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ការផ្លាស់បតូរច្បាប់
បង់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្ម
្
តិ ួយចំនួន ។
វសិ ោធនកម្មនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ ្ញ ។

ចំណងជ�ើង និងសេចក្ស
តី ង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើ គេហទំ ព័ររដ្ឋលេខាធិ ការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។

ិ គច្
សេចក្ស
្ន វភា
តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
បាប់សតីព
្ ផ
ី លប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋា ភិបា
លមូលដ្ឋា ន ៖

• អនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានអាយុល�ើស 55
ឆ្ំនា ពិការធ្ងន់ធ្ងរ ឬផ្ទះរបស់ ពួកគេត្រូវបានបំ ផ្លា
ញដោយភ្លើងឆេះព្រៃ ឬគ្រោះមហន្តរាយ ធ្វើកា
រផ្ទេរតម្លៃមូលដ្ឋានពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិលំនៅដ្ឋានប
ឋម ទៅលំ នៅដ្ឋានជំ នួស ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ
ក្នុងទីកន្លែងណាក៏ដោយក្នុងរដ្ឋ ។

• កម្រិតអត្ថប្រយោជន៍ ពន្ធសម្រាប់ ការផ្ទេរអចលនទ្រព្យ
រវាងសមាជិ កគ្រួសារ ។

• ពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍ ពន្ធសម្រាប់ ការផ្ទេរកសិ ដ្ឋានលក្ខ
ណៈគ្រួសារ ។
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• វិភាចន៍ ប្រាក់ចំណូល និ ងប្រាក់សន្សំរដ្ឋ (ប�ើ មាន)
ទៅសេវាកម្មការពារអគ្គីភ័យ ហ�ើយសងរដ្ឋាភិបាលមូល
ដ្ឋានសម្រាប់ ការផ្លាស់ បតូ្រនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធ ។

• រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានអាចចំ ណេញរាប់ សិបលានដុល្លា
រល�ើ ចំណូលពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងមួយឆ្ំនា ។ទាំងនេះ
អាចក�ើនឡ�ើងតាមពេលវេលា រហូតដល់ ទៅពីរបី រាយ
លានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ។
• សាលារ�ៀនអាចចំ ណេញរាប់ សិបលានដុល្លា រល�ើ
ចំ ណូលពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងមួយឆ្ំនា ។ទាំងនេះ
អាចក�ើនឡ�ើងតាមពេលវេលា រហូតដល់ ទៅពីរបី រាយ
លានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ។
• ប្រាក់ចំណូលពីពន្ធផ្សេងៗទ�ៀត
អាចក�ើនឡ�ើងរាប់ សិបលានដុល្លា រ ក្នុងមួ
យឆ្ំនា សម្រាប់ ទាំងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន
និ ងរដ្ឋ ។ ភាគច្រើ ននៃប្រាក់ចំណូលរដ្ឋថ្មីនេះ
នឹ ងអាចចំ ណាយល�ើ ការការពារអគ្គីភ័យ ។

ការបោះឆ្នោ តចុងក្រោយដឹកនាំដោយអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិនៅ ACA 11 (សំណ�ើប្រជាមតិ 19)
(ដំណោះស្រាយ ជំពក
ូ 31, លក្ខនក
តិ ្ ៈឆ្នាំ 2020)
ព្រឹទ្ធសភា៖

ការគាំទ្រ 29

ការប្រឆាំង 5

រដ្ឋសភា៖

ការគាំទ្រ 56

ការប្រឆាំង 5

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

ទ្រព្យសម្បត្តិពន្ធរដ្ឋាភិ បាលមូ លដ្ឋាន។ បណ្
ដា ទីក្ រុង
California ខោនធី សាលារ�ៀន និ ងមណ្ឌលពិសេសៗ
(ដូចជាមណ្ឌលការពារអគ្គីភ័យ) ប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យពី
ម្ចាស់ អចលនទ្រព្យផ្អែកល�ើ តម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់ ពួកគេ។
ពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យក�ើនឡ�ើងប្រមាណ $65 ពាន់ លាន
រ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា សម្រាប់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានទាំងនេះ។
38 | ចំ ណងជ�ើ ង និ ងសេចក្តីសង្ខេប / ការវិភាគ

