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Կազմող՝   HOLLY L. WOLCOTT, Քաղաքի գործավար 

ՔՎԵԱՐԿՈՂԻ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ
ԳՐՔՈՒՅԿ

ARMENIAN



For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ 1-888-873-1000 

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՈՎ:
Los Angeles-ի Քաղաքապետարանը տրամադրում է 

քվեարկողի տեղեկություններ անգլերեն, ինչպես նաև 
հետևյալ լեզուներով՝ 
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Los Angeles վարչաշրջանի Գրանցող-արձանագրող/վարչաշրջանի 
քարտուղարը հանդիսանում է Los Angeles քաղաքի քաղաքային 
ընտրությունների ադմինիստրատորը։ 

Այս գրքույկը միայն պարունակում է տեղեկատվություն 2022 թվականի 
նոյեմբերի 8-ին կայանալիք Ընդհանուր քաղաքային ընտրությունների 
մասին՝ քաղաքի քվեաթերթիկում առաջադրված օրինագծերի 
վերաբերյալ: 

Ընտրությունների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար, ինչպես 
օրինակ քվեարկության կենտրոնների տեղակայումը, խնդրում ենք 
կապվել LA վարչաշրջանի հետ՝ (800) 815-2666 հեռախոսահամարով  
կամ այցելել  www.lavote.gov  կայքէջը: 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2022

Էջ

Բովանդակություն 

ՔՎԵԱՐԿՈՂԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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ՆՈՅԵՄԲԵՐ  2022VIP-22-AR

Հաջորդ 3 էջերը պարունակում են Քաղաքի քվեաթերթիկի օրինագծերի 
պարզեցված տարբերակը։ Յուրաքանչյուր օրենսդրական նախագծի 
ամբողջական տեքստն, այլ տեղեկատվության հետ միասին, տպագրված 
է քվեաթերթիկի ամփոփագրում (տես ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ էջը)։            
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LOS ANGELES ՔԱՂԱՔԻ ՕՐԻՆԱԳԻԾ LH

ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ 
ՑԱԾՐ ԵԿԱՄՈՒՏՈՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ 
ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ԽՆԴԻՐԸ՝  
Դուք հաստատո՞ւմ եք օրենսդրական նախագիծը, որը Los Angeles քաղաքի 
հանրային կառույցներին թույլ կտա Քաղաքային Խորհրդի յուրաքանչյուր 
շրջանում զարգացնել, կառուցել կամ ձեռք բերել ցածր եկամուտով 
բնակչության համար նախատեսված մինչև 5000 լրացուցիչ միավոր 
վարձակալությամբ տրվող բնակարաններ, գումարային մինչև 75000 լրացուցիչ 
միավոր ցածր վարձավճարով  բնակարաններ քաղաքի սահմաններում՝ 
լուծելու համար անօթևանության և մատչելի բնակարաններով ապահովման 
խնդիրը ֆինանսավորման առկայության և քաղաքաշինության պահանջներին 
համապատասխանելու պայմանով։

ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ՝ 
Նահանգի Սահմանադրության 34-րդ հոդվածը պահանջում է տեղական 
կառավարությանը ստանալ ընտրողների թույլտվությունը՝ ցածր եկամտով 
վարձակալական բնակարանային միավորներ նախագծելու, կառուցելու կամ 
ձեռք բերելու նպատակով: 2008 թվականին Los Angeles քաղաքի ընտրողները 
հաստատեցին օրենսդրական նախագիծ, որը թույլատրում և պահպանում է 
3500 միավոր ցածր եկամտով վարձակալական բնակարանների մակարդակը 
Խորհրդի յուրաքանչյուր շրջանում, ընդհանուր առմամբ 52500 միավոր ցածր 
եկամտով վարձակալական բնակարաններ Los Angeles քաղաքում:   Խորհրդի մի 
քանի շրջաններ մոտենում են իրենց լիազորված սահմանաչափին: 

Բնակարանաշինության բաժնի տվյալներով` ներկայիս մակարդակը 
բավարար չէ անօթևանության խնդիրների լուծման և մատչելի բնակարանների 
կարիքները հոգալու համար: Ներկայումս քաղաքի 2021-2029 թվականների 
բնակարանային տարրը, ինչպես պահանջվում է նահանգի օրենսդրությամբ, 
նպատակ է դնոում, որ քաղաքապետարանը մինչև 2029 թվականը տրամադրի 
185000 միավոր մատչելի բնակարաններ ցածր և շատ ցածր եկամուտ ունեցող 
տնային տնտեսությունների համար: 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ`
Նախագիծը թույլ կտա քաղաքի հանրային կառույցներին մշակել, կառուցել 
կամ ձեռք բերել լրացուցիչ 5000 միավոր ցածր եկամտով վարձակալական 
բնակարաններ Խորհրդի յուրաքանչյուր շրջանում, ընդհանուր առմամբ 75000 
լրացուցիչ թույլատրված ցածր եկամտով բնակարանային միավոր քաղաքի 
սահմաններում: 

«ԱՅՈ» ՔՎԵԱՐԿԵԼԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է`
Դուք ցանկանում եք թույլ տալ Los Angeles քաղաքի հանրային կառույցներին 
մշակել, կառուցել կամ ձեռք բերել ցածր եկամտով լրացուցիչ 5000 միավոր 
վարձակալական բնակարաններ Խորհրդի յուրաքանչյուր շրջանում։ 

«ՈՉ» ՔՎԵԱՐԿԵԼԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է`
Դուք չեք ցանկանում թույլ տալ Los Angeles քաղաքի հանրային կառույցներին 
մշակել, կառուցել կամ ձեռք բերել ցածր եկամտով լրացուցիչ 5000 միավոր 
վարձակալական բնակարաններ Խորհրդի յուրաքանչյուր շրջանում։

ԱՅՍ ՕՐԻՆԱԳԾԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԸ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ԷՋ 9-ԻՑ։ 

BSLH-AR ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2022*AR3*
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LOS ANGELES ՔԱՂԱՔԻ ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP

ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ 
ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ 

ԽՆԴԻՐԸ՝  
Դուք հաստատո՞ւմ եք հրամանագիրը, որը ֆինանսավորում 
կտրամադրի զբոսայգիների, հանգստի կենտրոնների, լողավազանների, 
խաղահրապարակների, ջրամբարների, լողափերի, կանաչապատ 
տարածքների, բացօթյա տարածքների, երեխաների խնամքի և այլ 
հաստատությունների, ինչպես նաև Los Angeles քաղաքում այգիների 
հասանելիության բարձրացման համար՝ բարելավված հողատարածքների 
նկատմամբ քառակուսի ֆուտի համար կիրառվող մոտավորապես 8,4 ցենտ 
հարկի նվազեցմամբ մինչև մոտավորապես 2,2 ցենտ որոշակի ծրագրերի 
իրականացումից կամ 30 տարի հետո՝ քաղաքացիների վերահսկողությամբ և 
ցածր եկամուտով տնային տնտեսությունների հարկազատմամբ։ 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ՝  
1996 թվականին քվեարկողներն ընդունեցին Օրինագիծ K-ն. Los Angeles-ը 
Երեխաների համար ծրագիր, որի համաձայն ստեղծվեց հանրային 
գնահատման շրջան՝ այգիների և հանգստի օբյեկտների ֆինանսավորման, 
զարգացման, բարելավման, և վերականգնման համար: Օրինագիծ K-ի  
ժամկետը  լրանում  է 2026-27  ֆինանսական  տարում:

ԱՌԱՋԱՐԿԸ` 
Այս օրենսդրական նախագիծը կթույլատրի նոր հողի հարկ` մոտավորապես 
8,4 ցենտ մեկ քառակուսի ֆուտի համար, որը տարեկան կգեներացնի 
մոտավորապես 227 միլիոն դոլար։  Հարկը կկրճատվի մոտավորապես 2,2 
ցենտ մեկ քառակուսի ֆուտի համար՝ կապիտալ ծրագրերի ավարտից հետո 
կամ 30 տարում, որն առաջինը տեղի կունենա:  Այս միջոցները կուղղվեն 
բաց տարածքների, հանգստի վայրերի և ծրագրերի վերականգնմանը, 
վերանորոգմանը, բարելավմանը, զարգացմանը, ավելացմանը, ձեռքբերմանը 
և շահագործմանն ու պահպանմանը, ներառյալ Los Angeles-ի կենդանաբանական 
այգու և քաղաքային կենտրոնի կանաչ տարածքները, ջրային ուղիները 
և ջրային տարրերը, ներառյալ՝ Los Angeles գետը և Sepulveda ջրավազանը, և 
այգու օբյեկտները, ինչպիսիք են լողավազանները, երեխաների խնամքի 
հաստատությունները և խաղահրապարակները: Ֆոնդի գումարները կարող են 
օգտագործվել  աուդիտների և վերահսկողության կոմիտեների գործունեության 
ծախսերը վճարելու համար: Քաղաքացիների վերահսկողության  
կոմիտեն պետք է սահմանվի՝ քաղաքապետարանին առաջարկություններ 
ներկայացնելու ֆինանսավորվող նախագծերի վերաբերյալ: Նման 
առաջարկությունները պետք է հաշվի առնեն քաղաքի սեփականության 
ինդեքսը:

«ԱՅՈ» ՔՎԵԱՐԿԵԼԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է` 
Դուք ցանկանում եք թույլատրել հողի հարկը ապահովվի ֆինանսավորում` 
հաշվի առնելով զբոսայգիների և հանգստի օբյեկտների հետ կապված 
ծախսերը:  

«ՈՉ» ՔՎԵԱՐԿԵԼԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է`  
Դուք չեք ցանկանում թույլատրել հողի հարկը ապահովվի ֆինանսավորում` 
հաշվի առնելով զբոսայգիների և հանգստի օբյեկտների հետ կապված 
ծախսերը: 

ԱՅՍ ՕՐԻՆԱԳԾԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԸ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ԷՋ 20-ԻՑ։ 
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LOS ANGELES ՔԱՂԱՔԻ ULA-Ի ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ 
ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  
    
ԽՆԴԻՐԸ՝  
Արդյո՞ք պետք է ընդունել հրամանագիր ավելի քան 5 միլիոն դոլարի արժողությամբ 
անշարժ գույքի վաճառքի կամ փոխանցման վրա հարկ ավելացնելու մասին՝ մատչելի 
բնակարանների և վարձակալների աջակցության ծրագրերը ֆինանսավորելու համար

ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ՝   
Los Angeles-ում կա մոտավորապես 41000 անօթևան մարդ։ Ըստ հաշվարկների՝ 63% տնային 
տնտեսությունները զբաղեցված են վարձակալներով: Մատչելի բնակարանների և 
վարձակալների ծրագրերին հատկացվող տեղական ֆինանսավորումը սահմանափակ 
է։ Քաղաքը գանձում է փաստաթղթային փոխանցման հարկ այն վաճառքից կամ գույքի 
փոխանցումից, որը ֆինանսավորում է քաղաքային ծառայությունները:  Այդ նախագիծը 
կսահմանի լրացուցիչ փաստաթղթային փոխանցման հարկ ավելի քան 5 միլիոն 
դոլարի չափով գույքի վրա՝ մատչելի բնակարանների և վարձակալների ծրագրերի 
ֆինանսավորման համար:   

ԱՌԱՋԱՐԿԸ` 
Քաղաքացիների կողմից հովանավորվող քվեարկության այս նախաձեռնությունը 
հնարավորություն կտա.

• Սահմանել 4% հարկ ավելի քան 5 միլիոն դոլար, բայց ավելի քիչ, քան 10 միլիոն 
դոլար արժողությամբ անշարժ գույքի վաճառքի կամ փոխանցումների վրա. 

• Սահմանել 5.5% հարկ անշարժ գույքի վաճառքի կամ 10 միլիոն դոլար կամ 
ավելի արժեքով փոխանցումների վրա.

• Տարեկան ճշգրտել անշարժ գույքի արժեքի շեմերը՝ սպառողական գների 
ինդեքսի հիման վրա. 

• Որոշ բնակարանային, ոչ առևտրային և հանրային կառույցներին ազատել 
հարկերից.

• Սահմանել մշտական հարկ մինչ ընտրողների կողմից չեղյալ հայտարարվելը. 
• Գեներացնել տարեկան մոտավորապես 600 միլիոն դոլարից մինչև 1,1 միլիարդ 
դոլար՝ առկա և նոր ծրագրերի համար.   

• Ծախսել եկամտի առնվազն 92%-ը Los Angeles-ի բնակարանային բաժնի կողմից 
կառավարվող մատչելի բնակարանների և վարձակալների օգնության 
ծրագրերի համար և մինչև 8%-ը վարչական նպատակներով.  

• Ստեղծել Քաղաքացիական վերահսկողության կոմիտե՝ ֆինանսավորման և 
ծրագրի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու համար և  

• Ստեղծել Վարձակալների խորհուրդ` բնակարանային հարցերի վերաբերյալ 
խորհրդատվություն տրամադրելու համար:  

«ԱՅՈ» ՔՎԵԱՐԿԵԼԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է`
Դուք ցանկանում եք հարկ ավելացնել ավելի քան 5 միլիոն դոլար արժողությամբ 
չհարկազատված անշարժ գույքի վաճառքի կամ փոխանցման վրա՝ մատչելի 
բնակարանների և վարձակալների ծրագրերը ֆինանսավորելու համար: 
 
«ՈՉ» ՔՎԵԱՐԿԵԼԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է` 
Դուք չեք ցանկանում հարկ ավելացնել ավելի քան 5 միլիոն դոլար արժողությամբ 
չհարկազատված անշարժ գույքի վաճառքի կամ փոխանցման վրա՝ մատչելի 
բնակարանների և վարձակալների ծրագրերը ֆինանսավորելու համար:

ԱՅՍ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԸ ՍԿՍՈՒՄ Է ԷՋ 39-ԻՑ: 

BSULA-AR
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ՑԱԾՐ  ԵԿԱՄՈՒՏՈՎ  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՄԱՐ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ  ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ։  ՕՐԻՆԱԳԻԾ LH 

Արդյո՞ք պետք է ընդունել օրենսդրական նախագիծ, որը Los Angeles քաղաքի հանրային 
կառույցներին թույլ կտա Քաղաքային Խորհրդի յուրաքանչյուր շրջանում զարգացնել, 
կառուցել կամ ձեռք բերել ցածր եկամուտով բնակչության համար նախատեսված 
մինչև 5000 լրացուցիչ միավոր վարձակալությամբ տրվող բնակարաններ՝ 
լուծելու համար անօթևանության և մատչելի բնակարաններով ապահովման 
խնդիրը ֆինանսավորման առկայության և քաղաքաշինության պահանջներին 
համապատասխանելու պայմանով։   

ԱՆԿՈՂՄՆԱԿԱԼ  ԱՄՓՈՓՈՒՄ

SHARON M. TSO, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԵՐԼՈՒԾԱԲԱՆ

Նահանգի Սահմանադրության 34-րդ հոդվածը պահանջում է տեղական 
կառավարությանը ստանալ ընտրողների թույլտվությունը՝ ցածր եկամտով 
վարձակալական բնակարանային միավորներ նախագծելու, կառուցելու կամ ձեռք 
բերելու նպատակով:  34-րդ հոդվածի իրավասությունը պահանջվում է յուրաքանչյուր 
ծրագրի համար, որտեղ միավորների ավելի քան 50 տոկոսը սահմանափակված է 
ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար: 2008 թվականին Los Angeles 
քաղաքի ընտրողները հաստատեցին օրենսդրական նախագիծ, որը թույլատրում 
և պահպանում է 3500 միավոր ցածր եկամտով վարձակալական բնակարաններ 
մակարդակը Խորհրդի յուրաքանչյուր շրջանում, ընդհանուր առմամբ 52500 միավոր 
ցածր եկամտով վարձակալական բնակարաններ Los Angeles քաղաքում:  Los Angeles-ի 
բնակարանաշինության վարչությունը հայտնում է, որ 34-րդ հոդվածի իրավասության 
ներկայիս մակարդակը բավարար չէ անօթևանության խնդիրը լուծելու և քաղաքի 
մատչելի բնակարանային կարիքները բավարարելու համար:  

1969 թվականից ի վեր California նահանգը բոլոր քաղաքներից և շրջաններից պահանջել 
է պատշաճ կերպով պլանավորել` Բնակարանային տարրի միջոցով համայնքների 
բնակարանային կարիքները բավարարելու համար:  Բնակարանային տարրը 
յուրաքանչյուր տեղական ինքնակառավարման գլխավոր ծրագրի պարտադիր մասն 
է, պետք է թարմացվի յուրաքանչյուր ութ տարին մեկ և պետք է համապատասխանի 
պետության կողմից սահմանված չափանիշներին և պահանջներին: Քաղաքի 2021-
2029 թվականների բնակարանային տարրը, ինչպես պահանջվում է նահանգի 
օրենսդրությամբ, նպատակ է դնում, որ քաղաքապետարանը մինչև 2029 թվականը 
տրամադրի 185,000 մատչելի բնակարանային միավոր ցածր և շատ ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսությունների համար: Քաղաքի ներկայիս ընդհանուր 34-րդ 
հոդվածի լիազորությունների ավելացումը թույլ կտա զարգացնել ցածր և շատ ցածր 
եկամուտ ունեցող բնակարանների զարգացումը և կաջակցի քաղաքապետարանի 
ջանքերին՝ հասնելու 2021-2029 թվականների Բնակարանային տարրի նպատակին:

Նախագիծը թույլ կտա քաղաքի հանրային կառույցներին մշակել, կառուցել կամ 
ձեռք բերել լրացուցիչ 5000 միավոր ցածր եկամտով վարձակալական բնակարաններ 
Խորհրդի յուրաքանչյուր շրջանում, պոտենցիալ 75000 լրացուցիչ միավորի համար 
ամբողջ քաղաքում:  Դա ընդհանուր առմամբ կապահովի 127,500 միավոր ցածր 
եկամուտ ունեցող բնակարան Los Angeles քաղաքում՝ կախված ֆինանսավորման 
առկայությունից և քաղաքի զարգացման պահանջներից:

LH

TQ2-AR *AR6*
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Ընտրողների կողմից 34-րդ հոդվածի լրացուցիչ լիազորությունների հաստատումը 
չի պահանջում կամ երաշխավորում, որ թույլատրված թվով միավորները կմշակվեն, 
կկառուցվեն կամ ձեռք կբերվեն քաղաքապետարանի կամ այլ հանրային 
կառույցների կողմից, ինչպես նաև չի պարտադրում լրացուցիչ ֆինանսավորում 
տրամադրել նման նպատակների համար, կամ չի ազատում նման նախագծերից 
Քաղաքապետարանի կողմից պահանջվող հանրային վերանայումից կամ 
զարգացման այլ գործընթացներից:

Այս օրենսդրական նախագիծն ուժի մեջ կմտնի, եթե այն հաստատվի ընտրողների 
մեծամասնության կողմից։ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
MATTHEW W. SZABO,  ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ԳԾՈՎ ՔԱՂԱՔԻ  ՊԱՇՏՈՆՅԱ

Այս նախագիծը կավելացնի ցածր եկամուտով վարձակալած բնակարանների թիվը, 
որոնք պետական կազմակերպությունները կարող են զարգացնել, կառուցել կամ ձեռք 
բերել Los Angeles քաղաքում 5000-ով յուրաքանչյուր քաղաքային խորհրդի թաղամասում: 
California նահանգի Սահմանադրության XXXIV հոդվածը պահանջում է ընտրողների 
հաստատումը այս գործողությունների համար: 2008 թվականին ընտրողները 
հաստատեցին յուրաքանչյուր թաղամասի համար 3500 միավոր, և այս միջոցը այդ 
մակարդակը կբարձրացնի 8500-ի: Քիչ թվով շրջաններ մոտենում են 3500 մակարդակին։ 

Այս նախագիծը Քաղաքից չի պահանջում զարգացնել, կառուցել կամ ձեռք բերել 
ավելացված թվով միավորներ, ինչպես նաև թույլ չի տալիս ֆինանսավորման նոր 
աղբյուր ցածր եկամուտ ունեցող բնակարանների վարձակալության համար:  Ավելին, 
այս նախագիծը չի ազդում ցածր եկամուտներով վարձակալվող բնակարանների 
ֆինանսավորման վրա, ամենամեծ աղբյուրները դաշնային ֆինանսավորումն են և 
ընտրողների կողմից հաստատված պարտատոմսերի ֆինանսավորումը:   Հետևաբար, 
այս նախագծի ընդունումը ֆինանսական հետևանքներ չի ունենա։  

TQ2-AR *AR7*
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ՓԱՍՏԱՐԿ LH ՕՐԻՆԱԳԾԻ ՕԳՏԻՆ 

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ԱՅՈ» LH ՕՐԻՆԱԳԾԻՆ

LH Օրինագիծը թույլ կտա Los Angeles-ի քաղաքապետարանին կառուցել, 
զարգացնել կամ ձեռք բերել մինչև 75000 միավոր մատչելի բնակարան:

Los Angeles-ի բնակարանային ճգնաժամն օրեցօր ավելի է վատանում, 
երբ ավելի ու ավելի շատ Los Angeles-ի բնակիչներ բախվում են 
բնակարանային անապահովության և անօթևանության խնդրի հետ:  
Los Angeles-ի քաղաքապետարանը չի թույլատրել լրացքուցիչ մատչելի 
բնակարաններ ՍԿՍԱԾ 2008 թվականից: Մենք պետք է լրջորեն 
վերաբերվենք մեր ժամանակի ճգնաժամին:

LH Օրինագիծը պարզապես ԼԻԱԶՈՐՈՒՄ է Los Angeles-ի 
քաղաքապետարանին հետամուտ լինել մատչելի բնակարանների 
ձեռբերմանը և զարգացմանը.այն չի ֆինանսավորում, տեղակայում 
կամ հաստատում:

Ցածր եկամուտ ունեցող ցանկացած նոր բնակարանային ապահովման 
առաջարկություն դեռևս ենթակա կլինի բնապահպանական 
վերանայման, համայնքային ներդրման և քաղաքապետարանի 
կողմից հաստատման:  

LH Օրինագիծը երաշխավորում է, որ ցանկացած նոր բնակարան 
կկառուցվի քաղաքի ամբողջ տարածքում՝ 5000 միավորով լիազորված 
քաղաքի յուրաքանչյուր 15 խորհոդի շրջաններում: 

California նահանգի Սահմանադրության պահանջով պարտադիր 
առաջարկություն է այն, որ բոլոր նոր հանրային ֆինանսավորվող 
մատչելի բնակարանները հաստատվեն ընտրողների կողմից:

LH Օրինագիծը կարևոր գործիք է կարիքավորներին փողոցից 
հանելու և Los Angeles-ի յուրաքանչյուր բնակչի դեպի  տուն ուղղորդելու  
պայքարում։ 

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ԱՅՈ» LH ՕՐԻՆԱԳԾԻ ՕԳՏԻՆ:

LH ՕՐԻՆԱԳԾԻ ՓԱՍՏԱՐԿԻ ՕԳՏԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

JON DEUTSCH
Նախագահ
Los Feliz Թաղամասային Խորհուրդ

ALAN GREENLEE
Գործադիր տնօրեն
Southern California Association of NonProfit Housing

ԱՅՍ ՆԱԽԱԳԾԻ ԴԵՄ ՈՉ ՄԻ ՓԱՍՏԱՐԿ ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼ:

AFLH-AR

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և 
դրանց ճշգրտությունը չի ստուգվում Քաղաքի որևէ գործակալության կողմից:

*AR8*
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ՕՐԻՆԱԳԻԾ  LH

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ՔՎԵԱՐԿՄԱՆ  ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ  ՏԵՔՍՏԸ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 Որոշումը քվեարկողին թույլ կտա Քաղաքային խորհրդի յուրաքանչյուր 
շրջանում զարգացնել, կառուցել կամ ձեռք բերել ցածր եկամտով մինչև 5000 միավոր 
վարձակալությամբ տրվող բնակարաններ Լոս Անջելես քաղաքում (Քաղաք)` 
նահանգային սահմանադրության XXXIV հոդվածի համաձայն։

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ California նահանգի սահմանադրության XXXIV 
հոդվածը պահանջում է ընտրություններին քվեարկող քաղաքի իրավասու 
քվեարկողների մեծամասնության համաձայնությունը՝ Քաղաքի հանրային 
կառույցների համար զարգացնել, կառուցել կամ ձեռք բերել ցածր եկամտով 
բնակարանային նախագծերի որոշակի կատեգորիաներ։

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ 2008 թվականի նոյեմբերին, քաղաքի քվեարկողները 
հաստատեցին Օրինագիծ B-ն, վերնագրելով այն «Ցածր վարձավճար ունեցող 
բնակարանների թույլտվության թարմացում», որը համախմբեց և պահպանեց 
Քաղաքի XXXIV հոդվածի նախորդ թույլտվությունները ըստ Խորհրդի շրջանի՝ 
թույլ տալով 3500 միավոր ցածր եկամտով վարձակալական բնակարաններ և 
վերացրեց դաշնային ու նահանգային ֆինանսավորման աղբյուրներից օգտվելու 
խոչընդոտները՝ ցածր եկամուտով վարձակալական բնակարաններ կառուցելու 
նպատակով,

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ Քաղաքի ներկայիս XXXIV հոդվածի 3500 
միավորների թույլտվության մակարդակը սահմանափակում է ցածր եկամուտով 
վարձակալական բնակարանների հետագա զարգացման, կառուցման կամ 
ձեռքբերման հնարավորությունը յուրաքանչյուր Խորհրդի շրջանի համար և 
սահմանափակում է Քաղաքի անօթևանության խնդրի և մատչելի բնակարանային 
պայմանների պահանջների լուծելու հնարավորությունը,

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ 2022 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ, Քաղաքային 
Խորհրդի հինգ շրջաններ ունեն 1000 միավորից քիչ ցածր եկամուտով 
վարձակալական բնակարանների հաշվեկշիռ, որը մնում է նրանց թույլատրված 
մակարդակի սահմաններում,

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ Քաղաքին հարկավոր է XXXIV հոդվածի 
լիազորությունը՝ Խորհրդի յուրաքանչյուր շրջանում և ողջ Քաղաքում ցածր եկամուտ 
ունեցող լրացուցիչ վարձակալությամբ տրվող բնակարանային նախագծերի 
զարգացման, կառուցման կամ ձեռք բերման համար՝ լուծելու անօթևանության 
խնդիրը և բավարարելու Քաղաքի մատչելի բնակարանային պայմանների 
պահանջները, և

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ ընտրողների կողմից տրված XXXIV հոդվածի լրացուցիչ 
լիազորությունը չի պահանջում կամ երաշխավորում, որ թույլատրված միավորների 
քանակը զարգացվի, կառուցվի կամ ձեռք բերվի Քաղաքի, նահանգի կամ դաշնային 
կառավարությունների կողմից, ոչ էլ լիազորությունը պարտավորեցնում է այդպիսի 
նպատակների համար լրացուցիչ ֆինանսավորում տրամադրել  կամ ազատել նման 
նախագծերը հանրային վերանայումից և քաղաքապետարանի կողմից պահանջվող 
զարգացման այլ գործընթացներից: 

TXT2-1-AR *AR9*
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ՀԵՏԵՎԱԲԱՐ ԱՅՆ ԿՈՐՈՇՎԻ LOS ANGELES ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԿՈՂՄԻՑ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԵՐՊ՝

Բաժին 1.  Նահանգի Սահմանադրության XXXIV հոդվածի համաձայն` 
քաղաքի ընտրողները սույնով լիազորում են Քաղաքի հանրային կառույցներին՝ 
Քաղաքային խորհրդի յուրաքանչյուր շրջանում զարգացնել, կառուցել և/կամ 
ձեռք բերել մինչև 5000 լրացուցիչ միավոր ցածր վարձավճարով բնակարան ցածր 
եկամուտ ունեցող անձանց համար, գումարային մինչև 75000 լրացուցիչ միավոր 
ցածր վարձավճարով  բնակարաններ քաղաքում ցածր եկամուտ ունեցող անձանց 
համար:

Բաժ. 2.  Սույն օրենսդրական նախագծի հաստատմամբ քաղաքում 
ցածր եկամտով վարձակալական բնակարանային լրացուցիչ միավորներ 
տրամադրելու թույլտվությունն ի լրումն է ցածր վարձավճարով  վարձակալական 
բնակարաններին առնչվող ցանկացած նախորդ թույլտվություններին, այդ թվում՝ 
քվեարկողների կողմից հաստատված նախորդ թույլատվություններին՝ համաձայն 
XXXIV հոդվածի:

Բաժ.  3.  Քաղաքն իրավասու է ձեռնարկել ցանկացած անհրաժեշտ 
գործողություններ սույն օրենսդրական նախագծի իրականացման համար։

Բաժ. 4  Սույն օրենսդրական նախագծում առկա թույլտվության 
պայմանները պետք է դիտվեն նույն կերպ, ինչ նահանգի սահմանադրության  
XXXIV  հոդվածը  և  տվյալ  բաժինը  մեկնաբանող  ցանկացած օրենքներ  կամ դեպքեր։
  

Բաժ.  5.  XXXIV հոդվածի համաձայն՝ սույն օրենսդրական նախագծով 
տրամադրված թույլտվությունը համարվում է ընդունված և հաստատված 
Քաղաքի քվեարկողների կողմից, եթե օրենսդրական նախագիծը հաստատվել 
է ընտրությանը մասնակցած քվեարկողների մեծամասնության կողմից։  
Թույլտվությունն ուժի մեջ կմտնի Քաղաքային խորհրդի ընտրությունների 
արդյունքների հայտարարումից տաս օր անց։

TXT2-2-AR *AR10*
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ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ։
ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP

Արդյո՞ք պետք է ընդունել հրամանագիր, որը ֆինանսավորում կտրամադրի 
զբոսայգիների, հանգստի կենտրոնների, լողավազանների, խաղահրապարակների, 
ջրամբարների, լողափերի, կանաչապատ տարածքների, բացօթյա տարածքների, 
երեխաների խնամքի և այլ հաստատությունների, ինչպես նաև Los Angeles քաղաքում 
այգիների հասանելիության բարձրացման համար՝ բարելավված հողատարածքների 
նկատմամբ քառակուսի ֆուտի համար կիրառվող 0.08414 դոլար հարկի նվազեցմամբ 
մինչև 0.0222 դոլար որոշակի ծրագրերի իրականացումից կամ 30 տարի հետո՝ 
քաղաքացիների վերահսկողությամբ և ցածր եկամուտով տնային տնտեսությունների 
հարկազատմամբ՝ տարեկան գեներացնելով մոտավորապես 227 միլիոն դոլար։  

TQ3-AR

ԱՆԿՈՂՄՆԱԿԱԼ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
SHARON M. TSO, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԵՐԼՈՒԾԱԲԱՆ

1996 թվականին Քաղաքի քվեարկողներն ընդունեցին Օրինագիծ K-ն. Los Angeles-ը 
Երեխաների համար ծրագիր (Օրինագիծ K), որի համաձայն ստեղծվեց հանրային 
գնահատման շրջան, որը տարեկան գեներացրել է 25 միլիոն դոլար այգիների և 
հանգստի օբյեկտների զարգացման, բարելավման, և վերականգնման ծրագրերի 
և ծառայությունների համար։ Օրինագիծ K-ն կավարտվի 2026-27 ֆինանսական 
տարում (ՖՏ) և կհանգեցնի զբոսայգիների և հանգստի օբյեկտների աջակցության 
ֆինանսավորման կորստի:  

