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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

សាវតារ

ោរីនិង្េិ្រ្េថានញាំ�ែ់ 
មនុសតាសនាហពលបច្ចុបតាបន្នហ្បើ្ោស់ោរីនិងផលិតផលថានតាំរក់ជាហ្ចើន្បហ្ទហផតាសងៗគានតា៖

• ោរី។ ការរក់ោរីគឺជាវិធដីទូហៅបំផុតក្នចុងការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់។ 

• ្េិ្រ្េថានញាំ�ែ់ល្ញាេងៗលទៀ្រ។ ផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀតអាច្តរូវោនហ្បើ

្ោស់តាមរយៈការរក់ឬទ្មង់ទទួលហទៀនហផតាសងៗហទៀត។ ទ្មង់ទាំងហនះមានដូចជា

សុដីហា្តារ, ថានតាំរក់ទំោ, និងផលិតផលហផតាសងៗហទៀតដដលហធវើពដីឬមានផ្ទចុកសារជាតិថានតាំ

រក់យា៉តាងតិច 50 ភាគរយ។ 

• ោរីលអ�ិចត្ររូនិច (E-Cigarettes). ហនះគឺជាឧបករណ៍ដដលដំហណើរការហោយ

្្ពិលដដលផ្តាស់ប្ជូរសារធាតុរាវពិហសសមតាយា៉តាងដដលអាចផ្ទចុកសារធាតុនដីកូទដីនឲតាយហៅជា

ចំហាយ។ ចំហាយ្តរូវោន្សូបចូលហោយអ្នកហ្បើ្ោស់។ ោរីហអេិច្តរូនិចមួយ

ចំនួន្តរូវោនោក់លក់ជាមួយសារធាតុរាវហនាះខណៈដដលោរីហអេិច្តរូនិចមួយ

ចំនួនហផតាសងហទៀត្តរូវោនោក់លក់ោច់ហោយដេកពដី

សារធាតុរាវ។ 

ផលិតផលទាំងហនះ្តរូវជាប់ពន្រោ្តាករ (ដដល្តរូវយកហលើផលិតផល

ជាក់លាក់ណមួយ) និងពន្ហលើការលក ់(ដដល្តរូវយកហលើផលិតផល

ហផតាសងៗជាហ្ចើន) ។ ពន្រោ្តាករ្តរូវោនយកពដីអ្នកដចកចាយ (ដូចជាអ្នក

លក់ដុ)ំ ខណៈដដលពន្ហលើការលក់្តរូវោនយកហៅហពលទិញ។ ដូច
ោនបង្តាញហៅក្នចុងរូបភាពទដី 1 ោរី និងផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀត  
នាហពលបច្ចុបតាបន្ន ្តរូវជាប់ពន្រោ្តាកររបស់រដ្ឋ និងសេព័ន ្ក៏ដូចជាពន្

ហលើការលក់ និងហ្បើ្ោស់របស់រដ្ឋ និងក្នចុង្សុក (ពន្ហលើការលក់) ។  
ោរីហអេិច្តរូនិចជាប់ដតពន្ហលើការលក់បែុហណ្តាះ។ 

ពន្ធរោ្ញាែរពន្ធរោ្ញាែររដ្ឋកដេ�នតសាប់លេើោរី។ ពន្រោ្តាករពន្រោ្តាករ

រដ្ឋបច្ចុបតាបន្នមានតនមលៃ 87 ហសនស្មាប់ោរីមួយកញ្ប់។ រូបភាពទដី 2  
បង្តាញអំពដីដំហណើរការពន្ហកើនហេើងតាមហពលហវលា និងដំហណើរការ្ោក់

ចំណូលទាំងហនះ ្តរូវោនដបងដចកស្មាប់ហគាលបំណងហផតាសងៗគានតា។  
ពន្រោ្តាករពន្រោ្តាករដដលមាន្សាប់្តរូវោនោ៉តាន់សាមតានថានឹងហកើនហេើង

រេូតជាង $800 លានដុលា្តារសេរដ្ឋអាហមរិកហៅក្នចុង្នតាំ  
2015–16 ។ 

ពន្ធរោ្ញាែរពន្ធរោ្ញាែររដ្ឋកដេ�នតសាប់លេើ្េិ្រ្េថានញាំ�ែ់ល្ញាេងលទៀ្រ។ ហទាះបដីជាពន្រោ្តាករ

ពន្រោ្តាករហលើផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងហទៀតតដផអកហលើពន្រោ្តាករពន្រោ្តាករហលើោរីមួយកញ្ប់

ក៏ហោយក្ដីពន្រោ្តាករពន្រោ្តាករស្មាប់ផលិតផលថានតាំរក់មានតនមលៃខ្ពស់ជាងបន្ិចហោយដផអកហលើ

បទបញ្ញត្ិសំហណើហលខ 10 ។ នាហពលបច្ចុបតាបន្នហនះពន្រោ្តាករពន្រោ្តាករហលើផលិតផលថានតាំរក់

ហផតាសងៗហទៀតមានតនមលៃហស្ើនឹង $1.37 ក្នចុងោរីមួយកញ្ប់។ ្ោក់ចំណូលពដីពន្រោ្តាករពន្

រោ្តាករហលើផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀត្តរូវោនដបងដចកផ្តាច់មុខស្មាប់មូលនិធិននសំហណើ

ហលខ 99 (1988) និងសំហណើហលខ 10 (1998) ស្មាប់ហគាលបំណងហផតាសងៗដូច

ោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងរូបភាពទដី 2 ។ ហយាងតាមចតាបាប់បច្ចុបតាបន្នការហកើនហេើងន្លៃពន្រោ្តាករពន្

រោ្តាករហលើោរីហធវើឲតាយមានការហកើនហេើងន្លៃពន្រោ្តាករហលើផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀតហោយ

សវ័យ្បវត្ិពន្រោ្តាករ។

ពន្ធរោ្ញាែរពន្ធរោ្ញាែរសហព័ន្ធកដេ�នតសាប់លេើ្េិ្រ្េថានញាំ�ែ់។ រោ្តា្ិោលសេព័ន្ក៏

េូតពន្រោ្តាករពន្រោ្តាករហលើោរីនិងផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀតផងដដរ។ នាហពលបច្ចុបតាបន្ន

ពន្រោ្តាករពន្រោ្តាកររបស់សេព័ន្គ ឺ$1.01 ស្មាប់ោរីមួយកញ្ប់និងមានចំនួនខុសៗ

គានតាស្មាប់ផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀត។ 

• បហងកើនពន្ោរីហោយ $2.00 ដុលា្តារក្នចុងមួយកញ្ប ់ជាមួយនឹងការហកើនហេើងដដល

មានតំនលហស្ើហលើ ផលិតផលថានតាំរក់និងោរីហអេិច្តរូនិចហផតាសងហទៀតដដលមានជាតិនដីកូ

ទដីន។

• ចាត់ដចង្ោក់ចំណូលជាចមតាបងក្នចុងការបហងកើនមូលនិធិស្មាប់កម្វិធដីដ្ទាំសុខភាព

ដដលមាន ្សាប;់ ផងដដរស្មាប់ការបង្តារការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់/កម្វិធដីការ្គប់្គង,  

ការ្សាវ្ជាវរំងឺដដល ទាក់ទងនឹងថានតាំរក/់ការអនុវត្ចតាបាប ់្គរូហពទតាយបណ្ដះបណ្តាលហៅ

សាកលវិទតាយាល័យកាលដីេវញ៉តា កម្វិធដីបង្តាររំងឺហធ្ញ និងរដ្ឋោល។ មិនរាប់បញ្ជូល

្ោក់ចំណូលទាំងហនះោនពដីត្មរូវការគណនាមូលនិធិអប់រំននសំហណើ 98។

• ហបើសិនពន្បងករឲតាយមានការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់្យចុះ ហផ្ទរចំណូលពន្ដដលការ

ផ្តាស់ប្ជូរហដើមតាបដី ទប់សា្តាត់ការ្យចុះដល់កម្វិធដីមូលនិធិថានតាំរក់ដដលមាន្សាប ់

និង្ោក់ចំណូលពន្ហលើ ការលក់។

• ត្មរូវឱតាយការហធវើសវនកម្ពដីរ្នតាំម្ង។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី្េប៉ះោេ់

ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និងរោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន:់

