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ចំណងល�ើង្ ្លូវការ និងលសចែ្ីសលង្ខប ោនលរៀបចំល�ើងលោយអេ្គល្ធាវី

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា

សាវតារ

ការរឹ្រ្រញាបិ្រចំលោះការកាន់កាំល្្ើងនិងតគាប់កាំល្្ើង

ហយាងតាមចតាបាប់សេព័ន្និងចតាបាប់រដ្ឋបុគ្គលមួយចំនួនមិន្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយមាន

កាំហ្លៃើងហនាះហទ។ "បុគ្គលដដល្តរូវោនហាមឃត"់ ទាំងហនះរួមមានបុគ្គលដដល (1) 

ោន្ប្ពឹត្ិបទឧ្កិដ្ឋនិងបទហល្ើសមរតាឈឹម (ដូចជាការបំោរបំោនឬការរំហលា្ហលើរូប

រាងកាយ) (2) ្តរូវោនរកហឃើញហោយតុលាការថាបងកហ្គាះថានតាក់ដល់ខលៃលួនឯងវិញឬ

អ្នកដនទហោយសាររំងឺផលៃជូវចិត្និង (3) ដដលមានដដីការារាំង្ប្ំងចំហោះពួកហគ។ 

ហៅ California បុគ្គលដដលមិន្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយមានកាំហ្លៃើងក៏មិន្តរូវោន

អនុញ្តាតឲតាយមាន្គាប់កាំហ្លៃើងផងដដរ។

បទបញាបញ្ញ្រ្ិស្ីពីការេែ់កាំល្្ើង 

ទាំងចតាបាប់សេព័ន្និងចតាបាប់រដ្ឋោនបញ្ជូលបទបតាបញ្ញតិហផតាសងៗោក់ព័ន្នឹងការលក់

កាំហ្លៃើងដដលមានដូចជាការផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណដល់ឈ្លួញកាំហ្លៃើង។ បទបតាបញ្ញត្ិទាំង

ហនាះរួមមាន៖ 

• ការត្ររួ្រពិនិ្រញាយសាវតារ ហយាងតាមចតាបាប់សេព័ន្ឈ្លួញកាំហ្លៃើង្តរូវដតហស្នើសុំ

ហធវើការ្តរួតពិនិតតាយសាវតាររបស់បុគ្គលដដលដសវងរកទិញកាំហ្លៃើងពដី្បព័ន្ថានតាក់

ជាតិ្តរួតពិនិតតាយភា្តាមនូវសាវតារបទឧ្កិដ្ឋ (NICS)។ NICS ហធវើការ

ដសវងរកហៅក្នចុងមូលោ្តានទិន្នន័យមួយចំនួនរបស់សេព័ន្ហដើមតាបដីធានាថាអ្នក

ទិញមិនដមនជាបុគ្គលដដល្តរូវោនហាមឃត់។ ដូច្តរូវោនអនុញ្តហោយ

ចតាបាប់សេព័ន្រដ្ឋ California ពិនិតតាយរាល់សំហណើសុំ្តរួតពិនិតតាយសាវតារទាំ

ងអស់ដដលទទួលោនពដីឈ្លួញកាំហ្លៃើងហៅក្នចុងរដ្ឋហោយផ្តាល់ហោយ

ហ្បើ្ោស់ NICS និងមូលោ្តានទិន្នន័យរបស់រដ្ឋហផតាសងៗហទៀត។ 

• ការដែយែកាំល្្ើងពីបុេ្គេកដេត្ររូវោនហា្ឃា្រ ់្កសួងយុត្ិធម ៌

(DOJ) ននរដ្ឋ California ដ្រកតាសាមូលោ្តានទិន្នន័យរបស់បុគ្គល

ទាំងឡាយដដលោនទិញហោយ្សបចតាបាប់ឬោនចុះបញ្ដីកាំហ្លៃើងជាមួយរដ្ឋ។ 

ភានតាក់ងរ DOJ ហ្បើ្ោស់ព័ត៌មានហនះហដើមតាបដីដកយកកាំហ្លៃើងពដីបុគ្គលទាំង

ឡាយដដលមិន្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយមានកាំហ្លៃើងបន្ហទៀត។

• បទបញាបញ្ញ្រិ្ល្ញាេងៗ បញ្ញ្រ្ិរបស់រដ្ឋល្ញាេងលទៀ្រោែ់ព័ន្ធអាវុធរួ្�នៈ 
ការកំណត់ហលើ្បហ្ទ អាវុធដដលអាចទិញោន រយៈហពលរង់ចាំដប់ន្ងៃ

មុនហពលអ្នកលក់្បគល់អាវុធដល់នដអ្នកទិញ និង ត្មរូវការឲតាយមាន

កំណត់្តា និងការរាយការណ៍អំពដីការលក់អាវុធ។ 

កន្មដដលោនយកពដីឈ្លួញកាំហ្លៃើងនិងពដីអ្នកទិញជាទូហៅទូទាត់គានតាជាមួយនឹង

ចំណយរបស់រដ្ឋស្មាប់ការោក់បទបតាបញ្ញត្ិចំហោះការលក់កាំហ្លៃើង។

• ត្មរូវឱតាយបុគ្គល្លៃងកាត់ការពិនិតតាយសាវតានិងទទួលោនការអនុញ្តាតពដី

នាយកោ្តានយុត្ិធម៍ហដើមតាបដី ទិញ្គាប់រំហសវ។

• ហាមឃត់កាន់កាប់បង់ោក់្គាប់រំហសវសមត្ថភាពទំេំធំនិងត្មរូវឱតាយមានការ

ហោះហចាលរបស់ពួកហគដូចដដលោនបញ្តាក់។

• ត្មរូវឱតាយការលក់្គាប់រំហសវភាគហ្ចើន្តរូវោនហធវើហេើងតាមរយៈអ្នកលក់្គាប់

រំហសវដដលទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណនិងោនរាយការណ៍ហៅនាយកោ្តានយុត្ិធម៌។

