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ពង្រីកសិទអ
ធិ ្ ំណាចរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន ដ�ើម្បីអនុម័តល�ើការគ្រប់គ្រងល�ើថ្លៃឈលផ្
នួ្ ទះ
ទ្រព្យសម្បត្ល
្
តិ ំនៅដ្ឋា នជាលំនៅដ្ឋា ន ។ បញ ្ញត្ផ
តិ តួចផ្តើម៖

ចំណងជ�ើង និងសេចក្ស
តី ង្ខេបជាផ្លូវការ

រ�ៀបចំដោយអគ្គមេធាវី

អត្ថបទនៃវិធានការនេះអាចរកឃ�ើ ញនៅល�ើគេហទំ ព័ររដ្ឋ លេខាធិ ការនៅ
voterguide.sos.ca.gov។
ិ នកម្មច្បាប់ រដ្ឋដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន
• ធ្វើវសោ
អាចបង្កើតការត្រួតពិនិត្យល�ើ ការជួលអចលនទ្រព្យជាលំ នៅដ្ឋាន
ដែលមានអាយុកាលល�ើ សពី 15 ឆ្ំនា ។ អនុញ្ញាតឲ្យមានការកំណត់កំ
ណ�ើនថ្លៃជួលប្រចាំឆ្ំនា ឲ្យខុសពីការកំណត់ទូទាំងរដ្ឋពេលបច្ចុប្បន្ន ។

• អនុញ្ញាតឲ្យមានការដំ ឡ�ើងថ្លៃជួលល�ើ អចលនទ្រព្យដែលមាន
ការត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ ទៅ 15 ភាគរយ រយៈពេលជាងបី ឆ្ំនា
នៅពេលចាប់ ផ្តើមកាន់ កាប់ ថ្មី (ការដំ ឡ�ើងខាងល�ើ  ត្វរូ មានការអនុញ្ញាត
ដោយបញ្ញត្តមូលដ្ឋាន) ។

• ល�ើ កលែងបុគ្គលដែលមានលំ នៅដ្ឋានមិ នល�ើ សពីពីរ ពីគោលនយោបា
យត្រួតពិនិត្យថ្លៃជួលថ្មីនេះ។

ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ

សាវតា

ការជួ លផ្ទះគឺ ថ្លៃនៅក្នុងរដ្ឋ California។ អ្នកជួលផ្ទះនៅរដ្ឋ California
ជាធម្មតាតែងបង់ ប្រាក់ 50 ភាគរយសម្រាប់ ការជួលផ្ទះច្រើ នជាងអ្នកជួល
នៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទ�ៀត។ ក្នុងតំបន់ ខ្លះនៃរដ្ឋតម្លៃជួលគឺច្រើនជាងពីរដងនៃត
ម្លៃមធ្យមថ្នាក់ជាតិ។ ថ្លៃជួលគឺខ្ពស់កនុ្ងរដ្ឋ California ពីព្រោះរដ្ឋមិនមានលំ
នៅដ្ឋានគ្រប់ គ្រាន់ សម្រាប់ អ្នកទាំងអស់ គ្នា ដែលចង់ រស់ នៅទីនេះ។ ប្រជាជ
នដែលចង់ រស់ នៅទីនេះត្រូវតែប្រកួតប្រជែង ដ�ើ ម្បីទិញផ្ទះដែលនាំឲ្យថ្លៃឈ្នួ
លក�ើនឡ�ើង។
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ទី ក្ រុងជាច្រើ នមានច្បាប់ គ្រប់ គ្រងថ្លៃជួល។ ទីក្ រុងជាច្រើ នក្នុងរដ្ឋ
California—រ ួមទាំង Los Angeles, San Francisco និ ង San
Jose—មានច្បាប់  ដែលកំណត់ព្រំដែនថា ម្ចាស់ ផ្ទះអាចបង្កើនប្រាក់ឈល
្នួ ផ្
ទះច្រើ នប៉ុណ្ណាក្នុងមួយឆ្ំនា ។ ច្បាប់ ទាំងនេះជាញឹ កញាប់ ត្វរូ បានគេហៅថាការគ្
រប់ គ្រងថ្លៃជួល។ ប្រហែល 1 ភាគ 5 នៃប្រជាជនរដ្ឋ California រស់ នៅក្នុ
ងទីក្ រុងដែលមានការគ្រប់ គ្រងថ្លៃជួល។ គណៈកម្មការ ផ្ទះជួល ក្នុងមូលដ្ឋា
នអនុវត្តការគ្រប់ គ្រងថ្លៃឈល
្នួ ។ គណៈកម្មការទាំងនោះ ត្រូវ បានបង់ ប្រាក់
ដោយថ្លៃឈល
្នួ ទៅល�ើ ម្ចាស់ ផ្ទះ។

