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 ហសចក្ដីហស្នើ

កាំហ្លៃើង។ ការលក់្គាប់រំហសវ។  
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។63

  លសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 63  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 63  

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 នឹងរកតាសាសេរដ្ឋអាហមរិកឲតាយមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈការកាត់បន្ថយអំហពើេិងតាសាហោយ

កាំហ្លៃើង

បែូលដីសក្នចុងទដី្កុង Dallas កំពុងហធវើការងរបស់ពួកហគ . . .កលៃឹបរា្តដីមួយហៅក្នចុងទដី្កុង  
Orlando . . .ពិធដីរប់ហលៀងវិសតាសមកាលហៅការិយាល័យមួយក្នចុងទដី្កុង  
San Bernardino . . .្ពះវិហារមួយក្នចុងទដី្កុង Charleston . . .ហរាងកុនមួយក្នចុងទដី្កុង  
Aurora . . .សាលាបឋមសិកតាសាមួយក្នចុងទដី្កុង Newtown . . .
អវដីបនា្តាប់ពដីហនះ ? ហតើមានមនុសតាសបែុនាមតាននាក់ហទៀតដដល្តរូវសា្តាប់ហោយសារអំហពើេិងតាសាហោយកាំហ្លៃើង មុន
ហពលហយើងចាត់វិធានការតឹងរឹងហដើមតាបដីរួយសហនង្តាះរដីវិតមនុសតាសទាំងឡាយ ? 
ពលរដ្ឋអាហមរិកជាង 300 នាក់្តរូវោនហគោញ់ក្នចុងមួយន្ងៃៗ ក្នចុងហនាះ ជាង 80 នាក់ោនសា្តាប ់។ 

ពលរដ្ឋអាហមរិកជាង 1 លាននាក់្តរូវោនសមា្តាប់ ឬរបួសធងៃន់ហោយសារកាំហ្លៃើងចាប់ពដី្ នតាំ  
2004-2014 ។ 

ល្ម្គប់្គាន់ហេើយ ! 
វាដល់ហពលដដល្តរូវចាត់វិធានការរកតាសាកាំហ្លៃើង និង្គាប់រំហសវឲតាយផុតពដីនដមនុសតាសអា្កក់ហេើយ ។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 ដដលហៅថាចតាបាប់ស្ដីពដីសុវត្ថិភាពស្មាប់ទាំងអស់គានតា នឹងរួយសហនង្តាះរដីវិត ហោយ

បិទចហនា្តាះខវះខាតនានា ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ឧ្កិដ្ឋរន្បកបហោយហ្គាះថានតាក ់អ្នករំហលា្បោំនក្នចុង្សុក និង
អ្នកមានរំងឺផលៃជូវចិត្ដ៏ហ្គាះថានតាក់ មិនឱតាយទទួលោន និងហ្បើ្ោស់អាវុធដដលបងកឲតាយមនុសតាសសា្តាប់ ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 នឹង ៖ 
• លុបបំោត់ហចាលកាំតាំហ្លៃើងខុសចតាបាប់ពដីសេគមន៍ទាំងឡាយរបស់ហយើងតាមរយៈការធានាថា ឧ្កិដ្ឋរន

្បកបហោយហ្គាះថានតាក ់និងអ្នករំហលា្បោំន់ក្នចុង្សុក លក ់ឬហផ្ទរកាហំ្លៃើងរបស់ពួកហគ បនា្តាប់ពដីពួកហគ

្តរូវោនផ្នា្តាហទាស ។  

• ត្មរូវឲតាយអារដីវកម្ណមួយដដលលក់្គាប់រំដសវរាយការណ៍ ្បសិនហបើ្គាប់រំហសវរបស់ពួកហគោត ់ឬ្តរូវ
ោនហគលួច ។ 

• ត្មរូវឲតាយពលរដ្ឋរូនដំណឹងហៅកាន់ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ ្បសិនហបើកាំហ្លៃើងរបស់ពួកហគោត ់ឬ្តរូវ
ោនហគលួច មុនហពលអាវុធទាំងហនះធា្តាក់ហៅដល់នដ្កុមមនុសតាសអា្កក ់។ 