• ត្មរូវឱតាយកាំហ្លៃើងនិង្គាប់រំហសវដដលោនោត់បង់ឬ្តរូវោនលួច្តរូវដតោនរាយ

ការណ៍ហៅ សមត្ថកិច្។

• ហាមឃត់មនុសតាសដដលោនជាប់ហទាសពដីបទលួចកាំហ្លៃើងពដីការកាន់កាប់កាំហ្លៃើង។

• បហងកើតនដីតិវិធដី្្ដីស្មាប់អនុវត្ចតាបាប់ដដលហាមឃត់ការកាន់កាប់កាំហ្លៃើង។

• ត្មរូវឱតាយនាយកោ្តានយុត្ិធម៍ផ្ល់ព័ត៌មានអំពដីមនុសតាសដដលោនហាមឃត់ពដី

្បព័ន្ពិនិតតាយហមើល សាវតា្ពេ្ទណ្ឌភា្តាមៗជាតិសេព័ន្។

លសចែ្ីសលង្ខបថនការោ៉ញាន់សាមញានរបស់អ្នែវិភាេនី្រិបញ្ញ្រ្ិស្ីពី
្េប៉ះោេ់ដេ់សារលពើពន្ធសរុបរបស់រោនញា្ិោេរដ្ឋ និង
រោ្ញា្ិោេែ្ននុង្រំបន:់

• ោនហកើនហេើងការចំណយរបស់រដ្ឋនិងតុលាការក្នចុងតំបន់និងការអនុវត្ចតាបាប់

ដដលមានសកា្តានុពលរាប់សិបលានដុលា្តារជាហរៀងរាល់្នតាំដដលទាក់ទងហៅនឹង

ដំហណើរការតុលាការ្្ដីមួយស្មាប់ការយកហចញកាំហ្លៃើងពដីរនដដលោន

ហាមឃត់បនា្តាប់ពដីពួកហគ្តរូវោនផ្នា្តាហទាស។ 

• ការបហងកើនដដលមានសកា្តានុពលហៅក្នចុងការចំណយរដ្ឋមិនទំនងជាហលើស

ពដីរាប់លានដុលា្តារ្បចាំ្នតាំដដលទាក់ទងហៅនឹង្គប់្គងហលើការលក់្គាប់រំហសវ។ 

ការចំណយទាំងហនះនឹងទំនងជា្តរូវ ោនទូទាត់ហោយ្ោក់ចំណូលកន្មហសវា។

• ការហកើនហេើងចំហណញដដលមានសកា្តានុពលហៅក្នចុងការចំណយអប់រំដកដ្បរដ្ឋ

និងមូលោ្តានមិនទំនងជានឹងហលើសពដីរាប់លានដុលា្តារក្នចុងមួយ្នតាំដដលទាក់ទងហៅ

នឹងផ្តាស់ប្ជូរពិន័យកាំហ្លៃើងនិង្គាប់រំហសវ។
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ហដើមតាបដីអានអត្ថបទននហសចក្ដីហស្នើ 63 ទាំង្សុង, សូមហមើលទំព័រ 164។ ចំណងហរើង និងហសចក្ដីសហង្ខប / បទវិភាគ | 85

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

បទបញាបញ្ញ្រ្ិស្ីពីការេែ់តគាប់កាំល្្ើង

មុន្នតាំហនះរដ្ឋមិនោនោក់បញ្ញត្ិចំហោះការលក់្គាប់កាំហ្លៃើងហៅក្នចុងលក្ខណៈដូចគានតា

នឹងកាំហ្លៃើងហនាះហទ។ ហៅដខកកកោ្នតាំ 2016 រដ្ឋោនអនុម័តចតាបាប់ហដើមតាបដីបហងកើនបទ

បតាបញ្ញត្ិស្ដីពដីការលក់្គាប់កាំហ្លៃើង។ បទបតាបញ្ញតិ្ទាំងហនាះរួមមាន៖

• អាជា្ញាប័ណ្ណចំលោះការេែ់តគាប់កាំល្្ើង ហៅហដើមដខមករា្នតា ំ2018 បុគ្គល

និងអារដីវកម្ទាំងឡាយនឹង្តរូវោនត្មរូវឲតាយទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណដដលមាន

សុពលភាពរយៈហពលមួយ្នតាំពដី DOJ ហដើមតាបដីលក់្គាប់កាំហ្លៃើង។ បុគ្គលមួយ

ចំនួននិងអារដីវកម្ខលៃះនឹងមិន្តរូវោនត្មរូវឲតាយទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណហនាះហទ

ដូចជាអ្នក្បមាញ់ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណអាចលក់្គាប់កាំហ្លៃើងោនតិចជាង 

50 ្គាប់ក្នចុងមួយដខហៅឲតាយអ្នក្បមាញ់ដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណមានតាក់ហផតាសង

ហទៀតខណៈហពលកំពុងហដើរ្បមា៉តាញ់។ ហដើមតាបដីទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណឈ្លួញ