Քվեաթերթիկում առաջարկվող օրենսդրական նախագիծը կփոխի Քաղաքային 
օրենսգիրքը՝ թույլ տալով քաղաքապետարանին միջոցներ հավաքել բաց 
տարածքների և հանգստի վայրերի, ինչպիսիք են թանգարանները, թատրոնները, 
Los Angeles-ի կենդանաբանական այգին և քաղաքային տարածքները, կանաչ 
տարածքները, ջրուղիները և ջրային տարրերը, ինչպիսիք են Los Angeles գետը, Sepulveda 
ջրավազանը, լճերը, պատնեշները, ջրամբարները և լողափերն ու զբոսայգիները, 
ինչպիսիք են տարածաշրջանային զբոսայգիները, հանգստի կենտրոնները, 
լողավազանները և լոգարանները, երեխաների խնամքի հաստատությունները, 
տարեցների կենտրոնները, արահետները, բացօթյա խնջույքի տարածքներ, 
խաղահրապարակները, սպորտային դաշտերը և մարզադաշտերը և այլ բաց 
հանրային տարածքներ, վերականգնման, շտկման, բարելավման, զարգացման և 
ձեռքբերման համար, դրանց շահագործման և պահպանման հետ մեկտեղ՝ քաղաքի 
տարածքում բարելավված անշարժ գույքի հողամասերի վրա հատուկ հողի հարկ 
սահմանելու միջոցով:  Հատուկ հարկային միջոցների բաշխմանն առաջնահերթություն 
կտրվի՝ ելնելով Քաղաքի կապիտալի ինդեքսից՝ նպատակ ունենալով այգիներով 
աղքատ թաղամասերին ապահովել այգիների և հանգստի վայրերի անվտանգ 
առողջաարար մուտքի հնարավորություն։   

Հաստատվելու դեպքում, հատուկ հողի հարկի դրույքաչափը, որը պետք է սահմանվի, 
կկազմի 0,08414 դոլար մեկ քառակուսի ֆուտի բարելավման համար (տարեկան 
ստեղծելով մոտավորապես 227 միլիոն դոլար) 2023-24 ֆինանսական տարվանից 
սկսած անշարժ գույքի հողատարածքների համար և կնվազի մինչև 0,0222 դոլար 
(մոտավորապես տարեկան 60 միլիոն դոլար) կապիտալ ծրագրերի ավարտից հետո 
կամ 2053-54 թվականներին սկսվող ֆինանսական տարում, որն առաջինը տեղի 
կունենա:  

Նածագիծը նախատեսում է հողի հատուկ հարկից ազատում ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին, ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններին 
և պետական կառույցներին պատկանող հողերի համար:  Քաղաքապետարանը 
սահմանում է ընթացակարգեր և ուղեցույցներ հողատարածքի Սեփականատերերի 
համար դիմելու հատուկ հողի հարկից ազատվելու համար:  

SP
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Եթե Քաղաքային Խորհուրդը չի փնտրում Հատուկ հողի հարկի հավաքման մեկ այլ 
տարբերակ, այդպիսի հարկը պետք է գանձվի և հավաքվի Վարչաշրջանի կողմից 
միաժամանակ և նույն կերպով, և ենթակա է նույն տուգանքներին և տոկոսին՝ որպես 
Վարչաշրջանի կողմից հավաքված արժեքին համապատասխան գույքահարկեր ոչ 
շուտ, քան 2023 թվականի հուլիսի 1-ը: 

Հատուկ հողի հարկից գանձված գումարները, ներառյալ տույժերը և տոկոսները, 
պետք է մուտքագրվեն ֆոնդում, որը կոչվում է «Այգիների և հանգստի օբյեկտների 
հատուկ հողի հարկի ֆոնդ» (ֆոնդ)։  Ֆոնդում ներդրված գումարները չպետք է ենթակա 
լինեն Քաղաքի Պահուստային ֆոնդի վերադարձմանը:   Ֆոնդի կողմից գոյացած 
ցանկացած տոկոսային եկամուտները մնում են Ֆոնդում և օգտագործվում են միայն 
այն նպատակների համար, որոնց համար սահմանվում է հատուկ հողի հարկը: 

Քաղաքացիների վերահսկողության կոմիտեն պետք է հրամանգրով սահմանվի՝ 
կատարելու Հատուկ հողի հարկից ֆինանսավորվող ծրագրերի վերաբերյալ 
առաջարկություններ և Հատուկ հողի հարկի կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի, 
ծրագրերի և ծառայությունների իրականացումն ու կատարումը վերահսկելու 
համար:  Քաղաքապետից, Քաղաքի վարչական պաշտոնյայից և Գլխավոր 
իրավաբանական վերլուծաբանից բաղկացած Վարչական Վերահսկողության 
Կոմիտեն պետք է սահմանի հրամանագիր՝ վերանայելու, փոփոխելու և 
ընդունելու Քաղաքացիների Վերահսկողության Կոմիտեի կողմից պատրաստված 
ցանկացած նախագծերի առաջարկություններ՝ հիմնված ֆինանսավորման 
առաջնահերթությունների և պարգևների վրա: Նման առաջարկությունները պետք 
է հաշվի առնեն Քաղաքի սեփականության ինդեքսը, որը ժամանակ առ ժամանակ 
փոփոխվում է Քաղաքապետարանի կողմից՝ նպատակ ունենալով այգիներով 
աղքատ թաղամասերին ապահովելու Քաղաքի բացօթյա տարածքների և հանգստի 
վայրերի, քաղաքային ջրուղիների և ջրային տարրերի և/կամ այգու օբյեկտների 
հասանելիություն: 

Քաղաքի հաշվապահը պետք է պատրաստի և Քաղաքային Խորհրդին ներկայացնի 
տարեկան հաշվետվություն, որը բացահայտում է ֆոնդի բոլոր մուտքերը և դրանցից 
դուրս կատարած բոլոր ծախսերը՝ համաձայն պետական օրենքի:  

Այս նախագիծը ուժի մեջ կմտնի, եթե հաստատվի ընտրողների ոչ պակաս, քան երկու 
երրորդի կողմից: 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
MATTHEW W. SZABO, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՇՏՈՆՅԱ

Նախագիծը սահմանում է հողի նոր գույքահարկ՝ հիմնված բարելավումների 
քառակուսի մետրի վրա՝ հողատարածքի բարելավման համար 0,08414 դոլարի մեկ 
քառակուսի ֆուտ դրույքաչափով։  Ակնկալվում է, որ հարկը կբերի մոտավորապես 
227,4 միլիոն դոլար տարեկան եկամուտ: Հարկային եկամուտներն օգտագործվում են 
զբոսայգիների, հանգստի կենտրոնների, լողավազանների, խաղահրապարակների, 
ջրուղիների, լողափերի, կանաչ տարածքների, բաց տարածքների, երեխաների 
խնամքի և այլ օբյեկտների ձեռքբերման, պահպանման և շահագործման 
ֆինանսավորման նպատակով։

Հարկը կկրճատվի մոտավորապես 0.0222 դոլար մեկ քառակուսի ֆուտի համար՝ 
կապիտալ ծրագրերի ավարտից հետո կամ 2053-54 թվականներին սկսվող 
ֆինանսական տարում, որն առաջինը տեղի կունենա:  Ակնկալվում է, որ նվազեցված 
տոկոսադրույքը կստեղծի տարեկան մոտավորապես 60 միլիոն դոլար եկամուտ՝ 
ծրագրի վարչական, գործառնական և պահպանման ծախսերը շարունակելու համար:

Ակնկալվում է, որ առաջարկը էական ազդեցություն կունենա Քաղաքապետարանի 
ֆինանսների վրա, քանի որ ծրագրի ծախսերն ամբողջությամբ կֆինանսավորվեն 
հողի հարկերի հավաքագրումներից: 

TQ3-AR *AR12*
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ՓԱՍՏԱՐԿ ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-Ի ՕԳՏԻՆ 

Մեզ բոլորիս անհրաժեշտ են անվտանգ, մաքուր զբոսայգիներ: Այսօր մեր զբոսայգիները 
մեր օգնության կարիքն ունեն։ 

Ահա թե ինչու մեզ անհրաժեշտ է օրենսդրական նախագիծ SP-ին:  

Մենք անհապաղ պետք է անդրադառնանք  մեր թաղամասի զբոսայգիների 
անօթևաններին: Դա կարելի է անել մարդկայնորեն՝ համագործակցելով տեղական 
կրոնական կազմակերպությունների, շահույթ չհետապնդող և սոցիալական 
ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հետ, բայց դա պետք է արվի: Մեր 
այգիները պետք է լինեն ապահով և մաքուր  բոլորիս օգտագործման համար:

Los Angeles-ի ավելի քան 100000 երեխաներ մասնակցում են կազմակերպված 
արտադասարանական և ամառային ծրագրերին, որոնք օգնում են երեխաներին մնալ 
ճիշտ ուղու վրա և խուսափել խնդիրներից:  Օրենսդրական նախագիծ SP-ին աջակցում 
է այս կենսական ծրագրերին և օգնում նվազեցնել ավազակախմբերի գործունեությունը: 

Շատ տեղական զբոսայգիներ և հանգստի կենտրոններ տուժում են ասբեստից, 
բորբոսից, տանիքների արտահոսքից, անվտանգ խմելու ջրի բացակայությունից, 
տերմիտների վնասից, քայքայվող պատերից, վատ սանտեխնիկայից, հին գազի և 
կոյուղագծերից, անապահով լուսավորությունից և զուգարաններից: Դրանցից մեծ մասը 
հասանելի չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց և հաճախ՝ տարեցների համար:   

Այս խնդիրները շտկելու համար մեզ անհրաժեշտ է օրենսդրական նախագիծ SP-ին:   

Օրենսդրական նախագիծ SP-ին անվտանգ կպահպանի խմելու ջուրը զբոսայգիներում և 
հանգստյան կենտրոններում: 

Օրենսդրական նախագիծ SP-ին կշտկի  անապահով պայմանները թաղամասի 
զբոսայգիներում, խաղահրապարակներում, հանգստի կենտրոններում, տարեցների 
կենտրոններում և այլ հաստատություններում՝ մեզ անվտանգ պահելու համար:

Օրենսդրական նախագիծ SP-ին օգնում է նաև պայքարել շարունակական երաշտի դեմ և 
պաշտպանել ջրի որակը: 

Օրենսդրական նախագիծ SP-ին մաքրում է մեր զբոսայգիները, լողափերը և բնական 
տարածքները՝ զերծ պահելով աղբից և աղտոտող նյութերից տեղական առուները, 
գետերը, լճերը, ափամերձ ջրերը և լողափերը: 

Օրենսդրական նախագիծ SP-ին կանխում է մեր կարևոր տեղական ստորգետնյա ջրերի 
աղտոտումը:  

Օրենսդրական նախագիծ SP-ին խնայում է գումար և օգնում է պաշտպանել մեր սակավ 
տեղական խմելու ջրի պաշարները ջրի պահպանման միջոցով` ներառյալ երաշտին 
դիմացկուն բույսերը և խաղադաշտերի, կանաչապատման, խոտածածկի և բնական 
տարածքների համար վերամշակված ջրի օգտագործման ավելացումը:  

Օրենսդրական նախագիծ SP-ին նաև հեռացնում է մեռած ծառերը և չորացրած 
թփուտները՝ նվազեցնելու անտառային հրդեհների ռիսկերը և պաշտպանելու մեր 
թաղամասերը: 

Օրենսդրական նախագիծ SP-ին ներառում է խիստ հաշվետվողականություն և բոլոր 
ծախսերի հրապարակային բացահայտում:  

Մեզ բոլորիս անհրաժեշտ են անվտանգ, մաքուր զբոսայգիներ: Քվեարկեք «Այո» SP-ին: 

AFSP-AR

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և դրանց 
ճշգրտությունը չի ստուգվում Քաղաքի որևէ գործակալության կողմից:
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ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ SP-Ի ՓԱՍՏԱՐԿԻ ՕԳՏԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

JOE BUSCAINO  JIMMY KIM 
Խորհրդի անդամ  Գլխավոր տնօրեն
Los Angeles քաղաք   Los Angeles քաղաքի Հանգստի 

օբյեկներ և զբոսայգիներ

ROBERT ARIAS 
Նախագահ
San Fernando Coalition on Gangs 
 
GREGORY BOYLE
Հիմնադիր
Homeboy Industries

CAROLYN RAMSAY
Գործադիր տնօրեն
LA Parks Foundation

DR. ALICE “SWEET ALICE” HARRIS
Հիմնադիր
Parents of Watts
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ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-ԻՆ ԿՈՂՄ ՓԱՍՏԱՐԿԻ 

ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-ԻՆ ԲԱՐՁՐԱՑՆՈՒՄ Է ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԵՐԸ 84,14 
ԴՈԼԱՐՈՎ՝ 1000 ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ ՖՈՒՏԻ ՀԱՄԱՐ: 

1500 քառակուսի ֆուտ մակերեսով տան սեփականատերը պետք է վճարի 
հավելյալ 1893,15 դոլար միայն առաջին 15 տարիների ընթացքում:

ՀԱՐԿԱՏՈՒՆԵՐԸ ԱՐԴԵՆ ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ, ԲԱՅՑ ՔԱՂԱՔԸ ԲԱՇԽՈՒՄ Է ԱՅԴ ԳՈՒՄԱՐԸ ԱՅԼ ԿՈՂՄ։ 

Քաղաքային խորհուրդը բաշխում է այգիների համար նախատեսված 
ընթացիկ բյուջեի գումարները այլ ուղղությամբ` այլ գերատեսչություններին 
անվճար տրամադրվող Հանգստի օբյեկտների և զբոսայգիների քաղաքային 
ծառայությունների համար։ Հանգստի օբյեկտների և զբոսայգիների 
սեփական կայքի համաձայն՝ «Այս անուղղակի ծախսերը ներկայումս կազմում 
են Բաժնի ամբողջ բյուջեի ավելի քան 23%-ը (43 միլիոն դոլար)»: (Աղբյուր:  
www.laparks.org/department on 8/21/22) 

ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-ին ՀԱՐԿ Է ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Քաղաքային խորհրդի անդամ Joe Buscaino-ն 2021 թվականի քաղաքային 
խորհրդի միջնորդությամբ ընդունել է, որ հարկերի բարձրացումն անհրաժեշտ 
է 2028 թվականի Օլիմպիական խաղերի հանգստի օբյեկտների և այգիների 
«արդիականացման» համար: Օրինագիծ SP-ին 6.8 միլիարդ դոլար հարկի 
բարձրացում է 30 տարով:

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-ԻՆ։ 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝  
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-ին ԿՈՂՄ ՓԱՍՏԱՐԿԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ ԱՆՁԻՆՔ
ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP

JON COUPAL MICHAEL D. ANTONOVICH
Նախագահ Los Angeles վարչաշրջանի վերահսկիչ
Howard Jarvis Taxpayers Association 1980-2016, Ret. 

JACK HUMPHREVILLE DANIEL M. YUKELSON
Թաղամասային խորհրդի  Գործադիր տնօրեն 
բյուջեի փաստաբան Apartment Association of Greater
 Los Angeles

RAFSP-AR
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ՓԱՍՏԱՐԿ ԸՆԴԴԵՄ ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-Ի

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-ԻՆ, քանի որ 30 տարվա ընթացքում դա հազարավոր 
դոլարներ կարժենա հարկատուներին:

Օրինագիծ SP-ին յուրաքանչյուր տանտիրոջը կարժենա տարեկան 84,14 դոլար՝ 
իրենց տան 1000 քառակուսի ֆուտի համար: 1500 քառակուսի ֆուտ մակերեսով տան 
սեփականատերը պետք է վճարի հավելյալ 1893,15 դոլար միայն առաջին 15 տարիների 
ընթացքում:

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-ԻՆ, քանի որ դա հարկերի հսկայական բարձրացում է: 

1996 թ-ին ընտրողները ընդունեցին Օրինագիծ K-ն՝ զբոսայգիների համար հարկերի 
ավելացում, որն ավարտվում է 2026 թվականին: Քաղաքական գործիչները ցանկանում 
են ժամկետի ավարտին մոտեցող հարկը փոխարինել հարկերի նոր բարձրացմամբ:  
Այնուամենայնիվ, Օրինագիծ SP-ին կբարձրացնի հարկերը ՏԱՐԵԿԱՆ 227 ՄԻԼԻՈՆ դոլար: 
Դա գրեթե 10 անգամ ավելի է, քան Օրինագիծ K-ն, որի արժեքը տարեկան 25 միլիոն 
դոլար է: 

ՔՎԵԱՐԿԵՔ ՈՉ Օրինագիծ SP-ԻՆ, քանի որ դա Օլիմպիական խաղերի ծախսերը 
փակելու գաղտնի հարկ է 

Անցյալ դեկտեմբերին խորհրդի անդամ Joe Buscaino-ն միջնորդություն ներկայացրեց 
քաղաքին հանձնարարելու վարձել խորհրդատու՝ մշակելու քվեարկության օրինագիծ, 
որի նպատակը կլինի 2,1 միլիարդ դոլար հավաքելը հանգստի և զբոսայգիների 
բարելավման համար:  Միջնորդության մեջ ասվում էր. «Քանի որ քաղաքը հյուրընկալում 
է 2028 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը, և մի շարք հանգստի օբյեկտներ 
և զբոսայգիներ ծառայում են որպես տարբեր մրցումների անցկացման վայրեր, 
մենք պետք է գործենք հիմա՝ ապահովելու, որ բոլոր անհրաժեշտ թարմացումներն ու 
վերանորոգումները ավարտվեն մինչև խաղերի մեկնարկը»: Օրինագիծ SP-ին հարկերի 
բարձրացում է՝ Օլիմպիական խաղերի ծախսերը փակելու համար:

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» Օրինագիծ SP-ԻՆ, քանի որ ԱՅՆ ԵՐԵՔ ԱՆԳԱՄ ԱՎԵԼ Է, ՔԱՆ 
ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ Է

Պլանավորված 2,1 միլիարդ դոլարի հարկերի ավելացումը վերածվել է Օրինագիծ SP-ի, 
որը բարձրացնում է հարկերն այդ գումարից ավելի քան եռակի չափով:  Քաղաքային 
խորհուրդը ցանկանում էր ավելի շատ ծախսել, ուստի մայիսին Քաղաքի վարչական 
աշխատակիցը նախանշեց 4,6 միլիարդ դոլարի հարկերի ավելացում: Այնուհետև 
հունիսին Խորհուրդը բացահայտեց «այլ հնարավոր նախագծեր», որոնք պահանջում 
էին հարկերի բարձրացում, ներառյալ Los Angeles գետի լայնածավալ վերանորոգումը:  
Օրինագիծ SP-ին կարժենա 6,8 միլիարդ դոլար:

ՔՎԵԱՐԿԵՔ ՈՉ ՕՐԻՆԱԳԾԻՆ SP-ԻՆ: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ 
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
www.NoNewTaxes.net

AASP-AR

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և դրանց 
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ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-Ի ՓԱՍՏԱՐԿԻ ԴԵՄ ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

JON COUPAL 
Նախագահ
Howard Jarvis Taxpayers Association 

MICHAEL D. ANTONOVICH 
Los Angeles վարչաշրջանի վերահսկիչ
Ret., 1980-2016 
 
JACK HUMPHREVILLE
Թաղամասային խորհրդի բյուջեի փաստաբան 
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ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-ԻՆ ԸՆԴԴԵՄ ՓԱՍՏԱՐԿԻ

Եկեք պարզ խոսենք՝ SP օրենսդրական նախագիծը ոչ մի կապ չունի 
Օլիմպիական խաղերի հետ։  

Օլիմպիական խաղերը չեն հիշատակվում ոչ SP օրենսդրական 
նախագծում, ոչ էլ ծախսերի ցանկում։ Այս կեղծ փաստարկը 
անբարեխիղճ քաղաքականություն է։  

SP օրենսդրական նախագծի միջոցները կարող են ծախսվել միայն մեկ 
բանի վրա՝ Los Angeles-ի 1100 զբոսայգիները, խաղահրապարակները, 
տարեցների, հանգստի վայրերը, երիտասարդական և համայնքային 
կենտրոնները մաքուր և անվտանգ պահելուն։  

Los Angeles-ի ավելի քան 100000 երեխաներ ապավինում են 
արտադասարանական և ամառային ծրագրերի ընթացքում 
խաղերի անվտանգ վայրեր ունենալուն, որոնք անհրաժեշտ են 
ավազակախմբերի ակտիվությունը նվազեցնելու համար և օգնում են 
երեխաներին մնալ ճիշտ ուղու վրա: 

Los Angeles-ի բոլոր տարիքի, բոլոր թաղամասերից բնակիչները, 
մշտապես ապավինում են տեղական զբոսայգիներին, տարեցների 
կենտրոններին, հանգստի գոտիներին և համայնքային 
կենտրոններին:  

Ֆինանսավորումը 1996 թվականից սպառվում է: Ժամանակն 
է թարմացնել տեղական ֆինանսավորումը՝ հանրային 
անվտանգությունը բարելավելու, անօթևանության խնդիրը լուծելու և 
ապահովելու համար, որ այս կարևոր հանրային վայրերը ապահով և 
մաքուր լինեն բոլորիս համար:  

Քվեարկե՛ք «ԱՅՈ» SP-ի օգտին՝ մեզ բոլորիս անհրաժեշտ են անվտանգ 
զբոսայգիներ:

RAASP-AR

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և  
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ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP-ին ԸՆԴԴԵՄ ՓԱՍՏԱՐԿԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ 
ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

JOE BUSCAINO  STEPHANIE VENDIG
Խորհրդի անդամ Նախագահ
City of Los Angeles Los Angeles Federation of
 Senior Citizen Clubs

EDWARD JAMES OLMOS CANDICE DICKENS-RUSSELL
Դերասան Նախագահ և գործադիր տնօրեն
 Friends of the Los Angeles River

KAREN BASS EVELYN HERNANDEZ
Կոնգրեսի անդամ Առողջապահության մանկավարժ
 Wilmington Community Clinic
 
 
RICK CARUSO SHANE B. SCOTT
Գործարար Ավագ հոգևոր հովիվ
 Macedonia Baptist Church, Watts

TONY BROWN TRACY QUINN
Գործադիր տնօրեն Նախագահ և գործադիր տնօրեն
Heart of Los Angeles Programs for  Heal the Bay
Underserved Youth
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 ՕՐԻՆԱԳԻԾ SP

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ՕՐԻՆԱԳԾԻ ՏԵՔՍՏԸ 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ԹԻՎ` __________

 Los Angeles-ի Քաղաքային օրենսգրքի II գլուխը փոփոխող Հրամանագիր՝ 
ավելացնելով հոդված 1.18-ը, որը կֆինանսավորի վերականգնողական կենտրոնների, 
հանգստի կենտրոնների, լողավազանների, խաղահրապարակների, ջրուղիների, լողափերի, 
կանաչապատ տարածքների, բացօթյա տարածքների, երեխաների բուժսպասարկման և այլ 
կառույցների վերականգնումը, բարեկարգումը, բարելավումը, զարգացումը, ավելացումը և 
ձեռքբերումը, դրանց շահագործման և տեխնիկական սպասարկման հետ մեկտեղ՝ Los Angeles 
քաղաքում (Քաղաք) բարելավված անշարժ գույքի հողատարածքների վրա հատուկ հողի 
հարկ սահմանելու միջոցով։ 

 ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ 1996 թվականին Քաղաքի քվեարկողներն ընդունեցին 
Օրինագիծ K-ն. Los Angeles-ը Երեխաների համար ծրագրի (Օրինագիծ K), որի համաձայն 
ստեղծվեց հանրային գնահատման շրջան՝ Քաղաքում այգիների և հանգստի օբյեկտների 
ֆինանսավորման, զարգացման, բարելավման, և վերականգնման ծրագրերի և 
ծառայությունների համար,

 ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ Օրինագիծ K ծրագրի գնահատման ժամկետը կավարտվի 
2026-27 ֆինանսական տարում և կհանգեցնի քաղաքի տարածքում այգիների և հանգստի 
օբյեկտների և այգիների ծրագրերին ու ծառայություններին աջակցելու ֆինանսավորման 
կորստի: 

 ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ ի պատասխան Քաղաքային խորհրդի երկու օրինագծերի, 
որոնք հանձնարարում էին անձնակազմին զեկուցել այգիների և հանգստի օբյեկտների 
համաքաղաքային գնահատման նոր ծրագրի ստեղծման տարբերակների մասին, 2022 
թվականի մայիսի 23-ին Քաղաքի վարչական պաշտոնյան տրամադրեց հաշվետվություն 
(CAO-ի հաշվետվություն) բարելավումների և նոր զարգացումների համար մոտավորապես 
4.6 միլիարդ դոլարի չափով ֆինանսավորման համար՝ համաձայն Հանգստի և զբոսայգիների 
վարչության գնահատականի, 

 ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ CAO-ի հաշվետվությունը նշել է այգիների տարածքներն ու 
այգիների գործառույթները ֆինանսավորելու տարբեր եղանակներ` ինչպիսիք են հողի հարկը, 
վաճառքի հարկը (գործարքներ և օգտագործում), ընդհանուր պարտավորությունների և 
համախառն եկամտի հարկը, 

 ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ 2022 թվականի հունիսի 21-ի նիստում Քաղաքային 
Խորհուրդը լրացուցիչ կերպով մատնանշեց այլ հնարավոր ծրագրերի ֆինանսավորման 
անհրաժեշտությունը` կապված Los Angeles-ի կենդանաբանական այգու, Sepulveda ջրավազանի, 
Los Angeles գետի, քաղաքային կենտրոնի կանաչ տարածքների և այլ վայրերի բարելավումների, 
բացօթյա տարածքների և քաղաքում ջրուղիների հետ՝ միաժամանակ ընդգծելով, որ բոլոր 
ծրագրերը, որոնք պետք է ֆինանսավորվեն, ներառում են հավասարության նկատառումներ՝ 
լուծելու համար զբոսայգիներով աղքատ թաղամասերի և համայնքների խնդիրները, 

 ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ քաղաքի համար առաջնահերթություն հանդիսացող Օրինագիծ 
K-ի և անօթևանության, հանրային անվտանգության, ենթակառուցվածքների բարելավման 
և տնտեսության վատթարացման խնդիրների լուծմանն ուղղված այլ միջոցառումների 
ժամկետների մոտալուտ սպառման պատճառով անհրաժեշտ է նոր ֆինանսավորման 
հասանելիություն, 

 ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ Քաղաքային Խորհուրդն առաջարկում է քվեարկության առաջադրել 
«Այգիների և Հանգստի Օբյեկտների Հողի Հարկ»՝ նպատակ ունենալով հավասարաչափ կերպով 
ապահովելու այգիների, հանգստի օբյեկտների, լողավազանների, խաղահրապարակների, 
ջրուղիների, լողափերի, կանաչապատ տարածքների, բացօթյա տարածքների, երեխաների 
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բուժսպասարկման և այլ կառույցների ֆինանսավորման կարիքները, առանց որևէ առկա 
ֆինանսավորման մակարդակների կամ պարտավորությունների։ 

 ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ հատուկ հողի հարկի սահմանումը ֆինանսավորման աղբյուր 
կտրամադրի այգիների, հանգստի օբյեկտների, լողավազանների, խաղահրապարակների, 
ջրուղիների, լողափերի, կանաչապատ տարածքների, բացօթյա տարածքների, երեխաների 
բուժսպասարկման և այլ կառույցների համար՝ իրենց շահագործման և տեխնիկական 
սպասարկման հետ մեկտեղ, 

 ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ հատուկ հարկային ֆոնդերի տեղակայմանն առաջնահերթություն 
կտրվի՝ ելնելով Քաղաքի կապիտալի ինդեքսից՝ նպատակ ունենալով այգիներով աղքատ 
թաղամասերին ապահովել այգիների և հանգստի վայրերի անվտանգ առողջաարար մուտքի 
հնարավորություն, և 

 ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, ՈՐ քաղաքացիների վերահսկողության կոմիտեն և վարչական 
վերահսկողության կոմիտեն կհաստատվի` ապահովելու, որ հատուկ հողի հարկից 
ստացված եկամուտներն կօգտագործվեն ընտրողների կողմից նկարագրված և լիազորված 
նպատակների համար։

ՀԵՏԵՎԱԲԱՐ, 
LOS ANGELES ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼԸ՝ 

 Բաժին 1. Հոդված 1.18-ը ավելանալով Los Angeles-ի Քաղաքային օրենսգրքի II գլխին` 
շարադրվում է հետևյալ կերպ. 

ՀՈԴՎԱԾ 1.18

ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ

ԲԱԺ. 21.18.1. ՎԵՐՆԱԳԻՐ

 Այս հոդվածը կարող է անվանվել Այգիների և Հանգստի Օբյեկտների Հողի Հարկ։ 

ԲԱԺԻՆ 21.18.2. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

 Երբ հետևյալ բառերը և արտահայտությունները օգտագործվում են սույն 
հոդվածում,  պետք  է  մեկնաբանվեն  սույն  բաժնում  սահմանված  կարգով. 