• ធានាថា អ្នកដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីបទលួចកាំហ្លៃើង មិនមានសិទ្ិកាន់កាប់កាំហ្លៃើងហេើយ ។ 

• ព្ងឹង្បព័ន្្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារ ហេើយធានាថា ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់រដ្ឋ California 
ដចករំដលកទិន្នន័យអំពដីមនុសតាសដដលហ្គាះថានតាក់ជាមួយទដីភានតាក់ងរ FBI ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 រកតាសាកាំហ្លៃើង និង្គាប់រំហសវឲតាយហៅ្ ្តាយពដីនដ្កុមមនុសតាសអា្កក ់ខណៈការោរ

សិទ្ិរបស់ពលរដ្ឋ California ដដលហគារពចតាបាប់ក្នចុងការកាន់កាប់កាំហ្លៃើងស្មាប់ការការោរខលៃលួន  
ការបរោញ់ និងសកម្ភាពកំសាន ្។ 

បច្ចុបតាបន្ន ឧ្កិដ្ឋរនរាប់មុឺននាក់ហៅដតកាន់កាប់អាវុធខុសចតាបាប ់ពដីហ្ោះហយើងមិនោនធានាថា អ្នកដដល្តរូវ

ោនផ្នា្តាហទាសពដីបទឧ្កិដ្ឋកម្ហោយហ្បើ្ោស់អំហពើេិងតាសា ពិតជាហោះបង់ហចាលកាំហ្លៃើងរបស់ពួកហគបនា្តាប់

ពដីការផ្នា្តាហទាស ។ ្កសួងយុត្ិធម ៌ោនកំណត់មុខសញ្តាឧ្កិដ្ឋរន និងមនុសតាស្បកបហោយហ្គាះថានតាក់

ហផតាសងហទៀតចំនួនជាង 17,000 ហោយកាន់កាប់កាំហ្លៃើងចំនួនជាង 34,000 ហដើម រួមទាំងអាវុធវាយ

្បហារចំនួនជាង 1,400 ហដើម ។ 
ការអនុម័តហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 នឹងបង្តាញពដីការហោះរំហានហៅមុខជា្បវត្ិសានស្ និងមិនធា្តាប់មាន

មួយស្មាប់សុវត្ថិភាពកាំហ្លៃើង ។ 
បណ្តាហមដឹកនាំហៅទូទាំងរដ្ឋ CALIFORNIA គាំ្ទ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 រួមមាន ៖ 

• ហលាក Gavin Newsom អ្ិោលរដ្ឋឋានៈអនុហសនដីយ៍ហទា • ហលាក្សដី Dianne 
Feinstein សមារិក្ពឹទ្សភា សេរដ្ឋអាហមរិក • មរតាឈមណ្ឌលចតាបាប់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់អំហពើេិងតាសា

ហោយកាំហ្លៃើង • គណបកតាស្បជាធិបហតយតាយរដ្ឋ California • ហលាក Alex Padilla រដ្ឋ
ហលខាធិការននរដ្ឋ California • ហលាក្សដី Toni Atkins អ្នកនាំោកតាយសភាដដលចូលនិវត្ន៍ 
• ហលាក John Pérez អ្នកនាំោកតាយសភាដដលចូលនិវត្ន៍ • ហលាក្សដី Vicki Hennessy 
នគរោលហៅទដី្កុង San Francisco • ហលាក Ken James អតដីតហមបែូលដីសហៅទដី្កុង 
Emeryville • សេរដីព SEIU • សម្ព័ន្អ្នកហោះហ្នតាតនស្ដីននរដ្ឋ California • អ្នក
្បជាធិបហតយតាយវ័យហក្ងរដ្ឋ California • សេព័ន្្គរូបហ្ងៀនរដ្ឋ California • គណៈកម្ការ

អប់រំទដី្កុង San Francisco • អង្គការសមភាពរដ្ឋ California • អង្គការយុទ្នាការ

អង់អាច • មហាវិទតាយាល័យហវរ្បណ្ឌិតអាហមរិករដ្ឋ California • មហាវិទតាយាល័យហវរ្បណ្ឌិតសហនង្តាះ