្គាប់កាំហ្លៃើងនឹង្តរូវបង្តាញថាពួកហគមិនដមនជាបុគ្គលដដល្តរូវោនហាម

ឃត់ហនាះហទ។ ហលើសពដីហនះហទៀតអង្គភាពជាក់លាក់នឹងអាចទទួលោន

អាជា្តាប័ណ្ណ្គាប់កាំហ្លៃើងហោយសវ័យ្បវត្ិដូចជាឈ្លួញកាំហ្លៃើងដដលទទួល

ោនអាជា្តាប័ណ្ណពដីរដ្ឋនិងពដីរោ្តា្ិោលសេព័ន្និងអ្នកលក់ដុំកាំហ្លៃើង។ អ្នក

លក់ដដលខកខានមិនោនអនុវត្តាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវស្ដីពដីការទិញ្គាប់

កាំហ្លៃើងចំនួនបដីដងនឹង្តរូវោនដកេូតអាជា្តាប័ណ្ណជាឈ្លួញលក់្គាប់កាំហ្លៃើង

របស់ពួកហគជាហរៀងរេូត។ DOJ អាចគិតកន្មពដីបុគ្គលនិងអារដីវកម្ទាំង

ឡាយដដលហស្នើសុំអាជា្តាប័ណ្ណហដើមតាបដីលក់្គាប់កាំហ្លៃើងហដើមតាបដីគាំ្ទដល់ការ

ចំណយដផ្នករដ្ឋោលនិងការព្ងឹងការអនុវត្របស់ខលៃលួន។

• ការឯែភាពរបស ់DOJ ចំលោះការទិញតគាប់កាំល្្ើង។ 

ចាប់ពដីហដើមដខកកកោ្នតា ំ2019 ឈ្លួញលក់្គាប់កាំហ្លៃើងនឹង្តរូវោន

ត្មរូវឲតាយ្តរួតពិនិតតាយជាមួយ DOJ ហៅហពលទិញថាបុគ្គលដដលដសវងរក

ទិញ្គាប់កាំហ្លៃើងមិនដមនជាបុគ្គលដដល្តរូវោនហាមឃត់ហនាះហទ។  

លក្ខខណ្ឌត្មរូវហនះមិន្តរូវោនអនុវត្ចំហោះបុគ្គលមួយចំនួនដូចជាបុគ្គល

ដដល្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយកាន់អាវុធហោយលាក់កំោំង។ ហលើសពដីហនះហទៀត

ជាទូហៅឈ្លួញលក់្គាប់កាំហ្លៃើង្តរូវោនត្មរូវឲតាយ្បមូលនិងរាយការណ៍

ព័ត៌មាន—ដូចជាកាលបរិហចឆេទលក់ព័ត៌មានអំពដីអត្សញ្តាណរបស់អ្នកទិញ

និង្បហ្ទ្គាប់កាំហ្លៃើងដដល្តរូវោនទិញ—ហៅកាន់ DOJ ហដើមតាបដីរកតាសាទុក

ហៅក្នចុងមូលោ្តានទិន្នន័យស្មាប់រយៈហពលពដីរ្នតាំ។ ការខកខានមិនោន

អនុវត្តាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវទាំងហនះគឺជាបទហល្ើសមរតាឈឹម(្តរូវោក់ហទាស

ហោយការពិន័យជា្ោក់និង/ឬការជាប់គុករបស់ហខានធដី)។ ជាទូហៅ  

DOJ អាចគិត្ោក់ពដីបុគ្គលដដលដសវងរកទិញ្គាប់កាំហ្លៃើងក្នចុងតនមលៃរេូត

ដល ់1 ដុលា្តារក្នចុងមួយ្បតិបត្ិការហដើមតាបដីគាំ្ទដល់ចំណយដផ្នករដ្ឋោល

និងការព្ងឹងការអនុវត្។ DOJ អាចដកដ្បចំនួនកំណត់នន្ោក់កន្មហនះ

ជាហរៀងរាល់្នតាំតាមអ្តាអតិផរណ។ 

• បទបញាបញ្ញ្រ្ិល្ញាេងលទៀ្រ ចាប់ពដីហដើមដខមករា្នតា ំ2018 ជាទូហៅចតាបាប់រដ្ឋ

នឹងត្មរូវថាការលក់្គាប់កាំហ្លៃើងភាគហ្ចើន (រួមបញ្ជូលទាំងការលក់តាម

អ៊ីនធឺណិតនិងការលកហ់ៅហ្រៅរដ្ឋ) ហធវើហេើងតាមរយៈឈ្លួញលក់្គាប់

កាំហ្លៃើងដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណ។ ហលើសពដីហនះហទៀតចាប់ពដីហដើមដខកកកោ្នតា ំ

2019 ពលរដ្ឋហៅរដ្ឋ California ភាគហ្ចើនហលើសលុបនឹង្តរូវោន

ហាមឃត់មិនឲតាយយក្គាប់កាំហ្លៃើងចូលមកក្នចុងរដ្ឋហបើពុំោនបញ្ជូន្គាប់

កាំហ្លៃើងហនាះហៅកាន់ឈ្លួញអាវុធដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណជាមុនសិនហទ។ ការ

ខកខានមិនោនអនុវត្តាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវទាំងហនះគឺជាបទហល្ើសមរតាឈឹម។

