីជំំនាញផ្នែុេក្តីភាពគាំាេនិផ្តួះះសម្េបែេង និិងលំំនៅដ្ឋាាេនិ យើ�ងលើ�ក្តីទឹក្តីចិតីឱ្េយអះុក្តីបោះះឆ្នោោេត
គាំំទ្រេនៅលើ�គំំនិិតផ្តួី�ចផ្តើី�មបទបញ្ញញតីិ ULA ដើ�មេបែ�កាត់បនិថយភាពគាំាេនិផ្តួះះសម្េបែេង និិងការពារ
មនិុសេសចាស់។

គំ�និ�តផ្តួួ�ច្ឆិផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួ� ULA ផ្តួួល់់ឱ្ែយយើ�ងនិូវិឱ្កាសថ្មីី� និ�ងមានិឥទិ�ពល់ ដើ�មែបី�ផ្លាាែស់ទ�មនិុសែសចាកចេែញ
ព�ផ្តួូ�វិ និ�ងច្ឆិូល់ទៅកុ�ងល់�នៅដ្ឋាាែនិ។ វាក៏និឹងការពារមនិុសែសវិ័យច្ឆិ�ណាស់ដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប
ជាច្រើែ�និព�ការបាត់បង់ផ្តួះ�របស់ពួកគេែនៅពេែល់ដែែល់ពួកគេែមានិហានិ�ភ័័យនៃែភាពគ្មាាែនិផ្តួះ�សម្ែបីែង។

នេះែ�ជារបៀៀបដែែល់វាដំ�ណើ�រការ៖ នៅពេែល់ដែែល់និរណាមាំែក់ល់ក់ផ្តួះ� ឬអច្ឆិល់និទ្រែពែយផ្តើែសែងទៀៀតដែែល់
មានិតម្លៃូែលើ�សព� $5 លានិដំុលាាែរនោះ� គំ�និ�តផ្តួួ�ច្ឆិផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួ� ULA និឹងវិិនិ�យោគំភាគំរយតូច្ឆិមួយនៃែ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់នោះ�ត្រែឡប់ទៅសហគំមនិ៍របស់យើ�ងវិិញ។ 

ប្រាែែក់នេះែ�និឹងត្រែ�វិបានិប្រើែ�ដើ�មែបី�កាត់បនិថយភាពគ្មាាែនិផ្តួះ�សម្ែបីែង បង្កើើ�តល់�នៅដ្ឋាាែនិដែែល់មានិតម្លៃូែសមរមែយ 
និ�ងផ្តួួល់ជ់ំំនិួយហិិរញ្ញញវតថ� និិងការការពារការបណ្តេេេញចេេញចំពោះះមនិុសេសចាស់ដែេលំមានិប្រាេេក្តី់ចំណូូលំ
ទាប អត�តយុទិជនិ ជនិដែែល់មានិព�ការភាព និ�ងប្រែជាជនិអេែនិជឺឡេែសផ្តើែសែងទៀៀតដែែល់មានិហានិ�ភ័័យនៃែ
ភាពគ្មាាែនិផ្តួះ�សម្ែបីែង។

វិធានិការនេះេះមិនិដូូចអះី�ដែេលំយើ�ងបានិសាក្តីលំេបែងព�មុនិទេេ។ ដោយផ្អែែែកលើ�ការល់ក់អច្ឆិល់និទ្រែពែយឆ្នាំំែ� 
2021-2022 នោះ�គំ�និ�តផ្តួួ�ច្ឆិផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួ� ULA អាច្ឆិរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់បានិប្រែហែែល់ $900 លានិដំុលាាែរជា
រៀៀងរាល់់ឆ្នាំំែ�។ គំ�និ�តផ្តួួ�ច្ឆិផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួ� ULA និឹងដំ�ណើ�រការយ៉ាាែងឆ្នាំប់រហ័សដោយការទ�ញអគ្មារដែែល់
មានិស្រាែែប់ និ�ងកាត់ខែែសែក្រែហមដើ�មែបី�បង្កើើ�តល់�នៅដ្ឋាាែនិដែែល់មានិតម្លៃូែសមរមែយជាងមុនិ។ វិិធានិការនេះែ�
ក៏និឹងផ្តួួល់់ការជ�និួយដំល់់មនិុសែសចាស់ និ�ងជនិដែែល់មានិព�ការភាពដែែល់មានិការល់�បាកច្ឆិ�ពោះ�តម្លៃូែផ្តួះ�
ដែែល់កើ�និឡេ�ង។

ស្រែបពេែល់ជាមួយគ្មាំែនេះែ� គំ�និ�តផ្តួួ�ច្ឆិផួ្តើ�មបទបញ្ញញតួ� ULA បះ�ពាល់់តែែផ្អែុែកតូច្ឆិមួយនៃែទ្រែពែយសមែបីតួ�
បះុណ្ណោះះែ�។ វានិឹងត្រែ�វិបានិអនិុវិតួត្រែឹមតែែ 3% នៃែការល់ក់អច្ឆិល់និទ្រែពែយទា�ងអស់កុ�ងឆ្នាំំែ� 2019 (អុកដែែល់ល់ក់
បានិច្រើែ�និជាង $5 លានិដំុលាាែរ)។ សូមបញ្ជាាែក់៖ មានិតែេបុគំគលំដែេលំលំក្តី់អះចលំនិទ្រេពេយលើ�សព� $5 លានិ
ដូុលាាេរបុុណ្ណោះះេះដែេលំនិឹងបង់ពនិធនេះេះ។ គាំាេនិនិរណាផ្តើេសេងទេៀតទេេ។ 

អុកអាច្ឆិប្រាែែប់បានិច្រើែ�និអ�ព�វិិធានិការមយួដោយផ្អែែែកលើ�បុគំគល់ដែែល់គ្មា�ទ្រែវា និ�ងបុគំគល់ដែែល់ម�និគ្មា�ទ្រែ។ 
គំនិំិតផី្តួ�ចផី្តើ�មបទបញ្ញញតិី ULA ត្រូេ�វបានិព្រាេេងដោយអុះក្តីផី្តួល់ំសេេវាភាពគាំាេនិផ្តួះះសម្េបែេង អះងគការមិនិរក្តី
ប្រាេេក្តីច់ណំ្តេេញលំនំៅដ្ឋាាេនិសមរមេយ សហិជំ�ពការងារ និិងក្រុេមុសទិធអុិះក្តីជួំលំ។ វាត្រែ�វិបានិយល់់ព្រែមដោយ
អងគការជាង 175 រមួទា�ង ACLU នៃែរដំឋCalifornia ភាគំខាងតែបី�ង និ�ងគំណូបកែសប្រែជាធិ�បតេែយែយនៃែខោនិធិ� LA ។

នៅផ្អែុែកមាាែងទៀៀត យើ�ងដំឹងថាអុកប្រែមើ�ល់មើ�ល់អច្ឆិល់និទ្រែពែយ អុកអភ័�វិឌ្ែឍសាជ�វិកមី និ�ងក្រែុមអុកដែែល់
ល់ក់ខុុនិដំូ $50 លានិដំុលាាែរ ម�និច្ឆិូល់ច្ឆិ�តួវិិធានិការរបស់យើ�ងទៀែ។ សម្រាែែប់ពួកគេែ ទ�ផ្តួែសារអច្ឆិល់និទ្រែពែយ
របស់ LA គំឺជាអាជ�វិកមីដំ៏ធិ�មួយដែែល់រកច្ឆិ�ណូូល់បានិរាប់ពានិ់លានិដំុលាាែរ។ 

ច្ឆិ�ណូុច្ឆិស�ខានិ់នោះ�គំឺ៖ សេែដំឋ� និ�ងមហាសេែដំឋ�ដែែល់រកល់ុយនៅលើ�អច្ឆិល់និទ្រែពែយធិ�ៗអាច្ឆិមានិល់ទិភាព
បង់ "ពនិិលើ�ផ្តួះ�" ហើ�យយើ�ងទា�ងអស់គ្មាំែនិឹងទទួល់បានិអតថប្រែយោជនិ៍ព�ការកាត់បនិថយភាពគ្មាាែនិ
ផ្តួះ�សម្ែបីែង នៅពេែល់ដែែល់ពួកគេែច្ឆិូល់ និ�ងបង់ច្ឆិ�ណែែកសមរមែយរបស់ពួកគេែ។

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលំបានិបោះះពុមពនៅលើ�ទំព័រនេះេះ គំឺជាយោបលំ់របស់អះុក្តីនិិពនិធ និិងមិនិបានិ
ត្រូេ�តពិនិិតេយសុក្រុេិតភាពដោយទ�ភាោេក្តី់ងារក្រុេុងណាមួយឡើ�យ។
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នាំ�គ្មាំែនិ�យ៉ាយអ�ព�ការត្រែ�តព�និ�តែយ ព្រោះែែ�យើ�ងគំ�តថាវាគំឺស�ខានិ់។ ខុុសព�ក�ច្ឆិចខុ�តខុ�ប្រែឹងប្រែែែងកនិូងមក 
វិិធានិការនេះែ�និឹងបង្កើើ�តមូល់និ�ធិ�ប្រែកបដោយនិ�រនិួរភាព ដើ�មែបី�កាត់បនិថយភាពគ្មាាែនិផ្តួះ�សម្ែបីែង ដោយមានិ
ការត្រូេ�តពិនិិតេយព�គំណូៈក្តីមមការឯក្តីរាជំេយនៃេភាពគាំាេនិផ្តួះះសម្េបែេង និិងអះុក្តីជំំនាញផ្នែុេក្តីលំំនៅដ្ឋាាេនិ និ�ងអគំគ
អធិ�ការក�ច្ឆិចដែែល់បានិខុ�តខុ�ប្រែឹងប្រែែែង។ 

គ្មាាែនិ  អុកនិយោបាយ  ណា  ដែែល់  កានិ់  ការិយ៉ាល់័យជ្រើែ�សតាំ�ង  បច្ឆិច�បែ បីនិុ  និឹង  ត្រែ� វិ  បានិ  អនុិញ្ជាាែតជា
គំណូៈកមីការនោះ�ឡេ�យ។

យើ�ងជាអុកផ្តួួល់់សេែវាភាពគ្មាាែនិផ្តួះ�សម្ែបីែង និ�ងជាអុកជ�នាំញផ្អែុែកល់�នៅដ្ឋាាែនិ បះុន្តែួែយើ�ងក៏ជាអុកជួល់ 
មាាែស់ផ្តួះ� ឪពុកមាាែយ និ�ងអុករស់នៅទ�ក្រែុង Los Angeles ផ្តួងដែែរ។ យើ�ងមានិការព្រែ�យបារមភដំូច្ឆិអុកអ�ព�
សាាែនិភាពនៃែទ�ក្រែុងរបស់យើ�ង។ នោះ�ហើ�យជាមូល់ហើែតុដែែល់យើ�ងគ្មា�ទ្រែគំ�និ�តផ្តួួ�ច្ឆិផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួ� ULA 
ហើ�យសុ�ឱ្ែយអុកបោះ�ឆ្នោំែតគ្មា�ទ្រែ។

គ្មា�ទ្រែ ដើ�មែបី�កាត់បនិថយភាពគ្មាាែនិផ្តួះ�សម្ែបីែង។

គ្មា�ទ្រែ ដើ�មែបី�ការពារមនិុសែសចាស់ដែែល់មានិច្ឆិ�ណូូល់ទាប និ�ងជនិដែែល់មានិព�ការភាព។

គ្មា�ទ្រែ ដើ�មែបី�ទ�ក្រែុងដែែល់មានិតម្លៃូែសមរមែយជាងព�មុនិសម្រាែែប់ជ�ដំូនិជ�តាំ កូនិៗរបស់យើ�ង និ�ងអុកជ�តខាង
របស់យើ�ង។

គាំំទ្រេ ដើ�មេបែ�គំំនិិតផ្តួី�ចផ្តើី�មនៃេបទបេបែញ្ញញតីិ ULA

បុគំគលំដែេលំចុះហិតថលើេខា សេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេគំំនិិតផ្តួី�ចផ្តើី�មបទបញ្ញញតីិ ULA

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
អុកផ្តួួល់់សេែវាភាពគ្មាាែនិផ្តួះ�សម្ែបីែង Skid Row  អុកផ្តួួល់់ល់�នៅដ្ឋាាែនិដែែល់មានិតម្លៃូែសមរមែយ 

Little Tokyo

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
អុកជួល់នៅ South Los Angeles មាាែស់ផ្តួះ� West Adams 
 
ANTONIO SANCHEZ
អុកដំឹកនាំ�ការងារ

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលំបានិបោះះពុមពនៅលើ�ទំព័រនេះេះ គំឺជាយោបលំ់របស់អះុក្តីនិិពនិធ និិងមិនិបានិ
ត្រូេ�តពិនិិតេយសុក្រុេិតភាពដោយទ�ភាោេក្តី់ងារក្រុេុងណាមួយឡើ�យ។
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ការបដិិសេេធទៅនឹឹងសេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេនឹឹងគំំនឹិតផ្តួី�ចផ្តើី�មបទបញ្ញញតីិ ULA

ក្តីំំចាញ់់បោក្តីបញ្ឆោោេត។ អះនក្តីជួួល នឹិងអះនក្តីប្រើេ�ប្រាេេស់់នឹឹងបង់ពនឹធនេះេះ។

បោះះឆ្នោ្ននាតប្រនាឆ្ំងនឹឹងគំំនឹឆិតផ្តួួ�ច្ផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួឆិ ULA ព្រោះនានាះវាមឆិនឹមែនានឹគ្រានានានឹ់តែនាជាពនឹធ 4% លើ� "គេនាហដ្ឋាានានឹ" 
នោះះទេនា វាគំឺជាពនឹធ 4% លើ�អច្លនឹទ្រនាពនាយណាមួយនៅក្នុុ�ង LA ដែនាលលក្នុ់បានឹច្រើនា�នឹជាង $5 លានឹ
ដុុលាានារ។ វានឹឹងធ្វើើ�ឱ្នាយការទឆិញអគារអាផាតមឆិនឹកានឹ់តែនាថ្លៃៃនាឡើ�ង ហើ�យវានឹឹងជំំរុញឱ្នាយតម្លៃៃនាលំនៅដ្ឋាានានឹកានឹ់តែនា
កើ�នឹឡើ�ងែពស់់ ែណៈៈអុក្នុជំួលបង់ពនឹធនេះនាះតាមរយៈការជំួលកានឹ់តែនាែពស់់ ។ វាក្នុ៏ជាពនឹធលើ�ការលក្នុ់នៃនាផ្តួនាសារ
ទំនេះ�ប ភោជំនឹីយដ្ឋាានានឹ នឹឆិងមជំនាឈមណៈឌលលក្នុ់ទំនឹឆិញផ្តួងដែនារ។ ការច្ំណាយនៃនាការរស់់នៅក្នុុ�ង L.A. គំឺែពស់់
ពេនាក្នុទៅហើ�យ។ គំំនឹឆិតផ្តួួ�ច្ផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួឆិ ULA នឹឹងនាំំឱ្នាយតម្លៃៃនាកានឹ់តែនាែពស់ស់់ម្រានានាប់អុក្នុប្រើនា�ប្រានានាស់់។

វាមិនឹត្រឹេឹមតែេជាការតម្លើើ�ងពនឹធដិ៏ច្រើេ�នឹបុំណ្ណោះះេះទេេ វាគំឺជាការិយាល័យធិបតេេយេយ 'ថ្មីី� នឹិងមានឹឥទធិពល' ដិ៏
ធំមួយ។

បោះះឆ្នោ្ននាតប្រនាឆ្ំងនឹឹងបទបញ្ញញតួឆិគំំនឹឆិតផ្តួួ�ច្ផ្តើួ�ម ULA ព្រោះនានាះវានឹឹងតម្លើៃ�ងពនឹធប្រនាហែនាលពី $800 លានឹដុុលាានារ
ទៅ $1 ពានឹ់លានឹដុុលាានារជារៀៀងរាល់ឆ្្ននាំ ហើ�យប្រានានាក្នុ់នេះនាះនឹឹងទៅកានឹក់ារិយាល័យធិឆិបតេនាយនាយថ្មីីីដែនាល
គ្រនាប់គ្រនាងដោយអកុ្នុដែនាលមឆិនឹបានឹជ្រើនា�ស់តាំង ដែនាលជាអុក្នុគេនាចាត់តាំងមឆិនឹមានឹគំណៈនេះនាយនាយភាព ដែនាល
អះអាងថាជា "អុក្នុជំំនាំញ" នៅក្នុុ�ងលំនៅដ្ឋាានានឹ នឹឆិងសេនាវាក្នុមីភាពគាានានឹផ្តួះះស់មែនាបែនាង។ អុក្នុបោះះឆ្នោ្ននាតនៅ 
Los Angeles បានឹយល់ព្រនាមរួច្ហើ�យនឹូវប្រានានាក្នុ់ែីីច្ំនឹួនឹ $1.2 ពានឹ់លានឹដុុលាានារ ដើ�មនាបែីសាងស់ង់លំនៅដ្ឋាានានឹ
ស់ម្រានានាប់ជំនឹគាានានឹផ្តួះះស់មែនាបែនាង (វិធានឹការ HHH) ហើ�យថែនាមទាំំងបានឹយល់ព្រនាមច្ំពោះះការតម្លើៃ�ងពនឹធលើ�ការ
លក្នុ់របស់់ខោនឹធិីស់ម្រានានាប់សេនាវាក្នុមីភាពគាានានឹផ្តួះះស់មែនាបែនាង (វិធានឹការ H) ផ្តួងដែនារ។ ពនឹធែពស់់ខ្លាំានាំងទាំំងនេះនាះ
បានឹច្ូលជាធិរមានឹស់ម្រានានាប់រយៈពេនាលប្រានានាំឆ្្ននាំ។ បញ្ហាានាភាពគាានានឹផ្តួះះស់មែនាបែនាងកានឹ់តែនាអាក្រនាក្នុ់ជាងមុនឹ 
ែណៈៈប្រានានាក្នុ់ត្រូនា�វបានឹច្ំណាយែះះខ្លាំានាយទៅលើ�ការិយាល័យដែនាលមានឹប្រានានាក្នុ់ខែនាែពស់់ នឹឆិងផ្តួះះស់មែនាបែនាងដែនាល
មានឹតម្លៃៃនាជាមធិនាយមលើ�ស់ពី $600,000 ដុុលាានារក្នុុ�ងមួយយូនឹីត។

ការិយាល័យធិបតេេយេយដែេលបោោេងពោះះបន្ថែែេមទេៀត បុំន្ថែីេមិនឹមានឹគំម្រោេេងដោះះស្រាេេយភាពគាំាេនឹ
ផ្តួះះស់ម្េបែេងនោះះទេេ។

បោះះឆ្នោ្ននាតប្រនាឆ្ំងនឹឹងគំំនឹឆិតផ្តួួ�ច្ផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួឆិ ULA ព្រោះនានាះយើ�ងក្នុំពុងបង់ប្រានានាក្នុ់ស់ម្រានានាប់ការិយាល័យធិឆិប
តេនាយនាយដែនាលបោះោនាងពោះះ នឹឆិងគាានានឹប្រនាស់ឆិទធភាពរួច្ហើ�យ ដែនាលជាអាជាានាធិរសេនាវាក្នុមីភាពគាានានឹផ្តួះះស់មែនាបែនាងនៅ 
Los Angeles ។ វិធានឹការនេះនាះបង្កើើ�តថែនាមមួយទេៀត! វានឹឹងមានឹស់មាជំឆិក្នុគំណៈៈក្នុមីការគ្រនាប់គ្រនាងដែនាលមានឹ
ស់មាជំឆិក្នុ 13 រូប បូក្នុរួមទាំំងទីប្រនាឹក្នុនាសាអុក្នុជំួល បុុន្តែួនាគាានានឹនឹរណាមា្ននាក្នុ់ក្នុុ�ងច្ំណោមស់មាជំឆិក្នុគំណៈៈក្នុមីការ
នឹឹងជាតំណាងស់ម្រានានាប់ផ្តួលប្រនាយោជំនឹ៍របស់់អុក្នុបង់ពនឹធនោះះទេនា។ គ្រានានានឹ់តែនាច្ំណាយថ្លៃៃនារដុឋបាលស់ម្រានានាប់
ការិយាល័យធិឆិបតេនាយនាយថ្មីីីនេះនាះនឹឹងមានឹច្ំនឹួនឹ $640 លានឹដុុលាានារក្នុុ�ងរយៈពេនាលដុប់ឆ្្ននាំ! ហើ�យនឹឹងគាានានឹ
គំម្រោនានាងដើ�មនាបែីដោះស្រានានាយបញ្ហាានាភាពគាានានឹស់មែនាបែនាងនោះះទេនា។

មិនឹអាចចំណាយប្រាេេក្តី់មួយកាក្តី់ដើ�មេបែ�ជួួយយក្តីមនឹំស់េសចេេញ់ព�លើ�ផ្តួើ�វឥឡូ�វនេះេះបានឹទេេ។

បោះះឆ្នោ្ននាតប្រនាឆ្ំងនឹឹងគំំនឹឆិតផ្តួួ�ច្ផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួឆិ ULA ព្រោះនានាះវាមឆិនឹអនឹុញ្ហាានាតឱ្នាយប្រានានាក្នុ់ណាមួយពីការតម្លើៃ�ង
ពនឹធនេះនាះត្រូនា�វច្ំណាយលើ�ជំម្រនាក្នុស់ង្គ្រោះះនានាះបនាំានានឹ់ ឬលំនៅដ្ឋាានានឹបណោះនាះអាស់នឹុ។ ពនឹធនេះនាះមឆិនឹមែនានឹជាផែនានឹការ
ដើ�មនាបែីដោះស្រានានាយភាពគាានានឹផ្តួះះស់មែនាបែនាងទេនា។ វាគំឺជាផែនានឹការមួយដើ�មនាបែីជំួយអុក្នុអភិឆិវឌ្នាឍមួយច្ំនឹួនឹ នឹឆិង
អងគភាពសេនាវាក្នុមីភាពគាានានឹផ្តួះះស់មែនាបែនាងមួយច្ំនឹួនឹ គ្រនាប់គ្រនាងប្រានានាក្នុ់ទាំំងអស់់ពីការតម្លើៃ�ងពនឹធលើ�ការលក្នុ់
អច្លនឹទ្រនាពនាយ។ តេ�អុក្នុអាច្ទាំយបានឹទេនាថា នឹរណាជាអុក្នុច្ំណាយដើ�មនាបែីប្រនាមូលហតថលើនាខ្លាំដើ�មនាបែីដ្ឋាក្នុ់
វិធានឹការនេះនាះនៅលើ�ស់នឹៃឹក្នុឆ្នោ្ននាត?

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹបោះពំមពនៅលើ�ទំព័រនេះេះ គំឺជាយោបល់របស់់អះនក្តីនឹិពនឹធ នឹិងមិនឹបានឹ
ត្រឹេ�តពិនឹិតេយស់ំក្រិេិតភាពដោះយទ�ភាាេក្តី់ងារក្រិេំងណាមួយឡើ�យ។
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បោះឆ្នោាេតប្រេឆាំំងនឹឹងគំំនឹិតផ្តួី�ចផ្តើី�មបទបញ្ញញតីិ ULA ។

ស់ម្រានានាប់ព័ត៌មានឹបន្តែថនាម៖
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

គាំាេនឹគំម្រោេេង។ គាំាេនឹមធ្េយោបាយ។ បោះឆ្នោាេតប្រេឆាំំងនឹឹង ULA ។
ការច្ំណាយស់មរមនាយស់ម្រានានាប់ប្រនាជាជំនឹឡូូស់អេនានឹជំឺលើនាស់
info@VoteNOonULA.com
www.VoteNOonULA.com

ជួនឹដែេលចំះហតែលើេខាប្រេឆាំំងនឹឹងសេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេ  
គំំនឹិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតីិ ULA

JON COUPAL DR. RUBEN GUERRA, PH.D.
ប្រនាធានឹ គំណៈៈប្រនាធានឹ នឹឆិងនាំយក្នុប្រនាតឆិបតួឆិ
Howard Jarvis Taxpayers Association Latin Business Association

ANDY BALES GREGORY PLUMMER
ប្រនាធានឹ នឹឆិងនាំយក្នុប្រនាតឆិបតួឆិ មាានាស់់អាជំីវក្នុមីខ្លាំ្ននាតតូច្ជំនឹជាតឆិភាគំតឆិច្
Union Rescue Mission

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
អុក្នុគ្រនាប់គ្រនាងខោនឹធិី Los Angeles នាំយក្នុប្រនាតឆិបតួឆិ
1980-2016, ច្ូលនឹឆិវតួនឹ៍។ Apartment Association of Greater
 Los Angeles

JACK HUMPHREVILLE
អុក្នុតស់ូូមតឆិផែុនាក្នុថ្មីវិកាក្រនាុមប្រនាឹក្នុនាសាភិូមឆិដ្ឋាានានឹ

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹបោះពំមពនៅលើ�ទំព័រនេះេះ គំឺជាយោបល់របស់់អះនក្តីនឹិពនឹធ នឹិងមិនឹបានឹ
ត្រឹេ�តពិនឹិតេយស់ំក្រិេិតភាពដោះយទ�ភាាេក្តី់ងារក្រិេំងណាមួយឡើ�យ។
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អំំណះះអំំណាងប្ររឆាំំងគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួិ ULA

បោះះឆ្នោោរតប្ររឆាំំងនៅលើ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួិ ULA ដែរលជាការបង្កើើ�និពនិធមួយទៀៀតដើ�មរបីី 
"ដោះះស្រាររយ" ភាពគ្មាារនិផ្តួះះសម្របីរង។

អ្ននកបោះះឆ្នោំែត L.A. បានដំ�ឡើើងពនធច្ឆិ�នួនពីរដំងរួច្ឆិហើើយសម្រាែែប់់លំ�នៅដ្ឋាាែន ន�ងសេែវាកម្មមដែែលំគ្មាាែន
ផ្ទះះះសម្ែបែែង។ ប្រាែែក់ខ្ចីីីច្ឆិ�នួន $1.2 ពាន់លានដំុលាាែរសម្រាែែប់់វិិធានការ HHH ត្រូែ�វិបានសនមត់ថានឹង
សាងសង់លំ�នៅដ្ឋាាែនច្ឆិ�នួន 10,000 យូនីត ប់ុុន្តែែែរហូូតម្មកដំលំ់ពេែលំនេះែះវាប់រាជ័័យ។ ប្រាែែក់ពនធដំុលាាែរ
រប់ស់យើើងត្រូែ�វិបានខ្ចីះះខ្ជាាែយលើើគម្រោែែងដែែលំពុះកញ្ជ្រោះែ�លំដែែលំមានតម្លៃៃែប្រែហែែលំ $600,000 ដំុលាាែរកន�ង
ម្មួយយូនីត។ វិិធានការ H បានដំ�ឡើើងពនធលើើការលំក់នៅកន�ងខោនធីី L.A. សម្រាែែប់់សេែវាកម្មមដែែលំនឹង
ជ័ួយប់ញ្ចីប់់ភាពគ្មាាែនផ្ទះះះសម្ែបែែង។ កន�ងរយៈពេែលំប្រាែែ�ឆ្នាំំែ�ច្ឆិុងក្រោែែយនេះែះចាប់់តាំ�ងពីវិិធានការទាំ�ងពីរបាន
ច្ឆិូលំជាធីរមាន តើើភាពគ្មាាែនផ្ទះះះសម្ែបែែងនៅកន�ងទីីក្រុែុងមានភាពប្រែសេើរឡើើង ឬអាក្រុែក់ជាងនេះែះទេែ?

បោះះឆ្នោោរតប្ររឆាំំងនៅលើ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួិ ULA ព្រោះររះវានិឹងកាារយជាការដំំឡើ�ងពនិធដំ៏ធំំបំផ្តួុត
នៅក្នុុ�ងប្ររវតួិសាស្រ្តរួ L.A. ហើ�យអំុក្នុប្រើរ�ប្រាររស់និឹងបង់វា។

គ�ន�តផ្ទះែ�ច្ឆិផ្តើែើម្មប់ទីប់ញ្ចញតែ� ULA គឺជាការដំ�ឡើើងពនធដំ៏ធី�លើើការលំក់អ្នច្ឆិលំនទ្រែពែយ។ វាម្ម�នត្រូែឹម្មតែែប់ុះពាលំ់
ដំលំ់មាាែស់ផ្ទះះះទេែ។ ពនធ 4% លើើការលំក់អ្នច្ឆិលំនទ្រែពែយដែែលំមានតម្លៃៃែលើើសពី $5 លានដំុលាាែរនឹង
ប់ុះពាលំ់ដំលំ់អ្ននកផ្ទះែលំ់លំ�នៅដ្ឋាាែនដែែលំធ្វើើើឱ្ែយការទី�ញអ្នគ្មារផ្ទះះះល្វែើែងមានតម្លៃៃែកាន់តែែថ្លៃៃែ។ តើើអ្ននកណាជា
អ្ននកច្ឆិ�ណាយសម្រាែែប់់វា? អ្ននកជ័ួលំតាំម្មរយៈការអ្នត្រាែែជ័ួលំខ្ចីពស់ជាង។ វាក៏ជាពនធលើើការលំក់ផ្ទះែសារទី�នេះើប់ 
រោងកុន ម្មជ័ែឈម្មណ្ឌឌលំផ្ទះែសារទី�នេះើប់ �ាែ�ងផ្ទះះ�កផ្ទាាែលំ់ខ្ចីៃ�ន ន�ងភោជ័នីយដ្ឋាាែនផ្ទះងដែែរ។ តើើអ្ននកណាជាអ្ននក
ច្ឆិ�ណាយសម្រាែែប់់វា? អ្ននកប្រើែើប្រាែែស់តាំម្មរយៈតម្លៃៃែកាន់តែែខ្ចីពស់។

បោះះឆ្នោោរតប្ររឆាំំងនៅលើ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួិ ULA ព្រោះររះវាបង្កើើ�តការិយាល័យធំិបតេរយរយដំ៏ធំំ
មួយទៀៀត។

អ្ននកប់ង់ពនធនៅ Los Angeles បានប់ង់ប្រាែែក់រួច្ឆិហើើយសម្រាែែប់់ការិយាលំ័យធី�ប់តើែយែយដំ៏ធី�ម្មួយដែែលំសនមត់
ថានឹងដោះះស្រាែែយភាពគ្មាាែនផ្ទះះះសម្ែបែែង គឺអាជាាែធីរសេែវាកម្មមភាពគ្មាាែនផ្ទះះះសម្ែបែែងនៅ Los Angeles ។ 
ប់ុគគលំ�ក LAHSA ជាច្រើែើននាក់ប្រែម្មូលំប្រាែែក់ខែែប្រាែែ�ម្មួយខ្ចីះង់។ ហើែតុអ្នើីបានជាយើើងគួរប់ង់ប្រាែែក់សម្រាែែប់់
ការិយាលំ័យធី�ប់តើែយែយថ្មីមីដែែលំពោរពេែញទៅដោះយអ្ននកប់ង្កើើើនក្រុែដ្ឋាសដែែលំមានប្រាែែក់ខែែខ្ចីពស់ ស្វែើែងរកវិិធីី
ច្ឆិ�ណាយប្រាែែក់ពនធលើើក�ច្ឆិីសនែយាថ្មីម?ី ដំូច្នេះនែះហើើយទេើប់មានប្រែជាជ័នអេែនជ័ឺឡើែសម្មួយច្ឆិ�នួនហៅប្រែព័នធ
ប់ច្ឆិី�ប់ែបែននថា "ប់រិវេែណ្ឌឧសែសាហូកម្មមភាពគ្មាាែនផ្ទះះះសម្ែបែែង" ។

បោះះឆ្នោោរតប្ររឆាំំងនៅលើ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួិ ULA ដោះយសារតែរវាបង្កើើ�តគំណះៈក្នុមមការរដ្ឋាារភិិបាល
ថ្មីមីចំនិួនិពីរ… និិងការិយាល័យធំិបតេរយរយជាច្រើរ�និទៀៀត។ 

វាប់ង្កើើើតគណ្ឌៈកមាាែធី�ការដែែលំមានសមាជ័�ក 13 នាក ់ប់កូនឹងក្រុែមុ្មទីបី្រែកឹែសាអ្ននកជួ័លំ។ សមាជ័�កគណ្ឌៈកម្មមការ
ទាំ�ងនេះែះនឹងម្ម�នត្រូែ�វិបានជ្រើែើសតាំ�ង ន�ងម្ម�នមានគណ្ឌនេះែយែយភាពច្ឆិ�ពោះនរណាមំាែក់ឡើើយ។ ពកួគេែក៏
នងឹអាច្ឆិជួ័លំអ្ននកប្រែកឹែសាខ្ជាងក្រៅែែដែែលំមានត�លៃែថ្លៃៃែ ហើើយគ្មាាែនសមាជ័�កនៃែគណ្ឌៈកមាាែធី�ការណាម្មយួនងឹត្រូែ�វិ
បានដំកច្នេះែញពីក្រុែមុ្មដែែលំត�ណាងឱ្ែយផ្ទះលំប្រែយោជ័ន៍រប់ស់អ្ននកជាប់់ពនធឡើើយ។ 

AAULA-KH

សេរចកីួ្នុអំះអាងដែរលបានិបោះះពុមពនៅលើ�ទំពរ័នេះរះ គំជឺាយោបលរ់បសអុ់ំក្នុនិពិនិធ និិងមិនិបានិត្រួរ�តពិនិតិរយ
សកុ្រិរតិភាពដោះយទភីាោរក្នុង់ារក្រិរងុណាមួយឡើ�យ។
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បោះះឆ្នោោរតប្ររឆាំំងនៅលើ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួិ ULA ដោះយសារតែរវាត្រួរ�វបានិបាារនិ់ប្ររមាណះថាមានិតែរ
ពាក្នុ់ក្នុណាារលនៃរប្រាររក្នុ់ចំណះូលរបស់ខ្លួួ�និបុុណ្ណោះះរះដែរលនិឹងឆ្នោះរះទៅរក្នុការសាងសង់ និិងការសាាររលំនៅ
ដ្ឋាារនិដែរលមានិតម្លៃួរសមរមរយ។ 

វាត្រូែ�វិបានគេែបាាែន់ប្រែមាណ្ឌផ្ទះងដែែរថាប្រែហែែលំមួ្មយភាគប់ួននៃែម្មូលំន�ធី�រប់ស់វិិធានការនេះែះនឹងឆ្នោះែះទៅ
កាន់ជ័�នួយប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្ឌូលំ ន�ងការឧប់តថម្មភធីន។ ក�ណាត់ធី�ម្មួយទេៀត - $640 លានដំុលាាែរកន�ងរយៈពេែលំ
ដំប់់ឆ្នាំំែ� - នឹងឆ្នោះែះទៅកាន់ "ការច្ឆិ�ណាយរដំឋបាលំ" ។

បោះះឆ្នោោរតប្ររឆាំំងនៅលើ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួិ ULA ព្រោះររះមិនិមានិផែរនិការដោះះស្រាររយបញ្ហាារគ្មាារនិ
ផ្តួះះសម្របីរង។

ដំ�ណោះះស្រាែែយព�តប្រាែែកដំច្ឆិ�ពោះភាពគ្មាាែនផ្ទះះះសម្ែបែែងត្រូែ�វិតែែដោះះស្រាែែយរាលំ់ប់ុពើហើែតុ ន�ងវិិប់តែ�ដែែលំ
ប់ណាាែលំឱ្ែយមានសោកនាដំកម្មមដែែលំម្ម�នអាច្ឆិទីទីួលំយកបានរប់ស់ម្មនុសែសដែែលំរស់នៅ ន�ងសាាែប់់នៅ
លើើច្ឆិ�ញ្ចើីើម្មផ្ទះៃ�វិ។ ដំ�ណោះះស្រាែែយព�តប្រាែែកដំទាំម្មទាំរឱ្ែយមានច្ឆិែបាប់់គោលំការណ្ឌ៍ច្ឆិែបាស់លាស់ម្មួយ ដែែលំ
រួម្មមានសមាាែរៈប់រិកាាែរ ន�ងសេែវាកម្មមគ្រែប់់គ្រាែែន់សម្រាែែប់់ការថែែទាំ�សុខ្ចីភាពផ្ទះៃ�វិច្ឆិ�តែ ន�ងការពែយាបាលំសម្រាែែប់់
ជ័�ងឺនៃែការប្រើែើប្រាែែស់សារធាតុញៀៀន ព្រែម្មទាំ�ងសេែវាកម្មមសម្រាែែប់់ជ័នរងគ្រោះែែះនៃែអ្ន�ពេើហូ�ងែសាកន�ងគ្រែ�សារ។ 
លំ�នៅដ្ឋាាែនគ្រាែែន់តែែជាផ្នែនែកម្មួយនៃែដំ�ណោះះស្រាែែយច្ឆិែបាស់លាស់។ ULA ប់នែសាាែនភាពប់រាជ័័យដែែលំម្ម�ន
អាច្ឆិតាំម្មទាំន់ការកើើនឡើើងនៃែច្ឆិ�នួនប្រែជាជ័នដែែលំគ្មាាែនផ្ទះះះសម្ែបែែង។

បោះះឆ្នោោរតប្ររឆាំំងនៅលើ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួិ ULA ព្រោះររះវាបដំិសេរធំការផ្តួួល់មូលនិិធំិដំល់ជម្ររក្នុ
សង្គ្រោះះររះបន្ទាារនិ់។

