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ចំណ្ដ�រី្និ្ដសចក្រីសដ្ខេបជាផលៃូវការ ដរៀបចំដដ្យអ្រ្គដមធាវ ី

សាវតា
ការជួលផ្ទះគឺថ ល្ៃនៅក្នុងរដ្ឋ California។ អ្នក�ួលផ្ទះជៅរដ្ឋ California 
ជាធម្មតាតែងបង់ប្រាក់ 50 ភាគរយេប្រាប់ការ�ួលផ្ទះជប្ចើនជាងអ្នក�ួល 
ជៅក្ននុងរដ្ឋជផសេងៗជ�ៀែ។ ក្ននុងែំបន់ខ្ទះននរដ្ឋែនម្�ួលគឺជប្ចើនជាងពើរដងននែ
នម្មធ្យមថ្្ន ក់ជាែិ។ ន្្�ួលគឺខ្ពេ់ក្ននុងរដ្ឋ California ពើជប្រទះរដ្ឋមិនរានលំ
ជៅដ្្ឋ នប្គប់ប្រាន់េប្រាប់អ្នកទំាងអេ់រា្ន  តដលចង់រេ់ជៅ�ើជនទះ។ ប្បជា�
នតដលចង់រេ់ជៅ�ើជនទះប្ែរូវតែប្បកួែប្បត�ង ជដើម ើ្�ិញផ្ទះតដលនំាឲ្យន្្ឈ្នួ
លជកើនជ�ើង។

ទីកក រុងជានករីនមានរបាប់កគប់កគងថ ល្ៃជួល។ �ើប្ក រុងជាជប្ចើនក្ននុងរដ្ឋ 
California—រមួទំាង Los Angeles, San Francisco និង San 
Jose—រានចបាប់ តដលកំណែ់ប្ពំតដនថ្ រាចា េ់ផ្ទះអាចបជងកើនប្រាក់ឈ្នលួផ្
�ទះជប្ចើនប៉នុណ្ណា ក្ននុងមួយឆ្្នំ ។ ចបាប់ទំាងជនទះជាញឹកញាប់ប្ែរូវរានជគជៅថ្ការគ្
រប់ប្គងន្្�ួល។ ប្បតែល 1 ភាគ 5 ននប្បជា�នរដ្ឋ California រេ់ជៅក្ននុ
ង�ើប្ក រុងតដលរានការប្គប់ប្គងន្្�ួល។ គណៈកម្មការ ផ្ទះ�ួល ក្ននុងមូលដ្្ឋ
នអននុវែ្ការប្គប់ប្គងន្្ឈ្នលួ។ គណៈកម្មការទំាងជនាទះ ប្ែរូវ រានបង់ប្រាក់
ជដ្យន្្ឈ្នលួជៅជលើរាចា េ់ផ្ទះ។

នេរកី្េនករេររបេ់តនុលាការកំណត់ការកគប់កគងថ ល្ៃជួលតារេរូេលដ្្ឋ ន។  
ែនុលាការរានេជប្មចថ្ ចបាប់ប្គប់ប្គងន្្�ួលប្ែរូវតែអននុញ្ញា ែឲ្យរាចា េ់ផ្
�ទះ ��ួលរាន “អប្តាចំណូលេមរម្យ។” ជនទះរានន័យថ្រាចា េ់ផ្ទះប្ែរូវតែរាន 
េិ�្ិបជងកើនឈ្នលួផ្ទះ ល្មមេប្រាប់ចំជណញខ្ទះ ក្ននុង មួយ ឆ្្នំ ។