សា្ញានភាពនី្រិែ្្នាលពេ្្ីៗលនះ

ដូចដដលោនពិភាកតាសាគានតាហៅខាងហលើនាហពល្្ដីៗហនះរដ្ឋោនអនុម័តចតាបាប់ហដើមតាបដីបហងកើន

ការោក់បទបតាបញ្ញត្ិចំហោះការលក់្គាប់កាំហ្លៃើង។ នាហពល្្ដីៗហនះរដ្ឋក៏ោនអនុម័ត

ចតាបាប់ហដើមតាបដីោក់កំេិតបដន្ថមហទៀតចំហោះភាពជាមា្តាស់បង់កាំហ្លៃើងដដលមានចំណុះ

ហ្ចើន្គាប់និងហដើមតាបដីបហងកើតហទាសបញ្ញត្ិស្មាប់ការោក់រោយការណ៍មិនពិតស្ដីពដី

ការោត់កាំហ្លៃើងឬកាំហ្លៃើង្តរូវោនហគលួចហដើមតាបដីការអនុវត្ចតាបាប់។ ចតាបាប់ទាំងហនះនឹងចូល

ជាធរមានហលើកដលងដតវា្តរូវោនោក់ឲតាយអ្នកហោះហ្នតាតហធវើ្បជាមតិ។ ្បសិនហបើ

ការណ៍ហនាះហកើតហេើងហនាះអ្នកហោះហ្នតាតនឹងកំណត់ថាហតើចតាបាប់ទាំងហនះចូលជាធរមាន

ដដរឬហទ។

លសចែ្ីលស្នើ
សំហណើទដី 63 (1) ដកដ្បបទបតាបញ្ញតិ្របស់រដ្ឋស្ដីពដីការលក់្គាប់កាំហ្លៃើង  

(2) បហងកើតដំហណើរការតុលាការ្្ដីមួយហដើមតាបដីធានាការដកយកកាំហ្លៃើងពដីរនដដល

្តរូវោនហាមឃត់បនា្តាប់ពដីពួកហគោនកាត់ឲតាយជាប់ហទាសពដីបទឧ្កិដ្ឋឬបទមរតាឈឹមជាក់

លាកណ់មួយនិង (3) អនុវត្បញ្ញត្ិហផតាសងៗហទៀត។ ហលើសពដីហនះហទៀតសំហណើទដី 63  

ដចងថាអង្គនដីតិបញ្ញត្ិអាចដកដ្បបញ្ញត្ិនានារបស់ខលៃលួនោន្បសិនហបើការដកដ្បដបប

ហនាះ "្សបគានតាជាមួយនិងរំរុញហគាលបំណង" ននវិធានការហនះ។ ការដកដ្បដបបហនាះ

អាចហធវើហេើងោនលុះ្តាដតមានការអនុម័តហោយសហមលៃង 55 ភាគរយននសមារិក

សភានដីតិបញ្ញត្ិនដីមួយៗហេើយហសចក្ដី្ោងចតាបាប់ហនាះនឹង្តរូវោនអនុម័តឲតាយហៅជា

ចតាបាប់។

ការកែកតបបទបញាបញ្ញ្រ្ិរបស់រដ្ឋស្ីពីការេែ់តគាប់កាំល្្ើង

សំហណើទដី 63 រួមបញ្ជូលបទបតាបញ្ញតិ្ហផតាសងៗោក់ព័ន្នឹងការលក់្គាប់កាំហ្លៃើង។ បទ

បតាបញ្ញត្ិមួយចំនួននឹងរំនួសចតាបាប់ដដលមាន្សាប់ហោយបញ្ញត្ិ្បហាក់្បដេលគានតា។ 

ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយបទបតាបញ្ញត្ិហផតាសងហទៀតដដល្តរូវោនហស្នើហេើងហោយសំហណើ

ទដី 63 មានភាពខុសគានតាដូចដដល្តរូវោនពិភាកតាសាហៅខាងហ្កាម។ 

កាំហ្លៃើង។ ការលក់្គាប់រំហសវ។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ

63



63

86 | ចំណងហរើង និងហសចក្ដីសហង្ខប / បទវិភាគ

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ហសចក្ដីហស្នើ

កាំហ្លៃើង។ ការលក់្គាប់រំហសវ។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។63

េែ្ខែណ្ឌ្រត្រូវចំលោះការទិញតគាប់កាំល្្ើង។ សំហណើទដី 63 រួមបញ្ជូល

លក្ខខណ្ឌត្មរូវហផតាសងៗស្មាប់បុគ្គលដដលដសវងរកទិញ្គាប់កាំហ្លៃើងនិងស្មាប ់ 

DOJ ហដើមតាបដីកំណត់បទបតាបញ្ញត្ិចំហោះការទិញដបបហនាះ។ និយាយឲតាយជាក់លាក់

វិធានការហនះ៖

• ត្មរូវឲតាយបុគ្គលទាំងឡាយទទួោនលិខិតអនុញ្តដដលមានសុពលភាពរយៈ

ហពលបួន្នតាំពដី DOJ ហដើមតាបដីទិញ្គាប់កាំហ្លៃើងនិងហដើមតាបដីឲតាយឈ្លួញលក់្គាប់

កាំហ្លៃើងហធវើការ្តរួតពិនិតតាយជាមួយ DOJ ថាបុគ្គលដដលទិញ្គាប់កាំហ្លៃើងពិត

ជាមានលិខិតអនុញ្តាតដបបហនាះ។

• ត្មរូវឲតាយ DOJ ដកេូតលិខិតអនុញ្តាតពដីបុគ្គលដដល្តរូវោនហាមឃត់។

• អនុញ្តាតឲតាយ DOJ គិត្ោក់ពដីបុគ្គលមានតាក់ៗដដលោក់ោកតាយសុំលិខិត

អនុញ្តាតដដលមានសុពលភាពរយៈហពលបួន្នតាំនូវកន្មដដលមានចំនួន

រេូតដល់ 50 ដុលា្តារហដើមតាបដីហដើមតាបដី្ទ្ទង់ចំហណយដផ្នករដ្ឋោលនិង

ចំណយហលើការព្ងឹងការអនុវត្ហផតាសងៗរបស់ខលៃលួនោក់ព័ន្នឹងការលក់

្គាប់កាំហ្លៃើង។

ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏ហោយរដ្ឋោនអនុម័តចតាបាប់ហៅដខកកកោ្នតា ំ2016 ហដើមតាបដី

