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ថ្ងៃទី 15 ខែធ្ន ូឆ្ន ំ2022 

 

ព ម្ោះក្កុមហ ុនអាជីវកមម 
ជូនចំព ោះ 
អាសយដ្ឋានថ្ក្ៃសណីយ ៍

ទីក្កុង, រដ្ឋ, ពលែកូដ្តំ្ៃន់ព្ញើតាមថ្ក្ៃសណីយ ៍

 
 

សូមពោរពម្ចាស់អាជីវកមម!  
 

លិែិត្ជូនដំ្ណឹងពនោះម្ចនៃំណងជក្ម្ចៃជូនពោកអ្នកអំ្ពីការផ្លាស់ៃតូរសំខាន់ៗ ខដ្លនឹងៃ ោះ ល់ដ្ល់ការដ្ឋក់លិែិត្ក្ៃកាសពនធ 
និងទូទាត់្ពនធពលើអាជ្ញាៃណណអាជីវកមមក្ៃចំឆ្នំរៃស់ពោកអ្នក គិត្ចៃ់ចៃ់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នំ 2023 ត្ពៅ។ 

លទធ្លដំ្ៃូងៃង្ហាញថា អ្នកព ោះពឆ្នត្ពៅកនុងទីក្កុង Oakland  នអ្នុវត្តពលើ "វិធានការ T" ពដ្ឋយលុៃពចល និងជំនួសជំពូកទី 

5.04 ថ្នក្កមក្កុង Oakland ជ្ញមួយនឹងតារាងពនធងមីពលើអាជីវកមមខដ្លពកើនព ើងតាមកក្មិត្។ ពខានធី្ Alameda 

ក្តូ្វ នរំពឹងថានឹងៃញ្ជាក់លទធ្លព ោះពឆ្នត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី 16 ខែធ្ន ូឆ្ន ំ2022។ 

 

"វិធានការ T" ៃពងកើត្អ្ក្តាពនធខដ្លពកើនព ើងតាមកក្មិត្ថានក ់ រួមជ្ញមួយនឹងការផ្លាស់ៃតូរសំខាន់ៗព្សេងពទៀត្ខដ្លនឹងចូលជ្ញ 

ធ្រម្ចនពៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ន ំ2023។   
 

ការផ្លាសៃ់តរូសខំាន់ៗ ៖ 
 

• តារាងពនធ៖ ចៃ់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្ន ំ 2023 តារាងពនធៃចចុៃសបនននឹងផ្លាស់ៃតរូពៅជ្ញតារាងអ្ក្តាពនធអាជីវកមមខដ្លពកើនព ើង។  

តារាងពនធខដ្លពកើនព ើងកំណត់្អ្ក្តាែពស់ពលើអាជីវកមមខដ្លរកក្ ក់ចំណូលដុ្ល នពក្ចើន។  
 

• កាលៃរិពចេទកណំត្៖់ ការក្ៃកាសពនធអាជីវកមមក្ៃចំឆ្ន ំ 2023 និងការៃង់ពនធអាជីវកមមក្តូ្វ្ុត្កំណត្់ក្តឹ្ម ឬមុនថ្ងៃទ ី 
1 ខែមនីា ឆ្នំ 2023 សក្ម្ចៃ់ៃគុគលទំាងអ្ស់ខដ្លចូលរួមកនុងសកមមភាពអាជីវកមមណាមួយ រួមទំាងសកមមភាពអាជីវកមមពស 

វាជួល្ងខដ្រ។ ការៃង់ពនធអាជីវកមម ឬចំខណកក្ ក់ពនធមិន នៃង់ក្ត្ឹម ឬមុនថ្ងៃទ ី 1 ខែមនីា ឆ្ន ំ 2023* 