បនា្តាន់អាហមរិករដ្ឋ California • សមាគមសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋ California ភាគខាងតតាបជូង 
• អង្គការរួបរួមបុពវរិត និង្គេស្ថហដើមតាបដីយុត្ិធម៌ហសដ្ឋកិច ្• សម្ព័ន្្ប្ំងនឹងអំហពើេិងតាសាហោយកាំហ្លៃើង 
• ្គរូ្បហៅសាសនារដីេវ្ប្ំងនឹងអំហពើេិងតាសាហោយកាំហ្លៃើង • អង្គការរួបរួមរដ្ឋហដើមតាបដីទប់សា្តាត់អំហពើេិងតាសា

ហោយកាំហ្លៃើង • អង្គការបញតាឈប់អំហពើេិងតាសាហោយកាំហ្លៃើងខលៃដី • អង្គការបញតាឈប់ការោញ់្បហារ • អង្គការ

នស្ដី្ប្ំងនឹងអំហពើេិងតាសាហោយកាំហ្លៃើង • អង្គការយុវរនមានរដីវិត! 

ស្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថម សូមចូលហៅកាន ់www.SafetyforAll.com ។ 

GAVIN NEWSOM, អ្ិោលរដ្ឋ California ឋានៈអនុហសនដីយ៍

DIANNE FEINSTEIN, សមារិក្ពឹទ្សភាសេរដ្ឋអាហមរិក

ROBYN THOMAS, នាយក្បតិបត្ិ

មរតាឈមណ្ឌលចតាបាប់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់អំហពើេិងតាសាហោយកាំហ្លៃើង

ពួកហ្វរករមិនហគារពចតាបាប់ហនាះហទ! 
ហលាក Gavin Newsom បដិហសធទទួលសា្តាល់ថា ការវាយ្បហារហៅទដី្កុង Orlando និង
ទដី្កុង San Bernardino គឺជាទហងវើរបស់ ISIS ដដល្តរូវោនរំរុញហោយអ៊ីសា្តាម្រុលនិយម ។ 
វាគឺជាមហនាគមវិជា្តាដូចគានតាដដលោនហលើកទឹកចិត្ឲតាយមានការវាយ្បហារហ្វរកម្ហៅន្ងៃទដី  ដខកញ្តា 
(9/11) ដដលោនសមា្តាប់មនុសតាសសលៃជូត្តង់ចំនួន 2,996 នាក ់។ 

ការហកង្បវ័ញ្ពដីការវាយ្បហាររបស់្កុមហ្វរករហដើមតាបដីរំរុញចតាបាប់ទូហៅ ដដលបែះោល់ដល់ហសរីភាពពលរដ្ឋ

របស់អ្នកដដលហគារពចតាបាប់ហនាះ គឺជាហរឿងមិន្តឹម្តរូវ ខុស្្គង និងបងករហ្គាះថានតាក ់។ 

គាមតានចតាបាប់ដដល្តរូវោនហស្នើហេើងណមួយ នឹងអាចរារាំងការវាយ្បហាររបស់ហ្វរករហនាះហទ ។ ការពិតគឺថា 
ហ្វរករជានិច្កាលអាចដសវងរកមហធតាយាោយនានាហដើមតាបដីបងកការបំផលៃិចបំផ្តា្ញ បំផ្ទចុះយន្ហហាះហៅន្ងៃទដី  
ដខកញ្តា (9/11) បំផ្ទចុះ្គាប់ដបកដកនច្នហៅទដី្កុង Boston ឬការវាយ្បហារហោយរ្យន្ហៅទដី្កុង 
Nice ្បហទសោរាំង ។ ្កុមហ្វរករ និងឧ្កិដ្ឋរនទទួលោនអាវុធនានាពដីទដីផតាសារងងឹត ផលិតអាវុធទាំង