សេចក្តីសម្រេចរបស់ តុលាការកំ ណត់ ការគ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលតាមមូ លដ្ឋាន។  
តុលាការបានសម្រេចថា ច្បាប់ គ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ ផ្
ទះ ទទួលបាន “អត្រាចំ ណូលសមរម្យ។” នេះមានន័ យថាម្ចាស់ ផ្ទះត្រូវតែមាន
សិ ទធិប
្ ង្កើនឈ្នួលផ្ទះ ល្មមសម្រាប់ ចំណេញខ្លះ ក្នុង មួយ ឆ្ំនា ។
ច្បាប់ រដ្ឋ កំណត់ ការគ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលតាមមូ លដ្ឋាន។ ច្បាប់ រដ្ឋ
ដែលគេស្គាល់ ថា ជាច្បាប់ លំនៅដ្ឋានជួល Costa-Hawkins
(Costa-Hawkins) ដាក់កម្រិតច្បាប់ គ្រប់ គ្រង ថ្លៃជួលតាមមូលដ្ឋាន។
Costa-Hawkins បង្កើតដែនកំណត់ចម្បងបី ។ ទីមួយការគ្រប់ គ្រងថ្លៃជួល
មិ នអាចអនុវត្តចំ ពោះផ្ទះគ្រួសារទោលបានទេ។ ទីពីរការគ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលមិ ន
អាចអនុវត្តចំ ពោះលំ នៅដ្ឋានថ្មីដែលបានសាងសង់ រ ួចនៅថ្ងៃទី 1 ខែកុមភៈ 
្ ឆ្ំនា
1995 ឬក្រោយថ្ងៃនេះបានទេ។ ទីបីច្បាប់ គ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលមិ នអាចប្រាប់ ម្ចា
ស់ ផ្ទះថាត�ើពួកគេអាចគិតថ្លៃឈល
្នួ ប៉ុន្មា នដល់ អ្នកជួលថ្មី នៅពេលដែលពួក
គេទ�ើបចូលមកនៅដំ បូងនោះទេ។
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• អនុលោមតាមច្បាប់ រដ្ឋ California ហាមមិ នឲ្យមានការគ្រប់ គ្រងល�ើ ថ្លៃ
ឈ្នួលផ្ទះ ពីការរំលោភសិ ទធិរ្ បស់ ម្ចាស់ លំនៅដ្ឋានល�ើ ការចំ ណេញហិរញ្ញ
វត្ថុដោយយុត្តិធម៌ ។

សេចក្ស
្ន វិភាគច្បាប់សតីព
្ ី
តី ង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អក
ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ៖
• ជារ ួម ល�ើ ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ រដ្ឋល�ើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ រដ្ឋ
និ ងមូលដ្ឋាន ដែលមានចំ នួនល�ើ សរាប់ សិបលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ៗ
ទៅតាមពេលវេលា។ អាស្រ័យល�ើ ទង្ើ វរបស់ សហគមន៍ កនុ្ងមូលដ្ឋាន
ការបាត់បង់ ប្រាក់ចំណូលអាចតិចជាង ឬច្រើ នជាងនេះ។

ច្បាប់ រដ្ឋ ដាក់ កំហិត ការ បង្កើន ថ្លៃឈ្នួល។ ល�ើ សពីនេះ ច្បាប់ គ្រប់ គ្រងថ្
លៃជួលតាមមូលដ្ឋាន ដែលបានអនុញ្ញាតដោយ
Costa-Hawkinsគឺជាច្បាប់ រដ្ឋថ្មី ដែលកំណត់ព្រំដែននៃការបង្កើនប្រាក់
ឈ្នួលសម្រាប់ លំ នៅដ្ឋានជួលភាគច្រើ ននៅរដ្ឋ California ។ ម្ចាស់ 
ផ្ទះមិ នអាចបង្កើនឈ្នួលផ្ទះល�ើ សពី 5 ភាគរយបូកនឹ ងអតិផរណាក្នុងមួយ
ឆ្ំនា ឬ 10 ភាគរយ ឡ�ើយជម្រើ សណាមួយដែលទាបជាង។ នេះអនុវត្ត 
ចំ ពោះលំ នៅដ្ឋានភាគច្រើ ន ដែលមានអាយុល�ើ សពី 15 ឆ្ំនា ។
ច្បាប់ នេះអនុវត្តរហូតដល់ ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ំនា 2030។