របាប់រដ្ឋកំណត់ការកគប់កគងថ ល្ៃជួលតារេរូេលដ្្ឋ ន។ ចបាប់រដ្ឋ 
តដលជគស្គា ល់ថ្ ជាចបាប់លំជៅដ្្ឋ ន�ួល Costa-Hawkins 
(Costa-Hawkins) ដ្ក់កប្មិែចបាប់ប្គប់ប្គង ន្្�ួលតាមមូលដ្្ឋ ន។ 
Costa-Hawkins បជងកើែតដនកំណែ់ចម្ងបើ។ �ើមួយការប្គប់ប្គងន្្�ួល
មិនអាចអននុវែ្ចំជរទះផ្ទះប្គរួស្រជទាលរានជ�។ �ើពើរការប្គប់ប្គងន្្�ួលមិន
អាចអននុវែ្ចំជរទះលំជៅដ្្ឋ ន្្មើតដលរានស្ងេង់រចួជៅន ង្ៃ�ើ 1 តខកនុមៈ្ ឆ្្នំ  
1995 ឬជប្កាយន ង្ៃជនទះរានជ�។ �ើបើចបាប់ប្គប់ប្គងន្្�ួលមិនអាចប្រាប់រាចា
េ់ផ្ទះថ្ជែើពួកជគអាចគិែន្្ឈ្នលួប៉នុនា្ម នដល់អ្នក�ួល្្មើ ជៅជពលតដលពួក
ជគជ�ើបចូលមកជៅដំបូងជនាទះជ�។

របាប់ រដ្ឋ ដ្ក់កំហិត ការ បនងកីន ថ ល្ៃឈួ្ល។ ជលើេពើជនទះ ចបាប់ប្គប់ប្គង្្
នល�ួលតាមមូលដ្្ឋ ន តដលរានអននុញ្ញា ែជដ្យ  
Costa-Hawkins  គឺជាចបាប់រដ្ឋ្្មើ តដលកំណែ់ប្ពំតដនននការបជងកើនប្រាក់ 
ឈ្នលួេប្រាប់ លំជៅដ្្ឋ ន�ួលភាគជប្ចើនជៅរដ្ឋ California ។ រាចា េ់ 
ផ្ទះមិនអាចបជងកើនឈ្នលួផ្ទះជលើេពើ 5 ភាគរយបូកនឹងអែិផរណ្ក្ននុងមួយ 
ឆ្្នំ ឬ 10 ភាគរយ ជ�ើយ�ជប្មើេណ្មួយតដលទាបជាង។ ជនទះអននុវែ្ 
ចំជរទះលំជៅដ្្ឋ នភាគជប្ចើន តដលរានអាយនុជលើេពើ 15 ឆ្្នំ ។ 
ចបាប់ជនទះអននុវែ្រែូែដល់ន ង្ៃ�ើ 1 តខមករា ឆ្្នំ  2030។

ករាក់រំណូលពន្ធរដ្្ឋ ភិរាលថ្្ក់រដ្ឋ និងថ្្ក់រូេលដ្្ឋ ន។ ពន្បើ គឺជា 
ប្បភពធំបំផនុែ ននចំណូលពើពន្េប្រាប់រដ្្ឋ ភិរាលរដ្ឋ និង ក្ននុងមូលដ្្ឋ នជៅ 
California—ពន្ជលើប្រាក់ចំណូលផ្្ល់ខួ្នពន្អចលនប្�ព្យ និងពន្ជលើ 
ការលក់។ រដ្ឋប្បមូលពន្ចំណូលផ្្ល់ខួ្នជលើប្រាក់ចំណូល—រមួទំាងន្្�ួ
លតដលរាន��ួលជដ្យរាចា េ់ផ្ទះ—តដលរករានជៅក្ននុងរដ្ឋជនទះផងតដរ។ 
រដ្្ឋ ភិរាលក្ននុងមូលដ្្ឋ នប្បមូលពន្អចលន ប្�ព្យ ពើរាចា េ់អចលនប្�ព្យ ជដ្
យតផអែកជលើែនម្ននអចលនប្�ព្យរបេ់ពួកជគ។ រដ្្ឋ ភិរាលមូលដ្្ឋ នប្បមូលព
ន្ការលក់ជលើការលក់រាយនន�ំនិញ។