គ�ន�តផ្ទះែ�ច្ឆិផ្តើែើម្មប់ទីប់ញ្ចញតែ� ULA នឹងដំ�ឡើើងពនធប្រែហែែលំ $8 ពាន់លានដំុលាាែរកន�ងរយៈពេែលំ 10 ឆំ្នាំែ� ប់ុុន្តែែែម្ម�ន
អាច្ឆិច្ឆិ�ណាយម្មួយច្ឆិ�ណែែកលើើការសាងសង់លំ�នៅដ្ឋាាែនប់ណោះាែះអាសនន ឬជ័ម្រែកសង្គ្រោះះែែះប់នាាែន់ ដើើម្មែបែី
ឱ្ែយម្មនុសែសម្ម�នមានលើើដំងផ្ទះៃ�វិដោះយសុវិតថ�ភាពដើើម្មែបែីស្វែើែងរកការថែែទាំ�ដែែលំពួកគេែត្រូែ�វិការ។ ការដំក�ែញ
នេះែះប្រាែែប់់អ្ន�ពីរឿឿងម្ែនទេែ? ពនធនេះែះគឺស�ដៅលើើការជ័ួយប់ុគគលំអ្នភិ�វិឌ្ែឍន៍ម្មួយច្ឆិ�នួនដែែលំបានជ្រើែើសរឿើស 
ម្ម�នម្ែនជ័នគ្មាាែនផ្ទះះះសម្ែបែែងនោះះទេែ។

បោះះឆ្នោោរតប្ររឆាំំងនៅលើ�គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួិ ULA ។

សម្រាែែប់់ព័ត៌មានប់ន្តែថែម្ម៖  
Howard Jarvis Taxpayers Association   
213-384-9656  
info@hjta.org  
www.NoNewTaxes.net

គ្មាារនិគំម្រោររង។ គ្មាារនិមធ្រយោបាយ។ បោះះឆ្នោោរតប្ររឆាំំងនៅលើ� ULA។
www.VoteNOonULA.com

សេរចកីួ្នុអំះអាងដែរលបានិបោះះពុមពនៅលើ�ទំពរ័នេះរះ គំជឺាយោបលរ់បសអុ់ំក្នុនិពិនិធ និិងមិនិបានិត្រួរ�តពិនិតិរយ
សកុ្រិរតិភាពដោះយទភីាោរក្នុង់ារក្រិរងុណាមួយឡើ�យ។
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បុគំគលដែរលចុះហតថលើរខា អំំណះះអំំណាងប្ររឆាំំងគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មបទបញ្ញញតួិ ULA

JON COUPAL GREGORY PLUMMER
ប្រែធាន មាាែស់អាជ័ីវិកម្មមខ្ជាំែតតូច្ឆិក្រុែុម្មម្មនុសែសភាគត�ច្ឆិ 
Howard Jarvis Taxpayers Association

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
អ្ននកគ្រែប់់គ្រែងខោនធីី Los Angeles នាយកប្រែត�ប់តែ�
ច្ឆិូលំន�វិតែន៍, 1980-2016  Apartment Association of Greater  

Los Angeles
JACK HUMPHREVILLE
អ្ននកតសូូម្មត�ផ្នែនែកថ្មីវិិកាក្រុែុម្មប្រែឹកែសាភិូម្ម�ដ្ឋាាែន
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ការបដិិសេេធទៅនឹឹងសេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹប្រេឆាំំងនឹឹងគំំនឹិតផ្តួី�ចផ្តើី�មបទបញ្ញញតីិ ULA

ការជំ�ទាស់់ទទួលបានមូូលដ្ឋាាែនខុុស់ឆ្គគងជាច្រើែ�ន ដែែលនេះែ�ជារឿឿងធមូមតា ដោយសារពួួកគេែភាគច្រើែ�នជា
អ្ននកអ្នភិ�វិឌ្ែឍផ្នែនែកអ្នច្ឆិលនទ្រែពួែយ មូ�នមែែនជាអ្ននកជំ�នាញផ្នែនែកភាពួគ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែងនោះ�ទេែ។

ULA គំឺជាវិិធ�សាស្រ្តេីថ្មីី�មួយដែេលត្រូេ�វិបានឹព្រាេេងដោយអះនក្តីជំំនាញភាពគ្មាាេនឹផ្តួះះសម្េបែេង ដើ�មេបែ�មានឹឥទិិពល
ភាាេមៗ។ នេះេះជារបៀៀបដែេលវាខុុសគ្មាាេ៖

• ULA វិិន�យោគលើ�ដំ�ណោះ�ស្រាែែយប្រែកបដោយភាពួច្នៃនែប្រែឌ្�តដែែលនឹងបង្កើើ�តល�នៅដ្ឋាាែនបាន
លើឿន ន�ងកន�ងតម្លៃៃែទាបជាងអ្នី�ដែែលបានសាកលែបែងពួ�មូុន។ នេះែ�រាប់បញ្ចូូ�លទា�ងការទ�ញ ន�ង
ការប�ប្លែៃែងអ្នច្ឆិលនទ្រែពួែយដែែលមានស្រាែែប់ ដំូច្ឆិជាមូូូតែែល ន�ងស់ណ្ឋាាែគ្មារជាដើ�មូ។

• ULA នឹងទប់សាាែត់ភាពួគ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែងថ្មីម� មូុនពេែលវាចាប់ផ្តើើ�មូ ដោយការរៃែអ្នង្គាាែស់ប្រាែែក់បាន
ប្រែមាណ $240 លានដំុលាាែរកន�ងមួូយឆ្នាំំែ� ដើ�មូែបែ�ការពារមូនុស់ែសចាស់់ ជំនពួ�ការ ន�ងបុគគល
ផ្តើែសែងទេៀតដែែលមានហាន�ភិ័យនៃែភាពួគ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែង (ផ្នែែែកលើ�ទ�ននន័យឆ្នាំំែ� 2021-2022) ។

• កន�ងរយៈពេែលដំប់ឆ្នាំំែ�បនាាែប់ វិិធានការ ULA នឹងបង្កើើ�នធនធានបន្ថែែែមូទេៀតដើ�មូែបែ�ដោ�ស្រាែែយភាពួ
គ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែងដែែលទ�ក្រុែុង LA ដែែលមូ�នធាាែប់មានពួ�មូុនមូក។

• វានឹងត្រូែ�វិបង់ដោយមូហាសេែដំី� ន�ងមូហាសេែដំី�។ មូ�នដំូច្ឆិវិិធានការពួ�មូុនទេែ ប្រែជាជំនភាគច្រើែ�ន
នៅ LA នឹងមូ�នច្ឆិ�ណ្ឋាយប្រាែែក់មូួយសេែនទេែ។

• ULA នឹងត្រូែ�វិបានត្រូែ�តពួ�ន�តែយដោយគណៈកមូមការជំ�នាញដែែលមានភាពួឯករាជំែយ មូ�នមែែនជា
អ្ននកនយោបាយទេែ។

ULA ត្រូេ�វិបានឹសរសេេរដោយអះនក្តីតសូ�មតិសិទិិសម្រាេេប់អះនក្តីជំួល, អះនក្តីផ្តួីល់លំនៅដ្ឋាាេនឹដែេលមានឹតម្លៃៃេ
សមរមេយ នឹិងសហជំ�ពការងារដែេលយក្តីចិតីទុក្តីដ្ឋាក្តី់ខ្លាំាេំងអះំព�គ្រួេ�សារនានាដែេលធ្វើើ�ការនៅ Los Angeles 
ជាជាងមហាសេេដិី�អះចលនឹទ្រេពេយមធេយមរបស់អះនក្តី។

• រាល់ពេែលដែែលនរណ្ឋាមាំែក់ស់ុ�ឱ្ែយបុគគលមានប�ផ្ទះុតបង់ពួនធ ពួួកគេែង្គាកទៅរកឧបាយកលដែែល
គួរឱ្ែយខ្លាាែច្ឆិ។ កុ�ចាញ់បោកឱ្ែយសោះ�។

• យោងតាមូការិយាល័យវាយតម្លៃៃែរបស់់ខោនធ� LA, អ្នច្ឆិលនទ្រែពួែយខោនធ� LA ទទួលបាន $122 
ពាន់លានដំុលាាែរដែែលមានតម្លៃៃែជាងកាលពួ�ឆ្នាំំែ�មូុន។ ហើ�យពួនធនេះែ�នឹងត្រូែ�វិអ្ននុវិតើច្ឆិ�ពោះ�តែែ 
2.5% នៃែការលក់ផ្ទះះ� ន�ងខុុនដំូកន�ងឆ្នាំំែ� 2021-2022 បូុណោះះែ�។ អ្ននកមាន ន�ងមូហាសេែដំី�ដែែល
ច្ឆិូលច្ឆិ�តើរកប្រាែែក់ដោយមូ�នត្រូែឹមូត្រូែ�វិអាច្ឆិមានលទធភាពួបង់ពួនធរបស់់ពួួកគេែ។

• អ្ននកប្រែឆ្នាំ�ង របស់់យើ�ងប្រែកែែកថាពួនធលើ�អ្នច្ឆិលនទ្រែពួែ យតម្លៃៃែ រាប់លានដំុលាាែ រ នឹងផ្ទះើល់
ផ្ទះលប្រែយោជំន៍ដំល់អ្ននកជំួល។ កុ�ឱ្ែយឧបាយកលដែែលគួរឱ្ែយខ្លាាែច្ឆិលាក់បា�ងការពួ�ត។ មូហាសេែដំី�
អ្នច្ឆិលនទ្រែពួែយ ន�ងសាជំ�វិកមូមនានាប្រែឆ្នាំ�ងនឹងវិិធានការនៃែស់នៃឹកបោ�ឆ្នោំែតរបស់់យើ�ង �ែែ�វា
នឹងតម្រូែ�វិឱ្ែយពួួកគេែច្ឆិ�ណ្ឋាយប្រាែែក់ស់ម្រាែែប់ល�នៅដ្ឋាាែនដែែលមានតម្លៃៃែស់មូរមូែយ។

ពួក្តីគេេចង់ឱ្េយអះនក្តីរំលងឱ្កាសនេះេះដើ�មេបែ�ធ្វើើ�អះើ�មួយអះំព�ភាពគ្មាាេនឹផ្តួះះសម្េបែេង។ នេះេះជាម�លហេេតុដែេល LA 
មិនឹអាចរង់ចាំំបានឹ៖

• 80% នៃែមូនុស់ែសចាស់់នៅទ�ក្រុែុង Los Angeles ត្រូែ�វិបានទទួលបនះ�កជំួល នេះែ�បើ�យោងតាមូ
មូជំែឈមូណឌល UCLA ស់ម្រាែែប់ការស្រាែែវិជ្រាែែវិច្ឆិែបាប់គោលការណ៍ស់ុខុភាពួ។ ULA នឹងជំួយការពារ
មូនុស់ែសចាស់់ដែែលមានប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូលទាបដែែលមានហាន�ភិ័យច្ឆិ�ពោះ�ភាពួគ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែង។

• ជារឿៀងរាល់ថ្ងៃៃែ មូនុស់ែស 227 នាក់នៅ LA កាាែយជាជំនគ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែង ដោយផ្នែែែកលើ�លទធផ្ទះល
ផ្ទះៃ�វិការនៃែច្ឆិ�នួនជំនគ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែងឆ្នាំំែ� 2020 ។ ប្រែស់�នបើ� ULA ត្រូែ�វិបានអ្ននុមូ័តកាលពួ�ឆ្នាំំែ�មូុន វា

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹបោះះពុមពនៅលើ�ទំព័រនេះេះ គំឺជាយោបល់របស់អះនក្តីនឹិពនឹិ នឹិងមិនឹបានឹ
ត្រូេ�តពិនឹិតេយសុក្រិេិតភាពដោយទ�ភាាេក្តី់ងារក្រិេុងណាមួយឡើ�យ។
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នឹងរៃែអ្នង្គាាែស់ប្រាែែក់បានច្ឆិ�នួន 240 លានដំុលាាែរ ដើ�មូែបែ�ការពារភាពួគ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែង ន�ង 565 លាន
ដំុលាាែរស់ម្រាែែប់សាងស់ង់ល�នៅដ្ឋាាែនស់ម្រាែែប់អ្ននកគ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែង។

• វិិធានការនេះែ�ក៏ផ្ទះើល់មូូលន�ធ�ដើ�មូែបែ�ជំួយការពារអ្ននកជំួលផ្ទះងដែែរ។ ជារឿៀងរាល់ឆ្នាំំែ� ULA អាច្ឆិ
ផ្ទះើល់ការបាាែន់ប្រែមាណច្ឆិ�នួន 5,100 គ្រួែ�សារជាមូួយនឹងជំ�នួយបនាាែនស់ម្រាែែប់ការជំួលប្រែហែែល 
13,000 គ្រួែ�សារជាមូួយជំ�នួយប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូល ន�ងប្រែហែែល 23,000 គ្រួែ�សារជាមូួយការប្រែឹកែសាផ្នែនែក
ច្ឆិែបាប់ ន�ងការការពារការបណ្តេេែញចេែញ។

ដំូច្ឆិអ្ននកដែែរ យើ�ងមានការខុកច្ឆិ�តើច្ឆិ�ពោះ�កងី�ល�នៅដ្ឋាាែនដែែលមានតម្លៃៃែស់មូរមូែយ ន�ងដំ�ណោះ�ស្រាែែយគ្មាាែន
ប្រែស់�ទធភាពួស់ម្រាែែប់ការផ្ទះើល់ល�នៅដ្ឋាាែនដំល់ប្រែជាជំនដែែលគ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែង។ នេះែ�ជាមូូលហើែតុដែែល
យើ�ងចាត់វិិធានការ ន�ងស់រសេែរ Measure ULA។

ស�មបោះះឆ្នោាេតគ្មាំទ្រេចំពោះះ ULA ដើ�មេបែ�កាត់បនឹថយភាពគ្មាាេនឹផ្តួះះសម្េបែេងយ៉ាាេងច្រើេ�នឹ ជាមួយនឹឹង
យុទិសាស្រ្តីេដិ៏ទ�លំទ�លាយដែេលមិនឹធ្លាាេប់ត្រូេ�វិបានឹអះនឹុវិតីព�មុនឹមក្តីក្តីន�ងទំហំនេះេះ។

ជំនឹដែេលចុះហតថលើេ�ប្រេឆាំំងនឹិងសេេចក្តីី�អះះអាងប្រេឆាំំង  
គំំនឹិតផ្តួួ�ចផ្តើួ�មនៃេបទបញ្ញញតីិ ULA

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
អ្ននកផ្ទះើល់សេែវាភាពួគ្មាាែនផ្ទះះ�ស់មែែបែែង Skid Row  អ្ននកផ្ទះើល់ល�នៅដ្ឋាាែនដែែលមានតម្លៃៃែស់មូរមូែយ  

Little Tokyo

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
អ្ននកជំួលនៅ South Los Angeles  មាាែស់់ផ្ទះះ�នៅ West Adams

ANTONIO SANCHEZ
អ្ននកដំឹកនា�ការង្គារ

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹបោះះពុមពនៅលើ�ទំព័រនេះេះ គំឺជាយោបល់របស់អះនក្តីនឹិពនឹិ នឹិងមិនឹបានឹ
ត្រូេ�តពិនឹិតេយសុក្រិេិតភាពដោយទ�ភាាេក្តី់ងារក្រិេុងណាមួយឡើ�យ។
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គំំនិិតផួ្ដួ�ចផួ្ដើ�មនៃៃបទបញ្ញញតិិ ULA

ការផ្តតល់មូ់ូល់និ�ធិ�សម្រាែែប់ក់មូមវិិធីិជំ�នួិយល់�នៅដ្ឋាាែនិ និ�ងភតិ�កៈដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ តាមូរយៈពនិធព�សេែស
លើើការផ្ទេេែរកមូមស�ទ្ធិធ�ព�តិប្រាែែកដលើើសពី 5 លានិដុលាាែរ។ គំ�និ�តិផួ្ត�ច្ឆិផួ្ទេើមូនៃែប់ទ្ធិប់ញ្ញញតិត�

ប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�ដែែល់បានិសេើើឡើើងនឹិងប់ង្កើើើតិ និ�ងអនុិញ្ញាាែតិកមូមវិិធីិដើើមូែបបី់ង្កើើើនិល់�នៅដ្ឋាាែនិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ 
និ�ងផ្តតល់ធ់ិនិធានិដល់អ់ើកជួំល់ដែែល់មានិហានិ�ភយ័នៃែភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង។ កមូមវិិធិនីិងឹត្រូែ�វិបានិផ្តតល់់
មូលូ់និ�ធិ�តាមូរយៈពនិធប់ន្ថែែែមូលើើការល់ក ់និ�ងការផ្ទេេែរអច្ឆិល់និទ្រែពែយលើើសពីកម្រិែ�តិជាក់លាក។់ អត្រាែែពនិធនឹិង
មានិ 4% នៃែការព�ចារណា ឬតិម្លៃៃែនៅពេែល់អច្ឆិល់និទ្រែពែយដែែល់ផ្ទេេែរមាាែសល់ើើសព ី5 លានិដុលាាែរ ប់ុនុ្ថែតែតិ�ច្ឆិជាង 
10 លានិដលុាាែរ និ�ង 5.5% នៅពេែល់អច្ឆិល់និទ្រែពែយដែែល់ផ្ទេេែរមាាែសគ់ំ ឺ10 លានិដលុាាែរ ឬច្រើែើនិជាងនេះែ�។ អងគការ
ល់�នៅដ្ឋាាែនិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយនឹិងត្រូែ�វិបានិលើើកលែែងពីពនិធថ្មីម។ី មូលូ់និ�ធិ�កមូមវិិធីិនិងឹត្រូែ�វិបានិបែែងចែែក
ជាច្ឆិមូែបងសម្រាែែប់ក់មូមវិិធីិល់�នៅដ្ឋាាែនិដែែល់គ្មា�ទ្រែ និ�ងមានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ រមួូមានិការអភ�វិឌ្ែឍ ការសាងសង់ 
ការទ្ធិ�ញយក ការសាាែរឡើើងវិិញ និ�ងប្រែតិ�ប់តិត�ការល់�នៅដ្ឋាាែនិ។ មូលូ់និ�ធិ�ក៏និងឹត្រូែ�វិបានិបែែងចែែកសម្រាែែប់់
ហិ�រញ្ញញវិតិែ� ការអប់់រំ និ�ងធិនិធានិផ្ទេែសេែងទៀៀតិដល់់អើកដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ និ�ងអើកជួំល់ផ្ទេែសេែងទៀៀតិ
ដែែល់មានិហានិ�ភយ័នៃែការគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង ការផ្លាាែសទ់្ធិលី់�នៅ ឬការប់ណ្តេេែញចេែញ។ ប់ទ្ធិប់ញ្ញញតិត�នេះែ�នឹិង
ប់ង្កើើើតិគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយប្រែជាពល់រដឋ ដើើមូែបីប់ង្កើើើតិគោល់ការណូណ៍ែែនាំ�សតពីកីារផ្តតល់់មូលូ់និ�ធិ� 
ធ្វើើើការវាយតិម្លៃៃែតិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិ ត្រូែ�តិព�និ�តិែយការអនុិវិតិតកមូមវិិធីិ និ�ងការច្ឆិ�ណាយថ្មីវិិកាសវិនិកមូម។

អតថបទនៃៃវិិធានិការសនឹិ�កឆ្នោោៃតដែៃលបានិស្នើើ�ឡើ�ង 

បទបៃបញ្ញញតិិលេៃខ ____________________________

ប្រៃជាជនិនៃៃទីក្រុៃ�ង Los Angeles  
ធ្វើើ�តាមបទបៃបញ្ញញតិិដូចូខាងក្រោៃៃម៖

កមមវិិធី ី Los Angeles ដើ�មៃបីទប់ស្កាាៃត់ភាពគ្មាាៃនិផ្ដួះ�សម្ៃបៃង និិងផិ្ដួល់មលូនិធិីសិម្រាៃៃប់លនំៅឋានិដែៃល
មានិតមឹ្លៃៃសមរមៃយ ("House LA")

ផ្នែើៃកទី 1៖ ប្រែជាជំនិនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles តាមូរយៈនេះែ�រកឃើើញ៖

a. ការឡើើងថ្លៃៃែជួំល់ ការប់ណ្តេេែញអើកជំលួ់យ៉ាាែងរីករាល់ដ្ឋាល់ និ�ងកងើ�ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែ
សមូរមូែយ បានិធ្វើើើឱ្ែយទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles កាាែយជាទ្ធិកី្រុែងុដែែល់មានិវិិប់តិត�ល់�នៅឋានិ និ�ងភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង
ខ្លាំាែ�ងប់�ផ្តតុិនៅកើ�ងប្រែទៀែស។

b. គ្រួែ�សារមូយួត្រូែ�វិបានិចាតិទ់្ធិកុថាជាប់និេ�កច្ឆិ�ណាយ នៅពេែល់ដែែល់ពួកគេែប់ង់ច្រើែើនិជាង 30% នៃែ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ប្រែចា�គ្រួែ�សាររប់សព់កួគេែលើើថ្លៃៃែផ្តេ�។ នៅឆំ្នាំែ� 2019 ទ្ធិកី្រុែងុ Los Angeles ("ទ្ធិកី្រុែងុ" ឬ "ក្រុែងុ") 
មានិភាគំរយខ្ពពសន់ៃែគ្រួែ�សារអើកជួំល់ដែែល់មានិប់និេ�កច្ឆិ�ណាយខ្ពពស ់(59%) ជាងទី្ធិក្រុែងុធិ�ៗ ផ្ទេែសេែងទៀៀតិរប់ស់
សហិរដឋអាមេែរិក។ ប្រែហែែល់ 32% នៃែអើកជួំល់នៅក្រុែងុមានិប់និេ�កយ៉ាាែងធិងន់ិធិងរ ដែែល់មានិន័ិយថាពកួគេែ
ច្ឆិ�ណាយលើើសព ី50% នៃែប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់រប់សព់កួគេែលើើការជួំល់។ ដោយសារគ្រួែ�សារច្ឆិ�ណាយលើើថ្លៃៃែផ្តេ�
ហិសួក�ណូតិ ់ពកួគេែមានិថ្មីវិិកាតិ�ច្ឆិសម្រាែែប់ក់ារថែែទា�សខុ្ពភាព ការថែែទា�កមុារ ការអប់រំ់ អាហារដែែល់មានិ
សខុ្ពភាពល់អ ការសនិែសេ� និ�ងការច្ឆិលូ់និ�វិតិតន៍ិ និ�ងការច្ឆិ�ណាយផ្ទេែសេែងៗកើ�ងគ្រួែ�សារ។ ប់ន្ថែែែមូពីលើើផ្តល់បុ់�ពាល់់
ដល់ស់ខុ្ពភាព ការអប់់រំ និ�ងល់ទ្ធិធផ្តល់សេែដឋក�ច្ឆិចរប់ស់អើករសន់ៅទី្ធិក្រុែងុនេះែ� វាមានិផ្តល់បុ់�ពាល់ស់េែដឋក�ច្ឆិច
យ៉ាាែងទូ្ធិល់�ទ្ធិលូាយ ដោយសារ Angelenos ច្ឆិ�ណាយតិ�ច្ឆិកើ�ងអាជីំវិកមូមកើ�ងស្រុែកុ។ ជាងនេះែ�ទៅទៀៀតិ 
យវុិជំនិ និ�ងប្រែជាជំនិនៅកើ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ ក�ពងុចាកចេែញពីតិ�ប់ន់ិជាព�សេែស
ដោយសារតែែតិម្លៃៃែផ្តេ�ខ្ពពស់ ដែែល់ជាថាមូវិនិតដែែល់អើកសេែដឋក�ច្ឆិចកើ�ងតិ�ប់ន់ិបានិលើើកឡើើងថាជាកងើល់ដ៏់
ស�ខ្លាំនិស់ម្រាែែប់អ់នាំគំតិរប់ស់ទ្ធិកី្រុែងុសម្រាែែប់ក់�ណ្តេើនិសេែដឋក�ច្ឆិច ហើើយអាជំវីិកមូមកើ�ងស្រុែកុក�ពងុប្រែជែែងគំ្មាែ
នៅពេែល់ពកួគេែស្វែើែងរកនិ�យោជំ�តិ។

c. កើ�ងច្ឆិ�ណោមូ 42% នៃែមូនិសុែសេចាសន់ៅកើ�ងក្រុែងុ (មូនុិសែសេដែែល់មានិអាយ ុ 65 ឆំ្នាំែ�ឡើើងទៅ) ដែែល់
ជំលួ់ផ្តេ� 65% គំជឺាប់និេ�កច្ឆិ�ណាយ។ កើ�ងច្ឆិ�ណោមូមូនុិសែសេចាស ់58% ដែែល់មានិផ្តេ�រប់ស់ពកួគេែ ច្រើែើនិជាង 
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38% គំជឺាប់និេ�កច្ឆិ�ណាយ។ ភាពមូ�និមានិល់ទ្ធិធភាពកើ�ងការទ្ធិ�ញល់�នៅឋានិដែែល់កើើតិមានិយរូមូកហើើយ 
បានិធ្វើើើឱ្ែយប់�ុពាល់ដ់ល់ស់ែ�រភាពល់�នៅឋានិ ជាព�សេែសសម្រាែែប់យ់វុិជំនិ មូនុិសែសេចាស ់ ប្រែជាជំនិនៅកើ�ង
គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ និ�ងសហិគំមូនិរ៍ប់ស់ពកួគេែ។ ក្រុែមុូអាយពុរីនៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ ដែែល់មានិ
អត្រាែែខ្ពពស់ប់�ផ្តតុិនៃែប់និេ�កជួំល់គំជឺាយវុិជំនិដែែល់មានិអាយ ុ 18-24 ឆំ្នាំែ� និ�ងមូនុិសែសេចាសដ់ែែល់មានិអាយុ
ចាប់ព់ ី65 ឆំ្នាំែ�ឡើើងទៅ។

d. សកាាែនិពុល់ច្ឆិមូែបងមួូយកើ�ងច្ឆិ�ណោមូសកាាែនិពុល់ច្ឆិមូែបងដែែល់សែ�តិក្រោែែមូវិិប់តិត�ល់�នៅឋានិគឺំថា ថ្លៃៃែ
ជំលួ់ក�ពងុកើើនិឡើើងលើឿនិជាងប្រាែែក់ឈ្នួើ�ល់។ ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ជាមូធិែយមូរប់សគ់្រួែ�សារកើ�ងឆំ្នាំែ� 2019 គំ ឺ$62,142 
តិ�ច្ឆិជាងច្ឆិ�និនួិខោនិធីិ ឬរដឋ។ ម្លៃៃែពីរភាគំរយនៃែគ្រួែ�សារទ្ធិកី្រុែងុរកបានិតិ�ច្ឆិជាង $25,000 កើ�ងមួូយឆំ្នាំែ� និ�ង 
42% រកបានិតិ�ច្ឆិជាង $50,000 កើ�ងមួូយឆំ្នាំែ�។ ប្រាែែកឈ់្នួើ�ល់បានិធាាែកច់្ឆិ�ុឆ្នាំាែយពថី្លៃៃែច្ឆិ�ណាយនៃែការរសន់ៅ
កើ�ងទី្ធិក្រុែងុ។ មូខុ្ពរប់រដែែល់ត្រូែ�វិបានិពែយាករក�ពលូ់ទា�ងប្រាែែ�រហិតូិដល់ឆំ់្នាំែ� 2028 ទា�ងអសម់ានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់
ជាមូធិែយមូតិ�ច្ឆិជាង $31,250 ដែែល់ប់ង្ហាាែញពតីិម្រិែ�វិការប់នាំាែនិស់ម្រាែែប់ល់់�នៅឋានិសម្រាែែប់ប់្រែជាជំនិនៅកើ�ង
គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង ទាប់ខ្លាំាែ�ងប់�ផ្តតុិ និ�ងទាប់ខ្លាំាែ�ង។

e. ជំ�ងឺរាតិតិែបាតិ COVID-19 បានិធ្វើើើឱ្ែយអសែ�រភាពល់�នៅឋានិកានិត់ែែធិងន់ិធិងរឡើើងកើ�ងច្ឆិ�ណោមូអើកដែែល់
មានិប្រាែែក់ឈ្នួើ�ល់ទាប់ប់�ផ្តតុិរប់សទ់្ធិកី្រុែងុ ហើើយធ្វើើើឱ្ែយពួកគេែង្ហាយធាាែកច់្ឆិលូ់ទៅកើ�ងភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង។

f. កើ�ងឆំ្នាំែ� 2020 មូនុិសែសេប្រែមាណូ 41,290 នាំកក់�ពងុជួំប់ប្រែទ្ធិ�ភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែងនៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ 
Los Angeles។ ប្រែហែែល់ 70% នៃែច្ឆិ�និនួិប្រែជាជំនិនេះែ�នៅតែែគ្មាាែនិទី្ធិជំម្រិែក ក�ពងុរសន់ៅលើើច្ឆិ�ញ្ចើចើមូផ្តៃ�វិ ក្រោែែមូ
សាាែនិ និ�ងនៅកើ�ងឧទ្ធិែយានិនៃែទី្ធិក្រុែងុ។ នេះែ�ជាការកើើនិឡើើងនៃែវិិប់តិត�មូនុិសែសេធិម៌ូ ដែែល់ភាគំច្រើែើនិប់ងើឡើើង
ដោយភាពអសកមូមរប់សរ់ដ្ឋាាែភ�បាល់។

g. ទោះ�ប់ីជាមានិការកើើនិឡើើងឥតិឈ្នួប់់ឈ្នួរនៃែប្រែជាជំនិដែែល់មូ�និមានិផ្តេ�សម្ែបែងនៅកើ�ងទី្ធិក្រុែុង 
Los Angeles កដ៏ោយ នៅឆំ្នាំែ� 2020 មានិការកើើនិឡើើងច្ឆិ�និនួិ 16.1% (ដល់ ់41,290) នៃែអើកគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង
នៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ ដែែល់ភាគំច្រើែើនិដោយសារតែែសមាាែធិសេែដឋក�ច្ឆិចនៃែការបាតិប់់ង់ការង្ហារ ការប់ណ្តេេែញចេែញ 
ឬការដ�ឡើើងថ្លៃៃែជួំល់។ អនិតរាគំមូន៍ិប់ង្ហាាែរប្រែកប់ដោយប្រែស�ទ្ធិធភាព រមួូទា�ងការប់ង្កើើើនិការសាងសង់
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ងមានិការគ្មា�ទ្រែ និ�ងការពង្រឹែងឹការការពារអើកជួំល់ អាច្ឆិផ្លាាែសប់់ត�រគំ�រូ
នេះែ�យ៉ាាែងខ្លាំាែ�ង និ�ងកាតិប់់និែយច្ឆិ�និនួិមូនុិសែសេដែែល់គ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែងនៅតាមូដងផ្តៃ�វិរប់ស់យើើង។

h. ការប់ណ្តេេែញចេែញជាផ្តៃ�វិការប្រែមាណូ 30,000 ករណូតី្រូែ�វិបានិរាយការណូន៍ៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles 
ជារៀៀងរាល់ឆំ់្នាំែ� និ�ងអើកជំលួ់ភាគំច្រើែើនិដែែល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិការជំនូិដ�ណូងឹអ�ពកីារប់ណ្តេេែញចេែញមូ�និមានិ
ស�ទ្ធិធ�ទ្ធិទួ្ធិល់បានិមេែធាវីិ និ�ងមូ�និដឹងពីរបៀៀប់ប្រើែើប្រាែែសស់�ទ្ធិធ�រប់សព់កួគេែ។ ករណូបី់ណ្តេេែញចេែញអាច្ឆិមានិ
ភាពសម�គំសាាែញ និ�ងប្រែកប់ដោយល់កខណូៈប់ចេចែកទៀែស។ វាព�បាកកើ�ងការការពារករណូបី់ណ្តេេែញចេែញ
ឱ្ែយជោគំជ័ំយដោយគ្មាាែនិមេែធាវីិ។ ការផ្តតល់ប់្រែកឹែសាដល់់ប្រែជាជំនិដែែល់ប្រែឈ្នួមូនឹិងការប់ណ្តេេែញចេែញ អាច្ឆិ
ការពារ និ�ងកាតិប់់និែយភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង។ នៅកើ�ងតិ�ប់ន់ិដែែល់មានិស�ទ្ធិធ�ផ្តតល់់ប្រែកឹែសាប្រែហែែល់ 86% នៃែ
អើកជួំល់ដែែល់ត្រូែ�វិបានិតិ�ណាងរកែសាការសំាែកន់ៅ។

i. នៅពេែល់ដែែល់ថ្លៃៃែជួំល់ប់និតកើើនិឡើើងនៅទូ្ធិទា�ងទី្ធិក្រុែងុ ការលើើកទឹ្ធិកច្ឆិ�តិតមានិខ្លាំាែ�ងកើ�ងការជំ�រុញ
អើកជួំល់ឱ្ែយនៅកើ�ងផ្តេ�លែើែងជួំល់ដែែល់មានិសែ�រភាព ហើើយការរំខ្លាំនិគំជឺាកតាាែជំ�រញុច្ឆិមូែបងនៃែការប់ណ្តេេែញ
ចេែញក្រៅែែផ្តៃ�វិការ។

j. កងើ�ល់ទ្ធិធភាពទ្ធិទួ្ធិល់បានិល់�នៅឋានិសមូរមូែយ សខុ្ពភាពល់អ និ�ងសែ�រភាព គំជឺាប់ញ្ញាាែដែែល់ក�ពងុប់និត 
ដែែល់និងឹទាមូទារឱ្ែយមានិអនិតរាគំមូន៍ិពគីោល់និយោបាយជាកល់ាក ់ និ�ងការផ្តតល់មូ់ូល់និ�ធិ�សាធារណូៈ
ប្រែកប់ដោយនិ�រនិតរភាព។ ទោះ�បី់ជាមានិការខ្ព�តិខ្ព�ប្រែងឹប្រែែែងជាប្រែវិតិត�សាស្រុែត និ�ងជាប់និតរប់ស់ទ្ធិកី្រុែងុកើ�ង
ការធានាំ និ�ងបែែងចែែកមូលូ់និ�ធិ�សម្រាែែប់ល់់�នៅឋានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយក៏ដោយ ក៏កតាាែច្ឆិមូែបងមួូយនៃែវិិប់តិត�នេះែ�
គំកឺងើ�ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់គ្រួែប់គ់្រាែែន់ិកើ�ងការថែែរកែសា និ�ងកសាងផ្តេ�ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ងកងើ�ថ្មីវិិកា
គ្រួែប់គ់្រាែែន់ិសម្រាែែប់ផ់្តគត់ិផ្តគង់អើកជួំល់ឱ្ែយសំាែកន់ៅកើ�ងផ្តេ�រប់ស់ពកួគេែ។
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k. ទ្ធិកី្រុែងុ Los Angeles តែែងតែែខ្ពើ�ការបែែងចែែកល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយកើ�ងការវាយតិម្លៃៃែ
តិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិកើ�ងតិ�ប់ន់ិរប់ស់ខ្ពៃ�និ ហើើយនឹិងប់និតធ្វើើើដូចេើែ�ដោយគ្មាាែនិអនិតរាគំមូន៍ិផ្នែើែកច្ឆិែបាប់់ 
គោល់ការណូប៍់ន្ថែែែមូ ដូច្ឆិជាប្រែភពមូលូ់និ�ធិ�ដែែល់បានិក�ណូតិ។់

l. សមាសធាតិលុ់�នៅឋានិឆំ្នាំែ� 2021-2029 រប់សទ់្ធិកី្រុែងុរមួូមានិគោល់ដៅការពារល់�នៅឋានិ និ�ងភាព
គ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែងដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយជាច្រើែើនិ និ�ងកមូមវិិធីិអនុិវិតិត រមួូទា�ងកមូមវិិធីិទ្ធិ ី 20 ដើើមូែបគី្មា�ទ្រែប្រែភព
អច្ឆិ��តែែយប៍់ន្ថែែែមូនៃែល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ងមូូល់និ�ធិ�ការពារអើកជួំល់សម្រាែែប់ទ់្ធិកី្រុែងុ រមួូទា�ង
ជំម្រើែើសសម្រាែែប់ប់់ង្កើើើតិមូលូ់និ�ធិ�កើ�ងតិ�ប់ន់ិ រមួូទា�ងពនិធផ្ទេេែរឯកសារអច្ឆិល់និទ្រែពែយដែែល់ក�ពងុរីកច្ឆិម្រើែើនិ។ 
កមូមវិិធីិទ្ធិ ី16 ដើើមូែបផី្តតល់អ់ាទ្ធិ�ភាពដល់់ដសីាធារណូៈសម្រាែែប់គ់ំ�រថូ្មីមនីៃែការអភ�វិឌ្ែឍ និ�ងការគ្រួែប់គ់្រួែងល់�នៅឋានិ
ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ រមួូទា�ងសហិគំមូន៍ិ Community Land Trusts ឬល់�នៅឋានិសងគមូ/សាធារណូៈ និ�ង
កមូមវិិធីិទ្ធិ ី 88 ដើើមូែបអីនុិវិតិតកមូមវិិធីិការពារការប់ណ្តេេែញចេែញ និ�ងវាយតិម្លៃៃែកមូមវិិធិ ី "ស�ទ្ធិធ�កើ�ងការប្រែកឹែសា" រប់ស់
អើកជួំល់។ ការផ្តតល់មូ់ូល់និ�ធិ�ថ្មីមសីម្រាែែប់ក់មូមវិិធិទីា�ងនេះែ�នឹិងជួំយឱ្ែយទ្ធិកី្រុែងុអនុិលោមូតាមូសមាសធាតិុ
ល់�នៅឋានិឆំ្នាំែ� 2021-2029 រប់សខ់្ពៃ�និ និ�ងប់�ពេែញកាតិពើក�ច្ឆិចវាយតិម្លៃៃែតិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិកើ�ងតិ�ប់ន់ិសម្រាែែប់់
វិដតនៃែសមាសធាតិលុ់�នៅឋានិនេះែ� និ�ងកើ�ងវិដតអនាំគំតិ។