(a) «AMI» նշանակում է Տարածաշրջանի միջին եկամուտ (Area Median Income)  
կամ Տարածքային Տնային Տնտեսությունների միջին եկամուտ (Area Median Household  
Income), ինչպես սահմանվել և փոփոխվել է Բնակարանաշինության և քաղաքաշինության 
վարչության (HUD, Housing and Urban Development) կողմից և կիրառվում է Los Angeles քաղաքի 
նկատմամբ։

(b) «Կապիտալ Ծրագրեր» նշանակում է անշարժ գույքի, սարքավորումների, 
հարմարանքների վերանորոգման, բարելավման, փոխարինման զարգացման կամ  
ձեռքբերման  ավելացում: 

(c) «Քաղաք» նշանակում է Los Angeles-ի Քաղաքապետարան՝ քաղաքային 
կորպորացիա։

(d) «Քաղաքի Բացօթյա Տարածքներ և Հանգստի Վայրեր» նշանակում է Քաղաքին 
պատկանող բացօթյա տարածքներ և հանգստի վայրեր Քաղաքում, որոնք ներառում 
են, բայց չեն սահմանափակվում քաղաքացիական կենտրոնի կանաչ տարածքներով, 
հանգստի վայրերով, թանգարաններով և թատրոններով, ինչպիսիք են Los Angeles-ի 
կենդանաբանական այգին և այլն: 
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(e) «Քաղաքի Ջրուղիներ և Ջրային Տարրեր» նշանակում է գետերը, ջրուղիները, 
վտակները, լճերը, պատնեշները, ջրամբարները, ամբարտակները, լողափերը և  
ջրային այլ տարածքները, որոնք գտնվում են Քաղաքի վերահսկողության տակ և 
օգտագործվում են հանգստի նպատակով` ներառյալ Los Angeles-ի գետը և Sepulveda 
ավազանը։ 

(f) «Վարչաշրջան» նշանակում է Los Angeles-ի վարչաշրջան։ 

(g) «Ֆինանսական տարի»  նշանակում է  Քաղաքի  ֆինանսական  տարին,  ինչպես 
սահմանված է 1-ին հոդվածի ներքո: III, Քաղաքի Կանոնադրության բաժին 310: 

(h) «HUD» նշանակում է ԱՄՆ-ի Բնակարանաշինության և Քաղաքաշինության 
բաժինը (the U.S. Department of Housing and Urban Development) կամ նրա իրավահաջորդ բաժինը կամ 
գործակալությունը: 

(i) «Ցածր Եկամուտ» նշանակում է տնտեսություն, որի տարեկան եկամուտը 
տարածքային տնտեսության միջին եկամտի 80 տոկոսն է կամ ավելի քիչ։ 

(j) «Սեփականատեր» նշանակում է անձ՝ ով տիրապետում, պահանջում, տնօրինում 
կամ վերահսկում է հողատարացքը՝ պարտապանի գույքի վրա կալանք դնելու իրավունքի 
ամսաթվի դրությամբ։

(k) «Հողատարածք» նշանակում է անշարժ գույքի ցանկացած միավոր, որը նշված 
է գնահատողի հողատարածքի քարտեզով և հողատարածքի համարով, ինչպես ցույց է 
տրված Los Angeles վարչաշրջանի վերջին հավասարեցված գնահատման ցուցակում։ 

(l) «Հողատարածքների բարելավում» նշանակում է ցանկացած շենք, 
շինություն, պարիսպ, հաստատություն կամ այլ բարելավում՝ կառուցված կամ 
ամրացված հոցատարածքին, ինչպես ցույց է տրված Los Angeles-ի վարչաշրջանի վերջին 
հավասարեցված  գնահատման  ցուցակում: 

(m) «Այգիների կառույցներ» նշանակում է քաղաքի այգիներ և հանգստի վայրեր, 
որոնք ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում միայն տարածաշրջանային այգիներով, 
հանգստի կենտրոններով, լողավազաններով և լոգարաններով, պետքարաններով, 
երեխաների խնամքի հաստատություններով, տարեցների կենտրոններով, լճերով, 
արահետներով, բացօթյա խնջույքի տարածքներով, խաղահրապարակներով, համայնքային 
դպրոցական այգու հարմարություններով, զբոսայգիներով, զբոսայգիների պահակների 
համար նախատեսված կառույցներով, սպորտային դաշտերով և մարզադաշտերով և այլ 
բաց հանրային տարածքներով:

(n) «Անձ» նշանակում է անհատ, կորպորացիա, գործընկերություն, 
տրեստ կամ գույք, բաժնետիրական ընկերություն, ասոցիացիա, սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն, սինդիկատ, խումբ, կապիտալ, համատեղ 
ձեռնարկություն կամ այլ չմիավորված կազմակերպություն կամ խումբ՝ ըստ 
համատեքստի: 

(o) «Հատուկ Հողի հարկ» նշանակում է սույն հոդվածով սահմանվող հատուկ 
հարկ։ 

ԲԱԺ. 21.18.3. ՀԱՏՈՒԿ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ

(a) Սույն հոդվածով սահմանվում է Հատուկ Հողի Հարկ Քաղաքի  
յուրաքանչյուր հողատարածքի համար, բացառությամբ նույն հոդվածով նախատեսված 
դեպքերի: Հատուկ Հողի Հարկն սահմանվում է յուրաքանչյուր ֆինանսական տարի՝ 
սկսած 2023-24  ֆինանսական տարուց։ 

(b) Հատուկ Հողի Հարկը հանդիսանում է Սեփականատիրոջ պարտքը 
Քաղաքին: 
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ԲԱԺ. 21.18.4. ՀԱՏՈՒԿ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓ

(a) Հատուկ Հողի Հարկի դրույքաչափը սահմանվում է յուրաքանչյուր 
հողատարածքի վրա, որը պետք է լինի 0,08414 դոլար հողատարածքի բարելավման 
քառակուսու կամ դրա կոտորակային մասի համար: 

(b) 21.18.4(a) պարագրաֆի համաձայն հողատարածքի վրա սահմանված 
հատուկ դրույքաչափը կկրճատվի մինչև 0,0222 դոլար հողատարածքներիի բարելավման 
քառակուսու կամ դրա կոտորակային մասի համար այն ֆինանսական տարվան 
հաջորդող ֆինանսական տարվա սկզբին, որի ընթացքում ավարտված են քաղաքի 
բացօթյա տարածքների և հանգստի վայրերի, քաղաքի ջրուղիների և ջրային տարրերի 
և/կամ այգու օբյեկտներին առնչվող Կապիտալ ծրագրերը՝ Քաղաքային խորհուրդի 
որոշմամբ կամ 2053-54 թվականների ֆինանսական տարվա սկզբին: 

(c) Քաղաքային Խորհուրդը կարող է հրամանագրով հաստատել ավելի քիչ Հատուկ 
Հողի հարկի դրույքաչափ քան (a) կամ (b) ենթաբաժիններում նախատեսվածը։ Հողի հատուկ 
հարկի դրույքաչափի ցանկացած նման իջեցումից հետո Քաղաքային Խորհուրդը կարող է 
հրամանագրով ավելացնել հողերի հատուկ հարկի դրույքաչափը մինչև (a) ենթաբաժնում 
նախատեսված  դրույքաչափը չգերազանցելու՝  (b)  ենթաբաժնի  դրույթների  համաձայն:

ԲԱԺ. 21.18.5. ՀԱՏՈՒԿ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ

(a) Եթե Քաղաքային Խորհուրդը չի փնտրում Հատուկ հողի հարկի հավաքման 
մեկ այլ տարբերակ, այդպիսի հարկը պետք է գանձվի և հավաքվի Վարչաշրջանի կողմից 
միաժամանակ և նույն կերպով, և ենթակա է նույն տուգանքներին և տոկոսին՝ որպես 
Վարչաշրջանի կողմից հավաքված արժեքին համապատասխան գույքահարկեր։

(b) Եթե Քաղաքային խորհուրդն ընտրի Վարչաշրջանի հավաքագրումը, ապա 
Հատուկ հողի հարկը պետք է սահմանվի արժեքին համաձայն գույքահարկի հաշվի վրա 
տվյալ Ֆինանսական տարվա համար՝ սկսած հուլիսի 1-ից։ Հատուկ հողի հարկը նախ պետք 
է սահմանվի ոչ ավելի շուտ, քան արժեքին համապատասխան գույքահարկի օրինագիծը 
տվյալ Ֆինանսական տարվա համար՝ սկսած 2023 թվականի հուլիսի 1-ից։

ԲԱԺ. 21.18.6. ՀԱՐԿԱԶԱՏՈՒՄՆԵՐ

(a) Սույն հոդվածի համաձայն Հետևյալ հողատարածքները պետք է ազատվեն 
Հատուկ Հողի հարկերից. 

(1) Հողատարածք, որի նկատմամբ Հատուկ հողի հարկի 
սահմանումը կխախտի կա՛մ Միացյալ Նահանգների, կա՛մ California նահանգի 
սահմանադրությունները, 

 (2) Հողատարածք, որի սեփականատերը դաշնային 
կառավարությունն է, նահանգային կառավարությունը, տեղական իշխանությունը 
կամ որևէ դաշնային, նահանգային կամ տեղական կառավարման գործակալություն 
կամ շրջան,  

 (3) Հողատարածք, որի սեփականատերը շահույթ չհետապնդող 
կազմակերպություն կամ կառույց է և սեփականությամբ տնօրինվում 
կամ վերահսկվում է շահույթ չհետապնդող կազմակերպության կողմից՝ 
բավարարելով California-ի եկամուտների և հարկերի մասին օրենսգրքի 214-րդ 
բաժնի պահանջները համաձայն փոփոխության, և  

 (4) Հողատարածք, որի սեփականատերը ցածր եկամուտով 
տնային տնտեսություն է։
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(b) Քաղաքապետարանը, առանձին հրամանագրով, սահմանում է 
ընթացակարգեր և ուղեցույցներ Սեփականատերերի համար դիմելու և ստանալու սույն 
բաժնում նշված հարկազտումները: Հարկազատում հայցող սեփականատերերից 
պահանջվում է ներկայացնել տարեկան տեղեկատվություն՝ հիմնավորելու համար իրենց 
իրավասությունը հարկազատման համար: 

ԲԱԺ. 21.18.7. ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՖՈՆԴ

Քաղաքի գանձապետարանում սույնով հաստատվում է հատուկ ֆոնդ, որը կոչվում 
է «Այգիների և հանգստի օբյեկտների հատուկ հողի հարկի ֆոնդ» (ֆոնդ) Սույն հոդվածի 
համաձայն Հատուկ հողի հարկից հավաքված գումարները, այդ թվում տուգանքները և 
տոկոսները, պետք է փոխանցվեն այդ Ֆոնդին։ Կանոնադրության 302-րդ բաժնի համաձայն` 
Ֆոնդում ներդրված գումարները չպետք է ենթակա լինեն Պահուստային ֆոնդի 
վերադարձմանը: Ֆոնդի գումարները կարող են փոխանցվել տոկոսային հաշվեհամարին։ 
Ֆոնդի գումարներից գոյացած բոլոր տոկոսային եկամուտները մնում են այնտեղ և 
օգտագործվում են միայն այն նպատակների համար, որոնց համար սահմանվում է սույն 
հոդվածի հատուկ հողի հարկը: Քաղաքը կարող է Ֆոնդի շրջանակում ստեղծել առանձին 
հաշիվներ կամ ենթահաշիվներ այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է սույն հոդվածով 
թույլատրված օգտագործումը հաշվառելու համար:

ԲԱԺ. 21.18.8. ՀԱՏՈՒԿ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

(a) Ֆոնդի գումարները, առանց որևէ նախապես սահմանված ծախսերի 
մակարդակների կամ հանձնառությունների, կօգտագործվեն հետևյալի համար.

(1) Կապիտալ ծրագրերի հետ առնչվող քաղաքի բացօթյա 
տարածքներ և հանգստի վայրեր, քաղաքային ջրուղիների և ջրային տարրեր 
և/կամ այգու օբյեկտներ. Նման Կապիտալ ծրագրերը պետք է հաշվի առնեն 
Քաղաքի սեփականության ինդեքսը, որը ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում 
է Քաղաքապետարանի կողմից՝ նպատակ ունենալով այգիներով աղքատ 
թաղամասերին ապահովելու Քաղաքի բացօթյա տարածքների և հանգստի 
վայրերի, քաղաքային ջրուղիների և ջրային տարրերի և/կամ այգու օբյեկտների 
հասանելիություն: 

(2) կահավորանք, աքսեսուարներ, աղբի և վերամշակման 
տարաներ և այլ սարքավորումներ, որոնք կօգտագործվեն քաղաքի բացօթյա 
տարածքներում և հանգստի վայրերում, Քաղաքի ջրուղիներում և ջրային 
տարրերում և/կամ այգու հարմարանքներում. 

(3) Քաղաքի բացօթյա տարածքների և հանգստի վայրերի, Քաղաքի 
ջրուղիների և ջրային տարրերի և/կամ այգու օբյեկտների շահագործման և 
պահպանման ծախսերը.

(4) Քաղաքի բացօթյա տարածքներում և հանգստի վայրերում, 
Քաղաքի ջրուղիներում և ջրային տարրերում և/կամ այգու օբյեկտներում ժամանցի 
վրա հիմնված ծրագրերի գործարկման և պահպանման ծախսերը, և

(5) Վարձակալության եկամտի պարտատոմսերին աջակցելու 
համար կնքված վարձակալության վճարներ ցանկացած վարձակալության ներքո, 
որոնք ֆինանսավորում են սույն բաժնի (1) և (2) ենթակետերում նկարագրված 
նպատակներից որևէ մեկը և վճարելու ցանկացած ծախս կամ դրանց հետ 
ողջամտորեն կապված ծախսերը:  
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(b) Ֆոնդի գումարները կարող են օգտագործվել Ֆոնդի գումարների 
օգտագործմանն առնչվող աուդիտների ծախսերը վճարելու համար՝ ներառյալ Տարեկան 
հաշվետվության և այլ նախատեսված հաշվետվությունների պատրաստումը՝ համաձայն 
21.18.11 բաժնի: 

(c) Ֆոնդի գումարները կարող են օգտագործվել Հողի հատուկ հարկի 
տնօրինման ծախսերը վճարելու համար՝ անկախ այն բանից, թե ինչպես կամ որ կառույցի 
կողմից են տրամադրվում այդ վարչական ծառայությունները։ Ցանկացած Ֆինանսական 
տարում Ֆոնդին փոխանցված Հատուկ Հողի հարկի 10 տոկոսից ոչ ավելին կարող է 
օգտագործվել նման վարչական ծախսերի վճարման համար: Վարչական ծախսերը 
ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով՝ 

(1)  սույն հոդվածին համապատասխանության 
ապահովմանը, վերահսկողությանը և կիրառմանն առնչվող ծախսեր: 
Այդպիսի ծախսերը ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում միայն 
փոխհատուցմամբ, աուդիտներով, ճշգրտումներով, ցանկացած ծախսերով, 
ներառյալ փաստաբանների վճարները, որոնք առնչվում են սույն հոդվածի 
պահանջների կատարման համար անհրաժեշտ ցանկացած վարույթի հետ, 

(2) հրամանագրերի և կանոնակարգերի մշակման հետ առնչվող 
ծախսերը՝ սույն հոդվածն իրականացնելու նպատակով, 

(3) 21.18.9 և 21.18.10 բաժիններում նկարագրված վերահսկողության 
կոմիտեի գործունեության հետ առնչվող ծախսերը,և 

(4) Վարչաշրջանի միջոցով Հողի Հատուկ հարկի հավաքագրման 
հետ առնչվող ծախսերը կամ Քաղաքային Խորհրդի կողմից ընտրված Հատուկ 
Հողի հարկի գանձման ցանկացած այլ եղանակով։ 

(d) Եթե սույն հոդվածը կամ Հատուկ հողի հարկի օգտագործումը 
իրավականորեն վիճարկվում է, Ֆոնդի գումարները կարող են օգտագործվել Քաղաքին 
փոխհատուցելու իր օրինական պաշտպանության համար, ներառյալ փաստաբանների 
վճարները և այլ ծախսերը:

ԲԱԺ. 21.18.9.  ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՄԻՏԵ

Քաղաքացիների վերահսկողության կոմիտեն պետք է հրամանգրով 
սահմանվի՝ կատարելու Հատուկ հողի հարկից և Հիմնադրամից ֆինանսավորվող 
ծրագրերի վերաբերյալ առաջարկություններ և Հատուկ հողի հարկի և Ֆոնդի կողմից 
ֆինանսավորվող նախագծերի, ծրագրերի և ծառայությունների իրականացումն ու 
կատարումը վերահսկելու համար: Նման առաջարկությունները պետք է հաշվի առնեն 
Քաղաքի սեփականության ինդեքսը, որը ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում է 
Քաղաքապետարանի կողմից՝ նպատակ ունենալով այգիներով աղքատ թաղամասերին 
ապահովելու Քաղաքի բացօթյա տարածքների և հանգստի վայրերի, քաղաքային 
ջրուղիների և ջրային տարրերի և/կամ այգու օբյեկտների հասանելիություն: 

ԲԱԺ. 21.18.10.  ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՄԻՏԵ

(a) Վարչական Վերահսկողության Կոմիտեն պետք է սահմանի հրամանագիր՝ 
վերանայելու, փոփոխելու և ընդունելու Քաղաքացիների Վերահսկողության Կոմիտեի 
կողմից պատրաստված ցանկացած նախագծերի առաջարկություններ՝ հիմնված  
ֆինանսավորման  առաջնահերթությունների  և  պարգևների  վրա:

(b) Վարչական վերահսկողության կոմիտեն բաղկացած է Քաղաքապետից, 
Քաղաքի Վարչական պաշտոնյայից և Գլխավոր իրավաբանական վերլուծաբանից կամ 
նրանց համապատասխան լիազորված անձանցից: 
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ԲԱԺ. 21.18.11. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Համաձայն Կալիֆորնիայի Կառավարության օրենսգրքի 50075.3 բաժնի կամ 
իրավահաջորդ դրույթի՝ Քաղաքի հաշվապահը պետք է (i) պատրաստի և Քաղաքային 
Խորհրդին ներկայացնի տարեկան հաշվետվություն, որը կբացահայտի Ֆոնդի բոլոր 
մուտքերը և դրանցից դուրս կատարված բոլոր ծախսերը և (ii) պատրաստի և տրամադրի 
պահանջվող համապատասխան ցանկացած տեղեկություն Նահանգային մարմնին 
Կալիֆորնիայի Կառավարության օրենսգրքի 12463.2(b) բաժնի կամ իրավահաջորդ դրույթի 
համաձայն: 

ԲԱԺ. 21.18.12. ԳՈՒՄԱՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵՐ ԵՎ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ

 Քաղաքապետարանը սահմանում է ընթացակարգեր և ուղեցույցներ, որոնք 
վերաբերում են գումարների վերադարձներին, հարկազատմանը, ճշգրտումներին, 
իրավախախտումներին, բողոքարկումներին և այլ գործընթացներին ու ընթացակարգերին:

ԲԱԺ. 21.18.13. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  Այս հոդվածը կարող է փոփոխվել միայն բնակչության քվեարկության 
համաձայն, եթե փոփոխությունը կհանգեցնի Հողերի Հատուկ Հարկի սահմանմանը, 
երկարաձգմանը կամ ավելացմանը ընտրողների կողմից ի սկզբանե չհաստատված 
ձևով: Քաղաքային Խորհուրդը սույնով իրավասու է փոփոխել այս հոդվածը, եթե նման 
փոփոխությունը չի պահանջում ընտրողների հավանությունը:

ԲԱԺ. 21.18.14. ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻՆ

 Սույն հոդվածն ուժի մեջ մտնելու մասին հրամանագիրը պետք է ներկայացվի 
քաղաքի ընտրողներին: Սույն հոդվածով առաջարկվող Հատուկ Հողի հարկը կգանձվի միայն 
այն դեպքում, եթե հրամանագիրը հաստատվել է քվեարկությանը մասնակցող ընտրողների 
ոչ պակաս, քան երկու երրորդի ձայներով: Եթե հրամանագիրը հաստատվում է ընտրողների 
անհրաժեշտ թվով, հետևաբար հոդվածը պետք է դիտարկվի որպես Los Angeles-ի Քաղաքային 
օրենսգրքի մաս։ 

ԲԱԺ. 21.18.15. ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈԻՆ

 Եթե սույն հոդվածի որևէ բաժին, կետ, նախադասություն, արտահայտություն 
կամ մաս հակասահմանադրական կամ անվավեր է ճանաչվում համապատասխան 
իրավասու շրջանի որևէ դատարանի կամ ատյանի կողմից, ապա սույն հոդվածի 
մնացած բաժինները, կետերը, նախադասությունները, արտահայտությունները կամ 
հատվածներն ամբողջությամբ և լիիրավ ուժի մեջ կմնան, և այդ նպատակով սույն 
հոդվածի դրույթները բաժանելի են: Ի լրումն, քվեարկողները հայտարարում են, որ 
նրանք կընդունեին սույն հոդվածի բոլոր բաժինները, կետերը, նախադասությունները, 
արտահայտությունները կամ հատվածները՝ առանց հակասահմանադրական կամ 
անվավեր ճանաչված բաժնի, կետի, նախադասության, արտահայտության կամ 
հատվածի: 
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ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ 5 ՄԼՆ ԴՈԼԱՐԻՑ 
ԱՎԵԼ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ։  ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA 

Արդյո՞ք պետք է ընդունել հրամանագիր անօթևանության ռիսկի տակ գտնվող 
վարձակալների համար մատչելի բնակարանների ծրագրերի և ռեսուրսների 
ֆինանսավորման և թույլատրման վերաբերյալ՝ կիրառելով  4% հարկ 5 միլիոն 
դոլարը գերազանցող և 5.5% 10 միլիոն դոլար կամ ավել անշարժ գույքի վաճառքի/
փոխանցումների վրա (բացառություններով), քանի դեռ այն չի դադարեցվել 
ընտրողների կողմից՝ գեներացնելով տարեկան մոտավորապես 600 մլն - 1.1 մլրդ 
դոլար։

ԱՆԿՈՂՄՆԱԿԱԼ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
SHARON M. TSO, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԵՐԼՈՒԾԱԲԱՆ

Քաղաքացիների կողմից հովանավորվող քվեարկության այս նախաձեռնությունը 
կփոխի Քաղաքային օրենքը՝ ավելացնելով 5 միլիոն դոլարից ավելի անշարժ գույքի 
վաճառքի կամ փոխանցման հարկ՝ մատչելի բնակարանների և վարձակալների 
աջակցության ծրագրերը ֆինանսավորելու համար: Քաղաքը հարկ է գանձում 
գույքի վաճառքի կամ փոխանցման համար: Առաջարկվող հրամանագրով 
լրացուցիչ հարկ կսահմանվի հետևյալ կերպ.  

• 5 միլիոն դոլարից ավելի, բայց 10 միլիոն դոլարից պակաս անշարժ գույքի 
վաճառքի և փոխանցման 4 տոկոս հարկ, և

• 5,5 տոկոս հարկ՝ 10 միլիոն դոլար կամ ավելի անշարժ գույքի վաճառքի և 
փոխանցման վրա: 

Հարկման ենթակա գույքի արժեքի շեմը կճշգրտվի ամեն տարի՝ հիմնվելով 
Շղթայական սպառողական գների ինդեքսի վրա:  Մատչելի որակավորում 
ունեցող բնակարանները և պետական կառույցները կազատվեն հարկից: 

Գնահատվում է, որ այս հարկը կգեներացնի տարեկան  600 միլիոն դոլարից 
մինչև 1,1 միլիարդ դոլար:  Հարկից ստացված եկամուտների առնվազն 92 
տոկոսը կուղղվի մատչելի բնակարանների ֆինանսավորմանը՝ Մատչելի 
բնակարանային ծրագրի շրջանակներում և վարձակալների աջակցության 
ծրագրերը՝ անօթևանների կանխարգելման ծրագրի շրջանակներում:  Ոչ ավելի, 
քան 8 տոկոսը կֆինանսավորի ծրագրի կառավարությունը, հաշվետվությունը, 
համապատասխանությունը և իրականացումը:  

Այս նախագծի նպատակները ներառում են մատչելի բնակարանների 
մատակարարման ավելացում, վարձակալների պաշտպանության և 
աջակցության ծրագրերի անհրաժեշտության լուծում, ինչպես նաև ցածր եկամուտ 
ունեցող և անապահով համայնքներին սպասարկող կազմակերպությունների 
կազմակերպչական կարողությունների զարգացում: 

Մատչելի բնակարանային ծրագիրը կֆինանսավորի մատչելի բնակարանների 
զարգացումը չափազանց ցածր, շատ ցածր և ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսություններին սպասարկելու համար: Բնակարանային միավորները 
մատչելի կլինեն 55 տարի կամ մշտապես, եթե դա թույլատրվի օրենքով, և ենթակա 
կլինեն վերավաճառքի սահմանափակումների: 

Այս ծրագիրը կֆինանսավորի մատչելի բնակարաններ, այդ թվում՝

• Բազմաընտանիք բնակարանների զարգացում,
• Այլընտրանքային բնակարանային լուծումներ, որոնք կարող են 
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ներառել աջակցող և մատչելի վարձակալության նոր կամ խառը 
վարձակալության/տնային սեփականության նախագծեր՝ շուկայական 
դրույքաչափով հասանելի միավորների մինչև 20 տոկոսը և չափազանց 
կամ ծայրահեղ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների 
համար հատկացված 20 տոկոսը, 

• Մատչելի բնակարանների ձեռքբերում, պահպանում, վարձակալություն, 
վերականգնում կամ շահագործում, և

• Տան սեփականության հնարավորություններ, կարողությունների 
զարգացում Համայնքային հողային տրաստների և նմանատիպ 
կազմակերպությունների համար, գործառնական աջակցություն և 
վարձակալության սուբսիդիաներ: 

Los Angeles Housing Department (LAHD)-ը իրավասու է հաստատել մինչև 50 միլիոն ԱՄՆ 
դոլարի ֆինանսավորում յուրաքանչյուր ծրագրի համար՝ առանց քաղաքային 
խորհրդի վերանայման և հաստատման: Նախագիծը կպահանջի վճարել 
գերիշխող աշխատավարձերը և 40 կամ ավելի միավոր ունեցող բնակարանային 
կառուցապատումները պետք է համապատասխանեն որոշակի նախագծի 
աշխատանքային պայմանագրերին: Եթե նախագիծը հանգեցնի վարձակալի 
տեղահանմանը, ապա կկիրառվեն տեղափոխման աջակցություն և առաջին 
մերժման իրավունք զարգացման համադրելի միավորի համար: 

Անօթևանների կանխարգելման ծրագիրը կֆինանսավորի այնպիսի միջոցներ, 
ինչպիսիք են. 

• Վարձակալության և եկամտի աջակցություն,
• Վտարման պաշտպանության և կանխարգելման ծրագրեր,
• Վարձակալների իրազեկում և կրթություն,
• Վարձակալների ոտնձգություններից պաշտպանություն, և 
• Վարձակալների խորհուրդ, որը բաղկացած է վարձակալներից և 
ներկայումս քաղաքում բնակվող անօթևան անհատներից: Տարբեր 
ծագում ունեցող անդամները կնշանակվեն քաղաքապետի կողմից՝ 
Քաղաքային Խորհրդի հաստատմամբ: Վարձակալների խորհուրդը 
խորհուրդ կտա Los Angeles-ի Բնակարանային բաժնին (Los Angeles Housing 
Department, LAHD), Քաղաքացիների վերահսկողության կոմիտեին և 
Քաղաքային խորհրդին վարձակալների պաշտպանության և արդար 
բնակարանների հետ կապված գործողությունների վերաբերյալ: 

Այս նախագծով ստեղծվում է 15 հոգուց բաղկացած Քաղաքացիների 
վերահսկողության կոմիտե, որը բաղկացած է 13 քվեարկող անդամներից և երկու 
երիտասարդ խորհրդատվական անդամներից:  Տարբեր նախադրյալներ և փորձ 
ունեցող անդամներ կնշանակվեն քաղաքապետի կողմից՝ Քաղաքային Խորհրդի 
հաստատմամբ: Կոմիտեն առաջարկություններ կներկայացնի Քաղաքային 
Խորհրդին ֆինանսավորման ուղեցույցների, բնակարանային կարիքների 
գնահատման, ծրագրի իրականացման մոնիտորինգի և ֆոնդի ծախսերի 
աուդիտի վերաբերյալ: 

The Los Angeles Housing Department (LAHD)-ը Քաղաքացիների վերահսկման կոմիտեին 
և Քաղաքային Խորհրդին կտրամադրի տարեկան ծախսերի ծրագիր՝ առնվազն 
երեք տարվա համար նախատեսված եկամուտներով և ծախսերով: Միջոցները 
պետք է ծախսվեն սահմանված ժամկետում և կարող են պարբերաբար 
վերաբաշխվել կատեգորիաների միջև՝ ըստ անհրաժեշտության՝ որոշակի 
ընթացակարգերի համաձայն: 

Այս օրենսդրական նախագիծն ուժի մեջ կմտնի, եթե այն հաստատվի ընտրողների 
մեծամասնություն կողմից։ 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
MATTHEW W. SZABO, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՇՏՈՆՅԱ

Այս նախագիծը սահմանում է հատուկ հարկ Los Angeles քաղաքում, որը գանձվում 
է 5,000,000 ԱՄՆ դոլար կամ ավելի արժեք ունեցող գույքի բոլոր տեսակների վրա, 
երբ վաճառվում կամ օրինական սեփականության իրավունքը փոխանցվում 
է, մատչելի բնակարանների և վարձակալների աջակցության ծրագրերը 
ֆինանսավորելու համար: Որոշ մատչելի բնակարանային կազմակերպություններ 
կարող են արժանանալ հարկազատման: Հարկի դրույքաչափը որոշվում է 
վաճառքի կամ փոխանցման պահին գույքի արժեքով. 4,0 տոկոս հարկային 
դրույքաչափ 5.000.000 ԱՄՆ դոլարից մինչև 9.999.999 ԱՄՆ դոլար, և 5,5 տոկոս՝ 
10.000.000 ԱՄՆ դոլար և ավելի արժեքների համար: Արժեքի շեմերը ճշգրտվում 
են տարեկան՝ հիմնվելով սպառողական գների ինդեքսի վրա: Սահմանված 
հատուկ հարկը ավելանում է գործող 0,56 տոկոս քաղաքային և շրջանային հարկի 
միասնական դրույքաչափին՝ գույքի վաճառքի և փոխանցումների համար: 

Հատուկ հարկից տարեկան հասույթը, որը գնահատվում է 600 միլիոնից մինչև 1,1 
միլիարդ դոլար, տատանվելու է՝ կախված 5 միլիոնից և 10 միլիոն դոլարից բարձր 
արժեքներով գույքի վաճառքից և փոխանցումներից:
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ՓԱՍՏԱՐԿ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-Ի  ՕԳՏԻՆ 

Որպես անօթևանության և բնակարանային հարցերով փորձագետներ, 
մենք խրախուսում ենք քվեարկել «ԱՅՈ» հրամանագիր ULA-ին՝ նվազեցնելու 
անօթևանությունը և պաշտպանելու տարեցներին: 

Հրամանագիր ULA-ն մեզ տալիս է նոր և լավ հնարավորություն՝ իրականում մարդկանց 
տեղափոխել փողոցներից դեպի բնակարաններ:  Այն նաև կկանխի անօթևանության 
վտանգի առաջ կանգնած ցածր եկամուտ ունեցող շատ տարեցների իրենց տները 
կորցնելուց:

Ահա թե ինչպես է այն գործում. երբ ինչ-որ մեկը վաճառում է 5 միլիոն դոլարից ավելի 
արժեք ունեցող առանձնատուն կամ այլ անշարժ գույք, հրամանագիր ULA-ին այդ եկամտի 
մի փոքր տոկոսը կներդնի մեր համայնքներում: 

Գումարը կօգտագործվի անօթևանությունը նվազեցնելու, ավելի մատչելի 
բնակարաններ կառուցելու և ցածր եկամուտ ունեցող տարեցներին, վետերաններին, 
հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց և անօթևանության վտանգի տակ գտնվող 
Los Angeles-ի այլ բնակիչներին  ֆինանսական օգնություն տրամադրելու և վտարումից 
պաշտպանելու համար:

Այս նախաձեռնությունը նման չէ այն ամենին, ինչ մենք նախկինում փորձել 
ենք:  Հիմնվելով 2021-2022 թվականների անշարժ գույքի վաճառքի տվյալների վրա՝  
հրամանագիր ULA-ն կարող է տարեկան շուրջ 900 միլիոն դոլար եկամուտ բերել:  
Հրամանագիր ULA-ն արագ գործի կանցնի՝ գնելով գոյություն ունեցող շենքերը և կտրելով 
կարմիր ժապավեն՝ ավելի մատչելի բնակարաններ ստեղծելու համար:  Օրինագիծը նաև 
աջակցություն կտրամադրի տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ովքեր 
դժվարությամբ են հոգում բնակարանային ծախսերը:

Միևնույն ժամանակ, հրամանագիր ULA-ն ազդում է սեփականության միայն փոքր մասի 
վրա:  Այն կկիրառվեր 2019 թվականին անշարժ գույքի բոլոր վաճառքների միայն 3%-ի վրա 
(5 միլիոն դոլարից ավելի արժեք ունեցող վաճառված անշարժ գույք): Եկեք հստակեցնենք.
այս հարկը կվճարեն միայն 5 միլիոն դոլարից ավելի արժեքով անշարժ գույք 
վաճառողները : Ուրիշ ոչ ոք: 

Դուք կարող եք շատ բան ասել նախագծի մասին՝ հիմնվելով այն բանի վրա, թե ով է դրան 
աջակցում, և ով՝ ոչ: հրամանագիր ULA-ն մշակվել է անօթևանների ծառայություններ 
մատուցողների, մատչելի բնակարանների հարցերով զբաղվող ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների, արհմիությունների և վարձակալների իրավունքների 
խմբերի կողմից: Այն հաստատված է ավելի քան 175 կազմակերպությունների 
կողմից, ներառյալ Southern California-ի Քաղաքացիական ազատությունների ամերիկյան 
միությունը (American Civil Liberties Union, ACLU) և Los Angeles  վարչաշրջանի Դեմոկրատական 
կուսակցությունը: 

Մյուս կողմից, մենք գիտենք, որ անշարժ գույքի շահադետները, կորպորատիվ 
մշակողները և 50 միլիոն դոլար արժողությամբ բնակարաններ վաճառող մարդիկ չեն 
սիրում մեր նախագիծը:  Նրանց համար Los Angeles-ի անշարժ գույքի շուկան մեծ բիզնես է, 
որը միլիարդավոր դոլարներ է ստեղծում:  

