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 ហសចក្ដីហស្នើ

ការហធវើឱតាយ្សបចតាបាប់នូវកញ្តា។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។64

  លសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 64  

  ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 64  

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 64 ដដលចូលជាធរមាន អាចោក់កំេិតហលើការហាមឃត់ការផតាសាយោណិរ្
កម្អំពដីការរក់កញ្តាហៅហលើកញ្ក់ទូរទសតាសន ៍ដដលអាចហធវើឲតាយការផតាសាយោណិរ្កម្អំពដីកញ្តាហនាះ
្តរូវោនចាក់ផតាសាយហៅកាន់អ្នកទសតាសនារាប់លាននាក់ដដលជាកុមារ និងហក្ងវ័យរំទង ់ក្នចុងរយៈហពល  
45 ្នតាំ។ ការផតាសាយោណិរ្កម្ទាំងហនះអាចហលចហេើងក្នចុងអំេចុងហពលននការ្បកួតកដីឡាអូឡាំពិក  
ហៅក្នចុងកម្វិធដី "The Voice," "The Big Bang Theory" និងកម្វិធដីរាប់រយហផតាសងហទៀតដដល
មាន្បជា្បិយចំហោះអ្នកទសតាសនាវ័យហក្ង។ 

ការផតាសាយោណិរ្កម្អំពដីការរក់កញ្តាទាំងហនះអាច្តរូវោនអនុញ្តាតហៅកម្វិធដីផតាសាយហៅហមា៉តាងដដល
មានទសតាសនិករនហ្ចើនជាងហគបំផុត និង្បដេល 95% ននកម្វិធដីដដលចាក់ផតាសាយហៅកញ្ក់
ទូរទសតាសន៍ទាំងអស់។ កុមារអាចហមើលហឃើញការផតាសាយោណិរ្កម្សករ្គាប់ និងនំហ្ោននដីកញ្តា— 
ផលិតផលដូចគានតាដដលទទួលការរិះគន់អំពដីការហកើនហេើងយា៉តាងខា្តាំងននការចូលបន្ទប់សហនង្តាះបនា្តាន់
ហៅ Colorado។ 

ហយើងហាមឃត់ចំហោះការផតាសាយោណិរ្កម្អំពដីថានតាំរក់ហៅហលើកញ្ក់ទូរទសតាសន ៍ពដីហ្ោះការសិកតាសា
បង្តាញថា ការផតាសាយោណិរ្កម្ដបបហនាះោនហលើកទឹកចិត្ឲតាយកុមារចាប់ហផ្ើមរក់ថានតាំរក់ទាំងហនាះ។  
ការផតាសាយោណិរ្កម្អំពដីការរក់កញ្តាហៅហលើកញ្ក់ទូរទសតាសន ៍គួរដត ្តរូវោនហាមឃត ់បែុដន្
អ្នកគាំ្ទទាំងឡាយមិនចង់ហធវើការរឹតតតាបិតចំហោះ្ោក់ចំហណញដ៏ហ្ចើនសន្ឹកសនា្តាប់ដដលពួកហគ
មានគហ្មាងបហងកើត ដដល្តរូវោនោ៉តាន់សាមតានថាអាចមានចំនួនរាប់ោន់លាន ហនាះហេើយ។ ហេើយ
ដូចគានតានឹងទឹក្ោក់ស្មាប់ថានតាំរក់ផងដដរ សារដីវកម្ដដល្គប់្គងទដីផតាសារដតមានតាក់ឯងដដល្តរូវោន
បហងកើតហេើងហោយហសចក្ដីហស្នើហលខ 64 អាចហ្បើ្ោស់ទឹក្ោក់ហនាះហដើមតាបដីផ្ល់រូនអ្នកនហយាោយ
ទាំងឡាយហដើមតាបដីធានាថា ហយើងនឹងមិនអាច្តេប់ហៅហធវើឲតាយមានការខូចខាតដដលហសចក្ដីហស្នើហលខ  
64 នឹងហធវើហេើយ។ 

