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បច្ចុបបនន ភាពធាតុែសំលំសៅដ្ឋាន
េំណួរសេឧេាហ៍េួរ (FAQs)
1. សតើធាតុែសំលំសៅដ្ឋាន ជាអវ ីសៅ ?
ធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន (Housing Element) គឺជាធាតផ្ស ំ ឬជំពូក មួ យ ដែលតម្មូវឱ្យមាន
វៅកនុងដផ្នការទូ វៅ របស្់ទីម្ក ុង។ ធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន ផ្តល់ការវាយតនមៃ វលើវស្ចកត ីម្តូវការ
ដផ្ែកលំវៅដ្ឋាន របស្់ទីម្ក ុង និងរវបៀបលអ បំផ្ត កនុងការស្ម្មបស្ម្មួ ល វស្ចកត ីម្តូវការ
ដផ្ែកលំវៅដ្ឋានទំងវ ោះ ។ ចាប់រែា កំណត់ថា ទីម្ក ុងទំងអស្់ របស្់កាលីហ្វ័រញ៉ា
ម្តូវវ្វ ើការស្ម្មបស្ម្មួ ល ចំដណករបស្់ពួកវគ កនុងវស្ចកត ីម្តូវការ ដផ្ែកលំវៅដ្ឋាន វៅកម្មិតតំបន់
ស្ម្មាប់ម្គួ សារ
ដែលស្ថ ិតកនុងម្គប់កម្មិតចំណូលទំងអស្់ ។ វលើស្ពីវនោះវៅវទៀត រែា បានកំណត់ថា
ដផ្នការ និងវោលនវោបាយវម្បើម្បាស្់ែី ម្តូវស្ម្មួ លែល់ ការសាងស្ង់លំវៅដ្ឋាន ស្ម្មាប់ម្គួ សារ
កនុងកម្មិតចំណូលវផ្សងៗ វហ្ើយមិនម្តូវបងក រជាឧបស្គគ ចំវ ោះការអភិវឌ្ឍលំវៅដ្ឋានវ ោះវទ ។
2. សហតុអវីត្តូវស្វ ីបច្ចុបបនន ភាព សលើធាតុែសំលំសៅដ្ឋាន (Housing Element)?
ធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន គឺជាដផ្ែកមួ យដែលម្តូវដតមាន កនុងដផ្នការទូ វៅ វៅកាលីហ្វ័រញ៉ា ជាកំហ្ិត
វដ្ឋយសារការផ្តល់លំវៅដ្ឋាន ស្ម្មាប់ម្បជាពលរែា កាលីហ្វ័រញ៉ាទំងអស្់ គឺមានសារៈស្ំខាន់ខាៃំងណាស្់
វៅទូ ទ ំងរែា វនោះ ។ រែា កំណត់ថា សាថប័នមានស្មតថ កិចច វ្វ ើបចចុបបនែ ភាពធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន
របស្់ពួកវគ ជាវរៀងរាល់ ម្បាំបីឆ្ែំមតង វែើមបីវ្វ ើដផ្នការ ឱ្យបានស្ពវម្គប់ វៅបំវពញតាមវស្ចកត ីម្តូវការ
ដផ្ែកលំវៅដ្ឋាន របស្់ស្ហ្គមន៍ វហ្ើយតាមដ្ឋនម្តួ តពិនិតយ វឌ្ឍនភាព
កនុងការស្វម្មចវោលវៅកសាងលំវៅដ្ឋាន ។ ការវ្វ ើបចចុបបនែ ភាព វពលឆ្ប់ៗ វនោះ ដែលជា វែត ទី 6
ននធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន ស្ម្មាប់ឆ្ែំ 2021-2029 នឹងឈានចូ លមកែល់
វហ្ើយធាតផ្ស ំដែលបានវ្វ ើបចចុបបនែ ភាពរ ួច ម្តូវបានតម្មូវឱ្យមាន ការអនម័ត ពីម្ក ុមម្បឹកាម្ក ុង
និងម្តូវដ្ឋក់វស្ែ ើស្ំការឯកភាព ពីម្កស្ួ ងអភិវឌ្ឍន៍លំវៅដ្ឋាន និងលំវៅដ្ឋាន (HCD) របស្់កាលីហ្វ័រញ៉ា
ម្តឹមរែូ វស្ៃ ឹកវ ើម្ជ ុោះ ឆ្ែំ 2021 ។
កនុងវែា វ្វ ើបចចុបបនែ ភាពវនោះ ខស្ពីវែា កនុងឆ្ែំកនៃ ងមក វដ្ឋយសាលាម្ក ុងបានផ្តល់ ដផ្នទីបង្ហាញផ្ល វូ
កាន់ដតមានលកខ ណៈលំអិតជាងមន ដែលម្បាប់ពីរវបៀប ដែលធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន
នឹងបំវពញតាមការកំណត់ទីតាំងលំវៅដ្ឋាន RHNA របស្់វយើង វៅតាមកម្មិតចំណូលបាន ។
ធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន ម្តូវដតបំវពញ និងអនវលាម តាមចាប់រែា ម្តឹមកាលបរ ិវចេ ទកំណត់
វែើមបីវជៀស្វាងកំឱ្យរង វទស្ទណឌ ែូ ចជា ម្បាក់ពិន័យ និងការខាតបង់ ដផ្ែ កែឹកជញ្ជន
ូ ម្ពមទំង
ការផ្តល់ថ វ ិកាលំវៅដ្ឋាន មាននថៃស្មរមយ ។
3. សតើការវាយតម្លៃ សលើសេច្ក្ត ីត្តូវការ ផែនក្លំសៅដ្ឋាន ក្ត្លិតតំបន់ (RHNA) ជាអវ ីសៅ ?
ការវាយតនមៃ វលើវស្ចកត ីម្តូវការ ដផ្ែកលំវៅដ្ឋាន កម្មិតតំបន់ ឬ RHNA គឺជា អាណតត ិការង្ហររែា
ដែលមានកំណត់វដ្ឋយ ម្កស្ួ ងអភិវឌ្ឍន៍លំវៅដ្ឋាន និងលំវៅដ្ឋាន (HCD) របស្់កាលីហ្វ័រញ៉ា
ដែលកំណត់ចំនួនស្រប ននអងគ ឯកតាផ្ទ ោះថមីៗ ម្តូវការ ស្ម្មាប់តំបន់នីមួយៗវៅកាលីហ្វ័រញ៉ា ។
សាលាម្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច គឺជាស្មាជិកមួ យ ននស្មាគមរដ្ឋាភិបាលតំបន់
(SCAG) របស្់វខាន្ីដប៉ាកខាងតប
ូ ង ចំនួនម្បាំមួយ វៅកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលរ ួមមាន ឡូស្ ដអ៊ែនជឺវឡស្,
អូ ដរងជ៍, វវនឆឺរា៉ា, ររ ើវវ ើសាយ, សាន ប ៊ឺណាឌ្ីណូ, និង អីមវភើវរៀល ។ SCAG កនុង មជា សាថប័នវ្វ ើដផ្នការ
កម្មិតតំបន់ ទទួ លខស្ម្តូវវលើ ការដចកចាយ RHNA ែល់ទីម្ក ុង និងវខាន្ី ជាស្មាជិករបស្់ខល ួន
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វែើមបីឱ្យទីម្ក ុង និងវខាន្ី នីមួយៗ វ្វ ើការស្ម្មបស្ម្មួ ល វស្ចកត ីម្តូវការ កម្មិតតំបន់
ដែលជាចំដណករបស្់ខល ួន ។ ការកំណត់ទីតាំងលំវៅដ្ឋាន RHNA ស្ម្មាប់តំបន់ទង
ំ មូ ល
និងស្ម្មាប់ដែនស្មតថ កិចច នីមួយៗ រ ួមទំង ឡ
ុ ងប ៊ិច ម្តូវបានបំដបក វៅជា កម្មិតចំណូល ចំនួនបួ ន
គឺ ទបណាស្់, ទប, ម្យម, វលើម្យម ។ ដែនស្មតថ កិចចនីមួយៗ ម្តូវបង្ហាញ
ី ៃី
កនុងធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋានរបស្់ខល ួនថា តាមរយៈវោលនវោបាយវម្បើម្បាស្់ែ្
និងស្មតថ ភាពកំណត់តំបន់ របស្់ខល ួន ខល ួនអាចស្ម្មបស្ម្មួ លចំនួន RHNA ស្រប និង
ការកំណត់ទីតាំងលំវៅដ្ឋាន របស្់ខល ួន តាមកម្មិតចំណូលបាន ។ រ ូបភាពជារបា ខាងវម្កាមវនោះ
បង្ហាញថា បរ ិមាណវម្ចើនជាង ក់កណា
ត ល, 57%, ននអងគ ឯកតាផ្ទោះស្រប ម្តូវមាននថៃស្មរមយ
។ ជាពិវស្ស្ 27% ននអងគ ឯកតាផ្ទោះស្រប ម្តូវវរៀបចំស្ម្មាប់ ម្គួ សារដែលមានវស្ចកត ីម្តូវការខព ស្់ជាងវគ
ែូ ចជា ម្គួ សារមានចំណូលវម្កាម 50% ននចំណូលម្យម វៅកនុងតំបន់ (AMI) ។

4. សតើដូច្សលត ច្ ផដលសៅថាលំសៅដ្ឋានមានម្លៃេលរលយ ?