នឹងក្ត្ូវក្ៃកាសថាហួសកំណត្់ពពលៃង់ ពហើយក្ត្ូវៃង់ក្ ក់ពិន័យយឺត្យា៉ាវដ្ូចខាងពក្កាម។ 
 

• ការពនិយ័៖ 
ដ្ៃ់ភាគរយ (10%) ថ្នចំនួនទឹកក្ ក់សរុៃខដ្លពៅខត្ហួសកំណត្់ពពលៃង់ ចៃ់ពីថ្ងៃទី 2 ខែមនីា ឆ្ន ំ 2023 ៃកូនងឹ 
 



ថ្មៃក្ ំភាគរយ (25%) ថ្នចំនួនទឹកក្ ក់សរុៃខដ្លពៅខត្ហួសកំណត់្ពពលៃង ់ចៃ់ពីថ្ងៃទ ី2 ខែឧសភា ឆ្នំ 2023 

 

• ការក្ ក៖់ 
មួយភាគរយ (1%) កនុងមួយខែ ឬចំខណកថ្នចំនួនទឹកក្ ក់ថ្នការមិន នៃង ់ រួមទំាងក្ ក់ពិន័យ ចៃ់ពីថ្ងៃខដ្លការ 
មិនៃង់ក្ ក់ដ្ំៃូងហួសកំណត្់ពពលៃង់ពលើកដ្ំៃូងរហូត្ដ្ល់ នទូទាត្់រួច។ 

 
 

ករណីពលើកខលង៖ 
• ខលងម្ចនពទៀត្ពហើយ - ការពលើកខលងចំព ោះអាជវីកមមខានត្ត្ចូ 

"សហក្ោសអាជីវកមមខានត្តូ្ច" ខលងក្ត្ូវ នពលើកខលងពីការៃង់ពនធអាជីវកមមពទៀត្ពហើយ។  
 

• ខលងម្ចនពទៀត្ពហើយ - ការពលើកខលងរយៈពពលក្ ឆំ្នំ - អ្ោរងមី ឬខកកនុ 

អ្ោរងមីទាំងអ្ស ់ និងអ្ោរទំាងពនាោះខដ្ល នៃញ្ចៃ់ការខកកុនពក្ចើនៃនាាៃ់ពីថ្ងៃទី 31 ខែធ្ន ូ ឆ្ន ំ 2023 នឹងមិនម្ចនសិទធ ិ
ទទួល នការពលើកខលងពនាោះពទ។ 

 

• ការពលើកខលងចពំ ោះអ្ចលនក្ទពសយជលួខដ្លកានក់ាៃព់ដ្ឋយម្ចាសក់មមសទិធិ 
ម្ចាស់កមមសិទធិថ្ន ទ្ោះសក្ម្ចៃ់រស់ពៅពីរក្គួសារ ្ទោះសក្ម្ចៃ់រស់ពៅៃីក្គួសារ ឬ្ទោះសក្ម្ចៃ់រស់ពៅខត្មួយក្គួសារ 
ខដ្លម្ចនៃនទៃ់សានក់ពៅមួយឬពីរ (ADUs) នងឹទទួល នការពលើកខលងពនធកនុងករណី៖ 
 

i. ម្ចាស់ៃចចុៃសបននរស់ពៅកនុងៃនទៃ់សានក់ពៅមួយកនុងចំពណាមៃនទៃ់សានក់ពៅព្សេងពទៀត្ ជ្ញកខនែងរស់ពៅចមសបងរៃស់ពួកពគ 

ពហើយ នទទួលការពលើកខលងពនធពលើអ្ចលនក្ទពសយសក្ម្ចៃ់ម្ចាស់ ទ្ោះ ចពំ ោះការវាយត្ថ្មែអ្ចលនក្ទពសយពៅកនុងពខានធ្ ី

រៃស់ពួកពគពក្កាមក្កមចំណូល និងពនធដ្ឋរថ្នរដ្ឋ California ខ្នកទ ី218 នងិ 
 

ii. ម្ចាស់កមមសិទធ ិនកាន់កាៃ់អ្ចលនក្ទពសយ និងរស់ពៅកនុងៃនទៃ់សានក់ពៅមួយកនុងចំពណាមៃនទៃ់សានក់ព្សេងពទៀត្ 