Sharon Levy, M.D., FAAP, ្បធានគណៈកម្ការសិកតាសា និងហពទតាយកុមារនន្បហទស
អាហមរិកចំហោះរំហលា្បោំនននហ្គឿងហញៀន ហធវើការ្ពមានថា "វា្តរូវចំណយហពលជាហ្ចើនរំនាន ់ 
និងរាប់លានរដីវិត និង្ោក់រាប់ោន់លានដុលា្តារក្នចុងការបហងកើតភាពអន្រាយននការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់
ចំហោះសុខភាព ហបើហទាះបដីជាភាពអន្រាយទាំងហនាះមានហ្ចើនហលើសលុបក៏ហោយ។ 
ហយើងមិនគួរគិតថា កញ្តា "គាមតានកំេុស រេូតទាល់ដតកំេុសណមួយ្តរូវោនបញ្តាក់អះអាងហនាះ
ហទ" ហោយពិចារណហលើអវដីដដលហយើងោនដឹងរួចហេើយអំពដីភាពអន្រាយនានាចំហោះហក្ងរំទង់។" 

បនា្តាប់មានកំដណទ្មង់នាហពល្្ដីៗហនះ ពុំមានអ្នកណមានតាក ់បន្ជាប់ពន្នាគារហៅ California  
ហោយសារដតមូលហេតុដតមួយគត់ននការកាន់កាប់កញ្តាធម្តាហទៀតហនាះហទ។ អវដីដដល ហសចក្ដីហស្នើ
ហលខ 64 ហលើកហេើងយា៉តាងពិត្ោកដហនាះគឺ ការហធវើឲតាយកុមារ្បឈមនឹងភាពអន្រាយហដើមតាបដីបហងកើត
្ោក់រាប់ោន់លាន។ 

សូមចូលរួមជាមួយហយើងខញចុំហដើមតាបដីហោះហ្នតាតរំទាស់ហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 64។ 

KATIE DEXTER, អតដីត្បធានាធិបតដី 
សមាគមគណៈកម្ការសាលាននហខានធដី San Diego 

JOHN QUINTANILLA, សមារិកគណៈកម្ការ 
មណ្ឌលសិកតាសាធិការ Rosemead 

CYNTHIA RUIZ, សមារិកគណៈកម្ការ 
មណ្ឌលសិកតាសាធិការរួបរួម Walnut Valley

ចុងបញ្ប់ហសចក្ដីហស្នើហលខ 64 បហងកើត្បព័ន្ដដលមានសុវត្ថិភាព ្សបចតាបាប ់និង្គប់្រុងហ្ជាយ
មួយស្មាប់ការហ្បើ្ោស់កញ្តាហោយមនុសតាសហពញវ័យ ខណៈហពលហនាះក៏ហធវើការការោរហក្ងៗរបស់
ហយើងផងដដរ។ 

កញ្តាអាចរកោនហស្ទើរដតហៅ្គប់ទដីកដនលៃងហៅ California—បែុដន្គាមតានការោរចំហពើកុមារ គាមតានការ
បញ្តាក់អំពដីសុវត្ថិភាពរបស់ផលិតផល និងមិនបហងកើត្ោក់ចំណូលពន្រូនរដ្ឋហេើយ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 64 ្គប់្គង ោក់បញ្ញត្ ិនិងេូតពន្ហលើការហ្បើ្ោស់កញ្តាហោយមនុសតាសហពញ
វ័យ និងបញ្ប់ការហធវើឲតាយការហ្បើ្ោស់កញ្តា្បកបហោយទំនួលខុស្តរូវរបស់មនុសតាសហពញកា្តាយជា
បទឧ្កិដ្ឋហៅ California។ 

ហសចក្ដីហស្នើដដលគាំ្ទដល់សមាគម្គរូហពទតាយហៅ California។ 64 ហ្ោះវារួមបញ្ជូលទមា្តាប់
អនុវត្លអបំផុតរបស់រដ្ឋដដលោនហធវើឲតាយការហ្បើ្ោស់កញ្តាហោយមនុសតាសហពញវ័យកា្តាយជា្សប
ចតាបាប់រួចរាល់ហេើយ និងហគារពយា៉តាងខា្តាប់ខ្លួនតាមអនុសាសន៍ទាំងឡាយរបស់គណៈកម្ការដខតាស
បូហខៀវចំហោះហគាលនហយាោយកញ្តា ដដលោនរួមបញ្ជូលទាំងការអនុវត្ចតាបាប ់និងអ្នករំនាញដផ្នក
សុខភាពសាធារណៈផងដដរ។ 