សំដណរី
អននុញ្ញា ត ការពកងីក ថនការកគប់កគង ថ ល្ៃជួល។ 
វធិានការជនទះតកែប្មរូវ តដនកំណែ់ចម្ងបើនន Costa-Hawkins 
តដលអននុញ្ញា ែឲ្យ�ើប្ក រុងនិងជោនធើ អននុវែ្ការប្គប់ប្គង ន្្�ួលជៅជលើ 
អចលនប្�ព្យរានជប្ចើនជាងជៅជប្កាម ចបាប់បចចានុប្ន្ន។ ជាពិជេេ�ើប្ក រុងនិង 
ជោនធើអាចអននុវែ្ការប្គប់ប្គង ន្្�ួលជលើលំជៅដ្្ឋ នភាគជប្ចើន 
តដលរានអាយនុជលើេពើ 15 ឆ្្នំ ។ ជនទះ មិនរាប់បញចាូល ផ្ទះប្គរួស្រ ជទាល 
តដលជាកម្មេិ�្ិរបេ់អ្នកតដលរាន អចលនប្�ព្យ ពើរ ឫែិចជាងជនទះជ�។ 
ជលើេពើជនទះ�ើប្ក រុងនិង ជោនធើអាចកំណែ់ថ្ រាចា េ់ ផ្ទះអាចបជងកើនន្្ឈ្នលួ 
ជប្ចើនប៉នុណ្ណា ជៅជពល អ្នក�ួល្្មើចូលស្្ន ក់ជៅ។ េែគមន៍តដលជធវើ
ដូជ ្្ន ទះប្ែរូវតែអននុញ្ញា ែ ឲ្យរាចា េ់ផ្ទះបជងកើនឈ្នលួផ្ទះ រែូែដល់ 15 
ភាគរយក្ននុងរយៈជពលបើឆ្្នំ ដំបូង ជប្កាយជពល អ្នក�ួល្្មើចូលស្្ន ក់ជៅ។

• ជធវើវជិស្នកម្មចបាប់រដ្ឋជដើម ើ្អននុញ្ញា ែឲ្យរដ្្ឋ ភិរាលថ្្ន ក់មូលដ្្ឋ ន
អាចបជងកើែការប្ែរួែពិនិែ្យជលើការ�ួលអចលនប្�ព្យជាលំជៅដ្្ឋ ន 
តដលរានអាយនុកាលជលើេពើ 15 ឆ្្នំ  ។ អននុញ្ញា ែឲ្យរានការកំណែ់កំ
ជណើ នន្្�ួលប្ប្ំឆ្្នំ  ឲ្យខនុេពើការកំណែ់�ូទំាងរដ្ឋជពលបចចានុប្ន្ន ។

• អននុញ្ញា ែឲ្យរានការដំជ�ើងន្្�ួលជលើអចលនប្�ព្យតដលរាន
ការប្ែរួែពិនិែ្យរែូែដល់ជៅ 15 ភាគរយ រយៈជពលជាងបើឆ្្នំ  
ជៅជពល្ប់ជផ្ើមកាន់កាប់្្មើ (ការដំជ�ើងោងជលើ ប្ែរូវរានការអននុញ្ញា ែ
ជដ្យបញញាែ្មូលដ្្ឋ ន) ។ 

• ជលើកតលងបនុគគាលតដលរានលំជៅដ្្ឋ នមិនជលើេពើពើរ ពើជរាលនជោរា
យប្ែរួែពិនិែ្យន្្�ួល្្មើជនទះ។

• អននុជលាមតាមចបាប់រដ្ឋ California ហាមមិនឲ្យរានការប្គប់ប្គងជលើន្្
ឈ្នលួផ្ទះ ពើការរជំលាភេិ�្ិរបេ់រាចា េ់លំជៅដ្្ឋ នជលើការចំជណញែិរញញា
វែ្នុជដ្យយនុែិ្ធម៌។