សាលាម្ក ុងម្តូវបានតម្មូវឱ្យស្ម្មួ ល ការកសាងលំវៅដ្ឋានមាននថៃស្មរមយ ស្ម្មាប់ម្គួ សារ
វៅម្គប់កម្មិតចំណូលទំងអស្់ ។ ម្បវភទចំណូលទំងវនោះ ម្តូវបានកំណត់វដ្ឋយរែា និងយកមូ លដ្ឋាន
វលើភាគរយវផ្សងៗ ោែ ននចំណូលម្យមតំបន់ (AMI) ដែលចំណូលរកបាន 30% នន AMI
ម្តូវបានចាត់ថាជា ចំណូលទបខាៃំងណាស្់, 50% នន AMI ម្តូវបានចាត់ថាជា ចំណូលទបណាស្់ ។ 80%
នន AMI ម្តូវបានចាត់ថាជា ចំណូលទប និង ចវ ៃ ោះ 80-120% ម្តូវបានចាត់ថាជា ចំណូលម្យម ។
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ស្ម្មាប់ម្បវភទចំណូលនីមួយៗ លំវៅដ្ឋានម្តូវបានចាត់ថា «មាននថៃស្មរមយ»
ម្បស្ិនវបើអែកតាំងទីលំវៅ បង់ម្បាក់ មិនវលើស្ពី 30% ននចំណូល របស្់ពួកវគ
ចំវ ោះនថៃចំណាយវលើលំវៅដ្ឋាន ។
រ ូបភាពខាងវម្កាមវនោះ បង្ហាញពី ដែនកម្មិតចំណូល និងនថៃ ន ួលផ្ទោះ ស្មរមយ ឆ្ែំ 2020
ស្ម្មាប់ម្គួ សារមួ យ ដែលមានស្មាជិក បួ ន ក់ វៅវខាន្ី LA តាមការកំណត់វដ្ឋយរែា ។

5. សតើអតថត្បសយាជន៍ ម្នការស្វ ីបច្ចុបបនន ភាពធាតុែសំលំសៅដ្ឋាន មានអវ ីខ្ៃះ ?
ការវ្វ ើបចចុបបនែ ភាពធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន មិនម្តឹមដតជា ការតម្មូវវដ្ឋយចាប់ប៉ាវណា
ណ ោះវទ
ប៉ាដនត វាជួ យសាលាម្ក ុង ឱ្យអាចវ្វ ើបចចុបបនែ ភាពវោលនវោបាយ និងយទធសាស្រស្តលំវៅដ្ឋាន
បានម្គប់ម្ជ ុងវម្ជាយ វែើមបីវដ្ឋោះម្សាយវ ិបតត ិលំវៅដ្ឋាន ដែលវចោះដតវកើនវឡើង វៅឡ
ុ ងប ៊ិច ។
ធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន នឹងផ្តល់ម្កមខណឌ និងមគគុវទស្ក៍
វលើរវបៀបវដ្ឋោះម្សាយវោលនវោបាយលំវៅដ្ឋានកនុងទីម្ក ុង ។ ធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋានវ្វ ើបចចុបបនែ ភាពរ ួច
ផ្តល់អតថម្បវោជន៍ ែល់ម្បជាពលរែា ទីម្ក ុងវដ្ឋយ ៖
•
•
•
•
•
•

ការវរៀបចំចងម្កងឯកសារ វលើតម្មូវការ ដផ្ែកលំវៅដ្ឋាន និងការវ្វ ើដផ្នការ
ស្ម្មាប់វស្ចកត ីម្តូវការ ដផ្ែកលំវៅដ្ឋាន វពលអ គត ។
ការកំណត់រកយទធសាស្រស្ត ស្ម្មាប់រកា លំវៅដ្ឋាននថៃស្មរមយ ដែលមានម្សាប់,
ការបវងក ើនការកសាងលំវៅដ្ឋាន និង ការដកលំអគណភាពលំវៅដ្ឋាន ។
ការបវងក ើតយទធសាស្រស្ត ស្ម្មាប់ផ្តល់លំវៅដ្ឋានមានការោំម្ទ ែល់មនស្សចាស្់, អតីតយទធជន និង