m. អើកជំ��ឆ្លៃងកាត់ិសាធារណូៈធិមូមតាជាច្ឆិមូែបងនៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles មានិទ្ធិ�នោរទៅរក
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង ទាប់ខ្លាំាែ�ង និ�ងទាប់ខ្លាំាែ�ងប់�ផ្តតុិ។ ពាក់កណាាែល់នៃែអើកជំ��ឡានិក្រុែងុដែែល់ត្រូែ�វិ
បានិសេង់មូតិ�ដោយអាជាាែធិរដឹកជំញូ្ញ�និនៃែក្រុែងុ Los Angeles (“LA Metro”) នៅលើើឡានិក្រុែងុរប់ស់ LA Metro 
រកច្ឆិ�ណូូល់បានិតិ�ច្ឆិជាង $18,000 កើ�ងមួូយឆំ្នាំែ�មូនុិពេែល់ជំ�ងឺរាតិតិែបាតិ COVID-19។ ការផ្លាាែសទ់្ធិលី់�នៅរប់ស់
គ្រួែ�សារអើកជំ��ឆ្លៃងកាត់ិពតីិ�ប់និទ់្ធិកី្រុែងុដែែល់សមូែប�រទៅដោយឆ្លៃងកាតិរ់ប់ស់ទ្ធិកី្រុែងុរមួូច្ឆិ�ណែែកដល់់ការធាាែកច់្ឆិ�ុ
នៃែច្ឆិ�និនួិអើកជំ��ឆ្លៃងកាត់ិទ្ធិទូៅ។ នេះែ�ជំ�ឥទ្ធិធ�ពល់អវិិជូំមានិដល់គុ់ំណូភាពខ្ពែយល់ ់ និ�ងការកកសេ�ច្ឆិរាច្ឆិរណ៍ូ
រប់សទ់្ធិកី្រុែងុ និ�ងជាឧប់សគំគច្ឆិមូែបងកើ�ងការដោ�ស្រាែែយការប់�ភាយឧសមន័ិកាប់នូិ�កកើ�ងតិ�ប់ន់ិរប់សយ់ើើង។

n. តិ�ប់និ់នៃែទ្ធិីក្រុែុងដែែល់មានិអត្រាែែទាប់ប់�ផ្តុតិនៃែការសាងសង់ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ
កើើតិឡើើងនៅកើ�ងតិ�ប់ន់ិដែែល់មានិឱ្កាសខ្ពពសប់់�ផ្តតុិ និ�ងច្រើែើនិ("ឱ្កាសច្រើែើនិ") រប់ស់ទ្ធិកី្រុែងុ ដែែល់
ឆ្លៃ��ប់ញ្ញាាែ�ងពតីិ�ប់ន់ិទា�ងនោ�កម្រិែ�តិខ្ពពស់នៃែល់ទ្ធិធភាពទ្ធិទួ្ធិល់បានិឱ្កាសសេែដឋក�ច្ឆិច ធិនិធានិ និ�ងប់រិកាាែរ
ដោយយោងតាមូផ្នែែនិទី្ធិនៃែតិ�ប់ន់ិដែែល់មានិឱ្កាស ពគីំណូៈកមូមការបែែងចែែកឥណូទានិពនិធនៃែរដឋ 
California និ�ងក្រុែសងួអភ�វិឌ្ែឍនិល៍់�នៅឋានិ និ�ងសហិគំមូន៍ិនៃែរដឋ California។ របាយការណូឆំ៍្នាំែ� 2021 ដោយ
ក្រុែសងួផ្នែែនិការទី្ធិក្រុែងុ និ�ងក្រុែសួងល់�នៅឋានិរប់សទ់្ធិកី្រុែងុ Los Angeles បានិរកឃើើញថា មានិតែែ 6% នៃែ
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយដែែល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិការឧប់តិែមូៃធិនិត្រូែ�វិបានិសាងសងន់ៅកើ�ងតិ�ប់និដ់ែែល់
មានិឱ្កាសខ្ពពសរ់ប់សទ់្ធិកី្រុែងុ។

o. ការផ្តតល់ម់ូលូ់និ�ធិ� និ�ងកមូមវិិធីិថ្មីមសីម្រាែែប់ល់់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ងការទ្ធិប់ស់ាាែត់ិភាពគ្មាាែនិ
ផ្តេ�សម្ែបែងគឺំត្រូែ�វិការជាចា�បាច្ឆិ ់ដើើមូែបបី់�ពេែញប់ន្ថែែែមូមូលូ់និ�ធិ� និ�ងកមូមវិិធីិដែែល់មានិស្រាែែប់រ់ប់ស់ទ្ធិកី្រុែងុ។

p. ការប់ង្កើើើនិពនិធលើើការផ្ទេេែរអច្ឆិល់និទ្រែពែយលើើអច្ឆិល់និទ្រែពែយតិម្លៃៃែខ្ពពស់ប់�ផុ្តតិនៅកើ�ងទ្ធិីក្រុែុងនិឹងប់ង្កើើើតិ
ប្រែភពច្ឆិ�ណូូល់ប់និតដែែល់និងឹអនុិញ្ញាាែតិឱ្ែយទី្ធិក្រុែងុប្រើែើប្រាែែស់ច្ឆិែបាប់់គោល់ការណូ ៍ និ�ងការអនិវុិតិតសេែែរភាព
អើកជួំល់យ៉ាាែងសកមូមដើើមូែបីរកែសាគ្រួែ�សារដែែល់ង្ហាយរងគ្រោះែែ�មូ�និឱ្ែយបាត់ិប់ង់ផ្តេ�សម្ែបែងរប់ស់ពកួគេែ ហើើយ
ជំ�នួិសមូកវិិញនិវូិច្ឆិ�និនួិផ្តេ�ស�ខ្លាំនិ់ៗ  ដែែល់មានិល់ទ្ធិធភាពគ្រួែប់គ់្រាែែន់ិសម្រាែែប់គ់្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់
ទាប់រប់សទ់្ធិកី្រុែងុ ដោយហើែតុិនេះែ�ការពារ និ�ងកាតិប់់និែយភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែងដោយផ្លាាែល់ន់ៅទូ្ធិទា�ង
ទ្ធិកី្រុែងុ និ�ងកាត់ិប់និែយថ្លៃៃែច្ឆិ�ណាយផ្តេ�នៅទី្ធិក្រុែងុ។

q. គំ�និ�តិផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ�នឹិងការពារអើកជំលួ់ រមួូទា�ងមូនុិសែសេចាសន់ៅកើ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់
ទាប់ និ�ងជំនិមានិព�ការភាពពកីារប់ងខ�ឱ្ែយកាាែយជាមូនុិសែសេគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង ឬត្រូែ�វិផ្លាាែសទ់្ធិលី់�នៅដោយ (a) ការ
ផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�សង្គ្រោះះែែ�ប់នាំាែន់ិរយៈពេែល់ខ្ពៃីដល់់គ្រួែ�សារជួំល់ផ្តេ�ដែែល់មានិហានិ�ភ័យនៃែការកាាែយជាមូនិុសែសេ
គ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង (b) ការផ្តតល់ក់ារគ្មា�ទ្រែប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់សម្រាែែប់ម់ូនុិសែសេចាស ់និ�ងជំនិមានិព�ការភាពដែែល់មានិ
ហានិ�ភ័យកើ�ងការជំលួ់ (c) ការផ្តតល់ស់េែវាជំយួសាធារណូៈជំនិ ការអប់់រំ និ�ងរុករកដល់់អើកជំលួ់ (d) ការផ្តតល់់
សេែវាផ្តៃ�វិច្ឆិែបាប់ដ់ល់អ់ើកជំលួ់នៅកើ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ដែែល់ត្រូែ�វិបានិគំ�រាមូក�ហែែងជាមូយួ
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និងឹការប់ណ្តេេែញចេែញ និ�ង (e) ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ ពង្រឹែងឹ និ�ងជូំនិដ�ណូងឹដល់់អើកជួំល់អ�ពកីារការពារទ្ធិកី្រុែងុ
ប្រែឆ្នាំ�ងនឹិងការបៀៀតិបៀៀនិលើើអើកជំលួ់។

r. គំ�និ�តិផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ�នឹិងប់ង្កើើើនិការអភ�វិឌ្ែឍ និ�ងការរកែសាល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយសម្រាែែប់់
ប្រែជាជំនិកើ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ដោយ៖ (a) ការវិិនិ�យោគំលើើគំ�រថូ្មីម ី និ�ងដែែល់មានិស្រាែែប់ន់ៃែ
ការអភ�វិឌ្ែឍពហិគុ្រួែ�សារដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ (b) ការកសាងលើើការអនិវុិតិតប់ច្ឆិច�ប់ែបនិើសម្រាែែប់ក់ារទ្ធិ�ញផ្តេ�
ជំលួ់ជាសាធារណូៈ ឬសហិគំមូនិ ៍ ដើើមូែបផី្តតល់់និវូិតិម្លៃៃែសមូរមូែយជាអច្ឆិ��តែែយ ៍ និ�ងអនុិញ្ញាាែតិឱ្ែយសហិគំមូន៍ិ 
និ�ង/ឬកមូមស�ទ្ធិធ�ផ្នែើែកសាធារណូៈ (c) ការច្នៃើែប្រែឌ្�តិយទុ្ធិធសាស្រុែតផ្តល់�តិកមូមល់�នៅឋានិដែែល់សងើត់ិធិងន់ិលើើ
ល់ទ្ធិធភាពដែែល់អាច្ឆិទ្ធិទួ្ធិល់យកបានិជាអច្ឆិ��តែែយ ៍ ប្រើែើប្រាែែសយ់ទុ្ធិធសាស្រុែតផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�ប្រែកប់ដោយភាព
ច្នៃើែប្រែឌ្�តិ ពង្រឹែកីវិិធីិសាស្រុតែនៃែភាពជាមាាែស ់ និ�ងប្រើែើប្រាែែស់ប់ចេចែកវិិទ្ធិែយាស�ណូងឈ់ានិមុូខ្ពគេែ។ (d) ការប្រើែើ
ប្រាែែសម់ូលូ់និ�ធិ�សម្រាែែប់ក់ារឧប់តិែមូៃថ្លៃៃែជួំល់ដោយផ្នែអែកលើើការអភ�វិឌ្ែឍ ដើើមូែបជីំយួប់ង្កើើើតិជំម្រើែើសល់�នៅឋានិ
ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយសម្រាែែប់គ់្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ និ�ង (e) ការធានាំថា
មូលូ់និ�ធិ�កមូមវិិធីិត្រូែ�វិបានិវិិនិ�យោគំមូ�និត្រូែមឹូតែែអភ�វិឌ្ែឍនិល៍់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយបុុ់ណោះែ�ទៀែ ប់ុនុ្ថែតែ
ថែែមូទា�ងជំ�រុញការច្នៃើែប្រែឌ្�តិផ្តល់�តិកមូម និ�ងការក�ណូតិគ់ោល់ដៅរយៈពេែល់វែែងផ្តងដែែរ។

s. កមូមវិិធីិ និ�ងច្ឆិែបាប់គ់ោល់ការណូដ៍ែែល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិមូលូ់និ�ធិ�តាមូរយៈគំ�និ�តិផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ�នឹិងត្រូែ�វិបានិដ្ឋាក់
ឱ្ែយប្រើែើប្រាែែសក់ើ�ងវិិធីិមូយួដចូ្ឆិជាដើើមូែបដីោ�ស្រាែែយការរីៀសអើើងពជូំសាសនិ ៍រ�ុរីៀការអនិវុិតិតការមូ�និរាប់ប់់ញ្ញច�ល់
ជាតិ�សាសនិ ៍និ�ងលើើកកមូពស់សមូភាពជាតិ�សាសនិន៍ៅកើ�ងល់�នៅឋានិ ការស�កែសា និ�ងឱ្កាសសេែដឋក�ច្ឆិច។

t. មាត្រាែែ XXXIV នៃែរដឋធិមូមនុិញ្ញញនៃែរដឋ California ("មាត្រាែែ XXXIV") ចែែងថាគ្មាាែនិគំម្រោែែងល់�នៅឋានិ
ជំលួ់ទាប់ណាមូយួនិងឹត្រូែ�វិបានិអភ�វិឌ្ែឍនិ ៍ សាងសង់ ឬទ្ធិទួ្ធិល់បានិកើ�ងល់កខណូៈណាមូយួដោយសាាែប់ន័ិ
សាធារណូៈរប់សរ់ដឋណាមួូយឡើើយ រហិតូិទាល់ត់ែែអើកបោះ�ឆំ្នោែតិដែែល់មានិសមូតិែភាពភាគំច្រើែើនិនៃែ
ទ្ធិកី្រុែងុ ក្រុែងុ ឬខោនិធីិតាមូករណូដីែែល់គេែសេើើឱ្ែយអភ�វិឌ្ែឍ សាងសង ់ ឬទ្ធិទួ្ធិល់បានិគំម្រោែែង ការបោះ�ឆំ្នោែតិ
លើើប់ញ្ញាាែនោ� អនុិមូត័ិគំម្រោែែងនោ�ដោយបោះ�ឆំ្នោែតិគ្មា�ទ្រែនៅកើ�ងការបោះ�ឆំ្នោែតិដែែល់ត្រូែ�វិធ្វើើើឡើើងកើ�ង
គោល់ប់�ណូងនោ� ឬនៅកើ�ងការបោះ�ឆំ្នោែតិទូ្ធិទៅ ឬព�សេែសណាមូយួ។

u. ទ្ធិកី្រុែងុ Los Angeles និ�ងប្រែជាជំនិនឹិងទ្ធិទួ្ធិល់បានិអតិែប្រែយោជំន៍ិដោយផ្លាាែល់ព់កីារអភ�វិឌ្ែឍ ការសាងសង់ 
ការទ្ធិ�ញយក និ�ងការគ្រួែប់គ់្រួែងល់�នៅឋានិប់ន្ថែែែមូសម្រាែែប់គ់្រួែ�សារ និ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់។

v. វាគំឺជាចេែតិនាំរប់ស់អើកបោះ�ឆំ្នោែតិកើ�ងការអនិុមូ័តិគំ�និ�តិផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ�ដើើមូែបីធានាំថាប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ពនិធ
ដែែល់បានិមូកពីពនិធលើើភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង និ�ងដ�ណោ�ស្រាែែយល់�នៅឋានិត្រូែ�វិបានិប្រើែើប្រាែែសដ់ើើមូែបផី្តតល់់
មូលូ់និ�ធិ�ដល់គ់ោល់ប់�ណូងដែែល់បានិក�ណូតិក់ើ�ងកមូមវិិធីិ House LA ។

អាស្រុែយ័ហើែតិនុេះែ� ឥឡូ�វិនេះែ�ដោយផ្នែអែកលើើការរកឃើើញទា�ងនេះែ� ប្រែជាជំនិប្រែកាសថាទ្ធិកី្រុែងុ Los Angeles 
អនុិមូត័ិច្ឆិែបាប់ដ់ែែល់មានិនៅទី្ធិនេះែ� ដើើមូែបកីារពារអើកជំលួ់ សាងសង ់ និ�ងរកែសាល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែ
សមូរមូែយ និ�ងការពារការគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង។

ផ្នែើៃកទី 2៖ ជំ�ពូកទី្ធិ II មាត្រាែែ 1.9 នៃែក្រុែមូរប់សទ់្ធិកី្រុែងុ Los Angeles ត្រូែ�វិបានិកែែប្រែែែដចូ្ឆិ�ងក្រោែែមូ (ជាមូយួ គំសូ
ឆ្លតូិច្ឆិ�កណាាែល់ ប់ង្ហាាែញអតិែប់ទ្ធិដែែល់បានិលុ់ប់ និ�ង គូំសប់នាំាែតិព់កី្រោែែមូ ប់ង្ហាាែញអតិែប់ទ្ធិថ្មីម)ី៖

ផ្នែើៃក. 21.9.2។ ពនិធដែៃលត្រូៃ�វិបង់។

(a) ពនិធដែែល់ត្រូែ�វិប់ង់កើ�ងប់ណូណកមូមស�ទ្ធិធ�នីិមូយួៗ ល់�ខ្ព�តិតុិប់ករណូ ៍ ឬល់�ខ្ព�តិសំាែមូណាមួូយ ដែែល់ដី ផ្តេ�
ជំលួ់ ឬអច្ឆិល់និទ្រែពែយផ្ទេែសេែងទៀៀតិដែែល់ត្រូែ�វិបានិល់ក់នៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles និងឹត្រូែ�វិបានិធ្វើើើសមូែបទានិ 
ប្រែគំល់ស់�ទ្ធិធ ផ្ទេេែរកមូមស�ទ្ធិ�ធ ឬកាតិឈ់្មោះាែ�ឱ្ែយអើកទ្ធិ�ញ ឬអើកទ្ធិទួ្ធិល់ ឬ ប់គុំគល់ ឬមូនុិសែសេណាមូយួផ្ទេែសេែងទៀៀតិ 
តាមូទ្ធិ�សដៅរប់សគ់្មាតិ ់ នៅពេែល់ដែែល់ថ្មីើ�រ ឬតិម្លៃៃែតិប់សើងនៃែការប្រាែែក់ ឬទ្រែពែយសមូែបតិត�ដែែល់បានិប់ញូ្ញ�និ 
(មូ�និរាប់ប់់ញ្ញច�ល់តិម្លៃៃែនៃែប់�ណុូល់ ឬទ្រែពែយសមូែបតិត�ដែែល់នៅសេែសសល់ន់ៅពេែល់ល់ក់) លើើសពី $100.00 ពនិធ
តាមូអត្រាែែនៃែ $2.25 សម្រាែែប់ ់$500.00 នីិមូយួៗ ឬផ្នែើែកប្រែភាគំរប់ស់វា។
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(b) ប់ន្ថែែែមូពីលើើ និ�ងដ្ឋាច់្ឆិដោយឡែែកពីពនិធណាមួូយដែែល់មានិចែែងកើ�ងផ្នែើែករង (a) នៃែផ្នែើែកនេះែ� ចាប់់ពី
ថ្លៃងែទី្ធិ 1 ខែែមេែសា ឆំ្នាំែ� 2023 តិទៅ មានិការយកពនិធដែែល់គេែសាះែល់ថ់ាជា "ពនិធលើើភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង និ�ង
ដ�ណោ�ស្រាែែយល់�នៅឋានិ" លើើក�ច្ឆិចសនិែយានីិមូយួៗ ល់�ខ្ព�តិបុ់ករណូ ៍ ឬល់�ខ្ព�តិសំាែមូណាមួូយដែែល់ ដ ី ផ្តេ�
ជំលួ់ ឬអច្ឆិល់និទ្រែពែយផ្ទេែសេែងទៀៀតិដែែល់ត្រូែ�វិបានិល់ក់នៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles និងឹត្រូែ�វិធ្វើើើសមូែបទានិ ប្រែគំល់់
ស�ទ្ធិធ ផ្ទេេែរកមូមស�ទ្ធិ�ធ ឬកាតិឈ់្មោះាែ�ឱ្ែយអើកទ្ធិ�ញ ឬអើកទ្ធិទួ្ធិល់ ឬបុ់គំគល់ផ្ទេែសេែងទៀៀតិ ឬមូនុិសែសេណាមូយួ តាមូ
ការណែែនាំ�រប់សគ់្មាតិ ់ នៅពេែល់ដែែល់ថ្មីើ�រ ឬតិម្លៃៃែតិប់សើងនៃែការប្រាែែក់ ឬទ្រែពែយសមូែបតិត�ដែែល់បានិប់ញូ្ញ�និ (រមួូ
ទា�ងតិម្លៃៃែនៃែប់�ណុូល់ ឬទ្រែពែយសមូែបតិត�ដែែល់នៅសេែសសល់ន់ៅពេែល់ល់ក)់ លើើសពី៖

(1) $5,000,000 ប់ុនុ្ថែតែតិ�ច្ឆិជាង $10,000,000 ពនិធកើ�ងអត្រាែែ 4% នៃែថ្មីើ�រ ឬតិម្លៃៃែតិប់សើង ឬ

(2) $10,000,000 ឬច្រើែើនិជាងនេះែ� ពនិធកើ�ងអត្រាែែ 5.5% នៃែថ្មីើ�រ ឬតិម្លៃៃែតិប់សើង។

(c) នាំយកផ្នែើែកហិ�រញ្ញញវិតិែ�នៃែទ្ធិកី្រុែងុ Los Angeles និងឹកែែតិម្រិែ�វិកម្រិែ�តិថ្មីើ�រ ឬតិម្លៃៃែតិប់សើងដែែល់មានិចែែងកើ�ង
ផ្នែើែករង (b) នៃែផ្នែើែកនេះែ�ដែែល់ត្រូែ�វិបានិកែែសម្រិែ�ល់ជារៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ�ដោយផ្នែអែកលើើការិយ៉ាល់យ័សែ�តិ�ការង្ហារ 
Chaned Consumer Price Index (C-CPI-U) ដោយអនុិលោមូតាមូ ការណែែនាំ� និ�ងនិតីិ�វិិធីិដែែល់គ្មាត់ិប់ង្កើើើតិ
ដោយអនុិលោមូតាមូផ្នែើែករង (c) នៃែផ្នែើែកទ្ធិ ី21.9.11 នៃែក្រុែមូនេះែ�។

ផ្នែើៃក. 21.9.11. កាតពើកិចចរបសស់្នើម�និ។

(a) កើ�ងតួិនាំទ្ធិជីានាំយកផ្នែើែកហិ�រញ្ញញវិតិែ�រប់សគ់្មាតិគ់ំជឺាអើកប្រែមូលូ់ពនិធនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles ត្រូែ�វិបានិ
ចាតិត់ា�ងជាមូ�តែនីៃែទី្ធិក្រុែងុដែែល់ទ្ធិទួ្ធិល់ខ្ពសុត្រូែ�វិកើ�ងការរកែសាទ្ធិ�នាំកទ់្ធិ�និងជាមួូយខោនិធីិ Los Angeles 
សម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងនៃែការគ្រួែប់គ់្រួែងពនិធដែែល់បានិដ្ឋាក់នៅក្រោែែមូមាត្រាែែនេះែ� និ�ងការទ្ធិទួ្ធិល់ និ�ងប់ញីូ្ញ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ច្ឆិ�ណាយគំណូនិសីម្រាែែប់មូ់ូល់និ�ធិ�ដែែល់ប្រែមូលូ់បានិ។

(b) ប្រែស�និបៀើខោនិធីិ Los Angeles មូ�និប្រែមូលូ់ពនិធក្រោែែមូមាត្រាែែនេះែ� ឬផ្នែើែកណាមួូយនៃែពនិធបែែប់នេះែ� 
ប់នាំាែប់ម់ូកនាំយកផ្នែើែកហិ�រញ្ញញវិតិែ�មានិអ�ណាច្ឆិ និ�ងកាតិពើក�ច្ឆិចអនុិវិតិតរាល់់ប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�នៃែមាត្រាែែនេះែ�។
 កើ�ងករណីូបែែប់នេះែ� ពនិធទី្ធិក្រុែងុ គំ ឺ ដល់ក់ាល់ក�ណូត់ិត្រូែ�វិប់ង់មូនុិពេែល់ដ�ណ្តេើរការកតិត់្រាែែជាមូយួខោនិ
ធិ ី Los Angeles អ�ពលី់�ខ្ព�តិបុ់ករណូជ៍ាលាយល់កខណូអ៍កែសេរណាមួូយសែ�តិក្រោែែមូពនិធ ហើើយនាំយក
ផ្នែើែកហិ�រញ្ញញវិតិែ�អាច្ឆិធ្វើើើការវាយតិម្លៃៃែសម្រាែែប់់ពនិធដែែល់មូ�និបានិប់ង់កើ�ងល់កខណូៈដែែល់បានិផ្តតល់់កើ�ងផ្នែើែក
ទ្ធិ ី21.16 នៃែក្រុែមូនេះែ� ហើើយធ្វើើើការសងប្រាែែក់វិិញដចូ្ឆិមានិចែែងកើ�ងផ្នែើែក 22.13 នៃែក្រុែមូនេះែ�។

(c) នាំយកផ្នែើែកហិ�រញ្ញញវិតិែ�ត្រូែ�វិបានិអនិញុ្ញាាែតិ និ�ងផ្តតល់ស់�ទ្ធិធ�អ�ណាច្ឆិ ស្រុែប់តាមូច្ឆិែបាប់់ជាធិរមានិ និ�ង
គោល់ប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ� ដើើមូែបីចេែញវិិធានិ និ�ងប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�ណាមួូយដែែល់ចា�បាច្ឆិដ់ើើមូែបអីនុិវិតិត និ�ងផួ្តល់់
មាត្រាែែនេះែ� រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ ប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�ដែែល់ក�ណូត់ិពាកែយ "ល់កអ់ច្ឆិល់និទ្រែពែយ" នៅកើ�ង ផ្នែើែកទី្ធិ 21.9.2 
នៃែមាត្រាែែនេះែ� និ�ងការប់ង្កើើើតិនីិតិ�វិិធីិសម្រាែែប់ក់ារផួ្តល់ជ់ំនូិការលើើកលែែងច្ឆិ�ពោះ�ពនិធដែែល់បានិប់ង់នៅ
ក្រោែែមូមាត្រាែែនេះែ�។ នាំយកផ្នែើែកហិ�រញ្ញញវិតិែ�ត្រូែ�វិផ្តតល់់ការជំនូិដ�ណូងឹសមូហើែតុិសមូផ្តល់មុូនិកាល់ប់រិចិេែទ្ធិ
ច្ឆិលូ់ជាធិរមានិនៃែវិិធានិ ឬប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�ដែែល់បានិប្រែកាសឱ្ែយប្រើែើស្រុែប់តាមូផ្នែើែកនេះែ�។

ផ្នែើៃក 21.9.14. ការលេ�កលែៃង - អងគភាពលំនៅឋានិដែៃលមានិតមឹ្លៃៃសមរមៃយ។

ពនិធលើើដ�ណោ�ស្រាែែយភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង និ�ងល់�នៅឋានិ ដែែល់ដ្ឋាក់ដោយផ្នែើែករង (b) នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 
21.9.2 នៃែក្រុែមូនេះែ� មូ�និត្រូែ�វិអនុិវិតិតទាកទ់្ធិងនឹិងការផ្ទេេែរកមូមស�ទ្ធិធ� ល់�ខ្ព�តិតុិប់ករណូ ៍ឬល់�ខ្ព�តិសំាែមូណាមួូយដែែល់
ដ ី ផ្តេ�ជួំល់ ឬអច្ឆិល់និទ្រែពែយផ្ទេែសេែងទៀៀតិដែែល់បានិល់ក់នៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles និងឹត្រូែ�វិបានិធ្វើើើសមូែបទានិ 
ប្រែគំល់ស់�ទ្ធិធ ផ្ទេេែរកមូមស�ទ្ធិ�ធ ឬកាតិឈ់្មោះាែ�ឱ្ែយអើកទ្ធិ�ញមំាែក ់ឬអើកអើកទ្ធិ�ញច្រើែើនិ ឬបុ់គំគល់មំាែក ់ឬមូនុិសែសេណាមូយួ
ផ្ទេែសេែងទៀៀតិ ដោយការដកឹនាំ�រប់សគ់្មាតិ ់ ឬរប់ស់ពកួគេែ ប្រែស�និបៀើអើកផ្ទេេែរស�ទ្ធិធ�នោ�គឺំ៖ (1) អងគភាពមូ�និរក
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញនៅកើ�ងក្រុែមូរដឋករ ផ្នែើែក 501(c)(3) (2) Community Land Trust ដចូ្ឆិដែែល់បានិក�ណូតិក់ើ�ងផ្នែើែក 
22.618.2 នៃែក្រុែមូរដឋបាល់ក្រុែងុ Los Angeles (3) Limited-Equity Housing Cooperative ដែែល់ក�ណូតិដ់ោយក្រុែមូរដឋ
ប់ែបវេែណូនីៃែរដឋ California ផ្នែើែកទី្ធិ 817 ឬ (4) ភាពជាដៃែគូំមានិក�ណូតិ ់ឬក្រុែមុូហិុនុិទ្ធិទួ្ធិល់ខុ្ពសត្រូែ�វិមានិកម្រិែ�តិ ដែែល់
មានិតែែសាជំវីិកមូមមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ Community Land Trusts និ�ង/ឬ Limited-Equity Housing Cooperatives 
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គំជឺាដៃែគំទូ្ធិទូៅ ឬសមាជំ�កគ្រួែប់គ់្រួែង។ ដើើមូែបីមានិល់កខណូៈគ្រួែប់គ់្រាែែន់ិសម្រាែែប់ក់ារលើើកលែែងកើ�ងផ្នែើែកនេះែ� 
អើកផ្ទេេែរ ឬដៃែគូំណាមូយួ ឬសមាជំ�ករប់សខ់្ពៃ�និត្រូែ�វិតែែប់ង្ហាាែញពីប្រែវិតិត�នៃែការអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែ
សមូរមូែយ និ�ង/ឬប់ទ្ធិព�សោធិនិគ៍្រួែប់គ់្រួែងអច្ឆិល់និទ្រែពែយដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ ដចូ្ឆិដែែល់បានិក�ណូតិដ់ោយ
ក្រុែសងួល់�នៅឋានិនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles ឬភំាែកង់្ហារអើកជំ�នួិសរប់សខ់្ពៃ�និ យោងតាមូនីិតិ�វិិធីិដែែល់នឹិងត្រូែ�វិបានិ
ប្រែកាសឱ្ែយប្រើែើដោយក្រុែសងួល់�នៅឋានិនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles ឬភំាែកង់្ហារអើកជំ�នួិសរប់សខ់្ពៃ�និ។ Community 
Land Trusts និ�ង Limited-Equity Housing Cooperatives អាច្ឆិមានិល់កខណូៈគ្រួែប់គ់្រាែែនិស់ម្រាែែប់ក់ារលើើកលែែង
នៅក្រោែែមូផ្នែើែករងនេះែ� ដោយមូ�និប់ង្ហាាែញពបី្រែវិតិត�នៃែការអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិ ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ង/ឬប់ទ្ធិ
ព�សោធិនិគ៍្រួែប់គ់្រួែងអច្ឆិល់និទ្រែពែយដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយតាមូរយៈ (a) ការចាប់់ដៃែគំជូាមូយួអងគការមូ�និ
រកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ ដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិនិដ៍ចូ្ឆិជាក្រុែសងួល់�នៅឋានិនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles ឬទី្ធិភំាែកង់្ហារ
អើកជំ�នួិសរប់សខ់្ពៃ�និ ក�ណូតិល់់កខខ្ពណូឌទា�ងនោ�ស្រុែប់នឹិងគោល់ប់�ណូងនៃែមាត្រាែែ 9 នៃែជំ�ពូកទី្ធិ 24 នៃែផ្នែើែក
ទ្ធិ ី22 នៃែក្រុែមូរដឋបាល់ទ្ធិកី្រុែងុ Los Angeles ឬ (b) ការកតិត់្រាែែនៅពេែល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងដែែល់មានិតិម្លៃៃែ
សមូរមូែយស្រុែប់តាមូផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(i).b. នៃែក្រុែមូរដឋបាល់នៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles។

ផ្នែើៃក 21.9.15 ការលេ�កលែៃងផ្ដើៃសេៃងទៀៀត។

ពនិធលើើដ�ណោ�ស្រាែែយភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង និ�ងល់�នៅឋានិ ដែែល់ដ្ឋាកដ់ោយផ្នែើែករង (b) នៃែផ្នែើែកទ្ធិី 
21.9.2 នៃែក្រុែមូនេះែ� មូ�និត្រូែ�វិអនុិវិតិតទាកទ់្ធិងនឹិងការផ្ទេេែរកមូមស�ទ្ធិធ� ល់�ខ្ព�តិបុ់ករណូ ៍ ឬល់�ខ្ព�តិសំាែមូណាមួូយដែែល់
ដ ី ផ្តេ�ជួំល់ ឬអច្ឆិល់និទ្រែពែយផ្ទេែសេែងទៀៀតិដែែល់បានិល់ក់នៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles និងឹត្រូែ�វិបានិធ្វើើើសមូែបទានិ 
ប្រែគំល់ស់�ទ្ធិធ ផ្ទេេែរកមូមស�ទ្ធិ�ធ ឬកាតិឈ់្មោះាែ�ឱ្ែយអើកទ្ធិ�ញមំាែក ់ឬអើកអើកទ្ធិ�ញច្រើែើនិ ឬបុ់គំគល់មំាែក ់ឬមូនុិសែសេណាមូយួ
ផ្ទេែសេែងទៀៀតិ ប្រែស�និបៀើអើកផ្ទេេែរស�ទ្ធិធ�នោ�គឺំ៖

(a) អងគភាពមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញនៅកើ�ងក្រុែមូរដឋករ ផ្នែើែក 501(c)(3) ដែែល់បានិទ្ធិទួ្ធិល់ល់�ខ្ព�តិក�ណូតិស់េែវា
រដឋករដ�ប់ងូរប់សខ់្ពៃ�និយ៉ាាែងហោច្ឆិណាស់ដប់់ឆំ្នាំែ�មុូនិពេែល់ទ្ធិ�ញ និ�ងមានិទ្រែពែយសកមូមតិ�ច្ឆិជាង 1 ពានិ់
លានិដុលាាែរ

(b) សហិរដឋអាមេែរិក ឬទ្ធិភំីាែកង់្ហារ ឬឧប់ករណូប៍្រែកប់ដោយគ្រោះែែ�ថំាក់ណាមូយួរប់សរ់ដឋ ឬដែែនិដី
ណាមូយួ ឬអនុិផ្នែើែកនិយោបាយរប់សវ់ា ឬសហិព័និធ រដឋ ឬទី្ធិភំាែកង់្ហារសាធារណូៈកើ�ងតិ�ប់ន់ិ ឬអងគភាព
សាធារណូៈណាមូយួផ្ទេែសេែងទៀៀតិ ឬ

(c) អើកផ្ទេេែរកមូមស�ទ្ធិធផ្ទេែសេែងទៀៀតិដែែល់ត្រូែ�វិបានិលើើកលែែងពីអ�ណាច្ឆិពនិធដ្ឋាររប់ស់ទ្ធិកី្រុែងុ ក្រោែែមូរដឋធិមូមនុិញ្ញញ
រប់សរ់ដឋ ឬសហិពន័ិធ។

ផ្នែើៃក. 21.9.16. ការលេ�កលែៃងបន្ថែថៃម - ការយលព់្រៃមរបស់ក្រុៃ�មប្រៃ�កៃសាក្រុៃ�ង។

ប្រែជាជំនិនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles អនុិញ្ញាាែតិឱ្ែយក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុអនុិមូត័ិប់ទ្ធិប់ែបញ្ញាាែតិត�ដោយគ្មាាែនិ
ការយល់ព់្រែមូពអីើកបោះ�ឆំ្នោែតិប់ន្ថែែែមូ ដើើមូែបីលើើកលែែងពីពនិធលើើដ�ណោ�ស្រាែែយភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង និ�ង
ល់�នៅឋានិ ដែែល់ដ្ឋាកដ់ោយផ្នែើែករង (b) នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 21.9.2 នៃែមាត្រាែែនេះែ� ទ្រែពែយសមូែបតិត�ដែែល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិដោយ
អងគការមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ ដើើមូែបកីសាងល់�នៅឋានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ ដែែល់ដ្ឋាក់ក�ហិ�តិលើើប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ 
ដោយសារក្រុែមុូប្រែកឹែសាអាច្ឆិក�ណូតិល់់កខខ្ពណូឌទា�ងនោ�ឱ្ែយស្រុែប់ជាមូយួនិងឹគោល់ប់�ណូងដែែល់មានិចែែងកើ�ង
មាត្រាែែ 9 នៃែជំ�ពូកទី្ធិ 24 នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 22 នៃែក្រុែមូរដឋបាល់ទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles។

ផ្នែើៃកទី 3៖ ជំ�ពូកទី្ធិ 192 ថ្មីមតី្រូែ�វិបានិប់ន្ថែែែមូទៅផ្នែើែក 5 នៃែក្រុែមូរដឋបាល់ទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles ដចូ្ឆិ�ងក្រោែែមូ៖

