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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

សាវតា

ចញាបាប់ែញ្ញារបស់រដ្ឋ

ជាទូលៅ ែញ្ញា េឺ្ិនតសបចញាបាប ់លយាងតា្ចញាបាប់របស់រដ្ឋ។ ហយាង
តាមចតាបាប់របស់រដ្ឋនាហពលបច្ចុបតាបន្ន ការមាន ឬហ្បើ្ោស់កញ្តា ជា
ទូហៅ គឺមិន្សបចតាបាប់។ (សូមហមើល្បអប់ហៅដកតាបរហៅស្មាប់
ព័ត៌មានលមអិតអំពដីវិធដីហ្បើ្ោស់កញ្តា។) ហទាសបញ្ញត្ិស្មាប់
សកម្ភាពោក់ព័ន្នឹងកញ្តាមានការដ្ប្បរួលដផអកតាមបទហល្ើស។  
ឧទាេរណ ៍ការមានកញ្តាតិចជាងមួយហអាន (ហស្ើនឹងោរីដដលមាន
សារធាតុកញ្តា ដដល្តរូវោនហៅថា "ោរីកញ្តា" ្បដេល 40  
ហដើម) ្តរូវោនោក់ហទាសហោយការពិន័យជា្ោក ់ខណៈហពល

ដដលការលក ់ឬការោំកញ្តាអាចបណ្តាលឲតាយមានការជាប់គុក ឬ
ជាប់ពន្នាគារ។ 

សំលណើទី 215 ែញ្ញាជាឱស្កដេត្ររូវោនលធវើឲញាយតសបចញាបាប់។ 
ហៅ្នតាំ 1996 អ្នកហោះហ្នតាតទាំងឡាយោនឯកភាពចំហោះ
សំហណើទដី 215 ដដលហធវើឲតាយការហ្បើ្ោស់កញ្តាជាថានតាំហពទតាយហោយ
បុគ្គលទាំងឡាយហៅ្គប់អាយុទាំងអស់ហៅរដ្ឋ California មាន
ភាព្សបចតាបាប ់ហយាងតាមចតាបាប់របស់រដ្ឋ។ បុគ្គលទាំងឡាយ្តរូវ
ដតមានការដណនាំពដីហវរ្បណ្ឌិតស្មាប់ការហ្បើ្ោស់កញ្តាជាថានតាំ
ហពទតាយ។ ហៅ្នតាំ 2003 អង្គនដីតិបញ្ញត្ិោនហធវើឲតាយអារដីវកម្កញ្តា
ជាថានតាំហពទតាយមានភាព្សបចតាបាប ់ដដលអង្គការមិនដសវងរក្ោក់
ចំហណញនានាោនោំ និងផ្ល់កញ្តាឲតាយសមារិករបស់ពួកហគ។  

• ការហធវើឱតាយ្សបចតាបាប់នូវកញ្តាហ្កាមចតាបាប់រដ្ឋ ស្មាប់ហ្បើហោយមនុសតាស

ហពញវ័យ 21 ្នតាំឬ ហ្ចើន ជាងហនះ។

• កំណត់ភានតាក់ងររដ្ឋឱតាយោក់អាជា្តាប័ណ្ណនិង្គប់្គងវិស័យឧសតាសាេកម្

កញ្តា។

• ោក់ពន្រោ្តាកររបស់រដ្ឋ 15% ហលើការលក់រាយននកញ្តានិងពន្ការ

ោំដុះរដ្ឋហលើកញ្តា $9.25 ដុលា្តារក្នចុងមួយហអានននផ្តានិង $2.75 

ដុលា្តារក្នចុងមួយហអានននសលៃឹក។

• ហលើកដលងកញ្តាស្មាប់ហវរ្សានស្ពដីការគិតពន្មួយចំនួន។

• បហងកើតការហវចខ្ប ់ការោក់សា្តាកសញ្តា ការផតាសពវផតាសាយោណិរ្កម្និង

ហធវើទដីផតាសារស្ង់ោរ និងការរឹត បន្ឹងស្មាប់ផលិតផលកញ្តា។

• ហាមឃត់ការហធវើទដីផតាសារនិងការផតាសពវផតាសាយោណិរ្កម្កញ្តាហោយផ្តាល់

ហៅអនដីតិរន។

• អនុញ្តាតឱតាយបទបញ្តាក្នចុងតំបន់និងការបង់ពន្របស់កញ្តា។

• អនុញ្តាតការផ្នា្តាហទាសហេើងវិញនិងការបំផលៃិចបំផ្តាញននកំណត់្តាស

្មាប់ការផ្នា្តាហទាសកញ្តាពដីមុន។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី

្េប៉ះោេ់ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និង

រោ្ញា្ិោេ ែ្ននុង្រំបន:់

• ទំេំននផលបែះោល់សារហពើពន្របស់វិធានការអាចដ្ប្បរួលយា៉តាងខា្តាំង

អា្ស័យហលើ:  

(1) រហបៀបរោ្តា្ិោលរដ្ឋនិងថានតាក់មូលោ្តានហ្រើសហដើមតាបដី្គប់

្គងនិងគិតពន្កញ្តាយា៉តាងណ  

(2) ថាហតើរោ្តា្ិោលសេព័ន្អនុវត្ចតាបាប់សេព័ន្ដដល

ហាមឃត់កញ្តា និង

(3) រហបៀបផ្តាស់ប្ជូរតនមលៃកញ្តានិងការហ្បើ្ោស់ហៅហ្កាមវិ

ធានការ។

• ចំណូលរបស់រដ្ឋបដន្ថមហទៀតសុទ្និងពន្ក្នចុងតំបន់ដដលហៅទដីបំផុតអាច

មានចាប់ពដីរាប់រយលានដុលា្តារដល់ជាង $1 ោន់លានដុលា្តារជា

ហរៀងរាល់្នតាំ។ ភាគហ្ចើនននមូលនិធិទាំងហនះនឹង្តរូវោនទាមទារហដើមតាបដី

្តរូវោនចំណយស្មាប់ហគាលបំណងជាក់លាក់ដូចជាកម្វិធដីយុវរន  

ការោរបរិសា្តាននិងការអនុវត្ចតាបាប់។ 

• ្ោក់ចំហនញដដលោនបន្ថយការចំណយដដលមានសកា្តានុពលរាប់

សិបលានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំហៅរោ្តា្ិោលរដ្ឋនិងថានតាក់មូលោ្តានដដល

ទាក់ទងជាចមតាបងដល់ការធា្តាក់ចុះហៅចំនួនននរនហល្ើសកញ្តាដដលោន

ជាប់ឃុំឃំងក្នចុងពន្នាគាររដ្ឋនិងគុកតាមហខានធដី។ 
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

បច្ចុបតាបន្ន សេករណ៍នានាមិន្តរូវោនផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណរូន ឬមិន្តរូវ

ោនហធវើនិយ័តកម្ហោយរដ្ឋហេើយ បែុដន្ទដី្កុង និងហខានធដីអាចហធវើ

និយ័តកម្ទដីតាំង និងវិធដីសានស្ដដលកញ្តាជាថានតាំហពទតាយ្តរូវោនោំ  

និង្តរូវោនលក់ហោយបុគ្គល ឬសេករណ៍នានា។ 

បច្នុបញាបន្នរដ្ឋែំពុងអនុ្័្របទបញាបញ្ញ្រ្ិែញ្ញាជាថានញាំលពទញាយ្្ីៗ។ 

នាហពល្្ដីៗហនះ ចតាបាប់្្ដីៗរបស់រដ្ឋ្តរូវោនអនុម័តហដើមតាបដីចាប់ហផ្ើម

ហធវើនិយ័តកម្កញ្តាជាថានតាំហពទតាយ។ ដូច្តរូវោនបង្តាញហៅក្នចុងរូបទដី  

1 ការិយាល័យ្គប់្គង Cannabis ជាថានតាំហពទតាយ និងទដីភានតាក់ងរ

រដ្ឋហផតាសងៗហទៀតទទួលខុស្តរូវចំហោះបទបញ្តាហនះ។ ចតាបាប់្្ដីៗត្មរូវ

ឲតាយរដ្ឋកំណត់បទោ្តានស្មាប់ការបិតសា្តាក ការហធវើហតស្ និងការ
ហវចខ្ប់ផលិតផលកញ្តាជាឱស្ និងបហងកើត្បព័ន្មួយហដើមតាបដីតាម
ោនផលិតផលទាំងហនាះពដីការផលិតស្មាប់លក់។ នាហពល
បច្ចុបតាបន្ន បទបញ្តាទាំងហនះ្តរូវោនបហងកើតហេើយទដីភានតាក់្គប់្គង
ខុសៗគានតា។ ហយាងតាមចតាបាប់្្ដីៗ សេករណ៍កញ្តាជាថានតាំហពទតាយ្តរូវដត
ោនបិទហៅក្នចុងរយៈហពលពដីរ ឬបដី្នតា ំនិង្តរូវោនរំនួសដដល
អារដីវកម្ដដលផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណហោយរដ្ឋ។ រោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់នឹង
បន្មានសមត្ថភាពក្នចុងកំណត់បទបញ្តាចំហោះទដីតាំង និងវិធដីសានស្
្បតិបត្ិការអារដីវកម្កញ្តាជាថានតាំហពទតាយ។ 