រំនួសបញ្ញត្ិខាងហលើហោយបញ្ញត្ិរំនួសនានា្បសិនហបើសំហណើទដី 63 

្តរូវោនឯកភាពពដីអ្នកហោះហ្នតាត។ (ចតាបាប់ហនះ្តរូវោនអនុម័តហយាងតាមបញ្ញត្ិនន

សំហណើទដី 63 ដដលអនុញ្តាតឲតាយមានការដកដ្បដដល "្សបគានតាជាមួយនិងរំរុញ

ហគាលបំណង" របស់សំហណើដូចោនហរៀបរាប់ហៅខាងហលើ។) និយាយឲតាយជាក់លាក់

ហយាងតាមចតាបាប់ហនះ៖ (1) ឈ្លួញលក់្គាប់កាំហ្លៃើងនឹង្តរូវោនត្មរូវឲតាយហធវើការ

្តរួតពិនិតតាយជាមួយ DOJ ថាបុគ្គលដដលដសវងរកទិញ្គាប់កាំហ្លៃើងមិនដមនជា

បុគ្គលដដល្តរូវោនហាមឃត់ហៅហពលទិញនិង (2) ជាទូហៅ DOJ  

អាចគិត្ោក់ពដីបុគ្គលទាំងហនាះរេូតដល់ 1 ដុលា្តារក្នចុងមួយ្បតិបត្ិការ។ បញ្ញត្ិ

ទាំងហនះមានលក្ខណៈ្បហាក់្បដេលគានតានឹងចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន។ ហទាះបដីជាយា៉តាងណ

ក៏ហោយបុគ្គលដដល្តរូវោនហលើកដលងពដីការ្តរួតពិនិតតាយហនះនឹងមានចំនួនតិចជាង

ការអនុវត្ចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន។ ឧទាេរណ៍បុគ្គលដដល្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយកាន់អាវុធ

ហោយលាក់កំោំងនឹងស្ថិតហ្កាមការ្តរួតពិនិតតាយហនះ។

អាជា្ញាប័ណ្ណចំលោះការេែ់តគាប់កាំល្្ើង ្សហដៀងគានតាហៅនឹងចតាបាប់បច្ចុបតាបន្នហនះ

សំហណើទដី 63 ត្មរូវឲតាយបុគ្គលនិងអារដីវកម្ទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណដដលមានសុពល

ភាពរយៈហពលមួយ្នតាំពដី DOJ ហដើមតាបដីលក់្គាប់កាំហ្លៃើង។ ហទាះបដីជាយា៉តាងណក៏

ហោយវិធានការហនះដកដ្ប្បហ្ទបុគ្គលនិងអារដីវកម្ដដលនឹង្តរូវោនហលើកដលងពដី

ការទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណ។ ឧទាេរណ៍៖ជាទូហៅវិធានការហនះផ្ល់ការហលើកដលង

ចំហោះបុគ្គលនិងអារដីវកម្ដដលលក់្គាប់កាំហ្លៃើងក្នចុងចំនួនតិចតួចហចញពដីលក្ខខណ្ឌ

ត្មរូវក្នចុងការទទួលោនអាជា្តាប័ណ្ណហនះ។ វិធានការហនះក៏ហធវើការដកដ្បហផតាសងៗហទៀតហៅ

ក្នចុងហទាសបញ្ញត្ិស្មាប់ការខកខានក្នចុងការអនុវត្តាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវក្នចុងការលក់

្គាប់កាំហ្លៃើងហនះផងដដរ។ ឧទាេរណ៍៖វាបហងកើតហទាសបញ្ញត្ិ្ពេ្ទណ្ឌ្្ដីមួយ— 

ជាក់លាក់គឺបទហល្ើសមរតាឈឹម—ស្មាប់ការខកខានមិនោនអនុវត្តាមលក្ខខណ្ឌត

្មរូវក្នចុងការផ្ល់អាជា្តាប័ណ្ណដល់អ្នកលក់។

េែ្ខែណ្ឌ្រត្រូវតគាប់កាំល្្ើងល្ញាេងលទៀ្រ វិធដីសានស្ហនះហាមឃត់ពលរដ្ឋ 

California ភាគហ្ចើនមិនឲតាយយកអាវុធចូលមកក្នចុងរដ្ឋហោយពុំោនបញ្ជូនអាវុធ

ហនាះហៅកាន់ឈ្លួញអាវុធដដលមានអាជា្តាប័ណ្ណជាមុនហេើយហោយចាប់ហផ្ើមពដីហដើម

ដខមករា្នតា ំ2018—មួយ្នតាំកនលៃះមុនហយាងតាមចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន។ ហលើសពដីហនះ

ហទៀតការខកខានមិនោនអនុវត្តាមលក្ខខណ្ឌត្មរូវហនះនឹងហធវើឲតាយមានការផ្តាស់ប្ជូរ

ពដីបទមរតាឈឹមហៅជាបទហល្ើសតូចតាច (ដដល្តរូវោក់ហទាសហោយការពិន័យជា្ោក់)