ផ្នែើៃក. 5.598.1. មូលនិធិី ិHOUSE LA FUND។

(a) នៅទ្ធិនីេះែ�ត្រូែ�វិបានិប់ង្កើើើតិ និ�ងចាត់ិតា�ងនៅកើ�ងរតិនាំគ្មារនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles និវូិមូលូ់និ�ធិ�ត្រូែសឹត
ព�សេែសមូយួ ដែែល់ត្រូែ�វិបានិគេែសាះែល់ថ់ា ជាមូូល់និ�ធិ� House LA Fund សម្រាែែប់ក់ារដ្ឋាកប់្រាែែក់ និ�ងការប្រើែើ
ប្រាែែសព់និធទា�ងអសដ់ែែល់ប្រែមូលូ់បានិដោយអនុិលោមូតាមូផ្នែើែករង (b) នៃែផ្នែើែក 21.9.2 នៃែក្រុែមូសាលាក្រុែងុ 
Los Angeles។ ថ្មីវិិកានៅកើ�ងមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund និងឹត្រូែ�វិប្រើែើប្រាែែសទ់ា�ងស្រុែងុដោយយោងតាមូកមូម
វិិធិដីែែល់មានិចែែងកើ�ងមាត្រាែែ 9 នៃែជំ�ពកូទី្ធិ 24 នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 22 នៃែក្រុែមូរដឋបាល់ទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles (កមូមវិិធីិ 
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Los Angeles ដើើមូែបទី្ធិប់ស់ាាែត់ិភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង និ�ងផួ្តល់មូ់ូល់និ�ធិ�ដល់ប់់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�ល់�នៅឋានិដែែល់
មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ ("កមូមវិិធីិ House LA Program"))។

(b) ច្ឆិ�ណូូល់ការប្រាែែកទ់ា�ងអសដ់ែែល់កើើតិលើើប្រាែែក់នៅកើ�ងមូូល់និ�ធិ� House LA Fund ត្រូែ�វិប់ញ្ញច�ល់ទៅកើ�ង និ�ង
ប្រើែើប្រាែែសស់ម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងនៃែមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund។ ថ្មីវិិកាដែែល់មូ�និត្រូែ�វិបានិច្ឆិ�ណាយពមីូលូ់និ�ធិ� 
House LA Fund កើ�ងឆំ្នាំែ�សារពេើពនិធណាមួូយ និងឹមូ�និត្រូែល់ប់ទ់ៅមូូល់និ�ធិ�ប់ម្រិែងុទៀែ ប់ុនុ្ថែតែនឹិងនៅតែែមានិនៅ
កើ�ងមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund។

(c) ប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ពកីមូមវិិធីិណាមូយួដែែល់បានិប់ង្កើើើតិតាមូរយៈកមូមវិិធីិ House LA Program រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ 
ការទ្ធិទូាតិស់ងប្រាែែក់កមូច ី ការប្រែមូលូ់តិម្លៃៃែឡើើងវិិញ ឬការប្រែគំល់ទ់្រែពែយសកមូមត្រូែល់ប់ម់ូកវិិញដែែល់ប់ង្កើើើតិ
ដោយមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund ត្រូែ�វិតែែដ្ឋាកប់់ញ្ញច�ល់ទៅកើ�ងមូូល់និ�ធិ� House LA Fund ហើើយមូ�និត្រូែ�វិប់ញ្ញច�ល់
ទៅកើ�ងមូលូ់និ�ធីិក្រុែងុណាមួូយផ្ទេែសេែងទៀៀតិឡើើយ ឬប្រើែើប្រាែែស់សម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងណាមួូយក្រៅែែពអីើដីែែល់
បានិព�ពណូន៌ាំនៅកើ�ងមាត្រាែែ 9 នៃែជំ�ពូកទី្ធិ 24 នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 22 នៃែក្រុែមូរដឋបាល់ទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles។

(d) មូលូ់និ�ធិ� House LA Fund ត្រូែ�វិផួ្តល់ជូ់ំនិដោយអើកគ្រួែប់គ់្រួែងទូ្ធិទៅនៃែក្រុែសងួល់�នៅឋានិនៃែទី្ធិក្រុែងុ 
Los Angeles ឬភំាែកង់្ហារអើកជំ�នួិសណាមូយួ ("ក្រុែសងួ") ឬអើកចាត់ិតា�ងនៃែអើកគ្រួែប់គ់្រួែងទូ្ធិទៅ ស្រុែប់តាមូ
ប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�យ៉ាាែងមូុងឺមាាែត់ិនៃែមាត្រាែែ 9 នៃែជំ�ពូក 24 នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 22 នៃែក្រុែមូរដឋបាល់ទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles។

(e) ក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុអាច្ឆិប់ង្កើើើតិបានិដោយប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�នៃែមូលូ់និ�ធិ�ប់ន្ថែែែមូណាមួូយ ឬគំណូនីិនៅកើ�ងមូូល់និ�ធិ�
នេះែ� ដែែល់ចា�បាច្ឆិដ់ើើមូែបអីនុិវិតិតគំ�និ�តិផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ� និ�ងការច្ឆិ�ណាយដែែល់បានិព�ពណូន៌ាំនៅកើ�ងផ្នែើែក 
22.618.3 នៃែក្រុែមូនេះែ�។

ផ្នែើៃកទី 4៖ មាត្រាែែ 9 ថ្មីមតី្រូែ�វិបានិប់ន្ថែែែមូទៅកើ�ងជំ�ពូកទី្ធិ 24 នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 22 នៃែក្រុែមូរដឋបាល់ទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles ដចូ្ឆិ
ខ្លាំងក្រោែែមូ៖

ផ្នែើៃក. 22.618.1. គោលបណំង។

គោល់ប់�ណូងរប់ស ់House LA រមួូមានិ៖

(a) ការកែែល់មូអល់ទ្ធិធភាពទ្ធិទួ្ធិល់បានិល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយជាអច្ឆិ��តែែយ៍សម្រាែែប់់ប្រែជាជំនិ
ដែែល់ង្ហាយរងគ្រោះែែ� រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ មូនុិសែសេចាសន់ៅកើ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ គ្មាាែនិ
ផ្តេ�សម្ែបែងកាល់ពមីូនុិ ជំនិមានិព�ការភាព អតិតីិយទុ្ធិធជំនិ គ្រួែ�សារដែែល់មានិតែែឪពុកឬមាាែយ យវុិជំនិកើ�ង
ដ�ណាកក់ាល់អនិតរកាល់ និ�ងអើករសរ់ានិមានិជីំវិិតិពីអ�ពេើហិ�ងែសាកើ�ងគ្រួែ�សារ។

(b) ការដោ�ស្រាែែយតិម្រិែ�វិការរប់សអ់ើករសន់ៅទី្ធិក្រុែងុសម្រាែែប់ល់់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ងការ
ការពារអើកជំលួ់នៅកើ�ងមូណូឌល់ក្រុែមុូប្រែកឹែសានីិមូយួៗ ការប់ញ្ញាាែកប់់ន្ថែែែមូនូិវិគោល់ដៅល់�នៅឋានិសមូរមូែយ 
គោល់ដៅសមាសធាតិនុៃែល់�នៅឋានិ និ�ងការវាយតិម្លៃៃែតិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិកើ�ងតិ�ប់ន់ិ ការបែែងចែែក
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ។

(c) ការផ្តតល់់អាទ្ធិ�ភាពលើើការច្ឆិ�ណាយនៃែមូូល់និ�ធិ�ផ្តល់�តិកមូមល់�នៅឋានិសម្រាែែប់់គ្រួែ�សារដែែល់
មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ខ្លាំាែ�ងប់�ផ្តតុិ គ្រួែ�សារដែែល់មានិ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ខ្លាំាែ�ង និ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ និ�ងផ្តតល់អ់ាទ្ធិ�ភាពលើើការច្ឆិ�ណាយលើើ
ការផ្តតល់មូ់ូល់និ�ធិ�ឧប់តិែមូៃការជួំល់សម្រាែែប់គ់្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង និ�ងប្រែភេែទ្ធិគ្រួែ�សារ
ដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ខ្លាំាែ�ងប់�ផ្តតុិ។

(d) ការប់ង្កើើើតិ ការព�និ�តិែយ និ�ងការកែែសម្រិែ�ល់ផ្នែែនិការកសាងសមូតិែភាពរប់ស់អងគការដែែល់មានិកន្ថែៃែង
ធ្វើើើការដែែល់មានិទ្ធិតីា�ងនៅ និ�ង/ឬដែែល់ប់ម្រើែើសមាជំ�ករប់សម់ូណូឌល់បោះ�ឆំ្នោែតិនៅកើ�ងសហិគំមូន៍ិ ដែែល់
មានិការខ្ពើ�ខ្លាំតិ និ�ងផ្តតល់អ់ាទ្ធិ�ភាព និ�ងអនុិញ្ញាាែតិឱ្ែយមានិការច្ឆិលូ់រមួូរប់ស់អងគការកើ�ងការអនុិវិតិតមូូល់និ�ធិ� 
House LA។
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(e) ការប់ង្កើើើនិការផ្តគត់ិផ្តគង់ល់�នៅឋានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយដែែល់ប់ម្រើែើដោយការដឹកជំញូ្ញ�និ និ�ងការផ្តតល់នូ់ិវិសេែែរ
ភាពល់�នៅឋានិ និ�ងការការពារអើកជួំល់នៅកើ�ងសហិគំមូន៍ិដែែល់ប់ម្រើែើដោយការដកឹជំញូ្ញ�និ។

(f) កមូមវិិធីិ និ�ងច្ឆិែបាប់គ់ោល់ការណូដ៍ែែល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិមូលូ់និ�ធិ�តាមូរយៈគំ�និ�តិផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ�នឹិងត្រូែ�វិបានិដ្ឋាក់
ឱ្ែយប្រើែើប្រាែែសក់ើ�ងវិិធីិមូយួដចូ្ឆិជាដើើមូែបដីោ�ស្រាែែយការរីៀសអើើងពជូំសាសនិ ៍ ដកចេែញការអនិវុិតិតការមូ�និរាប់់
ប់ញ្ញច�ល់ជាតិ�សាសនិ ៍ និ�ងលើើកកមូពស់សមូភាពជាតិ�សាសនិន៍ៅកើ�ងល់�នៅឋានិ ការស�កែសា និ�ងឱ្កាស
សេែដឋក�ច្ឆិច។

(g) ការប្រើែើប្រាែែសដ់សីាធារណូៈសម្រាែែប់ល់់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ ដែែល់ផ្តល់�តិតាមូរយៈកមូមវិិធីិ
នេះែ� រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ ដដីែែល់មូ�និបានិប្រើែើប្រាែែសជ់ាកមូមស�ទ្ធិធ�រប់សទ់្ធិកី្រុែងុ Los Angeles មូហាវិិទ្ធិែយាល់យ័
សហិគំមូនិម៍ូណូឌល់នៃែក្រុែងុ Los Angeles មូណូឌល់ស�កែសាធិ�ការរបួ់រមួូនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles អាជាាែធិរ
ដកឹជំញូ្ញ�និនៃែទី្ធិក្រុែងុស�ខ្លាំនិ់ៗ រប់សខ់ោនិធីិ Los Angeles ឬភំាែកង់្ហាររដ្ឋាាែភ�បាល់ផ្ទេែសេែងទៀៀតិ។

(h) ការប់ង្កើើើតិ និ�ងការផ្តតល់ធ់ិនិធានិគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយប្រែជាពល់រដឋ ដែែល់នឹិងទ្ធិទួ្ធិល់ខុ្ពសត្រូែ�វិ
កើ�ងការត្រូែ�តិព�និ�តិែយឡើើងវិិញនូិវិគោល់ដៅទា�ងនេះែ�រៀៀងរាល់់បី់ឆំ្នាំែ�មូតង និ�ងធ្វើើើការកែែសម្រិែ�ល់គោល់ការណូ៍
ណែែនាំ�កមូមវិិធិដីែែល់បានិអនុិមូត័ិដោយអនុិលោមូតាមូផ្នែើែក 22.618.6(c)(1) នៃែក្រុែមូនេះែ�តាមូតិម្រិែ�វិការដើើមូែបី
ដោ�ស្រាែែយគោល់ដៅដែែល់បានិរៀៀប់រាប់់ខ្លាំងលើើ។

(i) ការប់ង្កើើើតិមូលូ់និ�ធិ� និ�ងកមូមវិិធីិថ្មីមសីម្រាែែប់ក់ារប់ង្កើើើតិ ការអភ�រកែសេ និ�ងការធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូមល់�នៅឋានិដែែល់
មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ងការទ្ធិប់ស់ាាែត់ិភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង ដែែល់ប់�ពេែញប់ន្ថែែែមូមូលូ់និ�ធិ� និ�ងកមូមវិិធីិរប់ស់ក្រុែងុ
ដែែល់មានិស្រាែែប់។់

(j) ធានាំថាការសាងសង ់ និ�ងការង្ហារសាាែរឡើើងវិិញត្រូែ�វិបានិអនិវុិតិតក្រោែែមូសតង់ដ្ឋាការង្ហារដែែល់មានិចែែង
កើ�ងផ្នែើែក 22.618.7

ផ្នែើៃក. 22.618.2. និិយមន័ិយ។

"គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង" ត្រូែ�វិមានិអតិែន័ិយដចូ្ឆិនៅកើ�ងផ្នែើែក 50063.5 នៃែក្រុែមូសខុ្ពភាព 
និ�ងសវុិតិែ�ភាពនៃែរដឋ California។

"គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ខ្លាំាែ�ងប់�ផ្តតុិ" ត្រូែ�វិមានិអតិែន័ិយដចូ្ឆិគំ្មាែនិងឹផ្នែើែកទី្ធិ 50106 នៃែក្រុែមូ
សខុ្ពភាព និ�ងសុវិតិែ�ភាពនៃែរដឋ California។

"គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ខ្លាំាែ�ង" ត្រូែ�វិមានិអតិែន័ិយដចូ្ឆិនៅកើ�ងផ្នែើែក 50105 នៃែក្រុែមូសុខ្ពភាព និ�ង
សវុិតិែ�ភាពនៃែរដឋ California។

"គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់" ត្រូែ�វិមានិនិយ័ថាគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ដែែល់មានិ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់សរបុ់លើើសពីអតិ�ប់រមាសម្រាែែប់គ់្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ខ្លាំាែ�ង។

"គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់" ត្រូែ�វិមានិអតិែន័ិយដចូ្ឆិនៅកើ�ងផ្នែើែក 50079.5 នៃែក្រុែមូសុខ្ពភាព និ�ង
សវុិតិែ�ភាពនៃែរដឋ California។

"គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់មូធិែយមូ" ត្រូែ�វិមានិអតិែន័ិយដចូ្ឆិគំ្មាែនិងឹពាកែយ "ប់គុំគល់ និ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់មូធិែយមូ" ដចូ្ឆិដែែល់បានិក�ណូតិក់ើ�ងផ្នែើែក 50093(b) នៃែក្រុែមូសខុ្ពភាព និ�ងសុវិតិែ�ភាពនៃែរដឋ California។

"ការប់ញ្ញាាែកប់់ន្ថែែែមូនូិវិល់�នៅឋានិសមូរមូែយ" ត្រូែ�វិមានិអតិែន័ិយដចូ្ឆិគំ្មាែនិងឹផ្នែើែកទី្ធិ 8899.50 នៃែក្រុែមូរដ្ឋាាែភ�បាល់នៃែ
រដឋ California។

"Community Land Trust" មានិនិយ័ថាសាជំវីិកមូមមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញនៅកើ�ងផ្នែើែក 501(c)(3) នៃែក្រុែមូរដឋករ 
ដែែល់ប់�ពេែញនិវូិរាល់ច់្ឆិ�ណុូច្ឆិខ្លាំងក្រោែែមូ៖ (I) មានិគោល់ប់�ណូងច្ឆិមូែបងរប់ស់ខ្ពៃ�និកើ�ងការប់ង្កើើើតិ និ�ងថែែទា�
ល់�នៅឋានិល់កខណូៈគ្រួែ�សារទោះល់ ឬពហុិគ្រួែ�សារដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយជាអច្ឆិ��តែែយ ៍(II) ល់�នៅឋានិ និ�ង
យនីូិតិទា�ងអសដ់ែែល់មានិទ្ធិតីា�ងនៅលើើដីដែែល់ជាកមូមស�ទ្ធិធ�រប់សស់ាជំវីិកមូមមូ�និស្វែើែងរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញត្រូែ�វិ
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បានិល់កទ់ៅឱ្ែយមាាែសដ់ែែល់មានិល់កខណូៈសមូែបតិត�គ្រួែប់គ់្រាែែនិ ់ដើើមូែបកីានិក់ាប់ជ់ាល់�នៅឋានិច្ឆិមូែបងរប់ស់មាាែស់
មានិល់កខណូៈសមូែបតិត�គ្រួែប់គ់្រាែែន់ិ ឬជួំល់ឱ្ែយគ្រួែ�សារដែែល់មានិច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ ឬគ្រួែ�សារដែែល់មានិច្ឆិ�ណូូល់
មូធិែយមូ ឬកាន់ិកាប់ដ់ោយសាជំវីិកមូមមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញសម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងដូច្ឆិគំ្មាែ (III) នៅពេែល់
ដែែល់ល់�នៅឋានិ ឬយនូិតីិដែែល់សែ�តិនៅលើើដីដែែល់ជាកមូមស�ទ្ធិធ�រប់សស់ាជំវីិកមូមមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញត្រូែ�វិ
បានិល់កទ់ៅឱ្ែយមាាែសដ់ែែល់មានិល់កខណូៈសមូែបតិត�គ្រួែប់គ់្រាែែនិ ់ ដនីោ�ត្រូែ�វិបានិជួំល់ដោយសាជំវីិកមូមមូ�និ
រកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញទៅឱ្ែយមាាែសដ់ែែល់មានិល់កខណូៈសមូែបតិត�គ្រួែប់គ់្រាែែនិស់ម្រាែែប់មុ់ូខ្ពរប់រ និ�ងការប្រើែើប្រាែែសដ់៏
ង្ហាយស្រុែលួ់នៃែល់�នៅឋានិ ឬយូនិតីិនោ�សម្រាែែប់រ់យៈពេែល់ 99 ឆំ្នាំែ�។

"សហិគំមូនិដ៍ែែល់ខ្ពើ�ខ្លាំតិ" ដចូ្ឆិដែែល់បានិក�ណូត់ិកើ�ងផ្នែើែក 65302(h)(4)(A) នៃែក្រុែមូរដ្ឋាាែភ�បាល់នៃែរដឋ 
California។

"Limited-Equity Housing Cooperative" ត្រូែ�វិមានិអតិែន័ិយដចូ្ឆិនៅកើ�ងផ្នែើែកទី្ធិ 817 នៃែក្រុែមូរដឋប់ែបវេែណីូនៃែរដឋ 
California។

"សណាាែគ្មារសំាែកន់ៅ" ត្រូែ�វិមានិអតិែន័ិយដចូ្ឆិគំ្មាែនិងឹផ្នែើែកទី្ធិ 50519(b)(1) នៃែក្រុែមូសុខ្ពភាព និ�ងសវុិតិែ�ភាពនៃែរដឋ 
California។

ផ្នែើៃក. 22.618.3. កមមវិិធី ីHOUSE LA PROGRAMS។

(a) សែ�តិក្រោែែមូប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�ថ្មីវិិកា និ�ងសារពេើពនិធនៃែធិមូមនុិញ្ញញក្រុែងុនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles ច្ឆិ�និនួិសាច់្ឆិប្រាែែក់
នៅកើ�ងមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund ដចូ្ឆិបានិក�ណូត់ិកើ�ងជំ�ពូកទី្ធិ 192 នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 5 នៃែក្រុែមូនេះែ� និងឹត្រូែ�វិបានិ
រកែសាទុ្ធិកជាប្រែចា�ឆំ្នាំែ� ឬប់ន្ថែែែមូដោយអនុិវិតិតតាមូនីិតិ�វិិធីិដែែល់មានិចែែងកើ�ងផ្នែើែកទី្ធិ 22.618.4 នៃែក្រុែមូនេះែ� ហើើយ
បានិប្រើែើប្រាែែសជ់ាប់និតប់នាំាែប់ជ់ាមួូយផ្នែើែកនេះែ� ("កមូមវិិធីិ House LA Programs")។

(b)  ការផួ្ដួលជ់នូិកមមវិិធីមូីលនិិធី ិHouse LA Fund-Administration។ មូ�និលើើសពី 8% នៃែប្រាែែកដ់ែែល់ដ្ឋាក់
កើ�ងមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund ជារៀៀងរាល់ឆំ់្នាំែ�អាច្ឆិត្រូែ�វិបានិគេែប្រើែើប្រាែែសស់ម្រាែែប់ក់ារអនុិលោមូ ការអនិវុិតិត 
និ�ងការផួ្តល់ជូ់ំនិ ("ការផួ្តល់ជ់ំនូិមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund-Administration") ដែែល់បានិព�ពណូន៌ាំខ្លាំងក្រោែែមូ 
រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ ការអនិវុិតិតក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយដែែល់ទាក់ទ្ធិងនឹិងគំម្រោែែងកមូមវិិធីិ House 
LA Program និ�ងដោយមានិការសម្រិែប់សម្រិែ�ល់ជាមូយួនាំយកផ្នែើែកហិ�រញ្ញញវិតិែ� និ�ងក្រុែសងួក្រុែងុផ្ទេែសេែងទៀៀតិ 
ការប្រែមូលូ់ពនិធដែែល់ដ្ឋាក់ដោយផ្នែើែករង (b) នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 21.9.2 នៃែក្រុែមូសាលាក្រុែងុនៃែក្រុែងុ Los Angeles 
និ�ងការសងប្រាែែក់វិិញនិវូិការទ្ធិទូាតិល់ើើសនៃែពនិធនោ�។ មូ�និតិ�ច្ឆិជាង 3% នៃែប្រាែែក់ដែែល់បានិបែែងចែែកទៅ
ឱ្ែយការគ្រួែប់គ់្រួែងកមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund-Administration ជារៀៀងរាល់ឆំ់្នាំែ�ត្រូែ�វិទៅផ្តគតិផ់្តគង់ទៅផ្នែើែក
ផ្តគត់ិផ្តគង់ប់គុំគល់�ក និ�ងការច្ឆិ�ណាយផ្ទេែសេែងទៀៀតិនៃែគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយប្រែជាពល់រដឋរប់ស ់ House LA 
ដែែល់បានិព�ពណូន៌ាំនៅកើ�ងផ្នែើែក 22.618.6 នៃែក្រុែមូនេះែ�។ លើើសពីនេះែ�ទៀៀតិ ការច្ឆិ�ណាយលើើការផ្តគតិផ់្តគង់
ប់គុំគល់�ក ប្រាែែក់ឧប់តិែមូៃ និ�ងក�តិត�យសដែែល់អាច្ឆិត្រូែ�វិបានិបែែងចែែកទៅឱ្ែយក្រុែមុូប្រែកឹែសាអើកជំលួ់ ស្រុែប់តាមូផ្នែើែក 
22.618.3(d)(2)(ii)d. នៃែក្រុែមូនេះែ�នឹិងត្រូែ�វិប់ង់ថ្លៃៃែពីការផួ្តល់ជ់ំនូិកមូមវិិធីិមូូល់និ�ធិ� House LA Fund-Administration។ 
លើើសពនីេះែ� ក្រុែសងួអាច្ឆិផ្តតល់់មូូល់និ�ធីិដល់់ការប់ណូេ��ប់ណាាែល់កើ�ងដ�ណ្តេើរការ និ�ងនិតីិ�វិិធីិដែែល់ទាកទ់្ធិង
និងឹក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងការង្ហារគំម្រោែែង ហើើយអាច្ឆិផ្តតល់ស់េែវាគ្រួែប់គ់្រួែងក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងការង្ហារគំម្រោែែងដល់់
អើកម៉ៅាែការ។ សម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងនៃែអនុិផ្នែើែកនេះែ� "ក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងការង្ហារគំម្រោែែង" មានិអតិែន័ិយ
ដចូ្ឆិគំ្មាែនិងឹផ្នែើែក 2500(b)(1) នៃែក្រុែមូក�ច្ឆិចសនិែយាសាធារណូៈនៃែរដឋ California។

(c)  ដើើមូែបឱី្ែយតិមាាែភាព និ�ងគំណូនេះែយែយភាព ច្ឆិ�និនួិថ្មីវិិការប់ស់ការផួ្តល់ជ់ំនូិមូលូ់និ�ធិ� House LA 
Fund-Administration ត្រូែ�វិបែែងចែែកដើើមូែបីតាមូដ្ឋានិ និ�ងផ្តែសេពើផ្តែសាយជាសាធារណូៈនិវូិរបាយការណូស៍តី
ពកីារអនិវុិតិតកមូមវិិធីិ រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ ទ្ធិ�ដឋភាពដូច្ឆិខ្លាំងក្រោែែមូៈ 1) ច្ឆិ�និនួិប្រាែែក់ដែែល់ត្រូែ�វិច្ឆិ�ណាយលើើ 
ការសាងសង ់ និ�ងថែែរកែសាល់�នៅឋានិកើ�ងរយៈពេែល់មួូយឆំ្នាំែ�កើ�ង អ�ឡូ�ងពេែល់បុុ់នាំាែនិឆំ្នាំែ�នេះែ�ដោយគំ�តិច្ឆិ�និនួិ
សរបុ់រមួូទូ្ធិទៅ កើ�ងមួូយគំម្រោែែងៗកើ�ងល់�នៅឋានិមួូយយនូិតីិ និ�ងដើើមូែបីប់�បែែក និ�ងវាយតិម្លៃៃែការអនុិវិតិត
កមូមវិិធីិតាមូលើែខ្ពកូដតិ�ប់ន់ិ និ�ងមូណូឌល់ក្រុែមុូប្រែកឹែសា 2) ច្ឆិ�និនួិមូនុិសែសេដែែល់សំាែកន់ៅកើ�ងរយៈពេែល់មួូយឆំ្នាំែ� 
កើ�ងអ�ឡូ�ងពេែល់ប់ុនុាំាែនិឆំ្នាំែ�នេះែ� ដោយគំ�តិច្ឆិ�និនួិសរបុ់រមូូទូ្ធិទៅ និ�ងនៅពេែល់ដែែល់ផ្លាាែសប់់ត�រទៅតាមូពេែល់វេែលា 
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កើ�ងគំម្រោែែងនីិមូយួៗ កើ�ងយនូិតីិនីិមូយួៗ និ�ងប់�បែែក និ�ងអាច្ឆិស្វែើែងរកបានិតាមូជាតិ�សាសន៍ិ សមាសភាព
គ្រួែ�សារ ទ្ធិ�នោរផ្តៃ�វិភេែទ្ធិ អាយុ សមូតិែភាព និ�ងយែែនិឌ័្រ និ�ងតាមូទ្ធិតីា�ង និ�ងកម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ និ�ង 3) 
ប្រែជាជំនិដែែល់ប់ម្រើែើដោយ កមូមវិិធីិទ្ធិប់ស់ាាែត់ិភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង កើ�ងអ�ឡូ�ងមូយួឆំ្នាំែ� កើ�ងរយៈពេែល់ជាច្រើែើនិ
ឆំ្នាំែ� សរបុ់ជាទ្ធិទូៅ ហើើយនៅពេែល់ដែែល់វាផ្លាាែសប់់ត�រតាមូពេែល់វេែលា ដោយមូណូឌល់ក្រុែមុូប្រែកឹែសា និ�ងបែែងចែែក 
និ�ងអាច្ឆិស្វែើែងរកបានិតាមូរយៈពូជំសាសនិ ៍ សមាសភាពគ្រួែ�សារ ទ្ធិ�នោរផ្តៃ�វិភេែទ្ធិ អាយុ សមូតិែភាព និ�
ងយែែនិឌ័្រ។ ក្រុែសងួក្រុែងុត្រូែ�វិធ្វើើើការផ្តែសេពើផ្តែសាយជាសាធារណូៈ និ�ងផ្តតល់ឱ់្ែយគំណូៈកមូមការត្រូែ�តិព�និ�តិែយនូិវិ
ពត័ិម៌ានិអ�ពរីបៀៀប់ដែែល់ការអនិវុិតិត House LA ក�ពងុប់និតដ�ណ្តេើរការឆ្នោាែ�ទៅរកការអនិវុិតិតសមាសធាតិុ
ល់�នៅឋានិ ការបែែងចែែកការវាយតិម្លៃៃែតិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិកើ�ងតិ�ប់ន់ិ និ�ងការប់ញ្ញាាែកប់់ន្ថែែែមូនូិវិល់�នៅឋានិ
សមូរមូែយ។

(d) កមមវិិធី ីHouse LA Fund-Programs។ ប្រាែែកទ់ា�ងអសដ់ែែល់បានិដ្ឋាក់កើ�ងមូូល់និ�ធិ� House LA Fund 
ជារៀៀងរាល់ឆំ់្នាំែ�ក្រៅែែពអីើដីែែល់បានិព�ពណូន៌ាំនៅកើ�ងផ្នែើែករង (b) និ�ង (c) នៃែផ្នែើែកនេះែ� ប់ុនុ្ថែតែកើ�ងករណីូ
ណាកដ៏ោយ មូ�និតិ�ច្ឆិជាង 92% នៃែមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund និងឹត្រូែ�វិប្រើែើប្រាែែសស់ម្រាែែប់ក់មូមវិិធីិដែែល់បានិ
ប់ញ្ញាាែក់នៅកើ�ងផ្នែើែក 22.618.3(d)(1) ដែែល់គេែសាះែល់ថ់ាជា "កមូមវិិធីិល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ" និ�ង
ផ្នែើែក 22.618.3(d)(2) ដែែល់គេែសាះែល់ថ់ាជា "កមូមវិិធីិទ្ធិប់ស់ាាែត់ិភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង" និ�ងដោយរមួូប់ញ្ញច�ល់គំ្មាែ
ជា "កមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund-Programs"។ កមូមវិិធិមូីូល់និ�ធិ� House LA Fund-Programs ត្រូែ�វិបែែងចែែក
ដចូ្ឆិ�ងក្រោែែមូ៖

(1) កមមវិិធីលំីនៅឋានិដែៃលមានិតមឹ្លៃៃសមរមៃយ។ ច្ឆិ�តិស�ប់ភាគំរយ (70%) នៃែកមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� LA 
Fund-Programs និងឹត្រូែ�វិប្រើែើប្រាែែសស់ម្រាែែប់ក់មូមវិិធីិល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ 
ដចូ្ឆិដែែល់បានិព�ពណូន៌ាំដោយអនិផុ្នែើែកនេះែ� ហើើយយោងតាមូផ្នែែនិការច្ឆិ�ណាយដែែល់
បានិអនុិមូត័ិដោយអនុិលោមូតាមូផ្នែើែក 22.618.4 នៃែក្រុែមូនេះែ� ដែែល់ដោ�ស្រាែែយតិម្រិែ�វិការ
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយនៅកើ�ងមូណូឌល់ក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុនីិមូយួៗ។

(i) ការច្ឆិ�ណាយនៃែមូលូ់និ�ធិ�សម្រាែែប់ក់មូមវិិធិលី់�នៅឋានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ ត្រូែ�វិទាមូទារ
កើ�ងកម្រិែ�តិអតិ�ប់រិមាដែែល់អាច្ឆិធ្វើើើទៅបានិ និ�ងស្រុែប់ជាមួូយនិងឹច្ឆិែបាប់់សហិព័និធ 
និ�ងរដឋ ដែែល់គំម្រោែែងដែែល់បានិផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�អនុិលោមូតាមូល់កខខ្ពណូឌតិម្រិែ�វិដូច្ឆិ
�ងក្រោែែមូ៖

a. តមឹ្លៃៃសមរមៃយ។ យនូិតីិទា�ងអសន់ៅកើ�ងគំម្រោែែងដែែល់ទ្ធិទួ្ធិល់
បានិការផួ្តល់មូ់ូល់និ�ធិ� ត្រូែ�វិតែែមានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ងកាន់ិកាប់ដ់ោយ
គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង គ្រួែ�សារដែែល់មានិ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់
�ាែ�ង ឬគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ លើើកលែែងតែែត្រូែ�វិបានិ
អនុិញ្ញាាែតិដោយផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(ii).b.4. និ�ង 22.618.3(d)(1)(ii).c.4. 
នៃែក្រុែមូនេះែ�។ ក្រុែសងួត្រូែ�វិអនុិវិតិតច្ឆិែបាប់់គោល់ការណូទ៍្ធិប់ស់ាាែត់ិការ
ផ្លាាែស់ទី្ធិល់�នៅរប់ស់គ្រួែ�សារដែែល់មានិល់កខណូៈសមូែបតិត�គ្រួែប់់គ្រាែែន់ិ
សម្រាែែប់យ់នូិតីិមួូយនៅពេែល់កានិក់ាប់់ដ�ប់ងូ ប់ុនុ្ថែតែប់នាំាែប់ម់ូកលើើសពី
ដែែនិក�ណូត់ិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់។ គ្រួែ�សារបែែប់នេះែ�អាច្ឆិត្រូែ�វិបានិគំ�តិថ្លៃៃែជួំល់
ដែែល់សមូស្រុែប់ទៅនឹិងកម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ប់ច្ឆិច�ប់ែបនិើរប់ស់ពកួគេែ។

b. ការព្រៃមព្រៀៃៀងផឹ្ដួ�វិការ។កមូមវិិធិីដែែល់បានិព�ពណូ៌នាំនៅកើ�ង
ផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(ii).a.-c. នៃែក្រុែមូនេះែ� រមួូទា�ងកមូមវិិធីិល់�នៅឋានិ
ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយសម្រាែែប់ច់្រើែើនិគ្រួែ�សារ គំ�រូជំម្រើែើសជំ�នួិស
សម្រាែែប់ក់មូមវិិធីិល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយអច្ឆិ��តែែយ ៍ និ�ង
កមូមវិិធីិធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូម និ�ងសាាែរល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ 
មានិប់�ណូងផ្តតល់់ល់�នៅឋានិផ្លាាែល់់ខ្ពៃ�និដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយដល់់
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គ្រួែ�សារតាមូកម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់រៀៀងៗខ្ពៃ�និ (ឧ. ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់
ក្រៃែែលែែង ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់�ាែ�ង និ�ង
គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់) ដែែល់កានិក់ាប់ច់្ឆិ�និនួិយូនិី
តិល់�នៅឋានិមូ�និថាជាកមូមស�ទ្ធិធ�ករ ឬអើកជួំល់ ហើើយតិម្លៃៃែផ្តេ� ឬថ្លៃៃែ
ជំលួ់រប់សព់កួគេែមូ�និលើើសពីតិម្លៃៃែផ្តេ�ដែែល់អាច្ឆិទ្ធិទួ្ធិល់យកបានិ ឬ
តិម្លៃៃែជំលួ់សមូរមូែយសម្រាែែប់់គ្រួែ�សារនៅកម្រិែ�តិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់បែែប់នេះែ�។ 
អច្ឆិល់និទ្រែពែយនីិមូយួៗ និ�ងយនូិតីិផ្តេ�ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយនីិមូយួ
ៗត្រូែ�វិបានិផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�ដោយយោងតាមូផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(ii).a.-c. 
នៃែក្រុែមូនេះែ� ត្រូែ�វិធ្វើើើឡើើងសែ�តិក្រោែែមូក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងដែែល់បានិកត់ិត្រាែែ
ដែែល់អាច្ឆិទ្ធិទួ្ធិល់យកបានិច្ឆិ�ពោះ�ក្រុែសងួ និ�ងត្រូែ�វិបានិកត់ិត្រាែែដោយ
អើកកត់ិត្រាែែខោនិធីិ Los Angeles ដែែល់ប់�ពេែញតាមូល់កខខ្ពណូឌតិម្រិែ�វិនិី
មូយួៗដចូ្ឆិ�ងក្រោែែមូ៖

1. យូ និី តិ ល់� នៅ ឋា និ នីិ មូួ យ ៗ កើ� ង គំ ម្រោែែ ង ត្រូែ� វិ
ប្រើែើប្រាែែស់ទា�ងស្រុែុងជាល់�នៅឋានិសម្រាែែប់់គ្រួែ�សារតាមូ
កម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់រៀៀងៗខ្ពៃ�និ។

2. តិម្លៃៃែល់�នៅឋានិ ឬការជំលួ់សម្រាែែប់យ់នូិតីិ
ល់�នៅឋានិបែែប់នេះែ� មូ�និត្រូែ�វិលើើសពីតិម្លៃៃែល់�នៅឋានិ
សមូរមូែយ ឬតិម្លៃៃែជួំល់សមូរមូែយតាមូកម្រិែ�តិច្ឆិ�ណូូល់រៀៀងៗ
ខ្ពៃ�និនោ�ទៀែ។

3. គ្មាាែនិយូនិីតិល់�នៅឋានិណាមូួយអាច្ឆិត្រូែ�វិបានិជួំល់ 
ឬជួំល់ប់និត លើើកលែែងតែែអើកដែែល់រស់នៅកើ�ងផ្តេ�ដែែល់
មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ងមូ�និលើើសពីតិម្លៃៃែជួំល់សមូរមូែយ 
ដែែល់យនូិតីិនេះែ�ត្រូែ�វិបានិក�ណូតិ។់