រូបភាព 1

ឧសញាសាហែ្្្េិ្រែញ្ញាជាថានញាំលពទញាយនរឹងត្ររូវោនតេប់តេងលោយទីភានញាែ់ងរពហុរដ្ឋ
ទីភានញាែ់ងរចញាបាប់ ទំនួេែុសត្ររូវច្ញាបង

ការិយាល័យចតាបាប់ននការហ្បើ្ោស់នធ្ជាថានតាំហពទតាយ ផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណដល់អ្នកដចកចាយ អ្នកដឹករញ្ជូន ទដីកដនលៃងហធវើហតស ្និងអ្នកលក់រាយកញ្តាជាថានតាំហពទតាយ។

្កសួងចំណដីអាហារ និងកសិកម្ ផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ និងការកំណត់បទបញ្តាស្មាប់អ្នកោំកញ្តាដដលហ្បើជាថានតាំហពទតាយ។

្កសួងសុខា្ិោលសាធារណៈ ផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណ និងកំណត់បទបញ្តាស្មាប់អ្នកផលិតផលិតផលកញ្តាដដលអាចបរិហភាគោន។

គណៈកមាមតាធិកា្គប់្គងធនធានទឹករដ្ឋ ការកំណត់បទបញ្តាស្មាប់ផលបែះោល់ដផ្នកបរិសា្តានននការោំកញ្តាចំហោះគុណភាពទឹក។

្កសួងមចា្តា និងសតវន្ព ការកំណត់បទបញ្តាស្មាប់ផលបែះោល់ដផ្នកបរិសា្តានននការោំកញ្តា។

្កសួង្គប់្គងថានតាំសមា្តាប់សតវលអិត កំណត់បទបញ្តាហលើការហ្បើ្ោស់ថានតាំសមា្តាប់សតវលអិតស្មាប់ការោំកញ្តា។

ល្រើបុេ្គេទំងឡាយលតបើតោស់ែញ្ញាលោយរលបៀបណា?
ការ�ែ់។ វិធដីសានស្ទូហៅបំផុតដដលបុគ្គលទាំងឡាយហ្បើ្ោស់កញ្តា គឺតាមរយៈការរក់វា។ ជាទូហៅ អ្នកហ្បើ្ោស់រក់ផ្តាសងៃលួតរបស់ហដើមកញ្តា។  

សលៃឹកកញ្តាសងៃលួតក៏អាច្តរូវោនរក់ផងដដរ បែុដន្វាក្មហកើតហេើង ពដីហ្ោះសលៃឹកមានផ្ទចុក tetrahydrocannabinol (THC) ដតមួយចំនួនតូចបែុហណ្តាះ 

ដដលវាគឺជាធាតុផតាសំដដលកញ្តាផលិតោន "ហ្ចើន"។ សលៃឹក ផ្តា និងដមកកញ្តាអាច្តរូវោនដកនច្នហៅជាកញ្តាខាប ់និង្តរូវោនរក់ផងដដរ។ 

ឧទាេរណ៍ននកញ្តាខាប់រួមមានថានតាំ hash និងហ្បង hash។ កញ្តាខាប់ខា្តាំងជាងកញ្តាសងៃលួតខា្តាំងណស ់ជាញឹកញប់វាមានផ្ទចុកក្មិតនន THC 

្ោំហៅដប់ដងននក្មិតនន THC ដដល្តរូវោនរកហឃើញហៅក្នចុងផ្តាកញ្តា។

ការបលងកើ្រចំហាយ។ អ្នកហ្បើ្ោស់មួយចំនួនហ្បើ្ោស់កញ្តាហោយហ្បើ្ោស់ឧបករណ៍ដដលហៅថាឧបករណ៍បហងកើតចំហាយ។ ឧបករណ៍បហងកើត

ចំហាយហនះហធវើឲតាយកញ្តាសងៃលួត ឬកញ្តាខាប់ហេើងហរៅ្តាបែុដន្មិនហ្ះហនាះហទ។ ដំហណើរការននការបហងកើនកហរៅ្តាហនះបហងកើតជាឧស្័នដដលមានផ្ទចុក THC ដដល

្តរូវោន្សូបចូលក្នចុងខលៃលួន។

ការបរិលភាេ។ កញ្តាក៏អាច្តរូវោនបដន្ថមហៅក្នចុងមហជូបអាហារផងដដរ។ ផលិតផលកញ្តាដដលអាចបរិហភាគោន តាមធម្តា ្តរូវោនផលិតហេើង

ហោយបដន្ថម THC ពដីហដើមកញ្តាហៅក្នចុងហ្គឿងផតាស ំ(ដូចជាប៊រ ឬហ្បង) ដដល្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីហរៀបចំមហជូបអាហារ ដូចជាន ំbrownies នcំookies 

ឬ chocolate bars។

វិធីសានស្ល្ញាេងៗ។ វិធដីសានស្មិនទូហៅហផតាសងៗហទៀត ននការហ្បើ្ោស់កញ្តា រួមមាន ការបរិហភាគហ្សរ្ៈ លាយជាមួយកញ្តា និង 

កញ្តាលាយជាមួយដ្កមលាបដសតាបក។
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ហសចក្ដីហស្នើ

ការហធវើឱតាយ្សបចតាបាប់នូវកញ្តា។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។64

ពន្ធលេើែញ្ញាជាថានញាំលពទញាយ។ បច្ចុបតាបន្ន រដ្ឋ និងរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់

្បមូលពន្ហលើការលក់កញ្តាជាថានតាំហពទតាយ។ ទដី្កុងមួយចំនួនតូចក៏

ោនកំណត់ពន្បដន្ថមយា៉តាងជាក់លាក់ហលើកញ្តាជាថានតាំហពទតាយផងដដរ។  

ទឹក្ោក់សរុបននពន្រដ្ឋ និងពន្ក្នចុងតំបន់ដដល្បមូលោនពដីកញ្តា

ជាថានតាំហពទតាយទំនងជាមានចំនួនរាប់សិបលានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំ។

ចញាបាប់សហព័ន្ធស្ីពីែញ្ញា

ហយាងតាមចតាបាប់សេព័ន ្ការកាន់កាប ់ឬហ្បើ្ោស់កញ្តា រួមបញ្ជូល

ទាំងការហ្បើ្ោស់ជាថានតាំហពទតាយផងដដរ គឺខុសចតាបាប់។ តុលាការកំពូល

ននសេរដ្ឋអាហមរិកោនោក់បញ្ញត្ិកាលពដី្នតាំ 2005 ថា ទដីភានតាក់ងរ

សេព័ន្ទាំងឡាយ ហយាងតាមចតាបាប់សេព័ន ្អាចបន្ោក់ហទាស

បុគ្គលទាំងឡាយដដលកាន់កាប់ ឬហ្បើ្ោស់កញ្តាជាថានតាំហពទតាយ ហទាះ

បដីជាវាមានភាព្សបចតាបាប់ហយាងតាមចតាបាប់របស់រដ្ឋក៏ហោយ។ 

ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយ នាហពលបច្ចុបតាបន្ន ្កសួងយុត្ិធម ៌