ហនាះ ឬលួចពដីពលរដ្ឋដដលហគារពចតាបាប ់។ 

មនុសតាសរាល់គានតាយល់្សបថា ការទប់សា្តាត់អាវុធពដីការធា្តាក់ចូលហៅក្នចុងនដ្កុមមនុសតាសអា្កក ់គឺជាហរឿង

សំខាន់ ។ ហយើងទាំងអស់គានតាដចករំដលកក្ដីោរម្ភអំពដីននិានតាការហ្វរកម្ និង្រុលនិយមនដីយកម្ដដលកំពុងដត

ហកើនហេើង។ 
បែុដន្ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 មិនដមនជាចហមលៃើយតបហនាះហទ ។ 
ការចំណយ្ោក់រាប់ហកាដិដុលា្តាររបស់អ្នកបង់ពន្ហរៀងរាល់្ នតាំហៅហលើបញ្ដីដដលគាមតាន្បហយារន៍របស់មនុសតាស

រាល់គានតាដដលទិញ និងលក់្គាប់រំហសវ បដងវរធនធានសំខាន់ៗ និងការហផ្តាតការយកចិត្ទុកោក់ហចញ្ ្តាយ

ពដីកិច្្បឹងដ្បង្ប្ំងអំហពើហ្វរកម្្បកបហោយ្បសិទ្ភាព ហោយបនតាសល់ទុកឲតាយសាធារណៈរនកាន់ដត

មានភាពងយរងហ្គាះពដីការវាយ្បហារ និងមិនសូវមានសុវត្ថិភាព ។ 
ហនាះហេើយគឺជាហេតុផលដដលទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់រំទាស់យា៉តាងខា្តាំងហៅនឹងហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 ។ 
ផល្បហយារន៍សាធារណៈនឹង្តរូវោនផ្ល់រូនកាន់ដត្បហសើរ ្បសិនហបើធនធានទាំងហនះ្តរូវោនហ្បើ

្ោស់ហដើមតាបដីអប់រំពលរដ្ឋ California កាន់ដតហ្ចើនអំពដីអវដីដដលពួកហគអាចហធវើហដើមតាបដីការោរ្គរួសារ និង
សេគមន៍របស់ពួកហគពដីការវាយ្បហាររបស់ពួកហ្វរករ ឬហដើមតាបដីបណ្ដះបណ្តាលបដន្ថមដល់ទដីភានតាក់ងរអនុវត្

ចតាបាប់ហដើមតាបដីហធវើកិច្ការហនះ ។ 
ចូរបញតាឈប់ការរំហលា្បំោនដ៏ហ្គាះថានតាក់ហៅហលើធនធានសាធារណៈ ។ 
សូមហោះហ្នតាតរំទាស់ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63! 

ALON STIVI, ្បធាន

Direct Measures International, Inc.

WILLIAM "BILLY" BIRDZELL, ្គរូបហ្ងៀនដផ្នកបញ្តារ្បតិបត្ិការពិហសសសេរដ្ឋអាហមរិក

្ប្ំងនឹងហ្វរកម្

RICHARD GRENELL, អ្នកនាំោកតាយរបស់សេរដ្ឋអាហមរិក្បចាំអង្គការសេ្បជាជាតិដដលបហ្មើ

ការងរជាយូរមកហេើយ
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  លសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 63  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 63  

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 ្តរូវោនរំទាស់យា៉តាងខា្តាំងហោយសេគមន៍ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប ់និង្កុមអង្គការ

សិទ្ិពលរដ្ឋ ពដីហ្ោះវានឹងោក់បន្ទចុកហលើពលរដ្ឋដដលហគារពចតាបាប់ហោយគាមតានការទប់សា្តាត់្កុមឧ្កិដ្ឋរន

េិងតាសា និង្កុមហ្វរករ ពដីការទទួលោនអាវុធ និង្គាប់រំហសវ ។ 

សមាគមនគរោលរដ្ឋ California សមាគម្ ូឈួយហមធាវីមណ្ឌលននហខានធដី Los Angeles, 
សមាគមមនន្ដីសន្ិភាពដកដ្បននរដ្ឋ California សមាគមអ្នក្គប់្គងដលតាបង និងមចា្តាជាតិរដ្ឋ 
California សមាគមមនន្ដីសន្ិភាពប្មុង California និងទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប ់និង្កុមអង្គការ