ម្បជាពលរែា ដែលមានវស្ចកត ីម្តូវការពិវស្ស្ វផ្សងៗ វទៀត ។
ការផ្តល់កិចចោំ រែល់អែកជួ ល និងដ្ឋក់ឱ្យអនវតត យទធសាស្រស្តជួ យកាត់បនថ យ ការផ្លៃស្់ទីលំវៅ
ឱ្យវៅកម្មិតអបបបរមា ។
ការផ្តល់ជំនួយ ែល់ម្បជាពលរែា ែូ ចជា កមច ី និងជំនួយឥតស្ំណង
ស្ម្មាប់ការសាតរសាថនភាពវឡើង វ ិញ ។
ជំរញឱ្យមាន ការផ្តល់លំវៅដ្ឋានម្បកបវដ្ឋយយតត ិ្ម៌ ។
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សេវាការអភិវឌ្ឍ
ការ ិយាល័យផែនការ
411 មហាវ ិថីវវស្ត អូ ស្ីន, ជាន់ទី 3, ឡ
ុ ងប ៊ិច, កាលីហ្វ័រញ៉ា CA 90802
562.570.6194

6. សតើសនះពាក្់ព័នធនឹង ផែនការទូ សៅ និងសោលនសយាបាយសែសងៗ សទៀត សដ្ឋយរសបៀបណាផដរ ?
ធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន គឺជា ជំពូកមួ យ ននជំពូកទំងែប់ពីរ វៅកនុង ដផ្នការទូ វៅ របស្់ឡ
ុ ងប ៊ិច និងជា
ធាតដតមួ យគត់ ននដផ្នការទូ វៅ របស្់ឡ
ុ ងប ៊ិច ដែលម្តូវវ្វ ើបចចុបបនែ ភាព ជាវរៀងរាល់ ម្បាំបីឆ្ែំ មត ង ។
ធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋានដែលវ្វ ើបចចុបបនែ ភាពរ ួច នឹងកសាងវឡើងបដនថ មវទៀត វលើជំពូកវផ្សងៗ វទៀត
មានបញ្ជាក់ វៅកនុងដផ្នការទូ វៅ វហ្ើយកំណត់រក វោលវោបាយ និងកមម វ ិ្ីលំវៅដ្ឋាន
ដែលអនវលាមតាម វោលវៅ និងវតថុបំណង របស្់ដផ្នការទូ វៅទំងមូ ល ។
បដនថ មវលើការវ្វ ើបចចុបបនែ ភាពធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន, ដផ្នការទូ វៅ ម្តូវបានតម្មូវ វដ្ឋយចាប់រែា ថា
ម្តូវវ្វ ើបចចុបបនែ ភាពជាម្បចាំ ។ វពលថមីៗ វនោះ ទីម្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច បានអនម័ត ធាតវម្បើម្បាស្់ែី្ៃី
និងធាតរច បថទីម្ក ុង ដែលមានការដកស្ម្មួ លវឡើង វ ិញ វែើមបីតម្មង់ទិស្ ការអភិវឌ្ឍទីម្ក ុង
កនុងរយៈវពល 20 ឆ្ែំ វៅមខវទៀត ។ ស្ម្មាប់ព័ត៌មានបដនថ មវទៀត
ស្ូ មចូ លវៅ www.longbeach.gov/lbds/planning/advance/general-plan/។
ស្ម្មាប់ព័ត៌មានបដនថ មវទៀត ចំវ ោះការវ្វ ើដផ្នការ និងវោលនវោបាយលំវៅដ្ឋាន
កំពងែំវណើរការវៅឡ
ុ ងប ៊ិច ដែល ក់ព័នធ ស្ូ មចូ លវៅ www.longbeach.gov/lbds/programs-projects។
7. សតើខ្្ុំអាច្ច្ូ លរ ួល ក្នុងដំសណើរការសនះ បានសដ្ឋយរសបៀបណាផដរ ?