(DOJ) ននសេរដ្ឋអាហមរិក ហ្រើសហរីសមិនោក់ហទាសអ្នកហ្បើ្ោស់ 

និងអារដីវកម្កញ្តាភាគហ្ចើនដដលអនុវត្តាមចតាបាប់ស្ដីពដីកញ្តារបស់

រដ្ឋ និងហៅក្នចុងតំបន ់្បសិនហបើចតាបាប់ទាំងហនាះ្សបគានតាជាមួយ

ចំណុចអាទិភាពនានារបស់សេព័ន្។ អាទិភាពទាំងអស់ហនះរួម

មាន ការបងកការទបសា្តាត់កុំឲតាយអនិតិរនហ្កាមអាយ ុហ្បើ្ោស់

កញ្តា និង ទប់សា្តាត់កុំឲតាយនាំហចញហៅកាន់រដ្ឋហផតាសងៗហទៀត។

លសចែ្ីលស្នើ
វិធានការហនះ (1) ហធវើឲតាយការហ្បើ្ោស់កញ្តាមិនដមនជាថានតាំហពទតាយហោយ

មនុសតាសហពញវ័យមានភាព្សបចតាបាប ់(2) បហងកើត្បព័ន្មួយស្មាប់

កំណត់បទបញ្តាចំហោះអារដីវកម្កញ្តាមិនដមន ជាឱស្  

(3) កំណត់ពន្ហលើកញ្តា និង (4) ដកដ្បហទាសបញ្ញត្ិស្មាប់បទ

ឧ្កិដ្ឋដដលោក់ព័ន្នឹងកញ្តា។ ការដកដ្បទាំងហនះ្តរូវោនហរៀបរាប់

ហៅខាងហ្កាម។

ការលធវើឲញាយការលតបើតោស់ែញ្ញា្ិនក្នជាថានញាំលពទញាយលោយ
្នុសញាេលពញវ័យ�នភាពតសបចញាបាប់

ការលតបើតោស់ផ្ញាេ់ែ្នួននូវែញ្ញា្ិនក្នជាថានញាំលពទញាយ វិធានការហនះ

ដកដ្បចតាបាប់របស់រដ្ឋចំហោះការហធវើឲតាយការហ្បើ្ោស់កញ្តាមិនដមនជា

ថានតាំហពទតាយហោយមនុសតាសហពញវ័យដដលមានអាយុ 21 ្នតាំហេើងហៅ

មានភាព្សបចតាបាប់។ រូបភាពទដី 2 សហង្ខបអំពដីសកម្ភាពអវដីខលៃះ

ដដលអាច្តរូវោនអនុញ្តាតហយាងតាមវិធានការហនះ។ សកម្ភាព

ទាំងហនះនឹងហៅដតបន្មានភាពមិន្សបចតាបាប់ចំហោះបុគ្គលដដល

មានអាយុហ្កាម 21 ្នតាំ។

ការទិញែញ្ញា។ ហយាងតាមវិធានការហនះ មនុសតាសហពញវ័យដដល

មានអាយុ 21 ្នតាំហេើងហៅ នឹងអាចទិញកញ្តាហៅអារដីវកម្ដដល

ទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណពដីរដ្ឋ ឬតាមរយៈហសវាដឹករញ្ជូនរបស់ពួកហគ។ 

ជាទូហៅ អារដីវកម្នានាមិនអាចមានទដីតាំងស្ថិតហៅក្នចុងចមា្តាយ  

រូបភាពទ ី2

សំលណើលេែ 64 និងលធវើនី្រញាយានុែូេែ្្លេើសែ្្ភាពែញ្ញាកដេ្ិនក្នជាថានញាំលពទញាយលោយ�នការរឹ្រ្រញាបិ្រ
សែ្្ភាព សែ្្ភាពកដេត្ររូវោនអនុញ្ញា្រិលយាងតា្វិធីសានស្ សែ្្ភាពកដេ្ិនត្ររូវោនអនុញ្ញា្ិរលយាងតា្វិធីសានស្

ការ�ែ់ែញ្ញា ការរក់កញ្តាហៅក្នចុងលំហៅសា្តានឯករន 

ឬហៅទដីតាំងអារដីវកម្ដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណស្មាប់ការប្

ហរី្ោស់កញ្តាហៅនឹងកដនលៃង។

ការរក់កញ្តា (1) ខណៈហពលកំពុងហបើកបរ (2) 

ហៅទដីកដនលៃងសាធារណៈ(ហ្រៅពដីទដីតាំងអារដីវកម្ដដលទទួលោនអាជា្តា

ប័ណ្ណស្មាប់ការហ្បើ្ោស់ហៅនឹងកដនលៃង) ឬ (3) ហៅកដនលៃងណមួយ

ដដលការរក់ថានតាំរក់្តរូវោនហាមឃត់។

ការកែថច្នែញ្ញាសត�ប់ការលតបើប្

រាស់ផ្ញាេ់ែ្នួន។
មានកញ្តារេូតដល់ 28.5 ្កាម (្បដេលមួយហអាន) 

និងមានកញ្តាខាប ់(ដូចជាថានតា ំhash) រេូតដល់ 8 ្កាម។

មានកញ្តាហៅហលើទដីធា្តាសាលាហរៀន មណ្ឌលដ្ទាំកុមារ 

ឬមណ្ឌលយុវរនខណៈហពលមានវត្មានកុមារ។

ការោំែញ្ញា ការោំហដើមកញ្តារេូតដល់្ោំមួយហដើម 

និងការរកតាសាទុកកញ្តាដដលោនផលិតហេើងហោយហដើមកញ្តាហៅ

ក្នចុងលំហៅសា្តានឯករន។

ការោំហៅក្នចុងទដីធា្តាដដលមិនោនបិទរិត ឬអាចហមើលហឃើញពដីទដីកដនលៃង

សាធារណៈ។ 

ការឲញាយែញ្ញា ការឲតាយកញ្តារេូតដល់ 28.5 ្កាម និងកញ្តាខាប់រេូតដល ់

8 ហៅកាន់មនុសតាសហពញវ័យហផតាសងហទៀត។

ការផ្ល់កញ្តាដល់អនដីតិរនដដលមានអាយុហ្កាម 21 ្នតាំស្មាប់ការ

ហ្បើ្ោស់មិនដមនជាថានតាំហពទតាយ។



64

ជដើម្បដី ោនអតថែបទ នន ជេចក្ដី ជេនើ  64 ោំង ្េុង, េូម ជមើល ទំេ័រ 178។ ចំណង ជ�ើង និង ជេចក្ដី េជងខេប / បទ វិភាគគ|  93
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ជេចក្ដី ជេនើ

64

បទវិភាគធោយអ្នកវិភាគរប្រ់្រភា បនត

600 feet េដី សាលជរៀន មណ្លកថោំកុមារ ឬមណ្លយុវ�ន
ជ�ើយ ជលើកកលងកត ្តរូវរានអនុញ្្តជដាយរដា្្ភិរាលកនចុងតំបន់។  

ជលើេេដីជនះជទៀត ោ�ដីវកម្មលក់កញ្្មិនោចលក់ថា្្ំ�ក ់ឬជ្គឿង
្េវឹង ជ�ើយ។ ជោងតាមវិធដីសាសេ្ជនះ រដា្្ភិរាលកនចុងតំបន់ោច
្្ល់េិទ្ធិអំណចដល់ ោ�ដីវកម្មកដលទទួលរានោជា្្ប័ណ្ណជធវើការ
អនុញ្្តឲ្យមានការជ្បើ្រាេ់ កញ្្ជៅនឹងកកន្ង។ ជោះបដីជាោ៉្ង
ណក៏ជដាយ ោ�ដីវកម្មកបបជនាះមិនោចអនុញ្្តឲ្យមានការ
ជ្បើ្រាេ់ជៅកនចុងតំបន់កដលមានវត្មាន ឬោចជមើលជឃើញជដាយ
បុគ្គលកដលមានោយុជ្កាម 21 ឆ្្ំ ឬតំបន់កដលោចជមើលជឃើញ
េដីទដីតាំង សាធារណៈណមួយជ�ើយ។ ជលើេេដីជនះជទៀត ោ�ដីវកម្ម
កដលអនុញ្្តឲ្យមានការជ្បើ្រាេ់កញ្្ ជៅ នឹងកកន្ងមិនោច
អនុញ្្តឲ្យមានការជេេជ្គឿង្េវឹង ឬជ្បើ្រាេ់ថា្្ំ�ក់ជ�ើយ។ 

បទបញ្្្រតដីពដីអា�ដីវកម្កញ្្មិនដមនជាថ្្ំធពទ្យ 

បទបញ្្រប្រ់រដ្ឋចំធពាះអា�ដីវកម្កញ្្មិនដមនជាថ្្ំធពទ្យ  
វិធដីសាសេ្ជនះកកក្បជ្ម្ះរបេ់ការិោល័យបទបញ្្ Cannabis  