សង្គមសុដីវិលជាហ្ចើនហផតាសងហទៀត ដដលតំណងឲតាយអ្នកមានវិជា្តារដីវៈដផ្នកសុវត្ថិភាពសាធារណៈរាប់មុឺននាក់

ហៅទូទាំងរដ្ឋ California ោនរួបរួមគានតា្ប្ំងហៅនឹងហសចក្ដីហស្នើដដលគាមតាន្បសិទ្ភាព បហងកើតឲតាយមាន

បន្ទចុក និងចំណយហ្ចើនហនះ ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 នឹងបដងវរធនធានក្មរបស់ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ ឲតាយហចញ្ ្តាយពដីទដីភានតាក់ងរអនុវត្

ចតាបាប់ថានតាក់មួលោ្តាន និងោក់បន្ទចុកយា៉តាងខា្តាំងដល់្បព័ន្តុលាការដដលមានបញ្តាខា្តាំងរួច្សាប់ហៅហេើយ

ហនាះ ជាមួយនឹងការអនុវត្ចតាបាប់ដដលខវះខាតដដលនឹងដ្បកា្តាយពលរដ្ឋហគារពចតាបាប ់និងសលៃជូត្តង់ហៅជា្កុម

ឧ្កិដ្ឋរន ។ ជាការពិត ទដី្កុង New York នាហពល្ ្ដីៗហនះោនហោះបង់ហចាលការអនុវត្ហសចក្ដីហស្នើ

្បហាក់្បដេលគានតាមួយរបស់ខលៃលួន បនា្តាប់ពដីហសចក្ដីហស្នើហនាះ្តរូវោនអនុម័ត ហោយរកហឃើញថា វាមិនអាច

ហៅរួចក្នចុងការអនុវត ្និងរកតាសាហសចក្ដីហស្នើហនាះឲតាយមាន្បសិទ្ភាព ។ 

ការហធវើអវដីដដលពិតជាដំហណើរការហដើមតាបដីរកតាសាសុវត្ថិភាពសាធារណៈ គឺជាចំនុចអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់

្កុមអ្នកមានវិជា្តារដីវៈននទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ ដដលោនលះបង់រដីវិតរបស់ពួកហគហដើមតាបដីការោរពលរដ្ឋ 
California ។ ដតជាសំណងអា្កក ់ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 នឹងមិនហធវើឲតាយអ្នកណមានតាក់កាន់ដត

មានសុវត្ថិភាពហនាះហេើយ ។ ផ្ទចុយមកវិញ តាមរយៈការបដងវធនធាននានាឲតាយហចញ្ ្តាយពដីវិធានការទាំង

ឡាយដដលមាន្បសិទ្ភាពពិត្ោកដក្នចុងការទប់សា្តាត់្កុមឧ្កិដ្ឋរនពដីការទិញ កាំហ្លៃើង និង
្គាប់រំហសវ ហសចក្ដីហស្នើហនះនឹងហធវើឲតាយហយើងទាំងអស់គានតាកាន់ដតគាមតានសុវត្ថិភាព ។ ធនធានសាធារណៈដ៏

មេិមាដដលហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 នឹងហធវើឲតាយខ្ះខា្តាយ គួរ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ហដើមតាបដីរួលមនន្ដីឲតាយោនហ្ចើន និង
ហដើមតាបដីកំណត់ទិសហៅ ហស៊ីបអហងកត និងហចាទ្បកាន់ហទាសដល់បុគ្គលដដលបងកហ្គាះថានតាក់ និង្កុមហ្វរករ ។ 

បនា្តាប់ពដីវិភាគយា៉តាងលអិតលអន់ហលើភាសាហៅក្នចុងហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 សេគមន៍ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ ោន

រកហឃើញបញ្តាជាហ្ចើនហៅក្នចុងហសចក្ដីលមអិតនានា ។ ហោយសារការោក់ក្មិតយា៉តាងតឹងរឹងហលើលទ្ភាព