Արդյունքը սա է. մեգա սեփականությունները կանխիկացնող միլիոնատերերն ու 
միլիարդատերերը կարող են իրենց թույլ տալ վճարել «առանձնատան հարկը», և մենք 
բոլորս կշահենք անօթևանության կրճատումից, երբ նրանք մուտք գործեն և վճարեն 
իրենց արդար բաժինը: 

AFULA-AR

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և 
դրանց ճշգրտությունը չի ստուգվում Քաղաքի որևէ գործակալության կողմից:
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Եկեք խոսենք վերահսկողության մասին, քանի որ կարծում ենք, որ դա կարևոր է: 
նախագիծը կայուն ֆինանսավորում կստեղծի անօթևանությունը նվազեցնելու համար՝ 
անօթևանության և բնակարանային հարցերով փորձագետների անկախ խորհրդի 
և հատուկ գլխավոր տեսուչի վերահսկողությամբ: 

Ոչ մի քաղաքական գործչի, ով ներկայումս զբաղեցնում է ընտրովի պաշտոն, չի 
թույլատրվի ընդգրկվել խորհրդի կազմում:

Մենք անօթևանության ծառայություններ մատուցողներ և բնակարանային 
փորձագետներ ենք, բայց նաև վարձակալներ ենք, տանտերեր, ծնողներ և Los Angeles-ի 
բնակիչներ: Մենք նույնքան մտահոգված ենք, որքան դուք՝ մեր քաղաքի վիճակով։ Ահա 
թե ինչու մենք աջակցում ենք հրամանագիր ULA-ին և խնդրում ենք քվեարկել «Այո»:

«Այո» անօթևանությունը նվազեցնելուն:

«Այո» պաշտպանելու ցածր եկամուտ ունեցող տարեցներին և հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց:

«Այո» քաղաքին, որն ավելի մատչելի է մեր տատիկների, պապիկների, մեր երեխաների 
և մեր հարևանների համար:

«Այո» հրամանագիր ULA-ին: 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-Ի ՓԱՍՏԱՐԿԻ ՕԳՏԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

STEVE DIAZ  TAKAO SUZUKI
Skid Row անօթևաններին  Little Tokyo Մատչելի բնակարաններ 
ծառայություններ մատուցող  տրամադրող

NORA HERNANDEZ  ELI LIPMEN
South Los Angeles-ի վարձակալ    West Adams տան սեփականատեր

ANTONIO SANCHEZ
Աշխատավորների առաջնորդ

AFULA-AR

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և 
դրանց ճշգրտությունը չի ստուգվում Քաղաքի որևէ գործակալության կողմից:
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ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ ԿՈՂՄ ՓԱՍՏԱՐԿԻ 

ՄԻ  ԽԱԲՎԵՔ:  ՎԱՐՁԱԿԱԼՆԵՐԸ  ԵՎ  ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԸ  ԿՎՃԱՐԵՆ  ԱՅՍ  ՀԱՐԿԸ։

Քվեարկեք «ՈՉ» հրամանագիր ULA-ին, քանի որ դա միայն 4% հարկի ավելացում 
չէ «առանձնատների» վրա, այլև 4% հարկ Los Angeles-ում ցանկացած անշարժ 
գույքի վրա, որը վաճառվում է ավելի քան 5 միլիոն դոլար: Դա կթանկացնի 
բազմաբնակարան շենքերի գնումը, և դա կբարձրացնի բնակարանային ծախսերը, 
քանի որ վարձակալները վճարում են այս հարկը ավելի բարձր վարձավճարների 
հաշվին: Այն նաև հարկ է սուպերմարկետների, ռեստորանների և առևտրի 
կենտրոնների վաճառքի համար: Los Angeles-ում ապրելու գինն արդեն չափազանց 
բարձր է, և հրամանագիր ULA-ն կհանգեցնի սպառողների համար ավելի  
բարձր գների:

ԴԱ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՀՍԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՃ Է, ԴԱ ՄԻ ՀՍԿԱՅԱԿԱՆ «ՆՈՐ ԵՎ 
ՀԶՈՐ» ԲՅՈՒՐՈԿՐԱՏԻԱ Է:
 
Քվեարկեք «ՈՉ» հրամանագիր ULA-ին, քանի որ այն ամեն տարի կբարձրացնի 
հարկերը մոտ 800 միլիոն դոլարից մինչև 1 միլիարդ դոլար, և գումարը կուղղվի 
նոր բյուրոկրատիայի, որը կիրականացվի չընտրված, անպատասխանատու 
նշանակվածների կողմից, ովքեր պնդում են, որ անօթևանների բնակարանների 
և ծառայությունների «փորձագետներ» են: Los Angeles-ի ընտրողները արդեն 
հաստատել են 1,2 միլիարդ դոլարի փոխառված գումարը՝ անօթևանների համար 
բնակարաններ կառուցելու համար (Օրենսդրական նախագիծ HHH) և նաև 
հաստատել են վարչաշրջանի վաճառքի հարկի բարձրացումն անօթևանների 
ծառայությունների համար (Օրենսդրական նախագիծ H): Այս ավելի բարձր 
հարկերը գործում են արդեն հինգ տարի։ Անօթևանության խնդիրը միայն խորացել 
է, մինչդեռ գումարն իզուր է ծախսվել բարձր վարձատրվող բյուրոկրատների և 
բնակարանի վրա, որի արժեքը միջինը կազմում է ավելի քան 600,000 դոլար մեկ 
միավորի համար։  

ՄԵԿ ԱՅԼ ՈՒՌՃԱՑՎԱԾ ԲՅՈՒՐՈԿՐԱՏԻԱ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻ ԾՐԱԳԻՐ 
ԱՆՕԹԵՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ:  

Քվեարկեք «ՈՉ» հրամանագիր ULA-ին, քանի որ մենք արդեն վճարում ենք մեկ 
ուռճացած և անարդյունավետ բյուրոկրատիայի՝ Los Angeles-ի անօթևանների 
ծառայությունների մարմնի համար: Այս օրենսդրական նախագիծը ստեղծում 
է մեկ այլ այդպիսի մարմին: Նա կունենա 13 անդամից բաղկացած խորհուրդ՝ 
գումարած վարձակալների խորհուրդը, սակայն խորհրդի անդամներից ոչ մեկը 
հարկատուների շահերի ներկայացուցիչ չի լինի: Միայն այս նոր բյուրոկրատիայի 
վարչական ծախսերը կկազմեին 640 միլիոն դոլար տասը տարվա ընթացքում: Եվ 
չկա անօթևանության խնդրի լուծման ծրագիր:

ՈՉ ՄԻ ԿՈՊԵԿ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԾԱԽՍՎԵԼ ՀԵՆՑ ՀԻՄԱ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻՑ 
ԴՈՒՐՍ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ։ 

Քվեարկեք «ՈՉ» հրամանագիր ULA-ին, քանի որ այն թույլ չի տալիս, որ այս 
հարկի ավելացումից որևէ գումար ծախսվի արտակարգ իրավիճակների 
կամ ժամանակավոր կացարանների վրա: Այս հարկը անօթևանության դեմ 

RAFULA-AR

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և դրանց 
ճշգրտությունը չի ստուգվում Քաղաքի որևէ գործակալության կողմից:
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պայքարի ծրագիր ՉԷ։ Սա մի ծրագիր է, որը կօգնի մի քանի ընտրված  
կառուցապատողներին և անօթևանների սպասարկման   
կազմակերպություններին իրենց վերահսկողության տակ վերցնել անշարժ  
գույքի վաճառքի հարկերի բարձրացումից ստացված ողջ գումարը: Կարո՞ղ եք 
գուշակել, թե ով է վճարել ստորագրահավաքի համար, որպեսզի այդ օրենդրական  
նախագիծը ներառվի քվեաթերթիկի մեջ։ 

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

Չկա պլան:   Չկա քվե։  Քվեարկեք «Ոչ» ULA-ին:
Los Angeles-ի բնակիչները կողմ են մատչելիությանը
info@VoteNOonULA.com
www.VoteNOonULA.com

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ  ULA-ԻՆ  ԿՈՂՄ  ՓԱՍՏԱՐԿԻ  ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ  ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ  ԱՆՁԻՆՔ  
ՍՏՈՐԱԳՐԱԾ  ԱՆՁԻՆՔ

JON COUPAL DR. RUBEN GUERRA, PH.D.
Նախագահ Նախագահ և Գործադիր տնօրեն 
Howard Jarvis Taxpayers Association Latin Business Association 

ANDY BALES GREGORY PLUMMER
Նախագահ Փոքրամասնության փոքր բիզնեսի սեփականատեր
Union Rescue Mission

MICHAEL D. ANTONOVICH DANIEL M. YUKELSON
Los Angeles Վարչաշրջանի վերահսկիչ Գործադիր տնօրեն
1980-2016, Ret. Apartment Association of Greater 
 Los Angeles
JACK HUMPHREVILLE
Թաղամասային խորհրդի  
բյուջեի փաստաբան 
 

RAFULA-AR

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և դրանց 
ճշգրտությունը չի ստուգվում Քաղաքի որևէ գործակալության կողմից:
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ՓԱՍՏԱՐԿ ԸՆԴԴԵՄ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-Ի 

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ՝ անօթևանության խնդրի 
«լուծման» հերթական ՀԱՐԿԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ նախագծին

Los Angeles քաղաքի ընտրողներն արդեն ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ բարձրացրել 
են անօթևանների բնակարանների և ծառայությունների հարկերը: 
HHH Նախագծի համար փոխառված 1,2 միլիարդ դոլար գումարով 
պետք է կառուցվեր 10,000 միավոր բնակարան, սակայն մինչ այժմ 
այն ձախողվել է: Մեր վճարած հարկերի դոլարները վատնվել են 
ուռճացված նախագծերի վրա, որոնք մեկ միավորի համար արժեն 
մոտավորապես 600,000 դոլար: H Նախագիծը բարձրացրեց Los Angeles 
Վարչաշրջանի վաճառքի հարկը այն ծառայությունների համար, 
որոնք կօգնեին վերջ դնել անօթևանությանը: Վերջին հինգ տարիների 
ընթացքում, քանի որ  երկու նախագծերն էլ ուժի մեջ են, արդյո՞ք 
քաղաքում անօթևանությունը բարելավվել է, թե վատացել: 

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ, քանի որ այն կլինի 
Los Angeles-ի պատմության մեջ հարկերի ամենամեծ աճը, և 
սպառողները կվճարեն այն:

Հրամանագիր ULA-Ն անշարժ գույքի վաճառքի հարկերի հսկայական 
աճ է: Դա չի ազդում միայն առանձնատների տերերի վրա։ 5 միլիոն 
դոլարից բարձր արժեք ունեցող գույքի վաճառքից 4%-ի չափով 
հարկը կհարվածի բնակարանների կառուցապատողներին, ինչը 
կթանկացնի բազմաբնակարանային շենքերի գնումը: Ո՞վ է վճարում 
դրա համար: Վարձակալները՝ ավելի բարձր վարձավճարների 
միջոցով։ Այն նաև հարկ է սուպերմարկետների, կինոթատրոնների, 
առևտրի կենտրոնների, ինքնապահեստավորման օբյեկտների 
և ռեստորանների վաճառքի համար: Ո՞վ է վճարում դրա համար: 
Սպառողները՝ ավելի բարձր գների միջոցով։

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ, քանի որ այն ստեղծում է 
մեկ այլ հսկայական բյուրոկրատիա:

Los Angeles-ի հարկատուներն արդեն իսկ վճարում են հսկայական 
մի բյուրոկրատիայի՝  Los Angeles-ի անօթևանների սպասարկման 
մարմնի աշխատավարձերը, որը պետք է լուծեր անօթևանության 
հարցը: Los Angeles-ի անօթևանների սպասարկման մարմնի (Los Angeles 
Homeless Services Authority, LAHSA) շատ աշխատակիցներ ստանում են 
վեցանիշ աշխատավարձ:  Ինչո՞ւ  մենք  պետք  է  վճարենք բարձր 
աշխատավարձով թղթեր տանող-բերողներից բաղկացած մի նոր 
բյուրոկրատիայի համար, ովքեր փորձում են պարզել, թե ինչպես 
հարկերի դոլարները ծախսել նոր պայմանագրերի վրա: Զարմանալի 

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և 
դրանց ճշգրտությունը չի ստուգվում  Քաղաքի որևէ գործակալության կողմից: 
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չէ, որ Los Angeles-ի որոշ  բնակիչներ ներկայիս համակարգը անվանում 
են «Անօթևանների արդյունաբերական համալիր»: 

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ, քանի որ այն ստեղծում է 
երկու նոր պետական խորհուրդ… և ավելի շատ բյուրոկրատիա:  

Այն ստեղծում է 13 անդամից բաղկացած կոմիտե՝ գումարած 
վարձակալների խորհուրդ: Խորհրդի այս անդամները կլինեն 
չընտրված և անպատասխանատու որևէ մեկի առաջ: Նրանք նաև 
կկարողանան վարձել թանկարժեք արտաքին խորհրդատուների 
ծառայություններ, և հարկատուների շահերը ներկայացնող խմբերից 
կոմիտեի անդամներ չեն ներգրավվի:  

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ, քանի որ հաշվարկվել է, որ 
եկամուտների միայն կեսն է ուղղվելու մատչելի բնակարանների 
շինարարությանը և վերականգնմանը:   

Նաև գնահատվում է, որ նածաձեռնության ֆինանսավորման մոտ մեկ 
քառորդը կուղղվի եկամուտների ստացմանը և սուբսիդիաներին: Մեկ 
այլ մեծ մաս՝ 640 միլիոն դոլարի չափով, տասը տարվա ընթացքում 
կուղղվի «վարչական ծախսերին»:

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ, քանի որ չկա 
անօթևանության հարցը շտկելու ծրագիր: 

Անօթևանության խնդրի իրական լուծումը պետք է լուծի բոլոր 
պատճառներն ու ճգնաժամերը, որոնք հանգեցնում են մայթերին 
ապրող և մահացող մարդկանց անընդունելի ողբերգությանը: Իրական 
լուծումը պահանջում է համապարփակ քաղաքականություն, որը 
ներառում է հոգեկան առողջության խնամքի և հոգեմետ միջոցների 
օգտագործման հետևանքով առաջացած խանգարումների բուժման 
համար նախատեսված համապատասխան հարմարություններ 
և ծառայություններ, ինչպես նաև ծառայություններ ընտանեկան 
բռնության զոհերի համար: Բնակարանով ապահովելը համապարփակ 
լուծման միայն մի մասն է: ULA-ը շարունակում է ձախողված ստատուս 
քվոն, որը չի կարող նույնիսկ հետևել անօթևան բնակչության աճին:

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ, քանի որ այն մերժում է 
շտապօգնության ապաստարանների ֆինանսավորումը:

Հրամանագիր ULA-ը 10 տարվա ընթացքում կավելացնի հարկերը 
մոտավորապես 8 միլիարդ դոլարով, բայց ոչ մի ցենտ չի ծախսվի 
ժամանակավոր կացարանների կամ ապաստարանների կառուցման 
վրա, որպեսզի մարդիկ ապահով կերպով տեղափոխվեն փողոցներից

AAULA-AR

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և 
դրանց ճշգրտությունը չի ստուգվում  Քաղաքի որևէ գործակալության կողմից: 
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և գտնեն իրենց անհրաժեշտ խնամքը: Այս բացառումը խոսում է 
մի բանի մասին, այնպես չէ՞: Այս հարկն ուղղված է ընտրված մի 
քանի քաղաքականություն մշակողների օգնությանը, այլ ոչ թե 
անօթևաններին:

ՔՎԵԱՐԿԵՔ «ՈՉ» ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ 
Howard Jarvis Taxpayers Association
213-384-9656
info@hjta.org
www.NoNewTaxes.net

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-Ի ՓԱՍՏԱՐԿԻ ԴԵՄ   ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

JON COUPAL  GREGORY PLUMMER
Նախագահ   Փոքրամասնության փոքր
Howard Jarvis Taxpayers Association   բիզնեսի սեփականատեր

MICHAEL D. ANTONOVICH  DANIEL M. YUKELSON
Los Angeles վարչաշրջանի վերահսկիչ  Գործադիր տնօրեն
Ret., 1980-2016  Apartment Association of Greater 
  Los Angeles
JACK HUMPHREVILLE
Թաղամասային խորհրդի բյուջեի փաստաբան
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ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ԻՆ ԸՆԴԴԵՄ ՓԱՍՏԱՐԿԻ  

Ընդդիմությունը շատ բան սխալ է հասկանում, ինչը զարմանալի չէ՝ հաշվի առնելով, 
որ նրանցից շատերը կառուցապատողներ են, այլ ոչ թե անօթևանների հարցերով 
փորձագետներ։ 

ULA-ն անօթևանության փորձագետների կողմից մշակված նոր մոտեցում 
է, որը պետք է անմիջական ազդեցություն ունենա: Ահա թե ինչումն է 
տարբերությունը.

• ULA-ն ներդրումներ է կատարում նորարարական լուծումների մեջ, որոնք 
թույլ կտան բնակարաններ կառուցել ավելի արագ և ավելի ցածր գնով, քան 
նախկինում փորձվածը:   Սա ներառում է գոյություն ունեցող անշարժ գույքի 
գնում և փոխակերպում, ինչպիսիք են մոթելները և հյուրանոցները: 

• ULA-ն կկանխի անօթևանության նոր ալիքը մինչ դրա սկսվելը՝ տարեկան 
ներգրավելով մոտավորապես 240 միլիոն դոլար՝ տարեց մարդկանց, 
սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց և անօթևանության 
ռիսկի տակ գտնվող այլ անձանց պաշտպանության համար (2021-2022 
թվականների տվյալների հիման վրա): 

• Առաջիկա տասը տարիների ընթացքում  ULA-ի օրենսդրական նախագիծն 
ավելի շատ ռեսուրսներ կհավաքի անօթևանության խնդրի լուծման համար, 
քան Los Angeles-ի քաղաքապետարանը երբևէ ունեցել է:

• Դրա համար կվճարեն միլիոնատերերն ու միլիարդատերերը։ Ի 
տարբերություն նախորդ օրենսդրական նախագծերի՝ Los Angeles-ում 
մարդկանց մեծ մասը չի վճարելու ոչ մի կոպեկ:

• ULA-ն կվերահսկվի անկախ խորհուրդի փորձագետների կողմից, ոչ թե 
քաղաքական գործիչների: 

ULA-ն գրվել է վարձակալների իրավունքների պաշտպանների, մատչելի 
բնակարանների մատակարարների և արհմիությունների կողմից, որոնք 
ավելի շատ հոգ են տանում Los Angeles-ում աշխատող ընտանիքների մասին, 
քան միջին վիճակագրական անշարժ գույքի մագնատը:

• Ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մեկը խնդրում է գերհարուստին վճարել հարկերը, 
նրանք դիմում են վախեցնելու մարտավարությանը: Մի՛ հավատացեք դրան:

• Los Angeles վարչաշրջանի գնահատողի գրասենյակի տվյալներով՝ անցյալ 
տարի Los Angeles վարչաշրջանի անշարժ գույքը 122 միլիարդ դոլարով 
ավելի արժեքավոր է դարձել:   Եվ, այնուամենայնիվ, այդ հարկը կիրառվել 
է միայն 2021-2022 թվականների տների և բնակարանների վաճառքի 2,5%-ի 
վրա։ Գերշահույթ ստացող միլիոնատերերն ու միլիարդատերերը կարող են 
իրենց թույլ տալ հարկեր վճարել։ 

• Մեր ընդդիմախոսները պնդում են, որ բազմամիլիոն դոլար 
անշարժ գույքի հարկը կհասնի վարձակալներին: Թույլ մի տվեք, 
վախեցնելու մարտավարությամբ փաստերը կոծկվեն: Անշարժ գույքի 
միլիարդատերերն ու կորպորացիաները դեմ են մեր քվեարկության 
օրենսդրական նախագծին, քանի որ դա նրանցից կպահանջի վճարել 
մատչելի բնակարանների հաշվի համար։
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Նրանք ցանկանում են, որ դուք բաց թողնեք անօթևանության խնդիրը լուծելու 
այս հնարավորությունը: Ահա թե ինչու Los Angeles-ն այլևս չի կարող հապաղել.

• Համաձայն UCLA Center for Health Policy Research-ի, Los Angeles-ում տարեցների 80%-ը 
վարձով է ծանրաբեռնված:  ULA-ն կօգնի պաշտպանել անօթևանության 
վտանգի տակ գտնվող ցածր եկամուտ ունեցող տարեցներին:

• Los Angeles-ում ամեն օր 227 մարդ դառնում է անօթևան՝ համաձայն 2020 
թվականին անօթևանների հաշվարկի պաշտոնական արդյունքների:  
Եթե ULA-ն ընդունվեր անցյալ տարի, ապա այն կհավաքեր 240 միլիոն 
դոլար՝ անօթևանության կանխարգելման համար և 565 միլիոն դոլար՝ 
անօթևանություն ունեցող մարդկանց համար բնակարաններ կառուցելու 
համար:  

• Օրենսդրական նախագիծը նաև տրամադրում է միջոցներ օգնելու 
պաշտպանել վարձակալներին: Տարեկան ULA-ը կարող է մոտ 5100 տնային 
տնտեսություններին տրամադրել անհապաղ օգնություն բնակարանային 
վարձակալության հարցում, գրեթե 13000 տնային տնտեսություններին 
տրամադրել եկամուտների աջակցություն և մոտ 23000 տնային 
տնտեսություններին` իրավաբանական խորհրդատվություն և վտարման 
պաշտպանություն: 

Ինչպես և դուք, մենք հիասթափված ենք մատչելի բնակարանների 
բացակայությունից և անօթևաններին բնակարաններով ապահովելու 
անարդյունավետ լուծումներից:  Այդ պատճառով մենք միջոցներ ձեռնարկեցինք և 
մշակեցինք օրենսդրական նախագիծ ULA-ն:

Քվեարկեք «ԱՅՈ» ULA-ին, որպեսզի զգալիորեն կրճատվի անօթևանությունը 
համապարփակ ռազմավարություններով, որոնք նախկինում երբեք չեն 
կիրառվել նման մասշտաբով:   

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA-ին ԸՆԴԴԵՄ ՓԱՍՏԱՐԿԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ՍՏՈՐԱԳՐՈՂ ԱՆՁԻՆՔ
ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ  ULA 

STEVE DIAZ TAKAO SUZUKI
Skid Row Անօթևաններին  Little Tokyo Մատչելի բնակարաններ 
ծառայություններ մատուցող  տրամադրող

NORA HERNANDEZ ELI LIPMEN
South Los Angeles-ի վարձակալ  West Adams տան սեփականատեր
 
ANTONIO SANCHEZ
Աշխատավորների առաջնորդ

RAAULA-AR

Այս էջում տպագրված փաստարկները հեղինակների կարծիքներն են և 
դրանց ճշգրտությունը չի ստուգվում Քաղաքի որևէ գործակալության կողմից: 

*AR38*



39 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2022TXT1-1-AR

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ULA

ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ 5 ՄԼՆ ԴՈԼԱՐԻՑ ԱՎԵԼ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԱՐԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ։   ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ 

Առաջարկվող հրամանագիրը կսահմանի և կհաստատի ծրագրեր՝ մատչելի 
բնակարանների ավելացման և անօթևանության վտանգի տակ գտնվող 
վարձակալներին ռեսուրսներ տրամադրելու համար:  Ծրագրերը կֆինանսավորվեն 
որոշակի շեմերը գերազանցող անշարժ գույքի վաճառքի և լրացուցիչ հարկի միջոցով:   
Հարկի դրույքաչափը կկազմի հատուցման կամ գնահատման արժեքի 4%-ը, երբ 
փոխանցված գույքը գերազանցում է 5 միլիոն դոլարը, բայց 10 միլիոն դոլարից պակաս է, 
և 5,5%, երբ փոխանցված գույքը կազմում է 10 միլիոն դոլար կամ ավելի:   Որակավորված 
մատչելի բնակարանների կազմակերպությունները կազատվեն նոր հարկից։  Ծրագրի 
միջոցները հիմնականում կհատկացվեն աջակցող և մատչելի բնակարանների 
ծրագրերին` ներառյալ բնակարանների նախագծումը, շինարարությունը, ձեռքբերումը, 
վերականգնումը և շահագործումը:  Միջոցներ կհատկացվեն նաև ֆինանսական, 
կրթական և այլ ռեսուրսների համար ցածր եկամուտ ունեցող և անօթևան մնալու, 
տեղահանման կամ վտարման վտանգի տակ գտնվող այլ վարձակալներին:  
Հրամանագիրը կստեղծի Քաղաքացիների Վերահսկողության Կոմիտեով՝ մշակելու 
ֆինանսավորման ուղեցույցներ, իրականացնելու բնակարանային կարիքների 
գնահատում, վերահսկելու ծրագրի իրականացումը և մշտադիտարկելու ֆոնդի 
ծախսերը:

ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ՔՎԵԱՐԿՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՏԵՔՍՏԸ 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ ԹԻՎ` _______________________ 

LOS ANGELES ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԸ`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼԸ.

Los Angeles-ի Ծրագիր՝ Անօթևանության Կանխարգելման և Մատչելի Բնակարանների 
Ֆինանսավորման համար («House LA»)

ԲԱԺԻՆ 1: Քաղաքի բնակիչները սույնով համարում են, որ՝  

a. Վարձավճարների աճը, վարձակալների համատարած վտարումները և մատչելի 
բնակարանների բացակայությունը Los Angeles-ը դարձրել են բնակարանային և 
անօթևանության վատթարագույն ճգնաժամ ունեցող քաղաքը երկրում: 

b. Տնային տնտեսությունը համարվում է ծախսերով ծանրաբեռնված, երբ 
բնակարանային ծախսերի համար վճարում է իր ընտանեկան եկամտի ավելի 
քան 30%-ը:  2019 թվականին Los Angeles քաղաքը («Քաղաքը» կամ «Քաղաք») ուներ 
ծախսերով ծանրաբեռնված տնային տնտեսությունների ավելի մեծ տոկոս (59%), 
քան ամերիկյան որևէ այլ խոշոր քաղաք։ Քաղաքի վարձակալների մոտ 32%-ը խիստ 
ծանրաբեռնված է ծախսերով, ինչը նշանակում է, որ նրանք վարձակալության 
վրա ծախսում են իրենց եկամտի ավելի քան 50%-ը։ Քանի որ ընտանիքները չափից 
շատ են կատարում բնակարանային ծախսեր, նրանք իրենց բյուջեում ավելի քիչ 
գումար են ունենում առողջապահության, երեխաների խնամքի, կրթության, 
առողջ սննդի, խնայողությունների ու կենսաթոշակի և այլ կենցաղային ծախսերի 
համար։  Ի լրումն քաղաքի բնակիչների առողջության, կրթության և տնտեսական 
արդյունքների վրա ազդելուն, դա ունի լայնածավալ տնտեսական ազդեցություն, քանի 
որ Los Angeles-ի բնակիչները ավելի քիչ են ծախսում տեղական բիզնեսներում: Ավելին, 
երիտասարդները և ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների անդամները 
լքում են տարածաշրջանը հատկապես բարձր բնակարանային ծախսերի պատճառով. 
դինամիկա, որը տարածաշրջանային տնտեսագետները նշել են որպես քաղաքի 
տնտեսական աճի հեռանկարների հիմնական մտահոգություն, և որի դեմ պայքարում 
են տեղական բիզնեսները՝ աշխատակիցներ փնտրելիս։ 

c. Քաղաքի տարեցների 42%-ի մեջ (65 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի մարդիկ), 
ովքեր վարձակալում են, 65%-ը ծանրաբեռնված է ծախսերով: Իրենց տունն ունեցող 
տարեցների 58%-ի մեջ ավելի քան 38%-ը ծանրաբեռնված է ծախսերով։ Բնակարանների 
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երկարատև անհասանելիությունը լարում է բնակելի կայունությունը հատկապես 
երիտասարդների, տարեցների, ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների 
և նրանց համայնքների համար։  Քաղաքում վարձակալության բեռի ամենաբարձր 
ցուցանիշներն ունեցող երկու տարիքային խմբերը 18-24 տարեկան երիտասարդներն են 
և 65 տարեկան և ավելի մեծահասակները։

d. Բնակարանային ճգնաժամի հիմքում ընկած առաջնային դինամիկաներից մեկն 
այն է, որ վարձավճարներն ավելի արագ են աճում, քան աշխատավարձերը:  Ընտանիքի 
միջին եկամուտը 2019 թվականին կազմել է 62,142 դոլար՝ ավելի քիչ, քան շրջանի կամ 
նահանգի եկամուտը:  Քաղաքի ընտանիքների քսաներկու տոկոսը տարեկան ստանում 
է 25,000 դոլարից պակաս, իսկ 42 տոկոսը՝ 50,000 դոլարից պակաս:  Աշխատավարձերը 
շատ են հետ մնացել քաղաքում ապրելու արժեքից. մինչև 2028 թվականը կանխատեսվող 
առաջին հնգյակը բոլորն ունեն 31,250 դոլարից պակաս միջին եկամուտ` ցույց տալով 
խիստ, ծայրահեղ և շատ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար 
բնակարանի հրատապ անհրաժեշտությունը: 

e. COVID-19 համաճարակն էլ ավելի է խորացրել բնակարանային անկայունությունը 
Քաղաքի ամենացածր աշխատավարձ ստացողների շրջանում և նրանց դարձրել է 
ավելի ենթակա անօթևանության մատնվելուն։ 

f. 2020 թվականին Los Angeles քաղաքում 41,290 մարդ եղել է անօթևան։ Այս 
բնակչության մոտ 70%-ը մնում է անօթևան՝ ապրելով մայթերին, կամուրջների տակ 
և քաղաքի այգիներում։ Սա վերածվել է հումանիտար ճգնաժամի, որը հիմնականում 
պայմանավորված է կառավարության անգործությամբ։ 

g. Չնայած Los Angeles քաղաքում չբնակեցված մարդկանց արդյունավետ 
բնակարաններով ապահովման կայուն աճին՝ 2020 թվականին Քաղաքում գրանցվել 
է անօթևանների 16.1% աճ (մինչև 41,290), որն առաջացել է հիմնականում կորցրած 
աշխատատեղերի տնտեսական ճնշումների, վտարումների կամ բարձրացող 
վարձավճարների պատճառով։  Արդյունավետ կանխարգելիչ միջամտությունները, 
ներառյալ մատչելի և օժանդակող բնակարանաշինության զգալի աճը և վարձակալների 
պաշտպանության ամրապնդումը, կարող են կտրուկ շրջել այս օրինաչափությունը և 
նվազեցնել անօթևանություն ունեցող մարդկանց թիվը մեր փողոցներում։
  
h. Los Angeles քաղաքում տարեկան մոտավորապես 30,000 պաշտոնական վտարում 
է կատարվում, և վտարման մասին ծանուցում ստացած վարձակալների ճնշող 
մեծամասնությունը չունի փաստաբանի հասանելիություն և չգիտի ինչպես օգտվել 
իրենց իրավունքներից: Վտարման գործերը կարող են լինել շատ բարդ և տեխնիկական. 
առանց փաստաբանի դժվար է հաջողությամբ պաշտպանել վտարման գործը։ 
Վտարման ենթարկված մարդկանց խորհրդատվություն տրամադրելը կարող է կանխել 
և նվազեցնել անօթևանությունը. այն վայրերում, որտեղ առկա է փաստաբանական 
օգնության իրավունք, ներկայացված վարձակալների մոտավորապես 86%-ը մնում է 
բնակարանով ապահովված։ 

i. Քանի որ վարձավճարները շարունակում են բարձրանալ ամբողջ Քաղաքում, 
վարձակալությամբ կայունացված բնակարաններից վարձակալներին դուրս մղելու 
համար խթանը մեծ է, իսկ ոտնձգությունները ոչ պաշտոնական վտարման հիմնական 
շարժիչ ուժն են: 
 
j. Մատչելի, առողջ և կայուն բնակարանների հասանելիության բացակայությունը 
շարունակական խնդիր է, որը կպահանջի լուրջ քաղաքական միջամտություններ 
և կայուն պետական ֆինանսավորում:  Չնայած մատչելի բնակարանների համար 
ֆինանսավորում ապահովելու և հատկացնելու քաղաքի պատմական և շարունակական 
ջանքերին՝ այս ճգնաժամի հիմնական շարժիչ ուժը մատչելի բնակարանները 
պահպանելու և կառուցելու համար բավարար եկամուտների բացակայությունն է և 
վարձակալներին իրենց տներում մնալուն աջակցելու համար համապատասխան 
ֆինանսավորման բացակայությունը։ 

k. Los Angeles քաղաքն իր Տարածաշրջանային բնակարանային կարիքների 
գնահատման ժամանակ սովորաբար շատ է հետ մնում մատչելի բնակարանային 
հատկացումներից և կշարունակի դա անել առանց քաղաքականության լրացուցիչ 
միջամտությունների, ինչպիսին է հատուկ ֆինանսավորման աղբյուրը: 