ជាថា្្ំ ជេទ្យ និងជធវើឲ្យការិោល័យជនះទទួលខុេ្តរូវចំជពាះការ
កំណត់បទបញ្ ្និងការ្្ល់ោជា្្ប័ណ្ណដល់ោ�ដីវកម្មកញ្្មិន
កមនជាឱេថ្ងកដរ។ ជលើេេដីជនះជទៀត វិធដីសាសេ្ជនះត្មរូវឲ្យ
ទដីភា្្ក់ងាររបេ់រដ្ឋជ្្សងជទៀតកំណត់បទបញ្ ្និង្្ល់ោជា្្ប័ណ្ណ
ដល់ក្នកខុេៗគា្្ននឧេ្សាហកម្ម កញ្្មិនកមនជាថា្្ំជេទ្យ។ ទដីភា្្ក់
ងាររដ្ឋោំងជនះនឹងមានទំនួលខុេ្តរូវ្បហាក់្បកហលគា្្នឹងទំនួល
ខុេ្តរូវកដលេួកជគមាននាជេលបច្ចុប្បននចំជពាះកញ្្ជាឱេថ។  

វិធានការជនះត្មរូវឲ្យទដីភា្្ក់ងារ្្ល់ោជា្្ប័ណ្ណនដីមួយៗគិត្រាក់
កន្ម កដល្គបដណ្តប់ជលើចំណយកំណត់បទបញ្្ជលើកញ្្របេ់
ខ្ងួន។ ជោងតាមវិធានការជនះ ្បេ័ន្ធេ្មាប់តាមដាន្លិត្ល
កញ្្ជាថា្្ំជេទ្យកដល្តរូវកតរានបជងកើតជ�ើងជោងតាមច្បាប់
បច្ចុប្បនន កដលនឹង្តរូវ រានេ្ងដីកជដើម្បដីរួមបញ្តូលកញ្្េ្មាប់ការ
ជ្បើ្រាេ់មិនកមនជាថា្ំជេទ្យ។ វិធានការជនះក៏បជងកើតគណៈបណ្តឹង

ឧទ្រណ៍ជលើការ្គប់្គងកញ្្ ជដើម្បដី ជបើកេវនាការបណ្តឹងឧទ្រណ៍
េដីបុគ្គលកដលរង្លប៉ះពាល់ជដាយសារ  ជេចក្ដីេជ្មចរបេ់
ភា្្ក់ងារកំណត់បទបញ្្របេ់រដ្ឋ។ ជេចក្ដីេជ្មចរបេ់គណៈ
ជនះោច្តរូវរានប្ឹងឧទ្រណ៍ជៅកាន់ តុលការ។ 

បទបញ្្ក្ននុង្ំបន់ធលើអា�ដីវកម្កញ្្មិនដមនថ្្ំធពទ្យ។ ជោងតាម
វិធានការជនះ ្កុង និងជខនធដីនានាោចកំណត់បទបញ្្ចំជពាះ 
ោ�ដីវកម្មកកញ្្មិនកមនថា្្ំជេទ្យ។ ឧោហរណ ៍ទដី្កុង និង
ជខនធដីនានាោចត្មរូវឲ្យមានោ�ដីវកម្មកញ្្មិន កមនថា្្ំជេទ្យ
ទទួលរានោជា្្ប័ណ្ណកនចុងតំបន ់និងរឹតត្បិតកកន្ងកដល ោ�ដីវកម្ម
ោំងជនាះោចជរាះទដីតាំងរបេ់េួកជគ។ ទដី្កុង និងជខនធដីោំង
ឡាយក៏ោចហាមឃាត់ោ�ដីវកម្មពាក់េ័ន្ធនឹងកញ្្ រានោំង្េុង
្ងកដរ។ ជោះបដីោ៉្ងណក៏ជដាយ េួកជគមិនោចហាមឃាត់ការ
ដឹក�ញ្ជតូនកញ្្ តាមរយៈយុតា្្ធិការរបេ់េួកជគរានជនាះជទ។ 

ពន្ធធលើកញ្ ្

វិធានការជនះកំណត់េន្ធរបេ់រដ្ឋថ្មដីជលើការដាំ និងលក់កញ្្ោំងជា
ថា្្ំជេទ្យ និងមិនកមនជាថា្្ំជេទ្យ។ ដូចរានបងា្្ញជៅកនចុងរូបភាេទដី  
3 េន្ធថ្មដីជលើការដាំកញ្្នឹងក្្កជលើចំនួន ទឹក្រាក់មួយដុល្្រកនចុង
កញ្្មួយជោន និងេន្ធោករថ្មដីនឹង្តរូវក្្កជលើ តនម្លក់រាយរបេ់
្លិត្លកញ្្កដលរានលក់ជចញ។ 

វិធានការជនះក៏នឹងមាន្លប៉ះពាល់ចំជពាះ្រាក់ចំណូលរបេ់រដ្ឋ  
និងរដា្្ភិរាលកនចុងតំបន់កដលរានេដីេន្ធជលើការលក់ជាេដីរ្្តូវ្ងកដរ។  
ទដីមួយ ការជធវើឲ្យការលក់កញ្្មិនកមនជាថា្្ំជេទ្យមានភាេ្េប
ច្បាប់នឹងជធវើឲ្យ្រាក់ចំណូលេដីេន្ធជលើការលក់ថ្មដីៗជទៀត។ (ចំណុច
ជនះនឹងជកើតជ�ើងជដាយេវ័យ្បវត្ ិេដីជ្ពាះជាទូជៅ ្លិត្ល 
ោំងឡាយ្តរូវជាប់េន្ធជនះ ជោងតាមច្បាប់បច្ចុប្បនន។) ទដីេដីរ ការ
លក់កញ្្ជាថា្្ំជេទ្យ កដលបច្ចុប្បននជាប់េន្ធជលើការលក ់្តរូវរាន 
ជលើកកលងោ៉្ងជាក់លក់េដីេន្ធជនាះ។ វិធានការជនះមិនរានកកក្ប
េមតថែភាេកដលមាន្សាប់របេ់រដា្្ភិរាលចំជពាះការកំណត់េន្ធ

រូបភាពទដី 3

ពន្ធធលើកញ្ ្ធោងតាម្រំធណើធលខ 64
សបធភទពន្ធ សបធភទកញ្្ជាប់ពន្ធ អសតា

េន្ធរដ្ឋថ្មដីជលើការដាំ េ្មាប់ោំងការជ្បើ្រាេ់ជាឱេថ និងមិនជ្បើ្រាេ់ជាឱេថ។ $9.25 េ្មាប់ផ្្កញ្្េ្ងួតមួយជោន និង $2.75 េ្មាប់េ្ឹកកញ្្ េ្ងួតមួយជោន។ 

េន្ធោករជលើការលក់រាយរបេ់រដ្ឋថ្មដី េ្មាប់ោំងការជ្បើ្រាេ់ជាឱេថ និងមិនជ្បើ្រាេ់ជាឱេថ។ 15 ភាគរយននតនម្លក់រាយ។

េន្ធរបេ់រដ្ឋកដលមាន្សាប ់និងេន្ធជលើការលក់កនចុងតំបន់ េ្មាប់កតការជ្បើ្រាេ់មិនកមនជាឱេថប៉ុជណណ្ះ។ អ្តាមានការក្ប្បរួលជៅទូោំងរដ្ឋ ប៉ុកន្អ្តាជាមធ្យមគឺ្បកហល 8 ភាគរយ។

េន្ធកនចុងតំបន់កដលមាន្សាប ់និងជៅជេលអនាគត។ ោចអនុវត្ចំជពាះោំងការជ្បើ្រាេ់ជាឱេថ និងមិនជ្បើ្រាេ់ជា 

ឱេថ។

ជោងតាមជេចក្ដីេជ្មចរបេ់រដា្្ភិរាលកនចុងតំបន់។
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បទវិភាគធោយអ្នកវិភាគរប្រ់្រភា បនត

ជេចក្ដី ជេនើ

ការជធវើឱ្យ្េបច្បាប់នូវកញ្្។
ច្បាប់ជ្្ើម្បជាេិទិ្ធ។64

ជ្្សងជទៀតជលើកញ្្ជាថា្្ំជេទ្យ និងមិនរឹតត្បិត  េមតថែភាេរបេ់េួក
ជគចំជពាះការយកេន្ធជលើកញ្្មិនកមនជាថា្្ំជេទ្យ្ងកដរ។ 