ហតើហសចក្ដីហស្នើហនះមានលក្ខណៈដបបណ 64 ការងរ ៖ 

• ហយាងតាមចតាបាប់ហនះ មនុសតាសហពញវ័យដដលមានអាយុ 21 ្នតាំហេើងហៅ នឹង្តរូវោនអនុញ្តាត
ឲតាយកាន់កាប់កញ្តាដដលមិនហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយក្នចុងចំនួនតិច និងោំកញ្តាក្នចុងចំនួនតិចហៅផ្ទះ
ស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ផ្តាល់ខលៃលួន។ ការលក់កញ្តាដដលមិនហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយនឹងកា្តាយជា
្សបចតាបាប់ស្មាប់ដតអារដីវកម្ដដល្តរូវទទួលោនការោក់បញ្ញត្ិក្មិតខ្ពស ់និងទទួលោន
អាជា្តាប័ណ្ណដតបែុហណ្តាះ និងមានដតមនុសតាសហពញវ័យដដលមានអាយុ 21 ្នតាំហេើងហៅបែុហណ្តាះ
ដដលនឹង្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយចូលហៅកាន់កដនលៃងហធវើអារដីវកម្ដបបហនាះ។ ោនដីយោ្តាននឹងមិន
លក់កញ្តាហនាះ ហេើយហាងលក់ហ្គឿង្សវឹង ឬហាងលក់មហជូបអាហារក៏មិនលក់កញ្តាផងដដរ។ 

ការការោរកុមារ ៖ 

• ឈ្លួញថានតាំហពទតាយមិនហស្នើសុំ្ស្ចុតាងបញ្តាក់អំពដីអាយុហេើយ និងបច្ចុបតាបន្ន ឈ្លួញទាំងហនាះអាច
លក់កញ្តាអមជាមួយថានតាំហពទតាយ និងសារធាតុគដីមដីដដលហ្គាះថានតាក់ទាំងឡាយ។ 64 រួមបញ្ជូលការ
ការោរកុមារដដលមានភាពតឹងរុឹងបំផុតហៅក្នចុង្បហទស ហោយត្មរូវឲតាយអ្នកទិញ្តរូវដតមានអាយុ  
21 ្នតាំ ហាមឃត់ការហធវើការផតាសាយោណិរ្កម្ដដលសំហៅហោយផ្តាល់ហលើកុមារ និង្តរូវឲតាយ
មានការបិតសា្តាកចតាបាស់លាស់ និងការហធវើហតស្ផលិតផលហោយឯករារតាយហដើមតាបដីធានាោននូវ
សុវត្ថិភាព។ 64 ហាមឃត់ការហធវើោណិរ្កម្កញ្តាហៅជាប់សាលាហរៀន។ 

ការិយាល័យអ្នកវិភាគដផ្នកនដីតិបញ្ញត្ិឯករារតាយោនរកហឃើញថា 64 នឹងបហងកើន្ោក់ចំណូល និងកាត់
បន្ថយការចំណយនានា។ តាមរយៈការ្បមូលពន្ហលើកញ្តាដដលមិនទាន់ោនបង ់វាផ្ល់រូននូវ
្ោក់ចំណូលជាង 1 ោន់លានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំហដើមតាបដីរួយដល ់California។ ហេើយវាអាច
រួយសនតាសំ្ោក់ោនរាប់សិបលានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំស្មាប់ការចំណយហលើការអនុវត្ចតាបាប់
ដដលមានការ្យចុះ។ សរុបមក ហនាះគឺជាផល្បហយារន៍ជាទឹក្ោក់ចំនួន 11 ោន់លាន
ដុលា្តារហៅទសវតតាសរ៍បនា្តាប់។ 

• 64 ដកត្មរូវកំេុសននវិធានការកាលពដីអតដីតដដលមិនោនកំណត់ទិសហៅដដល្តរូវទទួលោន
្ោក់ទាំងហនាះ។ ផ្ទចុយមកវិញ វិធានការហនះមានភាពជាក់លាក់អំពដីវិធដីដដល្ោក់ហនះអាច្តរូវ
ោនចំណយ។ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 64 រារាំងយា៉តាងជាក់លាក់ចំហោះអ្នកនហយាោយក្នចុងការបដងវរ
្ោក់ទាំងហនាះហៅកាន់គហ្មាងសតវចិញ្ឹមោច់ហោយដេករបស់ពួកហគ។ 