4. ការល់ក់ប់និតនៃែអច្ឆិល់និទ្រែពែ យ ជួំល់ដែែល់ផ្តតល់់
មូលូ់និ�ធិ�ដោយគំ�និ�តិផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ� និងឹត្រូែ�វិដ្ឋាក់កម្រិែ�តិ
ច្ឆិ�ពោះ�អងគភាពមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ ឬ Limited-Equity 
Housing Cooperatives រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ សាជំវីិកមូម
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ង Community Land 
Trusts ដើើមូែបធីានាំនូិវិការប្រើែើប្រាែែសប់់និតនៃែយូនិតីិកន្ថែៃែង
សំាែកន់ៅជាល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយដូច្ឆិ ផ្តតល់់
ជំនូិនៅកើ�ងផ្នែើែកនេះែ�។

5. កើ� ង ក រ ណូី យូ និី តិ ល់� នៅ ឋា និ ដែែ ល់ កា និ់ កា ប់់
ដោយមាាែស ់ ការល់កដ់�ប់ងូ និ�ងការល់ក់ប់និតទា�ងអស់
ត្រូែ�វិដ្ឋាក់កម្រិែ�តិច្ឆិ�ពោះ�អើកទ្ធិ�ញដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់
គ្រួែ�សារមូ�និលើើសពីកម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ ដែែល់យនូិី
តិត្រូែ�វិបានិផ្តតល់់ជូំនិ ហើើយអើកដែែល់មូ�និប់ង់ប្រាែែក់
លើើសពីតិម្លៃៃែល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយតាមូ
កម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់នោ� ឬ Limited-Equity Housing 
Cooperatives ឬអងគភាពស្រុែដើៀងគំ្មាែ ដែែល់ផ្តតល់់ភាពជា
មាាែសស់ម្រាែែប់ល់់�នៅឋានិ និ�ងល់ទ្ធិធភាពដែែល់អាច្ឆិ
ទ្ធិ�ញបានិកើ�ងនិ�រនិតរភាពជាមូួយនិឹងកម្រិែ�តិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ
ជា មូ ធិែ យ មូ ស ម្រាែែ ប់់ គ្រួែ� សា រ ដែែ ល់ មា និ ច្ឆិ� ណូូល់ ទា ប់ 
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ហើើយដែែល់អនុិញ្ញាាែតិឱ្ែយមូ�និលើើសពី 20% នៃែយនូិតីិ
ដែែល់ធ្វើើើជាកមូមស�ទ្ធិធ� និ�ងកាន់ិកាប់ក់ើ�ងអត្រាែែទី្ធិផ្តែសារដែែល់
មូ�និមានិការដ្ឋាកក់ម្រិែ�តិ។ យនូិតីិអត្រាែែទី្ធិផ្តែសារដែែល់មូ�និ
មានិការដ្ឋាកក់ម្រិែ�តិ មូ�និត្រូែ�វិប្រើែើដើើមូែបីគំណូនាំល់ទ្ធិធភាព
ជាមូធិែយមូនៃែយនូិតីិកើ�ងគំម្រោែែងនោ�ទៀែ។

6. រយៈពេែល់នៃែការដ្ឋាក់កម្រិែ�តិល់ទ្ធិធភាពដែែល់អាច្ឆិ
ទ្ធិទួ្ធិល់យកបានិ ដែែល់មានិនៅកើ�ងកតិ�កាសញ្ញាាែត្រូែ�វិ
សែ�តិកើ�ងនិ�រនិតភាព ឬរយៈពេែល់អតិ�ប់រមាផ្ទេែសេែងទៀៀតិដែែល់
អាច្ឆិអនុិញ្ញាាែតិដោយច្ឆិែបាប់់ជាធិរមានិ លើើកលែែងតែែក�ច្ឆិច
ព្រែមូព្រៀែៀងដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយដែែល់មានិរយៈពេែល់
ក�ណូត់ិមូ�និតិ�ច្ឆិជាង 55 ឆំ្នាំែ� និងឹអាច្ឆិទ្ធិទួ្ធិល់យកបានិ
ល់�ុត្រាែែតែែមានិភាពចា�បាច្ឆិ ់ ដើើមូែបីប់�ពេែញតាមូល់កខខ្ពណូឌ
តិម្រិែ�វិនៃែប្រែភពមូលូ់និ�ធិ�ផ្ទេែសេែងទៀៀតិ។

7. ការដ្ឋាកក់ម្រិែ�តិល់ទ្ធិធភាពទ្ធិទ្ធិលួ់បានិត្រូែ�វិមានិកម្រិែ�តិ
ខ្ពពស ់ និ�ងមូ�និត្រូែ�វិបានិអនុិលោមូតាមូស�ទ្ធិធ�រកែសាទ្រែពែយ 
ក�ច្ឆិចសនិែយានៃែការជឿឿទ្ធិកុច្ឆិ�តិត ឬល់កខខ្ពណូឌ ឬការ
ដ្ឋាក់កម្រិែ�តិដែែល់ត្រូែ�វិកតិ់ត្រាែែប្រែឆ្នាំ�ងនិឹងអច្ឆិល់និទ្រែពែយ 
លើើកលែែងតែែក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងល់ទ្ធិធភាពដែែល់ទាក់ទ្ធិង
និងឹការប្រើែើប្រាែែសដ់ធីិៃ ី ដចូ្ឆិជាអងគភាពណាមួូយដែែល់
កានិក់ាប់់កមូមស�ទ្ធិធ�លើើយនូិតីិរប់ស់អច្ឆិល់និទ្រែពែយ ឬយូនិតីិ
កន្ថែៃែងសំាែក់នៅដោយការរឹប់អូសយកទ្រែពែយសមូែបតិ�ត ឬក�ច្ឆិច
សនិែយាជំ�និសួការរឹប់អសូយកទ្រែពែយសមូែបតិ�តត្រូែ�វិទ្ធិទ្ធិលួ់យក
ក្រោែែមូការដ្ឋាកក់ម្រិែ�តិល់ទ្ធិធភាពអាច្ឆិទ្ធិ�ញបានិ។

c. ការជនំិសួ ការផ្លាាៃសទ់លីនំៅ និងិសទិធនិៃៃការបដិូស្នើៃធីដំូបងូ។ 
ការផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�ដោយអនិុលោមូតាមូកមូម វិិធិីល់�នៅឋានិដែែល់
មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយត្រូែ�វិសែ�តិក្រោែែមូល់កខខ្ពណូឌដូច្ឆិ�ងក្រោែែមូ៖

1. ការអភ�វិឌ្ែឍដែែល់បានិផ្តតល់មូ់ូល់និ�ធិ�លើើអច្ឆិល់និទ្រែពែយ
ណាមូយួ ដែែល់រមួូមានិកែបាល់ដីមូយួ ឬកែបាល់ដចី្រើែើនិដែែល់
ប់ច្ឆិច�ប់ែបនិើមានិការប្រើែើប្រាែែស់ល់�នៅឋានិ ឬកើ�ងរយៈពេែល់
ប្រាែែ�ឆំ្នាំែ�មូនុិការដ្ឋាកព់ាកែយសុ�មូលូ់និ�ធិ� មានិការប្រើែើប្រាែែស់
ល់�នៅឋានិដែែល់ត្រូែ�វិបានិទុ្ធិកចោល់ ឬត្រូែ�វិបានិរ�ុរីៀ 
ដែែល់ជា ឬសែ�តិក្រោែែមូក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងដែែល់បានិកត់ិត្រាែែ
ទ្ធិកុ ឬច្ឆិែបាប់ដ់ែែល់ដ្ឋាក់កម្រិែ�តិលើើការជួំល់ដល់ក់ម្រិែ�តិ
ដែែល់សមូរមូែយសម្រាែែប់់គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់
ទាប់ សែ�តិនៅក្រោែែមូទ្ធិម្រិែង់ផ្ទេែសេែងទៀៀតិនៃែការជួំល់ ឬ
ការគ្រួែប់គ់្រួែងតិម្លៃៃែ តាមូរយៈការអនិវុិតិតត្រូែមឹូត្រូែ�វិរប់ស់
អងគភាពសាធារណូៈនៃែអ�ណាច្ឆិអងគភាពរប់សខ់្ពៃ�និ ឬ
កានិក់ាប់ដ់ោយគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ ត្រូែ�វិ
អនិុវិតិតតាមូល់កខខ្ពណូឌតិម្រិែ�វិនៅកើ�ងក្រុែមូរដ្ឋាាែភ�បាល់នៃែរដឋ 
California ផ្នែើែក 65915(c)(3) ទោះ�ជាយ៉ាាែងនេះែ�កត ី បានិ
ផ្តតល់ជ់ំនូិ យនូិតីិកន្ថែៃែងសំាែក់នៅទា�ងឡាយណាដែែល់
ជា ឬសែ�តិក្រោែែមូទ្ធិម្រិែង់នៃែការជំលួ់ ឬការគ្រួែប់គ់្រួែងតិម្លៃៃែ 
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តាមូរយៈការអនិុវិតិតត្រូែឹមូត្រូែ�វិរប់ស់អងគភាពសាធារណូៈ
នៃែអ�ណាច្ឆិអងគភាពរប់ស់ខ្ពៃ�និ ហើើយដែែល់ត្រូែ�វិបានិ ឬត្រូែ�វិ
បានិកានិក់ាប់់ដោយ គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់
លើើសពចី្ឆិ�ណូូល់ទាប់ និងឹត្រូែ�វិជំ�នួិសដោយយនូិតីិដែែល់
អាច្ឆិមានិល់ទ្ធិធភាព និ�ងកានិក់ាប់់ដោយគ្រួែ�សារដែែល់មានិ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់។ ជាងនេះែ�ទៅទៀៀតិ យនូិតីិជំ�នួិស
ត្រូែ�វិធ្វើើើឡើើងកើ�ងតិម្លៃៃែជួំល់សមូរមូែយ ឬតិម្លៃៃែល់�នៅឋានិដែែល់
សមូរមូែយសម្រាែែប់ ់ និ�ងកាន់ិកាប់ដ់ោយប់គុំគល់ និ�ងគ្រួែ�សារ
ដែែល់មានិច្ឆិ�ណូូល់ដចូ្ឆិគំ្មាែ ឬទាប់ជាង ដចូ្ឆិគ្រួែ�សារដែែល់
ក�ពងុកានិក់ាប់ ់ឬប្រែស�និបៀើយនូិតីិទុ្ធិកចោល់ ឬរ�ុរីៀ គ្រួែ�សារ
ដែែល់កានិក់ាប់់ទា�ងនោ�ពីមូនុិ រមួូទា�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិ
ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង ទាប់�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ ទាប់�ាែ�ង និ�ង
ទាប់។ ប្រែស�និបៀើប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់រប់សគ់្រួែ�សារដែែល់ក�ពងុ
កានិក់ាប់ ់ ឬកានិក់ាប់់ពមីូនុិមូក មូ�និត្រូែ�វិបានិគេែដឹង វានឹិង
ត្រូែ�វិបានិសនិមតិថា (a) គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់
ទាប់�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ ទាប់�ាែ�ង និ�ងទាប់ បានិកាន់ិកាប់់យនូិី
តិទា�ងនេះែ�កើ�ងសមាមាត្រូែដូច្ឆិគំ្មាែទៅនិឹងសមាមាត្រូែនៃែ
គ្រួែ�សារអើកជួំល់ ដែែល់ជាគ្រួែ�សារមានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់
�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ ទាប់�ាែ�ង និ�ងទាប់ ច្ឆិ�ពោះ�គ្រួែ�សារអើកជួំល់
ទា�ងអសន់ៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ ដចូ្ឆិដែែល់បានិក�ណូតិដ់ោយ
ទ្ធិ�និើន័ិយដែែល់អាច្ឆិរកបានិថ្មីមីៗប់�ផ្តុតិពីមូូល់ដ្ឋាាែនិទ្ធិ�និើនិ័យ
យុទ្ធិធសាស្រុតែនៃែល់ទ្ធិធភាពទ្ធិ�ញល់�នៅឋានិដ៏ទ្ធិូល់�ទ្ធិូលាយ
រប់សក់្រុែសងួល់�នៅឋានិ និ�ងទី្ធិក្រុែងុនៃែសហិរដឋអាមេែរិក 
និ�ង (b) សមាមាត្រូែនៃែគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់
ក្រៃែែលែែង គំជឺាសមាមាត្រូែមូយួពាកក់ណាាែល់នៃែគ្រួែ�សារ
ដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ។

2. ប្រែស�និបៀើអើកជួំល់មូុនិត្រូែ� វិតែែផ្លាាែស់ប់ត� រទ្ធិីល់�នៅ 
សម្រាែែប់រ់យៈពេែល់ណាមូយួ អើកអនុិវិតិតគំម្រោែែងតិម្រិែ�វិ
ឱ្ែ យផ្តតល់់ឱ្ែ យ ពួកគេែនិូ វិអតិែប្រែយោជំនិ៍នៃែការផ្លាាែស់ទ្ធិី
ល់�នៅដោយយោងតាមូជំ�ពូកទី្ធិ 16 (ចាប់ផ់្ទេតើមូជាមួូយ
ផ្នែើែកទី្ធិ 7260) នៃែសង្ហាាែតិទ់្ធិ ី 7 នៃែច្ឆិ�ណូងជឿើងទី្ធិ 1 នៃែ
ក្រុែមូរដ្ឋាាែភ�បាល់ និ�ងជំ�ពកូទី្ធិ XV នៃែក្រុែមូសាលាក្រុែងុ 
Los Angeles រមួូទា�ងប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�ដែែល់ពាក់ពន័ិធ។ ដើើមូែបី
អនុិវិតិតល់កខខ្ពណូឌនៃែជំ�ពូកទី្ធិ 16 នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 7 នៃែច្ឆិ�ណូងជឿើង
ទ្ធិ ី1 នៃែក្រុែមូរដ្ឋាាែភ�បាល់ និ�ងប់ន្ថែែែមូលើើកាតិពើក�ច្ឆិចផ្លាាែសប់់ត�រ
ទ្ធិលី់�នៅផ្ទេែសេែងទៀៀតិ អើកអនុិវិតិតគំម្រោែែងត្រូែ�វិរៀៀប់ច្ឆិ�គំម្រោែែង
ផ្លាាែសប់់ត�រទី្ធិល់�នៅ ហើើយក្រុែសួងត្រូែ�វិតិម្រិែ�វិឱ្ែយគំម្រោែែងផ្តតល់់
ជំនូិអើកជួំល់និវូិជំម្រើែើសដែែល់សមូហើែតិផុ្តល់ និ�ងក�ណូតិ់
អតិតសញ្ញាាែណូជាកល់ាកន់ិវូិល់�នៅឋានិជំ�នួិស ដែែល់អាច្ឆិ
ប្រើែៀប់ធ្វើៀប់បានិនៅពេែល់ផ្តតល់់ជូំនិ និ�ងសមូស្រុែប់ ហើើយ
មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយសម្រាែែប់គ់្រួែ�សារផ្តងដែែរ។

3. ប់ន្ថែែែមូពីលើើអតិែប្រែយោជំន៍ិនៃែការផ្លាាែស់ប់ត�រទី្ធិល់�នៅ
ដែែល់បានិរៀៀប់រាប់់�ងលើើ អើកអនុិវិតិតគំម្រោែែងត្រូែ�វិផ្តតល់់
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ស�ទ្ធិធ�នៃែការប់ដ�សេែធិជាលើើកដ�បូ់ងសម្រាែែប់់យូនីិតិដែែល់
អាច្ឆិប្រើែៀប់ធ្វើៀប់ ដែែល់មានិនៅកើ�ងការអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិ
ថ្មីម ី ឬការសាាែរឡើើងវិិញ។ សម្រាែែប់គ់្រួែ�សារដែែល់មានិ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ យនូិតីិនោ�ត្រូែ�វិតែែមានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ
សម្រាែែប់គ់្រួែ�សារត្រូែមឹូតិម្លៃៃែជួំល់សមូរមូែយ ឬថ្លៃៃែច្ឆិ�ណាយ
លើើល់�នៅឋានិមួូយដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ។ ប្រែស�និបៀើ
អើកជំួល់មូ�និបានិប់�ពេែញទៅតាមូល់កខខ្ពណូឌតិម្រិែ�វិនៃែស�ទ្ធិធ�
ទ្ធិទួ្ធិល់បានិពបី្រែភពមូលូ់និ�ធិ�មួូយ ឬច្រើែើនិនៃែការអភ�វិឌ្ែឍ
ល់�នៅឋានិថ្មីម ី ឬការសាាែរឡើើងវិិញ ឬដោយហើែតុិផ្តល់
ណាមូួយផ្ទេែសេែងទៀៀតិដែែល់មូ�និកាន់ិកាប់់យូនិីតិកើ�ងការ
អភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិថ្មីម ី ឬដែែល់បានិសាាែរឡើើងវិិញ អើកជួំល់
ត្រូែ�វិតែែទ្ធិទួ្ធិល់បានិអាទ្ធិ�ភាពកើ�ងការជួំល់ ឬទ្ធិ�ញល់�នៅឋានិ
ដែែល់សែ�តិនៅកើ�ងការអភ�វិឌ្ែឍផ្ទេែសេែងទៀៀតិ ដែែល់បានិផ្តតល់់
មូលូ់និ�ធិ�ដោយកមូមវិិធិលី់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ។ 
ក្រុែសួងត្រូែ�វិរកែសាប់ញីូ្ញ�ាែ�អើកជំួល់ដែែល់បានិផ្លាាែស់ទី្ធិ
ល់�នៅដោយសារការអភ�វិឌ្ែឍទា�ងនោ� ហើើយអាច្ឆិប់ង្កើើើតិ
ច្ឆិែបាប់់ដែែល់សមូហើែតិផុ្តល់សម្រាែែប់ក់�ណូតិអ់ាទ្ធិ�ភាពរប់ស់
អើកដែែល់បានិរាយនាំមូកើ�ងប់ញីូ្ញតាមូប់ទ្ធិប់ញ្ញាាែ។

4. គ្មាាែនិអើីនៅកើ�ងផ្នែើែកនេះែ�និឹងត្រូែ� វិបានិអានិដើើមូែ បី
ហាមូឃាត់ិក្រុែុមូប្រែឹកែសាក្រុែុងពីការទ្ធិទួ្ធិល់យកល់កខខ្ពណូឌ
តិម្រិែ�វិនៃែការផ្លាាែសប់់ត�រយនូិតីិ ល់កខខ្ពណូឌតិម្រិែ�វិនៃែជំ�នួិយកើ�ង
ការផ្លាាែសទ់្ធិលី់�នៅ ឬស�ទ្ធិធ�នៃែតិម្រិែ�វិការកើ�ងប់ដ�សេែធិដ�ប់ងូ 
ដែែល់ការពារអើកជំួល់ដែែល់ផ្លាាែស់ទី្ធិល់�នៅច្រើែើនិជាង
ល់កខខ្ពណូឌតិម្រិែ�វិនៃែផ្នែើែកនេះែ�។ សម្រាែែប់ត់ែែគោល់ប់�ណូង
នៃែផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(i).c. ការគ្រួែប់គ់្រួែងការជំ�និសួ ការ
ផ្លាាែសប់់ត�រទី្ធិល់�នៅ និ�ងស�ទ្ធិធ�នៃែការប់ដ�សេែធិលើើកដ�ប់ងូ 
"ការជំលួ់ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ" ត្រូែ�វិមានិអតិែន័ិយ
ដចូ្ឆិគំ្មាែ ដចូ្ឆិដែែល់បានិក�ណូតិក់ើ�ងផ្នែើែក 50053 នៃែក្រុែមូ
សខុ្ពភាព និ�ងសុវិតិែ�ភាពរដឋ California និ�ង "ថ្លៃៃែច្ឆិ�ណាយ
លើើល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ" ត្រូែ�វិមានិអតិែន័ិយ
ដចូ្ឆិគំ្មាែ ដចូ្ឆិដែែល់បានិក�ណូតិក់ើ�ងផ្នែើែក 50052.5 នៃែក្រុែមូ
សខុ្ពភាព និ�ងសុវិតិែ�ភាពរដឋ California។

d. ដើើ មូែ បី មា និ ល់ កខ ណូៈ គ្រួែ ប់់ គ្រាែែ និ់ ស ម្រាែែ ប់់ កា រ ទ្ធិ ទ្ធិួ ល់ បា និ
មូលូ់និ�ធិ�ព ី កមូមវិិធីិល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ អើកដ្ឋាក់ពាកែយ
សុ�ត្រូែ�វិតែែប់ង្ហាាែញពីប្រែវិតិត�នៃែការអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែ
សមូរមូែយ និ�ង/ឬប់ទ្ធិព�សោធិនិគ៍្រួែប់គ់្រួែងអច្ឆិល់និទ្រែពែយដែែល់មានិតិម្លៃៃែ
សមូរមូែយ ដោយសារក្រុែសងួក�ណូតិល់់កខខ្ពណូឌទា�ងនោ�ឱ្ែយស្រុែប់គំ្មាែ
ជាមូយួនិងឹគោល់ប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ�។ Community Land Trusts 
និ�ង Limited-Equity Housing Cooperatives អាច្ឆិមានិល់កខណូៈ
គ្រួែប់់គ្រាែែន់ិសម្រាែែប់់ការផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�ពីគំ�និ�តិផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ�ដោយមូ�និ
ប់ង្ហាាែញអ�ពីប្រែវិតិត�នៃែការអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ 
និ�ង/ឬប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិគ្រួែប់់គ្រួែងអច្ឆិល់និទ្រែពែយដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ
តាមូរយៈ (a) ការចាប់់ដៃែគំជូាមូយួអងគការមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ 
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ដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិនិ ៍ ឬ (b) ការប់ង្ហាាែញភសត�តាងនៃែប់គុំគល់�ក
ដែែល់មានិសមូតិែភាពគ្រួែប់គ់្រាែែន់ិកើ�ងការគ្រួែប់គ់្រួែង និ�ងផ្តតល់នូ់ិវិគំម្រោែែង
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ ដចូ្ឆិដែែល់បានិក�ណូតិដ់ោយ
ក្រុែសងួ និ�ងស្រុែប់គំ្មាែតាមូគោល់ប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ�។

(ii) មូលូ់និ�ធិ�កមូមវិិធីិល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយនឹិងត្រូែ�វិបែែងចែែកតាមូ
ប្រែភេែទ្ធិដូច្ឆិ�ងក្រោែែមូនេះែ� បៀើយោងតាមូផ្នែែនិការច្ឆិ�ណាយដែែល់បានិអនិមុូត័ិ
ដោយយោងតាមូផ្នែើែក 22.618.4 នៃែក្រុែមូនេះែ�៖

a. លនំៅឋានិតមឹ្លៃៃសមរមៃយសម្រាៃៃប់ច្រើៃ�និគ្រួៃ�ស្ការ៖ ម្លៃៃែពីរភាគំរយ
កនិៃ� (22.5%) នៃែកមូមវិិធីិ House LA Fund-Programs និងឹត្រូែ�វិបែែងចែែក
ជារៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ�សម្រាែែប់ក់ារអភ�វិឌ្ែឍនៃែការគ្មា�ទ្រែ និ�ង/ឬគំម្រោែែង
ល់�នៅឋានិដែែល់ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយច្ឆិ�និនួិ 40 យនូិតីិ ឬច្រើែើនិជាង
នេះែ�សម្រាែែប់់ប្រែជាជំនិដែែល់មានិប្រាែែ ក់ច្ឆិ�ណូូល់គ្រួែប់់គ្រាែែ ន់ិ រួមូគំ្មាែ
ជាមូួយប្រែភពមូូល់និ�ធិ�ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយរប់ស់
សហិពន័ិធ រដឋ និ�ងមូូល់ដ្ឋាាែនិផ្ទេែសេែងទៀៀតិ ដចូ្ឆិជាឥណូទានិពនិធលើើ
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិច្ឆិ�ណូូល់ទាប់រប់សស់ហិព័និធ និ�ងឥណូទានិ
ពនិធលើើល់�នៅឋានិដែែល់មានិច្ឆិ�ណូូល់ទាប់រប់សរ់ដឋ ឬដើើមូែបីប់ង់ប្រាែែក់
ដើើមូ និ�ងការប្រាែែក់លើើប់�ណុូល់ដែែល់ជំ�ពាកស់ម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូង
បែែប់នេះែ�។ ភាគំរយនេះែ�អាច្ឆិកើើនិឡើើងរហិតូិដល់់អតិ�ប់រមាម្លៃៃែប្រាែែ�
ភាគំរយ (25%) នៃែកមូមវិិធីិមូូល់និ�ធិ� House LA Fund-Programs លើើ
មូលូ់ដ្ឋាាែនិប្រែចា�ឆំ្នាំែ� ដោយប្រើែើច្ឆិ�ណូូល់លើើសពមូីូល់និ�ធិ�សេែែរភាព
កមូមវិិធីិដោយយោងតាមូផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(ii).e. នៃែក្រុែមូនេះែ�។ 
យូនិីតិទា�ងអស់ត្រូែ�វិសែ�តិនៅក្រោែែមូក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងដែែល់ប់�ពេែញតាមូ
ល់កខខ្ពណូឌតិម្រិែ�វិនៃែផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(i).b.

b. គំរំជូម្រើៃ�សផ្ដើៃសេៃងទៀៀតសម្រាៃៃប់លនំៅឋានិដែៃលមានិតមឹ្លៃៃសមរមៃយ
ជាអចនិិ្ត្រៃៃៃយ៍៖ ម្លៃៃែពីរភាគំរយកនិៃ� (22.5%) នៃែកមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� 
House LA Fund-Programs និងឹត្រូែ�វិបែែងចែែកជារៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ�សម្រាែែប់់
ការសាងសងន់ៃែអគ្មារជំលួ់ដែែល់មានិការគ្មា�ទ្រែ និ�ងមានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ
ថ្មីម ី ឬគំម្រោែែងជួំល់/មាាែសផ់្តេ�ច្ឆិម្រិែ�ុច្ឆិ�និនួិ 40 យនូិតីិ ឬច្រើែើនិជាង
នេះែ� ឬដើើមូែបីប់ង់ថ្លៃៃែដើើមូ និ�ងការប្រាែែក់លើើប់�ណុូល់ដែែល់បានិជំ�ពាក់
សម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងបែែប់នេះែ�។ មូលូ់និ�ធិ�ទា�ងនេះែ�ក៏អាច្ឆិត្រូែ�វិបានិ
ប្រើែើសម្រាែែប់ក់ារធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូម ការសាាែរឡើើងវិិញ ការប្រើែើឡើើងវិិញ 
ការជំលួ់ ការអភ�រកែសេ និ�ងប្រែតិ�ប់តិត�ការនៃែគំម្រោែែងដែែល់មានិការគ្មា�ទ្រែ 
និ�ង/ឬមានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ ឬគំម្រោែែងជួំល់/មាាែសផ់្តេ�ច្ឆិម្រិែ�ុសម្រាែែប់ទ់្ធិ�ហិ�
ណាមូយួ ឬដើើមូែបបី់ង់ថ្លៃៃែដើើមូ និ�ងការប្រាែែក់លើើប់�ណុូល់ដែែល់បានិ
ជំ�ពាកស់ម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងបែែប់នេះែ�។ ភាគំរយនេះែ�អាច្ឆិកើើនិឡើើង
រហិតូិដល់អ់តិ�ប់រមាម្លៃៃែប្រាែែ�ភាគំរយ (25%) នៃែកមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� House 
LA Fund-Programs លើើមូូល់ដ្ឋាាែនិប្រែចា�ឆំ្នាំែ� ដោយប្រើែើច្ឆិ�ណូូល់លើើស
ពមីូលូ់និ�ធិ�សេែែរភាពកមូមវិិធីិដោយយោងតាមូផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(ii).e. 
នៃែក្រុែមូនេះែ�។ មូូល់និ�ធិ�នេះែ�ត្រូែ�វិសែ�តិក្រោែែមូល់កខខ្ពណូឌដូច្ឆិ�ងក្រោែែមូ៖

1. យូនិីតិល់�នៅឋានិនិឹងត្រូែ�វិបានិប់ង្កើើើតិឡើើងដោយ
អងគភាពដែែល់មានិល់កខណូៈសមូែបតិត�គ្រួែប់់គ្រាែែន់ិសម្រាែែប់់
ការផ្តតល់មូ់ូល់និ�ធិ�ក្រោែែមូផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(i).d. នៃែក្រុែមូ
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នេះែ�។ យនូិតីិល់�នៅឋានិត្រូែ�វិបានិកានិក់ាប់់ និ�ង/ឬគ្រួែប់គ់្រួែង
ដោយអងគភាពសាធារណូៈ អាជាាែធិរល់�នៅឋានិកើ�ង
តិ�ប់ន់ិ Community Land Trust, Limited Equity Housing 
Cooperative ឬអងគភាពមូ�និស្វែើែងរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ
នៅកើ�ងក្រុែមូរដឋករកើ�ងផ្នែើែក 501(c)(3) ដែែល់ប់ង្ហាាែញពបី្រែវិតិត�
នៃែការអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិ និ�ង/ឬមានិប់ទ្ធិព�សោធិនិ៍
គ្រួែប់គ់្រួែងអច្ឆិល់និទ្រែពែយដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ តាមូរយៈ
ដ�ណ្តេើរការដែែល់ក្រុែសងួត្រូែ�វិក�ណូតិ។់ Community Land 
Trust ឬ Limited-Equity Housing Cooperative ដោយ
គ្មាាែនិប្រែវិតិត�ដែែល់បានិប់ង្ហាាែញពកីារអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិ និ�ង/
ឬមានិប់ទ្ធិព�សោធិនិគ៍្រួែប់គ់្រួែងអច្ឆិល់និទ្រែពែយនៃែល់�នៅឋានិ 
ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ អាច្ឆិមានិល់កខណូៈគ្រួែប់គ់្រាែែន់ិ
សម្រាែែប់់ការផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�នៅក្រោែែមូផ្នែើែករងនេះែ�តាមូរយៈ 
(a) ចាប់់ដៃែគំជូាមូយួអងគការមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញដែែល់
មានិប់ទ្ធិព�សោធិនិ ៍ ដចូ្ឆិដែែល់បានិក�ណូតិដ់ោយក្រុែសងួ 
និ�ងស្រុែប់តាមូគោល់ប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ� ឬ (b) ការ
ប់ង្ហាាែញភសត�តាងនៃែប់ុគំគល់�កដែែល់មានិសមូតិែភាព
គ្រួែប់គ់្រាែែន់ិកើ�ងការគ្រួែប់គ់្រួែង និ�ងផ្តតល់នូ់ិវិគំម្រោែែងល់�នៅឋានិ
ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ ដចូ្ឆិដែែល់បានិក�ណូតិដ់ោយ
ក្រុែសងួ និ�ងស្រុែប់គំ្មាែតាមូគោល់ប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ�។

2. គំម្រោែែងមួូយអាច្ឆិជំួយដល់់ប្រែភេែទ្ធិច្ឆិ�ណូូល់គ្រួែ�សារ
ច្ឆិម្រិែ�ុ រមួូមានិគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់
ក្រៃែែលែែង គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ 
គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់�ាែ�ង និ�ងគ្រួែ�សារ
ដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់។

3. យ៉ាាែងហោច្ឆិណាស ់ 20% នៃែយនូិតីិល់�នៅឋានិ
រប់ស់គំម្រោែែងត្រូែ�វិប់ម្រិែុងទ្ធិុកសម្រាែែប់់គ្រួែ�សារដែែល់មានិ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង និ�ង/ឬគ្រួែ�សារដែែល់មានិ
ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ។

4. យូនិីតិទា�ងអស់ត្រូែ�វិសែ�តិនៅក្រោែែមូក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀង
ដែែល់ប់�ពេែញតាមូល់កខខ្ពណូឌតិម្រិែ�វិនៃែផ្នែើែក 22.618.3(d)
(1)(i).b. លើើកលែែងតែែយោងទៅតាមូល់កខណូៈវិិនិ�ចិ្ឆិយ
ដែែល់បានិប់ង្កើើើតិឡើើងដោយក្រុែសួង ស្រុែប់ជាមួូយនិងឹ
គោល់ប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ� ហើើយសម្រាែែប់ត់ែែ
គោល់ប់�ណូងនៃែការប់ង្កើើើនិសេែែរភាពហិ�រញ្ញញវិតិែ�នៃែច្ឆិ�និនួិខ្ពើង
ផ្តេ�សម្រាែែប់គ់្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង 
គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ យនូិតីិ
គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់�ាែ�ង នៅកើ�ងគំម្រោែែង
រហិតូិដល់ ់20% នៃែយនូិតីិអាច្ឆិមូ�និត្រូែ�វិបានិរឹតិប់និតងឹច្ឆិ�ពោះ�
កម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ និ�ងតិម្លៃៃែជួំល់នោ�ទៀែ។
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5. ប្រែជាជំនិដែែល់រសន់ៅមានិស�ទ្ធិធ�ចូ្ឆិល់រមួូដោយផ្លាាែល់់ 
និ�ងធ្វើើើការសម្រើែែច្ឆិច្ឆិ�តិតទាកទ់្ធិងទៅនឹិងប្រែតិ�ប់តិត�ការ និ�ង
ការគ្រួែប់គ់្រួែងគំម្រោែែងប្រែកប់ដោយអតិែន័ិយ។

6. គំម្រោែែងនេះែ�ត្រូែ� វិ រួមូប់ញ្ញច�ល់កមូមស�ទ្ធិធ�ល់�នៅឋានិ 
រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ Limited-Equity Housing Cooperatives 
នៅពេែល់ដែែល់អាច្ឆិធ្វើើើទៅបានិ និ�ងគួំរឱ្ែយច្ឆិង់បានិ។

7. គំម្រោែែងត្រូែ�វិប្រើែើប្រាែែស់ដីសាធារណូៈដែែល់អាច្ឆិធ្វើើើ
ទៅបានិ និ�ងគួំរឱ្ែយច្ឆិង់បានិ។

c. ការធ្វើើ�លទធកមម និិងការស្កាាៃរឡើ�ងវិិញនៃៃលនំៅឋានិដែៃលមានិតមឹ្លៃៃ
សមរមៃយ៖ ដប់់ភាគំរយ (10%) នៃែកមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund-
Programs និងឹត្រូែ�វិបែែងចែែកជារៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ�សម្រាែែប់ក់ារធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូម 
ការអភ�រកែសេ ការសាាែរឡើើងវិិញ ការជំលួ់ ឬប្រែតិ�ប់តិត�ការល់�នៅឋានិ
ដែែល់មានិស្រាែែប់ ់ រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ អច្ឆិល់និទ្រែពែយដែែល់គ្រួែប់គ់្រួែង
ការជំលួ់ សណាាែគ្មារនៃែសំាែកន់ៅ ផ្តេ�សំាែក់នៅប់នាំាែប់ប់់និែសេ� និ�ងផ្តេ�
សំាែកន់ៅប់នាំាែប់ប់់និែសេ�កម្រិែ�តិតូិច្ឆិ ទា�ងដោយគ្មាាែនិក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងដែែល់
មានិស្រាែែប់ ់ឬជាមូយួនិងឹក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងដែែល់មានិស្រាែែប់ ់ដែែល់តិម្រិែ�វិ
ឱ្ែយមានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ ដែែល់នឹិងផុ្តតិក�ណូតិក់ើ�ងរយៈពេែល់ដប់់ (10) ឆំ្នាំែ�
នៃែការចាប់ផ់្ទេតើមូគំម្រោែែង ដោយសារក្រុែសងួក�ណូតិល់់កខខ្ពណូឌនោ�ឱ្ែយ
ស្រុែប់នឹិងគោល់ប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ� ឬដើើមូែបីប់ង់ថ្លៃៃែដើើមូ និ�ងការប្រាែែក់
លើើប់�ណុូល់ដែែល់បានិជំ�ពាកស់ម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងបែែប់នេះែ� សែ�តិ
ក្រោែែមូល់កខខ្ពណូឌដូច្ឆិ�ងក្រោែែមូ៖

1. ភាគំច្រើែើនិនៃែយូនិីតិរប់ស់អច្ឆិល់និទ្រែពែ យត្រូែ� វិតែែ
កានិ់កាប់់ដោយគ្រួែ�សារដែែល់មានិច្ឆិ�ណូូល់ទាប់នៅពេែល់
ធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូម ដែែល់នឹិងត្រូែ�វិសនិមត់ិថា ប្រែស�និបៀើអើកជួំល់
ភាគំច្រើែើនិត្រូែឡូប់ម់ូកប់ញ្ញាាែក់ថា ប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់រប់សព់កួគេែ
សែ�តិនៅកម្រិែ�តិ ឬនៅក្រោែែមូកម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់
តាមូរបៀៀប់ដែែល់ក្រុែសងួត្រូែ�វិក�ណូតិ។់ ទោះ�ជាបានិរៀៀប់រាប់់
�ងលើើក៏ដោយ មូលូ់និ�ធិ�អាច្ឆិត្រូែ�វិបានិប្រើែើប្រាែែសស់ម្រាែែប់់
ការធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូម និ�ងការសាាែរឡើើងវិិញនិវូិអច្ឆិល់និទ្រែពែយ
ណាមូយួ ដែែល់ត្រូែ�វិបានិប្រើែើជាសណាាែគ្មារសំាែកន់ៅ
កើ�ងរយៈពេែល់ប្រាែែ�ឆំ្នាំែ�មូនុិពេែល់ដ្ឋាកព់ាកែយសេើើសុ�មូលូ់និ�ធិ�។

2. យនូិតីិល់�នៅឋានិត្រូែ�វិបានិកានិក់ាប់ ់ និ�ង/ឬ
គ្រួែប់គ់្រួែងដោយអងគភាពសាធារណូៈ អាជាាែធិរល់�នៅឋានិ
កើ�ងតិ�ប់ន់ិ Community Land Trust, Limited Equity 
Housing Cooperative ឬអងគភាពមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ
នៅកើ�ងក្រុែមូរដឋករកើ�ងផ្នែើែក 501(c)(3) ដែែល់ប់ង្ហាាែញពី
ប្រែវិតិត�នៃែការអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិ និ�ង/ឬមានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិ
គ្រួែប់គ់្រួែងអច្ឆិល់និទ្រែពែយដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ តាមូរយៈ
ដ�ណ្តេើរការដែែល់ក្រុែសងួត្រូែ�វិក�ណូតិ។់ Community Land 
Trust ឬ Limited-Equity Housing Cooperative អាច្ឆិមានិ
ល់កខណូៈគ្រួែប់់គ្រាែែន់ិសម្រាែែប់់ការផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�តាមូរយៈ 
(a) ការចាប់់ដៃែគំជូាមូយួអងគការមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ 
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ដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិនិ៍ដូច្ឆិដែែល់បានិក�ណូត់ិដោយ
ក្រុែសងួ ឬ (b) ការប់ង្ហាាែញភសត�តាងនៃែសមូតិែភាព
ប់គុំគល់�កគ្រួែប់គ់្រាែែន់ិកើ�ងការគ្រួែប់គ់្រួែង និ�ងផួ្តល់នូ់ិវិគំម្រោែែង
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ តាមូរយៈដ�ណ្តេើរការ
ដែែល់ក�ណូត់ិដោយក្រុែសងួ។

3. យូនីិតិទា�ងអស់ត្រូែ�វិសែ�តិនៅក្រោែែមូក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀង
ដែែល់ប់�ពេែញតាមូល់កខខ្ពណូឌតិម្រិែ�វិនៃែផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(i).b.