ិ ្កយបត្រពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យត្រូវបានគណនា
ត�ើ វក
យ៉ាងដូ ចម្តេច? វិក្កយបត្រពន្ធប្រចាំឆ្ំនា របស់ ម្ចាស់ ទ្រព្
យសម្បត្តិនីមួយៗគឺស្ើ ទម ៅនឹ ងតម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់
ពួកគេ ដែលជាប់ ពន្ធគុណនឹ ងអត្រាពន្ធអចលនទ្រព្យរ
បស់ ពួកគេ។ ពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យរបស់ ម្ចាស់ អចលនទ្
រព្យធម្មតាគឺ 1.1 ភាគរយ។ ក្នុងឆ្ំនា ដែលម្ចាស់ ថ្មីធ្វើជា
ម្ចាស់ កម្មសិ ទ្ធិអចលនទ្រព្យមួយកន្លែង ជាធម្មតាតម្លៃ
ជាប់ ពន្ធគឺជាតម្លៃនៃ ការទិញរបស់ អចលនទ្រព្យនោះ។
រាល់ ឆ្ំនា បន្ទាប់ ពីពេលនោះមក តម្លៃដែលជាប់ ពន្ធរបស់

ការផ្លា ស់បរច្បាប់
បង់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្ម
ួ ចំនន
ួ ។
តិ យ
តូ ្
វ ិសោធនកមន្ម ៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ
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បន្ត