ប្រាក់ ចំណូលពន្ធរដ្ឋាភិ បាលថ្នាក់ រដ្ឋ និ ងថ្នាក់ មូលដ្ឋាន។ ពន្ធបី គឺជា
ប្រភពធំ បំផុត នៃចំ ណូលពីពន្ធសម្រាប់ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ និ ង ក្នុងមូលដ្ឋាននៅ
California—ពន្ធល�ើ ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ ខលួ្នពន្ធអចលនទ្រព្យ និ ងពន្ធល�ើ 
ការលក់។ រដ្ឋប្រមូលពន្ធចំណូលផ្ទាល់ ខលួ្នល�ើ ប្រាក់ចំណូល—រ ួមទាំងថ្លៃជួ
លដែលបានទទួលដោយម្ចាស់ ផ្ទះ—ដែលរកបាននៅក្នុងរដ្ឋនេះផងដែរ។
រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានប្រមូលពន្ធអចលនទ្រព្យពីម្ចាស់ អចលនទ្រព្យ ដោ
យផ្អែកល�ើ តម្លៃនៃអចលនទ្រព្យរបស់ ពួកគេ។ រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានប្រមូលព
ន្ធការលក់ល�ើការលក់រាយនៃទំនិញ។

សំណ�ើ

អនុ ញ្ញាត ការពង្រីក នៃការគ្រប់ គ្រង ថ្លៃជួល។
វិធានការនេះកែតម្រូវ ដែនកំណត់ចម្បងបី នៃ Costa-Hawkins
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យទីក្ រុងនិ ងខោនធី អនុវត្តការគ្រប់ គ្រង ថ្លៃជួលទៅល�ើ
អចលនទ្រព្យបានច្រើ នជាងនៅក្រោម ច្បាប់ បច្ចុប្បន្ន។ ជាពិសេសទីក្ រុងនិ ង
ខោនធី អាចអនុវត្តការគ្រប់ គ្រង ថ្លៃជួលល�ើ លំនៅដ្ឋានភាគច្រើ ន
ដែលមានអាយុល�ើ សពី 15 ឆ្ំនា ។ នេះ មិ នរាប់ បញ្ចូល ផ្ទះគ្រួសារ ទោល
ដែលជាកម្មសិទធិរ្ បស់ អ្នកដែលមាន អចលនទ្រព្យ ពីរ ឫតិចជាងនេះទេ។
ល�ើ សពីនេះទីក្ រុងនិ ង ខោនធី អាចកំណត់ថា ម្ចាស់ ផ្ទះអាចបង្កើនថ្លៃឈល
្នួ
ច្រើ នប៉ុណ្ណានៅពេល អ្នកជួលថ្មីចូលស្នាក់នៅ។ សហគមន៍ ដែលធ្វើ
ដូច្នោះត្រូវតែអនុញ្ញាត ឲ្យម្ចាស់ ផ្ទះបង្កើនឈ្នួលផ្ទះ រហូតដល់ 15
ភាគរយក្នុងរយៈពេលបី ឆ្ំនា ដំ បូង ក្រោយពេល អ្នកជួលថ្មីចូលស្នាក់នៅ។

ពង្រីកសទ
ូ ដ្ឋា ន ដ�ើម្បីអនុម័តល�ើការគ្រប់គ្រងល�ើថ្លៃឈលផ្
ិ អ
ធិ ្ ំណាចរដ្ឋា ភិបាលមល
នួ្ ទះ
 ទ្រព្យសម្បត្ល
្តួ ម៖
តិ ំនៅដ្ឋា នជាលំនៅដ្ឋា ន។ បញ ្ញត្ផ
តិ ចផ្តើ

សំណ�ើ
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ការវិភាគដោយអ្នកវិភាគអង្គនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ	
តម្រូវឱ្យមានអត្រាប្រាក់ ចំណេញ សមរម្យ។ វិធានការនេះតម្រូវឱ្យច្បាប់
គ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលអនុញ្ញាត ឱ្យម្ចាស់ ផ្ទះទទួលបានអត្រាប្រាក់ចំណូលដែលត្រឹ
មត្រូវ។ នេះធ្វើឱ្យលទ្ធផលនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ តុលាការកន្លងមកក្លា យ
ជាច្បាប់ របស់ រដ្ឋ។