TXT1-2-AR
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l. Քաղաքի 2021-2029 Բնակարանային տարրը ներառում է մատչելի բնակարանների 
տրամադրման և անօթևանության կանխարգելման բազմաթիվ նպատակներ և 
իրականացման ծրագրեր, այդ թվում: Program 20՝ աջակցելու մատչելի բնակարանների 
տրամադրման և վարձակալների  պաշտպանության լրացուցիչ աղբյուրներին Քաղաքի 
համար, ներառյալ՝ տեղական միջոցների ստեղծման տարբերակները, ներառյալ՝ 
անշարժ գույքի փաստաթղթային փոխանցման պրոգրեսիվ հարկը, Program 16՝ հանրային 
հողերի առաջնահերթությունը մատչելի բնակարանների նախագծման և վերահսկման 
նոր մոդելների համար, ներառյալ՝ Համայնքային հողային Տրաստները կամ սոցիալական/
հանրային բնակարանները, և Program 88՝ իրականացնելու Վտարման պաշտպանության 
ծրագիր և գնահատելու վարձակալի «Խորհրդատվության իրավունք» ծրագիրը:  Այս 
ծրագրերի համար նոր ֆինանսավորումը կօգնի քաղաքին համապատասխանել 2021-
2029թթ. բնակարանային տարրին և կատարել նրա տարածաշրջանային բնակարանային 
կարիքների գնահատման պարտավորությունները բնակարանային տարրի այս և 
հետագա շրջափուլերի համար։ 

m. Los Angeles քաղաքում կանոնավոր հասարակական տրանսպորտով ուղևորվողները 
հակված են լինելու խիստ, ծայրահեղ և շատ ցածր եկամուտ ունեցողներ: Los Angeles-ի 
Մետրոպոլիտեն Տրանսպորտային Վարչության («LA Metro») կողմից հարցված 
ավտոբուսի վարորդների կեսը LA Metro-ի ավտոբուսներում տարեկան 18,000 դոլարից 
պակաս եկամուտ է ունեցել մինչև COVID-19 համաճարակը: Տարանցիկ տրանսպորտի 
վարորդների տնային տնտեսությունների տեղափոխումը քաղաքի տրանզիտով 
հարուստ քաղաքային տարածքներից, ընդհանուր առմամբ, նպաստում է տարանցիկ 
ուղևորափոխադրումների նվազմանը։  Սա բացասաբար է անդրադառնում քաղաքի օդի 
որակի և երթևեկության գերբեռնվածության վրա և մեծ խոչընդոտ է մեր տարածաշրջանի 
ածխածնի արտանետումների դեմ պայքարում։

n. Քաղաքի` մատչելի բնակարանների կառուցապատման  ամենացածր ցուցանիշով 
տարածքները գտնվում են քաղաքի ամենաբարձր և բարձր հնարավորություններով 
(«Բարձր հնարավորություններ») տարածքներում, որոնք արտացոլում են այդ 
տարածքի տնտեսական  հնարավորությունների, ռեսուրսների և հարմարությունների 
հասանելիության բարձր մակարդակը՝ համաձայն Հնարավորության 
տարածաշրջանային քարտեզների՝ ստացված California նահանգի հարկային 
վարկերի հատկացման հանձնաժողովից և California նահանգի բնակարանային և 
համայնքային զարգացման վարչությունից: Los Angeles քաղաքի Քաղաքաշինության 
և Բնակարանաշինության վարչության 2021 թվականի զեկույցը ցույց է տվել, որ 
սուբսիդավորված մատչելի բնակարանների միայն 6%-ն է կառուցվել քաղաքի Բարձր 
Հնարավորություններ ունեցող տարածքներում։ 

o. Մատչելի բնակարանների տրամադրման և անօթևանության կանխարգելման 
համար անհրաժեշտ են նոր ֆինանսավորում և ծրագրեր՝ Քաղաքապետարանի առկա 
ֆինանսավորումն ու ծրագրերը համալրելու համար: 

p. Քաղաքի ամենաբարձր գնով գույքի վրա անշարժ գույքի փոխանցման հարկի 
ավելացումը կստեղծի շարունակական եկամտի աղբյուր, ինչը թույլ կտա Քաղաքին 
կիրառել վարձակալների կայունացման կայուն քաղաքականություն և գործելակերպ՝ 
խոցելի տնային տնտեսություններին ակտիվորեն զերծ պահելու իրենց տները 
կորցնելուց և փոխարենը կառուցել զգալի թվով բնակարաններ, որոնք մատչելի 
են Քաղաքի ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար՝ դրանով 
իսկ ուղղակիորեն կանխելով և նվազեցնելով անօթևանությունն ամբողջ Քաղաքում և 
նվազեցնելով Քաղաքի բնակարանային ծախսերը:   

q. Նախաձեռնությունը կպաշտպանի վարձակալներին, այդ թվում՝ ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսությունների տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց, անօթևանության մատնվելուց կամ այլ կերպ տեղահանվելուց՝ (a) անօթևան 
դառնալու վտանգի տակ գտնվող վարձակալ տնային տնտեսություններին 
կարճաժամկետ շտապ ֆինանսավորում տրամադրելով, (b) վարձավճարով 
ծանրաբեռնված, անօթևանության վտանգի տակ գտնվող տարեցների և 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց եկամտային աջակցություն տրամադրելով, 
(c) վարձակալների հետ կապի, կրթության և ուղղորդման ծառայություններ 
մատուցելով, (d) վտարման վտանգի տակ գտնվող ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսությունների վարձակալներին իրավաբանական ծառայություններ մատուցելով, 
և (e) մշտադիտարկելով, հարկադրելով և իրազեկելով վարձակալներին Քաղաքի 
պաշտպանության մասին՝ ուղղված վարձակալական ոտնձգությունների դեմ: 

TXT1-3-AR
*AR41*



TXT1-42-AR 42 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2022

r. Նախաձեռնությունը կնպաստի ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների
համար մատչելի տների շինարարությանը և պահպանմանը հետևյալ կերպ. 
(a) ներդրումներ կատարելով մատչելի բազմաբնակարան շենքերի նախագծման նոր 
և գոյություն ունեցող մոդելներում, (b)հիմնվելով վարձակալական բնակարանների 
հանրային կամ համայնքային ձեռքբերման ընթացիկ գործելակերպի վրա՝ ապահովելու 
համար մշտական մատչելիություն և թույլ տալու համայնքի և/կամ հանրային հատվածի 
սեփականատիրություն, (c) նորարար դարձնելով բնակարանային արտադրության 
ռազմավարությունները, որոնք շեշտում են մշտական մատչելիությունը, օգտագործում 
են նորարարական ֆինանսավորման ռազմավարություններ, ընդլայնում են 
սեփականատիրության մեթոդները և կիրառում են առաջատար շինարարական 
տեխնոլոգիաներ, (d) օգտագործելով միջոցներ նախագծման վրա հիմնված 
վարձավճարների սուբսիդավորման համար՝ օգնելու ստեղծել մատչելի բնակարանային 
տարբերակներ ծայրահեղ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար, 
և (e) ապահովելով, որ ծրագրի միջոցները ներդրվեն ոչ միայն մատչելի բնակարաններ 
նախագծելու, այլև արտադրության կրեատիվության և երկարաժամկետ նպատակների 
սահմանման համար: 

s. Այս նախաձեռնության միջոցով ֆինանսավորվող ծրագրերն ու 
քաղաքականությունը կգործադրվեն այնպես, որ լուծեն ռասայական 
տարանջատումը, վերացնեն ռասայական բացառման գործելակերպը և խթանեն 
ռասայական հավասարությունը բնակարանային, ակադեմիական և տնտեսական 
հնարավորություններում: 

t. California նահանգի Սահմանադրության XXXIV հոդվածը («Հոդված XXXIV»)
նախատեսում է, որ ոչ մի ցածր վարձավճարով բնակարանային նախագիծ չպետք 
է զարգացվի, կառուցվի կամ ձեռք բերվի որևէ նահանգային պետական մարմնի 
կողմից մինչև որ քաղաքի, ավանի կամ վարչաշրջանի (կախված նրանից, թե որտեղ 
է առաջարկվում զարգացնել, կառուցել կամ ձեռք բերել նախագիծը) իրավասու 
ընտրողների մեծամասնությունը նման հարցի վերաբերյալ քվեարկության արդյունքում 
չհաստատի այդպիսի նախագիծը՝ քվեարկելով դրա օգտին այդ նպատակով կայանալիք 
ընտրություններում կամ ցանկացած ընդհանուր կամ արտահերթ ընտրությունների 
ժամանակ: 

u. Los Angeles քաղաքը և նրա բնակիչները ուղղակիորեն կշահեն ցածր եկամուտ 
ունեցող ընտանիքների և տնային տնտեսությունների համար լրացուցիչ բնակելի 
միավորների նախագծումից, կառուցումից, ձեռքբերումից և կառավարումից:

v. Այս նախաձեռնությունն ընդունելիս ընտրողների նպատակն է ապահովել, 
որ Անօթևանության և բնակարանային լուծումների հարկից ստացված հարկային
եկամուտներն օգտագործվեն House LA ծրագրով սահմանված նպատակների
ֆինանսավորման համար:

ՀԵՏԵՎԱԲԱՐ, հիմնվելով այս բացահայտումների վրա՝ մարդիկ հայտարարում են, որ 
Los Angeles-ի քաղաքապետարանն ընդունում է սույն օրենսդրությունը՝ վարձակալներին 
պաշտպանելու, մատչելի բնակարաններ կառուցելու և պահպանելու, ինչպես նաև 
անօթևանությունը կանխելու նպատակով։ 

ԲԱԺԻՆ 2:  Los Angeles քաղաքի Քաղաքային օրենսգրքի 1.9-րդ հոդվածի II գլուխը սույնով 
փոփոխվում է հետևյալ կերպ (ջնջված տեքստը գծանշումով  նշելով և նոր տեքստն  
ընդգծված  նշելով)։

ԲԱԺ. 21.9.2:  ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՐԿ

(a)  Սույնով յուրաքանչյուր ակտի, գործիքի կամ գրության վրա, որով Los Angeles քաղաքում 
վաճառված ցանկացած հողատարածք, բնակարան կամ այլ անշարժ գույք պետք 
է նվիրվի, հատկացվի, հանձնվի կամ այլ կերպ փոխանցվի, կամ տրվի գնորդին 
կամ գնորդներին կամ որևէ այլ անձի կամ անձանց, նրա կամ նրանց ցուցումով, 
երբ հատուցման կամ փոխանցվող գույքի գնահատման արժեքը (բացառությամբ 
պահումների և վաճառքի պահին դրանց վրա մնացած որևէ գրավի գումարի) 
գերազանցում է 100.00 դոլարը, սահմանվում է հարկ 2.25 դոլարի չափով յուրաքանչյուր 
500.00 դոլարի կամ դրա կոտորակային մասի համար։ 
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(b)  Ի լրումն սույն բաժնի (a) ենթաբաժնի համաձայն սահմանված ցանկացած հարկի և 
դրանից առանձին, սկսած 2023 թվականի ապրիլի 1-ից, սույնով սահմանվում է հարկ, որը 
հայտնի է որպես «Անօթևանության և բնակարանային լուծումների հարկ» յուրաքանչյուր 
ակտի, գործիքի կամ գրության, որով Los Angeles քաղաքում վաճառված ցանկացած հող, 
բնակարան կամ այլ անշարժ գույք պետք է տրվի, հատկացվի, հանձնվի կամ այլ կերպ 
փոխանցվի կամ տրվի գնորդին կամ գնորդներին կամ որևէ այլ անձի կամ անձանց նրա 
կամ նրանց ցուցումով, երբ հատուցման կամ փոխանցվող գույքի գնահատման արժեքը 
(բացառությամբ պահումների և վաճառքի պահին դրանց վրա մնացած որևէ գրավի 
գումարի) գերազանցում է:

(1)  5,000,000 դոլարը, բայց պակաս է 10,000,000 դոլարից, հարկ՝ հատուցման կամ 
գնահատման արժեքի 4%-ի չափով, կամ  

(2)  10,000,000 դոլարը կամ ավելին, հարկ՝ հատուցման կամ գնահատման արժեքի 5,5%-
ի չափով։

(c)  Los Angeles քաղաքի Ֆինանսների տնօրենը պետք է ճշգրտի սույն բաժնի (b) 
ենթաբաժնում սահմանված հատուցման կամ գնահատման արժեքների շեմերը, 
որոնք ամեն տարի ճշգրտվում են՝ հիմնվելով Աշխատանքի վիճակագրության բյուրոյի 
շղթայված սպառողական գների ինդեքսի (C-CPI-U) վրա՝ համաձայն այն ուղեցույցների և 
ընթացակարգերի, որոնք նա սահմանում է սույն օրենսգրքի 21.9.11 բաժնի (c) ենթաբաժնի 
համաձայն։  

ԲԱԺ. 21.9.11.  ԳՈՐԾԱՎԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(a)  Ֆինանսների տնօրենը, որպես Los Angeles Քաղաքի հարկահավաք, սույնով 
նշանակվում է որպես քաղաքի պաշտոնատար անձ, որը պատասխանատու է Los 
Angeles Վարչաշրջանի հետ հարաբերությունները պահպանելու համար՝ սույն հոդվածով 
սահմանված հարկը տնօրինելու և դրա հիման վրա հավաքագրված միջոցները 
ստանալու և հաշվառելու նպատակով։ 

(b)   Եթե Los Angeles Վարչաշրջանը չի հավաքում սույն հոդվածի համաձայն վճարվող 
հարկը, կամ այդպիսի հարկի որևէ մաս, ապա Ֆինանսների տնօրենը իրավասու է 
և պարտավոր է կիրառել սույն հոդվածի բոլոր դրույթները։ Նման դեպքում, Քաղաքի 
հարկերը վճարվում են նախքան Los Angeles վարչաշրջանում հարկի ենթակա ցանկացած 
գրավոր փաստաթուղթ գրանցելը, և Ֆինանսների տնօրենը կարող է գնահատել 
չվճարված հարկերը՝ սույն օրենսգրքի  21.16-րդ  բաժնում սահմանված կարգով, և 
վերադարձնել գումարը, ինչպես նախատեսված է սույն օրենսգրքի  22.13  բաժնում:

(c)  Ֆինանսների տնօրենը լիազորված է և իրավասու է կիրառելի օրենսդրությանը և սույն 
հոդվածի նպատակներին համապատասխան հրապարակելու ցանկացած կանոն և 
կանոնակարգ, որը ողջամտորեն անհրաժեշտ է սույն հոդվածը կիրառելու և կառավարելու 
համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, սույն հոդվածի 21.9.2-րդ բաժնում 
«վաճառված անշարժ գույք» տերմինը սահմանող կանոնակարգերով, և սահմանել սույն 
հոդվածով սահմանված հարկից արտոնություններ իրականացնելու ընթացակարգեր։ 
Ֆինանսների տնօրենը պետք է ողջամիտ ծանուցում տրամադրի մինչև սույն բաժնի 
համաձայն հրապարակված ցանկացած կանոնների կամ կանոնակարգերի ուժի մեջ 
մտնելը։

ԲԱԺ. 21.9.14.  ՀԱՐԿԱԶԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՐՈԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐՈՎ 
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն օրենսգրքի 21.9.2 բաժնի (b) ենթակետով սահմանված Անօթևանության և 
բնակարանային լուծումների հարկը չի կիրառվում որևէ ակտի, գործիքի կամ գրության 
նկատմամբ, որով Los Angeles քաղաքում վաճառված հողերը, բնակարանները կամ այլ գույք 
պետք է շնորհվի, հատկացվի, հանձնվի կամ այլ կերպ փոխանցվի կամ տրվի գնորդին կամ 
գնորդներին կամ որևէ այլ անձի կամ անձանց, նրա կամ նրանց ցուցումով, եթե այդպիսի 
ստացողը՝ Ներքին եկամուտների օրենսգրքի 501(c)(3) բաժնի շրջանակներում ոչ առևտրային 
կազմակերպություն է,  (2) Համայնքային հողային տրաստ է՝ ինչպես սահմանված է 
Los Angeles-ի Վարչական օրենսգրքի 22.618.2 բաժնում, (3) Սահմանափակ կապիտալով 
բնակարանային կոոպերատիվ է՝ ինչպես սահմանված է California-ի Քաղաքացիական 
օրենսգրքի 817-րդ բաժնում, կամ (4) սահմանափակ գործընկերություն կամ սահմանափակ 
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պատասխանատվությամբ ընկերություն է, որտեղ միայն բարեխիղճ, շահույթ չհետապնդող 
կորպորացիաները, Համայնքային հողային ֆոնդերը և/կամ սահմանափակ կապիտալով 
բնակարանային կոոպերատիվները հանդիսանում են գլխավոր գործընկերներ կամ 
ղեկավար անդամներ։   Սույն բաժնի համաձայն հարկերից ազատվելու իրավասություն 
ունենալու համար ստացողները կամ նրանց գործընկերներից կամ անդամներից 
մեկը պետք է ցույց տան մատչելի բնակարանների նախագծման և/կամ մատչելի 
բնակարանային գույքի կառավարման փորձի պատմություն, ինչպես որոշվում է Los Angeles-ի 
Բնակարանաշինության բաժնի կամ նրա իրավահաջորդ գործակալության կողմից՝ 
համաձայն այն ընթացակարգի, որը կհրապարակվի Los Angeles-ի Բնակարանաշինության 
բաժնի կամ նրա իրավահաջորդ գործակալության կողմից։  Համայնքային հողային 
տրաստները և Սահմանափակ կապիտալով բնակարանային կոոպերատիվները կարող 
են արժանանալ սույն ենթակետի համաձայն հարկերից ազատման՝ առանց ցուցադրելու 
մատչելի բնակարանների նախագծման և/կամ մատչելի բնակարանային գույքի 
կառավարման փորձի պատմությունը՝ (a) համագործակցելով փորձառու ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների հետ, ինչպիսին է Los Angeles-ի Բնակարանաշինության բաժինը 
կամ նրա իրավահաջորդ գործակալությունը, սահմանում է այդ տերմինները Los 
Angeles-ի Վարչական օրենսգրքի 22-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 9-րդ հոդվածի նպատակին 
համապատասխան, կամ (b) ձեռքբերման պահին Los Angeles-ի Վարչական օրենսգրքի 
22.618.3(d)(1)(i).b. բաժնին՝ համապատասխան մատչելիության համաձայնագրի գրանցումով։ 

ԲԱԺԻՆ 21.9.15 ԱՅԼ ՀԱՐԿԱԶԱՏՈՒՄՆԵՐ

Սույն օրենսգրքի 21.9.2 բաժնի (b) ենթաբաժնով սահմանված Անօթևանության և 
Բնակարանային Լուծումների Հարկը չի կիրառվում որևէ ակտի, գործիքի կամ գրության 
նկատմամբ, որով Los Angeles քաղաքում վաճառված հողերը, բնակարանները կամ այլ գույքը 
պետք է շնորհվի, հատկացվի, հանձնվի կամ այլ կերպ փոխանցվի կամ տրվի գնորդին կամ 
գնորդներին կամ որևէ այլ անձի կամ անձանց, եթե այդպիսի ստացողը. 

(a) Ներքին եկամուտների օրենսգրքի 501(c)(3) բաժնի շրջանակներում ոչ առևտրային 
կազմակերպություն է, որը ստացել է Ներքին եկամուտների ծառայության նախնական 
որոշման իր նամակը գնումից առնվազն տասը տարի առաջ և ունի 1 միլիարդ դոլարից 
պակաս ակտիվներ, 

(b) Միացյալ Նահանգները կամ նրա որևէ գործակալություն կամ գործիք, ցանկացած 
նահանգ կամ տարածք, կամ նրա քաղաքական ստորաբաժանումը կամ որևէ 
այլ դաշնային, նահանգային կամ տեղական հանրային գործակալություն կամ 
հասարակական կազմակերպություն է, կամ 

(c) ցանկացած այլ ստացող, որն ազատված է Քաղաքի հարկային լիազորություններից՝ 
համաձայն նահանգային կամ դաշնային Սահմանադրության։  

ԲԱԺ. 21.9.16.  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՐԿԱԶԱՏՈՒՄՆԵՐ. ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

Los Angeles քաղաքի բնակչությունը լիազորում է Քաղաքային Խորհրդին ընդունել 
հրամանագրեր՝ առանց ընտրողների հետագա հաստատման, ազատելու սույն հոդվածի 
21.9.2 բաժնի (b) ենթաբաժինով սահմանված Անօթևանության և բնակարանային 
լուծումների հարկից ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ձեռք բերված գույքը՝ 
արտադրելու եկամտով սահմանափակվող մատչելի բնակարաններ, քանի որ Խորհուրդը 
կարող է սահմանել այդ պայմանները Los Angeles-ի Վարչական օրենսգրքի 22-րդ բաժնի 24-րդ 
գլխի 9-րդ հոդվածում սահմանված նպատակներին համապատասխան: 

ԲԱԺԻՆ 3: Los Angeles-ի Վարչական օրենսգրքի 5-րդ բաժնին ավելացվել է նոր 192-րդ գլուխը՝ 
հետևյալ կերպ.

ԲԱԺ. 5.598.1.  HOUSE LA ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄԱՆԴՐԱՄ

(a) Սույնով Los Angeles քաղաքի գանձապետարանում ստեղծվում և հիմնադրվում 
է հատուկ հավատարմագրային հիմնադրամ, որը հայտնի է որպես House LA Fund՝  
Los Angeles-ի Քաղաքային օրենսգրքի 21.9.2 բաժնի (b) ենթակետի համաձայն 
հավաքագրված բոլոր հարկերի ավանդադրման և օգտագործման համար։ House LA 
Fund-ում գումարը կօգտագործվի բացառապես համաձայն Los Angeles-ի Վարչական 
օրենսգրքի 22-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 9-րդ հոդվածում (Անօթևանության կանխարգելման 
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և Մատչելի բնակարանների ֆինանսավորման Los Angeles-ի ծրագիր («House LA Ծրագիր»)) 
սահմանված ծրագրի համաձայն։

(b)  House LA Fund-ում գումարի վրա կուտակված բոլոր տոկոսային եկամուտները պետք է 
վարկավորվեն և օգտագործվեն House LA Fund-ի նպատակների համար։  House LA Fund-ից 
որևէ ֆինանսական տարում չծախսված գումարները չեն վերադարձվում Պահուստային 
ֆոնդ, այլ մնում են House LA Fund-ում։

(c)  House LA Ծրագրի միջոցով ստեղծված ցանկացած ծրագրից ստացված եկամուտ, 
ներառյալ՝ բայց չսահմանափակվելով, ցանկացած վարկի մարումով, արժեքի 
վերադարձով կամ House LA Fund-ի կողմից ստեղծած ակտիվների վերադարձով, 
պետք է նորից ավանդադրվի House LA Fund-ում և չպետք է միախառնվի ցանկացած 
այլ Քաղաքային հիմնադրամում կամ օգտագործվի այլ նպատակներով՝ բացի Los 
Angeles-ի Վարչական օրենսգրքի 22-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 9-րդ հոդվածում նկարագրված 
նպատակներից։ 

(d) House LA ծրագրի հիմնադրամը պետք է կառավարվի Los Angeles-ի 
Բնակարանաշինության բաժնի գլխավոր տնօրենի կամ որևէ իրավահաջորդ 
գործակալության («Բաժին») կամ Գլխավոր տնօրենի լիազորված անձի կողմից՝ 
խստորեն համաձայնեցվելով Los Angeles-ի Վարչական օրենսգրքի 22-րդ բաժնի 24-րդ 
գլխի 9-րդ հոդվածի դրույթներին։  

(e)  Քաղաքային խորհուրդը հրամանագրով կարող է սահմանել ցանկացած լրացուցիչ 
ֆոնդ կամ հաշիվ այս հիմնադրամում, որն անհրաժեշտ է այս նախաձեռնության և սույն 
օրենսգրքի  22.618.3  բաժնում  նկարագրված ծախսերի  իրականացման  համար։

ԲԱԺԻՆ 4: Los Angeles-ի Վարչական օրենսգրքի 22-րդ բաժնի 24-րդ գլխում ավելացվել է նոր 
9-րդ հոդված՝ հետևյալ կերպ.

ԲԱԺ. 22.618.1.  ՆՊԱՏԱԿԸ 

House LA-ի նպատակները ներառում են.

(a) Մշտապես մատչելի բնակարանների հասանելիության բարելավում խոցելի 
բնակչության համար, ներառյալ՝ բայց չսահմանափակվելով, ցածր եկամուտ ունեցող 
տնային տնտեսությունների տարեցները, նախկին անօթևանները, հաշմանդամություն 
ունեցող անձինք, վետերանները, միայնակ ծնողները, անցումային շրջանի 
երիտասարդները և ընտանեկան բռնություն վերապրածները։

(b) Խորհրդի յուրաքանչյուր թաղամասում մատչելի բնակարանների և վարձակալների 
պաշտպանության համար քաղաքի բնակիչների կարիքների լուծում, արդար 
բնակարանաշինության նպատակների կայուն խթանում, բնակարանային տարրի 
նպատակների և տարածաշրջանային բնակարանային կարիքների գնահատման 
իրականացում՝ մատչելի բնակարանների հատկացումների հաստատում։

(c) Խիստ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների, ծայրահեղ ցածր 
եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների, շատ ցածր եկամուտ ունեցող 
տնային տնտեսությունների և ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների 
դասակարգերի համար բնակարանաշինության ֆինանսավորման ծախսերի 
առաջնահերթություն և Խիստ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների 
և ծայրահեղ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների համար 
վարձակալության սուբսիդավորման ֆինանսավորման առաջնահերթություն։

(d) Ծրագրի մշակում, վերանայում և ստուգում կազմակերպությունների 
կարողությունները զարգացնելու համար, որոնց աշխատատեղերը տեղակայված 
են անապահով համայնքներում և/կամ սպասարկում են այդ համայնքների 
ընտրողներին, ինչպես նաև առաջնահերթության և կազմակերպությունների` House LA-ի 
իրականացմանը մասնակցության հնարավորության ապահովում:

(e) Տարանցիկ ճանապարհով սպասարկվող մատչելի բնակարանների 
մատակարարման ընդլայնում և տարանցիկ ճանապարհով սպասարկվող 
համայնքներում բնակարանային կայունության և վարձակալների պաշտպանության 
ապահովում։
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(f) Այս նախաձեռնության միջոցով ֆինանսավորվող ծրագրերի և 
քաղաքականությունների կիրառում այնպիսի ձևով, որ կրճատվի ռասայական 
տարանջատումը, վերանա ռասայական բացառման պրակտիկայի և խթանվի 
ռասայական հավասարությունը բնակարանային, ակադեմիական և տնտեսական 
հնարավորությունների բնագավառում։ 

(g) Հանրային հողերի օգտագործում այս ծրագրի միջոցով կառուցվող մատչելի 
բնակարանների համար, ներառյալ՝ բայց չսահմանափակվելով, Los Angeles քաղաքի, 
Los Angeles-ի Համայնքային քոլեջի շրջանի, Los Angeles-ի Միացյալ դպրոցական շրջանի, 
Los Angeles-ի վարչաշրջանի Մետրոպոլիտեն տրանսպորտային վարչության կամ այլ 
պետական մարմինների սեփականությունը հանդիսացող թերօգտագործված հողերով։

(h) Քաղաքացիների Վերահսկողության Կոմիտեի ստեղծում և ռեսուրսների 
տրամադրում, որը պատասխանատու կլինի երեք տարին մեկ անգամ վերանայելու 
այս նպատակները և ճշգրտումներ մտցնելու ծրագրի ուղեցույցներում, որոնք 
ընդունվել են սույն օրենսգրքի 22.618.6(c)(1) բաժնի համաձայն՝ վերոնշյալ նպատակների 
իրականացման համար։      

(i) Մատչելի բնակարանների ստեղծման, պահպանման և ձեռքբերման համար նոր 
ֆինանսավորում և ծրագրերի ստեղծում և անօթևանության կանխարգելում, որոնք 
լրացնում են քաղաքի առկա ֆինանսավորումը և ծրագրերը։ 

(j) Ապահովել, որ շինարարական և վերականգնողական աշխատանքները 
իրականացվում են՝ 22.618.7 բաժնում սահմանված աշխատանքային ստանդարտների 
համաձայն:

ԲԱԺ. 22.618.2.  ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

«Խիստ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններ»-ը պետք է ունենա նույն 
նշանակությունը, ինչ California-ի Առողջապահության և անվտանգության օրենսգրքի 
50063.5 բաժնում։

«Ծայրահեղ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններ»-ը պետք է ունենա նույն 
նշանակությունը, ինչ California-ի Առողջապահության և անվտանգության օրենսգրքի 50106 
բաժնում։

«Շատ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններ»-ը պետք է ունենա նույն 
նշանակությունը, ինչ California-ի Առողջապահության և անվտանգության օրենսգրքի 50105 
բաժնում։

«Ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններ»-ը նշանակում է ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսություններ, որոնց համախառն եկամուտը գերազանցում է շատ 
ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների առավելագույն եկամուտը։

«Ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններ»-ը պետք է ունենա նույն 
նշանակությունը, ինչ California-ի Առողջապահության և անվտանգության օրենսգրքի 
50079.5 բաժնում։

«Չափավոր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններ»-ը պետք է ունենա նույն 
նշանակությունը, ինչ «չափավոր եկամուտ ունեցող անձինք և ընտանիքներ» տերմինը, 
ինչպես սահմանված է California-ի Առողջապահության և անվտանգության օրենսգրքի 
50093(b) բաժնում։

«Արդար բնակարանաշինության նպատակների կայուն խթանում»-ը պետք է ունենա 
նույն նշանակությունը, ինչ California-ի Կառավարության օրենսգրքի 8899.50 բաժնում։  