4. ទោះ�ប់ីជាប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�ល់ទ្ធិធភាពមានិចែែងកើ�ងផ្នែើែក 
22.618.3(d)(1)(i).a. និ�ង 22.618.3(d)(1)(i).b. នៃែក្រុែមូនេះែ�
កដ៏ោយ អើករសន់ៅដែែល់មានិស្រាែែប់ន់ៃែអច្ឆិល់និទ្រែពែយ
ដែែល់ទ្ធិទ្ធិលួ់បានិដោយអនិលុោមូតាមូកមូមវិិធិធី្វើើើល់ទ្ធិធកមូម 
និ�ងសាាែរឡើើងវិិញនិូវិល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ
នេះែ� មូ�និត្រូែ�វិផ្លាាែសទ់្ធិលី់�នៅជាអច្ឆិ��តែែយទ៍ៀែ បៀើទោះ�បី់ជា
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់រប់ស់ពួកគេែលើើសពីដែែនិក�ណូតិ់គ្រួែ�សារ
ដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ ឬកម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់
ទាប់ណាមួូយដែែល់បានិក�ណូត់ិសម្រាែែប់់ មួូយយូនិី
តិក៏ដោយ។ គំម្រោែែងនឹិងសម្រើែែច្ឆិបានិការកានិក់ាប់់ 
100 ភាគំរយដោយគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់
ទាប់ (ឬកម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ជាកល់ាកន់ៃែគំម្រោែែងទាប់
ណាមូយួ) កើ�ងរយៈពេែល់តាមូរយៈច្ឆិ�ណូូល់យនូិតីិ។

5. តាមូរយៈដ�ណ្តេើ រការដែែល់ក្រុែសួងត្រូែ� វិក�ណូតិ់ 
អងគភាពដែែល់ទ្ធិទ្ធិួល់បានិអច្ឆិល់និទ្រែពែយត្រូែ�វិដ្ឋាក់ប់ញូ្ញ�និ
ផ្នែែនិការសម្រាែែប់់ការ ចូ្ឆិល់រួមូ រប់ស់អើក រស់នៅកើ�ង
ការគ្រួែប់គ់្រួែង និ�ងប្រែតិ�ប់តិត�ការអគ្មារ ដែែល់អាច្ឆិរមួូប់ញ្ញច�ល់
ផ្នែែនិការសម្រាែែប់ក់មូមស�ទ្ធិធ�រប់ស់អើកជួំល់ ដចូ្ឆិជា Limited-
Equity Housing Cooperative។ ក្រុែសងួត្រូែ�វិសហិការ និ�ង
សម្រិែប់សម្រិែ�ល់ផ្នែែនិការសម្រាែែប់់កមូមស�ទ្ធិធ�រប់ស់អើកជំួល់ 
ហើើយមូ�និត្រូែ�វិដ្ឋាក់ល់កខខ្ពណូឌមូ�និសមូហើែតុិផ្តល់ដែែល់
ហាមូឃាតិក់ារផ្ទេេែរកមូមស�ទ្ធិធ�បែែប់នេះែ�ឡើើយ។

6. ការផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�រប់ស់គំម្រោែែងអាច្ឆិប្រើែើទ្ធិម្រិែង់ជា
ជំ�នួិយ ឬកមូច ី ប់ុនុ្ថែតែមូ�និតិម្រិែ�វិឱ្ែយមានិការប្រើែើប្រាែែសទ់្ធិម្រិែង់
ប់ន្ថែែែមូនៃែមូលូ់និ�ធិ�នោ�ទៀែ ប្រែស�និបៀើមូូល់និ�ធិ�ប់ន្ថែែែមូ
បែែប់នេះែ�ធ្វើើើឱ្ែយល់កខខ្ពណូឌណាមួូយ ដែែល់មានិចែែងកើ�ង
ផ្នែើែករងនេះែ�មូ�និអាច្ឆិអនុិវិតិតបានិ ឬប្រែស�និបៀើការផ្តតល់់
មូូល់និ�ធិ�រារា�ងការផ្ទេេែរអច្ឆិល់និទ្រែពែយនាំពេែល់អនាំគំតិ
ទៅជាកមូមស�ទ្ធិធ�រប់សអ់ើកជួំល់។

7. មូូល់និ�ធិ�អាច្ឆិត្រូែ�វិបានិប្រើែើប្រាែែស់ដើើមូែបីទ្ធិទួ្ធិល់បានិ 
ដ�ឡើើង សាងសង់ ឬសាាែរល់�នៅឋានិឡើើងវិិញ រមួូទា�ង
ផ្តេ�សំាែក់នៅប់នាំាែប់ប់់និែសេ� (“ADUs”) និ�ងផ្តេ�សំាែក់នៅ
ប់នាំាែប់ប់់និែសេ�កម្រិែ�តិទាប់ (“JDUs”) ដរាប់ណា ADUs និ�ង 
JDUs ទា�ងអសត់្រូែ�វិបានិប្រើែើជាល់�នៅឋានិជួំល់ ឬកមូមស�ទ្ធិធ�
លើើល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ។ ក្រុែសងួអាច្ឆិ
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ផ្ទេេ�ងផ្លាាែតិក់ារប្រើែើប្រាែែសរ់ប់ស់ ADUs និ�ង JDUs ដែែល់គ្រួែប់
ដណូេប់ដ់ោយការផ្តតល់ន់េះែ�ពីពេែល់មួូយទៅពេែល់មួូយ។

8. ក្រុែសួងត្រូែ�វិសម្រិែប់សម្រិែ�ល់ការប្រើែើប្រាែែស់មូូល់និ�ធិ�
ពកីមូមវិិធីិធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូម និ�ងសាាែរឡើើងវិិញនូិវិល់�នៅឋានិ
ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយនេះែ� ដើើមូែបីធ្វើើើស�ណ្តេើកើ�ងការជំយួ
ទ្ធិ�ញគំម្រោែែងអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិ ដែែល់តិម្រិែ�វិឱ្ែយផ្តតល់ជូ់ំនិ
អងគភាពមានិល់កខណូៈសមូែបតិត�គ្រួែប់់គ្រាែែនិ់និូ វិឱ្កាស
កើ�ងការទ្ធិ�ញក្រោែែមូក្រុែមូរដឋ California ផ្នែើែកទី្ធិ 65863.11 
តាមូរយៈការធ្វើើើសកមូមភាពកើ�ងរយៈពេែល់ក�ណូត់ិដែែល់
បានិប់ង្កើើើតិឡើើងដោយច្ឆិែបាប់់នោ�។

d. ឱកាសជាមាាៃសក់មមសទិធលិេ�ផ្ដួះ� ការកស្កាងសមតថភាព និងិ
ជនំិយួប្រៃតិបតិិការ៖ ដប់់ភាគំរយ (10%) នៃែកមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� House 
LA Fund-Programs និងឹត្រូែ�វិបែែងចែែកជារៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ�ទៅដល់់៖ (1) 
គ្មា�ទ្រែដល់គ់្រួែ�សារទោះល់ និ�ងឱ្កាសជាមាាែសក់មូមស�ទ្ធិធ�លើើផ្តេ�រួមូគំ្មាែ 
រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ ជំ�នួិយការប់ងរំ់លោ� ភាពជាមាាែសក់មូមស�ទ្ធិធ�លើើផ្តេ�
រមួូ និ�ងមូូល់និ�ធិ�មុូនិការអភ�វិឌ្ែឍដែែល់ពាកព់ន័ិធ ជាមូយួនិងឹការប់ង្កើើើតិ
ល់�នៅឋានិបែែប់នេះែ� (2) ផ្តតល់មូ់ូល់និ�ធិ�នៃែការកសាងសមូតិែភាព
សម្រាែែប់ ់ Community Land Trust និ�ងអងគការផ្ទេែសេែងទៀៀតិដែែល់ប់ម្រើែើ 
និ�ងមានិភាពជាអើកដឹកនាំ�តិ�ណាងមូកពីសហិគំមូន៍ិដែែល់ជំួប់ការ
ខ្ពើ�ខ្លាំតិ និ�ងជួំយសម្រិែ�ល់ដល់ក់មូមស�ទ្ធិធ�រប់ស់អើកជួំល់ និ�ង (3) ផ្តតល់់
ជំ�នួិយប្រែតិ�ប់តិត�ការរយៈពេែល់វែែង ដែែល់គ្មា�ទ្រែដល់់ការសាងសងថ់្មីម ីការ
ធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូម និ�ង/ឬ ការសាាែរឡើើងវិិញនៃែល់�នៅឋានិដែែល់មានិស្រាែែប់់
កើ�ងទ្ធិម្រិែង់ដោយផ្នែអែកលើើគំម្រោែែង ជំ�នួិយទ្រែទ្រែងល់ើើការជំលួ់
រយៈពេែល់ច្រើែើនិឆំ្នាំែ� ជំ�និយួទ្រែទ្រែងល់ើើប្រែតិ�ប់តិត�ការ ឬជំ�នួិយទ្រែទ្រែង់
លើើសេែវាកមូម។ ជំ�នួិយប្រែតិ�ប់តិត�ការនឹិងផ្តតល់អ់ាទ្ធិ�ភាពដល់ល់់�នៅឋានិ
រប់សគ់ំម្រោែែងនៃែគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង និ�ង/
ឬគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ខ្លាំាែ�ងប់�ផ្តតុិ និ�ងគំម្រោែែងដែែល់
និងឹរកែសាភាពជាមាាែសក់មូមស�ទ្ធិធ�ដែែល់មូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ ភាពជា
អើកគ្រួែប់គ់្រួែង Community Land Trust stewardship និ�ង/ឬកមូមស�ទ្ធិធ�
អើកជួំល់ដែែល់មានិភាគំហិុនុិរមួូ។ កើ�ងកាល់ៈទៀែសៈណាកដ៏ោយ ក៏
មូូល់និ�ធិ�ជំ�និួយប្រែតិ�ប់តិត�ការដែែល់មានិមូូល់ដ្ឋាាែនិលើើគំម្រោែែងក៏មូ�និ
ត្រូែ�វិធាាែកច់្ឆិ�ុក្រោែែមូហាស�ប់ភាគំរយ (50%) នៃែឱ្កាសមាាែសក់មូមស�ទ្ធិធ�
លើើផ្តេ� ការកសាងសមូតិែភាព និ�ងការបែែងចែែកជំ�នួិយប្រែតិ�ប់តិត�ការ 
ហើើយមូូល់និ�ធិ�ជំ�និួយការកសាងសមូតិែភាពក៏និឹងធាាែក់ច្ឆិ�ុក្រោែែមូ
ដប់់ភាគំរយ (10%) នៃែឱ្កាសជាមាាែសក់មូមស�ទ្ធិធលើើផ្តេ� ការកសាង
សមូតិែភាព និ�ងការបែែងចែែកជំ�នួិយប្រែតិ�ប់តិត�ការ។

e. មលូនិិធីសិ្នើថៃរភាពកមមវិិធីី៖ ប្រាែែ�ភាគំរយ (5%) នៃែកមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� 
House LA Fund-Programs និងឹត្រូែ�វិបែែងចែែកជារៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ� ដើើមូែបី
ដោ�ស្រាែែយកងើ�ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់តាមូកាល់ក�ណូត់ិសម្រាែែប់់កមូមវិិធិី
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ងការទ្ធិប់ស់ាាែត់ិភាពគ្មាាែនិ
ផ្តេ�សម្ែបែង រប់ស ់House LA ដែែល់តិម្រិែ�វិឱ្ែយមានិល់�ហិរូប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់
ស្រុែប់គំ្មាែ ដចូ្ឆិដែែល់បានិណែែនាំ�ដោយក្រុែសងួ និ�ងគំណូៈកមាាែធិ�ការ
ត្រូែ�តិព�និ�តិែយ និ�ងសែ�តិក្រោែែមូការយល់់ព្រែមូពីក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុ ដើើមូែបី
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រមួូប់ញ្ញច�ល់ជាមូយួជំ�និយួប្រែតិ�ប់តិត�ការផ្នែអែកលើើគំម្រោែែង ជំ�នួិយ
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់សម្រាែែប់ម់ូនុិសែសេចាស ់ និ�ងជំនិព�ការដែែល់ប្រែឈ្នួមូ
និងឹហានិ�ភ័យលើើប់និេ�កច្ឆិ�ណាយថ្លៃៃែជំលួ់ ការការពារការប់ណ្តេេែញ
ចេែញ ព្រែមូទា�ងសេែវាជួំយសាធារណូៈជំនិ និ�ងកមូមវិិធិកីារអប់រំ់
អើកជួំល់ ដោយសារល់កខខ្ពណូឌទា�ងនោ�ត្រូែ�វិបានិប្រើែើនៅកើ�ង
ផ្នែើែកនេះែ�។ នៅពេែល់ដែែល់សមូតុិល់ែយនៃែមូលូ់និ�ធិ�សេែែរភាពកមូមវិិធីិ 
(Program Stabilization Fund) ឈានិដល់់ពីររយលានិដុលាាែរ (200 
លានិដុលាាែរ) ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់លើើសនិងឹត្រូែ�វិបែែងចែែកឱ្ែយសេមើៗ គំ្មាែ រវាង
កមូមវិិធីិល់�នៅឋានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយសម្រាែែប់ច់្រើែើនិគ្រួែ�សារ (Multifamily 
Affordable Housing program) និ�ងប់�ពេែញប់ន្ថែែែមូកមូមវិិធីិនេះែ�នៅកើ�ង
ផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(ii).a. និ�ងគំ�រជូំម្រើែើសផ្ទេែសេែងទៀៀតិសម្រាែែប់ក់មូមវិិធីិ
ល់�នៅឋានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយអច្ឆិ��តែែយន៍ៅកើ�ងផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(ii).b. 
នៃែក្រុែមូនេះែ�។ ប្រែស�និបៀើមូលូ់និ�ធិ�សេែែរភាពកមូមវិិធីិធាាែកច់្ឆិ�ុក្រោែែមូពីររយ
លានិដុលាាែរ ( 200 លានិដលុាាែរ ) វានឹិងត្រូែ�វិបានិសងទៅឱ្ែយគ្រួែប់ច់្ឆិ�និនួិ
ទ្ធិកឹប្រាែែក់នោ�វិិញ មូនុិពេែល់ដែែល់អាច្ឆិប់និតធ្វើើើការផ្តគត់ិផ្តគង់ដល់ក់មូមវិិធីិ
ល់�នៅឋានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយទា�ងពីរនេះែ�វិិញបានិ។

(iii) ច្ឆិ�ពោះ�វិិសាល់ភាពនៃែការច្ឆិ�ណាយសាច្ឆិប់្រាែែក់ណាមូយួពមីូលូ់និ�ធិ� House 
LA ផ្តតល់ល់់ទ្ធិធផ្តល់ ឬរមួូច្ឆិ�ណែែកដល់ក់ារអភ�វិឌ្ែឍ ការសាងសង ់ឬការធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូម
គំម្រោែែងល់�នៅឋានិសម្រាែែប់ជួ់ំល់កើ�ងតិម្លៃៃែទាប់នៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles 
ដោយភំាែកង់្ហារសាធារណូៈ ការអភ�វិឌ្ែឍ ការសាងសង ់ ឬការធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូមនោ�
ត្រូែ�វិបានិចាតិទ់្ធិកុថាមានិការអនិញុ្ញាាែតិដោយប្រែជាជំនិនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles 
ដែែល់ត្រូែ�វិបានិអនិមុូត័ិយ៉ាាែងត្រូែឹមូត្រូែ�វិដោយភាគំច្រើែើនិនៃែអើកបោះ�ឆំ្នោែតិដែែល់មានិ
ល់កខណូៈសមូែបតិត�គ្រួែប់គ់្រាែែន់ិនៃែទី្ធិក្រុែងុ ហើើយជាមួូយនិងឹការអនុិញ្ញាាែតិបែែប់នេះែ�
ប់ង្កើើើតិបានិជាការអនុិមូត័ិដែែល់តិម្រិែ�វិដោយមាត្រាែែ XXXIV នៃែរដឋធិមូមនុិញ្ញញរប់ស់
រដឋ California ។ ការអភ�វិឌ្ែឍ ការសាងសង ់ និ�ង/ឬ ការធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូមនៃែយូនិតីិ
ល់�នៅឋានិសម្រាែែប់់ជំួល់កើ�ងតិម្លៃៃែទាប់ដែែល់ត្រូែ�វិបានិអនុិញ្ញាាែតិដោយផ្នែើែកនេះែ�
និងឹត្រូែ�វិតែែប់ន្ថែែែមូលើើការអនុិញ្ញាាែតិផ្ទេែសេែងទៀៀតិនៃែការអភ�វិឌ្ែឍ ការសាងសង ់ និ�ង/
ឬ ការធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូមល់�នៅឋានិបែែប់នោ�ដោយអើកបោះ�ឆំ្នោែតិនៃែទី្ធិក្រុែងុមុូនិ ឬ
ក្រោែែយការអនិមុូត័ិផ្នែើែកមួូយនេះែ�។ ផ្នែើែកមូយួនេះែ�មូ�និមានិការរឹតិប់និតងឹ ឬក�ណូតិ់
លើើអាជាាែធិរក្រុែងុ ដើើមូែបីអភ�វិឌ្ែឍ ឬជួំយកើ�ងការអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិដែែល់មូ�និសែ�តិ
ក្រោែែមូមាត្រាែែ XXXIV ឡើើយ។ ផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(iii) នេះែ�និងឹត្រូែ�វិបានិប់កស្រាែែយ
ឡើើងដើើមូែបីប់ង្កើើើនិការផ្តល់�តិ និ�ងការធ្វើើើល់ទ្ធិធកមូមល់�នៅឋានិ ដែែល់មានិតិម្លៃៃែ
សមូរមូែយជាអតិ�ប់រមា។ ដចូ្ឆិដែែល់បានិប្រើែើនៅកើ�ងផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(iii) នេះែ�។ 
ពាកែយថា "អងគភាពសាធារណូៈ" "អភ�វិឌ្ែឍ" "សាងសង"់ "ល់ទ្ធិធកមូម" និ�ង "គំម្រោែែង
ល់�នៅឋានិជួំល់កើ�ងតិម្លៃៃែទាប់" និងឹត្រូែ�វិប់កស្រាែែយស្រុែប់តាមូ មាត្រាែែ XXXIV នៃែ
រដឋធិមូមនុិញ្ញញរដឋ California ក្រុែមូសខុ្ពភាព និ�ងសវុិតិែ�ភាពរដឋ California ផ្នែើែកទី្ធិ 37000 
និ�ងផ្នែើែកផ្ទេែសេែងទៀៀតិ និ�ងច្ឆិែបាប់់ប់និតប់នាំាែប់់ណាមួូយដចូ្ឆិដែែល់បានិលើើកឡើើង។

(iv) ក្រុែសងួមានិស�ទ្ធិធ�អ�ណាច្ឆិកើ�ងការអនុិមូត័ិការផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�កើ�ងច្ឆិ�និនួិហាស�ប់
លានិដុលាាែរ (50,000,000 ដលុាាែរ) ឬតិ�ច្ឆិជាងនេះែ�ពីកមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� House LA 
Fund-Program សម្រាែែប់គ់ំម្រោែែងកមូមវិិធីិល់�នៅឋានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយណាមួូយ ដែែល់
មានិស�ទ្ធិធ�នឹិងទ្ធិទួ្ធិល់ដោយមូ�និចា�បាច់្ឆិមានិការព�និ�តិែយពីក្រុែុមូប្រែឹកែសាប់ន្ថែែែមូទៀៀតិ
នោ�ឡើើយ។ ការយល់ព់្រែមូពកី្រុែសងួនេះែ�ត្រូែ�វិតែែស្រុែប់តាមូគោល់ការណ៍ូណែែនាំ�
ដែែល់បានិអនុិមូត័ិដោយយោងតាមូផ្នែើែកទី្ធិ 22.618.6(c)(1) នៃែក្រុែមូនេះែ�។ ការផ្តតល់់
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មូលូ់និ�ធិ�សម្រាែែប់គ់ំម្រោែែង កមូមវិិធីិល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ (Affordable 
Housing Program) ជាកល់ាកណ់ាមូយួ ដែែល់លើើសពហីាស�ប់លានិដុលាាែរ 
(50,000,000 ដលុាាែរ) ត្រូែ�វិតែែធ្វើើើការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ និ�ងអនុិមូត័ិពីក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុ។

(2) កមមវិិធីទីប់ស្កាាៃតភ់ាពគ្មាាៃនិផ្ដួះ�សម្ៃបៃង (Homelessness Prevention Program)។ សាមូស�ប់
ភាគំរយ (30%) នៃែ កមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� House LA (House LA Fund-Programs) និងឹត្រូែ�វិប្រើែើប្រាែែស់
សម្រាែែប់ ់ កមូមវិិធីិទ្ធិប់ស់ាាែត់ិភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង ដចូ្ឆិដែែល់បានិព�ពណូន៌ាំដោយផ្នែើែករងនេះែ� និ�ង
យោងតាមូផ្នែែនិការច្ឆិ�ណាយដែែល់បានិអនិមុូត័ិដោយអនិលុោមូតាមូផ្នែើែក 22.618.4 នៃែក្រុែមូនេះែ�៖

(i)  ការជលួ និិងជនំិយួលេ�ប្រាៃៃកច់ណូំលរយៈពេៃលខីឹសម្រាៃៃបអ់ើកជួលដែៃល
ងាយរងគ្រោះៃៃ�។

a. ជនំិយួបន្ទាាៃន់ិរយៈពេៃលខីឹ។ ប្រាែែ�ភាគំរយ (5%) នៃែកមូមវិិធិមីូលូ់និ�ធិ� 
House LA Fund-Programs និងឹត្រូែ�វិបែែងចែែកជារៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ� ដើើមូែបី
ផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�ប់នាំាែន់ិរយៈពេែល់ខ្ពៃីដល់់គ្រួែ�សារអើកជំួល់ដែែល់ប្រែឈ្នួមូ
និងឹហានិ�ភ័យកាាែយជាជំនិដែែល់គ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង។ មូលូ់និ�ធិ�ទា�ងនេះែ�
និឹងធ្វើើើឱ្ែយមានិសេែែរភាពដល់់អើកជំួល់ដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ 
ដែែល់ប្រែឈ្នួមូលើើការបាតិប់់ង់ល់�នៅឋានិរប់សព់កួគេែ ដោយសារតែែ
វិិប់តិត�សេែដឋក�ច្ឆិចតែែមូតង ហើើយអាច្ឆិរាាែប់រ់ងលើើការទូ្ធិទាតិថ់្លៃៃែជួំល់
ទា�ងមូូល់សម្រាែែប់រ់យៈពេែល់ខ្ពៃរីហិតូិដល់់ 6 ខែែ។ ស�ទ្ធិធ�ទ្ធិទួ្ធិល់បានិ
ជាអាទ្ធិ�ភាព ត្រូែ�វិតែែបានិប់ង្កើើើតិឡើើងសម្រាែែប់គ់្រួែ�សារដែែល់មានិ
ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់។

b.ជនំិយួប្រាៃៃក់ចណូំលសម្រាៃៃបម់និ�សៃសេចាស ់ និងិជនិពិការដែៃល
ប្រៃឈមនិ�ងហានិភ័ិ័យលេ�បនិះ�កចំណាយថឹ្លៃៃជួល។ ដប់់ភាគំរយ 
(10%) នៃែកមូមវិិធីិមូូល់និ�ធិ� House LA Fund-Programs និងឹត្រូែ�វិបែែងចែែក
ជារៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ� ដើើមូែបផី្តតល់់ជំ�នួិយប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ដែែល់បានិប់ង្កើើើតិឡើើង 
ដើើមូែបបី់ញ្ចើច�សការចាកច់េែញពលី់�នៅឋានិរប់សព់កួគេែទៅជាគ្រួែ�សារ
ដែែល់មានិប់និេ�កច្ឆិ�ណាយលើើថ្លៃៃែជួំល់ ប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង 
ទាប់�ាែ�ងប់�ផ្តតុិ និ�ងទាប់�ាែ�ង ដែែល់រមួូមានិមូនុិសែសេចាស ់ (អាយ ុ 65 
ឆំ្នាំែ�ឡើើងទៅ) និ�ង/ឬជំនិព�ការដែែល់មានិប្រែឈ្នួមូនិងឹហានិ�ភ័យនៃែ
ភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង។

(ii) សទិធអិប់រំរបសអ់ើកជួល ក្រុៃ�មប្រៃ�កៃសាអើកជួល ស្នើៃវាស្វែើៃងរកផ្ដួះ� និិងការការពារ
ពកីារបណ្តេេៃញចេៃញ។

a. ការការពារ/ការទបស់្កាាៃត់ពកីារបណ្តេេៃញចេៃញ។ ដប់់ភាគំរយ 
(10%) នៃែកមូមវិិធីិមូូល់និ�ធិ� House LA Fund-Programs និងឹត្រូែ�វិបែែងចែែក
ជារៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ� ដើើមូែបផី្តតល់់មូូល់និ�ធិ�សម្រាែែប់ក់មូមវិិធីិស�ទ្ធិធ�ប្រែកឹែសាយោប់ល់់ 
ដើើមូែ បីផ្តតល់់សេែវាផ្តៃ� វិច្ឆិែបាប់់ទាក់ទ្ធិងនិឹងល់�នៅឋានិដល់់អើកជំួល់
ផ្តេ�ដែែល់មានិប្រាែែ ក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ដែែល់ទ្ធិទ្ធិួល់ការគំ�រាមូក�ហែែង
ជាមូយួនិងឹការប់ណ្តេេែញចេែញ។

b. ស្នើៃវាជយួស្កាធារណៈជនិ និិងការអបរំ់អើកជួល ។ ពរីភាគំរយ 
(2%) នៃែកមូមវិិធីិមូូល់និ�ធិ� House LA Fund-Programs និងឹត្រូែ�វិបែែងចែែក
ជារៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ� ដើើមូែបផី្តតល់់សេែវាជួំយសាធារណូៈជំនិ ការអប់់រំ និ�ង
សេែវាស្វែើែងរកផ្តេ�សម្ែបែងឱ្ែយអើកជួំល់ រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ ការផ្តតល់ព់ត័ិម៌ានិ
អ�ពសី�ទ្ធិធ�អើកជួំល់ និ�ង កមូមវិិធីិទ្ធិប់ស់ាាែត់ិភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង។ សេែវា
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ជំយួសាធារណូៈជំនិ ការអប់់រំ និ�ងការស្វែើែងរកផ្តេ� អាច្ឆិរមួូប់ញ្ញច�ល់
ការផ្ទេើើសារអុ�ម្ែល់ជាទ្រែងទ់្រាែែយធិ� ទ្ធិផី្តែសារគោល់ដៅ ការមេើល់ឃើើញ
ទ្ធិ�និើន័ិយ និ�ងគេែហិទ្ធិ�ពរ័សាធារណូៈ។

c. ការការពារពកីារបៀៀតបៀៀនិលេ�អើកជួល។ ប់ភីាគំរយ (3%) នៃែ
កមូមវិិធីិមូូល់និ�ធិ� House LA Fund-Programs និងឹត្រូែ�វិបែែងចែែកជា
រៀៀងរាល់់ឆំ្នាំែ� ដើើមូែបផី្តតល់់មូូល់និ�ធិ�ដល់អ់ងគការមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ 
និ�ងសេែវាកមូមក្រុែងុ ដើើមូែបីត្រូែ�តិព�និ�តិែយ និ�ងពង្រឹែងឹការការពារប្រែឆ្នាំ�ងនឹិង
ការបៀៀតិបៀៀនិអើកជួំល់ និ�ងស�ទ្ធិធ�អើកជួំល់ផ្ទេែសេែងទៀៀតិ ហើើយដើើមូែបី
ជំនូិដ�ណូងឹដល់់អើកជួំល់អ�ពកីារការពារ និ�ងគ្មា�ទ្រែពួកគេែនៅកើ�ង
ការអនិវុិតិតស�ទ្ធិធ�រប់សព់កួគេែ។ យ៉ាាែងហោច្ឆិណាសស់ាមូស�ប់ភាគំរយ 
(30%) នៃែការច្ឆិ�ណាយលើើការការពារពកីារបៀៀតិបៀៀនិអើកជួំល់
ត្រូែ�វិតែែផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�ដល់់កមូមវិិធិីដែែល់ដឹកនាំ�ដោយអងគការមូ�និរក
ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ។

d. ក្រុៃ�មប្រៃ�កៃសាអើកជួល។ ក្រុែសងួត្រូែ�វិតែែប់ង្កើើើតិក្រុែមុូប្រែកឹែសាអើកជំលួ់ 
ដើើមូែបបី្រែជំុ�យ៉ាាែងហោច្ឆិណាសម់ូយួត្រូែមីាសមួូង ដើើមូែបតី្រូែ�តិព�និ�តិែយ 
និ�ងផ្តតល់់យោប់ល់់ដល់់ក្រុែសួងទាក់ទ្ធិងនិឹងការអនិុវិតិតការការពារ
អើកជួំល់ និ�ងប់ង្កើើើតិយុទ្ធិធសាស្រុែតដើើមូែបីដោ�ស្រាែែយការរំលោភ
ប់�ពានិច្ឆិែបាប់់ល់�នៅឋានិយតុិត�ធិម៌ូ និ�ងការរំលោភស�ទ្ធិធ�អើកជួំល់ក្រោែែមូ
ច្ឆិែបាប់់សហិព័និធ រដឋ និ�ងមូូល់ដ្ឋាាែនិ។ ក្រុែមុូប្រែកឹែសាអើកជួំល់ត្រូែ�វិមានិ
សមាសភាពពអីើកជួំល់ ឬជំនិអនាំថាដែែល់ក�ពងុរសន់ៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ។ 
ក្រុែមុូប្រែកឹែសាត្រូែ�វិមានិអើកជួំល់មំាែក ់ឬជំនិអនាំថាប់ច្ឆិច�ប់ែបនិើមូកពីមូណូឌល់
ក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុនីិមូយួៗ។ ការតែែងតា�ងក្រុែមុូប្រែកឹែសាអើកជួំល់នឹិង
ស្រុែប់ជាមូួយដ�ណ្តេើរការសម្រាែែប់់ការតែែងតា�ងទៅគំណូៈកមាាែធិ�ការ
ត្រូែ�តិព�និ�តិែយ ដចូ្ឆិដែែល់បានិព�ពណូន៌ាំនៅកើ�ងផ្នែើែកទី្ធិ 22.618.6 នៃែ
ក្រុែមូនេះែ�។ ក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុត្រូែ�វិស្វែើែងរកការធានាំនូិវិតិ�ណាងច្ឆិម្រិែ�ុ
នៅលើើក្រុែុមូប្រែឹកែសាអើកជំួល់ទាក់ទ្ធិងនិឹងកម្រិែ�តិប្រាែែ ក់ច្ឆិ�ណូូល់ 
សាាែនិភាពល់�នៅឋានិ ជាតិ�សាសនិ ៍ អតិតសញ្ញាាែណូយែែនិឌ័្រ ទ្ធិ�នោរ
ផ្តៃ�វិភេែទ្ធិ ប្រែភពដើើមូនៃែជាតិ� សាាែនិភាពអនោាែប្រែវេែសន៍ិ ប្រែភព
ច្ឆិ�ណូូល់ សាសនាំ អាយ ុ ព�ការភាព សាាែនិភាពគ្រួែ�សារ និ�ងភាសា
ច្ឆិមូែបង។ ក្រុែមុូប្រែកឹែសាអើកជួំល់ត្រូែ�វិបានិផ្តតល់់ស�ទ្ធិធ�អ�ណាច្ឆិកើ�ងការ
ទ្ធិទួ្ធិល់បានិរបាយការណូស៍តពីកីារអនិវុិតិតកមូមវិិធីិជំ�នួិយការជំលួ់ ការ
ជ្រើែើសរីៀសមាាែសផ់្តេ�ចេែញពីកមូមវិិធីិជំ�នួិយការជំលួ់ និ�ងទ្ធិ�និើន័ិយការ
លើើការបៀៀតិបៀៀនិ និ�ងការប់ណ្តេេែញអើកជួំល់ចេែញ ហើើយអាច្ឆិផ្តតល់់
អនុិសាសនិដ៍ល់់គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ ទៅកានិក់្រុែសងួ 
និ�ងក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុ ដើើមូែបីកាតិប់់និែយការប់ណ្តេេែញចេែញ និ�ងការ
ផ្លាាែសទ់្ធិលី់�នៅ និ�ងប់ង្កើើើនិល់ទ្ធិធភាពទ្ធិទួ្ធិល់បានិសេែវាផ្តៃ�វិច្ឆិែបាប់់រប់ស់
អើកជួំល់។ សមាជំ�កក្រុែមុូប្រែកឹែសាអើកជួំល់ត្រូែ�វិតែែបានិផ្តតល់់ស�ណូងមូ�និ
តិ�ច្ឆិជាង $150 សម្រាែែប់ក់ារច្ឆិលូ់រមួូក�ច្ឆិចប្រែជំុ�នីិមូយួៗ។ សមាជំ�កអាច្ឆិ
ល់�ប់ងស់�ណូងបានិ។

ផ្នែើៃក 22.618.4 ផ្នែៃនិការចំណាយ។

(a) ឆំ្នាំែ�កមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund និងឹធ្វើើើឡើើងនៅពេែល់ដ�ណាល់គំ្មាែនិងឹឆំ្នាំែ�ធ្វើើើសារពេើពនិធរប់ស់ទ្ធិកី្រុែងុ 
ចាប់់ពថី្លៃងែទី្ធិ 1 ខែែកកើដ្ឋា ដល់ថ់្លៃងែទី្ធិ 30 ខែែមូ�ថ្មីនុាំ។
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(b) នៅច្ឆិនោាែ�ថ្លៃងែទី្ធិ 1 ខែែមូករា ឆំ្នាំែ� 2023 ដល់ថ់្លៃងែទី្ធិ 30 ខែែមូ�ថ្មីនុាំ ឆំ្នាំែ� 2023 មូនុិពេែល់ប់ង្កើើើតិផ្នែែនិការច្ឆិ�ណាយ
ដ�ប់ងូ ក្រុែសងួអាច្ឆិទ្ធិទួ្ធិល់បានិការច្ឆិ�ណាយរហិតូិដល់ប់្រាែែ�រយពានិដ់លុាាែរ ($500,000) ដែែល់ត្រូែ�វិសងមូកវិិញ
តាមូរយៈផ្នែែនិការច្ឆិ�ណាយសម្រាែែប់ឆំ់្នាំែ�សារពេើពនិធ 2023-2024 ដើើមូែបបី់ង្កើើើតិមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund និ�ង
កមូមវិិធីិ House LA Program រមួូទា�ងការប់ង្កើើើតិគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ ដចូ្ឆិដែែល់មានិយោងនៅកើ�ងផ្នែើែក
ទ្ធិ ី22.618.6 និ�ងក្រុែមុូប្រែកឹែសាអើកជួំល់ ដចូ្ឆិដែែល់បានិលើើកឡើើងនៅកើ�ងផ្នែើែក 22.618.3(d)(2)(ii).d។