កដលនឹងចាប់ជ្្ើមជៅឆ្្ ំ2020 េន្ធជលើការដាំកញ្្នឹង្តរូវរាន
កកក្ប ជា ជរៀងរាល់ឆ្្ំតាមអតិ្រណ។ វិធដីសាសេ្ក៏អនុញ្្តឲ្យ
គណៈកម្មការម�្ឈមណ្លេមកម្មរបេ់រដ្ឋជធវើការ កកក្បអ្តាេន្ធ
េ្មាប់េ្ឹកកញ្្ជរៀងរាល់ឆ្្ំជដើម្បដីេ្ចុះបញ្្ំងអំេដីការ ក្ប្បរួលនន
តនម្ននផ្្កញ្្ពាក់េ័ន្ធនឹងេ្ឹករបេ់វា្ងកដរ។ ជលើេេដីជនះ  
វិធានការជនះក៏អនុញ្្តឲ្យគណៈកម្មការជនះបជងកើត្បជភទ កញ្្
ជ្្សងជទៀត្ងកដរ (ដូចជាកញ្្កក) េ្មាបជ់គាលបំណងននការ 
យកេន្ធ និងបញ្្ក់ថា ្បជភទោំងជនះនឹង្តរូវរានគិតេន្ធតាម
តនម្របេ់ វាពាក់េ័ន្ធនឹងផ្្កញ្្។ 

ការនលទុកសបាក់ចំណូលធលើពន្ធជាក់លាក់រប្រ់រដ្ឋ។ ្រាក់ចំណូល
កដល្បមូលរានេដីេន្ធោករលក់រាយថ្មដីរបេ់រដ្ឋ និងេន្ធជលើ ការដាំ
កញ្្របេ់រដ្ឋនឹង្តរូវរានតមកល់ជៅកនចុងគណនដីថ្មដីមួយ គឺមូលនិធិ
េន្ធជលើ កញ្្ជៅរដ្ឋកាលដីហវ័រញា៉្។ ការេិន័យជា្រាក់ជាក់លក់ជលើ
ោ�ដីវកម្ម ឬបុគ្គលកដលរំជលភបទបញ្្ កដល្តរូវរានបជងកើតជ�ើង
ជដាយវិធានការជនះក៏នឹង្តរូវរានតមកល់ទុកជៅកនចុងមូលនិធិជនះកដរ។  
ជាដំបូង ្រាក់ជៅកនចុងមូលនិធិជនះនឹង្តរូវរានជ្បើ្រាេ់ជដើម្បដីទូោត់
ជៅឲ្យ ទដីភា្្ក់ងាររដ្ឋជាក់លក់វិញេ្មាប់ចំណយននការកំណត់បទ
បញ្្កញ្្ ណមួយកដលមិន្តរូវរាន្គបដណ្តប់ជដាយនថ្
ោជា្្ប័ណ្ណ។ បនា្្ប់មក ទឹក្រាក់មួយក្នកននទឹក្រាក់ោំងជនះ
នឹង្តរូវរាននលលកទុក ជាចំនួន្រាក់ដុល្្រជាក់លក់េ្មាបជ់គាល
បំណងជ្្សងៗ ដូចរានបងា្្ញជៅកនចុងរូបភាេទដី 4។ 

រាល់្រាក់ចំណូលកដលជៅេល់ោំងអេ់ (ទឹក្រាក់មួយចំនួន

ធំកដល្តរូវរានតមកល់ជៅកនចុងមូលនិធ)ិ នឹង្តរូវរានកបងកចកដូច
ខងជ្កាម៖ 

 • 60 ភាគរយេ្មាប់កម្មវិធដីយុវ�ន — 
រួមបញ្តូលោំងការអប់រ ំការទប់សា្្ត ់និងការេ្យារាលការ
ជ្បើ្រាេ់សារធាតុនានា។ 

 • 20 ភាគរយេ្មាបជ់ធវើការេមា្្ត និងទប់សា្្ត់ការខូចខត
ដល់បរិសា្្ន កដលបណ្្លមកេដីការដាំកញ្្ខុេច្បាប់។

 • 20 ភាគរយេ្មាប់កម្មវិធដី (1) កដល្តរូវរានជរៀបចំជ�ើង
ជដើម្បដីកាត់បនថែយ ការជបើកបរជៅជ្កាយឥទ្ធិេលរបេ់ជ្គឿង
្េវឹង កញ្ ្និងថា្្ំជញៀនជ្្សងជទៀត និង (2) កម្មវិធដីធំមួយ
កដល្តរូវរានជរៀបចំជ�ើងជដើម្បដីកាត់បនថែយ្លប៉ះពាល់
អវិ�្ជមានជាេកា្្នុេលជលើេុខភាេសាធារណៈ ឬេុវតថែិភាេ
កដលបណ្្លមកេដីវិធានការជនះ។ 

ធទា្របញ្ញ្តិ្រសមាប់បទឧសកិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ ្

ការដកដសបធទា្របញ្ញ្តិ្រសមាប់បទឧសកិដ្ឋននកញ្្នាធពលអនាគ្។  
វិធានការជនះកកក្បជោេបញ្ញត្ិរបេ់រដ្ឋចំជពាះកញ្្។ ឧោហរណ ៍ 
បច្ចុប្បនន ការមានកញ្្មួយជោន ឬតិចជាងជនះ្តរូវរាន ដាក់ជោេ
ជដាយការេិន័យជា្រាក់ចំនួន 100 ដុល្្រ។ ជោងតាមវិធានការ
ជនះ បទឧ្កិដ្ឋកបបជនាះកដល្តរូវរាន្ប្េឹតិ្ជដាយអនកណមា្្ក់
កដលមានោយុតិចជាង 18 ឆ្្ំ នឹង្តរូវរានដាក់ជោេជដាយការ
ត្មរូវឲ្យចូលរួមកម្មវិធដីអប់រ ំឬ្បឹក្សាអំេដីថា្្ំជញៀន និងបជ្មើជេវា
េហគមន៍�ំនួេវិញ។ ជលើេេដីជនះជទៀត បច្ចុប្បនន ការលក់កញ្្
េ្មាប់ជគាលបំណងមិនកមនជាថា្ំជេទ្យ្តរូវរានដាក់ជោេជដាយ

រូបភាព 4

្រំធណើធលខ 64 ការនលសបាក់ចំណូលរដ្ឋមួយដ្្នកទុក្រសមាប់ធគាលបំណងជាក់លាក់
ធគាលបំណង ហិរញ្ញប្បទានសបោំឆ្្ំ ថិរធវលា

ការ្្ល់�ូនេ្មាប់ជេវាជាក់លក់ (ដូចជា�ំនួយកនចុងការដាក់ឲ្យ ចូលបជ្មើការងារ និងការេ្យារា

លវិបល្្េននការជ្បើ្រាេ់ សារធាតុនានា) ជៅកនចុងេហគមន៍កដលរង្លប៉ះពាល់ជដាយសារ 

ជគាលនជោរាយជ្គឿងជញៀនកាលេដីមុន

$10 លនដុល្្រ ដល់ $50

លនដុល្្រ a
2018–19 និង អនុវត្បន្

វាយតនម្អំេដី្លប៉ះពាល់ននវិធដីសាសេ្ជនះ $10 លនដុល្្រ 2018–19 រហូតដល់ 2028–29

បជងកើត និងអនុម័តវិធដីសាសេ្នានាជដើម្បដីកំណត់ថាជតើអនកណមា្្ក់ កំេុងជបើកបរជៅជេលជខ្សាយសាម្រតដី 

កដលរួមបញ្តូលោំងការ ជខ្សាយសាម្រតដីជដាយសារកញ្្្ងកដរ

$3 លនដុល្្រ 2018–19 រហូតដល់ 2022–23

េិក្សាអំេដីហានិភ័យ និង្ល្បជោ�ន៍ននកញ្្ជាថា្្ំជេទ្យ $2 លនដុល្្រ 2017–18 និង អនុវត្បន្