• ោនបហងកើន្ោក់ចំណូលរដ្ឋសុទ្ចំនួន $1 ោន់លានហៅ $1.4 

ោន់លានដុលា្តារហៅក្នចុង ្នតាំ 2017-18 ហោយមាន្ោក់ចំណូល្បចាំ្នតាំទាបដដ

លអាចហកើតមានហៅតាមហពលហវលា។ ្វិកាទាំងហនះ នឹង្តរូវោនហ្តៀមទុកស្មាប់

ភាពខុសគានតាននហគាលបំណងជាក់លាក់មួយជាមួយភាគហ្ចើនបំផុតននលុយដដល្តរូ

វោនហ្បើហដើមតាបដីបហងកើតការចំណយហលើការដ្ទាំសុខភាពស្មាប់ពលរដ្ឋកាលដីេវ័ញ៉តា 

ដដលមានចំណូលទាប។

រូបភាព 1

ពន្ធបច្នុបញាបន្នលេើ្េិ្រ្េោរីនិងោរីលអ�ិចត្ររូនិច

ពន្រោ្តាករពន្រោ្តាកររបស់

សេព័ន្

ោរី

ផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងហទៀតa

ោរីហអេិច្តរូនិចb

a បញ្ជូលសុដីហា្តារ ថានតាំរក់ដបបទំោ និងផលិតផលហផតាសងហទៀតដដលមានសារធាតុថានតាំរក់យា៉តាងតិច 50 ភាគរយ

b ហនះគឺជាឧបករណ៍ដដលដំហណើរការហោយ្្ពិល ដដលផ្តាស់ប្ជូរសារធាតុរាវពិហសសមតាយា៉តាង ដដលអាចផ្ទចុកសារធាតុនដីកូទដីន  
ឲតាយហៅជាចំហាយ។

ពន្រោ្តាករពន្រោ្តាកររបស់រដ្ឋ
ពន្ហលើការលក់របស់រដ្ឋនិងរ

ោ្តា្ិោលមូលោ្តាន

ពន្ធោរីសំរាប់្្េ់្ូេនិធិក្ទំសុែភាព ការទប់សា្ញា្រ់ការលតបើតោស់ថានញាំ�ែ់
ការតសាវតជាវនិងអនុវ្រ្ចញាបាប់។
វិលសាធនែ្្ធ្្នុញ្ញលោយការល្្ើ្តបជាសិទិ្ធ និងចញាបាប ់។
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ពន្ធលេើការេែ់កដេ�នតសាប់លេើ្េិ្រ្េថានញាំ�ែ់និងោរីលអ�ិចត្ររូនិច។ ពន្ហលើការលក់

្តរូវោនអនុវត្ហលើការលក់ោរីផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗនិងោរីហអេិច្តរូនិច។ ពន្ហលើការលក់

គឺដផអកហលើតនមលៃលក់រាយននទំនិញដដលរួមបញ្ជូលទាំងឥទ្ិពលរបស ់ពន្ឌរោ្តាករពន្។ តនមលៃលក់

រាយជាមធតាយមរបស់ោរីមួយកញ្ប់ហៅក្នចុងរដ្ឋ California គឺដកតាបរ $6 ។ បច្ចុបតាបន្នពន្ហលើ

ការលក់មានចហនា្តាះពដី 7.5 ភាគរយដល់ 10 ភាគរយននតនមលៃលក់រាយ (អា្ស័យតាម្កុង

ឬហខានធដី) ដដលអ្តាមធតាយមទូទាំងរដ្ឋ្បដេលជា 8 ភាគរយ។ ដូហច្នះពន្ហលើការលក់បូក

បដន្ថម្បដេល 50 ហសនដល់ 60 ហសនពដីហលើតនមលៃសរុបននោរីមួយកញ្ប់។ ពន្ហលើការ

លក់ោរីផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀតនិងោរីហអេិច្តរូនិចហកើនហេើង្បដេល $400 លាន

ដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំដដល្ោក់ចំហណញ្តរូវបង់ចូលរដ្ឋនិងរោ្តា្ិោលមូលោ្តាន។ 

និនានញាការថនការ�ែ់របស់្នុសញាេលពញវ័យនិងការលតបើតោស់ោរី
លអ�ិចត្ររូនិចលៅែ្ននុងរដ្ឋ California
អ្នកហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ភាគហ្ចើនហៅក្នចុងរដ្ឋ California រក់ោរី។ ហយាងតាមនាយកោ្តាន

សុខា្ិោលសាធារណៈរដ្ឋ California (DPH) រដ្ឋ California ជារដ្ឋមួយដដល

មានអ្តាមនុសតាសហពញវ័យរក់ោរីទាបជាងហគបំផុតហៅក្នចុង្បហទស។ DPH ហធវើការរាយ

ការណ៍ថាមនុសតាសហពញវ័យ្បដេល 12 ភាគរយរក់ោរីហៅក្នចុង្នតាំ 2013 ហធៀបហៅនឹង

្នតាំ 1988 ដដលមាន្បដេល 24 ភាគរយ។ ខណៈហពលដដលអ្តារក់ោរីហៅក្នចុង

រដ្ឋ California ោនបន្ធា្តាក់ចុះជាហទៀងទាត់ក្នចុងរយៈហពលពដីរឬបដីទសវតតាសរ៍កនលៃងមកហោយ

សារហេតុផលខុសៗគានតាជាហ្ចើនហនាះនិនានតាការហនះហាក់ដូចជាោនបញតាឈប់ហៅក្នចុងរយៈហពល

បែុនាមតាន្នតាំហ្កាយហនះហយាងតាម DPH ។ ខណៈដដលចំនួនអ្នករក់ោរីហៅក្នចុងរដ្ឋ   
California ោនធា្តាក់ចុះចំនួនសរុបននការទិញោរីហោយអ្នកហ្បើ្ោស់ហៅក្នចុងរដ្ឋ  
California ក៏មានការធា្តាក់ចុះផងដដរ។ ជាលទ្ផល្ោក់ចំណូលពដីពន្ហលើការទិញោរី

ទាំងហនះក៏ោនធា្តាក់ចុះផងដដរ។ 

DPH រាយការណ៍ថាការហ្បើ្ោស់ោរីហអេិច្តរូនិចក្នចុងចំហណមមនុសតាសហពញវ័យហៅក្នចុងរដ្ឋ  
California មាន្បដេលជា 4 ភាគរយហៅក្នចុង្នតាំ 2013 រិតពដីរដងហ្បៀបហធៀបហៅ
នឹង្នតាំមុន។ ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយហោយសារដតោរីហអេិច្តរូនិចគឺជាផលិតផល្្ដីហបើ

ហ្បៀបហធៀបនិងផលិតផលដ៏នទដូវាមានព័ត៌មានតិចតួចណស ់ហដើមតាបដីកំណត់ការហ្បើ្ោស់ោរី

ហអេិច្តរូនិចហនះក្នចុងរយៈហពលដវង។

ែ្្វិធីសុែភាពរដ្ឋនិង្ូេោ្ញាន
Medi-Cal. នាយកោ្តានហសវាដ្រកតាសាសុខភាព្គប់្គងកម្វិធដី Medi-Cal របស់រដ្ឋ  
California ដដលហធវើការផ្ល់ ហសវាដ្រកតាសាសុខភាពរូន្ោជារនដដលមានចំនូលទាប

្បដេលជាង 13 លាននាក ់ឬ្បដេលមួយ ភាគបដីនន្បជារនរដ្ឋ California ទាំង

មូល។ ជាមួយនឹង្វិការោ៉តាន់សាមតានសរុបរិត $95 ោន់លានដុលា្តារ (្បដេល $23 ោន់

លានដុលា្តារននមូលនិធិទូហៅ) ស្មាប់្នតាំ 2015–16 ហនាះ Medi-Cal ន្លៃហសវាដ្ទាំ

សុខភាពការដ្ទាំសុខភាពហៅក្នចុងមន្ទដីហពទតាយ និងហ្រៅមន្ទដីហពទ ការដ្ទាំរបស់

គិលានុបោ្តាយិការដ៏មានរំនាញថានតាំតាមហវរ្បញ្តាការដ្ទាំហធ្ញនិងការពិនិតតាយជាមួយនឹង

ហវរ្បណ្ឌិត។ ហសវាមួយចំនួនដដល្តរូវោនផ្ល់រូនហៅក្នចុងកម្វិធដី Medi-Cal គឺស្មាប់

ការបង្តារនិងការពតាយាោលរំងឺដដលោក់ព័ន្នឹងថានតាំរក់។ 

ែ្្វិធីសុែភាពសាធារណៈ។ DPH ្គប់្គងនិង្តរួតពិនិតតាយកម្វិធដីខុសៗគានតាជាហ្ចើនក្នចុង

ហគាលបំណងហធវើឲតាយសុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋននរដ្ឋ California មានភាព