អចលនទ្រព្យគឺត្វរូ បានលៃតម្រូវសម្រាប់ អតិផរណា 
វិធានពិសេសៗសម្រាប់ ការ ស្នងមរតក អចលនទ្រព្យ
ដោយក�ើនដល់ 2 ភាគរយ។ នៅពេលដែលអចលនទ្រព្យត្ វិធាន។ ពិសេសៗអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរអចលនទ្រព្យ រវា
រ ូវបានផ្លាស់ បតូ្រម្ចាស់ កម្មសិ ទ្ធិម្តងទ�ៀត តម្លៃជាប់ ពន្ធរបស់
ងឳពុកម្ដាយទៅកូនៗដោយគ្មា នការបង្កើ នពន្ធល�ើ
វាគឺត្វរូ បានកំណត់ឡ�ើងវិញទៅតាមតម្លៃទិញថ្មីរបស់ វា។
វិក្កយបត្រអចលនទ្រព្យ។ វិធានទាំងនេះក៏ត្វរូ បានអនុ
ពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យក�ើ នឡ�ើង នៅពេលដែលអចលនទ្រព្យ វត្តទៅល�ើ ជី ដូនជីតានិ ងចៅៗ ប្រសិ នប�ើ ឳពុកម្ដាយរប
ត្រូវបានផ្លាស់ បតូ្រម្ចាស់ កម្មសិទ្ធិថ្មី។ តម្លៃជាប់ ពន្ធអចលនទ្រព្យ ស់ ចៅៗបានទទួលមរណភាព។ យ�ើ ងហៅអចលនទ្រព្យ
ភាគច្រើ នគឺតិចជាងតម្លៃដែលអចលនទ្រព្យនោះត្រូវបាន
ដែលត្រូវបានផ្ទេររវាងឳពុកម្ដាយទៅកូនៗ
លក់ចេញ។ នេះគឺដោយសារតែតម្លៃដែលអចលនទ្រព្យ
ឬជីដូនជីតាទៅចៅៗ ថាជា “អចលនទ្រព្យស្នងមរត”។
ភាគច្រើ នអាចលក់បាន គឺក�ើនឡ�ើងរហ័សជាង
វិធាននានាអនុវត្តទៅល�ើ ផ្ទះរបស់ ឪពុកម្តាយនិ ងមានកំណត់
2 ភាគរយក្នុងមួយឆ្ំនា ។ ដោយសារតែចំ នុននេះ នៅពេល
ចំ ពោះប្រភេទអចលនទ្រព្យផ្សេងៗ។
ដែលអចលនទ្រព្យមួយផ្លាស់ ប្ដូរម្ចាស់ កម្មសិ ទ្ធិ តម្លៃជាប់ ពន្ធ
ខោនធី នានាគ្រប់ គ្រងពន្ធល�ើ
របស់ វាជារ�ឿយៗកំណត់ឡ�ើង វិញទៅចំ នួនខ្ពស់ជាងមុន។
អចលនទ្រព្យទ្រព្យសម្បត្តិ។ អ្នកវាយតម្លៃប្រចាំ
នេះបណ្
តា លឲ្យមានវិក្កយបត្រពន្ធក�ើនឡ�ើងខ្ពស់ជាងមុន
ខោនធី កំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យដែលជាប់ ពន្ធ។
សម្រាប់ អចលនទ្រព្យនោះ។ នេះមានន័ យថា អ្នកដែលតែងតែ
អ្នកប្រមូលពន្ធខោនធី ចេញវិក្កយបត្រទៅឱ្យម្ចា
ផ្លាស់ ទីលំនៅនឹ ងត្រូវ បង់ ពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យថ្មីរបស់ ពួកគេខ្ព
ស់ អចលនទ្រព្យ សាវនករខោនធីចែកចាយប្រាក់
ស់ ជាង ពន្ធល�ើតម្លៃអចលនទ្រព្យចាស់ ។
ចំ ណូលពន្ធទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។ ទូទាំងរដ្ឋ 
វិធានពិសេសសម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះមួ យចំ នួន។ ក្នុងករណីខ្លះ 
ខោនធីនានាចំ ណាយប្រហែល $800 លានជារ�ៀងរាល់
វិធានពិសេសអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានផ្ទះស្រាប់ ផ្លា
ឆ្ំនា ល�ើ សកម្មភាពទាំងនេះ។
ស់ ទៅលំ នៅដ្ឋានផ្សេងដោយមិ នចាំបាច់ បង់ ពន្ធអចល
មូ លនិ ធិសាសារ�ៀនចេញមកពី ទាំងពន្ធល�ើ
នទ្រព្យខ្ពស់ជាងមុន។ វិធានពិសេសទាំងនេះអនុវត្តចំ
អចលនទ្រព្យមូ លដ្ឋាន និ ងពន្ធរដ្ឋ ។ សាសារ�ៀនទទួ
ពោះម្ចាស់ អចលនទ្រព្យដែលមានអាយុល�ើសពី 55 ឆ្ំនា
លបានមូលនិ ធិទាំងមកពីពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិមូលដ្ឋាន
ឬមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ ឬអចលនទ្រព្យរបស់ ពួកគេបា
និ ងពន្ធរដ្ឋ។ ច្បាប់ រដ្ឋនិយាយថា សាលារ�ៀនត្រូវតែទទួល
នរងផលប៉ ះពាល់ ឬការខូចខាតដោយគ្រោះធម្មជាតិ។
បានចំ នួនអប្បបរមានៃមូលនិ ធិសរ ុបពីពីរប្រភពនេះ។
យ�ើ ងសំ ដៅដល់ មនុស្សទាំងនេះជា
“ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានសិ ទ្ធិ”។ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានសិ ទ្ធិអាចផ្លា
ស់ ទីនៅក្នុងខោនធី ដូចគ្នា និ ងបន្តការបង់ ពន្ធ អចលនទ្រព្យ សំណ�ើ
ក្នុងចំ នួនដដែល ក្នុងករណីដែលផ្ទះថ្មីរបស់ ពួកគេ 
ិ នពិសេសៗសម្រាប់
វិធាននេះធ្វើការផ្លាស់ ប្ដូរទៅល�ើ វធា
មិ នមានតម្លៃថ្លៃជាងផ្ទះចាស់ ។ ល�ើ សពីនេះ ខោ
ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានសិ ទ្ធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិស្នងមរតក។
នធី ជាក់លាក់មួយចំ នួនអនុញ្ញាតឱ្យវិធានទាំង
វិធានពិសេសៗដែលបន្ថែមសម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមាន
នេះអនុវត្ត នៅពេលម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានសិ ទ្ធិផ្លា
សិទ្ធិ។ ចាប់ ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ឆ្ំនា 2021, វិធានការ
ស់ លំនៅដ្ឋាន ពីខោនធី មួយផ្សេងទ�ៀតពីខោនធី
នេះបន្ថែមវិធានពិសេសៗសម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានសិ ទ្
របស់ ពួកគេ។ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានអាយុល�ើសពី 
ធិ ។ ជាពិសេស វិធាននេះ៖
55 ឆ្ំនា ឬជាទូទៅជាជនពិការធ្ងន់ធ្ងរ
ិ នពិសេសទាំងនេះបានតែ ម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុ
អាចប្រើ វធា
• អនុ ញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ ទីទៅកន្លែងណាក៏ បាន
ងមួយជីវិតរបស់ ពួកគេ។ ការដាក់កម្រិតនេះត្រូវ បាន
នៅក្នុងរដ្ឋ ។ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានសិ ទ្ធិអាចរក្សាវិក្ក
អនុវត្តទៅល�ើ អចលនទ្រព្យ ដែល រងផលប៉ ះពាល់ ដោយគ្
យបត្រពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យទាបជាងរបស់ គេបាន
រោះមហន្តរាយធម្មតា ឬការចម្លងមេរោគ។
នៅពេលផ្លាស់ លំនៅដ្ឋានទៅ ផ្ទះមួយផ្សេងនៅកន្លែ
ងណាក៏ដោយក្នុងរដ្ឋ។
ការវិភាគ
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ការផ្លា ស់បរច្បាប់
បង់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្ម
ួ ចំនន
ួ ។
តិ យ
តូ ្