a $10 លនដុល្្រជៅឆ្្ំ 2018–19 ជកើនជ�ើង $10 លន ដុល្្រជាជរៀងរាល់ឆ្្ំរហូតដល់ឆ្្ំ 2022–23 និងបនា្្ប់េដីជនាះ $50 លនដុល្្រ កនចុងមួយឆ្្ំ។
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ការហធវើឱតាយ្សបចតាបាប់នូវកញ្តា។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ
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ការជាប់ពន្នាគាររបស់រដ្ឋ ឬគុករបស់ហខានធដីចំនួនបួន្នតាំ។ ហយាង
តាមវិធានការហនះ ការលក់កញ្តាហោយគាមតានអាជា្តាប័ណ្ណនឹងកា្តាយជា
បទឧ្កិដ្ឋដដលជាទូហៅ្តរូវោក់ហទាសហោយការជាប់គុករបស់
ហខានធដីចំនួន្ោំមួយដខ និង/ឬការពិន័យជាទឹក្ោក់រេូតដល់  
500 ដុលា្តារ។ ហលើសពដីហនះហទៀត បុគ្គលដដលោក់ព័ន្នឹងសកម្
ភាពអារដីវកម្កញ្តាដដលគាមតានអាជា្តាប័ណ្ណណមួយនឹងទទួលហទាស
បញ្ញត្ិសុដីវិលហស្ើនឹងទឹក្ោក់រេូតដល់បដីដងននន្លៃអាជា្តាប័ណ្ណ
ស្មាប់ការរំហលា្បំោននដីមួយៗ។ ខណៈហពលដដលវិធានការហនះ
ដកដ្បហទាសបញ្ញត្ិស្មាប់បទឧ្កិដ្ឋជាហ្ចើនដដលោក់ព័ន្នឹង
កញ្តា ហទាសបញ្ញត្ិស្មាប់ការហបើកបរខណៈហពលស្ថិតហៅក្នចុង
សភាពហខតាសាយសាមតារតដីហោយសារកញ្តានឹង្តរូវរកតាសាទុកដដដល។  
វិធានការហនះក៏ត្មរូវឲតាយមានការបំផ្តាញ—ហៅក្នចុងរយៈហពលពដីរ្នតា—ំ 
កំណត់្តាបទឧ្កិដ្ឋស្មាប់បុគ្គលដដល្តរូវោនចាប់ខលៃលួន ឬ្តរូវ
ោនហចាទ្បកាន់ពដីបទហល្ើសជាក់លាក់ដដលោក់ព័ន្នឹងកញ្តា
ផងដដរ។ 

�នជាប់លចាទពីបទឧតែិដ្ឋែញ្ញាកាេពី្ុន។ 
ហយាងតាមវិធានការហនះ បុគ្គលដដលកំពុង្តរូវោនោក់ហទាស
ស្មាប់សកម្ភាពនានាដដល្តរូវោនហធវើឲតាយ្សបចតាបាប ់ឬ្តរូវទទួល
ហទាសបញ្ញត្ិតិចជាងមុនហយាងតាមវិធានការហនះ នឹងមានសិទ្ិ
ទទួលោនការ្បកាសហទាសហេើងវិញ។ ឧទាេរណ ៍រនហល្ើស
ដដលកំពុងសិ្ថតហៅក្នចុងរយៈហពលជាប់គុក ឬពន្នាគារស្មាប់ការ
ោំ ឬលក់កញ្តាអាចទទួលោនការកាត់បន្ថយហទាសរបស់ពួកហគ។  
(តុលាការនឹងមិន្តរូវោនត្មរូវឲតាយ្បកាសហទាសអ្នកណមានតាក់ហេើង
វិញហេើយ ្បសិនហបើតុលាការោនកំណត់ថា បុគ្គលហនាះទំនងជា
ោន្ប្ពឹត្ិបទឧ្កិដ្ឋធងៃន់ធងៃរជាក់លាក់។) កំណត់គុណសមតាបត្ិរបស់
បុគ្គលដដលនឹងទទួលោនការ្បកាសហទាសហេើងវិញស្មាបហ់ទាស
ទណ្ឌណមួយក៏ហោយដដលពួកហគនឹងទទួលោនហយាងតាមវិធាន
ការហនះ។ បុគ្គលដដលទទួលោនការ្បកាសហទាសហេើងវិញ  
ដដលបច្ចុបតាបន្នស្ថិតហៅក្នចុងគុក ឬពន្នាគារនឹងទទួលោនការ
្គប់្គងពដីសេគមន ៍(ដូចជាការពតាយលួរហទាស) រេូតដល់មួយ្នតាំ
បនា្តាប់ពដីការហោះដលងរបស់ពួកហគ ហលើកដលងដត តុលាការលុប
ហចាលលក្ខខណ្ឌត្មរូវហនាះ។ ហលើសពដីហនះហទៀត បុគ្គលដដលោន
បញ្ប់ការ្បកាសហទាសស្មាប់បទឧ្កិដ្ឋដដល្តរូវោនកាត់បន្ថយ
ហោយវិធានការហនះអាចហស្នើសុំតុលាការឲតាយហធវើការដកដ្បកំណត់្តា
បទឧ្កិដ្ឋរបស់ពួកហគ។ 

ឥទ្ឋិពេសារលពើពន្ធ

ឥទ្ធិពេសារលពើពន្ធលយាងតា្ភាព្ិនចញាបាស់លស់
សំខាន់ៗ 

វិធានការហនះនឹងមានផលបែះោល់ចំហោះទាំងចំណយ និង្ោក់

ចំណូលរបស់រដ្ឋ និងរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់។ ទំេំននផលបែះោល់

ទាំងហនះអាចមានការដកដ្បយា៉តាងខា្តាំងកា្តាហោយដផអកជាខា្តាំងហលើ

កតា្តាសំខាន់ៗចំនួនបដី ៖

• ទដីមួយ វានឹងពឹងដផអកហលើវិធដីដដលរដ្ឋ និងរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់

ហ្រើសហរីសកំណត់បទបញ្តា និងយកពន្ហលើកញ្តា។  

ឧទាេរណ ៍្បសិនហបើទដី្កុង និងហខានធដីនានាោនហាម

ឃត់ការហធវើអារដីវកម្កញ្តាហនាះ ចំនួន្ោក់ចំណូលពដីពន្

ហលើកញ្តានឹងមានចំនួនតិចជាងទដី្កុង និងហខានធដីដដលគាមតាន

ការហាមឃត់ដបបហនាះ។ 

• ទដីពដីរ វានឹងអា្ស័យថាហតើ DOJ របស់សេរដ្ឋអាហមរិកនឹង

អនុវត្ចតាបាប់សេព័ន្ហលើការហាមឃត់កញ្តាដដរឬហទ។  

ឧទាេរណ ៍្បសិនហបើ DOJ ននសេរដ្ឋអាហមរិកោនហ្រើស

ហរីសហធវើការប្ឹងអារដីវកម្កញ្តាដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ

ពដីរដ្ឋ វានឹងមានការធា្តាក់ចុះយា៉តាងខា្តាំងនន្ោក់ចំណូលពដីពន្

ហលើកញ្តា។ ការវិភាគហនះសន្ត់ថា DOJ របស់សេរដ្ឋ

អាហមរិកនឹងអនុវត្តាមហគាលនហយាោយបច្ចុបតាបន្នរបស់ខលៃលួន

ោក់ព័ន្នឹងចតាបាប់ស្ដីពដីកញ្តា។.

• ទដីបដី ឥទ្ិពលសារហពើពន្នឹងពឹងដផអកយា៉តាងខា្តាំងហលើរហបៀបដដល

តនមលៃ និងការហ្បើ្ោស់កញ្តាមានការដកដ្បហយាងតាមវិធាន

ការហនះ។ ការវិភាគហនះសន្ត ់តនមលៃរបស់កញ្តានឹងមាន

ការធា្តាក់ចុះយា៉តាងខា្តាំង។ ចំណុចហនះមានសារៈសំខាន់ពដីហ្ោះ  

(1) អារដីវកម្នឹងកាន់ដតមាន្បសិទ្ិផលក្នចុងការផលិត និង

ដចកចាយកញ្តា និង (2) តនមលៃរបស់កញ្តានឹងដលងមាន

អតិផរណហដើមតាបដីតបស្នងនឹងហានិ្័យននការលក់ថានតាំហញៀន

ខុសចតាបាប់បន្ហទៀតហេើយ។ ការវិភាគហនះក៏ហធវើការសន្ត់ផង

ដដរថា ការហ្បើ្ោស់កញ្តានឹងមានការហកើនហេើងហយាង

តាមវិធានការហនះ។ ចំណុចហនះមានសារៈសំខាន់ ពដីហ្ោះ  

(1) តនមលៃមានការធា្តាក់ចុះ និង (2) ហានិ្័យដផ្នកចតាបាប់

ស្មាប់អ្នកហ្បើ្ោស់កញ្តាមានការ្យចុះ។ 
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ហសចក្ដីហស្នើ

ការហធវើឱតាយ្សបចតាបាប់នូវកញ្តា។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។64