ផលប៉ះពាល់សារព�ើពន្ធ

ផលប៉ ះពាល់ សេដ្ឋ កិច្ច។ ប្រសិ នប�ើ សហគមន៍ ឆ្លើយតបនឹ ង វិធានការនេះ 
ដោយការពង្រីកច្បាប់ គ្រប់ គ្រងថ្លៃជួល របស់ ពួកគេល�ើ សពីការការពារ
ដែលមានស្រាប់  សម្រាប់ អ្នកជួលវានឹ ងនាំទៅរកផលប៉ ះពាល់ សេដ្ឋកិច្ចជាច្
រ�ើន។ ផលប៉ ះពាល់ ភាគច្រើ នគឺ៖
• ដ�ើ ម្បីច�ៀសវាងបទបញ្ញត្តិថ្លៃជួល ម្ចាស់ ផ្ទះមួយចំ នួន នឹ ងលក់ផ្ទះជួ
លរបស់ ពួកគេទៅឲ្យម្ចាស់ ថ្មីដែលនឹ ងរស់ នៅទីនោះ។

• តម្លៃផ្ទះជួលនឹ ងធ្លា ក់ចុះព្រោះម្ចាស់ ផ្ទះជាសក្តា នុពលមិ នចង់ ចំណា
យប្រាក់ច្រើនសម្រាប់ អចលនទ្រព្យទាំងនេះ។

• អ្នកជួលមួយចំ នួននឹ ងចំ ណាយតិចល�ើ ការជួល ហ�ើយម្ចាស់ ផ្ទះមួយ
ចំ នួននឹ ងទទួលបានចំ ណូលពីការជួលតិច។

• អ្នកជួលមួយចំ នួននឹ ងមិ នសូវរ�ើផ្ទះ។ ឧទាហរណ៍
អ្នកជួលតិចជាងមុន នឹ ងប្តូរកន្លែងស្នាក់នៅ ព្រោះ តែ ថ្លៃឈល
្នួ ផ្ទះ
របស់ ពួកគេ ក�ើនឡ�ើង។

ទំហំនៃការប៉ ះពាល់ ទាំងនេះ នឹ ងអាស្រ័យល�ើ ថា ត�ើសហគមន៍ ប៉ុន្មា នអនុម័ត 
ច្បាប់ ថ្មីថា ត�ើវាគ្រប់ ដណ្ដប់ ល�ើអចលនទ្រព្យប៉ុន្មា ននិ ងថា ត�ើថ្លៃជួលប៉ុន្មា ន
ដែលត្រូវបានកំណត់។

ការផ្លាស់ បដូ្រនៅក្នុងចំ ណូលថ្នាក់ រដ្ឋ និ ងថ្នាក់ មូលដ្ឋាន។ ផលប៉ ះពា
ិ នការនេះ នឹ ងជះឥទ្ធិពលដល់ ពន្ធអចលនទ្រព្យ
ល់ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ វធា
ពន្ធការលក់និងពន្ធល�ើ ប្រាក់ចំណូល។ ផលប៉ ះពាល់ ធំបំផុត 
និ ងអាចក�ើតឡ�ើងភាគច្រើ នគឺ៖

• ពន្ធអចលនទ្រព្យតិ ចជាងមុន ដែលបង់ ដោយម្ចាស់ ផ្ទះ។ ការធ្លា
ក់ចុះតម្លៃអចលនទ្រព្យជួលនឹ ងនាំទៅរកការថយចុះ ការបង់ ពន្ធ 
អចលនទ្រព្យពីម្ចាស់ អចលនទ្រព្យទាំងនោះ នៅពេលខាងមុខ។
ការបាត់បង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យទាំងនេះ នឹ ងប៉ ះប៉ូវដោយផ្នែកដោយ
ការបង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យ ខ្ពស់ជាងមុនមកពីការលក់ផ្ទះជួល។
នេះគឺដោយសារការលក់ អចលនទ្រព្យជារ�ឿយៗ
បង្កឲ្យមានច្បាប់ ពន្ធអចលនទ្រព្យ ដ�ើ ម្បីកំណត់ឡ�ើងវិញឲ្យនៅ
កម្រិតខ្ពស់ជាងមុន។ ការបាត់បង់ ចំណូលពីតម្លៃអលនទ្រព្យ
ដែលទាបជាងមុននឹ ងមាន បរិមាណធំ ជាងចំ ណូល
ដែលបានមកពីការលក់ដែលក�ើនឡ�ើង។ ដោយហេតុនេះ 
វិធានការនេះ នឹ ង កាត់បន្ថយពន្ធអចលនទ្រព្យជារ ួម។