• 64 ទូទាត់្ោក់ហោយខលៃលួនឯង និងបហងកើត្ោក់រាប់ោន់លានស្មាប់កម្វិធដីបនា្តាប់ពដីហចញពដី
សាលាហរៀន ដដលរួយកុមារឲតាយសានតាក់ហៅសាលាហរៀន ស្មាប់ការោក់ឲតាយចូលបហ្មើការងរ ការ
បណ្ដះបណ្តាលការងរ និងការពតាយាោលសុខភាពខួរកតាបាល ការអប់រំអំពដីការហរៀសវាងពដីការហ្បើ
្ោស់ថានតាំហញៀនស្មាប់យុវវ័យ ពតាយាោលការហញៀនហ្គឿង្សវឹង និងថានតាំហញៀន និងផ្ល់មូលនិធិ
ដល់ការបណ្ដះបណ្តាល និងការ្សាវ្ជាវស្មាប់ការអនុវត្ចតាបាប់ហដើមតាបដីអនុវត្ចំណត់ការោច់
ខាតចំហោះការហបើកបរដដលស្ថិតហៅហពលដដលមានសាមតារតដី ទន់ហខតាសាយ។ ហៅទសវតតាសរ៍បនា្តាប់  
កម្វិធដីទាំងហនះនឹងទទួលោន្ោក់ចំណូលរាប់ោន់លាន។ 

ជាហរៀងរាល់្នតាំ មានបទឧ្កិដ្ឋជាង 8,800 ករណដីដដលមានការចាប់ខលៃលួនរនជាប់ហចាទហោយសារ
ការោំ ឬលក់កញ្តាហៅ California ដដលហពលខលៃះអាចបណ្តាលឲតាយមានការជាប់ពន្នាគាររយៈ
ហពលដវងផងដដរ។ ហនះគឺជាការខ្ះខា្តាយយា៉តាងហ្ចើនហលើការអនុវត្ចតាបាប់។ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 64 នឹង
ឈប់បំផ្តាញរដីវិតមនុសតាសហោយសារកញ្តាហទៀតហេើយ។ 

បទបញ្ញត្ិដ៏តឹងរុឹង និង្បកបហោយសុ្និចឆេ័យដដលោនហស្នើហេើងហៅក្នចុង 64 ទទួលោនការគាំ
្ទពដីសម្ព័ន្ភាពហ្ចើនជាងហគបំផុតដដលធា្តាប់មានចំហោះកំដណទ្មង់កញ្តា ដដលរួមបញ្ជូលទាំង
ឧត្មហសនដីយ៍ឯក Gavin Newsom សមារិកសភា្បជាធិបហតយតាយ និងសាធារណរដ្ឋ, ការហាម
ឃត់ចំហោះការ្ប្ំងនឹងការអនុវត្ចតាបាប,់ California NAACP, គណបកតាស្បជាធិហតយតាយនន
រដ្ឋ California និងសម្ព័ន្ភាពហផតាសងហទៀត។ 

ហយើងទាំងអស់គានតាសុទ្ដតដឹងថាវិធដីសានស្របស់ California ចំហោះកញ្តានាហពលបច្ចុបតាបន្នមាន
ភាពមិនភាពសមហេតុផលហនាះហទ។ វាដល់ហពលដដល្តរូវបញតាឈប់្បព័ន្ដដលមានភាពដបកោក់
របស់ហយើង និងអនុវត្កំដណទ្មង់ដដល្តរូវោនបញ្តាក់អះអាង ហធវើដូហច្នះកញ្តានឹងមានសុវត្ថិភាព  
ស្ថិតហៅហ្កាមការ្គប់្គង និងជាប់ពន្។ 

DR. DONALD O. LYMAN, អតដីត្បធានដផ្នក្គប់្គងរំងឺរា៉តាំនរេ និងការរងរបួស 
្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈហៅ California 