្បហសើរហេើង។ កម្វិធដីជាហ្ចើនរបស់្កសួងោនហោះ្សាយបញ្តាសុខភាពជាហ្ចើន្បហ្ទរួម

មានរំងឺោក់ព័ន្នឹងថានតាំរក,់ សុខភាពមាតានិងទារក, រំងឺមហារីកនិងរំងឺរា៉តាំនរេហផតាសងៗ, ការ

្គប់្គងរំងឺ្លៃងនិងការ្តរួតពិនិតតាយកដនលៃងផ្ល់ហសវាសុខភាព។ កម្វិធដីនិងហសវាសុខភាព

សាធារណៈជាហ្ចើន្តរូវោនផ្ល់រូនហៅក្មិតមូលោ្តានក្នចុងតំបន់ខណៈដដលរដ្ឋហធវើផ្ល់រូននូវ

្វិកាការ្តរួតពិនិតតាយនិងការដឹកនាំជាយុទ្សានស្ទូហៅហដើមតាបដីហធវើឲតាយសុខភាពរបស់្បជារនមាន

ភាពលអ្បហសើរហេើង។ ឧទាេរណ៍ DPH ្គប់្គងកម្វិធដី្គប់្គងថានតាំរក់រដ្ឋ  
California—កម្វិធដីននសំហណើហលខ 99—ដដលផ្ល់្វិកាដល់សកម្ភាពនានាហដើមតាបដី

កាត់បន្ថយរំងឺនិងការសា្តាប់ហោយសាររំងឺោក់ព័ន្នឹងថានតាំរក់ជាមួយនឹង្វិកា្បដេល  
$45 លានដុលា្តារហៅក្នចុង្នតា ំ2015–16។

ការផ្ញាស់ប្លូរថនចញាបាប់ោែ់ព័ន្ធនរឹងថានញាំ�ែ់នាលពេ្្ីៗលនះ។
នាហពល្្ដីៗហនះអង្គនដីតិបញ្ញត្ិោនអនុម័តិនដីតិកម្្្ដីោក់ព័ន្នឹងថានតាំរក់ដដលហធវើឲតាយមានការផ្តាស់

ប្ជូរសំខាន់ៗចំហោះចតាបាប់របស់រដ្ឋដដលអ្ិោលោនោនហធវើការចុះេត្ថហលខាកាលពដីដខឧសភា

្នតាំ 2016។ រូបភាពទដី 3 ហរៀបរាប់អំពដីការផ្តាស់ប្ជូរទាំងហនះ។ ជាមួយគានតាហនះដដរកាលពដីដខ

ឧសភា្នតាំ 2016, រដ្ឋោលដផ្នកចំណដីអាហារនិងឱស្ននសេរដ្ឋអាហមរិក (FDA) ោន

ហចញបទបញ្ញត្ិ្្ដីៗដដលព្ងដីកអំណចនិយ័តិកម្របស ់FDA ហដើមតាបដីោក់បញ្ជូលោរីហអេិច

្តរូនិចសុដីហា្តានិងផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងហទៀត។ ការផ្តាស់ប្ជូរ្្ដីៗហនះមិនបែះោល់ហោយផ្តាល់

រូបភាព 2

ការថេេែទុែពន្ធអាែររដ្ឋកដេ�នតសាប ់លេើ្េិ្រ្េោរី

(ជាហ្ចើលានដុលា្តារ)

លសចែ្ីពិពណ៌នាអំពី្ូេនិធិ

ពន្ធបច្នុបញាបន្នសត�ប់ោរី
្ួយែញ្ប់

ោ៉ញាន់សាមញាន

2015–16

ចំណូេសុទ្ធ្នញាំa

ោ៉ញាន់សាមញានថាោរី្ួយែញ្ប់ 

្ូេនិធិតប្រិប្រ្ិការទូលៅរបស់រដ្ឋ៖ ្ទ្ទង់្ វិកាដ្ឋ។ ការនលលកទុកចំណូលពន្អាករហលើផលិតផលោរី ស្មាប់មូលនិធិ្បតិបត្ិការរបស់រដ្ឋ ្តរូវោនបហងកើតហេើង

ហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ិក្នចុង្នតា ំ1959។

10¢ $84

្ូេនិធិការោែ់លស្នើលេែ 99៖ ្តរូវោនបហងកើតហេើងហោយអ្នកហោះហ្នតាត ក្នចុង្នតា ំ1988 ហដើមតាបដីគាំ្ទការអប់រំអំពដីថានតាំរក ់និងកិច្ខិតខំ្បឹងដ្បងទប់សា្តាត់ថានតាំរក ់កម្វិធដី

្សាវ្ជាវអំពដីរំងឺដដលបងក ហេើង ហោយថានតាំរក់ ហសវាកម្ដ្ទាំសុខភាពស្មាប់្បជារនមាន្ោក់ចំណូលទាប និងកិច្ការោរបរិសា្តាន និងធនធានរំដេកាយ។ 
25 259b

្ូេនិធិ្ហារីែលោះ៖ ្តរូវោនបហងកើតហេើងហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ិក្នចុង្នតា ំ1993 ហដើមតាបដីគាំ្ទកម្វិធដីពិនិតតាយមហារីកហោះស្មាប់នស្ដីដដលមិនមានហសវាធានារា៉តាប់រង និង

ការ្សាវ្ជាវោក់ព័ន្នឹងរំងឺមហារីកហោះ។
2 20

្ូេនិធិការោែ់លស្នើលេែ 10៖ ្តរូវោនបហងកើតហេើងហោយអ្នកហោះហ្នតាតក្នចុង្នតា ំ1998 ហដើមតាបដីគាំ្ទកម្វិធដីអ្ិវឌតាឍកុមារ។ 50 447b

  ចំនួនសរុប 87¢ $810
a ស្មាប់ការទូទាត់ហចញពដីមូលនិធិការោក់ហស្នើហលខ 10 ហៅមូលនិធិហផតាសងៗហទៀត ហដើមតាបដីដ្រកតាសាក្មិតចំណូលមុនមូលនិធិការោក់ហស្នើហលខ 10។

b ចំណូលពន្អាករដដល្បមូលោនពដីផលិតផលថានតាំរក់្គប់្បហ្ទ ដូចជា សុដីហា្តា និងថានតាំរក់ទំោរ មានហៅក្នចុងចំនួនសរុប។

ពន្ោរីសំរាប់ផ្ល់មូលនិធិដ្ទាំសុខភាព ការទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់  
ការ្សាវ្ជាវនិងអនុវត្ចតាបាប់។  

វិហសាធនកម្ធម្នុញ្ញហោយការហផ្ើម្បជាសិទិ ្និងចតាបាប ់។
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បទវិភាគជោយអ្នកវិភាគរបេ់េភា បន្

ជេចក្ដី ជេនើ

56

ដល់េន្ធរបេ់រដ្ឋជលើផលិតផលទាំងជនះជទឬដល់កម្មវិធដីនានាដដលទទួលរានការផ្ល់មូលនិធិ

េដី្រាក់េន្ធទាំងជនះជឡើយ។

ការកតេិតការចំណាយរបេ់រដ្ឋនិងកតេិតននការផ្ល់េូលនិធិអបនាបបរិ
មាេតមាប់ការអប់រំ
ធម្មនុញ្ញរបេ់រដ្ឋរានដចងអំេដីបទប្បញ្ញត្ិខុេៗគ្្ជាជ្ចើនដដល�ះឥទ្ធិេលដល់ថវិការបេ់រដ្ឋ។  
េំជណើជលខ 4 ដដលរានអនុម័តជោយអនកជរាះជឆ្្តកនចុងឆ្្ ំ1979 បជងកើតឲ្យមានការ

ក្មិតការចំណាយរបេ់រដ្ឋ។ េំជណើជលខ 98 ដដលរានអនុម័តកនចុងឆ្្ ំ1988 បជងកើតឲ្យ
មាននូវក្មិតអប្បបរមាមនការផ្ល់មូលនិធិ្បចាំឆ្្ំេ្មាប់ការអប់រ ំK-12 និង
មហវិទ្យល័យេហគមន៍រដ្ឋ California។