របស់អង្គនដីតិបញ្ញត្ិក្នចុងការហធវើវិហសាធនកម្ហសចក្ដីហស្នើ ដដលអនុម័តហោយអ្នកហោះហ្នតាត ភាគហ្ចើនននបញ្តា

ទាំងហនះនឹងមានការលំោក ឬមិនអាចដកស្មរួលោនស្មាប់អង្គនដីតិបញ្ញត្ ិ្បសិនហបើហសចក្ដីហស្នើហលខ 
63 ្តរូវោនអនុម័ត ដដលបងកឲតាយរដ្ឋ California ទទួលរងបន្ទចុក និងការចំណយហៅហលើហសចក្ដីហស្នើ

ដដលមានចហនា្តាះខវះខាតហនះជាហរៀងរេូត ។ 

តាមរយៈមិន្ លៃងកាត់អង្គនដីតិបញ្ញត្ ិគំនិតផ្លួចហផ្ើមហនះោក់ក្មិតអ្នកវិជា្តារដីវៈដផ្នកសុវត្ថិភាពសាធារណៈក្នចុង

ការបហងកើតចតាបាប់នាហពលអនាគតដដលនឹងហលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពសាធារណៈពិត្ោកដ ។ អ្នកបង់ពន្ហៅ

រដ្ឋ California មិនគួរខ្ះខា្តាយ្ោក់រាប់រយលានដុលា្តាររបស់ពួកហគហៅហលើចតាបាប់ដដលគាមតាន្បសិទ្ភាព 
និងគាមតានតនមលៃចំហោះទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប ់ហេើយនឹងបែះោល់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈតាមរយៈការបដងវរ

ធនធាននានាឲតាយហចញ្ ្តាយពដីសកម្ភាពរបស់ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ដដលមានសារៈសំខាន់ចំហោះសុវត្ថិភាព

សាធារណៈហនាះហទ ។ 

សូមចូលហៅ WWW.WHERESMYAMMO.COM ស្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថម ។ 

សូមហោះហ្នតាតរំទាស់ហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 63។

DONNY YOUNGBLOOD, ្បធាន

សមាគមនគោលរដ្ឋ California

KEVIN BERNZOTT, ្បធានមនន្ដី្បតិបត្ិ

សមាគមមនន្ដីសន្ិភាពប្មុងរដ្ឋ California

TIFFANY CHEUVRONT, មនន្ដីធំ
សម្ព័ន្ភាពហដើមតាបដីហសរីភាពពលរដ្ឋ

ក្នចុងនាមជាមនន្ដីរបស់ទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប ់និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ហយើងមិនភា្តាក់ហផអើលហនាះហទដដល្កុម

នានាដូចជា NRA និង្កុមចំណុះរបស់្កុមហនះ្ប្ំងហៅនឹងហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 ។ ចូរកុំបហងកើតឲតាយ
មានកំេុស ។ "សម្ព័ន្ភាពហដើមតាបដីហសរីភាពពលរដ្ឋ" ពិតជា្កុម្ នមុខមួយរបស់ NRA ។ 

ការបញ្ចុះបញ្ជូលឲតាយមានការហ្បើ្ោស់កាំហ្លៃើងជាញឹកញប់អះអាងថា ហយើងគួរហផ្តាតការយកចិត្ទុកោក់ហលើ

ការអនុវត្ចតាបាប់ស្ដីពដីកាំហ្លៃើងជាធរមាន ហេើយហនាះគឺពិតជាអវដីដដលគំនិតផ្លួចហផ្ើមហនះហធវើ ហោលគឺហសចក្ដីហស្នើ

ហលខ 63 លុបបំោត់ចហនា្តាះខវះខាត និងរួយអនុវត្ចតាបាប់ធរមាន ហដើមតាបដីរកតាសា កាំហ្លៃើង និង្គាប់រំហសវឲតាយងក