GRETCHEN BURNS, នាយក្បតិបត្ ិ
មាតាបិតាស្មាប់ការពតាយាោល និងហោះ្សាយការហញៀន 

STEVEN DOWNING, អតដីតអនុ្បធាន ្កសួងបែូលដីសននរដ្ឋ Los Angeles 
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64
  សេចក្ដីអះអាងដែលទបឆាំងសេចក្ដីសេនើ 64  

  ការបែិសេធសៅនឹងសេចក្ដីអះអាងដែលទបឆាំងសេចក្ដីសេនើ 64  

េមលែឹងសមើេការពិត យុទ្ធស្េតរា្្នភាពភ័យខ្្ច ពដីសកុមដែេដតងដតសបឆំងនឹងកំដណទសមង់
កញ្្។ 

• ភេតនុតាងមួយចំនួនបានបរ្្ញថរែ្ឋដែេបាននដីត្យានុកូេកម្មកញ្្មាន ការសសបើសបាេ់កញ្្
សដាយយុវជន តិចជាងមុន។ សេចកតដី សេនើសេខ 64 មានការការពារកុមារដែេតឹងរុឹងបំ្ុត៖ ការ
បិតស្្កេញ្្អំពដី ការសពមាន ការសវចខ្ចប់ដែេកុមារមិនអាចសបើកបាន និងការរឹតត្បិត ចំសពាះការ
្្សាយពាណិជ្ជកម្ម សហើយសេចកតដីសេនើសនះក៏តសមរូវឲ្យមានការ រក្សាទុកកញ្្សៅឆ្្យពដីកដនលែងដែេ
អាច សមើេស�ើញជាសធារណៈដែេសៅឆ្្យពដីសក្មងៗ្ងដែរ។ 

• ពុំមានចំណុចណាមួយ សៅកននុង 64 ស្វើឲ្យការ្្សាយ ពាណិជ្ជកម្មកញ្្សៅសេើកញ្ចក់ទូរទេ្សន៍
មានភាពសេបច្បាប់ស�ើយ។ ច្បាប់េហព័ន្ធហាមឃាត់ការស្វើដបបសោះ! 

• ពុំមានការបញ្្ក់យ៉្ងច្បាេ់លាេ់ថ មានការសកើនស�ើង ននការសបើកបរេ្ិតសៅកននុងេភាព
សខ្សាយស្្រតដី សៅកននុងរែ្ឋដែេ បានស្វើឲ្យកញ្្កា្្យជាសេបច្បាប់សោះស�ើយ សហើយពុំមានការ
សកើនស�ើងនូវហានិភ័យនន ការបុករា្្សោះសទ។ ទាំងសកេួងេុវត្ិភាពសធារណៈ និងរែ្ឋបាេ
េុវត្ិភាពចរាចរណ៍្លែចូវនហសវយ៍ជាតិ បានបញ្្ក់យេ់សពមចំសពាះចំណុចសនះ។ 

សបាះ សឆ្្ត រាំសទចំសពាះ 64 ពដីសសពាះ៖ 

• 64 បណា្្ក់ទុនសបាក់រាប់រយលានសេើបរិកា្្រ និងការបណ្តះបណា្្េ អំពដីការអនុវតតច្បាប់សែើម្បដី
ចាត់វិធានការយ៉្ងតឹងរុឹងសេើការសបើកបរ សដាយរា្្នេុវត្ិភាព។ វាដបងដចកមូេនិ្ិថ្មដីៗសែើម្បដី
អភិវឌ្ឍបទដា្្នច្បាប់សេប់សជុងសសជាយ ោោ សយងតាមការដណោំរបេ់នេរបាេ េ្បាត ្ លែចូវ 
នហសវយ៍នន California ចំសពាះការវាេ់ដវងអំពដីភាពសខ្សាយស្្រតដីរបេ់អនកសបើកបរ។ 

• 64 ស្វើឲ្យការការពារេុខភាព និងេុវត្ិភាពសធារណៈកា្្យជាអាទិភាពទដី 1 របេ់អនកសេប់
សេងដែេស្វើការកំណត់អនកដែេមានេុណេម្បតតិសេប់សរាន់កននុងការទទួេបានអាជា្្ប័ណ្ណស្វើ
ពាណិជ្ជកម្មកញ្្។ 