ជ្ញកខនែងរស់ពៅចមសបងរៃស់ពួកពគ កនងុរយៈពពលយា៉ាងពោចណាស់មួយ (1) ឆ្ន ំមុនការដ្ឋក់ កសយសំុពលើកខលងពនធពនោះ និង 
 

iii. សក្ម្ចៃ់្ទោះសក្ម្ចៃ់រស់ពៅពីរក្គួសារ និង ទ្ោះសក្ម្ចៃ់រស់ពៅៃីក្គួសារ ៃនាាៃ់ជួលគឺជ្ញ "ៃនទៃ់សថិត្ពក្កាមការរា៉ាៃ់រង" 
ដ្ូចខដ្ល នកំណត្់ពៅកនុងក្កមទីក្កុង Oakland ខ្នកទ ី8.22.020 នងិ 

 

iv. ក្ ក់ចំណូលក្គួសារសរុៃរៃស់ម្ចាស់ពីក្ៃភពទាំងអ្ស់គឺត្ចិជ្ញង ឬពសមើនងឹ 150% ថ្នក្ ក់ចំណូលមធ្សយមកនុងតំ្ៃន់ 
(AMI) នងិ 

 

v. ម្ចាស់កមមសទិធិមិនម្ចន្លក្ៃពយាជន៍ថ្នកមមសិទធិថ្នអ្ចលនក្ទពសយលំពៅឋានក្ៃពភទជួលព្សេងពទៀត្ពៅកនុងទីក្កុង 

Oakland ពទ។ 

 

ការផ្លាសៃ់តរូព្សេងពទៀត្៖ 
 

• អ្ងគភាព កព់ន័ធ នងិវញិ្ជាៃនៃក្ត្ពដ្ើម៖ 
អ្ងគភាព ក់ពន័ធខដ្លចូលរួមកនុងខែសេសង្ហាក់សកមមភាពអាជីវកមមទូពៅដូ្ចោន។ ៃុគគលទាំងអ្ស ់ និងអ្ងគភាព ក់ព័នធរៃស ់

ពួកពគខដ្លៃពងកើត្ចំណូលដុ្លខដ្លអាចរាៃ់ៃញ្ចូលជ្ញៃនទុករៃស់ទីក្កុងតាមរយៈការចូលរួមកនុងសកមមភាពអាជីវកមមក្ៃពភ
ទក្សពដ្ៀងោនពីក្គឹោះសាានសាខា ឬកខនែងក្ៃកៃអាជីវកមមដ្ឋច់ពដ្ឋយខ ក ក្ត្ូវក្ៃមូលចំណូលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំខដ្លអាចអ្នុវត្ត 
 នពីៃុគគលទាងំអ្ស់ នងិអ្ងគភាព កព់័នធ ពដ្ឋយសថិត្ពៅពក្កាមវិញ្ជាៃនៃក្ត្ពដ្ើម មុនពពលអ្នុវត្តអ្ក្តា 

និងដ្ឋក់លិែិត្ក្ៃកាសពនធមយួ។ 



 

• ចណំលូដ្លុ ៉ានស់ាមនសក្ម្ចៃឆ់្នដំ្ៃំងូ៖ 
អាជីវកមមខដ្លពទើៃៃពងកើត្ងមីកនុងឆ្នំ 2023។ ក្គៃ់ៃុគគលខដ្លដ្ឋក់ កសយសំុវិញ្ជាៃនៃក្ត្ពនធអាជីវកមមដ្ំៃូងសក្ម្ចៃ់អាជីវ 
កមមខដ្លពទើៃៃពងកើត្ងមីក្តូ្វ្តល់ចំនួនក្ ក់ចំណូលដ្ុល ៉ាន់សាមនខដ្លរំពឹងទុកសក្ម្ចៃ់រយៈពពលចៃ់ពីការចៃ់ព្តើមសកមម
ភាពអាជីវកមមរហូត្ដ្ល់្ុត្កំណត់្ថ្នវិញ្ជាៃនៃក្ត្ពនធអាជីវកមមដំ្ៃូងរៃស់ែែួន។  អ្នកពសនើសុំក្ត្វូៃង់ពនធដំ្ៃូងពដ្ឋយខ្ែកពលើ 
ចំនួនទឹកក្ ក់។  