ជេចក្ដីជេ្នើ
វិធាន ការ ជនះ ជធវើឲ្យមានការជកើនជឡើង យ៉្ងោ្្ំងនូវេន្ធរោ្្កររបេ់រដ្ឋ ជលើរារី និង ផលិត ផល ថ្្ំ

�ក់នានា្េមទាំងអនុវត្េន្ធជនះជលើរារីជអឡិច្តរូនិច ផងដដរ។ ្រាក់ចំណូលបដន្ថមនឹង្តរូវ

រានជ្បើ្រាេ់េ្មាប់ជគលបំណងជាក់លាក់ជផ្សងៗ។ បញ្ញតិចំបងមនវិធានការជនះ  ្តរូវរាន

ជរៀបរាប់ដូចោងជ្កាម។

ពន្ធែ្មដីៗតតរូវបានកំណត់ជោយវិធានការជនះ
បជងកើនពន្ធជលើបារីតតឹេ $2 ដុល្នារក្ននុងេួយកញ្ប់។ មាន្បេិទ្ធភាេមថងៃទដី 1 ជមសា,  
2017, េន្ធរោ្្កររបេ់រដ្ឋជលើរារីមួយកញ្ប់នឹងជកើនជឡើងេដី $2 ដុលា្ ្ជោយតមមលៃជដើម  
87 ជេន ជឡើងជៅ $2.87 ដុលា្្។. 

បជងកើនពន្ធដដលមានតនេ្ជេ្មើជលើផលិតផលថ្នាំ�ក់ជផនាេងៗជទៀត។ ដូចរានជរៀបរាប់ោងជលើច្បាប់

ដដលមាន្សាប់ត្មរូវឲ្យបជងកើនការយកេន្ធជលើផលិតផលថ្្ំ�ក់ជៅជេលណាដដលេន្ធរារីមាន

ការជកើនជឡើង។ ជាេិជេេ ច្បាប់រដ្ឋត្មរូវឲ្យបជងកើនេន្ធជលើផលិតផលថ្្ំ�ក់ដ៏មទជដើម្បដីឲ្យមាន

តមមលៃជេ្មើនឹងកំជណើនេន្ធជលើរារី។ ជាងជនះជៅជទៀតវិធានការជនះនឹងអាចបជងកើននូវេន្ធជលើ

ផលិតផលថ្្ំ�ក់ជផ្សងជទៀតចំនួន $2 ដុលា្្រផងដដរ—ជោយតមមលៃជដើម $1.37 ដុលា្្រ  
(ក្មិតេន្ធបច្ចុប្បននជលើផលិតផលទាំងជនះ) ជឡើងជៅ $3.37 ដុលា្្រ េ្មាប់រារីមួយ

កញ្ប់។ 

ការកំណត់ពន្ធែ្មដីជលើបារីជអ�ិចតតរូនិច។ ដូចរានេំគល់ជ�ើញជៅោងជលើបច្ចុប្បននរដ្ឋមិនរាន

បញ្ដូលរារីជអឡិច្តរូនិចជៅកនចុងនិយមន័យផលិតផលថ្្ំ�ក់ជផ្សងជទៀតកនចុងជគលបំណងយក

េន្ធជឡើយ។ វិធានការជនះផ្្េ់ប្ដូរនិយមន័យរបេ់ "ផលិតផលថ្្ំ�ក់ជផ្សងជទៀត" កនចុងជគល

បំណងយកេន្ធជដើម្បដីរួមបញ្ដូលរារីជអឡិច្តរូនិចដដលមានផ្ចុកសារធាតុនដីកូទដីនឬវត្ថចុរាវដដល

មានសារធាតុនដីកូទដីន (ជៅថវត្ថចុរាវជអឡិច្តរូនិច )។ ការផ្្េ់ប្ដូរនិយមន័យដបបជនះ ជធវើឲ្យ
មានការអនុវត្ន៍យកេន្ធដដលមានតមមលៃជេ្មើ $3.37 ដុលា្្រ ជលើផលិតផលទាំងជនះដដរ។ 

ជតើតបាក់ចំណូលដដលបានេកពដីពន្ធជលើថ្នាំ�ក់និងបារីជអ�ិចតតរូនិច
ែ្មដីនឹងតតរូវបានចំណាយយ៉នាងដូចជេ្ច?
្រាក់ចំណូលដដលរានមកេដីេន្ធរោ្្ករេន្ធរោ្្ករជលើរារីផលិតផលថ្្ំ�ក់ជផ្សងជទៀតនិង

រារីជអឡិច្តរូនិចដដល្តរូវរានបជងកើនជោយវិធានការជនះអាចនឹង្តរូវរានតមកល់ជោយផ្្ល់

ជៅកនចុងមូលនិធិេិជេេថ្មដីមួយ។ ្រាក់ចំណូលដដលរានតមកល់ជៅកនចុងមូលនិធិជនះអាចនឹង

្តរូវរានជ្បើ្រាេ់េ្មាប់ដតជគលបំណងដដលរានកំណត់ជៅកនចុងវិធានការជនះដូចមានជរៀប

រាប់ជៅោងជ្កាមជនះប៉ុជណាណ្ះ។ (ប៉ុដន្្រាក់ចំណូលមកេដីការអនុវត្អ្តាតមមលៃ $1.37  
ដុលា្្រេ្មាប់រារីជអឡិច្តរូនិចមួយកញ្ប់អាចនឹងគំ្ទដល់ជគលបំណងមនេំជណើជលខ   
99 និងេំជណើជលខ 10  ជនះអាចជា្រាក់ចំណូលថ្មដីេ្មាប់មូលនិធិទាំងជនះ។ )

ដូចរានបង្្ញជៅកនចុងរូបភាេទដី 4 ្រាក់ចំណូលអាចនឹង្តរូវដបងដចកដូចតជៅ៖ 

• �ំហានទដីេួយ៖ វិធានការជនះត្មរូវថ្រាក់ចំណូលថ្មដីដដល្តរូវរានជកើនជឡើងជោយ

វិធានការជនះដំបូង្តរូវរានជ្បើ្រាេ់�ំនួេឲ្យការរាត់បង់្រាក់ចំណូលនានាជៅកនចុង

្បេេជាក់លាក់នានា(េន្ធរោ្្ករេន្ធរោ្្ករជលើមូលនិធិនិងការលក់ថ្្ំ�ក់របេ់រដ្ឋ

ដដលមាន្សាប់) ដដលជកើតជឡើងជោយសារវិធានការជនះ។ ការ រាត់បង់្រាក់

ចំណូលទាំងជនះ នឹង ជកើតមានជឡើងជោយ សារ កា រជ្បើ្រាេ់ ផលិតផល ថ្្ំ�ក់ មាន 

ក្មិតកាន់ដត ទាបជោយសារ េន្ធរោ្្ករេន្ធរោ្្ករជកើនជឡើងកាន់ដតខ្ពេ់។ 

• �ំហានទដីពដីរ៖ ជៅជេលជនាះគណៈកម្មការេវនកម្មរបេ់រដ្ឋនឹងទទួលរានមូលនិធិ

ជៅេល់រហូតដល់ 5 ភាគរយជដើម្បដីទូទាត់ មថលៃរដ្ឋរាលកនចុងការអនុវត្វិធានការជនះ។

• �ំហានទដីបដី៖ វិធានការជនះផ្ល់�ូនចំនួន្រាក់ដុលា្្កនចុងបរិមាណជថរ្បចាំឆ្្ំជៅដល់

អង្គភាេរបេ់រដ្ឋដូចមានជរៀបរាប់កនចុងរូបភាេទដី  4 ។ 

រូបភាព 3

ការផ្នាេ់ប្លូរននក្ននុងជពលែ្មដីៗជនះជៅក្ននុងចនាបាប់ដដលទាក់ទងនឹងថ្នាំ�កa់

ចនាបាប់ កេ្មវតថែនុ ជេចក្ដីពិពណ៌ន

�ំពូក 4 ននឆ្នាំ 2016 (AB2X 7, Stone) ការ�ក់រារីជៅកដនលៃងជធវើការ
បជងកើនបជងកើតការហមការ�ក់រារី ជៅកដនលៃងជធវើការ និង លុបបំរាត់ករណដីជលើកដលង 