ឥទ្ិពលជាក់ដស្ងចំហោះតនមលៃ និងការហ្បើ្ោស់កញ្តា គឺមិន្តរូវោន
ដឹងហនាះហទ ពដីហ្ោះវាគឺជាការកំណត់បទបតាបញ្ញត្ ិនិងចំណត់ការ
ហលើការអនុវត្របស់រដ្ឋ សេព័ន ្និងរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់។ ហោយ
សារមូលហេតុហនះ ផលបែះោល់ហលើចំណយ និង្ោក់ចំណូលជា
សកា្តានុពលននវិធានហនះ ដូចដដល្តរូវោនពណ៌នាហៅខាងហ្កាម គឺ
មានភាពមិនចតាបាស់លាស់ខា្តាំងណស់។

ការ�ះឥទ្ធិពេលេើចំណាយរបស់រដ្ឋ និងចំណាយែ្ននុង
្រំបន់

កា្រ់បន្យចំណាយលៅតែ្សត�ប់បទឧតែិដ្ឋល្ញាេងៗ។ វិធានការ
ហនះនឹងនាំឲតាយមានការ្យចុះននចំណយហលើដផ្នកយុត្ិធម៌ឧ្កិដ្ឋកម្
របស់រដ្ឋ និងរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់។ ចំណុចហនះោក់ព័ន្យា៉តាងខា្តាំង
ហៅនឹងការ្យចុះននចំនួនរនហល្ើសដដលជាប់ពន្នាគាររបស់រដ្ឋ ឬ
គុករបស់ហខានធដីហោយសារការោំ និងលក់កញ្តា។ វិធដីសានស្ហនះក៏
នឹងកាត់បន្ថយចំនួនរនហល្ើសដដល្តរូវោនោក់ឲតាយស្ថិតហៅហ្កាម
ការ្គប់្គងរបស់សេគមន ៍(ដូចជាការពតាយលួរហទាសហៅក្នចុងហខានធដី)  
ផងដដរ)។ ហលើសពដីហនះហទៀត វិធានការហនះក៏ទំនងជានឹងកាត់បន្ថយ
ចំណយហលើដផ្នកយុត្ិធម៌បទឧ្កិដ្ឋ ដូចជាចំណយហលើតុលាការ
របស់រដ្ឋស្មាប់ការហោះ្សាយហរឿងក្ដី្ពេ្ទណ្ឌដដលោក់ព័ន្ជា
ហដើម។ 

ការកាត់បន្ថយចំណយខាងហលើនឹង្តរូវោនកាត់កងមួយដផ្នក
ហោយការហកើនហេើងននចំណយហៅក្នចុងដផ្នកជាហ្ចើនហទៀត។  

ជាពិហសស តុលាការនានានឹងទទួលរងការចំណយហលើការ
ដហំណើរការោកតាយសុំរបស់បុគ្គលដដលដសវងរកការ្បកាសហទាស
ហេើងវិញ ឬដកដ្បកំណត់្តាបទឧ្កិដ្ឋរបស់ពួកហគ។ ហលើសពដីហនះ
ហទៀត នឹងមានការចំណយហលើការ្គប់្គងរនហល្ើសដដល្តរូវោន
្បកាសហទាសហេើងវិញហៅក្នចុងសេគមន៍។ ចំណយហផតាសងៗទាំង
ហនះនឹងអាច្បឈមមួយចំនួនហៅក្នចុងរយៈហពលពដីរ ឬបដី្នតាំដំបូង
បនា្តាប់ពដីមានការអនុមតិវិធានការហនះ។ ហលើសពដីហនះហទៀត នឹង
មានចំណយ្បតិបត្ិការហៅក្នចុងពដីរ ឬបដីដផ្នក។ ឧទាេរណ ៍ 

នឹងមានចំណយរបស់តុលាការហលើការបំផ្តាញកំណត់្តាចាប់
ខលៃលួន និងបទហចាទ្បកាន់ស្មាប់បុគ្គលដដល្ប្ពឹត្ិបទឧ្កិដ្ឋ
ោក់ព័ន្នឹងកញ្តាជាក់លាក់។ ហលើសពដីហនះហទៀត នឹងមានចំណយ
្បតិបត្ិការហលើការដំហណើរការកម្វិធដីអប់រ ំនិង្បឹកតាសាអំពដីថានតាំហញៀន
ដូចដដល្តរូវោនត្មរូវហោយវិធានការហនះ។ នឹងមានការហកើនហេើង
នូវចំណយដផ្នកយុត្ិធម៌បទឧ្កិដ្ឋមួយចំនួនផងដដរ (ដូចជា
ចំណយហលើគុកហៅក្នចុងហខានធដី និងតុលាការរបស់រដ្ឋ) ក្នចុងក្មិត

ដដលការហកើនហេើងននការហ្បើ្ោស់កញ្តានាំឲតាយមានការហកើនហេើងនន
បទឧ្កិដ្ឋដដលោក់ព័ន្នឹងកញ្តា (ដូចជាការហបើកបរក្នចុងហពលហខតាសាយ
សាមតារតដីហោយសារកញ្តា)។

សរុបមក ការកាត់បន្ថយចំណយសុទ្ហលើយុត្ិធម៌ននឧ្កិដ្ឋកម្របស់
រដ្ឋ និងក្នចុងតំបន់ហោយសារការហ្បើ្ោស់ខាងហលើអាចមានចំនួន
ដប់លានដុលា្តារក្នចុងមួយ្នតាំ។ ហៅក្នចុងករណដីជាហ្ចើន ធនធានទាំង
ហនះទំនងជា្តរូវោនដណនាំហេើងវិញហៅកាន់សកម្ភាពយុត្ិធម៌
ឧ្កិដ្ឋកម្ហផតាសងហទៀត។

្េប៉ះោេ់លេើែ្្វិធីសុែភាពរបស់រដ្ឋ និងែ្ននុង្រំបន់។ វិធានការ
ហនះក៏អាចមានឥទ្ិពលសារហពើពន្ហផតាសងៗហលើកម្វិធដីសុខភាពរបស់
រដ្ឋ និងក្នចុងតំបន់ផងដដរ ដដលបណ្តាលមកពដីការហកើនហេើងននការ
ហ្បើ្ោស់កញ្តា។ ឧទាេរណ ៍វិធានការហនះអាចបណ្តាលឲតាយមាន
ការហកើនហេើងននចំនួនបុគ្គលដសវងរកការពតាយាោលការហ្បើ្ោស់
សារធាតុនានាដដលទទួលោនេិរញ្ញបតាបទានជាសាធារណៈ។  
ចំណយបដន្ថមណមួយស្មាប់ហសវាដបបហនះអាច្តរូវោនកាត់
កងមួយដផ្នក ឬទាំង្សុងហោយការផ្ល់េិរញ្ញបតាបទានបដន្ថមដដល
នឹងអាចដសវងរកោនស្មាប់ការពតាយាោលការហ្បើ្ោស់សារធាតុ
នានាហយាងតាមវិធានការហនះ។ ហទាះបដីជាការ្សាវ្ជាវអំពដី
ផលបែះោល់ននការហ្បើ្ោស់កញ្តាចំហោះសុខភាពហៅមានក្មិត
ក៏ហោយ មាន្័ស្ចុតាងមួយចំនួនបង្តាញថាការរក់កញ្តាមាន
ផលអា្កក់។ ឧទាេរណ ៍ការរក់កញ្តា គឺស្ថិតក្នចុងចំហណមបញ្ដី
ននសារធាតុដដល្តរូវោនកំណត់ហោយរដ្ឋថាបណ្តាលឲតាយហកើត
រំងឺមហារីក។ ក្នចុងក្មិតដដលមានការហកើនហេើងននការហ្បើ្ោស់
កញ្តាមានផលបែះោល់អវិរ្មានចំហោះសុខភាពរបស់អ្នកហ្បើ្ោស ់ 
វានឹងបហងកើនចំណយហលើកម្វិធដីសុខភាពរបស់រដ្ឋ និងក្នចុងតំបន់។

ការលែើនល�ើងថនចំណាយលេើការែំណ្រ់បទបញាបញ្ញ្រិ្របស់រដ្ឋ។  
វិធានការហនះក៏នឹងបណ្តាលឲតាយមានចំណយរបស់រដ្ឋក្នចុងការកំណត់
បទបតាបញ្ញត្ិស្មាប់អារដីវកម្កញ្តាមិនដមនថានតាំហពទតាយផងដដរ។  
ចំណយទាំងហនះនឹងមានការដ្ប្បរួលដផអកតាមវិធដីដដលរដ្ឋហ្រើស
ហរីសកំណត់បទបតាបញ្ញតិ្របស់កញ្តា បែុដន្វាអាចមានចំនួនរេូតដល់
រាប់សិបលានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំ។ ជាចុងហ្កាយ ចំណយ
ទាំងហនះទំនងជានឹង្តរូវោនកាត់កងទាំង្សុងហោយន្លៃអាជា្តា
ប័ណ្ណ និង្ោក់ចំណូលពដីពន្។ 