 

• ការៃងវលិសងក្ កព់នធ ក្ កព់និយ័ ឬការក្ ក៖់  
ពនធខដ្ល នក្ៃមូលែុស។ ការផ្លាស់ៃតូរត្ក្មូវឱសយអ្នកទាមទារដ្ឋក់ កសយៃណដឹងទាមទារកនុងរយៈពពល 12 ខែ ្ទុយព ី15 ខែ 

គិត្ចៃ់ពីថ្ងៃ នៃង់ពនធខដ្ល នក្ៃមូលែុស ពដ្ឋយសារកំហុសរៃស់ពសមៀន កំហុសខាងគណពនយសយ ឬគណិត្វិទសា។   
 

• ការផ្លាសៃ់តរូព្សេងពទៀត្ថ្នវធិានការ "T" នងិត្ណំម្ចនក្ៃពយាជន៖៍ 
កមមវិធ្ីគណនាពនធពលើចំណូលដុ្ល - https://ltss.oaklandnet.com/ 
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ពយើងក្ៃចំការពៅទីពនោះចំជួយអ្នក។ ក្ៃសិនពៃើអ្នកម្ចនសំណួរ សូមទាក់ទងមកពយើងែញុំតាមពលែ (510) 238-3704។ 

អ្នកក៏អាចទាកទ់ងពយើងែញុំតាមរយៈកមមវិធី្ជខជកកមសានតផ្លាល់តាម https://ltss.oaklandnet.com/ ឬអ្ ៊ីខមលតាម 

BTWebsupport@Oaklandca.gov។   
 

ពដ្ើមសបីពសនើសុំលិែិត្ជូនដ្ំណឹងពនោះជ្ញភាសាពអ្សសប៉ាញ ចិន ពវៀត្ណាម ឬភាសាព្សេងពទៀត្ សូមទូរសពទពៅពលែ  
(510) 238-3704 ឬព ញ្ើអ្ ៊ីខមលពៅ BtWebSupport@oaklandca.gov។ Para solicitar este aviso en español, 

chino, vietnamita u otro idioma, llame al (510) 238-3704 or BtWebSupport@oaklandca.gov por correo 

electrónico. 欲索取此文件的西班牙文, 中文,越南文或其它翻譯本, 請電(510) 238-3704, 或電

BtWebSupport@oaklandca.gov. Để yêu cầu thông báo này bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung 

Quốc, tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng gọi (510) 238-3704 hoặc email 

BtWebSupport@oaklandca.gov. 

 
  

https://ltss.oaklandnet.com/
https://library.municode.com/ca/oakland
https://ltss.oaklandnet.com/
mailto:BTWebsupport@Oaklandca.gov
mailto:BtWebSupport@oaklandca.gov
mailto:BtWebSupport@oaklandca.gov
mailto:或電BtWebSupport@oaklandca.gov
mailto:或電BtWebSupport@oaklandca.gov
mailto:BtWebSupport@oaklandca.gov


 

ការពនសយល់ពីអ្ក្តាពនធខដ្លពកើនព ើង និងចំនួនទឹកក្ ក់ខដ្លក្តូ្វៃង់សក្ម្ចៃ់ក្ៃពភទ A (ការលក់រាយ) ខដ្លៃពងកើត្ នក្ ក់ចំណូលដុ្លចំនួន 