េ្មាប់ការ�ក់រារីជៅកដនលៃងជធវើការ ដដល្តរូវ រាន បញ្្ក់យ៉្ងជាក់លាក់យ៉្ងជ្ចើន។

�ំពូក 5 ននឆ្នាំ 2016 (AB2X 9, Thurmond) កម្មវិធដីជ្បើ្រាេ់ថ្្ំ�ក់
បជងកើនគុណេម្បត្ ិនិងលកខេខណ្ េ្មាប់មូលនិធិទប់សា្្ត់ ការជ្បើ្រាេ់ថ្្ំ�ក់  

ជដើម្បដីោក់បញ្ដូល ោក់ឯករា�្យរដ្ឋផងដដរ។

�ំពូក 6 ននឆ្នាំ 2016 (AB2X 11, Nazarian)
ការជចញអាជា្្ប័ណ្ណេ្មាប់ផលិតផល រារី 

និងថ្្ំ�ក់៖   មថលៃនិង ការផ្ល់មូលនិធិ

បជងកើន មថលៃជចញអាជា្្ប័ណ្ណេ្មាប់អនក លក់ផលិតផល រារ ីនិង ថ្្ំ�ក់ ្ទង់្ទាយតូច 

អនកដចកចាយ និង អនកលក់ដុំ។ មាន្បេិទ្ធភាេចាប់េដីមថងៃទដី 1 ដខមករា ឆ្្ំ 2017។

�ំពូក 7 ននឆ្នាំ 2016 (SB2X 5, Leno) រារីជអឡិច្តរូនិច
បជងកើនវិសាលភាេមននិយមន័យ របេ់ ផលិតផល ថ្្ំ�ក់ ជដើម្បដី ោក់បញ្ដូល 

រារីជអឡិច្តរូនិក និងកំណត់និយមន័យមនពាក្យ  �ក់រារ ីដូចដដល្តរូវ រាន បញ្្ក់។b

�ំពូក 8 ននឆ្នាំ 2016 (SB2X 7, Hernandez)
ផលិតផល ថ្្ំ�ក់៖ អាយុ្េបច្បាប់ 

អប្បបរមា
បជងកើនអាយុអប្បបរមា េ្មាប់ ការទិញផលិតផល ថ្្ំ�ក ់េដី 18 ឆ្្ំ ដល ់21 ឆ្្ំ។

a ជលើកដលង ដតជៅជេល មានការកត់េ មា្្ល់ ជៅកនចុងជេចក្ដីេិេណ៌នា ច្បាប់ថ្មដីរានចូលជាធរមាន មថងៃទដី 9 ដខមិថុនា ឆ្្ំ 2016។

b និយមន័យ មនផលិតផល ថ្្ំ�ក់ កាន់ដត ទូលំទូលាយ  កនចុង ការោក់បញ្ដូលនូវ ផលិតផល រារីអាឡិច្តរូ និក មិន្តរូវ រានអនុវត្ ចំជពាះ ជគលបំណង េន្ធោរ។

េន្ធរារីេំរាប់ផ្ល់មូលនិធិដថទាំេុខភាេ ការទប់សា្្ត់ការជ្បើ្រាេ់ថ្្ំ�ក់  
ការ្សាវ្ជាវនិងអនុវត្ច្បាប់។  
វិជសាធនកម្មធម្មនុញ្ញជោយការជផ្ើម្បជាេិទិ្ធ និងច្បាប ់។
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

• �ំហានទីបួន៖ មូលនិធិហៅសល់នឹង្តរូវោនដបងដចក—ហោយគិតជាភាគរយជាក់

លាក—់ស្មាប់កម្វិធដីហផតាសងៗជាពិហសសហដើមតាបដីបហងកើនការចំណយហលើហសវាដ្ទាំ

សុខភាព ស្មាប់រនឬ្គរួសារដដលមាន្ោក់ចំណូលទាបដដលទទួលោនការ

ធានារាប់រងពដីកម្វិធដីធានារា៉តាប់រងដផ្នកសុខភាព Medi-Cal ។

បញ្ញ្រ្ិល្ញាេងៗ
្រត្រូវឲញាយ�នសវនែ្្។ សវនកររដ្ឋ California នឹងចុះហធវើសវនកម្ហលើទដីភានតាក់ងរនានា

ដដលទទួលោនមូលនិធិនានាពដីពន្្្ដីៗយា៉តាងហហាចណស់ហរៀងរាល់មួយ្នតាំម្ង។ សវនករ

ដដលផ្ល់ការវាយតនមលៃឯករារតាយហលើសកម្ភាព្បតិបត្ិការនិងសកម្ភាពេិរញ្ញវត្ថចុរបស់

រោ្តា្ ិោលននរដ្ឋ California នឹងទទួលោន្ោក់្បចាំ្នតាំរេូតដល ់$400,000  
ដុលា្តារហដើមតាបដីរា៉តាប់រងន្លៃចំណយនានាដដលហកើតហចញមកពដីការហធវើសវកម្ទាំងហនះ។

រូបភាព 4
រលបៀបចាយតោែ់ចំណូេពន្ធ្្ី

ែ្្វិធ ីឬអង្គភាព ចំនួនទរឹែតោែ់ លគាេបំណង

�ំហានទ ី1៖ �ំនួសចំណូេកដេោ្រ់បង់

មូលនិធិពន្ហលើថានតាំរក់ដដលមាន្សាប់ កំណត់ហោយ BOE រំនួសចំណូលដដលោត់បង់ហោយសារការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់្យចុះ បណ្តាលមកពដីការបហងកើនពន្អាករ។

ចំណូលពដីការលក់ថានតាក់រដ្ឋ និងមូលោ្តាន និងការហ្បើ្ោស់ កំណត់ហោយ BOE រំនួសចំណូលដដលោត់បង់ហោយសារការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់្យចុះ បណ្តាលមកពដីការបហងកើនពន្អាករ។

�ំហាន 2៖ រដ្ឋោេពន្ធ

BOE—រដ្ឋោល 5ភាគរយននចំនួនមូលនិធិដដលសល់ ន្លៃចំណយហលើការ្គប់្គងពន្។

�ំហានទ ី3៖ ចំនួនជាែ់លែ់សត�ប់អង្គភាពរដ្ឋល្ញាេងៗគានញាa,b

សា្តាប័នរដ្ឋហផតាសងៗ—ដផ្នកអនុវត្ចតាបាប ់c $48លាន សកម្ភាពអនុវត្ន៍ហផតាសងៗគានតាចំហោះចតាបាប់ោក់ព័ន្នឹងថានតាំរក់។

UC—កម្វិធដីបណ្ដះបណ្តាល្គរូហពទតាយ $40លាន កម្វិធដីបណ្ដះបណ្តាល្គរូហពទតាយ ហដើមតាបដីបហងកើនចំនួន្គរូហពទតាយដផ្នកដ្ទាំបឋម និងសហនង្តាះបនា្តាន់ហៅរដ្ឋ California ។

្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈ—

កម្វិធដីទន្ហពទតាយរដ្ឋ

$30លាន កម្វិធដីអប់រំអំពដីការបង្តារ និងការពតាយាោលរំងឺមាត់ហធ្ញ។ 

សវនកររដ្ឋ California  $400,000 សវនកម្ហៅតាមទដីភានតាក់ងរ ដដលទទួលោនមូលនិធិពដីពន្្្ដីៗ យា៉តាងហហាចណស់ហរៀងរាល់ពដីរ្នតាំម្ង។

�ំហានទ ី4៖ ្ួេនិធិកដេលៅសេ់សត�ប់ែ្្វិធីសុែភាពនានារបស់រដ្ឋa 

Medi-Cal—DHCS 82ភាគរយននចំនួនមូលនិធិហៅសល់ ការបហងកើនក្មិតទូទាត់ស្មាប់ហសវាដ្ទាំសុខភាព ហសវាកម្ហផតាសងៗ និងហសវាពតាយាោល ដល់អ្នកទទួលរំនួយក្នចុងកម្វិធដី Medi-

Cal។ DHCS មិនអាចរំនួសមូលនិធិរដ្ឋដដលមាន្សាប់ ស្មាប់ហគាលបំណងដូចគានតាទាំងហនះ ហោយចំណូល្ ្ដីោនហទ។