«Համայնքային hողային տրաստ»-ը նշանակում է ոչ առևտրային կազմակերպություն 
Ներքին եկամուտների օրենսգրքի 501(c)(3) բաժնի շրջանակներում, որը բավարարում 
է հետևյալ բոլոր կետերը. (I) Իր հիմնական նպատակն է մշտապես մատչելի մեկ կամ 
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ստեղծումը և պահպանումը, (II) Ոչ առևտրային 
կազմակերպությանը պատկանող հողի վրա գտնվող բոլոր բնակարանները և 
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միավորները վաճառվում են որակավորված սեփականատիրոջը, որոնք պետք է 
զբաղեցվեն որպես որակավորված սեփականատիրոջ հիմնական բնակավայր 
կամ վարձակալվեն ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների կամ միջին 
եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների կողմից, կամ տնօրինվեն ոչ առևտրային 
կազմակերպության կողմից միևնույն նպատակով, (III) Երբ բնակարանը կամ միավորը, 
որը գտնվում է ոչ առևտրային կազմակերպությանը պատկանող հողի վրա, վաճառվում 
է որակավորված սեփականատիրոջը, ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից հողը 
վարձակալվում է եկամտով որակավորված սեփականատիրոջը՝ այդ բնակարանի կամ 
միավորի հարմարավետ զբաղեցման և օգտագործման համար՝ 99 տարի վերականգնվող 
ժամկետով։

«Անբարենպաստ համայնքներ»-ը՝ ինչպես սահմանված է California-ի կառավարության 
օրենսգրքի 65302(h)(4)(A) բաժնում։ 

«Սահմանափակ կապիտալով բնակարանային կոոպերատիվ»-ն ունի նույն 
նշանակությունը, ինչ California-ի Քաղաքացիական օրենսգրքի 817-րդ բաժնում։

«Բնակելի հյուրանոց»-ն ունի նույն նշանակությունը, ինչ California-ի Առողջապահության և 
անվտանգության օրենսգրքի 50519(b)(1) բաժնում։

ԲԱԺ. 22.618.3.  HOUSE LA ԾՐԱԳՐԵՐ

(a) Los Angeles-ի քաղաքային կանոնադրության բյուջետային և հարկաբյուջետային 
դրույթների համաձայն՝ House LA Fund-ում գումարները պետք է հատկացվեն տարեկան 
կամ լրացուցիչ հիմունքներով՝ ինչպես սահմանված է սույն օրենսգրքի 5-րդ բաժնի192-րդ 
գլխում,  հետևելով սույն օրենսգրքի 22.618.4 բաժնում սահմանված ընթացակարգերին և 
ծախսվեն սույն բաժնին համապատասխան («House LA Ծրագրեր»)։

(b)  House LA Fund-ի Ադմինիստրացիա։ House LA Fund-ում տարեկան ավանդադրվող 
գումարների ոչ ավելի, քան 8%-ը կարող է օգտագործվել ստորև նկարագրված 
համապատասխանության, իրականացման և կառավարման համար («House LA Fund-ի 
Ադմինիստրացիա»), ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, House LA Ծրագրի նախագծերի 
հետ առնչություն ունեցող մատչելիության համաձայնագրերի կիրարկման համար և, 
համաձայնեցնելով Ֆինանսական տնօրենի և Քաղաքի այլ ստորաբաժանումների հետ, 
Los Angeles-ի Քաղաքային օրենսգրքի 21.9.2 բաժնի (b) ենթաբաժնով սահմանված հարկի 
հավաքագրման և այդ հարկի գերավճարների վերադարձման համար։ Տարեկան House 
LA Fund-ի Ադմինիստրացիային հատկացվող գումարների ոչ պակաս, քան 3%-ը պետք 
է ուղղվի House LA-ի Քաղաքացիների Վերահսկողության Կոմիտեի անձնակազմին 
և այլ ծախսերին՝ ինչպես նկարագրված է սույն օրենսգրքի 22.618.6 բաժնում։ Բացի 
այդ, անձնակազմի ծախսերը, կրթաթոշակները և հոնորարները, որոնք կարող են 
հատկացվել Վարձակալների խորհրդին՝ համաձայն սույն օրենսգրքի 22.618.3(d)(2)(ii). 
d. բաժնի, պետք է վճարվեն House LA Fund-ի Ադմինիստրացիայի կողմից։ Ավելին, Բաժինը 
կարող է ֆինանսավորել նախագծի աշխատանքային պայմանագրերի հետ կապված 
գործընթացների և ընթացակարգերի վերաբերյալ վերապատրաստումը, ինչպես նաև 
կարող է կապալառուներին տրամադրել նախագծի աշխատանքային պայմանագրի 
կառավարման ծառայություններ։ Այս ենթաբաժնի նպատակների համար «նախագծի 
աշխատանքային պայմանագիր»-ը ունի նույն նշանակությունը, ինչ California-ի հանրային 
պայմանագրերի օրենսգրքի 2500(b)(1) բաժինը։

(c)  Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն ապահովելու համար House LA Fund-ի 
Ադմինիստրացիայի գումարները պետք է հատկացվեն ծրագրի իրականացման 
վերաբերյալ հաշվետվություններին հետևելու և դրանք հանրությանը հասանելի 
դարձնելու համար, ներառյալ՝ բայց չսահմանափակվելով, հետևյալ ասպեկտներով.  
1) դոլարներ, որ ծախսվել են բնակարանների կառուցման և պահպանման վրա 
մեկ տարվա ընթացքում, տարիների ընթացքում, համախառն, մեկ նախագծի, մեկ 
բնակարանային միավորի համար, և ծրագրի իրականացումը առանձնացնելու և 
գնահատելու համար ըստ փոստային ինդեքսների և Խորհրդի շրջանի, 2) մարդկանց 
թիվը, որոնք բնակեցվել են մեկ տարվա ընթացքում, տարիների ընթացքում, համախառն 
և ժամանակի ընթացքում դրա փոփոխմանը զուգահեռ, յուրաքանչյուր նախագծում, 
յուրաքանչյուր միավորում, և առանձնացված և որոնելի են ըստ ռասայի, ընտանիքի 
կազմի, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, կարողության և սեռի, և ըստ գտնվելու վայրի 
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և եկամտի մակարդակի, և 3) բնակիչները, որոնք սպասարկվում են Անօթևանության 
կանխարգելման ծրագրի կողմից մեկ տարվա ընթացքում, տարիների ընթացքում, 
համախառն և ժամանակի ընթացքում դրա փոփոխմանը զուգահեռ՝ ըստ Խորհրդի 
շրջանի, և առանձնացված և որոնելի են ըստ ռասայի, ընտանիքի կազմի, սեռական 
կողմնորոշման, տարիքի, կարողությունների և սեռի։ Քաղաքի ստորաբաժանումները 
պետք է հրապարակեն և Վերահսկիչ Կոմիտեին տրամադրեն տեղեկատվություն այն 
մասին, թե ինչպես է House LA-ի իրականացումն առաջընթաց բերում Բնակարանային 
տարրի իրականացմանը, Տարածաշրջանային բնակարանային կարիքների 
գնահատման հատկացումներին և Արդար բնակարանաշինության նպատակների 
կայուն խթանման ապահովմանը։

(d) House LA Fund-ի Ծրագրեր: House LA Fund-ում տարեկան ավանդադրվող բոլոր 
գումարները պետք է օգտագործվեն 22.618.3(d)(1) բաժնում նշված ծրագրերի համար՝ 
բացառությամբ սույն բաժնի (b) և (c) ենթաբաժիններում նկարագրվածների, 
սակայն ոչ մի պարագայում House LA Fund-ի 92%-ից ոչ պակասը,՝ հայտնի որպես 
«Մատչելի բնակարանային ծրագիր» և Բաժին 22.618.3(d)(2)-ի համար՝ հայտնի որպես 
«Անօթևանության կանխարգելման ծրագիր» և միասին՝ որպես «House LA Fund-ի 
Ծրագրեր»։ House LA Fund-ի Ծրագրերը բաշխվում են հետևյալ կերպ.  

(1) Մատչելի Բնակարանների Ծրագիր: House LA Fund-ի Ծրագրերի յոթանասուն 
տոկոսը (70%) պետք է օգտագործվի Մատչելի Բնակարանային Ծրագրի 
համար, ինչպես նկարագրված է այս ենթաբաժնում և, սույն օրենսգրքի 22.618.4 
բաժնի համաձայն ընդունված ծախսերի պլանի, որն ուղղված է Քաղաքային 
յուրաքանչյուր Խորհրդի շրջանում մատչելի բնակարանների կարիքներին։  

(i) Մատչելի բնակարանների ծրագրի համար միջոցների ծախսումը 
պետք է պահանջի, որ հնարավոր առավելագույն չափով և 
դաշնային և նահանգային օրենքներին համապատասխան, 
ֆինանսավորվող այդ ծրագրերը համապատասխանեն հետևյալ 
պահանջներին.  

a. Մատչելիություն: Ֆինանսավորված նախագծի 
բոլոր միավորները պետք է մատչելի լինեն և զբաղեցված 
լինեն Խիստ Ցածր Եկամուտ ունեցող Տնային 
Տնտեսությունների, Ծայրահեղ Ցածր Եկամուտ ունեցող 
Տնային Տնտեսությունների, Շատ Ցածր Եկամուտ ունեցող 
Տնային Տնտեսույունների կամ Ցածր Եկամուտ ունեցող 
Տնային Տնտեսությունների համար՝ բացառությամբ 
սույն օրենսգրքի 22.618.3(d)(1)(ii).b.4. և 22.618.3(d)(1)(ii).c.4. 
բաժիններով թույլատրված դեպքերի։  Բաժինը պետք 
է որդեգրի քաղաքականություն՝ կանխելու այն տնային 
տնտեսությունների տեղաշարժը, որոնք որակավորվել են 
միավորի համար նախնական բնակեցման ժամանակ, 
բայց հետո գերազանցել են եկամտի սահմանաչափերը։ 
Նման տնային տնտեսություններից կարող է գանձվել 
վարձավճար՝ իրենց ընթացիկ եկամտի մակարդակին 
համարժեք:  

b. Համաձայնագրեր։ Սույն օրենսգրքի 22.618.3(d)(1)
(ii).a.-c բաժիններում նկարագրված ծրագրերը՝ ներառյալ 
Բազմաընտանիք մատչելի բնակարանային ծրագիրը, 
Մշտական մատչելի բնակարանների այլընտրանքային 
մոդելները և մատչելի բնակարանների ձեռքբերման և 
վերականգնման ծրագիրը, նպատակ ունեն տրամադրել 
հատուկ բնակարաններ, որոնք մատչելի են տնային 
տնտեսություններին համապատասխան եկամտի 
մակարդակով (օր:՝ խիստ ցածր եկամուտ, ծայրահեղ 
ցածր եկամուտ, շատ ցածր եկամուտ և ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսություններ), որոնք զբաղեցնում 
են բնակարանային միավորները՝ լինեն սեփականատեր-
բնակիչներ կամ վարձակալներ, և որոնց բնակարանի 
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արժեքը կամ վարձավճարը չի գերազանցում մատչելի 
բնակարանային արժեքը կամ մատչելի վարձավճարը 
եկամտի նման մակարդակներ ունեցող տնային 
տնտեսությունների համար։  Յուրաքանչյուր գույք և 
յուրաքանչյուր մատչելի բնակարանային միավոր, 
որ ֆինանսավորվում է սույն օրենսգրքի 22.618.3(d)(1)
(ii).a.-c. բաժինների համաձայն, ենթակա է գրանցված 
համաձայնագրի, որն ընդունելի է Բաժնի համար և 
գրանցված է Los Angeles Վարչաշրջանի Գրանցողի հետ, 
որը համապատասխանում է հետևյալ պահանջներից 
յուրաքանչյուրին:

1. Ծրագրի յուրաքանչյուր բնակարանային 
միավոր պետք է օգտագործվի բացառապես 
որպես բնակության վայր՝ համապատասխան 
եկամտի մակարդակով տնային 
տնտեսությունների համար։

2. Նման բնակարանային միավորի 
բնակարանային արժեքը կամ վարձավճարը 
չպետք է լինի ոչ ավել, քան մատչելի 
բնակարանի արժեքը կամ մատչելի 
վարձավճարը՝ համապատասխան եկամտի 
մակարդակով։

3. Ոչ մի բնակելի միավոր չի կարող տրվել 
վարձակալության կամ ենթավարձակալության 
բացառությամբ այն տնային տնտեսության, 
որը գտնվում է մատչելիության մակարդակում 
և ոչ ավելի, քան մատչելի վարձավճարով, որի 
համար հատկացվել է միավորը։

4. Սույն նախաձեռնությամբ ֆինանսավորվող 
վարձակալվող գույքի ցանկացած վերավաճառք 
պետք է սահմանափակվի շահույթ 
չհետապնդող կազմակերպություններով կամ 
Սահմանափակ Կապիտալով Բնակարանային 
Կոոպերատիվներով, ներառյալ, բայց 
չսահմանափակվելով, մատչելի բնակարանային 
կորպորացիաներով և Համայնքային հողային 
տրաստներով՝ ապահովելու համար բնակելի 
միավորների շարունակական օգտագործումը 
որպես մատչելի բնակարան՝ ինչպես 
նախատեսված է այս բաժնում։

5. Սեփականատիրոջ կողմից զբաղեցրած 
բնակարանների դեպքում նախնական 
վաճառքը և բոլոր վերավաճառքները պետք 
է սահմանափակվեն այն գնորդներով, որոնց 
ընտանեկան եկամուտը չի գերազանցում այն 
եկամտի մակարդակը, որին հատկացված է 
միավորը, և ովքեր չեն վճարում այդ եկամտի 
մակարդակում մատչելի բնակարանային 
արժեքից ավելին, կամ Սահմանափակ 
կապիտալով բնակարանային 
կոոպերատիվներ կամ համանման 
կազմակերպություններ, որոնք ապահովում 
են բնակիչների սեփականատիրություն և 
մշտական մատչելիություն ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսությունների համար՝ 
մատչելիության միջին մակարդակով, 
և որը թույլ է տալիս ոչ ավելի, քան  
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20% միավորների սեփականատեր լինել և 
զբաղեցնել չսահմանափակվող շուկայական 
դրույքաչափերով։ Չսահմանափակվող 
շուկայական դրույքաչափերը չպետք է 
օգտագործվեն նախագծում միավորների 
միջին մատչելիությունը հաշվարկելու համար։

6. Համաձայնագրում պարունակվող 
մատչելիության սահմանափակումների 
ժամկետը պետք է լինի մշտական կամ 
գործող օրենքով թույլատրված այլ 
առավելագույն ժամկետ՝ բացառությամբ, որ 
55 տարուց ոչ պակաս ֆիքսված ժամկետով 
մատչելիության պայմանագիրը ընդունելի 
է միայն այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է այլ 
ֆինանսավորման աղբյուրների պահանջները 
բավարարելու համար։

7. Մատչելիության սահմանափակումները 
պետք է առաջնահերթ լինեն և չենթարկվեն 
գույքի նկատմամբ գրանցվող որևէ գրավի, 
վստահության ակտի կամ պայմանի կամ 
սահմանափակման՝ բացառությամբ 
հողօգտագործման հետ կապված 
մատչելիության համաձայնագրի, այնպիսին, 
որ ցանկացած կազմակերպություն, 
որը սեփականատիրություն է վերցնում 
սեփականության կամ բնակելի տարածքի 
նկատմամբ, միավորը բռնագանձման կամ 
բռնագրավման ակտով, պետք է ենթարկվի 
մատչելիության սահմանափակումներին։

c. Փոխարինում, Տեղափոխում և 
Առաջնահերթության Իրավունք։ Մատչելի 
Բնակարանային Ծրագրի համաձայն տրամադրվող 
ֆինանսավորումը ենթակա է հետևյալ պայմանների.

1. Ցանկացած գույքի ֆինանսավորվող 
ցանկացած կառուցապատում, որը ներառում 
է հողամաս կամ հողամասեր, որոնք 
ներկայումս բնակելի տարածքներ են կամ 
ֆինանսավորման դիմումին նախորդող հինգ 
տարիների ընթացքում եղել են բնակելի 
տարածքներ, որոնք ազատվել կամ քանդվել 
են, որոնք ենթակա են կամ ենթակա են եղել 
գրանցված համաձայնագրի, հրամանագրի 
կամ օրենքի, որը սահմանափակում է 
վարձավճարները ցածր եկամուտ ունեցող 
տնային տնտեսությունների համար մատչելի 
մակարդակներով, որը ենթակա է վարձավճարի 
կամ գների վերահսկման ցանկացած այլ 
ձևի` հանրային կազմակերպության կողմից 
իր ոստիկանական լիազորությունների 
վավերական իրականացման միջոցով, 
կամ զբաղեցված է ցածր եկամուտ ունեցող 
տնային տնտեսությունների կողմից, 
պետք է համապատասխանի California-ի 
կառավարության Օրենսգրքի 65915(c)
(3) բաժնի պահանջներին՝ պայմանով, 
այնուամենայնիվ, որ ցանկացած բնակելի 
միավոր, որը ենթակա է կամ ենթակա է եղել 
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վարձավճարի կամ գների վերահսկողության՝ 
հանրային կազմակերպության կողմից 
իր ոստիկանական լիազորությունների 
վավերական իրականացման միջոցով, և որոնք 
զբաղեցված են կամ զբաղեցված են եղել ավելի 
ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսության 
եկամտից բարձր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսությամբ, պետք է փոխարինվեն ցածր 
եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների 
համար մատչելի և նրանց կողմից զբաղեցված 
միավորներով։ Ավելին, փոխարինող 
միավորները պետք է հասանելի լինեն մատչելի 
վարձով կամ մատչելի բնակարանային 
արժեքով և զբաղեցվեն մարդկանց և 
ընտանիքների կողմից միևնույն կամ ավելի 
ցածր եկամտի դասակարգով, ինչ այդ տնային 
տնտեսությունները, կամ, եթե միավորները 
ազատվել կամ քանդվել են, նախկինում 
զբաղեցրած այդ տնային տնտեսությունները, 
այդ թվում՝ խիստ ցածր, ծայրահեղ ցածր, 
շատ ցածր և ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսությունները:  Եթե բնակության մեջ 
գտնվող կամ նախկինում բնակեցված տնային 
տնտեսությունների եկամուտները հայտնի չեն, 
ապա անհերքելիորեն պետք է ենթադրվի, որ (a) 
ծայրահեղ ցածր, շատ ցածր և ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսությունները 
զբաղեցրել են այդ միավորները նույն 
համամասնությամբ, ինչ վարձակալ տնային 
տնտեսությունների համամասնությունը, 
որոնք չափազանց ցածր, շատ ցածր և ցածր 
եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններ 
են քաղաքի բոլոր վարձակալող տնային 
տնտեսությունների համար, ինչպես որոշվում 
է Միացյալ Նահանգների Բնակարանային և 
Քաղաքաշինության բաժնի Բնակարանային 
Մատչելիության Համապարփակ 
ռազմավարության տվյալների բազայի 
վերջին հասանելի տվյալների հիման վրա, 
և (b) Խիստ ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսությունների համամասնությունը 
կազմում է ծայրահեղ ցածր եկամուտ ունեցող 
տնային տնտեսությունների մասնաբաժնի 
կեսը։ 

2. Եթե գոյություն ունեցող բնակիչները պետք 
է տեղափոխվեն որևէ ժամանակահատվածով, 
ապա կառուցապատողը պարտավոր է նրանց 
տրամադրել տեղափոխման արտոնություններ՝ 
համաձայն Կառավարության օրենսգրքի 1-ին 
վերնագրի 7-րդ բաժնի 16-րդ գլխի (սկսած 
7260-րդ բաժնից) և Los Angeles-ի քաղաքային 
օրենսգրքի XV գլխի՝ ներառյալ հարակից 
կանոնակարգերը։ Կառավարության 
օրենսգրքի 1-ին վերնագրի 7-րդ բաժնի 16-րդ 
գլխի դրույթներն իրագործելու համար և, ի լրումն 
վերաբնակեցման այլ պարտավորությունների, 
կառուցապատողը պետք է պատրաստի 
տեղափոխման պլան, և բաժինը պետք է 
պահանջի, որ պլանը բնակիչներին առաջարկի 
ողջամիտ ընտրություն՝ հատուկ ճանաչված 
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համեմատելի փոխարինող բնակարանների, 
որոնք հասանելի են առաջարկի պահին, որոնց 
տնային տնտեսությունը համապատասխանում 
է և հարմար է, և որոնք մատչելի են տնային 
տնտեսության համար։

3. Ի հավելումն վերևում նկարագրված 
վերաբնակեցման արտոնությունների՝ 
կառուցապատողը պետք է տրամադրի 
հավասարազոր բնակարանի համար 
առաջնահերթության իրավունք նոր 
կամ վերականգնվող բնակելի շենքում։ 
Ավելի ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսությունների համար այդ միավորը 
պետք է մատչելի լինի տնային տնտեսության 
համար մատչելի վարձավճարով կամ մատչելի 
բնակարանային արժեքով։ Եթե այդպիսի 
բնակիչները չեն բավարարում նոր կամ 
վերականգնված բնակարանաշինության մեկ 
կամ մի քանի ֆինանսավորման աղբյուրների 
իրավասության պահանջները կամ որևէ 
այլ պատճառով չեն զբաղեցնում նոր կամ 
վերականգնված բնակարանաշինության 
միավորներ, ապա բնակիչներին տրվում է 
բնակարանների վարձակալության կամ գնման 
առաջնահերթություն` մատչելի բնակարանների 
ծրագրի կողմից ֆինանսավորվող այլ 
բնակարանաշինություններում։ Բաժինը 
պահում է նման բնակարանաշինությունների 
պատճառով տեղահանված բնակիչների 
ցուցակը և կարող է սահմանել ողջամիտ 
կանոններ՝ նշվածների առաջնահերթության 
կարգը որոշելու համար։ 

4. Սույն բաժնում չպետք է լինի այնպիսի կետ, 
որը կարգելի Քաղաքային խորհրդին ընդունել 
միավորի փոխարինման պահանջները, 
տեղափոխման աջակցության պահանջները 
կամ առաջնահերթության իրավունքի 
պահանջները, որոնք ավելի շատ պաշտպանում 
են տեղահանված բնակիչներին, քան սույն 
բաժնի պահանջները։ Բացառապես 22.618.3(d)
(1)(i).c. բաժնի նպատակների համար, որը 
կարգավորում է փոխարինումը, տեղափոխումը 
և առաջահերթության իրավունքը, «մատչելի 
վարձավճար»-ը պետք է ունենա նույն 
նշանակությունը, ինչ սահմանված է California-ի 
Առողջապահության և Անվտանգության 
օրենսգրքի 50053 բաժնում, իսկ «մատչելի 
բնակարանային արժեք»-ը՝ ինչպես 
սահմանված է California-ի Առողջապահության և 
Անվտանգության օրենսգրքի 50052.5 բաժնում։ 

d. Մատչելի բնակարանների ծրագրի 
ֆինանսավորմանը իրավասու լինելու համար 
դիմորդը պետք է ցույց տա մատչելի բնակարանների 
կառուցապատման և/կամ մատչելի բնակարանային 
գույքի կառավարման փորձի պատմություն, քանի որ 
բաժինը սահմանում է այդ պայմանները սույն հոդվածի 
նպատակին համապատասխան։ Համայնքային 
հողային տրաստները և Սահմանափակ կապիտալով 
բնակարանային կոոպերատիվները կարող են իրավասու 
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լինել այս նախաձեռնության ֆինանսավորման համար՝ 
առանց մատչելի բնակարանների կառուցապատման 
և/կամ մատչելի բնակարանային գույքի կառավարման 
փորձի պատմության՝ (a) համագործակցելով փորձառու 
ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ, 
կամ (b) ցույց տալով ապացույցներ անձնակազմի 
կարողությունների վերաբերյալ, որոնք համարժեք են 
մատչելի բնակարանային նախագիծը ղեկավարելու 
և կառավարելու համար՝ բաժնի կողմից կայացված 
որոշման և սույն հոդվածի նպատակներին 
համապատասխան։  

(ii) Մատչելի Բնակարանների Ծրագրի միջոցները պետք է 
հատկացվեն հետևյալ դասակարգերով՝ համաձայն սույն 
օրենսգրքի 22.618.4 բաժնում ընդունված ծախսերի պլանի.

a. Բազմաընտանիք Մատչելի Բնակարաններ. 
House LA Fund-ի Ծրագրերի քսաներկու և կես տոկոսը 
(22,5%) տարեկան պետք է հատկացվի 40 և ավելի 
միավոր օժանդակ և/կամ մատչելի բնակարանային 
նախագծերի զարգացմանը` եկամուտով որակավորված 
բնակչության համար այլ դաշնային, նահանգային և 
տեղական մատչելի բնակարանային ֆինանսավորման 
աղբյուրների հետ համատեղ, ինչպիսիք են դաշնային 
ցածր եկամուտ ունեցող բնակարանային հարկերի 
վարկերը և ցածր եկամուտ ունեցող բնակարանային 
հարկերի վարկերը, կամ վճարվի այդ նպատակով 
գոյացած պարտքի մայր գումարը և տոկոսները։ 
Այս տոկոսը տարեկան կտրվածքով կարող է աճել 
առավելագույնը House LA Fund-ի Ծրագրերի քսանհինգ 
տոկոսով (25%)՝ օգտագործելով Ծրագրի կայունացման 
հիմնադրամից ստացված ավելցուկային եկամուտը՝ 
համաձայն սույն օրենսգրքի 22.618.3(d)(1)(ii).e. բաժնի։ Բոլոր 
միավորները պետք է ենթակա լինեն համաձայնագրի, 
որը համապատասխանում է 22.618.3(d)(1)(i).b. բաժնի 
պահանջներին։ 

b. Մշտական Մատչելի Բնակարանների 
Այլընտրանքային Մոդելներ. House LA Fund-ի Ծրագրերի 
քսաներկու և կես տոկոսը (22,5%) ամեն տարի պետք 
է հատկացվի 40 կամ ավելի միավոր նոր օժանդակ և 
մատչելի վարձակալական կամ խառը վարձակալական/
սեփականատիրական նախագծերի կառուցմանը, 
կամ վճարվի այդ նպատակով գոյացած պարտքի 
մայր գումարը և տոկոսները։ Այս միջոցները կարող 
են օգտագործվել նաև ցանկացած չափի օժանդակ 
և/կամ մատչելի կամ խառը վարձակալական/
սեփականատիրական նախագծերի ձեռքբերման, 
վերականգնման, հարմարվողական վերօգտագործման, 
վարձակալության, պահպանման և շահագործման 
համար, կամ այդ նպատակով գոյացած պարտքի մայր 
գումարի և տոկոսների վճարման համար։  Այս տոկոսը 
տարեկան կտրվածքով կարող է աճել առավելագույնը 
House LA Fund-ի Ծրագրերի քսանհինգ տոկոսով (25%)՝ 
օգտագործելով Ծրագրի կայունացման հիմնադրամից 
ստացված ավելցուկային եկամուտը՝ համաձայն սույն 
օրենսգրքի 22.618.3(d)(1)(ii).e բաժնի։  Այս ֆինանսավորումը 
ենթակա է հետևյալ պայմաններին.

1. Բնակարանային միավորները պետք է 
կառուցապատվեն սույն օրենսգրքի 22.618.3(d)
(1)(i).d. բաժնի համաձայն ֆինանսավորման համար 
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որակավորված կազմակերպությունների 
կողմից։ Բնակարանային միավորները 
պետք է պատկանեն և/կամ կառավարվեն 
պետական կազմակերպության, տեղական 
բնակարանային մարմնի, Համայնքային 
հողային տրաստի, Սահմանափակ 
կապիտալով բնակարանային կոոպերատիվի 
կամ ոչ առևտրային կազմակերպության 
կողմից՝ Ներքին եկամուտների օրենսգրքի 501(c)
(3) բաժնի շրջանակներում, որը ցույց է տալիս 
մատչելի բնակարանների կառուցապատման 
և/կամ մատչելի բնակարանային գույքի 
կառավարման փորձի պատմություն՝ Բաժնի 
կողմից որոշվող գործընթացի միջոցով։  
Համայնքային հողային տրաստը կամ 
Սահմանափակ սեփական կապիտալով 
բնակարանային կոոպերատիվը, առանց 
մատչելի բնակարանների կառուցապատման 
և/կամ մատչելի բնակարանային գույքի 
կառավարման փորձառության, կարող է 
որակավորվել ֆինանսավորման համար այս 
ենթաբաժնի համաձայն՝ (a) համագործակցելով 
փորձառու ոչ առևտրային կազմակերպության 
հետ՝ Բաժնի կողմից կայացված որոշման և սույն 
հոդվածի նպատակներին համապատասխան, 
կամ (b) ցույց տալով ապացույցներ 
անձնակազմի կարողությունների վերաբերյալ, 
որոնք համարժեք են մատչելի բնակարանային 
նախագիծը ղեկավարելու և կառավարելու 
համար՝ Բաժնի կողմից կայացված 
որոշման և սույն հոդվածի նպատակներին 
համապատասխան։

2. Ծրագիրը կարող է ներառել տնային 
տնտեսությունների եկամտի տեսակների 
խառնուրդ, այդ թվում՝ խիստ ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսություններ, 
ծայրահեղ ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսություններ, շատ ցածր եկամուտ ունեցող 
տնային տնտեսություններ և ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսություններ։

3. Ծրագրի բնակարանային միավորների 
առնվազն 20%-ը պետք է վերապահված 
լինի Խիստ ցածր եկամուտ ունեցող և/կամ 
ծայրահեղ ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսությունների համար։ 

4. Բոլոր միավորները պետք է ենթակա լինեն 
համաձայնագրի, որը համապատասխանում 
է 22.618.3(d)(1)(i).b. բաժնի պահանջներին՝ 
բացառությամբ այն չափանիշների, որոնք 
հաստատվել են Բաժնի կողմից սույն հոդվածի 
նպատակներին համապատասխան և միայն 
Ծրագրում Խիստ ցածր եկամուտ, ծայրահեղ 
ցածր եկամուտ և շատ ցածր եկամուտ ունեցող 
տնային տնտեսությունների միավորների 
ֆինանսական կայունությունը բարձրացնելու 
նպատակով միավորների մինչև 20%-ը 
կարող է լինել չսահմանափակվող եկամտի և 
վարձակալության մակարդակում։
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5. Բնակիչներն իրավունք ունեն 
անմիջականորեն և բովանդակալից կերպով 
մասնակցել նախագծի շահագործման և 
կառավարման վերաբերյալ որոշումների 
կայացմանը։

6. Այն դեպքում, երբ դա իրագործելի և 
ցանկալի է, նախագիծը պետք է ներառի 
բնակիչների սեփականատիրությունը, 
ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, 
Սահմանափակ Կապիտալով Բնակարանային 
Կոոպերատիվներով։

7. Այն դեպքում, երբ դա իրագործելի և 
ցանկալի է, նախագծերը պետք է օգտագործեն 
հանրային հողերը։ 

c.  Մատչելի բնակարանների ձեռքբերում և 
վերականգնում. House LA Fund-ի Ծրագրերի տասը 
տոկոսը (10%) պետք է տարեկան հատկացվի առկա 
բնակարանների ձեռքբերմանը, պահպանմանը, 
վերականգնմանը, վարձակալությանը կամ 
շահագործմանը, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, 
վարձով վերահսկվող գույքով, բնակելի հյուրանոցներով, 
օժանդակ բնակելի միավորներով և ցածր օժանդակ 
բնակելի միավորներով՝ կա՛մ առանց առկա 
պայմանագրերի, որոնք պահանջում են մատչելիություն, 
կա՛մ գոյություն ունեցող նման պայմանագրերով, որոնց 
ժամկետը կլրանա ծրագրի մեկնարկից տասը (10) տարվա 
ընթացքում, քանի որ Բաժինն այդ ժամկետը սահմանում 
է սույն հոդվածի նպատակներին համապատասխան, 
կամ վճարվի այդ նպատակով գոյացած պարտքի մայր 
գումարը և տոկոսները՝ հետևյալ պայմաններով.