• 64 អភិរក្សការសេប់សេងកននុងមូេដា្្ន។
• 64 អភិវឌ្ឍការការពារអនកសសបើសបាេ់ដែេសតរូវបានចុះហត្សេខសដាយអភិបាេ។ 
ការិយេ័យអនក វិភាេ នដីតិបញ្ញតតិឯករាជ្យនិយយថ 64 នឹងបសង្កើន សបាក់ចំណូេ និងកាត់បន្យ
ចំណាយ។ ការតាក់ដតងច្បាប់ននេណបក្សចំនួនពដីរបានរាំសទ 64 ពដីសសពាះវាដ្្អក សេើទមា្្ប់អនុវតត
េ្អបំ្ុតរបេ់រែ្ឋដែេបានស្វើនដីត្យានុកូេកម្មសបកប សដាយេុវត្ិភាព។ 

"ខ្នុំមិនសសបើសបាេ់កញ្្សទ សហើយខ្នុំក៏មិនចង់ឲ្យកូនដែេមានអាយ ុ17 ឆ្្ំរបេ់ខ្នុំសសបើសបាេ់វាដែរ។  
ខ្នុំសបាះសឆ្្តរាំសទ 64 ពដីសសពាះវាមានភាពច្បាេ់លាេ់ថ វានឹងការពារសក្មងៗបានេ្អជាងអវដីដែេ
សយើងមានសៅសពេសនះ" ជាេំែដីរបេ់ Maria Alexander ជាមា្្យសៅ Los Angeles។ 

ចូរេិក្សាបដន្មសៅ YesOn64.org។ 

អនកតំណាង TED LIEU, អតដីតរែ្ឋអាជា្្សយធា 

MARSHA ROSENBAUM, Ph.D., េហ សបធាន 
សកុមការររអប់រ ំនិងទប់ស្្ត់យុវជន
េណៈកម្មការដខ្សបូសខៀវចំសពាះសរាេនសយបាយកញ្្ 

សេជ្ជបណ្ិត LARRY BEDARD, អតដីតសបធាន
មហាវិទ្យាេ័យសេរូសពទ្យេស្រ្្ះបោ្្ន់ននសបសទេអាសមរិក 

មានេុណវិបតតិ្ំៗចំនួនសបាំសៅកននុងសេចកតដីសេនើសេខ 64 ដែេប៉ះពាេ់សដាយផ្្េ់ចំសពាះអនក និង
មនុេ្សដែេអនកយកចិតតដាក់។ 

េុណវិបតតិទដី 1 ៖ បសង្កើនការស្្ប់សៅសេើថនេ់់ នហសវយ៍សទវរែង។ 

មូេនិ្ ិAAA េសមាប់របាយការណ៍េុវត្ិភាពសៅសេើថនេ់់ នហសវយ៍ របាយការណ៍ថ ការស្្ប់
សដាយសររថយនតបុករា្្ដែេពាក់ព័ន្ធនឹង កញ្្មានចំនួនសទវរែងចាប់តាំងពដីរែ្ឋ Washington  
បានយេ់សពមចំសពាះនដីត្យានុកូេកម្ម។ ប៉ុដនត វាមិនេួរឲ្យសជឿសោះសទដែេ អនករាំសទ សេចកតដីសេនើសេខ  
64 បានបែិសេ្ចំសពាះការរួមបញ្ចចូេបទដា្្ន DUI េសមាប់កញ្្ ដែេស្វើឲ្យមានការេំបាក
យ៉្ងខ្្ំងកននុងរារាំងអនកសបើកបរទាំងឡាយមិនឲ្យសបើកបរសៅសេើថនេ់ហាយសវយ៍របេ់សយើង។ 