កម្វិធដីវិធដី្គប់្គងថានតាំរក់រដ្ឋ California—្កសួង

សុខា្ិោលសាធារណៈ

11ភាគរយននចំនួនមូលនិធិហៅសល់ កម្វិធដីទប់សា្តាត ់និង្គប់្គងសារធាតុថានតាំរក ់ដដលមានហគាលបំណងកាត់បន្ថយរំង ឺនិងមរណភាពហោយសាររំងឺោក់ព័ន្ឹង

ថានតាំរក់។

កម្វិធដីពតាយាោលរំងឺោក់ព័ន្នឹងថានតាំរក—់UC 5ភាគរយននចំនួនមូលនិធិហៅសល់ គហ្មាង្សាវ្ជាវហវរ្សានស្ អំពដីវិធានការបង្តារ ការរកហឃើញដំបូង ការពតាយាោលទូហៅ និងការពតាយាោលដផ្នកសំខាន់ៗ 

ដូចជា មហារីក្គប់្បហ្ទ ហបះដូច និងសួត និងរំងឺហផតាសងៗហទៀតដដលោក់ព័ន្នឹងថានតាំរក់។ សាកលវិទតាយាល័យ UC 

មិនអាចរំនួសមូលនិធិថានតាក់រដ្ឋ និងមូលោ្តានដដលមាន្សាប ់ស្មាប់ហគាលបំណងហនះ ហោយចំណូល្្ដីទាំងហនះោនហទ។

កម្វិធដីសាលា—

្កសួងអប់រំរដ្ឋ California 

2ភាគរយននចំនូនមូលនិធិហៅសល់ កម្វិធដីសាលាដដលមានហគាលបំណងបង្តារ និងកាត់បន្ថយការហ្បើ្ោស់ផលិតផលថានតាំរក់ហោយមនុសតាសវ័យហក្ង។

a វិធានការនឹងោក់ក្មិតហលើចំនួន្ោក់ចំណូលដដល្បមូលោនបដន្ថម តាមរយៈវិធានការដដលអាច្តរូវោនហ្បើ្ោស់ ហដើមតាបដីចំណយហលើន្លៃហដើមរដ្ឋោល ដដលនឹង្តរូវោនកំណត់ហោយសវនកររដ្ឋតាមរយៈការោក់បញ្ញត្ មិនឲតាយហលើស 

5ភាគរយ។

b ចំនួនដដល្តរូវោនកំណត់ទុកជាមុន នឹង្តរូវោនដកស្មរួលហរៀងរាល់្នតាំឲតាយមានភាពសមាមា្ត ហោយ BOE ហោយចាប់ហផ្ើមរយៈហពលពដីរ្ នតាំ បនា្តាប់ពដីវិធានការចូលជាធរមាន ្បសិនហបើ BOE សន្និោ្តានថា ចំណូលមានការ្យចុះ ហោយ

សារការ្យចុះននការហ្បើ្ោស់ោរី និងផលិតផលថានតាំរក ់ហោយសារដតវិធានការហនះ។

c មូលនិធិដដល្តរូវោនដបកដចកហៅ្កសួងយុត្ិធម៌/ការិយាល័យអគ្គហមធាវី ($30លាន) ការិយាល័យអគ្គហមធាវី ($6លាន) ្កសួងសុខា្ិោលធារណៈ ($6 លាន) និង BOE ($6លាន)។ 

 BOE = គណៈកម្ការសមភាព; UC = សាកលវិទតាយាល័យរដ្ឋ California និង DHCS = ្កសួងហសវាកម្ដ្ទាំខុសភាព។

ពន្ោរីសំរាប់ផ្ល់មូលនិធិដ្ទាំសុខភាព ការទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់  
ការ្សាវ្ជាវនិងអនុវត្ចតាបាប់។  

វិហសាធនកម្ធម្នុញ្ញហោយការហផ្ើម្បជាសិទិ ្និងចតាបាប ់។
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តោែ់ចំណូេកដេត្ររូវោនលេើែកេងពីការែត្ិ្រការចំណាយរបស់រដ្ឋនិងែត្ិ្រអបញាបបរិ�
ថនការ្្េ់្ូេនិធិសត�ប់ការអប់រ ំសំហណើហលខ 56 ហធវើវិហសាធនកម្ធម្នុញ្ញរបស់រដ្ឋហដើមតាបដី

ហលើកដលង្ោក់ចំណូលនិងការចំណយននវិធានការហនះហចញពដីការក្មិតការចំណយហៅក្នចុង

ធម្នុញ្ញរបស់រដ្ឋ។ (ការហលើកដលងតាមរដ្ឋធម្នុញ្ញហនះគឺ្សហដៀងគានតាហៅនឹងការហលើកដលងមុន

ៗដដលោនោក់ឲតាយអនុវត្រួចហេើយស្មាប់កំហណើនននពន្ហលើថានតាំរក់កាលពដីមុនដដល្តរូវោន

ឯកភាពហោយអ្នកហោះហ្នតាត។) វិធានការហនះក៏ហលើកដលងចំហោះ្ោក់ចំណូលដដលោនមក

ពដីលក្ខខណ្ឌត្មរូវននការផ្ល់មូលនិធិអបតាបបរិមាស្មាប់ការអប់រំដដល្តរូវោនត្មរូវហយាងតាម

សំហណើហលខ 98 ផងដដរ។ 

ឥទ្ធិពេសារលពើពន្ធ
វិធានការហនះនឹងមានឥទ្ិពលសារហពើពន្មួយចំនួនហលើរដ្ឋនិងរោ្តា្ិោលមូលោ្តាន។ ការរះ

ឥទ្ិពលចមតាបងៗននវិធានការហនះនឹង្តរូវោនពិភាកតាសាហៅខាងហ្កាម។ 

ការ�ះឥទ្ធិពេលេើតោែ់ចំណូេរបស់រដ្ឋនិងែ្ននុង្ូេោ្ញាន។
ពន្ធរោ្ញាែរពន្ធរោ្ញាែរ្្ីនរឹងបលងកើនតោែ់ចំណូេរបស់រដ្ឋលេើសព ី$1 ោន់លនដុល្ញារែ្ននុង
្នញាំ 2017–18។ វិធានការហនះនឹងបហងកើន្ោក់ចំណូលរបស់រដ្ឋចហនា្តាះពដី 
$1.3 ោន់លានដុលា្តារដល ់$1.6 ោន់លានដុលា្តារហៅក្នចុង្នតា ំ2017–18—ហពញ

មួយ្នតាំដំបូងននការអនុវត្វិធានការហនះ។ ការហកើនហេើងននពន្រោ្តាករពន្រោ្តាករនឹងហធវើឲតាយមាន

តនមលៃខ្ពស់ស្មាប់អ្នកហ្បើ្ោស់។ ដូហច្នះអ្នកហ្បើ្ោស់នឹងកាត់បន្ថយការហ្បើ្ោស់ោរីនិង

ផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងហទៀតរួមទាំងោរីហអេិច្តរូនិចផងដដរ។ (អ្នកហ្បើ្ោស់ជាហ្ចើនអាចនឹង

ផ្តាស់ប្ជូរវិធដីដដលពួកហគទិញផលិតផលទាំងអស់ហនះហដើមតាបដីហគចពន្។) ចហនា្តាះនន្ោក់ចំណូល្្ដី

្បកបហោយសកា្តានុពលហនះ្លៃចុះបញ្តាំងអំពដីភាពមិនចតាបាស់លាស់ថាហតើអ្នកហ្បើ្ោស់នឹងកាត់

បន្ថយការទិញរបស់ពួកហគដល់ក្មិតណហដើមតាបដីហ្លៃើយតបហៅនឹងតនមលៃដ៏ខ្ពស់ហនះ។ ការោ៉តាន់

សាមតានក្នចុងរងវង់ទឹក្ោក់ទាប ($1.3 ោន់លានដុលា្តារ) សន្ត់ថាអ្នកហ្បើ្ោស់មានការហ្លៃើយ

តបហៅនឹងពន្ខា្តាំងកា្តាជាងការោ៉តាន់សាមតានក្នចុងរងវង់ទឹក្ោក់ខ្ពស ់($1.6 ោន់លានដុលា្តារ)។  
ហៅក្នចុងបណ្តា្នតាំខាងមុខ្ោក់ចំណូលអាចនឹងធា្តាក់ចុះបង្គលួរហៅក្នចុង្នតា ំ2017–18 ហោយ