ដសចក្រីសដ្ខេបថនការបា៉ា ន់ងបមាណរបស់អក្វភិា្រចបាប់ស្រីពរី
ផលប៉ាទះពាល់សារដពរីពនរ្បស់រ�ឋានិ្រដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា ន៖
• ជារមួ ជលើប្រាក់ចំណូលេប្រាប់រដ្ឋជលើប្រាក់ចំណូលេប្រាប់រដ្ឋ 

និងមូលដ្្ឋ ន តដលរានចំនួនជលើេរាប់េិបលានដនុល្ារក្ននុងមួយឆ្្នំ ៗ 
ជៅតាមជពលជវលា។ អាប្េ័យជលើ�ជងវើរបេ់េែគមន៍ក្ននុងមូលដ្្ឋ ន 
ការរាែ់បង់ប្រាក់ចំណូលអាចែិចជាង ឬជប្ចើនជាងជនទះ។

ការវភិា្រដដ្យអក្វភិា្រអ្្គនរីតបិញ ្ញត្ិ

អត្ថបទថនវធិានការននទះអាររកន�ីញនៅនលីនគហទំព័រ រដ្ឋនលខាធិការនៅ 
voterguide.sos.ca.gov។
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ការវភិា្រដដ្យអក្វភិា្រអ្្គនរីតបិញ ្ញត្ិ បន្

តករេរូវឱ្យមានអកតាករាក់រំនណញ េរេររេ្យ។ វធិានការជនទះែប្មរូវឱ្យចបាប់ 
ប្គប់ប្គងន្្�ួលអននុញ្ញា ែ ឱ្យរាចា េ់ផ្ទះ��ួលរានអប្តាប្រាក់ចំណូលតដលប្ែឹ
មប្ែរូវ។ ជនទះជធវើឱ្យល�ផ្លននជេចក្ើេជប្មចរបេ់ែនុលាការកន្ងមកក្ាយ
ជាចបាប់របេ់រដ្ឋ។

ផលប៉ាទះពាល់សារដពរីពន្
ផលប៉ទះពាល់នេដ្ឋកិរ្ច។ ប្បេិនជបើេែគមន៍ជ្្ើយែបនឹង វធិានការជនទះ 
ជដ្យការពប្ងើកចបាប់ប្គប់ប្គងន្្�ួល របេ់ពួកជគជលើេពើការការររ 
តដលរានប្ស្ប់ េប្រាប់អ្នក�ួលវានឹងនំាជៅរកផលប៉ទះរល់ជេដ្ឋកិចចាជាច្
ជរ ើន។ ផលប៉ទះរល់ភាគជប្ចើនគឺ៖

• ជដើម ើ្ជចៀេវាងប�បញញាែិ្ន្្�ួល រាចា េ់ផ្ទះមួយចំនួន នឹងលក់ផ្ទះ�ួ
លរបេ់ពួកជគជៅឲ្យរាចា េ់្្មើតដលនឹងរេ់ជៅ�ើជនាទះ។

• ែនម្ផ្ទះ�ួលនឹងធ្ាក់ចនុទះជប្រទះរាចា េ់ផ្ទះជាេក្ាននុពលមិនចង់ចំណ្
យប្រាក់ជប្ចើនេប្រាប់អចលនប្�ព្យទំាងជនទះ។

• អ្នក�ួលមួយចំនួននឹងចំណ្យែិចជលើការ�ួល ជែើយរាចា េ់ផ្ទះមួយ
ចំនួននឹង��ួលរានចំណូលពើការ�ួលែិច។

• អ្នក�ួលមួយចំនួននឹងមិនេូវជរ ើផ្ទះ។ ឧទាែរណ៍ 
អ្នក�ួលែិចជាងមនុន នឹងបូ្រកតន្ងស្្ន ក់ជៅ ជប្រទះ តែ ន្្ឈ្នលួផ្ទះ 
របេ់ពួកជគ ជកើនជ�ើង។ 