បន្ត

ិ នការនេះទំនងជា នឹ ងកាត់បន្ថយចំ ណូលរបស់ រដ្ឋនិងមូលដ្ឋាន
ជារ ួមវធា
នៅពេលខាងមុខ។ ផលប៉ ះពាល់ ធំបំផុត នឹ ង ស្ថិតនៅល�ើ ពន្ធ
អចលនទ្រព្យ។ ចំ នួននៃប្រាក់ចំណូលដែលបាត់បង់ គឺអាស្រ័យល�ើ កត្តា ជា
ច្រើ ន ដែលសំ ខាន់ បំផុតថាត�ើមានសហគមន៍ ចំនួនប៉ុន្មា នឆ្លើយតបចំ ពោះ
វិធានការនេះ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិ នប�ើ សហគមន៍ ដែលមានការគ្រប់ គ្រងថ្
លៃជួលស្រាប់ ពង្រីកវិធានរបស់ ពួកគេ ដ�ើ ម្បីដាក់បញ្ចូលផ្ទះថ្មីជាងនេះ និ ង
ផ្ទគ្រួសារទោលនោះការបាត់បង់ ចំ ណូលអាចនឹ ងខ្ពស់ជាងរាប់ សិបលាន
ដុល្លា រក្នុងមួយឆ្ំនា ។ ប្រសិ នប�ើ សហគមន៍ បង្កើតវិធានគ្រប់ គ្រង ថ្លៃជួលថ្មី 
នោះការបាត់បង់ ចំណូល នឹ ងកាន់ តែធំ ។ ប្រសិ នប�ើ សហគមន៍ ចំនួនតិចធ្វើ
ការផ្លាស់ បតូ្រការបាត់បង់ ប្រាក់ចំណូលនឹ ងមានតិចតួច។

បន្ទុកចំ ណាយរបស់ រដ្ឋាភិ បាល ក្នុងមូ លដ្ឋានដែលក�ើនឡ�ើង។
ប្រសិ នប�ើ ទីក្ រុង ឬ ខោនធី បង្កើតច្បាប់ គ្រប់ គ្រងថ្លៃជួលថ្មី ឬពង្រីកច្បាប់
ដែលមានស្រាប់  នោះគណៈកម្មការផ្ទះជួលក្នុងមូលដ្ឋាននឹ ងមានការចំ
ណាយ ក�ើនឡ�ើង។ អាស្រ័យល�ើ ជម្រើសរបស់ រដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន
ការចំ ណាយទាំងនោះអាច មានចាប់ ពីតិចតួ ចបំ ផុតរហូតដល់ រាប់ សិបលា
នដុល្លា រ ក្នុងមួ យឆ្ំ នា ។ ការចំ ណាយទាំងនេះទំនងជានឹ ងត្រូវបានបង់ ដោយថ្
លៃឈ្នួលពីម្ចាស់ ផ្ទះជួល។

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�ើម្បីចល
ូ ប្រើអ្នករ ួមបរិច្ចាកទានកំពល
ូ ៗទាំង 
10 រ ូបសម្រាប់គណៈកម្មការ។
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ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បានច្បាប់ចម្លងនៃអត្ថបទពេញលេ
ិ នការរដ្ឋនេះ សូមទូរស័ពម
ញនៃវធា
្ទ ករដ្ឋលេខាធិការ
តាមលេខ (888) 345-4917
ឬអ្នកអាចអ៊ីម៉ែល vigfeedback@sos.ca.gov
ហ�ើយច្បាប់ចម្លងមួយនឹង
ត្ រូវបានផ្ញើទៅអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។

• ពន្ធល�ើ ការលក់ ច្រើ នជាងមុន ដែលបង់ ដោយអ្ន កជួ ល។ អ្នកជួល
ដែលចំ ណាយល�ើ ថ្លៃជួលតិចនឹ ងប្រើ ប្រាស់ ប្រាក់សន្សំមួយចំ នួនរប
ស់ ពួកគេដ�ើ ម្បីទិញទំនិញជាប់ ពន្ធ។

• ការផ្លាស់ បដូ្រពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណូលដែលបង់ ដោយម្ចាស់ ផ្ទះជួ ល។
ការបង់ ពន្ធល�ើ ប្រាក់ចំណូលរបស់ ម្ចាស់ ផ្ទះជួល នឹ ងផ្លាស់ ប្ដូរតាម
ច្រើ នរប�ៀបមានទាំងចុះនិ ងឡ�ើង។ ផលប៉ ះពាល់ ជារ ួមល�ើ ចំណូលទ
ទួលបានពីពន្ធប្រាក់ ចំ ណូលរដ្ឋ គឺមិនច្បាស់ លាស់ ទេ។

ការវិភាគ

|

53