ស្មាប់ការហល្ើសហលើកទដីមួយនិងជាបទហល្ើសតូចតាចឬបទមរតាឈឹមស្មាប់ការហល្ើស

ណមួយបដន្ថមហទៀត។ វិធានការហនះក៏ត្មរូវឲតាយ DOJ រកតាសាទុកព័ត៌មានស្ដីពដីការលក់

្គាប់កាំហ្លៃើងជាក់លាក់ហៅក្នចុងមូលោ្តានទិន្នន័យស្មាប់រយៈហពលមិនកំណត់ជាជាង

រយៈហពលពដីរ្នតាំ។

បលងកើ្រដំលណើរការ្រុលការ្្ីសត�ប់ការដែហូ្រកាំល្្ើង 

វិធានការហនះបហងកើតដំហណើរការតុលាការ្្ដីមួយហដើមតាបដីធានាថាបុគ្គលដដលោនកាត់ឲតាយ

ជាប់ហចាទពដីបទហល្ើសណមួយដដលហាមឃត់ពួកហគមិនឲតាយមានកាំហ្លៃើងនឹងបន្

មានកាំហ្លៃើងតហៅហទៀត។ ចាប់ពដីហដើម្នតា ំ2018 វិធានការហនះត្មរូវឲតាយតុលាការរូនដំ

ណឹងដល់រនហល្ើសបនា្តាប់ពដីមានការហចាទ្បកាន់ថាពួកហគ្តរូវដត  

(1) ្បគល់កាំហ្លៃើងរបស់ពួកហគហៅកាន់ដផ្នកអនុវត្ចតាបាប ់(2) លក់កាំហ្លៃើងហៅឲតាយ

ឈ្នលួលកាំហ្លៃើងមានអាជា្តាប័ណ្ណឬ (3) ្បគល់កាំហ្លៃើងហៅឲតាយឈ្លួញកាំហ្លៃើងមាន

អាជា្តាប័ណ្ណហដើមតាបដីរកតាសាទុក។ វិធានការហនះក៏ត្មរូវឲតាយតុលាការចាត់តាំងមនន្ដី្គប់្គង

ការហោះដលងហៅហ្រៅឃុំបហណ្តាះអាសន្នហដើមតាបដីរាយការណ៍ថាហតើរនហល្ើសោន

្ប្ពឹត្ិអវដីខលៃះជាមួយកាំហ្លៃើងរបស់ពួកហគ។ ្បសិនហបើតុលាការរកហឃើញថាមានមូល

ហេតុអាចហកើតហេើងោនដដលរនហល្ើសហៅដតមានកាំហ្លៃើងតុលាការ្តរូវដតបង្តាប់ឲតាយ

មានការដកេូតយកកាំហ្លៃើងហនាះ។ ចុងបញ្ប់រោ្តា្ិោលមូលោ្តានឬទដីភានតាក់ងររដ្ឋ

អាចគិតកន្មស្មាប់ការបងវិលកាំហ្លៃើងហៅឲតាយពួកហគវិញស្មាប់ចំណយជាក់លាក់

ណមួយហលើការអនុវត្វិធានការហនះ (ដូចជាចំណយោក់ព័ន្នឹងការដកេូតនិង

ការរកតាសាទុកកាំហ្លៃើង)។

អនុវ្រ្បញ្ញ្រ្ិល្ញាេងលទៀ្រ

ការរាយការណ៍អំពីេែ្ខែណ្ឌ្រត្រូវ វិធានការហនះរួមបញ្ជូលការរាយការណ៍អំពដី

លក្ខខណ្ឌត្មរូវមួយចំនួនដដលោក់ព័ន្នឹងកាំហ្លៃើងនិង្គាប់កាំហ្លៃើង។ ឧទាេរណ៍

វិធានការហនះត្មរូវថាឈ្លួញ្គាប់កាំហ្លៃើង្តរូវរាយការណ៍អំពដីការោត់ឬការលួច្គាប់

កាំហ្លៃើងក្នចុងរយៈហពល 48 ហមា៉តាង។ វាក៏ោនត្មរូវផងដដរថាបុគ្គលភាគហ្ចើន្តរូវ

រាយការណ៍អំពដីការោត់ឬការលួចកាំហ្លៃើងក្នចុងរយៈហពល្ោំន្ងៃហៅកាន់ដផ្នកអនុវត្ចតាបាប់

្បចាំមូលោ្តាន។ បុគ្គលដដលមិនហធវើការរាយការណ៍ដបបហនាះក្នចុងរយៈហពល្ោំន្ងៃនឹង

្តរូវមានហទាសពដីបទហល្ើសណមួយស្មាប់ការរំហលា្បំោនចំនួនពដីរដងដំបូង។  

ការរំហលា្បំោនបដន្ថមហទៀតនឹងកា្តាយជាបទមរតាឈឹម។ វិធានការហនះក៏កាត់បន្ថយ

ហទាសបញ្ញត្ិស្មាប់បុគ្គលដដលោក់រូននូវរោយការណ៍មិនពិតហោយហចតនាហៅ

កាន់ដផ្នកអនុវត្ចតាបាប់ថានតាក់មូលោ្តានពដីបទមរតាឈឹមមកជាបទហល្ើលតូចតាចវិញនិង

លុបហចាលការហាមឃត់បុគ្គលហនាះដដលថាមិនឲតាយកាន់កាប់កាំហ្លៃើងក្នចុងរយៈហពល

ដប់្នតាំ។ វិធានការហនះក៏ត្មរូវឲតាយ DOJ ោក់រូននូវហ្មតាះន្ងៃដខ្នតាំកំហណើតនិង
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កាំហ្លៃើង។ ការលក់្គាប់រំហសវ។
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ

63

បទវិភាេលោយអ្នែវិភាេរបស់សភា បន្

ហសចក្ដីបរិយាយអំពដីបុគ្គលដដលហទើប្តរូវោនហាមឃត់ហៅកាន ់NICS ផងដដរ។

បង់កាំល្្ើងកដេ�នចំណុះលតចើនតគាប ់ចាប់តាំងពដី្នតា ំ2000 មកជាទូហៅចតាបាប់

របស់រដ្ឋោនហាមឃត់បុគ្គលទាំងឡាយមិនឲតាយទទួលោនបង់កាំហ្លៃើងដដលមាន

ចំណុះហ្ចើន្គាប ់(្តរូវោនកំណត់ថាជាបង់កាំហ្លៃើងដដលមាន្គាប់កាំហ្លៃើងហលើសពដី

ដប់្គាប)់។ យា៉តាងណក៏ហោយ ចតាបាប់ោនអនុញ្តាតឲតាយបុគ្គលទាំងឡាយឲតាយមាន

កាំហ្លៃើងដដលមាន ចំណុះ្គាប់ហ្ចើនមុន្នតា ំដដលមានលទ្ភាព 2000 ស្មាប់

ការហ្បើ្ោស់ផ្តាល់ខលៃលួន។ 

ចាប់ពដីហដើមដខកកកោ្នតា ំ2017 ចតាបាប់ដដល្តរូវោនអនុម័តនាហពល្្ដីៗហនះនឹង

ហាមឃត់បុគ្គលទាំងហនះមួយចំនួនធំមិនឲតាយកាន់កាប់បង់កាំហ្លៃើងទាំងហនះហេើយ។  

បុគ្គលដដលមិនអនុវត្តាមនឹងមានហទាសពដីបទហល្ើសតូចតាចមួយ។ យា៉តាងណក្ដី  
ក៏មានបុគ្គលជាហ្ចើន ដដលនឹង្តរូវោនទទួលការហលើកដលងពដីត្មរូវការហនះដូចជា  
បុគ្គលមានអាវុធ (មានកម្សិទ្ិមុន្នតាំ 2000) ដដលអាចហ្បើោនហ្ចើន្គាប់

បែុហណ្តាះ។  សំហណើទដី 63 លុបបំោត់ហចាលការហលើកដលងជាហ្ចើនក្នចុងចំហណម

ការហលើកដលងទាំងហនះ្ពមទាំងបហងកើនហទាសបញ្ញត្ិជាអតិបរមាស្មាប់ការកាន់កាប់

បង់កាំហ្លៃើងដដលមានចំណុះហ្ចើន្គាប់។ ជាពិហសសបុគ្គលដដលកាន់កាប់បង់កាំហ្លៃើង

ទាំងហនាះហ្កាយដខកកកោ្នតា ំ2017 ្តរូវជាប់ហទាសពដីបទហល្ើសតូចតាចឬបទ

ហល្ើសមរតាឈឹម។

លទសបញ្ញ្រ្ិសត�ប់ការេួចកាំល្្ើង ហយាងតាមចតាបាប់របស់រដ្ឋបច្ចុបតាបន្នហទាសបញ្ញត្ិ

ស្មាប់ការលួចកាំហ្លៃើងដដលមានតនមលៃ 950 ដុលា្តារឬតិចជាងហនះជាទូហៅគឺជាបទ

មរតាឈឹមដដល្តរូវោក់ហទាសឲតាយជាប់គុករបស់ហខានធដីរេូតដល់មួយ្នតាំ។ ហយាងតាម

វិធានការហនះបទឧ្កិដ្ឋដបបហនាះគឺជាបទហល្ើសធងៃន់ធងៃរនិងអាច្តរូវោនោក់ហទាសឲតាយ

ជាប់ពន្នាគាររបស់រដ្ឋរេូតដល់បដី្នតាំ។ ហលើសពដីហនះហទៀតបុគ្គលដដល្តរូវោនកាត់

ហទាសកាលពដីមុនពដីបទមរតាឈឹមហោយសារការលួចកាំហ្លៃើងនឹង្តរូវោនហាមឃត់មិន

ឲតាយកាន់កាប់កាំហ្លៃើងរយៈហពលដប់្នតាំ។ នាហពលបច្ចុបតាបន្នពុំមានការហាមឃត់ស្មាប់

ការជាប់ហចាទពដីបទ-មរតាឈឹមហោយសារការលួចកាំហ្លៃើងដបបហនាះហទៀតហេើយ។

េទ្ធ្េសារលពើពន្ធ
ចំណាយរបស់្រុលការនិងចំណាយលេើការអនុវ្រ្ចញាបាប់�នការលែើនល�ើង ដំហណើរ

ការតុលាការ្្ដីស្មាប់ការដកេូតកាំហ្លៃើងពដីបុគ្គលដដល្តរូវោនហាមឃត់បនា្តាប់ពដី

ពួកហគ្តរូវោនកាត់ឲតាយជាប់ហទាសនឹងហធវើឲតាយមានការហកើនហេើងនូវចំនួនការងរស្មាប់

រដ្ឋនិងរោ្តា្ិោលមូលោ្តាន។ ឧទាេរណ៍តុលាការរដ្ឋនិង្កសួងហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅ

ឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ្បចាំហខានធដីនឹងមានការហកើនហេើងនូវចំនួនការងរហដើមតាបដី