(C)  ត្រូែមឹូថ្លៃងែទី្ធិ 1 ខែែកកើដ្ឋា ឆំ្នាំែ� 2023 និ�ងត្រូែមឹូថ្លៃងែទី្ធិ 1 ខែែកកើដ្ឋា នៃែឆំ្នាំែ�ប់និតប់នាំាែប់់ ក្រុែសងួត្រូែ�វិផ្តតល់់ទៅឱ្ែយ
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ និ�ងដល់ក់្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុនូិវិគំណូនេះែយែយនៃែប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់កមូមវិិធិ ី House LA 
Program ដែែល់ប្រែមូលូ់បានិកើ�ងឆំ្នាំែ�សារពេើពនិធពមីូនុិ ទៅតាមូប្រែភេែទ្ធិច្ឆិ�ណាយ។ ក្រុែសងួក៏ត្រូែ�វិតែែផ្តតល់់ដល់់
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ និ�ងក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុនូិវិផ្នែែនិការច្ឆិ�ណាយសម្រាែែប់ឆំ់្នាំែ�ប់និតប់នាំាែប់ ់ ដែែល់ត្រូែ�វិ
អនុិលោមូកើ�ងកម្រិែ�តិអតិ�ប់រមាដែែល់អាច្ឆិធ្វើើើទៅបានិ ជាមួូយនិងឹគោល់ការណូណ៍ែែនាំ�កមូមវិិធិដីែែល់ត្រូែ�វិបានិ
ប់ង្កើើើតិឡើើងស្រុែប់តាមូផ្នែើែក 22.618.6(c) នៃែក្រុែមូនេះែ�។ ផ្នែែនិការច្ឆិ�ណាយត្រូែ�វិបានិអនិមុូត័ិកើ�ងល់កខណូៈដែែល់
ច្ឆិែបាប់់បានិផ្តតល់ឱ់្ែយ និ�ងស្រុែប់តាមូប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ�។

(d) ផ្នែែនិការច្ឆិ�ណាយប្រែចា�ឆំ្នាំែ�និមីូយួៗ ក្រុែសងួរៀៀប់ច្ឆិ�ឡើើងឱ្ែយស្រុែប់នឹិងផ្នែើែករង (c) នៃែផ្នែើែកនេះែ� ត្រូែ�វិ
រៀៀប់ច្ឆិ�ផ្នែែនិការច្ឆិ�ណូូល់ និ�ងច្ឆិ�ណាយយ៉ាាែងហោច្ឆិណាសប់់ ី(3) ឆំ្នាំែ�។ លើើកលែែងតែែមូលូ់និ�ធិ�សេែែរភាពកមូមវិិធិី
ក្រោែែមូផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(ii).e នៃែក្រុែមូនេះែ� សាច់្ឆិប្រាែែក់នៅកើ�ងមូូល់និ�ធិ�នីិមូយួៗដែែល់បានិប់ង្កើើើតិឡើើងក្រោែែមូ
មាត្រាែែនេះែ�ត្រូែ�វិតែែធ្វើើើឡើើងកើ�ងរយៈពេែល់បី់ (3) ឆំ្នាំែ�ប់នាំាែប់ព់កីារទ្ធិទួ្ធិល់បានិ និ�ងច្ឆិ�ណាយកើ�ងរយៈពេែល់ប្រាែែ� (5) 
ឆំ្នាំែ�នៃែការទ្ធិទ្ធិលួ់បានិ លើើកលែែងតែែការផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�សម្រាែែប់គ់ំ�រជូំម្រើែើសផ្ទេែសេែងទៀៀតិនៃែល់�នៅឋានិអច្ឆិ��តែែយ៍ 
ដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយស្រុែប់តាមូផ្នែើែក 22.618.3(d)(1)(ii).b. ដែែល់និងឹត្រូែ�វិបានិធ្វើើើឡើើងកើ�ងរយៈពេែល់ប្រាែែ� (5) 
ឆំ្នាំែ� និ�ងច្ឆិ�ណាយកើ�ងរយៈពេែល់ ប្រាែែ�ពរី (7) ឆំ្នាំែ�នៃែការទ្ធិទ្ធិលួ់។

ផ្នែើៃក 22.618.5 ការបែៃងចែៃកមូលនិិធីសិ្ការជាថ្មីម។ី

មូលូ់និ�ធិ�អាច្ឆិត្រូែ�វិបានិបែែងចែែកឡើើងវិិញតាមូកាល់ក�ណូត់ិ ដើើមូែបីប់�ពេែញតិម្រិែ�វិការ និ�ងឱ្កាសដែែល់មានិការ
ផ្លាាែសប់់ត�រដូច្ឆិ�ងក្រោែែមូ៖

(a) រហិតូិដល់ទ់ៅដប់់ភាគំរយ (10%) នៃែមូលូ់និ�ធិ�សម្រាែែប់ប់្រែភេែទ្ធិច្ឆិ�ណាយនិមីូយួៗនៅកើ�ងផ្នែើែក 
22.618.3(d) អាច្ឆិត្រូែ�វិបានិបែែងចែែកសម្រាែែប់ប់្រើែើប្រាែែស់កើ�ងប្រែភេែទ្ធិការច្ឆិ�ណាយផ្ទេែសេែងទៀៀតិនៅកើ�ងឆំ្នាំែ�
សារពេើពនិធដូច្ឆិគំ្មាែ។

(b) ចាប់ផ់្ទេតើមូនៅថ្លៃងែទី្ធិ 1 ខែែកកើដ្ឋា ឆំ្នាំែ� 2033 និ�ងរៀៀងរាល់ឆំ់្នាំែ�ទ្ធិដីប់ ់ ប់នាំាែប់ពី់នោ�មូក គំណូៈកមាាែធិ�ការ
ត្រូែ�តិព�និ�តិែយប្រែជាពល់រដឋនៃែ House LA (House LA Citizens Oversight Committee) អាច្ឆិផ្តតល់អ់នុិសាសនិ៍
សម្រាែែប់ក់ារផ្លាាែសប់់ត�រជាអច្ឆិ��តែែយ៍ ហើើយក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុអាច្ឆិអនុិមូត័ិច្ឆិ�ពោះ�ប្រែភេែទ្ធិច្ឆិ�ណាយដែែល់មានិ
ចែែងកើ�ងផ្នែើែក 22.618.3(d) ដោយហើែតិផុ្តល់ថាគ្មាាែនិប្រែភេែទ្ធិការច្ឆិ�ណាយណានិងឹទ្ធិទួ្ធិល់បានិតិ�ច្ឆិជាង 75% 
នៃែអើដីែែល់ត្រូែ�វិបានិផ្តតល់ជូ់ំនិនៅកើ�ងទ្ធិសវិតិែសេរ៍មុូនិនោ�ឡើើយ។

(c) ការបែែងចែែកដោយអនុិលោមូតាមូផ្នែើែករង (a) និ�ង (b) នៃែផ្នែើែកនេះែ�ត្រូែ�វិតែែបានិណែែនាំ�ដោយ
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយប្រែជាពល់រដឋនៃែ House LA និ�ងអនុិមូត័ិដោយក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុ។

(d) ក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុអាច្ឆិប់ដ�សេែធិអនុិសាសនិព៍គីំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយប្រែជាពល់រដឋរប់ស់ House 
LA ឬការបែែងចែែកមូលូ់និ�ធិ�ពីប្រែភេែទ្ធិមួូយទៅប្រែភេែទ្ធិមួូយទៀៀតិ ក្រៅែែពីអើគីំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយផួ្តល់់
អនុិសាសនិ៍តែែនៅពេែល់សេែច្ឆិកីួសម្រើែែច្ឆិជាលាយល់កខណូ៍អកែសេរប់នាំាែប់់ពីសវិនាំការសាធារណូៈបានិ
ទ្ធិទួ្ធិល់សាះែល់ថ់ាសកមូមភាពបែែប់នេះែ�គំជឺាការចា�បាច្ឆិ ់ដើើមូែបសីម្រើែែច្ឆិបានិនូិវិប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ�។

ផ្នែើៃក 22.618.6. គំណៈកមាាៃធិីការត្រូៃ�តពិនិិតៃយប្រៃជាពលរដូឋ។

(a)  គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយប្រែជាពល់រដឋរប់ស់ House LA (“គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ”) ត្រូែ�វិបានិប់ង្កើើើតិ
ឡើើងដូច្ឆិដែែល់បានិចែែងពី�ងលើើ។ ត្រូែមឹូថ្លៃងែទី្ធិ 28 ខែែកមុូៃៈ ឆំ្នាំែ� 2023 ក្រុែមុូដ�ប់ងូនៃែសមាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការ
ត្រូែ�តិព�និ�តិែយច្ឆិ�និនួិដប់ប់្រាែែ� (15) របូ់នឹិងត្រូែ�វិបានិតែែងតា�ងស្រុែប់តាមូផ្នែើែក 22.618.6 នេះែ�។
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(b) គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ និងឹជួំយធានាំដល់មូ់ូល់និ�ធិ� House LA Fund ហើើយមាត្រាែែនេះែ�ត្រូែ�វិបានិ
អនុិវិតិតយ៉ាាែងខ្លាំាែប់ខូ់្ព�និជាមួូយនិងឹភាសា និ�ងគោល់ប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ� និ�ងតាមូវិិធីិដែែល់មានិតិមាាែភាព និ�ង
គំណូនេះែយែយភាពច្ឆិ�ពោះ�អើករសន់ៅទី្ធិក្រុែងុ។ គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិត្រូែ�តិព�និ�តិែយ និ�ងធ្វើើើសវិនិកមូមលើើ
មូលូ់និ�ធិ�។ ផួ្តល់យ់ោប់ល់ដ់ល់ច់ៅហាាែយក្រុែងុ ក្រុែសងួ និ�ងក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុអ�ពអីាទ្ធិ�ភាព និ�ងគោល់ការណូ៍
ណែែនាំ�កមូមវិិធិដីែែល់ត្រូែ�វិបានិអនុិញ្ញាាែតិដោយផ្នែើែករង (c)(1) នៃែផ្នែើែកនេះែ�។ ផួ្តល់អ់នុិសាសនិទ៍ៅកានិក់្រុែសងួ 
ចៅហាាែយក្រុែងុ និ�ងក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុ ទាក់ទ្ធិងនឹិងភាពសមូស្រុែប់ ផ្នែែនិការច្ឆិ�ណាយ ការគ្រួែប់គ់្រួែងមូូល់និ�ធិ� 
House LA Fund និ�ងការអនុិវិតិតកមូមវិិធីិ House LA Program។

(c) គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយមានិស�ទ្ធិធ�អ�ណាច្ឆិកើ�ងការ៖

(1) ប់ង្កើើើតិគោល់ការណូណ៍ែែនាំ�សម្រាែែប់ផ់្តតល់អ់ាទ្ធិ�ភាពដល់ក់ារប្រើែើប្រាែែសម់ូលូ់និ�ធិ� House LA 
Funds ("គោល់ការណូណ៍ែែនាំ�កមូមវិិធិ"ី)។ កើ�ងរយៈពេែល់ 120 ថ្លៃងែនៃែអនុិសាសនិប៍ែែប់នេះែ� ក្រុែមុូប្រែកឹែសា
ក្រុែងុអាច្ឆិទ្ធិទួ្ធិល់យកគោល់ការណូណ៍ែែនាំ�រប់សគ់ំណូៈកមាាែធិ�ការ ឬធ្វើើើវិិសោធិនិកមូមវាឱ្ែយស្រុែប់
ទៅតាមូគោល់ប់�ណូងនៃែមាត្រាែែនេះែ�។ ប្រែស�និបៀើក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុមូ�និធ្វើើើសកមូមភាពកើ�ងពេែល់នោ� 
គោល់ការណូណ៍ែែនាំ�បែែប់នេះែ�និងឹត្រូែ�វិចាតិទ់្ធិកុថាត្រូែ�វិបានិអនុិមូត័ិ។

(2) ត្រូែមឹូថ្លៃងែទី្ធិ 31 ខែែធិើ� ឆំ្នាំែ� 2023 និ�ងរៀៀងរាល់ប់់ឆំី្នាំែ�ក្រោែែយមូក ឬញកឹញាប់់ជាងនេះែ� ប្រែស�និបៀើ
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយមេើល់ឃើើញថាចា�បាច្ឆិ ់ វានឹិងធ្វើើើការវាយតិម្លៃៃែតិម្រិែ�វិការទាកទ់្ធិង
និងឹភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង ល់ទ្ធិធភាពទ្ធិ�ញផ្តេ� ការការពារអើកជំលួ់ និ�ងតិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិរប់ស់
ប្រែជាជំនិដែែល់ង្ហាយរងគ្រោះែែ� រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ មូនុិសែសេដែែល់ជួំប់ប្រែទ្ធិ�ភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង 
មូនុិសែសេចាសន់ៅកើ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ ពមីូនុិជាជំនិអនាំថា ជំនិព�ការ អតិតីិ
យទុ្ធិធជំនិ គ្រួែ�សារដែែល់មានិតែែឪពុកឬមាាែយតែែមំាែក ់ យវុិជំនិកើ�ងដ�ណាកក់ាល់អនិតរកាល់ អើក
រសរ់ានិមានិជីំវិិតិពីអ�ពេើហិ�ងែសាកើ�ងគ្រួែ�សារ និ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់។ ការវាយតិម្លៃៃែ
តិម្រិែ�វិការណាមូយួដែែល់ធ្វើើើឡើើងដោយអនុិលោមូតាមូផ្នែើែករងនេះែ� រមួូមានិទ្ធិ�និើន័ិយដែែល់បែែងចែែក
តាមូជាតិ�សាសនិ ៍សមាសភាពគ្រួែ�សារ ទ្ធិ�នោរផ្តៃ�វិភេែទ្ធិ អាយ ុព�ការភាព និ�ងយែែនិឌ័្រ។

(3) ក�ច្ឆិចសនិែយាជាមូយួភាគំទី្ធិបី់ដីែែល់ជាអើកវាយតិម្លៃៃែ ឬអើកប្រែកឹែសាដើើមូែបីជំយួធ្វើើើការវាយតិម្លៃៃែ
តិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិ វាសស់េង់ភាពជោគំជ័ំយ និ�ងកងើ�ខ្លាំតិនៃែការច្ឆិ�ណាយរប់សម់ូលូ់និ�ធិ� និ�ង
ត្រូែ�តិព�និ�តិែយសវិនិកមូមខ្លាំងក្រៅែែប្រែចា�ឆំ្នាំែ�នៃែប់ង្ហាាែនិដ់ៃែ និ�ងការច្ឆិ�ណាយរប់សម់ូលូ់និ�ធិ� House LA។

(4) លើើកកមូពស់ និ�ងសម្រិែប់សម្រិែ�ល់តិមាាែភាពកើ�ងការគ្រួែប់គ់្រួែងកមូមវិិធិមីូលូ់និ�ធិ� House LA 
Fund-Programs ដើើមូែបធីានាំថាវាជាការប់ញ្ញាាែកប់់ន្ថែែែមូនូិវិល់�នៅឋានិសមូរមូែយ។ នេះែ�នឹិងរមួូប់ញ្ញច�ល់
ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ និ�ងព�និ�តិែយរបាយការណូឡ៍ើើងវិិញជាប្រែចា�ឆំ្នាំែ� ឬញកឹញាប់ជ់ាងនេះែ� ដចូ្ឆិដែែល់
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយក�ណូត់ិតិម្រិែ�វិដោយមាត្រាែែមួូយនេះែ�។ គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ
ត្រូែ�វិត្រូែ�តិព�និ�តិែយ និ�ង/ឬសវិនិកមូមលើើការអនុិវិតិតកមូមវិិធីិ House LA រមួូមានិជាអាទ្ធិ៖៌ (A) ច្ឆិ�និនួិប្រាែែក់
ដែែល់ត្រូែ�វិច្ឆិ�ណាយលើើ ការសាងសង ់និ�ងអភ�រកែសេ ល់�នៅឋានិកើ�ងរយៈពេែល់មួូយឆំ្នាំែ� កើ�ងអ�ឡូ�ងពេែល់
ប់ុនុាំាែនិឆំ្នាំែ�នេះែ�ដោយគំ�តិច្ឆិ�និនួិសរបុ់រមួូទូ្ធិទៅ កើ�ងមួូយគំម្រោែែងៗ កើ�ងល់�នៅដ្ឋាាែនិមួូយយនូិតីិ និ�ងគំ�តិ
តាមូ លើែខ្ពកូដតិ�ប់ន់ិ និ�ងមូណូឌល់ក្រុែមុូប្រែកឹែសា។ (B) ច្ឆិ�និនួិមូនុិសែសេដែែល់សំាែកន់ៅកើ�ងរយៈពេែល់
មូយួឆំ្នាំែ� កើ�ងអ�ឡូ�ងពេែល់ប់ុនុាំាែនិឆំ្នាំែ�នេះែ� ដោយគំ�តិច្ឆិ�និនួិសរបុ់រមួូទូ្ធិទៅ និ�ងនៅពេែល់ដែែល់ផ្លាាែសប់់ត�រ
ទៅតាមូពេែល់វេែលា កើ�ងគំម្រោែែងនីិមូយួៗ កើ�ងយនូិតីិនីិមូយួៗ ដែែល់បែែងចែែក និ�ងអាច្ឆិស្វែើែងរក
បានិតាមូ ជាតិ�សាសនិស៍មាសភាពគ្រួែ�សារ ទ្ធិ�នោរផ្តៃ�វិភេែទ្ធិ អាយ ុសមូតិែភាព និ�ងភេែទ្ធិ និ�ងតាមូ
ទ្ធិតីា�ង និ�ងកម្រិែ�តិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ (គ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់
ទាប់ខ្លាំាែ�ងប់�ផ្តតុិ ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ខ្លាំាែ�ង ប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ និ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់
មូធិែយមូ)។ និ�ង (C) កមូមវិិធីិទ្ធិប់ស់ាាែត់ិភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង ដែែល់ប់ម្រើែើជូំនិប្រែជាជំនិកើ�ងអ�ឡូ�ងពេែល់
មូយួឆំ្នាំែ� កើ�ងរយៈពេែល់ជាច្រើែើនិឆំ្នាំែ� សរបុ់ និ�ងនៅពេែល់វាផ្លាាែសប់់ត�រតាមូពេែល់វេែលា ដោយមូណូឌល់
ក្រុែមុូប្រែកឹែសា ហើើយត្រូែ�វិបានិបែែងចែែក និ�ងអាច្ឆិស្វែើែងរកបានិតាមូជាតិ�សាសន៍ិ សមាសភាពគ្រួែ�សារ 
ទ្ធិ�នោរផ្តៃ�វិភេែទ្ធិ អាយ ុសមូតិែភាព និ�ងភេែទ្ធិ។

62 *KH62*



TXT1-25-KH

E281602  City of LA   Proof #9       5 3/8” x 8 3/8”

ខែែវិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំែ� 2022

(5) គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិមានិស�ទ្ធិធ�ធ្វើើើសវិនាំការសាធារណូៈ ដើើមូែបសីេុើប់អង្កើើែតិ និ�ង
ចែែករំលែែកការរកឃើើញរប់ស់ខ្ពៃ�និដល់ស់ាធារណូជំនិ។

(6) គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយអាច្ឆិសេើើសុ�របាយការណូព៍អីើកគ្រួែប់គ់្រួែងទ្ធិទូៅនៃែក្រុែសងួក្រុែងុ រមួូមានិ
ជាអាទ៍្ធិ ក្រុែសងួ និ�ងប្រែធានិគំណូៈកមាាែធិ�ការក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុ រមួូមានិជាអាទ៍្ធិ គំណូៈកមាាែធិ�ការ
ល់�នៅឋានិ។ គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិមានិស�ទ្ធិធ�ទ្ធិទួ្ធិល់បានិពត័ិម៌ានិទា�ងអសដ់ែែល់ពាកព់ន័ិធ
និងឹការង្ហាររប់សខ់្ពៃ�និ និ�ងត្រូែ�វិបានិអនុិញ្ញាាែតិឱ្ែយទ្ធិទួ្ធិល់បានិពត័ិម៌ានិពាកព់ន័ិធពីអងគភាពទ្ធិកី្រុែងុផ្ទេែសេែងទៀៀតិ 
តាមូតិម្រិែ�វិការក្រោែែមូមាត្រាែែមួូយនេះែ� រមួូទា�ងព័តិម៌ានិទាកទ់្ធិងនឹិងសមាសធាតិលុ់�នៅឋានិ និ�ង
ការអនិវុិតិតរប់សម់ាត្រាែែនោ� លើើវិឌ្ែឍនិភាពឆ្នោាែ�ទៅរកការបែែងចែែកការវាយតិម្លៃៃែតិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិ
កើ�ងតិ�ប់ន់ិ និ�ងវិឌ្ែឍនិភាពឆ្នោាែ�ទៅរកការប់ញ្ញាាែក់ប់ន្ថែែែមូនូិវិល់�នៅដ្ឋាាែនិសមូរមូែយ។

(7) គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិផ្តតល់់ស�ទ្ធិធ�ឱ្ែយក�ណូតិអ់តិតសញ្ញាាែណូ និ�ងសេុើប់អង្កើើែតិទ្ធិ�នាំស់
ផ្តល់ប្រែយោជំន៍ិដែែល់អាច្ឆិកើើតិមានិកើ�ងការបែែងចែែក និ�ងការអនុិវិតិតមូូល់និ�ធិ� និ�ងធ្វើើើឱ្ែយការរកឃើើញ
ទា�ងនេះែ�បានិដឹងជាសាធារណូៈ។

(8) ដើើមូែបលីើើកកមូពស់តិមាាែភាព និ�ងគំណូនេះែយែយភាព គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិរៀៀប់ច្ឆិ�
សាលាក្រុែងុប្រែចា�ឆំ្នាំែ� ដើើមូែបរីាយការណូអ៍�ពវីិឌ្ែឍនិភាព និ�ងច្ឆិ�ណុូច្ឆិខ្ពើ�ខ្លាំតិនៃែកមូមវិិធីិមូលូ់និ�ធិ� 
House LA Fund-Programs និ�ងសាាែប់ពី់សាធារណូជំនិ។ នេះែ�និងឹប់ន្ថែែែមូពីលើើការប្រែជំុ�សាធារណូៈ
ផ្ទេែសេែងទៀៀតិដែែល់តិម្រិែ�វិដោយមាត្រាែែមួូយនេះែ� ឬដែែល់គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយដែែល់ចាតិទ់្ធិកុថា
ជាការចា�បាច្ឆិ។់

(9) លើើកកមូពស់ការអនិវុិតិតពីការយល់់ដងឹនៃែវិប់ែបធិម៌ូដទៃែនៃែកមូមវិិធីិដែែល់ផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ�ដោយកមូមវិិធីិ
មូលូ់និ�ធិ� House LA Program ។

(10) ដោយផ្នែអែកលើើល់ទ្ធិធផ្តល់នៃែការវាយតិម្លៃៃែតិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិ ការអនុិលោមូតាមូសមាសធាតិុ
ល់�នៅឋានិ វិឌ្ែឍនិភាពឆ្នោាែ�ទៅរកការបែែងចែែកការវាយតិម្លៃៃែតិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិកើ�ងតិ�ប់ន់ិ និ�ង
វិឌ្ែឍនិភាពឆ្នោាែ�ទៅរកការប់ញ្ញាាែក់ប់ន្ថែែែមូនូិវិល់�នៅឋានិសមូរមូែយ គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិ
ព�និ�តិែយកមូមវិិធីិ និ�ងការច្ឆិ�ណាយ និ�ងធ្វើើើការកែែសម្រិែ�ល់គោល់ការណូណ៍ែែនាំ�កមូមវិិធិយីោងតាមូ 
ផ្នែើែករង (c)(1) នៃែផ្នែើែកនេះែ� ដើើមូែបីសម្រើែែច្ឆិបានិនិវូិគោល់ដៅនៃែមាត្រាែែមួូយនេះែ�ឱ្ែយកានិត់ែែប្រែសេើរ
ឡើើង រមួូទា�ងការសម្រើែែច្ឆិបានិនិវូិគោល់ដៅសមូធិម៌ូជាតិ�សាសនិ ៍ និ�ងការប់ដ�សេែធិការអនុិវិតិតការ
មូ�និរាប់ប់់ញ្ញច�ល់ ការពង្រឹែកីល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយទៅកើ�ងមូណូឌល់ក្រុែមុូប្រែកឹែសាទា�ងអស់ 
ដើើមូែបបី់�ពេែញតិម្រិែ�វិការ និ�ងការប់ងើ�ល់ការរីៀសអើើង និ�ងការផ្តតល់អ់ាទ្ធិ�ភាពដល់ក់ារផ្តតល់ម់ូលូ់និ�ធិ� 
សម្រាែែប់ក់មូមវិិធីិដែែល់ផ្តោាែតិលើើគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់
ខ្លាំាែ�ងប់�ផ្តតុិ ប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ខ្លាំាែ�ង និ�ងប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ និ�ងផ្តតល់អ់ាទ្ធិ�ភាពលើើការឧប់តិែមូៃធិនិ
ជំលួ់ដល់គ់្រួែ�សារដែែល់មានិច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ក្រៃែែលែែង និ�ងប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ខ្លាំាែ�ងប់�ផ្តតុិ។

(d) សមាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ។

(1) គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិមានិសមាជំ�កបោះ�ឆំ្នោែតិច្ឆិ�និនួិដប់់បី់ (13) របូ់ និ�ងសមាជំ�ក
ទ្ធិបី្រែកឹែសាច្ឆិ�និនួិ ពីរ (2) របូ់ ដើើមូែបីគ្មា�ទ្រែដល់ក់ារអភ�វិឌ្ែឍភាពជាអើកដឹកនាំ�រប់ស់យវុិជំនិ។

(2) ប្រែភេែទ្ធិសមាជំ�កភាពមានិដូច្ឆិខ្លាំងក្រោែែមូ៖

(i) ការអភ�វិឌ្ែឍល់�នៅឋានិ ការអភ�រកែសេ និ�ងហិ�រញ្ញញវិតិែ�។

a. អាសនិៈលើែខ្ព 1៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិប្រាែែ� 
(5) ឆំ្នាំែ�កើ�ងការសម្រើែែច្ឆិច្ឆិ�តិតកម្រិែ�តិជាន់ិខ្ពពសក់ើ�ងការអភ�វិឌ្ែឍ និ�ងការ
អភ�រកែសេល់�នៅឋានិដែែល់មូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ។
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b. អាសនិៈលើែខ្ព 2៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិនិយ៍៉ាាែងតិ�ច្ឆិ
ប្រាែែ� (5) ឆំ្នាំែ�កើ�ងការគ្រួែប់គ់្រួែង និ�ងប្រែតិ�ប់តិត�ការទ្រែពែយសមូែប�តិត� និ�ង
អច្ឆិល់និទ្រែពែយមូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ ដោយមានិច្ឆិ�ណូូល់ច្ឆិ�តិតសម្រាែែប់់
បៀែកខជំនិ ដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិកើ�ងការអនុិវិតិតការគ្រួែប់គ់្រួែងដោយ
អើកជួំល់ដែែល់មានិការច្ឆិលូ់រមួូ ឬកមូមស�ទ្ធិធ�ល់�នៅឋានិ។

c. អាសនិៈលើែខ្ព 3៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិប្រាែែ� 
(5) ឆំ្នាំែ�កើ�ងផ្នែើែកហិ�រញ្ញញវិតិែ�ល់�នៅឋានិ (ប់ណូណលើើកលែែងពនិធ ពនិធ ការង្ហារ
ផ្តតល់់មូូល់និ�ធិ� ជាដើើមូ ។ល់។)។

d. អាសនិៈលើែខ្ព 4៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិ
ប្រាែែ� (5) ឆំ្នាំែ�ជាសមាជំ�កនៃែសហិជីំពកមូមករស�ណូង ់ ដែែល់ច្ឆិលូ់រមួូ
កើ�ងការអភ�វិឌ្ែឍកមាាែ�ងពល់កមូម កមូមវិិធីិប់ណូេ��ប់ណាាែល់ និ�ងច្ឆិរចាក�ច្ឆិច
ព្រែមូព្រៀែៀងការង្ហារគំម្រោែែងសម្រាែែប់គ់ំម្រោែែងល់�នៅឋានិខំ្លាំែតិធិ�។

e. អាសនិៈលើែខ្ព 5៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិ
ប្រាែែ� (5) ឆំ្នាំែ�នៅកើ�ង Community Land Trusts ឬសាជំវីិកមូមអភ�វិឌ្ែឍ
សហិគំមូនិម៍ូ�និស្វែើែងរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញ។

f. អាសនិៈលើែខ្ព 6៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិប្រាែែ� 
(5) ឆំ្នាំែ�កើ�ងការអភ�វិឌ្ែឍតិម្រិែង់ទ្ធិ�សឆ្លៃងកាតិ។់

(ii) ការប់ង្ហាាែរ និ�ងការគ្មា�ទ្រែអើកជួំល់។

a. អាសនិៈលើែខ្ព 7៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិ
ប្រាែែ� (5) ឆំ្នាំែ�ជាអើករៀៀប់ច្ឆិ�ស�ទ្ធិធ�អើកជួំល់ ឬជាអើកតិសូុមូតិ� ដែែល់ធ្វើើើការ
នៅអងគការដែែល់មានិមូូល់ដ្ឋាាែនិនៅសហិគំមូនិ៍កើ�ងនាំមូអើកជំួល់កើ�ង
គ្រួែ�សារដែែល់មានិច្ឆិ�ណូូល់ទាប់។

b. អាសនិៈលើែខ្ព 8៖ បៀែកខជំនិ ដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិប្រាែែ� 
(5) ឆំ្នាំែ�ជាអើករៀៀប់ច្ឆិ� ឬអើកតិសុមូូតិ� ដែែល់ធ្វើើើការ នៅ អងគការដែែល់មានិ
មូលូ់ដ្ឋាាែនិនៅសហិគំមូន៍ិ ដើើមូែបដីោ�ស្រាែែយតិម្រិែ�វិការល់�នៅឋានិរប់ស់
មូនុិសែសេចាស ់និ�ង/ឬជំនិព�ការ។

c. អាសនិៈលើែខ្ព 9៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិនិយ៍៉ាាែងតិ�ច្ឆិប្រាែែ� 
(5) ឆំ្នាំែ�ជាស�ទ្ធិធ�អើកជួំល់ ឬអើកជំ�នាំញផ្នែើែកច្ឆិែបាប់់ល់�នៅឋានិយុតិត�ធិម៌ូ
តិ�ណាងឱ្ែយ ឬតិសូុមូតិ�សម្រាែែប់អ់ើកជួំល់។

(iii) ប់ទ្ធិព�សោធិនិ ៍និ�ងជំ�នាំញផ្លាាែល់ខ់្ពៃ�និ។

a. អាសនិៈលើែខ្ព 10៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិ
ប្រាែែ� (5) ឆំ្នាំែ�ជាអើកជួំល់កើ�ងគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែក់ច្ឆិ�ណូូល់ទាប់ និ�ង/
ឬយ៉ាាែងហោច្ឆិណាស់មានិប់ទ្ធិព�សោធិនិ៍គ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែងរយៈពេែល់
មូយួឆំ្នាំែ�។

b. អាសនិៈលើែខ្ព 11៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិ
ប្រាែែ� (5) ឆំ្នាំែ�ជាអើកជួំល់នៃែគ្រួែ�សារដែែល់មានិប្រាែែកច់្ឆិ�ណូូល់ទាប់ និ�ង/
ឬយ៉ាាែងហោច្ឆិណាស់មានិប់ទ្ធិព�សោធិនិ៍គ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែងរយៈពេែល់
មូយួឆំ្នាំែ�។
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c.  អាសនិៈលើែខ្ព 12៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិនិយ៍៉ាាែងតិ�ច្ឆិប្រាែែ� (5) 
ឆំ្នាំែ�ជាអើកតិ�ណាងនៃែសហិជីំពការង្ហារ ឬសេែវាកមូមវិិសយ័សាធារណូៈ 
ដែែល់ជាសមាជំ�កដែែល់ប្រែឈ្នួមូជាមួូយតិម្លៃៃែផ្តេ�សម្ែបែង។

d. អាសនិៈលើែខ្ព 13៖ បៀែកខជំនិដែែល់មានិប់ទ្ធិព�សោធិន៍ិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិប្រាែែ� 
(5) ឆំ្នាំែ�ជាអើកដកឹនាំ�សហិគំមូនិ ៍ ឬអើករៀៀប់ច្ឆិ�ដែែល់តិសូុមូតិ�សម្រាែែប់់
ការដឹកជំញូ្ញ�និដែែល់មានិគុំណូភាពខ្ពពស់នៅជំ�តិផ្តេ�សម្ែបែងដែែល់
មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ និ�ងមូជំែឈមូណូឌល់ការង្ហារ និ�ងសម្រាែែប់ក់�ណូតិ់
អតិតសញ្ញាាែណូជំម្រើែើសនៃែការច្ឆិល់ត័ិ ដែែល់ទាកទ់្ធិងនឹិងការផ្តល់�តិ
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ។

(iv) យវុិជំនិ។ អាសនិៈលើែខ្ព 14 និ�ង 15៖ ទ្ធិបី្រែកឹែសាពីររបូ់ សមាជំ�កមូ�និបោះ�ឆំ្នោែតិនៃែ
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ ត្រូែ�វិតែែជាបុ់គំគល់ដែែល់មានិអាយចុ្ឆិនោាែ�ពី 16 ទៅ 21 ឆំ្នាំែ�។

(3) ស�ទ្ធិធ�ទ្ធិទួ្ធិល់បានិ។

(i) សមាជំ�កនៃែគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិតែែរសន់ៅកើ�ងទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles។

(ii) គ្មាាែនិប់គុំគល់ណាមំាែកដ់ែែល់ក�ពងុប់ម្រើែើការជាមូ�តែកី្រុែងុ ខោនិធីិ មូណូេល់ព�
សេែស មូ�តែសីាធារណូៈរប់សរ់ដឋ ឬសហិពន័ិធ ដែែល់ជាប់់ឆំ្នោែតិ អាច្ឆិប់ម្រើែើជាសមា
ជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការបានិឡើើយ។

(iii) ក្រុែមូទ្ធិ�នាំសផ់្តល់ប្រែយោជំន៍ិកើ�ងមូូល់ដ្ឋាាែនិរប់ស់ទ្ធិកី្រុែងុក្រោែែមូច្ឆិែបាប់់ក�ណែែទ្ធិម្រិែង់
និយោបាយ តាមូរយៈនេះែ�ត្រូែ�វិបានិធ្វើើើវិិសោធិនិកមូម ដើើមូែបតីិម្រិែ�វិឱ្ែយសមាជំ�កនៃែ
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយដ្ឋាក់របាយការណូ៍ប្រែចា�ឆំ្នាំែ�សីួអ�ពីផ្តល់ប្រែយោជំនិ៍
សេែដឋក�ច្ឆិច ហើើយបៀើមូ�និដូចេើែ�ទៀែ ដើើមូែបអីនុិលោមូតាមូក្រុែមូសលី់ធិមូ ៌ និ�ងទ្ធិ�នាំស់
ផ្តល់ប្រែយោជំន៍ិនៃែច្ឆិែបាប់់នោ�។

(4) ការណាតិជ់ំបួ់។

(i) ការណាតិជ់ំបួ់ដ�ប់ងូ៖ ប់គុំគល់�កនៃែក្រុែសងួត្រូែ�វិដ្ឋាក់ប់ញូ្ញ�និយ៉ាាែងហោច្ឆិណាស់
បៀែកខជំនិដែែល់មានិល់កខណូៈសមូែបតិត�គ្រួែប់់គ្រាែែន់ិច្ឆិ�នួិនិបី់រូប់ទៅចៅហាាែយក្រុែុង
សម្រាែែប់ប់្រែភេែទ្ធិនីិមូយួៗនៃែសមាជំ�កភាព។ ចៅហាាែយក្រុែងុត្រូែ�វិតែែងតា�ង
សមាជំ�កសម្រាែែប់ប់្រែភេែទ្ធិនីិមូយួៗដែែល់មានិរាយនាំមូកើ�ងផ្នែើែករង (d)(2) នៃែផ្នែើែក
នេះែ� សែ�តិក្រោែែមូការយល់ព់្រែមូពីក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុ។

(ii) សមាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិប់ម្រើែើការង្ហារសម្រាែែប់អ់ាណូតិត�រយៈពេែល់ 
ប្រាែែ�ឆំ្នាំែ�។ ទោះ�យ៉ាាែងណាក៏ដោយ អាសនិៈលើែខ្ព 1, 2, 7, 10, និ�ង 11 ត្រូែ�វិមានិអាណូតិត�
ដ�ប់ងូរយៈពេែល់បី់ឆំ្នាំែ�។ អាសនិៈលើែខ្ព 3, 4, 8, 12, និ�ងលើែខ្ព 14 ត្រូែ�វិមានិ អាណូតិត�
ដ�ប់ងូរយៈពេែល់ពីរឆំ្នាំែ� ហើើយអាសនិៈលើែខ្ព 5, 6, 9, 13, និ�ងលើែខ្ព 15 ត្រូែ�វិមានិ
អាណូតិត�ដ�ប់ងូរយៈពេែល់មួូយឆំ្នាំែ�។ សមាជំ�កអាច្ឆិត្រូែ�វិបានិតែែងតា�ងឡើើងវិិញកើ�ង
ច្ឆិ�និនួិគ្មាាែនិដែែនិក�ណូតិន់ៃែអាណូតិត�តាមូការសម្រើែែច្ឆិច្ឆិ�តិតរប់ស់ចៅហាាែយក្រុែងុ។