សារការផ្តាស់ប្ជូររហ្មើសរបស់អ្នកហ្បើ្ោស់។

ការអនុវ្រ្ពន្ធរោ្ញាែរពន្ធរោ្ញាែរលេើោរីលអ�ិចត្ររូនិចែ៏នរឹងបលងកើ្រឲញាយ�នតោែ់ចំណូេបកន្្
សត�ប់្្ូេនិធិថានញាំ�ែ់កដេ�នតសាប់្ងកដរ។ ដូចោនកត់សមា្តាល់ពដីខាងហលើវិធានការ

ហនះព្ងដីកនិយមន័យននផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀតហដើមតាបដីរួមបញ្ជូលោរីហអេិច្តរូនិច។  
ការផ្តាស់ប្ជូរហនះហធវើឲតាយោរីហអេិច្តរូនិចជាប់ពន្ដដលអនុម័តិហោយអ្នកហោះហ្នតាតហៅក្នចុងសំហណើ

ហលខ 99 និងសំហណើហលខ 10 ។ ដូហច្នះមូលនិធិដដលទទួលោនការគាំ្ទពដីសំហណើទាំងពដីរ

ហនះនឹងទទួលោន្ោក់ចំណូលបដន្ថមហោយសារវិធានការហនះ។ ្ោក់ចំណូលបដន្ថមហនះទំនង

ជានឹងមានចំនួនដប់លានដលុា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំ។

ការ្្េ់្ូេនិធិោនលែើនល�ើងជាង $1 ោន់លនដុល្ញារលៅែ្ននុង្នញា ំ2017–18 កដេ
ភាេលតចើនេឺសត�ប់ែ្្វិធីសុែភាពរបស់រដ្ឋ។ រូបភាពទដី 5 ហធវើការោ៉តាន់សាមតានអំពដីចំនួនននការ

ផ្ល់មូលនិធិដដលកម្វិធដីនិងទដីភានតាក់ងររបស់រោ្តា្ិោលនដីមួយៗនឹងទទួលោនពដី្ោក់ចំណូល

ពន្្្ដីហៅក្នចុង្នតា ំ2017–18។ បនា្តាប់ពដីការ្គប់ដណ្ប់ហលើការខាតបង់្ោក់ចំណូលដដល

បណ្តាលមកពដីវិធានការហនះ្ោក់ចំណូលដដលអាចរកោនស្មាប់សកម្ភាពជាក់លាក់នានា

ដដល្តរូវោនផ្ល់មូលនិធិហោយវិធានការហនះ—ភាគហ្ចើនជាកម្វិធដីសុខភាព—នឹងមានចំនួន

ពដី $1 ោន់លានដុលា្តាររេូតដល ់$1.4 លានដុលា្តារ។ ្បសិនហបើការហ្បើ្ោស់ោរីបន្

ធា្តាក់ចុះហនាះចំនួនទឹក្ោក់ទាំងហនះនឹងមានចំនួនកាន់ដតតិចហៅក្នចុងបែុនាមតាន្នតាំខាងមុខ។ ហលើស

ពដីហនះហទៀតការចំណយជាហ្ចើនដដល្តរូវោនបដន្ថមហៅហលើកម្វិធដីសុខភាពនឹងបហងកើតឲតាយមាន

នូវការផ្ល់មូលនិធិសេព័ន្បដន្ថមដល់រដ្ឋ។ ដូហច្នះរដ្ឋនិងរោ្តា្ិោលមូលោ្តាននឹង្បមូល្ោក់

ចំណូលពន្ទូហៅបដន្ថមមួយចំនួនហទៀត។

រូបភាព 5
រលបៀបថេេែទុែចំណូេោ៉ញាន់សាមញានសត�ប់្នញាំ 2017–18

(គិតជាលាន)

2017-18

េំោប់ទប a េំោប់ែ្ពស់ a

ចំណូលោ៉តាន់សាមតានទទួលោនពដីពន្អាករ្ ្ដី $1,270 $1,610

រំនួសចំណូលដដលោត់បងb់ 230 200

 ចំណូេសុទ្ធោ៉ញាន់សាមញានកដេនរឹងត្ររូវោនថេេែទុែ $1,040 $1,410

អ្ិោេែិច្ពន្ធោរ

គណៈកម្ការសមភាព—ចំណយរដ្ឋោល $50 $70

ចំនួនពិ្រតោែដកដេត្ររូវោនថេេែទុែដេ់អង្គភាពរដ្ឋ

អង្គភាពរដ្ឋជាហ្ចើន—អង្គភាពអនុវត្ $48 $48

សាកលវិទតាយាល័យ California—បណ្ដះបណ្តាលអ្នករូបវិទតាយា 40 40

្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈ—កម្វិធដីទន្ហពទតាយរដ្ឋ 30 30

សវនកររដ្ឋកា California—សវនកម្ —c —c

្ូេនិធិលៅសេ់សត�ប់ថេេែទុែដេ់ែ្្វិធីសុខា្ិោេរបស់រដ្ឋ

កម្វិធដី Medi-Cal $710 $1,000

កម្វិធដី្គប់្គងថានតាំរក ់ 100 130

កម្វិធដីរំងឺទាក់ទងនឹងថានតាំរក—់សាកលវិទតាយាល័យ California 40 60

កម្វិធដីសាលាហរៀន 20 20

a ចហមលៃើយតបរបស់អ្នកហ្បើ្ោស់ហៅនឹងវិធានការដំហេើងពន្ដដល្តរូវោនហស្នើហេើង មិនមានភាពចតាបាស់លាស់ ដូហច្នះ ហយើងខញចុំសូមបង្តាញពដីលទ្ផលដដលអាចសហ្មចោន។ ការោ៉តាន់សាមតានថា ្ោក់ចំណូលនឹងមានចំនួនតិច 

្លៃចុះបញ្តាំងអំពដី្បតិកម្តបខា្តាំងពដីអ្នកហ្បើ្ោស ់ចំដណកឯការោ៉តាន់សាមតានថា ្ោក់ចំណូលនឹងមានចំនួនហ្ចើន ្លៃចុះបញ្តាំងអំពដី្បតិកម្តបហខតាសាយពដីអ្នកហ្បើ្ោស់។

b ការោ៉តាន់សាមតានហោយ LAO។ ចំនួនទឹក្ោក់ស្មាប់រំនួសឲតាយចំណូលដដលខាតបង់នឹង្តរូវកំណត់ហោយគណៈកម្ការសមភាព។

c $400,000. 

ពន្ោរីសំរាប់ផ្ល់មូលនិធិដ្ទាំសុខភាព ការទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់  
ការ្សាវ្ជាវនិងអនុវត្ចតាបាប់។  
វិហសាធនកម្ធម្នុញ្ញហោយការហផ្ើម្បជាសិទិ ្និងចតាបាប ់។
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

្េប៉ះោេ់ជាសកា្ញានុពេបន្ិចបន្នួចលេើតោែ់ចំណូេពន្ធលេើការេែ់របស់រដ្ឋនិងែ្ននុង
្ូេោ្ញាន។ តនមលៃោរីនិងផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀតកាន់ដតន្លៃនឹងបហងកើន្ោក់ចំណូលពន្

របស់រដ្ឋនិងក្នចុងមូលោ្តាន្បសិនហបើអ្នកហ្បើ្ោស់បន្ទិញផលិតផលទាំងហនះក្នចុងបរិមាណ

្បហាក់្បដេលគានតា។ ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយអ្នកហ្បើ្ោស់នឹងទិញផលិតផលទាំងហនះ

កាន់ដតតិចហ្ោះតនមលៃោនហកើនហេើងហោយសារពន្ននវិធានការហនះ។ ដូហច្នះឥទ្ិពលននវិធានការ

ហនះហលើ្ោក់ចំណូលពន្ហលើការលក់អាចវិរ្មានអវិរ្មានឬពុំមានការផ្តាស់ប្ជូរជាទូហៅហេើយ

អា្ស័យហលើវិធដីដដលអ្នកហ្បើ្ោស់មាន្បតិកម្ចំហោះវា។ ហយាងតាមវិធានការហនះ្បសិនហបើ

រដ្ឋឬរោ្តា្ិោលមូលោ្តានទទួលោន្ោក់ចំណូលពន្លក់កាន់ដតតិចហោយសារដតពន្នន

វិធានការហនះហនាះការខាតបង់ហនះនឹង្តរូវោនរំនួសហោយ្ោក់ចំណូលដដល្តរូវោនបហងកើន

ហោយវិធានការហនះវិញ។ 

ឥទ្ធិពេលេើការតប្ូេពន្ធរោ្ញាែរពន្ធរោ្ញាែរ ដូចោនហរៀបរាប់ហៅក្នចុងរូបភាពទដី 4 វិធានការហនះ