1. Գույքի միավորների մեծամասնությունը 
պետք է զբաղեցվի ավելի ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսությունների կողմից, 
ինչը պետք է ենթադրի, որ եթե վարձակալների 
մեծամասնությունը ներկայացնի վկայականներ 
առ այն, որ իր եկամուտները ցածր կամ 
հավասար են ավելի ցածր եկամուտների 
շեմից այնպես, ինչպես կորոշի բաժինը։  
Անկախ վերը նշվածից՝ միջոցները կարող են 
օգտագործվել ցանկացած գույքի ձեռքբերման 
և վերականգնման համար, որն օգտագործվել 
է որպես բնակելի հյուրանոց ֆինանսավորման 
դիմումին նախորդող հինգ տարիների 
ընթացքում։  

2. Բնակարանային միավորները 
պետք է ձեռք բերվեն և կառավարվեն 
պետական կազմակերպության, տեղական 
բնակարանային մարմնի, Համայնքային 
հողային տրաստի, Սահմանափակ 
կապիտալով բնակարանային կոոպերատիվի 
կամ ոչ առևտրային կազմակերպության 
կողմից՝ Ներքին եկամուտների օրենսգրքի 
501(c)(3) բաժնի շրջանակներում, որը 
ցույց է տալիս մատչելի բնակարանների 
կառուցապատման և/կամ մատչելի 
բնակարանային գույքի կառավարման 
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փորձի պատմություն՝ Բաժնի կողմից որոշվող 
գործընթացի միջոցով։  Համայնքային  հողային 
տրաստը կամ սահմանափակ կապիտալով 
բնակարանային կոոպերատիվը կարող  
է որակավորվել ֆինանսավորման համար՝  
(a) համագործակցելով փորձառու ոչ 
առևտրային կազմակերպության հետ՝ Բաժնի 
կողմից կայացված որոշման համաձայն, կամ 
(b) ցույց տալով ապացույցներ անձնակազմի 
կարողությունների վերաբերյալ, որոնք 
համարժեք են մատչելի բնակարանների 
նախագիծը ղեկավարելու և կառավարելու 
համար՝ Բաժնի կողմից որոշված 
ընթացակարգին  համապատասխան։  

3. Բոլոր միավորները պետք է ենթակա լինեն 
համաձայնագրի, որը համապատասխանում է 
22.618.3(d)(1)(i).b. բաժնի պահանջներին։

4. Չնայած սույն օրենսգրքի 22.618.3(d)
(1)(i).a. և 22.618.3(d)(1)(i).b. բաժիններում 
ամրագրված մատչելիության դրույթներին՝ 
Մատչելի բնակարանի ձեռքբերման և 
վերականգնման սույն ծրագրի համաձայն 
ձեռք բերված գույքի առկա բնակիչները չպետք 
է մշտապես տեղահանվեն, նույնիսկ եթե 
նրանց եկամուտները գերազանցում են Ցածր 
եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների 
սահմանաչափերը կամ միավորի համար 
սահմանված եկամտի ցանկացած ավելի ցածր 
սահմանաչափ։ Նախագծերը ժամանակի 
ընթացքում պետք է հասնեն 100 տոկոս 
զբաղեցվածության Ցածր եկամուտ ունեցող 
տնային տնտեսությունների կողմից (կամ 
ծրագրին հատուկ եկամտի ցանկացած ավելի 
ցածր սահմանաչափ) միավորի շրջանառության 
միջոցով։

5. Բաժնի կողմից որոշվող գործընթացի 
միջոցով գույք ձեռք բերող կազմակերպությունը 
պետք է ներկայացնի պլան՝ բնակիչներին 
շենքի կառավարման և շահագործման մեջ 
ներգրավելու համար, որը կարող է ներառել 
վարձակալի սեփականատիրության պլան՝ 
ինչպիսին է Սահմանափակ կապիտալով 
բնակարանային կոոպերատիվը:  Բաժինը 
պետք է համագործակցի և դյուրացնի 
վարձակալների սեփականատիրության 
վերաբերյալ ծրագրերը և չպետք է անհիմն 
կերպով պահանջներ սահմանի, որոնք արգելում 
են սեփականության այդպիսի փոխարկումը։ 

6. Ծրագրի ֆինանսավորումը 
կարող է լինել դրամաշնորհների կամ 
փոխառությունների տեսքով, սակայն չի 
պահանջի ֆինանսավորման լրացուցիչ ձևերի 
օգտագործում, եթե այդպիսի լրացուցիչ 
ֆինանսավորումն անիրագործելի է դարձնում 
այս ենթաբաժնում նշված պայմաններից որևէ 
մեկը, կամ եթե ֆինանսավորումը բացառում 
է գույքի ապագա փոխարկումը վարձակալի 
սեփականատիրություն։ 
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7. Ֆինանսական միջոցները կարող են 
օգտագործվել բնակարաններ ձեռք բերելու, 
տեղադրելու, կառուցելու կամ վերականգնելու 
համար, ներառյալ Օժանդակ բնակելի միավորները 
(«ADUs») և Ցածր օժանդակ բնակելի միավորները 
(«JDUs»), այնքան ժամանակ, քանի դեռ բոլոր 
ADU-ները և JDU-ներն օգտագործվում են որպես 
մատչելի վարձակալական բնակարան կամ 
մատչելի տնային սեփականություն։  Բաժինը 
կարող է ժամանակ առ ժամանակ ստուգել 
սույն դրույթով ընդգրկված ADU-ների (Accessory 
Dwelling Units) և JDU-ների (Junior Accessory Dwelling Units) 
օգտագործումը։ 

8. Բաժինը պետք է դյուրացնի 
Մատչելի բնակարանների ձեռքբերման և 
վերականգնման այս ծրագրի միջոցների 
օգտագործումը՝ օժանդակվող բնակարանային 
կառուցապատումներ գնելու առաջարկներ 
անելու համար, որոնք պահանջվում են 
որակյալ կազմակերպություններին, California-ի 
Կառավարության օրենսգրքի 65863.11 բաժնի 
համաձայն, գնելու հնարավորություն ընձեռելու 
համար՝ գործելով այդ օրենքով սահմանված 
ժամկետներում։ 

d.  Տնային սեփականության հնարավորություններ, 
կարողությունների զարգացում և շահագործման 
աջակցություն. House LA Fund-ի Ծրագրերի տասը 
տոկոսը (10%) պետք է տարեկան հատկացվի՝  
(1) աջակցելու միայնակ ընտանիքի և կոոպերատիվ 
Տնային սեփականության հնարավորություններին, 
ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, կանխավճարի 
աջակցությամբ, բաժնեմասային տնային 
սեփականությամբ և նման բնակարանների 
ստեղծման հետ կապված նախակառուցապատման 
ֆինանսավորմամբ, (2) ապահովելու Կարողությունների 
Զարգացման ֆինանսավորումը Համայնքային հողային 
տրաստների և այլ կազմակերպությունների համար, 
որոնք ծառայում են և ունեն ներկայացուցչական 
ղեկավարություն անապահով համայնքներից և 
հեշտացնում են վարձակալի սեփականատիրությունը, 
և (3) տրամադրելու երկարաժամկետ շահագործման 
աջակցություն, որն օժանդակում է առկա 
բնակարանների նոր կառուցմանը, ձեռքբերմանը 
և/կամ վերականգնմանը՝ ծրագրի վրա հիմնված, 
բազմամյա վարձակալության սուբսիդիաների, 
շահագործման սուբսիդիաների կամ ծառայությունների 
սուբսիդիաների տեսքով։   Շահագործման 
աջակցությունն առաջնահերթություն կտա այն 
ծրագրերին, որոնք բնակարանով ապահովում են Խիստ 
ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններին 
և/կամ ծայրահեղ ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսություններին և ծրագրերին, որոնք կպահպանեն 
շահույթ չհետապնդող սեփականատիրությունը, 
Համայնքային հողային տրաստների 
տնօրինությունը և/կամ բաժնեմասային վարձակալի 
սեփականատիրությունը։ Ծրագրի վրա հիմնված 
շահագործման աջակցության ֆինանսավորումը ոչ 
մի դեպքում չպետք է իջնի տնային սեփականության 
հնարավորությունների, կարողությունների զարգացման 
և շահագործման աջակցության հատկացումների 
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հիսուն տոկոսից (50%), ինչպես նաև կարողությունների 
զարգացման ֆինանսավորումը չպետք է իջնի 
տնային սեփականության հնարավորությունների, 
կարողությունների զարգացման և շահագործման 
աջակցության հատկացումների տասը տոկոսից (10%)։  

e. Ծրագրի կայունացման հիմնադրամ: House  
LA Fund-ի Ծրագրերի հինգ տոկոսը (5%) տարեկան պետք 
է հատկացվի House LA-ի Մատչելի բնակարանների 
և Անօթևանության կանխարգելման ծրագրերի 
պարբերական եկամուտների պակասի լուծման համար, 
որոնք պահանջում են հաստատուն եկամուտների հոսք, 
ինչպես խորհուրդ է տրվում Բաժնի և Վերահսկիչ Կոմիտեի 
կողմից և ենթակա է Քաղաքային Խորհրդի հաստատման՝ 
ներառելու ծրագրի վրա հիմնված Շահագործման 
աջակցություն, Եկամուտների աջակցություն 
Վարձակալության բեռի տակ գտնվող Ռիսկային խմբի 
Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց, 
Վտարման պաշտպանության և Վարձակալների 
Օգնության և Կրթական ծրագրերի համար, քանի 
որ այդ տերմիններն օգտագործված են այս բաժնում։ 
Երբ Ծրագրի կայունացման հիմնադրամի մնացորդը 
հասնում է երկու հարյուր միլիոն դոլարի (200 միլիոն դոլար) 
, ավելցուկային եկամուտը պետք է հավասարաչափ բաշխվի 
և ավելացվի սույն օրենսգրքի 22.618.3(d)(1)(ii).a. բաժնի 
Մատչելի բազմաբնակարան շենքերի ծրագրի և 22.618.3(d)
(1)(ii).b. բաժնի Մշտական մատչելի բնակարանների 
ծրագրի միջև։  Եթե Ծրագրի կայունացման ֆոնդի 
գումարը նվազի այնքան, որ դառնա երկու հարյուր 
միլիոն դոլարից (200 միլիոն դոլար) պակաս, այն պետք 
է հատուցվի այդ գումարի չափով՝ նախքան այս երկու 
մատչելի բնակարանային ծրագրերին աջակցության 
վերսկսումը։

(iii) Որքանով որ House LA Fund հիմնադրամից որևէ գումարի 
ծախսումը հանգեցնում կամ նպաստում է Los Angeles քաղաքում 
ցածր վարձով բնակարանային նախագծերի մշակմանը կամ 
ձեռքբերմանը հանրային գործակալությունների կողմից, 
այդ նախագծումը, կառուցումը, կամ ձեռքբերումը սույնով 
համարվում է լիազորված Los Angeles քաղաքի ժողովրդի կողմից, 
որը պատշաճ կերպով հաստատվել է քաղաքի որակավորված 
ընտրողների մեծամասնության կողմից և նման թույլտվությունը 
կազմում է Calofirnia նահանգի Սահմանադրության XXXIV 
հոդվածով պահանջվող հաստատումը։ Սույն բաժնի կողմից 
թույլատրված ցածր վարձավճարով բնակարանային 
միավորների նախագծումը, կառուցումը և/կամ ձեռքբերումը 
պետք է լինի որպես լրացում Քաղաքի ընտրողների կողմից նման 
բնակարանների նախագծման, կառուցման և/կամ ձեռքբերման 
ցանկացած այլ թույլտվությանը՝ մինչև սույն բաժնի ընդունումը 
կամ դրանից հետո։ Այս բաժինը ոչ մի կերպ չի արգելում կամ 
սահմանափակում Քաղաքի իրավասությունը՝ զարգացնելու 
կամ աջակցելու այն բնակարանների նախագծմանը, որոնք 
ենթակա չեն XXXIV հոդվածին։ Սույն 22.618.3(d)(1)(iii) բաժինը 
պետք է մեկնաբանվի՝ առավելագույնի հասցնելով մատչելի 
բնակարանների կառուցապատումն ու ձեռքբերումը։ Ինչպես 
օգտագործվում է այս Բաժնում 22.618.3(d)(1)(iii), «հասարակական 
կազմակերպություն», «զարգացնել», «կառուցել», «ձեռք բերել» և 
«ցածր վարձով բնակարանային նախագծեր» տերմինները պետք 
է մեկնաբանվեն California-ի Սահմանադրության XXXIV հոդվածի, 
California-ի Առողջապահության և Անվտանգության օրենսգրքի 
37000 և հաջորդող հոդվածների և դրան հաջորդող ցանկացած 
օրենսդրության համաձայն։
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(iv) Բաժինն իրավասու է House LA Fund-ի Ծրագրից հաստատել 
հիսուն միլիոն դոլարի (50,000,000 դոլար) չափով կամ ավելի 
քիչ ֆինանսավորում ցանկացած իրավասու Մատչելի 
Բնակարանային Ծրագրի նախագծի համար՝ առանց խորհրդի 
հետագա վերանայման: Բաժնի նման հաստատումը պետք 
է համապատասխանի սույն օրենսգրքի 22.618.6(c)(1) բաժնին 
համապատասխան ընդունված ուղեցույցներին։ Ավելի 
քան հիսուն միլիոն դոլար (50,000,000 դոլար) արժողությամբ 
Մատչելի բնակարանների ծրագրի որևէ հատուկ նախագծի 
ֆինանսավորման համար պահանջվում է Քաղաքային խորհրդի 
վերանայումը և հաստատումը։

(2) Անօթևանության կանխարգելման ծրագիր:  House LA Fund-ի Ծրագրերի 30 
տոկոսը (30%) պետք է օգտագործվի Անօթևանության կանխարգելման ծրագրի 
համար՝ ինչպես նկարագրված է այս ենթաբաժնի կողմից և համաձայն սույն 
օրենսգրքի 22.618.4 բաժնի համաձայն ընդունված ծախսերի պլանի.  

(i)   Կարճաժամկետ վարձակալություն և եկամուտների 
աջակցություն խոցելի վարձակալների համար: 

a. Կարճաժամկետ շտապ օգնություն: House LA 
Fund-ի Ծրագրերի հինգ տոկոսը (5%) տարեկան պետք 
է հատկացվի անօթևան դառնալու վտանգի տակ 
գտնվող վարձակալ տնային տնտեսություններին 
կարճաժամկետ հրատապ ֆինանսավորում ապահովելու 
համար։ Ֆոնդերը կկայունացնեն ցածր եկամուտ ունեցող 
վարձակալներին, որոնք միանգամյա տնտեսական 
ցնցումների պատճառով գտնվում են իրենց բնակարանը 
կորցնելու վտանգի տակ և կարող են վճարել բոլոր 
վարձավճարները կարճաժամկետ՝ մինչև 6 ամիս 
ժամկետով։ Առաջնահերթությունը պետք է սահմանվի 
ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների 
համար։

b. Եկամտային աջակցություն վարձավճարով 
ծանրաբեռնված, ռիսկի տակ գտնվող տարեցների 
և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։  
House LA Fund-ի Ծրագրերի տասը տոկոսը (10%) 
տարեկան պետք է հատկացվի եկամտային օգնություն 
տրամադրելու համար՝ նախատեսված օգնելու տնային 
տնտեսություններին խուսափելու տեղահանվել  իրենց 
տներից դեպի վարձով ծանրաբեռնված, խիստ ցածր 
եկամուտ ունեցող, ծայրահեղ ցածր եկամուտ ունեցող և 
շատ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններ, 
ներառյալ՝ տարեցները (65 տարեկան և բարձր) և/կամ 
հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ովքեր անօթևան 
դառնալու վտանգի տակ են գտնվում։

(ii)  Վարձակալների իրավունքների կրթություն, Վարձակալների 
խորհուրդ, Ուղղորդման ծառայություններ և Վտարման 
կանխարգելում.

a. Վտարման պաշտպանություն/ կանխարգելում:  House 
LA Fund-ի Ծրագրերի տասը տոկոսը (10%) տարեկան պետք 
է հատկացվի խորհրդատվության իրավունքի ծրագրի 
ֆինանսավորմանը՝ տրամադրելու բնակարանների 
հետ կապված իրավաբանական ծառայություններ 
ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների 
վարձակալներին, որոնց վտարում է սպառնում:
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b. Վարձակալների իրազեկում և կրթություն: House  
LA Fund-ի Ծրագրերի երկու տոկոսը (2%) տարեկան պետք 
է հատկացվի վարձակալների իրազեկման, կրթության 
և ուղղորդման ծառայություններ տրամադրելու համար, 
ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, վարձակալների 
իրավունքների և անօթևանության կանխարգելման 
ծրագրի մասին տեղեկություններ տրամադրելով։  
Տեղեկատվական, կրթական և ուղղորդման 
ծառայությունները կարող են ներառել զանգվածային 
փոստային առաքումներ, նպատակային շուկայավարում, 
տվյալների վիզուալիզացիա և հանրային կայքեր։

c. Պաշտպանություն վարձակալների ոտնձգություններից: 
House LA Fund-ի Ծրագրերի երեք տոկոսը (3%) 
տարեկան պետք է հատկացվի ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների և քաղաքային ծառայությունների 
ֆինանսավորման համար՝ վերահսկելու և պաշտպանելու 
վարձակալներին ոտնձգություններից և այլ 
վարձակալների իրավունքներից, և տեղեկացնելու 
վարձակալներին նման պաշտպանության մասին և 
աջակցեն նրանց իրենց իրավունքների իրականացման 
հարցում։ Վարձակալների Ոտնձգություններից 
Պաշտպանության ծախսերի առնվազն երեսուն 
տոկոսը (30%) պետք է ֆինանսավորեն ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների կողմից ղեկավարվող 
ծրագրերը։ 

d. Վարձակալների խորհուրդ: Բաժինը պետք է 
հիմնի Վարձակալների Խորհուրդ, որը պետք է նիստեր 
գումարի առնվազն եռամսյակը մեկ՝ վերահսկելու 
և խորհուրդ տալու Բաժնին վարձակալների 
պաշտպանության իրականացման վերաբերյալ 
և մշակելու ռազմավարություններ՝ լուծելու համար 
Արդար Բնակարանային Ակտի խախտումները և 
վարձակալների իրավունքների խախտումները՝ 
դաշնային, նահանգային և տեղական օրենսդրությանը 
համաձայն։ Վարձակալների Խորհուրդը կազմված է 
Քաղաքում բնակվող վարձակալներից կամ ներկայումս 
անօթևան համարվող բնակիչներից։ Խորհուրդը 
ներառում է մեկ վարձակալ կամ ներկայումս անօթևան 
համարվող անհատ՝ Քաղաքային Խորհրդի յուրաքանչյուր 
շրջանից։  Վարձակալների Խորհրդի նշանակումները 
կհամապատասխանեն Վերահսկիչ Կոմիտեի 
նշանակումների գործընթացին, ինչպես նկարագրված է 
սույն օրենսգրքի 22.618.6 բաժնում։ Քաղաքային խորհուրդը 
պետք է ձգտի Վարձակալների խորհրդում ապահովել 
բազմազան ներկայացվածություն՝ կապված եկամտի 
մակարդակի, բնակարանային կարգավիճակի, ռասայի, 
գենդերային ինքնության, սեռական կողմնորոշման, 
ազգային ծագման, ներգաղթի կարգավիճակի, եկամտի 
աղբյուրի, կրոնի, տարիքի, հաշմանդամության, 
ընտանեկան կարգավիճակի և հիմնական լեզվի հետ։  
Վարձակալների Խորհուրդն իրավասու է ստանալու 
հաշվետվություններ՝ վարձավճարների կրճատման 
ծրագրերի իրականացման, վարձակալների կողմից 
վարձակալության աջակցության ծրագրերից 
հրաժարվելու մասին և վարձակալների նկատմամբ 
ոտնձգությունների և վտարման վերաբերյալ տվյալներ, 
և կարող է առաջարկություններ ներկայացնել 
Վերահսկիչ Կոմիտեին, Բաժնին և Քաղաքային 
Խորհրդին՝ նվազեցնելու վտարումները և 
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տեղահանումները և մեծացնելու վարձակալների 
հասանելիությունն իրավական ծառայություններին։ 
Վարձակալների Խորհրդի անդամները պետք է 
փոխհատուցվեն ոչ պակաս, քան 150 դոլարի չափով՝ 
յուրաքանչյուր հանդիպման համար։ Անդամները 
կարող են հրաժարվել փոխհատուցումից։

ԲԱԺ. 22.618.4 ԾԱԽՍԵՐԻ ՊԼԱՆ

(a) The House LA Fund-ի ծրագրային տարին համընկնելու է Քաղաքի ֆինանսական տարվա 
հետ՝ հուլիսի 1-ից հունիսի 30-ը։  

(b) 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի հունիսի 30-ը՝ նախքան 
սկզբնական ծախսերի պլանի ստեղծումը, Բաժինը կարող է կատարել մինչև հինգ 
հարյուր հազար դոլարի (500,000 դոլար) ծախսեր, որոնք պետք է փոխհատուցվեն 2023-2024 
ֆինանսական տարվա ծախսային պլանի միջոցով՝ House LA Fund-ը և House LA-ի Ծրագրերը 
ստեղծելու համար, ներառյալ՝ Վերահսկիչ Կոմիտեի ստեղծումը, ինչպես նշված է 22.618.6 
բաժնում, և Վարձակալների Խորհուրդը, ինչպես նշված է 22.618.3(d)(2)(ii).d. բաժնում։

(c)  Մինչև 2023 թվականի հուլիսի 1-ը և մինչև յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա հուլիսի 
1-ը, Բաժինը Վերահսկիչ Կոմիտեին և Քաղաքային Խորհրդին տրամադրում է նախորդ 
ֆինանսական տարում հավաքագրված House LA-ի Ծրագրերի եկամուտների հաշվառումն 
ըստ ծախսերի խմբի։ Բաժինը Վերահսկիչ Կոմիտեին և Քաղաքային Խորհրդին 
տրամադրում է նաև հաջորդ տարվա ծախսերի պլանը, որը հնարավորինս պետք է 
համապատասխանի սույն օրենսգրքի 22.618.6(c) բաժնի համաձայն մշակված ծրագրի 
ուղեցույցներին։ Ծախսերի պլանը հաստատվում է օրենքով սահմանված կարգով և սույն 
հոդվածի դրույթներին համապատասխան։

(d)  Տարեկան ծախսերի յուրաքանչյուր պլան, որը Բաժինը պատրաստում է սույն 
բաժնի (c) ենթաբաժնի համաձայն, պետք է նախատեսի եկամուտներն ու ծախսերը 
առնվազն երեք (3) տարվա համար։  Բացառությամբ սույն օրենսգրքի 22.618.3(d)(1)(ii) բաժնի 
շրջանակներում Ծրագրի կայունացման ֆոնդի գումարների՝ գումարները սույն հոդվածի 
համաձայն ստեղծված յուրաքանչյուր Ֆոնդում պետք է հատկացվեն ստանալուց 
հետո երեք (3) տարվա ընթացքում և ծախսվեն ստացման պահից հինգ (5) տարվա 
ընթացքում՝ բացառությամբ 22.618.3(d)(1)(ii) բաժնի շրջանակներում Մշտական մատչելի 
բնակարանի այլընտրանքային մոդելների ֆինանսավորմանը, որը պետք է կատարվի հինգ 
(5) տարվա ընթացքում և ծախսվի ստանալուց հետո յոթ (7) տարվա ընթացքում։ 

ԲԱԺ. 22.618.5 ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ

Փոփոխվող կարիքներն ու հնարավորությունները բավարարելու նպատակով միջոցները 
կարող են պարբերաբար վերաբաշխվել հետևյալ կերպ.  

(a) 22.618.3(d) բաժնի յուրաքանչյուր խմբի ծախսերի մինչև տասը տոկոսը (10%) կարող 
է հատկացվել նույն ֆինանսական տարվա ընթացքում այլ ծախսերի խմբերում 
օգտագործելու համար։

(b) Սկսած 2033 թվականի հուլիսի 1-ից և դրանից հետո յուրաքանչյուր տասներորդ 
տարին House LA-ի Քաղաքացիների Վերահսկիչ Կոմիտեն կարող է առաջարկություններ 
անել, և Քաղաքային խորհուրդը կարող է հաստատել 22.618.3(d) բաժնում նշված ծախսերի 
խմբերի մշտական փոփոխությունները՝ պայմանով, որ ծախսերի ոչ մի խումբ չի ստանա 
նախորդ տասնամյակում տրամադրվածից 75%-ից պակաս։

(c) Սույն բաժնի վերաբաշխումները, (a) և (b) ենթաբաժինների համաձայն, պետք է 
կատարվեն House LA-ի Քաղաքացիների Վերահսկիչ Կոմիտեի երաշխիքով և հաստատվեն 
Քաղաքային Խորհրդի կողմից։ 

(d) Քաղաքային Խորհուրդը կարող է մերժել House LA-ի Քաղաքացիների Վերահսկիչ 
Կոմիտեի առաջարկությունը կամ վերաբաշխել ֆինանսավորումը մի խմբից մյուսը՝ 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Վերահսկիչ Կոմիտեն խորհուրդ է տալիս միայն 
պատշաճ կերպով նկատված հանրային լսումից հետո գրավոր եզրակացության հիման 
վրա, որ նման գործողությունն անհրաժեշտ է սույն հոդվածի նպատակին հասնելու 
համար։
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ԲԱԺ. 22.618.6.   ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

(a) Սույնով ստեղծվեց House LA-ի Քաղաքացիների Վերահսկողության Կոմիտեն 
(«Վերահսկողության Կոմիտե»)։  Մինչև 2023 թվականի փետրվարի 28-ը Վերահսկիչ 
Կոմիտեի տասնհինգ (15) անդամներից բաղկացած նախնական խումբը պետք է 
նշանակվի սույն 22.618.6 բաժնի համաձայն։  

(b) Վերահսկիչ Կոմիտեն պետք է օգնի ապահովել House LA Fund-ի և սույն հոդվածի 
իրացումը սույն հոդվածի լեզվով և նպատակներով՝ քաղաքի բնակիչների համար 
թափանցիկ և հաշվետու ձևով։ Վերահսկիչ Կոմիտեն պարտավոր է իրականացնել 
Հիմնադրամի վերահսկողությունը և աուդիտը, խորհրդատվություն տրամադրել 
Քաղաքապետին, Բաժնին և Քաղաքային Խորհրդին սույն բաժնի (c)(1) ենթաբաժնի 
կողմից լիազորված առաջնահերթությունների և Ծրագրի ուղեցույցերի վերաբերյալ   
և առաջարկություններ ներկայացնել հատկացումների, ծախսերի պլանների,  
House LA Fund-ի կառավարման և House LA Ծրագրի իրականացման վերաբերյալ։ 

(c)  Վերահսկիչ Կոմիտեն կունենա լիազորություն հետևյալի համար.

(1) Մշակել ուղեցույցներ House LA Funds-ի օգտագործման առաջնահերթության 
համար («Ծրագրային ուղեցույցներ»)։ Նման առաջարկությունից հետո 120 օրվա 
ընթացքում Քաղաքային Խորհուրդը կարող է ընդունել Վերահսկիչ Կոմիտեի 
առաջարկած ուղեցույցերը կամ փոփոխել դրանք՝ սույն հոդվածի նպատակին 
համապատասխան։  Եթե Քաղաքային Խորհուրդն այդ ժամկետում չգործի, 
ապա այդպիսի ուղեցույցները համարվում են հաստատված: 

(2) Մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը և դրանից հետո յուրաքանչյուր 
երեք տարին մեկ, կամ ավելի հաճախ, եթե Վերահսկիչ Կոմիտեն անհրաժեշտ 
է համարում, այն իրականացնում է կարիքների գնահատում՝ կապված 
անօթևանության, բնակարանների մատչելիության, վարձակալների 
պաշտպանության և խոցելի բնակչության բնակարանային կարիքների 
հետ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, անօթևան մարդկանց, ցածր 
եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունների տարեց բնակիչների, նախկին 
անօթևանների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, վետերանների, միայնակ 
ծնողներով տնային տնտեսությունների, անցումային շրջանի երիտասարդների, 
ընտանեկան բռնության ենթարկվածների և ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսությունների համար։  Սույն ենթաբաժնի համաձայն իրականացվող 
կարիքների ցանկացած գնահատում պետք է ներառի տվյալներ այնքանով, 
որքանով որ այդ տվյալները հասանելի են` ըստ ռասայի, ընտանիքի կազմի, 
սեռական կողմնորոշման, տարիքի, հաշմանդամության և սեռի։  

(3) Պայմանագիր կնքել երրորդ կողմի գնահատողի կամ խորհրդատուի հետ՝ 
օգնելու իրականացնել բնակարանային կարիքների գնահատումը, չափել 
Հիմնադրամի ծախսերի հաջողություններն ու թերությունները և վերահսկել 
House LA Fund-ի մուտքերի և ծախսերի տարեկան արտաքին աուդիտը: 

(4)  Խթանել և հեշտացնել House LA Fund-ի Ծրագրերի ղեկավարման 
թափանցիկությունը՝ համոզվելու համար, որ այն կայուն կերպով նպաստում 
է Արդար բնակարանաշինությանը։   Դա ներառում է հաշվետվությունների 
վերահսկում և վերանայում տարեկան մասշտաբով կամ ավելի հաճախ, 
ինչպես կորոշի Վերահսկիչ Կոմիտեն սույն հոդվածի համաձայն։  Վերասկիչ 
Կոմիտեն պետք է իրականացնի House LA Ծրագրի վերահսկումն ու աուդիտը, 
ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, հետևյալով.  (A) դոլարներ, որ 
ծախսվել են բնակարանների կառուցման և պահպանման վրա մեկ տարվա 
ընթացքում, տարիների ընթացքում, ընդհանուր առմամբ, մեկ նախագծի, 
մեկ բնակարանային միավորի համար, ևբաժանվել են ըստ փոստային 
ինդեքսների և Խորհրդի շրջանի, (B) մարդկանց թիվը, որոնք բնակեցվել 
են մեկ տարվա ընթացքում, տարիների ընթացքում, ընդհանուր առմամբ 
և ժամանակի ընթացքում դրա փոփոխմանը զուգահեռ, յուրաքանչյուր 
նախագծում, յուրաքանչյուր միավորում, և առանձնացված և որոնելի են ըստ 
ռասայի, ընտանիքի կազմի, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, կարողության 
և սեռի, և ըստ գտնվելու վայրի և եկամտի մակարդակի (Խիստ ցածր 
եկամտով, ծայրահեղ ցածր եկամտով, շատ ցածր եկամտով, ցածր եկամտով 
և չափավոր եկամտով տնային տնտեսություններ), և (C) բնակիչները, 
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որոնք սպասարկվում են Անօթևանության կանխարգելման ծրագրի կողմից 
մեկ տարվա ընթացքում, տարիների ընթացքում, ընդհանուր առմամբ և 
ժամանակի ընթացքում դրա փոփոխմանը զուգահեռ՝ ըստ Խորհրդի Շրջանի, 
և առանձնացված և որոնելի են ըստ ռասայի, ընտանիքի կազմի, սեռական 
կողմնորոշման, տարիքի, կարողությունների և սեռի։  

(5) Վերահսկիչ Կոմիտեն իրավասու է անցկացնելու հանրային լսումներ՝ 
ուսումնասիրելու և իր եզրակացությունները հանրության հետ կիսելու համար։ 

(6) Վերահսկիչ Կոմիտեն կարող է հաշվետվություններ պահանջել 
Քաղաքի ստորաբաժանումների գլխավոր տնօրեններից, ներառյալ, բայց 
չսահմանափակվելով, Բաժնից և Քաղաքային Խորհրդի կոմիտեների 
նախագահներից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, Բնակարանային 
Կոմիտեով։  Վերահսկիչ Կոմիտեին հասանելի կլինի իր աշխատանքին առնչվող 
ամբողջ տեղեկատվությունը, և լիազորված կլինի ստանալու համապատասխան 
տեղեկատվություն այլ քաղաքային կառույցներից, ինչպես պահանջվում է 
սույն հոդվածով, ներառյալ՝ Բնակարանային տարրի և դրա իրականացման 
հետ կապված տեղեկատվությունը, Տարածաշրջանային Բնակարանային 
կարիքների գնահատման բաշխումների առաջընթացը և առաջընթացը դեպի 
Արդար բնակարանաշինության կայուն խթանում։ 

(7) Վերահսկիչ Կոմիտեն իրավասու է բացահայտելու և հետաքննելու հնարավոր 
շահերի բախումները ֆինանսավորման բաշխման և իրականացման հարցում և 
այդ արդյունքները հայտնի դարձնելու հանրությանը։ 

(8) Թափանցիկությունը և պատասխանատվությունը խթանելու նպատակով 
Վերահսկիչ Կոմիտեն գումարում է ամենամյա ընդհանուր ժողով՝ House LA Fund-ի 
Ծրագրերի առաջընթացի և թերությունների մասին զեկուցելու և հանրության 
կարծիքը լսելու համար։  Դա կլինի ի լրումն սույն հոդվածով պահանջվող այլ 
հանրային հանդիպումների, կամ որոնք Վերահսկիչ Կոմիտեն ինչ-որ պատճառով 
անհրաժեշտ է համարում։

(9)  Խթանել House LA Program Fund-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի 
իրականացումը՝ հաշվի առնելով նրանց մշակութային արժեքը։  

(10)  Բնակարանային կարիքների գնահատման, Բնակարանային տարրի հետ 
համապատասխանության, Տարածաշրջանային բնակարանային կարիքների 
գնահատման հատկացումների առաջընթացի և Արդար բնակարանաշինության 
կայուն խթանման ուղղությամբ առաջընթացի արդյունքները հիմք ընդունելով՝ 
Վերահսկիչ Կոմիտեն կվերանայի ծրագրերն ու ծախսերը և ճշգրտումներ 
կկատարի սույն բաժնի (c)(1) ենթաբաժնում նշված Ծրագրի ուղեցույցներում՝ 
սույն հոդվածի նպատակներին ավելի լավ հասնելու համար, ներառյալ՝ 
ռասայական հավասարության նպատակներին հասնելը և բացառող 
պրակտիկաների վերացումը, մատչելի բնակարանների ընդլայնումը Խորհրդի 
բոլոր շրջաններում՝ կարիքը և հակադարձ տարանջատումը բավարարելու 
համար, և առաջնահերթություն տալով այն ծրագրերի ֆինանսավորմանը, որոնք 
ուղղված են խիստ ցածր, ծայրահեղ ցածր, շատ ցածր և ցածր եկամուտ ունեցող 
տնային տնտեսություններին, և առաջնահերթությունը տալով վարձակալության 
սուբսիդիաներին խիստ ցածր և ծայրահեղ ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսություններին։

(d) Վերահսկիչ կոմիտեի անդամներ

(1) Վերահսկիչ Կոմիտեին պետք է ունենա տասներեք (13) քվեարկող անդամ և  
երկու (2) խորհրդատու անդամ՝ աջակցելու երիտասարդների առաջնորդության 
զարգացմանը: 

(2) Անդամության խմբերը հետևյալն են. 