(iii) ការណាតិជ់ំបួ់ជាប់និតប់នាំាែប់។់ ប់នាំាែប់ពី់បានិជួំល់បុ់គំគល់�ករប់ស់
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ ប់គុំគល់�ករប់សខ់្ពៃ�និត្រូែ�វិដ្ឋាក់ប់ញូ្ញ�និបៀែកខជំនិដែែល់មានិ
ល់កខណូៈសមូែបតិត�គ្រួែប់់គ្រាែែនិយ៉ាាែងតិ�ច្ឆិច្ឆិ�នួិនិប់ីរូប់ទៅកានិ់ចៅហាាែយក្រុែុងសម្រាែែប់់
មូខុ្ពតិ�ណែែងទ្ធិ�នេះែរនិមីូយួៗនៅកើ�ងគំណូៈកមាាែធិ�ការ។ ចៅហាាែយក្រុែងុត្រូែ�វិ
តែែងតា�ងសមាជំ�ក សែ�តិក្រោែែមូការយល់ព់្រែមូពីក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុ។
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(5) ការលាលែែងចេែញពតីិ�ណែែង ការដកហិតូិស�ទ្ធិធ�។ សមាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយអាច្ឆិ
លាលែែងចេែញពីគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយនៅពេែល់ណាក៏បានិ នៅពេែល់ដែែល់ប់ញូ្ញ�និការ
ជំនូិដ�ណូងឹជាលាយល់កខណូអ៍កែសេរទៅកាន់ិគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ និ�ងចៅហាាែយក្រុែងុ។ 
សមាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយដែែល់កាន់ិការិយ៉ាល់យ័សាធារណូៈដែែល់មូ�និមានិល់កខណូៈ
គ្រួែប់គ់្រាែែន់ិ ឬមានិប់�ណូងដ្ឋាកព់ាកែយសុ�រប់សស់មាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការ ដើើមូែបសី្វែើែងរកការិយ៉ាល់យ័
សាធារណូៈនោ� រមួូទា�ងសេែច្ឆិកីួប្រែកាសបៀែកខភាពអនុិលោមូតាមូ ក្រុែមូរដ្ឋាាែភ�បាល់នៃែរដឋ California 
ផ្នែើែកទី្ធិ 85200 ឬការផ្លាាែសទ់្ធិលី់�នៅរប់សស់មាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយនៅខ្លាំងក្រៅែែទី្ធិក្រុែងុ 
និងឹត្រូែ�វិដកហិតូិស�ទ្ធិធ�សមាជំ�កពកីារប់និតប់ម្រើែើការង្ហារជាគំណូៈកមាាែធិ�កាត្រូែ�តិព�និ�តិែយនៅពេែល់ប់ញូ្ញ�និ
សេែច្ឆិកតជូីំនិដ�ណូងឹសីួអ�ពអីងគហើែតុិនោ�រប់ស់ក្រុែសងួ ទៅដល់គ់ំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ។

(6) មូលូ់ដ្ឋាាែនិសម្រាែែប់ក់ារដកចេែញ/ការប់ញ្ញែឈប់់។ ត្រូែ�វិដកហិតូិសមាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការ
ត្រូែ�តិព�និ�តិែយតែែមុូនិពេែល់ចុ្ឆិងប់ញ្ញចប់់នៃែអាណូតិត�បុុ់ណោះែ�។ មូលូ់ហើែតិរុមួូមានិ៖ (i) អវិតិតមានិលើើស
ពពីរីដងពីក�ច្ឆិចប្រែជំុ�គំណូៈកមាាែធិ�ការកើ�ងរយៈពេែល់ 12 ខែែ ដែែល់មូ�និត្រូែ�វិបានិលើើកលែែងដោយ
គំណូៈកមាាែធិ�ការ។ (ii) អវិតិតមានិលើើសពីប់ដីងពីក�ច្ឆិចប្រែជំុ�គំណូៈកមាាែធិ�ការកើ�ងរយៈពេែល់ 12 
ខែែ បៀើទោះ�បី់ជាមានិការលើើកលែែងដោយគំណូៈកមាាែធិ�ការកដ៏ោយ។ (iii) ការខ្ពកខ្លាំនិកើ�ង
ការច្ឆិលូ់រមួូយ៉ាាែងសកមូមនៅកើ�ងក�ច្ឆិចប្រែជំុ� គំណូៈកមាាែធិ�ការ អនិគុំណូៈកមាាែធិ�ការ ឬគំម្រោែែង ឬ
ការទ្ធិទ្ធិលួ់ខ្ពសុត្រូែ�វិរប់សគ់ំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ។ (iv) ធ្វើើើសកមូមភាពផ្តេ�យនឹិងចេែតិនាំ ឬ
ភាសានៃែវិិធានិការផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូ ដែែល់បានិអនុិមូត័ិប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�នេះែ� រមួូទា�ងការប្រែឆ្នាំ�ងនឹិងការសាងសង់ 
ឬការអភ�រកែសេល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយ។ (v) ការរំខ្លាំនិដល់់ក�ច្ឆិចប្រែជំុ� ឬការង្ហាររប់ស់
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ ឬការខ្ពកខ្លាំនិកើ�ងការអនុិលោមូតាមូក្រុែមូសលី់ធិម៌ូ ដែែល់បានិ
ទ្ធិទួ្ធិល់យក (vi) ការខ្ពកខ្លាំនិកើ�ងការប់ង្ហាាែញពទី្ធិ�នាំសផ់្តល់ប្រែយោជំន៍ិទាកទ់្ធិងនឹិងការសម្រើែែច្ឆិច្ឆិ�តិត
ដែែល់រងច់ា�នៅច្ឆិ�ពោះ�មុូខ្ពគំណូៈកមាាែធិ�ការ។ និ�ង (vii) ការប់�ពានិច្ឆិែបាប់់គ្រួែប់គ់្រួែងការប្រែព្រែតឹិតរប់ស់
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ រមួូមានិជាអាទ៍្ធិច្ឆិែបាប់់ក�ណែែទ្ធិម្រិែង់និយោបាយឆំ្នាំែ� 1975 និ�ងច្ឆិែបាប់់ 
Ralph M. Brown។

(7) ការប់ង្ហាាែញ និ�ងការដកហិតូិស�ទ្ធិធ�វិិនិ�ចិ្ឆិយ។ សមាជំ�កនៃែគំណូៈកមាាែធិ�កាត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិប់ង្ហាាែញ
និវូិទ្ធិ�នាំសផ់្តល់ប្រែយោជំន៍ិ មូ�និថាជាកស់្វែតែង ឬអាច្ឆិមេើល់ឃើើញ ដចូ្ឆិដែែល់ត្រូែ�វិបានិក�ណូតិដ់ោយ
គំណូៈកមូមការសលី់ធិមូ។៌ ប្រែស�និបៀើសមាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយមំាែក់មានិការទាកទ់្ធិង
និងឹផ្តល់ប្រែយោជំន៍ិលើើផ្នែើែកហិ�រញ្ញញវិតិែ�ដោយផ្លាាែល់ ់ ឬដោយប្រែយោល់នោ� គំណូៈកមាាែធិ�ការ
ត្រូែ�តិព�និ�តិែយនឹិងសម្រើែែច្ឆិច្ឆិ�តិតដកពួកគេែចេែញពីការច្ឆិលូ់រមួូកើ�ងរៀឿងនេះែ� ហើើយដ្ឋាក់ស�ណុូ�បែែប់ប់ទ្ធិ 
51 ជាមូយួគំណូៈកមាាែការសលី់ធិមូ ៌(ស�ណុូ�បែែប់ប់ទ្ធិនៃែការជូំនិដ�ណូងឹអ�ពកីារដកស�ទ្ធិធ�) ឬឯកសារ
ជំ�នួិសស�ណុូ�បែែប់ប់ទ្ធិនោ�។ ប្រែស�និបៀើទ្ធិ�នាំសផ់្តល់ប្រែយោជំន៍ិត្រូែ�វិបានិចោទ្ធិប្រែកាន់ិដោយ
សមាជំ�កនៃែគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ ឬបុ់គំគល់�កក្រុែងុនោ� ប់ញ្ញាាែនេះែ�នឹិងត្រូែ�វិបានិរាយការណូ៍
ទៅអគំគនាំយកត្រូែ�តិព�និ�តិែយដែែល់យោងតាមូផ្នែើែករង (g)(2) នៃែផ្នែើែកនេះែ� ដើើមូែបីសេុើប់អង្កើើែតិ និ�ង
រាយការណូត៍្រូែឡូប់ទ់ៅគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយតាមូការចា�បាច្ឆិ។់ គ្មាាែនិអើកីើ�ងផ្នែើែកនេះែ�ដែែល់
អាច្ឆិកែែប្រែែែ ឬប់និែយស�ទ្ធិធ�អ�ណាច្ឆិរប់សគ់ំណូៈកមូមការសលី់ធិមូក៌្រុែងុបានិឡើើយ។

(8) ប្រែធានិ និ�ងអនុិប្រែធានិ។ គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិជ្រើែើសរីៀសពកីើ�ងច្ឆិ�ណោមូសមាជំ�ក
រប់សខ់្ពៃ�និនូិវិប្រែធានិមួូយរបូ់ និ�ងអនុិប្រែធានិមួូយរបូ់សម្រាែែប់ឆំ់្នាំែ�សារពេើពនិធនីិមូយួៗ។ សមាជំ�កអាច្ឆិ
ធ្វើើើជាប្រែធានិ ឬអនុិប្រែធានិបានិរហិតូិដល់បី់់ឆំ្នាំែ�សារពេើពនិធជាប់់ៗគំ្មាែ។

(e) ស�ណូងសមាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការ។ សមាជំ�កគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយនឹិងត្រូែ�វិបានិផ្តតល់់ស�ណូង
សម្រាែែប់ក់ារច្ឆិលូ់រមួូប្រែជំុ�មូ�និតិ�ច្ឆិជាង $150 កើ�ងមួូយក�ច្ឆិចប្រែជំុ�។ សមាជំ�កអាច្ឆិល់�ប់ង់ស�ណូងបានិ។

(f) ក�ច្ឆិចប្រែជំុ�។ គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិប្រែជំុ�យ៉ាាែងហោច្ឆិណាសប់្រាែែ�មួូយដងរាល់់ឆំ្នាំែ� លើើកលែែងតែែ
ឆំ្នាំែ�សារពេើពនិធ 2022-23 ដែែល់គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិប្រែជំុ�យ៉ាាែងហោច្ឆិណាសព់រីដង។ អនុិ
គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�វិប្រែជំុ�តាមូការចា�បាច្ឆិរ់ប់ស់គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ។
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(g) ការផ្តគតិផ់្តគង់ប់គុំគល់�ក។ សាលាក្រុែងុត្រូែ�វិផ្តតល់់បុ់គំគល់�កដែែល់មានិការយកច្ឆិ�តិតទុ្ធិកដ្ឋាក់ខ្ពពសឱ់្ែយបានិ
គ្រួែប់គ់្រាែែន់ិដល់គ់ំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ។

(1) គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយក�ណូត់ិច្ឆិ�និនួិបុ់គំគល់�ក និ�ងតិម្រិែ�វិការធិនិធានិផ្លាាែល់ខ់្ពៃ�និ ដែែល់
សែ�តិក្រោែែមូដែែនិក�ណូតិន់ៃែការគ្រួែប់គ់្រួែងមូលូ់និ�ធិ� House LA Fund-Administration ដែែល់មានិចែែង
កើ�ងផ្នែើែករង (b) នៃែផ្នែើែក 22.618.3 នៃែមាត្រាែែនេះែ�។

(2) គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិជួំល់អគំគនាំយកត្រូែ�តិព�និ�តិែយមួូយរបូ់ជាប់គុំគល់�កនាំ�មុូខ្ពគេែកើ�ង
ការប់ម្រើែើឱ្ែយគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយ។ អគំគនាំយកត្រូែ�តិព�និ�តិែយអាច្ឆិត្រូែ�វិបានិដកចេែញដោយក្រុែមុូ
ប្រែកឹែសាក្រុែងុសម្រាែែប់ហ់ើែតុិផ្តល់បែែប់ណាមួូយ ដែែល់គ្រួែប់គ់្រាែែន់ិកើ�ងការប់ណ្តេេែញចេែញក្រោែែមូផ្នែើែក 
1016 នៃែធិមូមនុិញ្ញញក្រុែងុ។ អគំគនាំយកត្រូែ�តិព�និ�តិែយមានិស�ទ្ធិធ�ជួំល់ ឬប់ណ្តេេែញប់គុំគល់�កប់ន្ថែែែមូ និ�ង
ប្រើែើប្រាែែសធ់ិនិធានិដែែល់បានិគ្រោះែែងទុ្ធិក តាមូតិម្រិែ�វិការ។ គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិព�និ�តិែយ
វាយតិម្លៃៃែ និ�ងអនុិមូត័ិថ្មីវិិការប់ស់អគំគនាំយកត្រូែ�តិព�និ�តិែយ។

(h) អនុិគំណូៈកមូមការ។

(1) គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយអាច្ឆិប់ង្កើើើតិអនុិគំណូៈកមូមការ ឬគំណូៈកមូមការប្រែកឹែសា ដើើមូែបី
ជំយួការង្ហាររប់សខ់្ពៃ�និ។

(i) គ្មាាែនិអើនីៅកើ�ងផ្នែើែកនេះែ�អាច្ឆិក�ណូត់ិលើើស�ទ្ធិធ�អ�ណាច្ឆិរប់សច់ាហាាែយក្រុែងុ និ�ងក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុកើ�ងការសេើើ 
កែែប្រែែែ និ�ងអនុិវិតិតថ្មីវិិកាក្រុែងុស្រុែប់តាមូធិមូមនុិញ្ញញក្រុែងុ ដែែល់បានិផ្តតល់ឱ់្ែយថ្មីវិិកាបែែប់នេះែ� ដោយគោរពតាមូ
ការបែែងចែែកដែែល់តិម្រិែ�វិដោយមាត្រាែែនេះែ�ទៀែ។

ផ្នែើៃក 22.618.7. ការងារស្កាងសង់។

(a) គំម្រោែែងសាងសង់ ឬសាាែរឡើើងវិិញលើើគំម្រោែែងដែែល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិមូលូ់និ�ធិ� ឬហិ�រញ្ញញប់ែបទានិពីវិិធានិការ
នេះែ� និងឹត្រូែ�វិប់ង្កើើើតិការង្ហារសាធារណូៈ ដែែល់ប្រាែែកឈ់្នួើ�ល់ទ្ធិទូៅត្រូែ�វិប់ង់សម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងនៃែជំ�ពូកទី្ធិ 
1 (ចាប់ផ់្ទេតើមូជាមួូយនិងឹផ្នែើែកទី្ធិ 1720) នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 7 នៃែផ្នែើែក 2 នៃែក្រុែមូការង្ហារ។

(b) រាល់ក់ារសាងសង ់ និ�ងការសាាែរឡើើងវិិញលើើគំម្រោែែងច្ឆិ�និនួិ 40 យនូិតីិ និ�ងច្រើែើនិជាងនេះែ� ដែែល់
ទ្ធិទួ្ធិល់បានិមូលូ់និ�ធិ� ឬហិ�រញ្ញញប់ែបទានិពវិីិធានិការនេះែ� និងឹត្រូែ�វិសែ�តិនៅក្រោែែមូក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងការង្ហារគំម្រោែែង
រប់សក់្រុែសងួសាធារណូៈការនៃែទ្ធិកី្រុែងុ Los Angeles។ សម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងនៃែផ្នែើែករងនេះែ� ច្ឆិ�និនួិយូនិតីិ
មានិនិ័យថាច្ឆិ�និួនិអតិ�ប់រមានៃែយូនិីតិដែែល់ត្រូែ�វិបានិអនុិញ្ញាាែតិកើ�ងស�ទ្ធិធ�ណាមូួយដែែល់ផ្តតល់់ដោយអាជាាែធិរ
ប្រើែើប្រាែែសដ់ធីិៃដីែែល់អនុិញ្ញាាែតិសម្រាែែប់គ់ំម្រោែែងអភ�វិឌ្ែឍនេះែ� ដោយមូ�និគំ�តិទោះ�បី់ជាការសាងសងដ់�ណ្តេើរការ
ជាដ�ណាកក់ាល់ ឬការបែែងចែែកកមូមស�ទ្ធិធ�នោ�ទៀែ។

(c) ប្រែស�និបៀើ ក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងការង្ហារគំម្រោែែង (PLA) នៅទូ្ធិទា�ងវិិធានិការណូជ៍ាកល់ាកណ់ាមូយួត្រូែ�វិបានិ
ច្ឆិរចាជាមូយួក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងទៅវិិញទៅមូករវាងក្រុែមុូប្រែកឹែសាពាណូ�ជូំកមូម និ�ងស�ណូងខ់ោនិធីិ Los Angeles/
Orange និ�ងសមាគំមូល់�នៅឋានិដែែល់មូ�និរកប្រាែែក់ច្ឆិ�ណ្តេែញនៃែតិ�ប់ន់ិ Southern California (SCANPH) ហើើយ
ត្រូែ�វិបានិអនុិមូត័ិដោយក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុ Los Angeles នោ� អើកម៉ៅាែការដែែល់អនុិវិតិតការង្ហារសាងសង ់ និ�ង
សាាែរឡើើងវិិញលើើគំម្រោែែងដែែល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានិមូលូ់និ�ធិ� ឬហិ�រញ្ញញប់ែបទានិពវិីិធានិការនេះែ� ត្រូែ�វិតិម្រិែ�វិឱ្ែយអនុិលោមូ
តាមូគំម្រោែែង PLA នៅទូ្ធិទា�ងវិិធានិការជាកល់ាក ់ជាជាងក្រុែសងួសាធារណូៈការ PLA។

(d) សម្រាែែប់គ់ោល់ប់�ណូងនៃែផ្នែើែករងនេះែ� "ក�ច្ឆិចព្រែមូព្រៀែៀងការង្ហារគំម្រោែែង" មានិអតិែនិយ័ដចូ្ឆិគំ្មាែនិងឹ
កថាខ្ពណូឌ (1) នៃែផ្នែើែករង (b) នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 2500 នៃែក្រុែមូក�ច្ឆិចសនិែយាសាធារណូៈ។

ផ្នែើៃក 22.618.8. សិទធអំិណាចរបសក់្រុៃ�មប្រៃ�កៃសាកើ�ងការធ្វើើ�វិិសោធីនិកមម។

(a) ក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុអាច្ឆិធ្វើើើវិិសោធិនិកមូមមាត្រាែែនេះែ� ឬប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�ផ្ទេែសេែងទៀៀតិនៃែវិិធានិការផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូដែែល់បានិ
អនុិមូត័ិវា បានិផ្តតល់ ់ទោះ�ជាយ៉ាាែងនេះែ�កត ីដែែល់៖
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(1) វិិសោធិនិកមូមបែែប់នេះែ�នឹិងប់ន្ថែែែមូ ឬជួំយសម្រិែ�ល់ដល់គ់ោល់ប់�ណូងដែែល់មានិចែែងកើ�ងផ្នែើែក
ទ្ធិ ី 22.618.1 នៃែមាត្រាែែនេះែ� ហើើយសាច់្ឆិប្រាែែក់នៅកើ�ងមូូល់និ�ធិ� House LA Fund ត្រូែ�វិបានិច្ឆិ�ណាយ
ស្រុែប់តាមូផ្នែើែក 22.618.3 នៃែមាត្រាែែនេះែ�។

(2) គ្មាាែនិវិិសោធិនិកមូមបែែប់ណាអាច្ឆិប់ង្កើើើនិពនិធដែែល់បានិក�ណូតិដ់ោយអនិលុោមូតាមូផ្នែើែករង 
(b) នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 21.9.2 នៃែក្រុែមូសាលាក្រុែងុ កើ�ងអតិែន័ិយនៃែក្រុែមូរដឋ California ផ្នែើែកទី្ធិ 53750(h) ដោយ
គ្មាាែនិការយល់់ព្រែមូពអីើកបោះ�ឆំ្នោែតិដែែល់តិម្រិែ�វិដោយមាត្រាែែ XIII នៃែរដឋធិមូមនុិញ្ញញរដឋ California បានិទៀែ។

(3) គ្មាាែនិវិិសោធិនិកមូមបែែប់ណាអាច្ឆិប់និែយតិម្រិែ�វិការនៃែផ្នែើែក 22.618.7 បានិទៀែ។

(b) គំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយត្រូែ�វិព�និ�តិែយមេើល់ការសេើើវិិសោធិនិកមូមលើើមាត្រាែែនេះែ� ឬការផ្តតល់ផ់្ទេែសេែងទៀៀតិ
នៃែវិិធានិការផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូដែែល់បានិអនុិមូត័ិ មូនុិពេែល់ក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុអនុិមូត័ិវិិសោធិនិកមូមដែែល់បានិសេើើឡើើង 
ហើើយអាច្ឆិប់ញ្ចើចែញមូតិ�ថាតើើវិិសោធិនិកមូមនេះែ�ប់ន្ថែែែមូគោល់ប់�ណូងដែែល់មានិចែែងកើ�ងផ្នែើែកទី្ធិ 22.618.1 នៃែ
មាត្រាែែនេះែ� ហើើយស្រុែប់ជាមួូយនិងឹប្រែភេែទ្ធិនៃែការច្ឆិ�ណាយនៅកើ�ងផ្នែើែក 22.618.3 នៃែមាត្រាែែនេះែ�ដែែរឬទៀែ។ 
ប្រែស�និបៀើគំណូៈកមាាែធិ�ការត្រូែ�តិព�និ�តិែយយល់់ឃើើញថា វិិសោធិនិកមូមដែែល់បានិសេើើឡើើងមូ�និស្រុែប់នឹិង
គោល់ប់�ណូងទា�ងនោ� ក្រុែមុូប្រែកឹែសាក្រុែងុត្រូែ�វិធ្វើើើការស្រាែែវិជ្រាែែវិជាលាយល់កខណូអ៍កែសេរ ផ្តេ�យពកីារគ្មា�ទ្រែដោយ
ភសត�តាងស�ខ្លាំនិ់ៗ កើ�ងក�ណូត់ិត្រាែែ មូនុិពេែល់វាប់ង្ហាាែញអ�ពភីាពត្រូែមឹូត្រូែ�វិនៃែដ�ណ្តេើរការវិិសោធិនិកមូម បៀើ
ទោះ�បី់ជាមានិមូតិ�ជំ�ទាសក់ដ៏ោយ។

ផ្នែើៃកទី 5៖ អាណតិិនៃៃវិិធានិការ។

នៅពេែល់អនុិមូត័ិ កមូមវិិធីិ Los Angeles ដើើមូែបទី្ធិប់ស់ាាែត់ិភាពគ្មាាែនិផ្តេ�សម្ែបែង និ�ងផួ្តល់មូ់ូល់និ�ធិ�ដល់ប់់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�
ល់�នៅឋានិដែែល់មានិតិម្លៃៃែសមូរមូែយនេះែ� និងឹចូ្ឆិល់ជាធិរមានិនៅថ្លៃងែទ្ធិ ី1 ខែែមូករា ឆំ្នាំែ� 2023 ហើើយនិងឹនៅជា
ធិរមានិរហិតូិដល់ក់ារល់បុ់ចោល់ដោយប្រែជាជំនិនៃែទី្ធិក្រុែងុ Los Angeles។

ផ្នែើៃកទី 6៖ ការកើ�និឡើ�ងដែៃនិកំណតន់ៃៃការបម្រុៃ�ងទ�ក។

អនុិលោមូតាមូរដឋធិមូមនុិញ្ញញនៃែរដឋ California មាត្រាែែ XIII B និ�ងច្ឆិែបាប់ជ់ាធិរមានិ សម្រាែែប់រ់យៈពេែល់បួ់និឆំ្នាំែ� 
ចាប់ព់ថី្លៃងែទី្ធិ 3 ខែែវិិចិ្ឆិ�កា ឆំ្នាំែ� 2022 ដែែនិក�ណូត់ិនៃែការប់ម្រិែងុទុ្ធិកសម្រាែែប់ទី់្ធិក្រុែងុនឹិងត្រូែ�វិបានិប់ង្កើើើនិដោយ
ផ្តល់ប់កូសរបុ់ ដែែល់ប្រែមូលូ់បានិដោយការយកពនិធ ដែែល់បានិដ្ឋាកន់ៅក្រោែែមូផ្នែើែករង (b) នៃែផ្នែើែកទី្ធិ 21.9.2 
នៃែក្រុែមូសាលាក្រុែងុ។

ផ្នែើៃកទី 7៖ ភាពស�សីងាាៃកគ់្មាោៃ។

ច្ឆិែបាប់់នេះែ�នឹិងត្រូែ�វិបានិប់កស្រាែែយដើើមូែបីឱ្ែយស្រុែប់ទៅនឹិងច្ឆិែបាប់់សហិព័និធ ច្ឆិែបាប់់រដឋ ច្ឆិែបាប់់មូូល់ដ្ឋាាែនិ វិិធានិ 
និ�ងប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�ទា�ងអស។់ ប្រែស�និបៀើផ្នែើែក អនុិផ្នែើែក ផ្នែើែករង ជំ�ពូកច្ឆិែបាប់់ សាល់ក្រុែមូ ឃាាែ ឬខ្ពដែែល់មានិ
ចែែងនៃែវិិធានិការផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ�ត្រូែ�វិបានិប្រែកាសថា មូ�និមានិរដឋធិមូមនុិញ្ញញ ឬមូ�និត្រូែមឹូត្រូែ�វិដោយតុិលាការនៃែ
យតុាាែធិ�ការមានិសមូតិែក�ច្ឆិច នោ�ផ្នែើែកដែែល់នៅសល់ ់អនុិផ្នែើែក ផ្នែើែករង ជំ�ពូកច្ឆិែបាប់់ សាល់ក្រុែមូ ឃាាែ និ�ងខ្ព
ដែែល់មានិចែែងនឹិងនៅតែែជាធិរមានិ និ�ងមានិប្រែស�ទ្ធិធភាពពេែញលើែញ ហើើយដល់ទី់្ធិប់ញ្ញចប់់នេះែ� ប់ទ្ធិប់ែបញ្ញញតិត�
នៃែវិិធានិការផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ�អាច្ឆិផ្លាាែច់្ឆិបានិ។ ដចូេើែ�ហើើយ អើកបោះ�ឆំ្នោែតិប្រែកាសថា ពកួគេែនឹិងត្រូែ�វិឆ្លៃងកាត់ិគ្រួែប់់
ផ្នែើែកអនុិផ្នែើែក ផ្នែើែករង ជំ�ពូកច្ឆិែបាប់់ សាល់ក្រុែមូ ឃាាែ ឬខ្ពដែែល់មានិចែែងនៃែវិិធានិការផ្តត�ច្ឆិផ្ទេតើមូនេះែ� ដោយគ្មាាែនិ
ផ្នែើែក អនុិផ្នែើែក ផ្នែើែករង ជំ�ពូកច្ឆិែបាប់់ សាល់ក្រុែមូ ឃាាែ ឬខ្ពដែែល់មានិចែែងដែែល់មូ�និមានិរដឋធិមូមនុិញ្ញញ ឬមូ�និមានិ
សពុល់ភាពនោ�ឡើើយ។ 
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1. �សិទ្ធិដើម្បីបោះឆ្ន្ត�បើសិនអ្នកជាអ្នកបោះឆ្ន្តបានចុះឈ្ម្ះ។�អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នែត បើសិនអ្នក៖

2. �សិទ្ធិដើម្បីបោះឆ្ន្ត� បើអ្នកជាអ្នកបោះឆ្ន្តបានចុះឈ្ម្ះ� សូម្បីត្ឈ្ម្ះរបស់អ្នកមិននៅក្នុងបញ្ជី
ក៏ដោយ។
អ្នកនឹងបោះឆ្នែតដោយបែើសន្លឹកឆ្នែតបណ្ដែះអាសន្ន។ សន្លឹកឆ្នែតរបស់អ្នកនឹងតែូវបានរាប់ បើមនែ្ដី
បោះឆ្នែត សមែែចថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នែត។

3. សិទ្ធិដើម្បីបោះឆ្ន្ត�បើអ្នកនៅត្ឈរក្នុងជួរ�នៅព្លកន្ល្ងបោះឆ្ន្តបិទ។

4. សិទ្ធដិើម្បីបោះសន្លកឹឆ្នត្សម្ងត់្�ដោយគ្មន្អ្នកណាម្នក់រំខានដល់អ្នក�ឬបែែប់អ្នកពីរបៀបបោះឆ្នែត។

5. សិទ្ធិដើម្បីទទួលសន្លឹកឆ្ន្តថ្មី� បើអ្នកបានធ្វើដោយភ័ន្ដច្ឡំ� បើអ្នកមិនទាន់បានបោះសន្លឹកឆ្នែតរប 
ស់អ្នកនៅឡើយ។ អ្នកអាច៖
ស្នើសុំមន្្ដីបោះឆ្ន្ត�នៅកន្ល្ងបោះឆ្ន្ត នូវសន្លឹកឆ្នែតថ្មី
ដូរសន្លឹកឆ្ន្ត�បោះឆ្ន្ត-តាម-សំបុត្របស់អ្នក�សមែែប់សន្លឹកឆ្នែតថ្មី នៅឯការិយាល័យបោះឆ្នែត
ឬនៅឯកន្លែងបោះឆ្នែតរបស់អ្នក ឬ
បោះឆ្ន្តដោយប្ើសន្លឹកឆ្ន្តបណ្ដ្ះអាសន្ន។

6. សិទ្ធិដើម្បីទទួលជំនួយក្នុងការបោះសន្លឹកឆ្ន្តរបស់អ្នក ពីជនណាមា្នក់ដែលអ្នកជែើសរើស លើកលែ 
ងតែពីនិយោជក ឬអ្នកតំណាងសហជីពរបស់អ្នក។

7. សិទ្ធិដើម្បីប្គល់សន្លឹកឆ្ន្ត� បោះឆ្ន្ត-តាម-សំបុត្បស់អ្នក� ដ្លបានបំព្ញនៅកន្ល្ងបោះឆ្ន្ត
ណាមួយក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ែ។

8. សិទ្ធិដើម្បីទទួលសម្ភ្រៈការបោះឆ្ន្ត� ជាភាសាមួយក្្ពីអង់គ្ល្ស� បើមានបែជាជនគែប់គែែន់នៅក្នុង
តំបន់បោះឆ្នែតរបស់អ្នកនិយាយភាសានោះ។

9. សិទ្ធិដើម្បីសួរសំណួរទៅមន្្ដីបោះឆ្ន្តអំពីទម្ង់ការបោះឆ្ន្ត និងឃ្លែំមើលដំណើរការបោះឆ្នែត។ បើ
មនុសែសដែលអ្នកសួរ មិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកបានទែ គែតែូវតែបញ្ជូនអ្នកទៅមនុសែសដែលចែះឆ្លើយ
សំណួរបាន។ បើអ្នកមានប្ញកពាអុកឡុក គែអាចឈប់ឆ្លើយសំណួរអ្នក។

10. សិទ្ធិដើម្បីរាយការណ៍សកម្មភាពខុសច្បាប់អ្វីមួយ� ឬការបោះឆ្ន្តដោយគ្បន្លំ� ទៅមនែ្ដីបោះឆ្នែត ឬ
ការិយាល័យរបស់រដ្ឋលែខាធិការ។

  ជាពលរដ្ឋអាមែរិក កំពុងរស់នៅក្នុង  
រដ្ឋកាលីហ័្វរញ៉ែ
 មានអាយុយា៉ែងតិចបំផុត 18 ឆ្នែំ
  បានចុះឈ្មែះនៅកន្លែងដែលអ្នករស់នៅបច្ចុបែបន្ន

បើអ្នកជឿឿថាអ្នកត្�វបានបដិស្ធនូវសិទ្ធិណាមួយទាំំង 
ន្េះះ� សមូទូរសព័ទទៅលែខពិសេែសអ្នកបោះឆ្នែតរបស់រដ្ឋ 
លែខាធកិារ តាមលែខដោយឥតគិតិថ្លៃ្លែជាសមាាែត់តាមរយៈ
លែខ (888) 345-4917។

គែហទំព័រតាមរយៈ www.sos.ca.gov

តាមទូរស័ពទលែខ (888) 345-4917

តាមអ៊ីមែល elections@sos.ca.gov

  បច្ចបុែបន្ន មិនបមែើរដ្ឋ ឬជាបព់ន្ធនាគារសហពន័្ធ
សមែែប់ការកាតទ់ោសពបីទឧក្រិែដិ្ឋ មួយ នងិ

  បច្ចបុែបន្ន មិនបានរកឃើើញដោយតុលាការថា 
អសមតថភាពខាងផ្លវូចិត្ដ ដើើមែបីបោះឆ្នែតឡើយ

អ្នកមនសិទិ្ធនៅខាងក្្ម

កម្ងសិទ្ធិន្អ្នកបោះឆ្ន្ត
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�រថតសំ��ង (213) 978-0444
�នឧបករណ៍ថតសំ��ង�មណ�ល�ះ���ត�ើម��ីជួយអ�ក។

វ��ន�រ���រថតសំ��ងរួម�ន�ក��ងកូន�ៀវ���ះគឺ�ន���អង់���ស 
���នី ចិន (កុកងឺ និង��ងំ) ���សុី ហណិ�� ជបុ៉ន ���រ កូ��� រសុ���ី ��ស����ញ ��
ឡ�ក �� និង�ៀត�ម។ �រថតស�ំ�ង�ងំ��ះ�ន��ើវ�ប�យរបស�់ើង៖ 
clerk.lacity.org/clerk-services/elections/municipal-elections �យចុច�ើ 
“វ��ន�រ��ើ��អប់” ���ត និង�ទី�ងំ�ង���ម៖

Braille Institute Library Central Library
741 North Vermont Avenue 630 West 5th Street
Los Angeles, CA  90029 Los Angeles, CA 90071
(323) 660-3880 (213) 228-7000 

អ�ក�ះ���តក៏�ច��ើសុំច��ប់ចម�ង���រថតសំ��ងពី�រ��ល័យរបស់�ើងផង��រ៖

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

ព័ត៌�នស���ប់អ�ក�ះ���ត��ល���វ�រជំនួយពិ��ស

មណ�ល�ះ���ត�នធី LA ផ�ល់នូវក���ង��ល�អីកង់ឬ�នជំនិះជនពិ�រ�ច��ញចូល�ន 

និង/ឬ �រ�ះ���ត��មចិ��ើមថ�ល់។ ��ងក��ងមណ�ល�ះ���ត អ�ក�ច���ងរកឧបករណ៍
�ើម��ីជួយអ�ក�ក��ងបទពិ�ធន៍�ះ���តរបស់អ�ក។

��ខទូរសព� TTY ���វ�នផ�លជូ់នស���ប់អ�ក�ះ���ត��លកំពុង�នប���ក��ង�រ���ប់។

ជំនួយ�� (800) 994-8683
ទី��ុង��ះក៏ផ�ល់នូវឯក�រ�ះ���តផង��រ������នី ចិន ���សុី ហិណ�� ជប៉ុន ���រ 
កូ��� រុស���ី ��ស����ញ ��ឡ�ក �� និង�ៀត�ម។

��ខទូរសព� TTY (213) 473-3231

FP-INS-KH

លទ��ព���រចូល��ើ និងឧបករណជំ៍នួយ����ង�ៀត។
800-815-2666 ជ��ើសទី 7 (ប���ញ�ន់��តុ�រណ�៍នធី LA)
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����ះ���តគឺ���អ���រ ទី 8 ��វ�ច�ិ�

ក���ង�ះ���ត�ើក����ង 7:00 ��កឹ �ើយបិទ
����ង 8:00 យប់។

FP-CAL-KH
��វ�ច�ិ� ���ំ 2022

�ររ�លឹកអំពី�លបរ����ទ�ះ���ត

��វ�ច�ិ�
�ទិត�� ចន� អ���រ ពុធ ��ហស��ត� សុ�� �រ�
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កំណត់ចំ�ំរបស់អ�ក�ះ���ត

FP-NTS-KH

����ះ���តគឺ���អ���រ ទី 8 ��វ�ច�ិ�

ទំព័រ��ះគឺ�ំ�ច់�យ�រ���រ�ះពុម�គំនូរ���ង។
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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

ស្តីម��ប់ព័័ត៌មានស្តីីីព័ីការបោះះឆ្នោោ�ត  
ស្តីូមទូូរស្តី័ព័្ទទៅកាន់ល�ខ 1-888-873-1000

ទូីក្រុ��ង Los Angeles ផ្ដល់ព័័ត៌មានអ្នកូបោះះឆ្នោោ�តជាភាសាអង់គ្ល�ស្តី  
កូ៏ដូច្ឆិជាភាសាដូច្ឆិខាងក��ម៖



ការបោះះឆ្នោោ�តសាលាក្រុ��ងទូូទៅ
ថ្ងៃៃ�អង្គាា�រ ទូី 8 ខែ�វិិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំោ�� 2022
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ច្ឆិងក្រុ�ងដោយ HOLLY L. WOLCOTT, ស្មៀៀ�នក្រុ��ង 

កូូនស្មៀៀវិភៅ
ព័័ត៌មាន
សីី្តីព័កីារបោះះឆ្នោោ�ត
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