វ ិសោធនកមន្ម ៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

• អនុ ញ្ញាតឲ្យទិញផ្ទះដែលថ្លៃជាងមុ ន។ ម្ចាស់ ផ្
ិ នពិសេសៗ ដ�ើ ម្បីផ្លា
ទះដែលមានសិ ទ្ធិអាចប្រើ វធា
ស់ ទីទៅផ្ទះដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងមុន។ វិក្កយបត្
រពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យរបស់ ពួកគេនឹ ងនៅតែក�ើ
នឡ�ើង ប៉ុន្តែមិ នឡ�ើងខ្លាំ ងដូចកំណ�ើនសម្រាប់
អ្នកទិញផ្ទះផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។

ិ នពិ
• បង្កើ នចំ នួនដងដែលម្ចាស់ ផ្ទះអាចប្រើ វធា
សេសៗ។ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានអាយុល�ើសពី 55 ឆ្ំនា
ិ នពិសេសទាំងនេះបានបី
ឬជនពិការអាចប្រើ វធា
ដង ក្នុងមួយជីវិតរបស់ ពួកគេ។
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ធ្វើឱ្យតូ ចឡ�ើងនូ វវិធានពិសេសៗសម្រាប់ ទ្រព្យសម្បត្តិ
ស្នងមរតក។ ចាប់ ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 16 ខែកុមភៈ 
្ ឆ្ំនា
2021 វិធាននេះធ្វើឲ្យវិធានពិសេសៗ សម្រាប់
អចលនទ្រព្យស្នងមរតកតូចជាងមុន។
ជាពិសេសវិធាននេះ៖

ិ នពិសេសៗសម្រាប់ អចលនទ្រព្យ
• បញ្ចប់វធា
ដែលមិ នប្រើ ប្រាស់ ជាផ្ទះ ឬសម្រាប់ កសិ ដ្ឋាន។ វិ
ធានពិសេសៗនឹ ងអនុវត្តតែទៅល�ើ ពីរប្រភេទនៃអច
លនទ្រព្យស្នងមរតកប៉ុណ្ណោះ។ ដំ បូង វិធាន
នេះនឹ ងអនុវត្តទៅល�ើ អចលនទ្រព្យដែលបា
នប្រើ ជាផ្ទះចម្បងដោយកូន ឬចៅ។ ទីពីរ
វិធាននេះនឹ ងអនុវត្តទៅល�ើ កសិ ដ្ឋាន។ ទ្រព្យសម្បត្តិ
ដែលបានប្រើ សម្រាប់ គោលបំ ណងផ្សេងទ�ៀតមិ ន
ិ នពិសេសៗនេះបានទ�ៀតទេ។
អាចប្រើ វធា

• តម្រូវឱ្យមានវិក្កយបត្រពន្ធដ�ើម្បីឡ�ើងតាមផ្
ទះ និ ងកសិ ដ្ឋានស្នងមរតកដែលមានតម្លៃខ្ពស់។
វិក្កយបត្រពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យសម្រាប់ ផ្ទះ ឬ
កសិ ដ្ឋានស្នងមរតកនឹ ងក�ើនឡ�ើង ប្រសិ នប�ើ
តម្លៃដែលអចលនទ្រព្យត្រូវអាចលក់បាន ល�ើ
សពីតម្លៃជាប់ ពន្ធរបស់ អចលនទ្រព្យដោយច្
រ�ើនជាង $1 លាន (បានលៃតម្រូវសម្រាប់ អ
តិផរណារ�ៀងរាល់ ពីរឆ្ំនា ម្ដង)។ ក្នុងករណីនេះ
តម្លៃពន្ធនឹងក�ើនឡ�ើង ប៉ុន្តែវាមិ នក�ើនឡ�ើងខ្លាំ ងស្មើរ
នឹ ងតម្លៃពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ ប្រសិ នប�ើ វាត្រូវបាន
លក់ទៅឲ្យភាគីផ្សេងនោះទេ។