(i) Բնակարանաշինություն, պահպանում և ֆինանսավորում
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a. Տեղ թիվ 1.  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
փորձ բարձր մակարդակի որոշումներ կայացնելու 
բնագավառում ոչ առևտրային մատչելի բնակարանների 
զարգացման և պահպանման ոլորտում։

b. Տեղ թիվ 2.  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
ոչ առևտրային ակտիվների և գույքի կառավարման և 
գործառնությունների փորձ (նախապատվությունը տալով 
վարձակալների կողմից ներգրավված կառավարման 
պրակտիկային կամ ռեզիդենտ սեփականության 
իրավունք ունեցող անձանց)։

c. Տեղ թիվ 3.  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա փորձ 
բնակարանային ֆինանսավորման ոլորտում (հարկերից 
ազատված պարտատոմսեր, հարկեր, ֆինանսավորման 
գործակալության աշխատանք և այլն)։ 

d. Տեղ թիվ 4.   Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
փորձ՝ որպես շինարարական արհմիության անդամ, 
որը ներգրավված է աշխատուժի զարգացման, 
աշակերտողների ծրագրերի և Նախագծային 
աշխատանքային համաձայնագրերի շուրջ բանակցելու 
մեծածավալ  բնակարանային  ծրագրերում։

e. Տեղ թիվ 5.  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա փորձ 
ոչ առևտրային Համայնքային հողային տրաստներում 
կամ համայնքի զարգացման կորպորացիաներում։      

f. Տեղ թիվ 6.  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
տարանցիկ ուղղվածությամբ նախագծման փորձ:

(ii) Վարձակալների Պաշտպանություն և Աջակցություն 

a. Տեղ թիվ 7.  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
փորձ՝ որպես վարձակալների իրավունքների 
կազմակերպիչ կամ փաստաբան, որն աշխատում է 
համայնքային կազմակերպությունում՝ ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային տնտեսությունների վարձակալների 
անունից:     

b. Տեղ թիվ 8.  Անձ,  որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
փորձ՝ որպես կազմակերպիչ կամ փաստաբան,  որն 
աշխատում է  համայնքային կազմակերպությունում՝ 
տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
բնակարանային կարիքները հոգալու համար:

c. Տեղ թիվ 9.  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
փորձ որպես վարձակալի իրավունքների կամ 
արդար բնակարանային իրավունքի փորձագետ, որը 
ներկայացնում կամ պաշտպանում է վարձակալներին։

(iii) Կյանքի Փորձ և Գիտելիքներ 

a. Տեղ թիվ 10:  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
վարձակալի փորձ ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսությունում և/կամ առնվազն մեկ տարվա 
անօթևանության փորձ: 

b. Տեղ թիվ 11.  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
փորձ ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսությունում 
որպես վարձակալ և/կամ առնվազն մեկ տարվա 
անօթևանության փորձ։ 
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c. Տեղ թիվ 12.  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
հասարակական սեկտորում աշխատանքային կամ 
սպասարկման արհմիության ներկայացուցչի փորձ, որի 
անդամները  պայքարում  են  բնակարանային  ծախսերի  դեմ։ 
 
d. Տեղ թիվ 13.  Անձ, որն ունի առնվազն հինգ (5) տարվա 
փորձ՝ որպես համայնքի ղեկավար կամ կազմակերպիչ, 
որը պաշտպանում է մատչելի բնակարանների և 
աշխատանքային կենտրոնների մոտակայքում 
բարձրորակ տարանցումը և մատչելի բնակարանների 
արտադրության հետ կապված շարժունակության 
տարբերակների բացահայտումը։

(iv) Երիտասարդություն։  Տեղ թիվ 14 և 15.  Վերահսկիչ Կոմիտեի 
երկու խորհրդատու, ձայնի իրավունք չունեցող անդամները պետք 
է լինեն 16-ից 21 տարեկան անձինք։

(3) Իրավասություն 

(i) Վերահսկիչ Կոմիտեի անդամները պետք է լինեն Los Angeles 
քաղաքի բնակիչներ։

(ii) Ոչ մի անձ, որը ներկայումս ընտրված է որպես Քաղաքի, 
Վարչաշրջանի, հատուկ շրջանի, Նահանգի կամ Դաշնային 
պետական պաշտոնյա, չի կարող լինել Կոմիտեի անդամ։

(iii) Սույնով փոփոխություններ են մտցվում Քաղաքի շահերի 
բախման տեղական օրենսգրքում՝ համաձայն Քաղաքական 
բարեփոխումների ակտի, որպեսզի Վերահսկիչ Կոմիտեի 
անդամներից պահանջվի ներկայացնել տնտեսական շահերի 
տարեկան հայտարարություններ և այլ կերպ համապատասխանել այդ 
Ակտի  Էթիկայի  և  շահերի  բախման  դրույթներին։ 

(4) Նշանակում

(i) Նախնական նշանակումներ.  Բաժնի անձնակազմը 
Քաղաքապետին պետք է ներկայացնի առնվազն երեք 
որակավորված թեկնածու՝ յուրաքանչյուր խմբի անդամության 
համար։ Քաղաքապետը սույն բաժնի (d)(2) ենթաբաժնում 
թվարկված յուրաքանչյուր խմբի համար նշանակում է  անդամներ՝ 
Քաղաքային խորհրդի կողմից հաստատման պայմանով: 

(ii) Վերահսկիչ Կոմիտեի անդամները պետք է պաշտոնավարեն 
հինգ տարի ժամկետով։  Այնուամենայնիվ, 1-ին, 2-րդ, 7-րդ, 10-րդ և  
11-րդ տեղերը պետք է ունենան երեք տարվա  նախնական 
ժամկետ, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 12-րդ և 14-րդ տեղերը պետք է ունենան 
երկու տարվա նախնական ժամկետ, իսկ 5-րդ, 6-րդ, 9-րդ, 13-րդ և 15-
րդ տեղերը՝ նախնական մեկ տարվա ժամկետ։  Անդամները կարող 
են վերանշանակվել անսահմանափակ թվով ժամկետներով՝ 
Քաղաքապետի հայեցողությամբ։

(iii) Հետագա նշանակումները։  Վերահսկիչ Կոմիտեի անձնակազմի 
աշխատանքի ընդունվելուց հետո նրա աշխատակազմը 
Քաղաքապետին է ներկայացնում առնվազն երեք որակավորված 
թեկնածու՝ Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր թափուր տեղի համար։ 
Քաղաքապետը անդամներին նշանակում է Քաղաքային Խորհրդի 
հաստատմամբ։ 

(5) Հրաժարական, որակազրկում:  Վերահսկիչ Կոմիտեի անդամները կարող են 
ցանկացած ժամանակ հեռանալ Վերահսկիչ Կոմիտեի կազմից՝ Վերահսկիչ 
Կոմիտեին և Քաղաքապետին տրված գրավոր ծանուցմամբ։ Վերահսկիչ Կոմիտեի 
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այն անդամը, ով զբաղեցնում է որևէ որակազրկող պետական պաշտոն, կամ 
Կոմիտեիի անդամի կողմից նման պետական պաշտոն փնտրելու մտադրության 
մասին դիմումը, ներառյալ՝ թեկնածության մասին հայտարարությունը, համաձայն 
California նահանգի Կառավարության օրենսգրքի 85200 բաժնի, կամ Վերահսկիչ 
Կոմիտեի անդամի տեղափոխվելը քաղաքի սահմաններից դուրս անդամին 
որակազրկում է Վերահսկիչ Կոմիտեում աշխատելու իրավունքից այն բանից 
հետո, երբ Բաժինն այդ փաստի մասին ծանուցում է Վերահսկիչ Կոմիտեին։ 

(6) Հեռացման/դադարեցման հիմքերը: Վերահսկիչ Կոմիտեի անդամներին 
կարելի է հեռացնել պաշտոնից միայն մինչև ժամկետի ավարտը՝ հարգելի 
պատճառով։ Պատճառը ներառում է. (i) 12-ամսյա ժամկետում Հանձնաժողովի 
նիստից երկուսից ավելի բացակայություններ, որոնք չեն արդարացվում 
Հանձնաժողովի կողմից, (ii) 12-ամսյա ժամկետում Հանձնաժողովի 
նիստերից երեքից ավելի բացակայություններ, նույնիսկ եթե Հանձնաժողովի 
կողմից արդարացված են, (iii) ժողովներին, հանձնաժողովներին, 
ենթահանձնաժողովներին կամ Վերահսկիչ հանձնաժողովի նախագծերին կամ 
պարտականություններին ակտիվորեն չմասնակցելը, (iv) հակազդելով սույն 
հրամանագիրն ընդունած նախաձեռնության նպատակին կամ լեզվին, այդ 
թվում՝ մատչելի բնակարանների  կառուցմանը կամ պահպանմանը դեմ լինելը, 
(v) Վերահսկիչ հանձնաժողովի նիստերը կամ աշխատանքը խափանելը կամ 
ընդունված վարքագծի կանոններին չհամապատասխանելը, (vi) Հանձնաժողովում 
առկա որոշման հետ կապված շահերի բախումը չբացահայտելը, և (vii) Վերահսկիչ 
հանձնաժողովի գործունեությունը կարգավորող օրենքի խախտումը, ներառյալ՝ 
բայց չսահմանափակվելով, 1975 թվականի Քաղաքական բարեփոխումների 
ակտով և Ռալֆ Մ. Բրաունի ակտով:

(7) Բացահայտում և ինքնաբացարկ: Վերահսկիչ Կոմիտեի անդամները պետք է 
բացահայտեն շահերի ցանկացած բախում՝ փաստացի կամ ակնհայտ, ինչպես 
սահմանում է Էթիկայի Հանձնաժողովը։ Եթե Վերահսկիչ Կոմիտեի անդամը 
ուղղակի կամ անուղղակի ֆինանսական շահ ունի Վերահսկիչ Կոմիտեի 
որոշումից, նա պետք է հրաժարվի գործին մասնակցելուց և ներկայացնի 51-րդ 
ձևը Էթիկայի Հանձնաժողով (Ինքնաբացարկի Ծանուցման ձև) կամ այդ ձևը 
փոխարինող որևէ այլ ձև։   Եթե Վերահսկիչ Կոմիտեի անդամները կամ Քաղաքի 
աշխատակիցները հայտնում են շահերի բախման մասին, այդ հարցը կզեկուցվի 
սույն բաժնի (g)(2) ենթաբաժնում նշված Գլխավոր տեսուչին՝ հետաքննության 
և, անհրաժեշտության դեպքում, Վերահսկիչ Կոմիտեին զեկուցելու համար։ Այս 
բաժնում ոչինչ չպետք է փոխի կամ նվազեցնի Քաղաքի էթիկայի հանձնաժողովի 
լիազորությունները։

(8) Նախագահ և փոխնախագահ:   Վերահսկիչ Կոմիտեն իր անդամներից  ընտրում 
է Նախագահ կամ Փոխնախագահ յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա համար։   
Անդամները կարող են ծառայել որպես Նախագահ և Փոխնախագահ անընդմեջ՝ 
մինչև երեք ֆինանսական տարի։  

(e) Կոմիտեի Անդամների Փոխհատուցում: Վերահսկիչ Կոմիտեի անդամները 
փոխհատուցում կստանան ժողովին ներկա գտնվելու համար ոչ պակաս, քան  
150 դոլարի չափով յուրաքանչյուր հանդիպման համար։  Անդամները կարող են 
հրաժարվել փոխհատուցումից։ 

(f) Հանդիպումներ։  Վերահսկիչ հանձնաժողովը պետք է հանդիպի տարեկան առնվազն 
վեց անգամ, բացառությամբ 2022-23 ֆինանսական տարվա, որի ընթացքում Վերահսկիչ 
հանձնաժողովը պետք է հանդիպի առնվազն երկու անգամ: Ենթահանձնաժողովները 
պետք է հանդիպեն այնպես, ինչպես որ Վերահսկիչ Կոմիտեն անհրաժեշտ է համարում։ 

(g) Աշխատակազմ։   Քաղաքը Վերահսկիչ Կոմիտեին պետք է տրամադրի որակյալ 
նվիրված աշխատակազմ։ 

(1) Վերահսկիչ Կոմիտեն որոշում է իր աշխատակազմի և ռեսուրսների 
կարիքները, որոնք ենթակա են սույն հոդվածի 22.618.3 բաժնի (b) ենթաբաժնում 
նշված՝ House LA Fund-ի Ադմինիստրացիայի սահմանափակումներին: 
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(2) Վերահսկիչ Կոմիտեն աշխատանքի է ընդունում Գլխավոր տեսուչ՝ որպես 
Վերահսկիչ Կոմիտեին սպասարկող անձնակազմի գլխավոր անձ։   Քաղաքային 
խորհուրդը կարող է հեռացնել Գլխավոր տեսուչին Քաղաքային կանոնադրության 
1016-րդ հոդվածի բավարար պատճառաբանությամբ։  Գլխավոր տեսուչն իրավասու է 
աշխատանքի ընդունել կամ աշխատանքից հեռացնել լրացուցիչ անձնակազմի 
և ծախսել բյուջեով նախատեսված միջոցներն՝ ըստ անհրաժեշտության։  
Վերահսկիչ Կոմիտեն պետք է վերանայի և հաստատի Գլխավոր տեսուչի բյուջեն։  

(h) Ենթահանձնաժողովներ 

(1) Վերահսկիչ Կոմիտեն կարող է ստեղծել ենթահանձնաժողովներ կամ 
խորհրդատվական հանձնաժողովներ՝ իր աշխատանքին աջակցելու համար։      

(i) Սույն բաժնում ոչինչ չի սահմանափակում Քաղաքապետի և Քաղաքային խորհրդի 
լիազորությունները՝ առաջարկելու, փոփոխելու և ընդունելու Քաղաքի բյուջեն՝ համաձայն 
Քաղաքային կանոնադրությանը, այն պայմանով, որ այդ բյուջեն համապատասխանի 
սույն հոդվածով պահանջվող հատկացումներին։

ԲԱԺ: 22.618.7.  ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

(a) Ցանկացած շինարարական կամ վերականգնման նախագիծ, որը ստանում 
է միջոցներ կամ ֆինանսավորվում է այս միջոցառման օգնությամբ, հանդիսանում 
է հասարակական աշխատանք, որի համար վճարվում է գերակա աշխատավարձ՝ 
Աշխատանքային օրենսգրքի 2-րդ բաժնի 7-րդ մասի 1-ին գլխում (սկսած 1720 բաժնից) 
սահմանված նպատակներով։ 

(b) 40 և ավելի միավոր նախագծերի ամբողջ շինարարությունն ու վերականգնումը, 
որոնք ստանում են միջոցներ կամ ֆինանսավորվում են այս միջոցառման օգնությամբ, 
ենթակա կլինեն Los Angeles քաղաքի Հանրային Աշխատանքների Բաժնի Նախագծման 
Աշխատանքների Համաձայնագրին։  Սույն ենթաբաժնի նպատակների համար 
միավորների թիվը նշանակում է միավորների այն առավելագույն քանակը, որը 
թույլատրված է հողօգտագործման թույլտվություն տրամադրող մարմնի կողմից 
կառուցապատման ծրագրի համար տրված ցանկացած իրավունքով, անկախ նրանից՝ 
շինարարությունը փուլերով է ընթանում, թե սեփականության իրավունքը բաժանված է։   

(c) Եթե Los Angeles/Orange Վարչաշրջանների Շինարարության և շինարարական 
արհեստների խորհրդի և Հարավային California-ի Ոչ առևտրային բնակարանների 
ասոցիացիայի (SCANPH) միջև փոխադարձ համաձայնությամբ բանակցվում է ծրագրի 
աշխատանքային համաձայնագիր (PLA) և հաստատվում է Los Angeles-ի Քաղաքային 
խորհրդի կողմից, իսկ հետո՝ շինարարական և վերականգնողական աշխատանքներ 
կատարող կապալառուների կողմից այն նախագծերի վրա, որոնք ստանում են 
միջոցներ կամ ֆինանսավորվում են այս միջոցառման օգնությամբ, ապա դրանք պետք 
է համապատասխանեն հատուկ միջոցառումների ամբողջ PLA-ին, այլ ոչ թե Հանրային 
աշխատանքների Բաժնի PLA-ին։  

(d) Սույն ենթաբաժնի նպատակներով «նախագծման աշխատանքային 
համաձայնագիր»-ն ունի նույն նշանակությունը, ինչ Հանրային պայմանագրերի 
օրենսգրքի 2500-րդ հոդվածի (1) պարբերության (b) ենթաբաժնում։ 

ԲԱԺ. 22.618.8.  ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՄՏՑՆԵԼՈՒ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(a) Քաղաքային խորհուրդը կարող է փոփոխել սույն հոդվածը կամ նախաձեռնողական 
օրինագծի ցանկացած այլ դրույթ, սակայն պայմանով, որ. 

(1) Նման փոփոխությունները կշարունակեն կամ կհեշտացնեն սույն հոդվածի 
22.618.1 բաժնում նշված նպատակները, և House LA Fund-ում գումարները կծախսվեն 
սույն հոդվածի 22.618.3 բաժնի համաձայն: 

(2) Ոչ մի նման փոփոխություն չի կարող մեծացնել Քաղաքային օրենսգրքի 
21.9.2 բաժնի (b) ենթաբաժնի համաձայն սահմանված հարկը՝ California նահանգի 
Կառավարության օրենսգրքի 53750(h) բաժնի իմաստով` առանց California նահանգի 
Սահմանադրության XIII հոդվածով պահանջվող ընտրողների թույլտվության։   
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(3) Ոչ մի նման փոփոխություն չի կարող նվազեցնել 22.618.7 բաժնի
պահանջները։

(b) Վերահսկիչ Կոմիտեն պետք է վերանայի սույն հոդվածի ցանկացած առաջարկվող 
փոփոխություն կամ նախաձեռնող օրինագծի ցանկացած այլ դրույթ, որն ընդունել 
է այն նախքան Քաղաքային Խորհուրդը կընդունի առաջարկվող փոփոխությունը և 
կարող է կարծիք հայտնել՝ արդյոք փոփոխությունը նպաստում է սույն հոդվածի 22.618.1
բաժնում նշված նպատակներին և համահունչ է սույն հոդվածի 22.618.3 բաժնի ծախսերի 
խմբերի հետ։  Եթե Վերահսկիչ Կոմիտեն համարում է, որ առաջարկվող փոփոխությունը 
չի համապատասխանում այդ նպատակներին, Քաղաքային Խորհուրդը պետք է գրավոր 
եզրակացություններ կատարի հակառակի վերաբերյալ, որոնք հիմնված են իր առջև 
ներկայացված արձանագրության էական ապացույցներով՝ փոփոխության ընթացքը 
հիմնավորելու համար, չնայած այդ հակադիր կարծիքին։

ԲԱԺԻՆ 5. ՕՐԻՆԱԳԾԻ ԺԱՄԿԵՏԸ 

Ընդունվելուց հետո Անօթևանության Կանխարգելման և Մատչելի Բնակարանների 
Ֆինանսավորման այս Los Angeles-ի Ծրագիրն ուժի մեջ կմտնի 2023 թվականի հունվարի 
1-ից և կգործի մինչև Los Angeles քաղաքի բնակիչների կողմից չեղյալ հայտարարվելը։

ԲԱԺԻՆ 6: ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԻ ԱՃ  

Համաձայն California նահանգի Սահմանադրության XIII B հոդվածի և գործող օրենքների՝  
2022 թվականի նոյեմբերի 3-ից չորս տարվա ընթացքում Քաղաքի համար 
հատկացումների սահմանաչափը կավելացվի Քաղաքային օրենսգրքի  
21.9.2 բաժնի (b) ենթաբաժնում սահմանված հարկի գանձմամբ հավաքվող համախառն 
գումարով։ 

ԲԱԺԻՆ 7. ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն Ակտը պետք է մեկնաբանվի այնպես, որ համապատասխանի դաշնային, 
նահանգային և տեղական բոլոր օրենքներին, կանոններին և կանոնակարգերին։  Եթե 
սույն նախաձեռնող օրինագծի որևէ բաժին, ենթաբաժին, կետ, նախադասություն, 
արտահայտություն կամ հատված հակասահմանադրական կամ անվավեր է ճանաչվում 
համապատասխան իրավասու շրջանի որևէ դատարանի կամ ատյանի կողմից, 
ապա մնացած բաժինները, ենթաբաժինները, կետերը, նախադասությունները, 
արտահայտությունները կամ հատվածներն ամբողջությամբ և լիիրավ ուժի մեջ կմնան, 
և այդ նպատակով սույն նախաձեռնողական օրինագծի դրույթները բաժանելի են 
համարվում: Այսպիսով, ընտրողները հայտարարում են, որ իրենք կանցնեին այս 
նախաձեռնողական միջոցառման բոլոր բաժինները, ենթաբաժինները, կետերը, 
նախադասությունները, արտահայտությունները կամ հատվածները՝ առանց 
հակասահմանադրական կամ անվավեր ճանաչված բաժնի, ենթաբաժնի, կետի, 
նախադասության, արտահայտության կամ մասի։  
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1.  Քվեարկելու իրավունք, եթե դուք գրանցված ընտրող եք: Դուք քվեարկելու
իրավունք ունեք, եթե`

2. Քվեի իրավունքը, եթե դուք գրանցված ընտրող եք, նույնիսկ եթե Ձեր անունը չկա
ցուցակում:
Դուք քվեարկելու եք պայմանական քվեաթերթիկով: Ձեր քվեն հաշվի կառնվի, եթե
ընտրական հանձնաժողովի անդամները որոշեն, որ Դուք քվեարկելու իրավունք
ունեք:

3. Քվեի իրավունքը, եթե ընտրատեղամասերը փակվելիս Դուք դեռ հերթի մեջ եք:
4. Գաղտնի քվեարկության իրավունք՝ առանց Ձեզ որևէ մեկի անհանգստացնելու

կամ ասելու, թե ինչպես քվեարկեք:
5. Նոր քվեաթերթիկ ստանալու իրավունքը, եթե Դուք, դեռևս չքվեարկած, սխալ եք

թույլ տվել: Դուք կարող եք՝
Ընտրատեղամասում ընտրական հանձնաժողովի անդամին խնդրել՝ ստանալու
նոր քվեաթերթիկ
Փոխարինեք Ձեր հեռակա քվեարկման քվեաթերթիկը նորով ընտրական բյուրոյում
կամ Ձեր ընտրատեղամասում կամ
Քվեարկեք պայմանական քվեաթերթիկով:

6. Քվեարկության ժամանակ ցանկացածից օգնություն ստանալու իրավունքը՝
բացառությամբ ձեր գործատուի կամ արհմիության ներկայացուցչի:

7. Կալիֆորնիայի ցանկացած ընտրական տեղամասում հեռակա քվեարկման Ձեր
լրացրած քվեաթերթիկից հրաժարվելու իրավունքը:

8. Այլ լեզվով ընտրական նյութեր ստանալու իրավունքը, եթե Ձեր քվեարկության
տեղամասում շատերը խոսում են այդ լեզվով:

9. Ընտրական հանձնաժողովի անդամներին ընտրությունների ընթացակարգերի
վերաբերյալ հարցեր ուղղելու և ընտրությունների ընթացքը դիտելու իրավունքը:
Եթե այն անձը, ում Դուք հարց եք ուղղել, չի կարող պատասխանել Ձեր հարցին,
նա պետք է Ձեզ ուղարկի այն անձի մոտ, ով կարող է պատասխանել Ձեր հարցին:
Ձեր կողմից ճնշում գործադրելու դեպքում նրանք կարող են Ձեզ չպատասխանել:

10. Ցանկացած անօրինական կամ կեղծ ընտրական գործունեության վերաբերյալ
զեկուցելու իրավունքը ընտրական հանձնաժողովի անդամին կամ նահանգային
բյուրոյի քարտուղարին:

 Կալիֆորնիայում ապրող ԱՄՆ 
քաղաքացի եք
առնվազն 18 տարեկան եք
 գրանցված եք այնտեղ, որտեղ 
ներկայումս ապրում եք

Եթե կարծում եք, որ նշված որևէ 
իրավունք ոտնահարվել է, զանգահարեք 
նահանգային ընտրողների հարցերով 
քարտուղարի գաղտնի անվճար թեժ գիծ 
(800) 345-VOTE (8683) հեռախոսահամարով:

www.sos.ca.gov կայքում

(800) 345-VOTE (8683) հեռախոսահամարով

elections@sos.ca.gov էլ փոստով

 Ներկայումս քրեական հանցանքի 
համար նահանգային կամ ֆեդերալ 
մակարդակով դատապարտված չեք 
ազատազրկման և
 ներկայումս դատարանի կողմից 
քվեարկման համար ճանաչված չեք 
անգործունակ

ԴՈՒՔ ՈՒՆԵՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ընտրողների Իրավունքների Նախագիծը

*AR69*



Աուդիո ձայնագրություններ (213) 978-0444
Ձայնային սարքավորումները հասանելի են ձեր քվեարկության 
կենտրոններում՝ ձեզ օգնելու համար:

Braille Institute Library Central Library
741 North Vermont Avenue 630 West 5th Street
Los Angeles, CA  90029 Los Angeles, CA 90071
(323) 660-3880 (213) 228-7000

Քվեարկողները կարող են նաև պահանջել ձայնագրությունների 
պատճենը մեր գրասենյակից.

Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

Տեղեկատվություն հատուկ կարիքներով
քվեարկողների համար

LA վարչաշրջանի քվեարկության կենտրոններն ապահովում են հաշմանդամի 
սայլակների համար հասանելիություն և/կամ մայթեզրի քվեարկություն: Քվեարկության
 կենտրոնի ներսում դուք կարող եք գտնել սարքեր, որոնք կօգնեն ձեզ քվեարկել:

Այս գրքույկում ներառված օրինագծերի աուդիո ձայնագրությունները 
հասանելի են անգլերեն, հայերեն, չինարեն (մանդարին և կանտոներեն), 
ֆարսի, հինդի, ճապոներեն, քմերերեն, կորեերեն, ռուսերեն, 
իսպաներեն , տագալերեն , թայերեն և վիետնամերեն 
լեզուներով: Այս ձայնագրությունները հասանելի են մեր կայքում՝ 
clerk.lacity.org/clerk-services/elections/municipal-elections 
հղումով՝ սեղմելով «Measure(s) on the Ballot» վանդակը, 
ինչպես նաև հետևյալ վայրերում. 

Լսողության խնդիրներ ունեցող քվեարկողների համար տրամադրվում
 է TTY հեռախոսահամար: 

Լեզվային աջակցություն (800) 994-8683
Քաղաքապետարանը նաև տրամադրում է քվեարկության նյութեր
հայերեն, չինարեն, ֆարսի, հինդի, ճապոներեն, քմերերեն, կորեերեն, 
ռուսերեն, իսպաներեն, տագալերեն, թայերեն և վիետնամերեն լեզուներով:

TTY հեռախոսահամար (213) 473-3231

FP-INS-AR

Հասանելիություն և այլ օժանդակ սարքեր
800-815-2666, ընտրանք 7 (LA վարչաշրջանի թեժ գիծ)

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 202270 *AR70*



FP-CAL-AR ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2022

Ընտրությունների օրվա հիշեցում

Նոյեմբեր

Քվեարկության կենտրոնները բացվում 
են առավոտյան 7:00-ին և փակվում 

երեկոյան 8:00-ին: 

ԿԻՐ ԵՐԿ ԵՐՔ ՉՈՐՔ ՀՆԳ ՈՒՐԲ ՇԱԲ

Ընտրությունների օրը ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ Է՝ 
ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 8-ին:
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Քվեարկողի գրառումներ

FP-NTS-AR

Ընտրությունների օրը երեքշաբթի 
է՝ նոյեմբերի 8-ին:

Այս էջն անհրաժեշտ է տպագրության 
դասավորության համար:
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For Election Information, 
please call 1-888-873-1000

The City of Los Angeles provides voter information  
in English as well as in the following languages:

Для получения копии данной брошюры на русском 
языке позвоните по номеру 1-800-994-VOTE (8683). 

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար 
զանգահարեք 1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ 1-888-873-1000 

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՈՎ:
Los Angeles-ի Քաղաքապետարանը տրամադրում է 

քվեարկողի տեղեկություններ անգլերեն, ինչպես նաև 
հետևյալ լեզուներով՝ 



ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՐԵՇՔԱԲԹԻ, 8 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, 2022
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Կազմող՝   HOLLY L. WOLCOTT, Քաղաքի գործավար 

ՔՎԵԱՐԿՈՂԻ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ
ԳՐՔՈՒՅԿ

ARMENIAN