$145,000.00៖ 
 

ក្ៃសនិពៃើចណំលូដ្លុក្ៃចឆំ្នចំនំនួ $145,000  ពនាោះពនធអាជវីកមមគ៖ឺ ពនធខដ្លក្ត្វូៃង់ 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលមិនពលើសពី $66,666 $60 $60.00 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលពលើសពី $66,666 ៃ ុខនតមិនពលើសពី 
$1,000,000 

$60 ៃូក $0.90 កនុង $1,000 ថ្នមួយ  

ចំណូលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំពលើសព ី$66,666 

$70.50 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលពលើសពី $1,000,000 

ៃ ុខនតមិនពលើសពី $2,500,000 
$900 ៃូក $1.10 កនុង $1,000 ថ្ន  

ចំណូលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំពលើសព ី$1,000,000 

$0.00 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលពលើសពី $2,500,000 

ៃ ុខនតមិនពលើសពី $20,000,000 
$2,550 ៃូក $1.80 កនុង $1,000 ថ្ន  

ចំណុលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំជ្ញង $2,500,000 

$0.00 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលពលើសពី $20,000,000 

ៃ ុខនតមិនពលើសពី $50,000,000 
$34,050 ៃូក $2.00 កនុង $1,000 ថ្ន 

ចំណូលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំពលើសព ី$20,000,000 

$0.00 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលពលើសពី $50,000,000 $94,050 ៃូក $2.50 កនុង $1,000 ថ្ន  

ចំណូលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំពលើសព ី$50,000,000 

$0.00 

ក្ កព់នធសរៃុខដ្លក្ត្ូវៃង់  $130.50 

 
 

ការពនសយល់ពីអ្ក្តាពនធខដ្លពកើនព ើង និងចំនួនទឹកក្ ក់ខដ្លក្ត្ូវៃង់សក្ម្ចៃ់ក្ៃពភទ B (អាជីវកមមលក់ពក្គឿងឧៃពភាគៃរិពភាគ) 

ខដ្លៃពងកើត្ នក្ ក់ចំណូលដ្ុលចំនួន $51,000,500.00៖  
 

ពៃើចណំលូដ្លុក្ៃចឆំ្នចំនំនួ $51,000,500 ពនាោះពនធអាជវីកមមគ៖ឺ ពនធខដ្លក្ត្វូៃង់ 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលមិនពលើសពី $120,000 $60 $60.00 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលពលើសពី $120,000 

ៃ ុខនតមិនពលើសពី $1,000,000 
$60 ៃូក $0.50 កនុង $1,000 ថ្ន  

ចំណូលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំពលើសព ី$120,000 

$440.00 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលពលើសពី $1,000,000 

ៃ ុខនតមិនពលើសពី $2,500,000 
$500 ៃូក $0.55 កនុង $1,000 ថ្ន  

ចំណូលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំពលើសព ី$1,000,000 

$825.00 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលពលើសពី $2,500,000 

ៃ ុខនតមិនពលើសពី $20,000,000 
$1,325 ៃូក $1.00 កនុង $1,000 ថ្ន  

ចំណុលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំជ្ញង $2,500,000 

$17,500.00 



ពនធពលើចំណូលដ្ុលពលើសពី $20,000,000 

ៃ ុខនតមិនពលើសពី $50,000,000 
$18,825 ៃូក $1.75 កនុង $1,000 ថ្ន 

ចំណូលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំពលើសព ី$20,000,000 

$52,500.00 

ពនធពលើចំណូលដ្ុលពលើសពី $50,000,000 $71,325 ៃូក $2.50 កនុង $1,000 ថ្ន  

ចំណូលដ្ុលក្ៃចំឆ្នំពលើសព ី$50,000,000 

$2,501.25 

ក្ កព់នធសរៃុខដ្លក្ត្ូវៃង់  $73,826.25 

 
     

 
 
 