េុណវិបតតិទដី 2 ៖ អនុញ្្តឲ្យដាំកញ្្សៅដក្បរសលាសរៀន និងេួនច្បារ។ 

ជាក់ដេតង សេចកតដីសេនើសេខ 64 ហាមឃាត់រដា្្ភិបាេកននុងមូេដា្្នមិនឲ្យ ស្វើការហាមឃាត់ការដាំ
កញ្្ខងកននុងេំសៅស្្នស�ើយ—េូម្បដីដតសៅ ជាប់សលាបឋមេិក្សាក៏សដាយ—កននុងេក្ខខណ្ឌ
ដែេែំណាំសោះសតរូវបានដាក់កំហិតចំនួនសបាំមួយសែើម (សហើយសោះេឺជាកញ្្កននុងចំនួន សសចើន)។ 
េមាេម សមបញ្្ ការ ប៉ូេដីេសៅ California បដន្មថ "តាមរយៈ ការអនុញ្្តឲ្យមានការស្វើ
វប្បកម្មកញ្្សៅកននុងអរារ ជាក់ដេតងសៅជាប់ សលាបឋមេិក្សា និងកដនលែងសក្មងសេង សេចកតដីសេនើ
សេខ 64 កំពុងជាន់ឈលែដីែេ់ការសេប់សេងកននុងមូេដា្្ន"។ 

េុណវិបតតិទដី 3 ៖ និងបសង្កើន មិនដមនកាត់បន្យទដី្្សារងងឹត និងេកម្មភាពរបេ់សកុម ជួញែូរ
សសេឿងសញៀន។ 

អតដីតសបធានេមាេមសមបញ្្ ការ ប៉ូេដីេសៅ Colorado John Jackson បានមានសបសេន៍
ថ "មានការសកើនស�ើងយ៉្ងខ្្ំងនូវការដាក់ពាក្យបណ្ឹងចំសពាះបណា្្ញសកុមឧសកិែ្ឋកម្ម សៅ  
Colorado សដាយសរដតការស្វើឲ្យកញ្្កា្្យជាសេបច្បាប់"។ "សយើងទទួេបានការដាក់បណ្ឹង  
1 ករណដីេសមាប់ឆ្្ំ 2007 និង 40 ករណដីសៅមុនឆ្្ំ 2015។ សដាយសរដតសេចកតដីសេនើសេខ  
64 របេ់អនក និរាករណ៍ការហាមឃាត ់ឈ្មជួញសហរៃូអ៊ីន និងសមតង់សហវតាមដីនពដីការ្តោ្្សទាេពដី
បទឧសកិែ្ឋកននុងការចូេរួមស្វើពាណិជ្ជកម្មកញ្្សដាយសេបច្បាប់សោះ វាអាចស្វើឲ្យ California  
មានេភាពកាន់ដតអាសកក់ស�ើងយ៉្ងខ្្ំង"។ 

េុណវិបតតិទដី 4 ៖ អាចបញ្ឈប់ការហាមឃាត់ទាំងសេុងចំសពាះការ្្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពដីការជក់
កញ្្សៅសេើកញ្ចក់ទូរទេ្សន៍។ 

ការ្្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពដីថ្្ំជក់សតរូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់្្សាយ សៅសេើកញ្ចក់ទូរទេ្សន៍អេ់
រយៈសពេជាសសចើនទេវត្សរ៍មក សហើយ ប៉ុដនតសេចកតដីសេនើសេខ 64 នឹងអនុញ្្តឲ្យចាក់្្សាយការ
្្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពដីការជក់កញ្ក់សៅសមា៉្ងដែេមានទេ្សនិកជនសសចើន ជាងសេបំ្ុត និងសៅសេើក
ម្មវិ្ដីទាំងឡាយដែេមានទេ្សនិកជនរាប់លានោក់ជាកុមារ និងសក្មងជំទង់។ 

េុណវិបតតិទដី 5 ៖ សេចកតដីសេនើសេខ 64 សសបើសបាេ់សេប់មស្្យាបាយសែើម្បដីវាយសបហារែេ់េហេមន៍
ដែេមិនេូវមានបុពវេិទ្ធិសៅកននុងេង្គម ដែេស្វើឲ្យពួកសេសត�ប់សៅសបឈមនឹងបញ្្សញៀនសសេឿង
សេវឹង និងថ្្ំសញៀន សរជាថ្មដីមតងសទៀត។