�ំែំននការប៉ទះរល់ទំាងជនទះ នឹងអាប្េ័យជលើថ្ ជែើេែគមន៍ប៉នុនា្ម នអននុម័ែ 
ចបាប់្្មើថ្ ជែើវាប្គប់ដណ្ដ ប់ជលើអចលនប្�ព្យប៉នុនា្ម ននិងថ្ ជែើន្្�ួលប៉នុនា្ម ន
តដលប្ែរូវរានកំណែ់។
ការផ្លៃ េ់បូ្រនៅក្នុងរំណូលថ្្ក់រដ្ឋ និងថ្្ក់រូេលដ្្ឋ ន។ ផលប៉ទះរ
ល់ជេដ្ឋកិចចារបេ់វធិានការជនទះ នឹង�ទះឥ�្ិពលដល់ពន្អចលនប្�ព្យ 
ពន្ការលក់និងពន្ជលើប្រាក់ចំណូល។ ផលប៉ទះរល់ធំបំផនុែ 
និងអាចជកើែជ�ើងភាគជប្ចើនគឺ៖

• ពន្ធអរលនកទព្យតិរជាងរេនុន ដដលបង់នដ្យមា្ច េ់ផ្ទះ។ ការធ្ា
ក់ចនុទះែនម្អចលនប្�ព្យ�ួលនឹងនំាជៅរកការ្យចនុទះ ការបង់ពន្ 
អចលនប្�ព្យពើរាចា េ់អចលនប្�ព្យទំាងជនាទះ ជៅជពលោងមនុខ។ 
ការរាែ់បង់ពន្អចលនប្�ព្យទំាងជនទះ នឹងប៉ទះបូ៉វជដ្យតផ្នកជដ្យ 
ការបង់ពន្អចលនប្�ព្យ ខ្ពេ់ជាងមនុនមកពើការលក់ផ្ទះ�ួល។ 
ជនទះគឺជដ្យស្រការលក់ អចលនប្�ព្យជាជរឿយៗ 
បងកឲ្យរានចបាប់ ពន្អចលនប្�ព្យ ជដើម ើ្កំណែ់ជ�ើងវញិឲ្យជៅ
កប្មិែខ្ពេ់ជាងមនុន។ ការរាែ់បង់ចំណូលពើែនម្អលនប្�ព្យ 
តដលទាបជាងមនុននឹងរាន បររិាណធំជាងចំណូល 
តដលរានមកពើការលក់តដលជកើនជ�ើង។ ជដ្យជែែនុជនទះ 
វធិានការជនទះ នឹង កាែ់បនយ្ពន្អចលនប្�ព្យជារមួ។

• ពន្ធនលីការលក់នករីនជាងរេនុន ដដលបង់នដ្យអ្កជួល។ អ្នក�ួល
តដលចំណ្យជលើន្្�ួលែិចនឹងជប្បើប្រាេ់ប្រាក់េនសំេមួយចំនួនរប
េ់ពួកជគជដើម ើ្�ិញ�ំនិញជាប់ពន្។

• ការផ្លៃ េ់បូ្រពន្ធនលីករាក់រំណូលដដលបង់នដ្យមា្ច េ់ផ្ទះជួល។ 
ការបង់ពន្ជលើប្រាក់ចំណូលរបេ់រាចា េ់ផ្ទះ�ួល នឹងផ្្េ់ប្ដូរតាម 
ជប្ចើនរជបៀបរានទំាងចនុទះនិងជ�ើង។ ផលប៉ទះរល់ជារមួជលើចំណូល�
�ួលរានពើពន្ប្រាក់ ចំណូលរដ្ឋ គឺមិនចបាេ់លាេ់ជ�។ 