នឹងផ្ល់មូលនិធិបដន្ថមដល់ទដីភានតាក់ងរហផតាសងៗរបស់រដ្ឋហដើមតាបដីគាំ្ទដល់ការអនុវត្ចតាបាប់របស់រដ្ឋ។ 
្វិការទាំងហនះនឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីគាំ្ទដល់កិច្ខិតខំ្បឹងដ្បងព្ងឹងការអនុវត្ចតាបាប់

ដដលមានការហកើនហេើងហដើមតាបដីកាត់បន្ថយការហគចពន្ការដកលៃងបនលៃំការរត់ហគចពន្និងការលក់ោរី

និងផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងៗហទៀតហោយគាមតានអាជា្តាប័ណ្ណ។ កិច្ខិតខំ្បឹងដ្បងព្ងឹងការអនុវត្

ដបបហនះនឹងបហងកើនចំនួន្ោក់ចំណូលពន្។ មូលនិធិនានាក៏នឹង្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីគាំ្ទ

ដល់កិច្ខិតខំ្បឹងដ្បងហដើមតាបដីកាត់បន្ថយការលក់ផលិតផលថានតាំរក់ដល់អនដីតិរនដដលនឹងកាត់

បន្ថយការ្បមូល្ោក់ចំណូលផងដដរ។ ដូហច្នះឥទ្ិពលសុទ្ហលើ្ោក់ចំណូលពន្រោ្តាករពន្រោ្តា

ករពដីសកម្ភាពនានាននការព្ងឹងការអនុវត្ចតាបាប់ទាំងហនះគឺមិនចតាបាស់លាស់។ ហលើសពដីហនះ

ហទៀតខណៈហពលដដលោរីនិងផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងហទៀត—ដូចដដល្តរូវោនកំណត់

និយមន័យនាហពលបច្ចុបតាបន្ន—្តរូវោន្គបដណ្ប់ហោយចតាបាប់សេព័ន្ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការហគច

ពន្បែុដន្ោរីហអេិច្តរូនិចមិនមាន្គបដណ្ប់ហៅក្នចុងហនះហទ។ ដូហច្នះការព្ងឹងការអនុវត្ពន្

រោ្តាករពន្រោ្តាកររបស់រដ្ឋហលើោរីហអេិច្តរូនិចអាចនឹងមានភាពលំោកកាន់ដតខា្តាំង្បសិនហបើ

អ្នកហ្បើ្ោស់ទិញផលិតផលទាំងហនះតាមអ៊ិនធឺណិតហដើមតាបដីហចៀសវាងពន្្្ដីៗ។ 

្េប៉ះោេ់លេើចំណាយការលេើការក្ទំសុែភាពរបស់រដ្ឋនិង
រោ្ញា្ិោេ្ូេោ្ញាន
រដ្ឋនិងរោ្តា្ិោលមូលោ្តានហៅក្នចុងរដ្ឋ California ្តរូវរា៉តាប់រងចំណយក្នចុងការផ្ល ់(1) កា
រដ្ទាំសុខភាពដល់ពលរដ្ឋដដលមាន្ោក់ចំណូលទាបនិងគាមតានការធានារា៉តាប់រងនិង (2) ផ្ល់

ការធានារា៉តាប់រងសុខភាពដល់មនន្ដីរារការនិងនិវត្ន៍រនរបស់រដ្ឋនិងរោ្តា្ិោលមូលោ្តាន។ ជា
លទ្ផលការដកដ្បហៅក្នចុងចតាបាប់រដ្ឋដូចជាការដកដ្បទាំងឡាយណដដលោនហធវើហេើងហោយ

វិធានការហនះដដលរះឥទ្ិពលដល់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋទូហៅក៏នឹងរះ  ឥទ្ិពលដល់ការ

ចំណយហលើការដ្ទាំសុខភាពដដល្តរូវោនផ្ល់មូលនិធិរជាសាធារណៈផងដដរ។

ឧទាេរណ៍ដូចដដលោនពិភាកតាសាខាងហលើវិធានការហនះនឹងហធវើឲតាយមានការធា្តាក់ចុះនូវការហ្បើ

្ោស់ផលិតផលថានតាំរក់ហោយសារការហេើងន្លៃផលិតផលថានតាំរក់។ ហ្រៅពដីហនះវិធានការហនះផ្ល់

មូលនិធិស្មាប់កម្វិធដីបង្តារនិងបញតាឈប់ថានតាំរក់និងក្នចុងក្មិតដដលកម្វិធដីទាំងហនះមាន

្បសិទ្ិភាពវិធានការហនះកាត់បន្ថយការហ្បើ្ោស់ផលិតផលថានតាំរក់។ ការហ្បើ្ោស់ផលិតផល

ថានតាំរក់ោនភា្តាប់ទំនាក់ទំនងហៅនឹងផលបែះោល់សុខភាពជា អវិរ្មានហផតាសងៗហទៀតហោយ

អាជា្តាធរសុខភាពរបស់សេព័ន្និងការសិកតាសាវិទតាយាសានស្ជាហ្ចើន។ ដូហច្នះវិធានការហនះនឹងកាត់

បន្ថយការចំណយហលើការដ្ទាំសុខភាពរបស់រដ្ឋនិងរោ្តា្ិ-ោលមូលោ្តានហលើររំងឺដដលោក់

ព័ន្នឹងថានតាំរក់ហៅក្នចុងរយៈហពលដវង។ 

វិធានការហនះនឹងមានឥទ្ិពលសារហពើពន្ហផតាសងហទៀតដដលកាត់កងហលើការសនតាសំោនការចំណយ

ទាំងហនះ។ ឧទាេរណ៍រដ្ឋនិងរោ្តា្ិោលមូលោ្តាននឹងទទួលរងចំណយហលើការដ្ទាំសុខភាព

និងហសវាសង្គមនានាហៅហពលខាងមុខដដលហបើពុំមានវិធានការហនះហទ ការចំណយហលើការដ្ទាំ

សុខភាពនិងហសវាសង្គមនឹងហកើតហេើងហេើយហោយសារដតមនុសតាសអាចហចៀសវាងពដីរំងឺដដល

ោក់ព័ន្នឹងថានតាំរក់អាចរស់ហៅោនកាន់ដតយូរ។ ហ្រៅពដីហនះផលបែះោល់ននពន្ហលើោរីហអេិច

្តរូនិចចំហោះសុខភាពនិងចំណយបនា្តាប់បនតាសំក្នចុងរយៈហពលដវងគឺមិនទាន់ដឹងហៅហេើយហទពដី

ហ្ោះោរីហអេិច្តរូនិចគឺជាឧបករណ៍្្ដីមួយហេើយផលបែះោល់ននោរីហអេិច្តរូនិចចំហោះ

សុខភាពកំពុង្តរូវោនសិកតាសា។ ហេតុដូហច្នះផលបែះោល់ដផ្នកសារហពើពន្សុទ្ននវិធានការហនះ

ហៅហលើចំណយរបស់រដ្ឋនិងរោ្តា្ិោលមូលោ្តានមិន្តរូវោនដឹងហនាះហទ។

សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.sos.ca.gov/measure- 
contributions លដើ្ញាបីល្ើេបញ្ីល្មញាះេណៈែ្្ការនានា កដេ
ោនត្ររូវបលងកើ្រល�ើងជាច្ញាបង លដើ្ញាបីគាំតទឬតប្ំងវិធានការ
លនះ។ សូ្ចូេលៅកាន់លេហទំព័រ http://www.fppc.ca.gov/  

transparency/top‑contributors/nov-16-gen-v2.html លដើ្ញាបី
ល្ើេអ្នែ្ ្េ់វិភាេទនែត្ិ្រែ្ពស់ចំនួន 10 របស់េណៈ

ែ្្ការលនះ។

ពន្ោរីសំរាប់ផ្ល់មូលនិធិដ្ទាំសុខភាព ការទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់  
ការ្សាវ្ជាវនិងអនុវត្ចតាបាប់។  

វិហសាធនកម្ធម្នុញ្ញហោយការហផ្ើម្បជាសិទិ ្និងចតាបាប ់។