40 | ការវិភាគ

បន្ត

ចំ ណាយប្រាក់ មួយចំ នួនជាក់ លាក់ សម្រាប់ ការការពា
រអគ្គីភ័យ។ វិធាននេះ បានផ្តល់ មូលនិ ធីថ្មីសម្រាប់ រដ្ឋ។
យ�ើ ងពិភាក្សាមូលនិ ធិនេះក្នុងផ្នែកបន្ទាប់ ។ វិធានការនេះ
តម្រូវថាមូលនិ ធិថ្មីៗបំ ផុតត្រូវបានចំ ណាយល�ើ
ការការពារអគ្គីភ័យ។ ល�ើ សពីនេះ វិធានការនេះតម្រូវឲ្យ
ផ្តល់ កញ្ចប់ថវិការតូច ដែលជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិការ
ថ្មីនេះ ទៅដល់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន។

ឥទ្ធិពលនៃសារព�ព
ើ ន្ធ

ិ នការពន្ធអចល
ពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យក�ើ នឡ�ើង ពី វធា
នទ្រព្យស្នងមរតកតូ ច។ ការធ្វើឱ្យតូចនូវវិធាន
ពិសេសៗសម្រាប់ អចលនទ្រព្យ ស្នងមរត
កនឹ ងនាំទៅរកពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យខ្ពស់
ជាង សម្រាប់ អចលនទ្រព្យស្នងមរតកខ្លះ។
នេះនឹ ងបង្កើ នពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ
សម្រាប់ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន និ ងសាលារ�ៀន។
ិ ន ដែ
ពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យកាត់ បន្ថយពី វធា
លបានបន្ថែមសម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានសិ
ទ្ធិ។ ការបន្ថែមវិធានពិសេសៗសម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្
ទះ ដែលមានសិ ទ្ធិអាចផ្លាស់ ប្ដូរការប្រមូលពន្ធល�ើ
ិ ី ។ ករណីសំ ខាន់ បំផុតគឺថា
អចលនទ្រព្យ ពីរបី វធ
ម្ចាស់ ផ្ទះកាន់ តែច្រើនអាចទទួលបាន
ការសន្សំសំ ចៃពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ នៅពេ
លផ្លាស់ ទីពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយផ្សេងទ�ៀត។
នេះនឹ ងកាត់បន្ថយពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ សម្រាប់ រដ្ឋាភិបា
លមូលដ្ឋាននិ ងសាលារ�ៀន។

ជារ ួម ពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ កាន់ តែច្រើនសម្រាប់ រដ្ឋាភិ
បាលមូ លដ្ឋាន និ ងសាលារ�ៀន។
ផ្នែកខ្លះនៃវិធានការនេះនឹ ងបង្កើ នពន្ធល�ើ
អចលនទ្រព្យ។ ផ្នែកផ្សេងទ�ៀតនឹ ងបន្ថយពួកវា។
ជារ ួម ពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យសម្រាប់ រដ្ឋាភិបាលមូ
លដ្ឋាន និ ងសាលារ�ៀនប្រហែលជានឹ ងក�ើនឡ�ើង។
ក្នុងពីរបី ឆ្ំនា ដំ បូង រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានអាចទទួលបា
នប្រាក់រាប់ កោដិ ដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ។ មួយរយៈក្រោយ
ការទទួលប្រាក់ចំណូលទាំងនេះ អាចក�ើនឡ�ើងដល់ រាប់ រ
យលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ។ សាលារ�ៀនអាចចំ ណេញពន្ធ
ល�ើ អចលនទ្រព្យស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរ។

ការផ្លា ស់បរច្បាប់
បង់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្ម
ួ ចំនន
ួ ។
តិ យ
តូ ្
វ ិសោធនកមន្ម ៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ ។