កំណត់ថាហតើបុគ្គលដដល្តរូវោនហាមឃត់មានកាំហ្លៃើងដដរឬហទនិងថាហតើពួកហគោន

្បគល់កាំហ្លៃើងទាំងហនាះហេើយឬហៅ។ ហលើសពដីហនះហទៀតដផ្នកអនុវត្ចតាបាប់របស់រដ្ឋនិង

តំបន់នឹងមានការងរ្្ដីៗដដលោក់ព័ន្នឹងការដកេូតកាំហ្លៃើងពដីរនហល្ើសដដល

ខកខានមិនោន្បគល់កាំហ្លៃើងទាំងហនាះដដលជាដផ្នកមួយននដំហណើរការតុលាការ្្ដី។  

វាក៏អាចបហងកើតចំណយដដលោក់ព័ន្នឹងការរកតាសាទុកឬ្បគល់កាំហ្លៃើងរូនវិញ។  

ចំណយហលើការអនុវត្ចតាបាប់ដដលមានការហកើនហេើងមួយចំនួនដដលោក់ព័ន្នឹងការ

ដកេូតការរកតាសាទុកនិងការ្បគល់កាំហ្លៃើងរូនវិញនឹង្តរូវទូទាត់ដតក្នចុងក្មិតដដល

រោ្តា្ិោលមូលោ្តាននិងទដីភានតាក់ងររដ្ឋគិត្ោក់និង្បមូល្ោក់កន្មស្មាប់

សកម្ភាពទាំងហនះដតបែុហណ្តាះដូចដដល្តរូវោនអនុញ្តាតហោយវិធានការហនះ។  

ទំហំថនថ្្ចំណាយរបស់រដ្ឋ និង្រំពន់ទំងលនះអាច�ន្រថ្្រាប់លនដុល្ញាែ្ននុង

្ួយ្នញាំៗ។ ចំណយជាក់ដស្ងនឹងអា្ស័យហលើថាហតើវិធានការហនះ្តរូវោនអនុវត្

ហោយរហបៀបណ។

ថ្្ចំណាយនិយ្រែ្្រដ្ឋកដេអាចនរឹងលែើន។  សរុបមកការដ្ប្បរួលននវិធានការហនះ

ចំហោះការកំណត់បទបតាបញ្ញត្ិននការលក់្គាប់កាំហ្លៃើងអាចបហងកើនចំណយរបស់រដ្ឋ។  

ឧទាេរណ៍៖បុគ្គលឬអារដីវកម្កាន់ដតហ្ចើននឹងទំនងជា្តរូវដតអនុវត្តាមលក្ខខណ្ឌ

ត្មរូវការលក់្គាប់កាំហ្លៃើងរបស់រដ្ឋហយាងតាមវិធានការហនះ។ លទ្ផលសារហពើពន្

ជាក់ដស្ងននការដកដ្បហនះនឹងអា្ស័យថាហតើការដកដ្បទាំងហនាះ្តរូវោនអនុវត្ហោយ

រហបៀបណនិងថាហតើបុគ្គលទាំងឡាយហ្លៃើយតបហៅនឹងការដកដ្បទាំងហនាះហោយ

រហបៀបណ។ ហយើងវាយតនមលៃថាការហកើនហេើងជាសកា្តានុពលននចំណយរបស់រដ្ឋ

ទំនងជានឹងមិនហលើសពដីរាប់លានដុលា្តារជា្បចាំ្នតាំហេើយ។ ចំណយទាំងហនះទំនង

ជានឹង្តរូវោនទូទាត់ហោយ្ោក់កន្មហផតាសងៗដដល្តរូវោនអនុញ្តាតហោយវិធានការ

ហនះនិងចតាបាប់របស់រដ្ឋដដលមាន្សាប់។ 

ការលែើនល�ើងជាសកា្ញានុពេថនចំណាយសុទ្ធលេើការកែ្រត្រូវ វិធដីសានស្ហនះហធវើឲតាយមាន

ការដកដ្បនានាាចំហោះហទាសបញ្ញត្ិនានាដដលោក់ព័ន្នឹងកាំហ្លៃើងនិង្គាប់កាំហ្លៃើង។  

ខណៈហពលដដលដកដ្បមួយចំនួនោនកាត់បន្ថយហទាសបញ្ញត្ិស្មាប់បទហល្ើសជាក់

លាក់ណមួយហនាះការដកដ្បហផតាសងហទៀតដបរជាបហងកើនហទាសបញ្ញត្ិស្មាប់បទហល្ើស

ហផតាសងហទៀតហៅវិញ។ ជាក់ដស្ងការដកដ្បទាំងហនះអាចបណ្តាលឲតាយមានការហកើនហេើង

នូវចំណយរបស់រដ្ឋនិងរោ្តា្ិោលមូលោ្តានហលើការដកត្មរូវដូចជាការផ្ល់ទដីលំហៅ

ដល់បុគ្គលដដលជាប់ពន្នាគារនិងជាប់គុក។ ទំេំននចំណយដបបហនាះនឹងពឹងដផអក

ជាសំខាន់ហលើចំនួនននការហល្ើសនិងថាហតើវិធានការហនះ្តរូវោនអនុវត្បែុណ្តា។  

ែំលណើនថ្្ចំណាយកែេំអរសុទ្ធកដេអាចលែើ្រល�ើងតបកហេជា្ិនលេើសពី

ប៉ុនាមញានសិបលនដុល្ញាតបចាំ្នញាំលនាះលទ។ 

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។