េង្ឃ រាជ Ron Allen ននេម្ព័ន្ធភាពដែេដ្្អកសេើជំសនឿអនតរជាត ិដែេតំណាងឲ្យសពះវិហារសៅ

កននុងសកុងចំនួន 5,000 សពះវិហារ សៅសេចកតដីសេនើ សេខ 64 ថជា "ការវាយសបហារសេើជនជាតិ
ភាេតិច" និងស្វើការសកេួរថ "សហតុអវដីបានជារា្្នការដាក់កំហិតចំសពាះចំនួនននហាង េក់
កញ្្ដែេអាចសតរូវបានសបើកសៅកននុងេហេមន៍សកដីសក? សៅសពេសនះ សយើងនឹងមានហាងេក់កញ្្
មួយដខ្ស រួមជាមួយហាង េក់សសេឿងសេវឹងចំនួនពដីរសៅកននុងបលែនុកនដីមួយៗ ប៉ុដនតសយើងសៅដតមិនអាចរក
សៅែេ់ហាងេក់ម្ចូបមួយសោះសទ។ សេចកតដីសេនើសេខ 64 នឹងស្វើឲ្យការរររបេ់មាតាបិតាមាន
េភាពកាន់ដត េំបាកស�ើយ។" 

េរុបមក សេចកតដីសេនើសេខ 64 មានភាពខុេដបលែករា្្ពដីវិធានការនដីត្យានុកូេកម្មសៅកននុងរែ្ឋស្្សង
សទៀតយ៉្ងខ្្ំងកា្ ្និងអាចស្វើឲ្យមានភាព ទន់សខ្សាយចំសពាះការការពារែេ់អតិថិជនរាប់មិនអាច
ដែេសទើបដតបាន អនុម័តកាេពដីឆ្្ំមុន និងបានចុះហត្សេខឲ្យដាក់បញ្ចចូេសៅកននុងច្បាប់សដាយ
អភិបាេ Brown។ 

សបេិនសបើការបែិសេ្របេ់អនករាំសទែូចខងសសកាមមិនបានស្លែើយតបសៅនឹងេំណួរទាំងសបាំសនះ
សទសោះ សេចកតដីេសសមចែ៏មានសហតុ្េេមសេបដតមួយេត ់េឺការ សបាះ សឆ្្ត "ជំទាេ់"។ 

1. សហតុអវដីបានរា្្នបទដា្ ្DUI សៅកននុងេំនិត្តជួចស្តើមរបេ់អនកសែើម្បដីអនុញ្្តឲ្យម្នតដី CHP  
របេ់សយើងរារាំងអនកសបើកបរដែេេ្ិតសៅសសកាមឥទ្ធិពេននថ្្ំសញៀនមិនឲ្យសបើកបរសៅសេើ្លែចូវ
ថនេ?់ វាមិនសេប់សរាន់េសមាប់ការ្តេ់អាណតតិែេ ់"ការេិក្សា" ណាមួយតាម្ម្មតាសោះសទ។ 

2. សហតុអវដីបានជាសេចកតដីសេនើសេខ 64 អនុញ្្តឲ្យមានការស្វើវប្បកម្មកញ្្ សៅកននុងអរារដែេជាប់
នឹងកដនលែងសក្មងសេង និងសលាសរៀន? 

3. សហតុអវដីបានជាសេចកតដីសេនើសេខ 64 អនុញ្្តឲ្យអនកសបសពឹតតិបទឧសកិែ្ឋ ដែេបានទទួេការ្តោ្្
សទាេេសមាប់ការជួញែូរសមតង់សហវតាមដីន និងសហរៃូអ៊ីន ទទួេបានអាជា្្ប័ណ្ណកននុងការេក់
កញ្?្ 

4. សហតុអវដីបានជាសេចកតដីសេនើសេខ 64 អនុញ្្តឲ្យមានការ្្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការជក់កញ្្សៅ
សេើកញ្ចក់ទូរទេ្សន?៍ 

5. សហតុអវដីបានរា្្នការដាក់កំហិតចំសពាះចំនួនននហាងេក់កញ្្ដែេ អាចសតរូវបានសបើកែំសណើរ
ការសៅកននុងេហេមន៍ដតមួយ? 

ជាថ្មដីមតងសទៀត ពួកសេមានការយេ់សច�ំចំសពាះសេចកតដីសេនើសោះ។ សយើងជសមុញយ៉្ងខ្្ំងឲ្យអនក
ស្វើការសបាះសឆ្្ត "ជំទាេ់" ចំសពាះ សេចកតដីសេនើសេខ 64។ 

សែើម្បដីទទួេបានការពិតទាំងឡាយ េូមចូេសៅកាន់ www.NoOn64.net 
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