សំណ�ើ
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

ការកាត់ បន្ថយអាចទៅរ ួចល�ើ ថ្លៃចំ ណាយ
របស់ រដ្ឋ សម្រាប់ សាលារ�ៀនក្នុងឆ្ំ នា ខ្លះ។
ក្នុងស្ថា នភាពមានដែនកំណត់ផ្សេងៗ មូលនិ ធិសាលារ�ៀ
នសរ ុបពីពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ និ ងពន្ធរបស់ រដ្ឋ អាចប្រ
ហែលជាដូចគ្នាក្នុងឆ្ំនា ខ្លះ ទោះបី ជាមានការទទួលបានព
ន្ធល�ើអចលនទ្រព្យរបស់ សាលារ�ៀនក៏ដោយ។ នេះគឺដោ
យសារតែច្បាប់ រដ្ឋដែលមានស្រាប់ អាចបណ្
ដា លឱ្យមូល
និ ធិរដ្ឋសម្រាប់ សាលារ�ៀនថយចុះដោយចំ នួន ទឹកប្រាក់ប្
រហែលជាដូចគ្នាទៅនឹ ងប្រាក់ទទួលបានពីពន្ធល�ើអចល
នទ្រព្យរបស់ ពួកគេ។ ប្រសិ នប�ើ ការនេះក�ើតឡ�ើង រដ្ឋនឹង
ទទួលបានការសន្សំសំ ចៃថ្លៃចំណាយក្នុងឆ្ំនា ទាំងនោះ។
ការសន្សំសំ ចៃទាំងនេះនឹ ងមានចំ នួនស្រដ�ៀងគ្នាទៅនឹ
ងប្រាក់ទទួលបាន ពីពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យសាលារ�ៀន។
វិធានការនេះនិ យាយថា ប្រាក់សន្សំទាំងនេះភាគច្រើ ននឹ
ងត្រូវតែបានចំ ណាយល�ើ ការការពារអគ្គីភ័យ។

ការផ្លាស់ បដូ្រតូ ចជាងផ្សេងទ�ៀតល�ើ ការប្រមូ លពន្ធ។ វិ
ធានការនេះអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សកាន់ តែច្រើនទិញ និ ង
លក់ផ្ទះដោយមិ នប្រឈមនឹ ងវិក្កយបត្រពន្ធល�ើអចលន
ទ្រព្យក�ើនឡ�ើង។ ដោយសារតែការនេះ វិធានការនេះនឹ
ងបង្កើ នចំ នួនផ្ទះដែលត្រូវបានលក់រាល់ ឆ្ំនា ។ នេះនឹ ងប
ង្កើ នប្រាក់ចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ និងមូលដ្ឋានពីចំនួ
នពន្ធផ្សេងទ�ៀតដែលបានប្រមូលល�ើ ការលក់ផ្ទះ។ កា
រក�ើនឡ�ើងទាំងនេះនឹ ងមានចំ នួនរាប់ កោដិ ដុល្លា រក្នុងមួ
យឆ្ំនា ។ វិធានការនេះនិ យាយថា ការក�ើនឡ�ើងនេះភាគច្
រ�ើនល�ើ ប្រាក់ចំណូលពន្ធរដ្ឋនឹងត្រូវតែបានចំ ណាយល�ើ
ការការពារអគ្គីភ័យ។

បន្ត

ថ្លៃចំ ណាយខ្ពស់ជាងសម្រាប់ បណ្ដាខោនធី ។ បណ្
ដា
ខោនធីប្រហែលនឹ ងត្រូវការជួលបុគ្គលិកថ្មី និងធ្វើ
ការដំ ឡ�ើងជំ នាន់ កំុព្យូទ័រដ�ើ ម្បីបំ ពេញវិធានការនេះ។
នេះនឹ ងបង្កើ នថ្លៃចំណាយសម្រាប់ បណ្
ដា ខោនធី បាន
រាប់ កោដិ ដុល្លារក្នុងមួ យឆ្ំ នា ។

ចូលម�ើ ល http://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/ សម្រាប់បញ្ជី នៃគណៈ
កម្មា ធិការ ដែលបង្កើតឡ�ើងជាចម្បងដ�ើម្បីគាំទ្រ
ិ នការនេះ។
ឬជំទាស់វធា
ចូលម�ើ ល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top‑contributors.html
ដ�ើម្បីចូលប្រើអក
្ន រ ួមបរិច្ចាកទានកំពល
ូ ៗទាំង
10 រ ូបសម្រាប់គណៈកម្មការ។
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ប្រសិនប�ើអក
្ន ចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេ
ិ នការរដ្ឋនេះ សូមទូរស័ពម
ញនៃវធា
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ
តាមលេខ (888) 345-4917
ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល vigfeedback@sos.ca.gov
ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹង
ត្ រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

ការវិភាគ
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