ហចញ្ ្តាយពដីនដរបស់្កុមនុសតាសអា្កក ់។ 

ឧទាេរណ៍ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 ធានាថាទណ្ឌិតដដល្តរូវោនហាមឃត់មិនឲតាយកាន់កាប់អាវុធ ហគារព

ចតាបាប ់និងហោះបង់ហចាលអាវុធរបស់ពួកហគ ។ អ្នកមានវិជា្តារដីវៈននទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ទាំងឡាយ ោនរក

ហឃើញថា ឧ្កិដ្ឋរន និងមនុសតាសដដលបងកហ្គាះថានតាក់ បច្ចុបតាបន្នកាន់កាប់កាំហ្លៃើងរាប់ោន់ហដើមហោយខុសចតាបាប ់
ដូហច្នះការលុបបំោត់ចហនា្តាះខវះខាតទាំងហនះនឹងរួយរដីវិតជាហ្ចើន ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 ក៏ត្មរូវឲតាយមានការរាយការណ៍ពដីអាវុធដដលោនោត ់និង្តរូវហគលួចផងដដរ ហដើមតាបដី
រួយដល់បែូលដីសក្នចុងការលុបបំោត់ការរួញដូរកាំហ្លៃើង និងកំណត់ទដីតាំងលាក់អាវុធខុសចតាបាប់ទាំងហនាះ ។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 នឹងរួយបែូលដីសឲតាយរកហឃើញកាំហ្លៃើងដដល្តរូវោនហគលូចមកវិញមុនហពលកាំហ្លៃើងទាំង

ហនាះ្តរូវោនហ្បើ្ោស់ក្នចុងឧ្កិដ្ឋកម្នានា ហេើយ្បគល់កាំហ្លៃើងទាំងហនាះរូនមា្តាស់ហដើម្សបចតាបាប់វិញ ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 ក ៏ហលើកកម្ពស់្បព័ន្្តរួតពិនិតតាយ្បវត្ិសាវតារផងដដរ ហដើមតាបដីឲតាយទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់

អាចទប់សា្តាត់មនុសតាស (ដូចជា ពួកឧ្កិដ្ឋរនហ្បើ្ោស់អំហពើេិងតាសា) ដដល្តរូវោនហាមពដីការកានកាប់អាវុធ 

មិនឱតាយទិញកាំហ្លៃើង និង្គាប់រំហសវនានា ។ 

ហេើយហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 បញ្តាក់បដន្ថមអំពដីចតាបាប់ជាធរមាន ហដើមតាបដីឲតាយអំហពើលួចយកកាំហ្លៃើងណមួយកា្តាយ

ជាអំហពើឧ្កិដ្ឋកម្ ហោយធានាថា អ្នកដដលលួចកាំហ្លៃើងមិនអាចកាន់កាប់កាំហ្លៃើងោនហទ ។ ហនាះគឺជាកំដណ

ទ្មង់្បកបហោយសុ្វិនិចឆេ័យមួយហទៀត ហដើមតាបដីរួយសហនង្តាះរដីវិតិ ដដល គាំ្ទយា៉តាងខា្តាំងហោយអ្នក

មានវិជា្តារដីវៈននទដីភានតាក់ងរអនុវត្ចតាបាប់ទាំងឡាយ ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 63 នឹងលុបបំោត់ចហនា្តាះខវះខាតហៅក្នចុងចតាបាប់ជាធរមានទាំងឡាយរបស់ហយើង ហេើយ

ទប់សា្តាត់ឧ្កិដ្ឋរន្បកបហោយហ្គាះថានតាក់ អ្នករំហលា្បំោនក្នចុង្សុក និងអ្នកមានរំងឺផលៃជូវចិត្ដ៏ហ្គាះថានតាក់ 
ពដីការទទួលោន និងហ្បើ្ោស់អាវុធដដលបងកឲតាយមនុសតាសសា្តាប ់។

NANCY O’MALLEY, ហមធាវីមណ្ឌល

Alameda ហខានធដី

JEFF ROSEN, ហមធាវីមណ្ឌល

Santa Clara ហខានធដី

VICKI HENNESSY, នគរោល

San Francisco