ជារមួវធិានការជនទះ�ំនងជា នឹងកាែ់បនយ្ចំណូលរបេ់រដ្ឋនិងមូលដ្្ឋ ន 
ជៅជពលោងមនុខ។ ផលប៉ទះរល់ធំបំផនុែ នឹង េ្ិែជៅជលើពន្ 
អចលនប្�ព្យ។ ចំនួនននប្រាក់ចំណូលតដលរាែ់បង់គឺអាប្េ័យជលើកត្ាជា
ជប្ចើន តដលេំោន់បំផនុែថ្ជែើរានេែគមន៍ចំនួនប៉នុនា្ម នជ្្ើយែបចំជរទះ
វធិានការជនទះ។ ឧទាែរណ៍ ប្បេិនជបើេែគមន៍តដលរានការប្គប់ប្គង្្
នល�ួលប្ស្ប់ពប្ងើកវធិានរបេ់ពួកជគ ជដើម ើ្ដ្ក់បញចាូលផ្ទះ្្មើជាងជនទះ និង 
ផ្ប្គរួស្រជទាលជនាទះការរាែ់បង់ ចំណូលអាចនឹងខ្ពេ់ជាងរាប់េិបលាន 
ដនុល្ារក្ននុងមួយឆ្្នំ ។ ប្បេិនជបើេែគមន៍បជងកើែវធិានប្គប់ប្គង ន្្�ួល្្មើ 
ជនាទះការរាែ់បង់ចំណូល នឹងកាន់តែធំ។ ប្បេិនជបើេែគមន៍ចំនួនែិចជធវើ
ការផ្្េ់បូ្រការរាែ់បង់ប្រាក់ចំណូលនឹងរានែិចែួច។
បន្នុករំណាយរបេ់រដ្្ឋ ភិរាល ក្នុងរូេលដ្្ឋ នដដលនកីនន�ីង។ 
ប្បេិនជបើ�ើប្ក រុង ឬ ជោនធើបជងកើែចបាប់ប្គប់ប្គងន្្�ួល្្មើ ឬពប្ងើកចបាប់ 
តដលរានប្ស្ប់ ជនាទះគណៈកម្មការផ្ទះ�ួលក្ននុងមូលដ្្ឋ ននឹងរានការចំ
ណ្យ ជកើនជ�ើង។ អាប្េ័យជលើ�ជប្មើេរបេ់រដ្្ឋ ភិរាលក្ននុងមូលដ្្ឋ ន 
ការចំណ្យទំាងជនាទះអាច មានចាប់ពីតិរតួរបំផនុតរហូតដល់រាប់េិបលា
នដនុលាលៃ រ ក្នុងរួេយឆំ្្។ ការចំណ្យទំាងជនទះ�ំនងជានឹងប្ែរូវរានបង់ជដ្យ្្
នលឈ្នលួពើរាចា េ់ផ្ទះ�ួល។ 

ចលូដមរីលhttp://cal-access.sos.ca.gov/
campaign/measures/សងមាប់បញ្រីថន្រណៈ
កមាមា ធិការដ�លបដ្ករីតដ�រ្ី ជាចម្្ដ�រីម្រីគំាងទ

ឬ�ំទាស់វធិានការដនទះ។

ចលូដមរីលhttp://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html
ដ�រីម្រីចលូដងបរីអក្រ នួមបរចិ្ចា កទានកពំលូៗទំា្

10របូសងមាប់្រណៈកមមាការ។

ងបសិនដបរីអក្ច្់បានចបាប់ចមល្ៃ ថនអត្ថបទដពញដល
ញថនវធិានការរ�ឋាដនទះសមូទរូស័ពម្ករ�ឋាដលខាធិការ

តាមដលខ(888)345-4917
ឬអក្អាចអុរីដម៉ាលvigfeedback@sos.ca.gov

ដ�រីយចបាប់ចមល្ៃ មនួយនឹ្
ងត រូវបានដផញរីដៅអក្ដដ្យឥត្រតិថ្លៃ។

ពង ើ្កសទិ ្អំិណាចរដ្ឋា ភបិាលមលូដ្ឋា នណ�ើម្ើអនម័ុតណលើការង្រប់ង្រ្ណលើថ្ លៃឈ្នួលផទ្ះងទព្យសម្ត្លិំណៅដ្ឋា នជាលំណៅដ្ឋា ន។បញ ្ញត ្ផិ ្នួចណផ្ើម៖
សណំ�ើ
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