ស្ូ មចោះវឈាមោះ ចូ លបញ្ា ីអីដមល របស្់វយើងខ្ុំ វែើមបីទទួ លបាន វស្ចកត ីជូនែំណឹងអំពីឱ្កាស្
ស្ម្មាប់ការចូ លរ ួមពីស្ហ្គមន៍ ។ វយើងខ្ុំនឹងវរៀបចំវ្វ ើ ស្ិកាខសាលា, ម្ក ុមវផ្លតតចំណាប់អារមម ណ៍ពិវស្ស្
(focus groups), វគគ សាតប់ស្ហ្គមន៍, ការស្ទ ង់មតិ, និងស្កមម ភាពកសាងស្មតថ ភាព វផ្លតតវលើ
ស្ហ្គមន៍ ដែលទទួ លរងផ្លជោះ ខាៃំងបំផ្ត ពី វ ិបតត ិលំវៅដ្ឋាន ម្ពមទំង ឱ្កាស្វផ្សងៗវទៀត
ស្ម្មាប់ការចូ លរ ួម និងការអប់រំវៅវែើមរែូ វវតត ឆ្ែំ 2020 វនោះ ។
ម្បស្ិនវបើវលាកអែ កចង់បានព័ត៌មានបដនថ មវទៀត ឬ ចង់វស្ែ ើស្ំឱ្យមាន បទបង្ហាញ
ស្ម្មាប់ម្គឹោះសាថនវលាកអែ ក ស្ូ មវផ្ញើរសារវអឡិចម្តូនិក
មកវយើងខ្ុំតាមអាស្យដ្ឋាន housingelementupdate@longbeach.gov។
8. សតើអនក្ណានឹងស្វ ីការេសត្លច្ សលើេមាេភាេនានា ច្ំសពាះបច្ចុបបនន ភាពធាតុែសំលំសៅដ្ឋានសនាះ ?
ស្មាស្ភាគជាវម្ចើន វៅកនុងបចចុបបនែ ភាពធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន ម្តូវបានកំណត់ វដ្ឋយចាប់រែា
វហ្ើយរ ួមបញ្ចល
ូ ការពិនត
ិ យវឡើង វ ិញ និងការដកស្ម្មួ លវឡើង វ ិញ វលើធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋានបចចុបបនែ ;
កំណត់រក វស្ចកត ីម្តូវការ ដផ្ែកលំវៅដ្ឋាន; កំណត់រកបញ្ជាម្ប ម
ចំវ ោះការកសាងលំវៅដ្ឋាន
រ ួមទំង បញ្ជា ដផ្ែក្នធាន និងដផ្ែកវម្បើម្បាស្់ែី្ៃ;ី និង ការកំណត់វោលវៅ និងវោលនវោបាយ
ម្ពមទំង កមម វ ិ្ី
វែើមបីវ្វ ើការអនវតត វោលនវោបាយទំងវ ោះ ។
កនុងបរ ិោកាស្លំវៅដ្ឋាន និងវស្ែា កិចចបចចុបបនែ វនោះ ការវផ្លតតជាចំបង របស្់ធាតផ្ស ំលំវៅដ្ឋាន
នឹងជាការបំបាត់ឧបស្គគ ចំវ ោះការកសាងលំវៅដ្ឋាន វែើមបីវដ្ឋោះម្សាយ បញ្ជាកងវ ោះលំវៅដ្ឋាន
ដែលមានការចងម្កងជាឯកសារម្តឹមម្តូវ; ការវដ្ឋោះម្សាយបញ្ជាោមនទីលំវៅ; និង ការធា ឱ្យមាន
របាយលំវៅដ្ឋាន មាននថៃស្មរមយ ម្បកបវដ្ឋយយតត ិ្ម៌ វៅទូ ទង
ំ ទីម្ក ុង វែើមបីបដងវ រ ស្ណា
ា នបចចុបបនែ
ិញ
ននភាពដបកដខញក និងភាពម្កីម្កលកខ ណៈម្បមូ លផ្្ ំឱ្
ុ យង្ហកមករកសាថនភាពម្បវស្ើរវឡើង វ ។
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