ឥទ្ធិពេចំលោះតោែ់ចំណូេរបស់រដ្ឋ និង្រំបន់

តោែ់ចំណូេពីពន្ធអាច្នដេ ់1 ោន់លនដុល្ញារជាលរៀងរាេ់
្នញាំ ប៉ុកន្្ិនក្នភា្ញា្ៗលនាះលទ។ រដ្ឋ និងរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់នឹង
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បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ទទួលោន្ោក់ចំណូលកាន់ដតហ្ចើន—រួមបញ្ជូលទាំងពន្ហលើការ
លក់អាករ និងពន្ហលើ្ោក់ចំណូលផងដដរ—ពដីការលក់កញ្តាដដល
្តរូវោនអនុញ្តាតហយាងតាមវិធានការហនះ។ ការហកើនហេើងនន្ោក់
ចំណូលពដីពន្ហនះបណ្តាលមកពដី (1) ពន្អាករ្្ដីរបស់រដ្ឋហលើការ
ោំ និងលក់កញ្តា (2) បុគ្គលដដលផ្តាស់ប្ជូរពដីការទិញកញ្តាខុស
ចតាបាប ់(ផលិតហោយបុគ្គលដដលមិនទូទាត់្ោក់ពន្ដដលពួកហគ
រំោក់ទាំងអស)់ ហៅទិញហោយ្សបចតាបាប ់(ហៅអារដីវកម្ដដល
្បមូល និងទូទាត់្ោក់ពន្ដដលពួកហគរំោក)់ វិញ និង (3) ការ
ហកើនហេើងននការហ្បើ្ោស់កញ្តា។ ហលើសពដីហនះហទៀត តនមលៃកញ្តាកាន់
ដតទាបហោយសារវិធានការហនះអាចផ្ល់ឲតាយបុគ្គលទាំងឡាយ
ហ្បើ្ោស់កញ្តាហៅហពលហនះហោយពុំចាំោច់សនតាសំ្ោក់មួយចំនួន
ហនាះហទ។ ចំណុចហនះអាចអនុញ្តាតឲតាយពួកហគទិញផលិតផល្សប
ចតាបាប់ហផតាសងហទៀតដដលបហងកើត្ោក់ចំណូលពន្។ ហទាះបដីជាយា៉តាងណ
ក៏ហោយ ការហកើនហេើងនន្ោក់ចំណូលទាំងហនះនឹង្តរូវោនកាត់កង
មួយដផ្នកហោយការោត់បង់ពន្ហលើការលក់ហោយោន្បមូលោន
ពដីការលក់កញ្តាជាថានតាំហពទតាយហៅហពលហនះ ហោយសារដតវិធានការហនះ
ហលើកដលងការទិញដបបហនាះពដី្ោក់ពន្ទាំងហនះ។

សរុបមក ការោ៉តាន់សាមតានលអបំផុតរបស់ហយើង គឺថា ជាចុងហ្កាយ រដ្ឋ  
និងរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់អាច្បមូល្ោក់ចំណូលសុទ្បដន្ថមហទៀត
ដដលចាប់ពដីជាហ្ចើនរយលានដុលា្តាររេូតដល ់1 ោន់លានដុលា្តារ
ជាហរៀងរាល់្នតាំ។ ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយ ្ោក់ចំណូលទំនងជា
មានចំនួនទាបយា៉តាងខា្តាំងហៅក្នចុងរយៈហពលជាហ្ចើន្នតាំដំបូងបនា្តាប់ពដី
អនុមតិវិធានការហនះ។ ហនះហោយសារដតរដ្ឋ្តរូវការរយៈហពលពដីរ ឬ
បដី្នតាំហដើមតាបដីហចញអាជា្តាប័ណ្ណអារដីវកម្កញ្តា។ ហលើសពដីហនះហទៀត វា
ទំនងជានឹង្តរូវចំណយហពលហ្ចើនស្មាប់អារដីវកម្ដដលទទួល
ោនអារដីកម្្្ដីៗក្នចុងការបហងកើតផលិតផល និង្បព័ន្ដចកចាយ
ដដលមាន្បសិទ្ផល។ តនមលៃហៅហលើទដីផតាសារ្សបចតាបាប់ទំនងជានឹង
ធា្តាក់ចុះហោយអារដីវកម្ដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ្សបចតាបាប់នឹង
មានចំនួនកាន់ដតហ្ចើន ហេើយពួកហគនឹងកាន់ដតទទួលោន្បសិទ្
ផល។ ហោយសារដតមានមូលហេតុហនះ អ្នកហ្បើ្ោស់កាន់ដតហ្ចើន
នឹងចាប់ហផ្ើមទិញកញ្តាហោយ្សបចតាបាប់។ ហគមិនោនដឹងចតាបាស់
អំពដីរយៈហពលននការដំហណើរការហេើយ បែុដន្វាអាចមានរយៈហពលជា

ហ្ចើន្នតាំបនា្តាប់ពដីវិធានការហនះ្តរូវោនអនុមត ិមុនហពលដដល្ោក់
ចំណូលហកើនដល់ចំនួនដដលោនហោលខាងហលើ។ ដូច្តរូវោន
ពិភាកតាសាខាងហលើ វិធានការហនះត្មរូវថា ភាគហ្ចើនននមូលនិធិទាំង
ហនះនឹង្តរូវចំណយហលើហគាលបំណងជាក់លាក់។

តោែ់ចំណូេបកន្្របស់រោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន់។ វិធានការហនះអាច
បណ្តាលឲតាយមាន្ោក់ចំណូលបដន្ថម ្បសិនហបើរោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់
កំណត់ពន្ហលើកញ្តា។ ចំនួន្ោក់ចំណូលបដន្ថមអាចមានការដ្ប
្បរួលយា៉តាងខា្តាំង ហោយអា្ស័យជាសំខាន់ហលើចំនួនពន្ដដល
រោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់ហធវើការកំណត់ហលើកញ្តា និងអ្តារបស់វា។  
្ោក់ចំណូលទាំងហនះអាចងយ្នដល់ដប់លានដុលា្តារក្នចុង
មួយ្ នតាំ។ 

្េប៉ះោេ់ជាសកា្ញានុពេចំលោះលសដ្ឋែិច្ែ្ននុង្រំបន់លៅែកន្ង
្េិ្រែញ្ញា។ ហៅហពលបច្ចុបតាបន្ន ការនាំហចញកញ្តារួមចំដណកយា៉តាង
ខា្តាំងចំហោះហសដ្ឋកិច្ននដផ្នកជាហ្ចើនននរដ្ឋកាលដីេវ័យញ៉តាភាគខាង
ហរើង ដូចជាហខានធដី Humboldt, Mendocino និង Trinity។  
ផលបែះោល់ជាក់លាក់ដដលវិធានការហនះនឹងមានចំហោះហសដ្ឋកិច្
ក្នចុងតំបន់ទាំងហនះគឺមិន្តរូវោនដឹងហនាះហទ។ តនមលៃកញ្តាកាន់ដតទាប  
និងឱកាសកាន់ដតស្មាប់ការ្បមូលផល្សបចតាបាប់ហៅកដនលៃងហផតាសង
ហទៀតអាចវាយ្បហារដល់ហសដ្ឋកិច្ហៅក្នចុងតំបន់ទាំងហនះ តាមរយៈ
ការកាត់បន្ថយ្ោក់ចំណូលពន្របស់រោ្តា្ិោលក្នចុងតំបន់។ ហទាះបដី
ជាយា៉តាងណក៏ហោយ ្បសិនហបើអ្នកោ ំនិងអារដីវកម្ហៅក្នចុងតំបន់ហធវើ
ការដសវងរកទដីផតាសារស្មាប់ផលិតផលកញ្តារបស់ពួកហគដដលជា
ទំនិញមានគុណភាពលអោនហោយហជាគរ័យហនាះ អ្នកហ្បើ្ោស់
អាចនឹងមានបំណងទូទាត់តនមលៃហលើសពដីតនមលៃមធតាយមដល់ពួកហគ។  
្បសិនហបើវាហកើតហេើងហនាះ វាអាចរួយកាត់កងឥទ្ិពលហសដ្ឋកិច្
អវិរ្មានមួយចំនួនហៅក្នចុងតំបន់ទាំងហនាះ។

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។




