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មាតិកា
ជំពូកទី១ ៖ បទបបញ្ញតតិទទូៅ (មាត្រា១ ដល់ មាត្រា៤)

ជំពូកទី២ ៖ សញ្ញញ ចរាចរណ៍ (មាត្រា៥ ដល់ មាត្រា៦)

ជំពូកទី៣ ៖ អ្នកទបើកបរយានជនំិិះ (មាត្រា៧ ដល់ មាត្រា២៦)

ជំពូកទី៤ ៖ ការទ្បើទ្លើងនិងសរូសពទយានជំនិិះ (មាត្រា២៧ ដល់ មាត្រា៣០)

ជំពូកទី៥ ៖ ទ ម្ើរទជើង និងអ្នកជិិះឬអ្នកដឹកសតវ (មាត្រា៣១ ដល់ មាត្រា៣៣)

ជំពូកទី៦ ៖ ករណីមានទ្រិះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ (មាត្រា៣៤ ដល់ មាត្រា៣៨)

ជំពូកទី៧ ៖ ការ្រប់្រងយាន និងការដឹកជញ្ជូន (មាត្រា៣៩ ដល់ មាត្រា៥៨)

ជំពូកទី៨ ៖ យនតការអ្នុវតតចាប់សតពីីចរាចរណ៍ផ្លូវទរក (មាត្រា៥៩)

ជំពូកទី៩ ៖ សមតថកិចចនិងសទិធិអ្ណំាចរបសម់ន្រនតអី្នវុតតនច៍ាបស់តពីីចរាចរណ៍ផ្លវូទរក (មាត្រា៦០ ដល់ មាត្រា៧០)

ជំពូកទី១០ ៖ ទោសបបញ្ញតតិ (មាត្រា៧១ ដល់ មាត្រា៨៧)

ជំពូកទី១១ ៖ អ្នតរបបញ្ញតតិ (មាត្រា៨៨ ដល់ មាត្រា៩១)

ជំពូកទី១២ ៖ អ្វសានបបញ្ញតតិ (មាត្រា៩២)
2



ជំពូកទី១
បទបបញ្ញតតិទូទៅ
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មា្ា១

ច្បាបន់នេះមាននោលបំណងធានាសុវត្ថិភាព សណ្តា ប់
ធាា បច់្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក និងធានាការពារសុខភាពនិង
អាយុជីវតិ្មនុសស សត្វ ត្ររពយសមបត្ាិ និងបរសិ្ថថ ន។
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មា្ា២

ច្បាបន់នេះមាននោលនៅដូច្បត្នៅ៖
 ផ្ាល់ការយល់ដងងំំពីសុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក
 ត្ររបត់្ររងសុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក
 រកាសណ្តា បធ់ាា បច់្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក
 របស់្ថា ត្ក់ារត្របត្រពងត្ដបរនលមើសដដលបណ្តដ លមកពីការនត្របើ

ត្រាស់ផ្លូវថ្ាល់។
5



មា្ា៣

ច្បាបន់នេះមានវសិ្ថលភាពំនុវត្ាច្បំនពាេះ
រាល់សកមមភាពពាកព់ន័ធនងងច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវ
នោកនៅកាុង ត្រពេះរាជាណ្តច្បត្រកកមពុុជា។
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មា្ា៤

វាកយសពទដដលនត្របើត្រាស់កាុងច្បាបន់នេះ មាននិយមនយ័ដូច្បខាងនត្រកាម៖
 ផ្លូវថ្ាល់ នៅថាផ្លូវ សំនៅដល់រំហំទងំមូលរមួមានត្ផួ្លូវ ត្ររូងផ្លូវ ជាយ

ផ្លូវ ឬចិ្បនពាច ើ មផ្លូវ ស្ថពុ ន ស្ថពុ នអាកាស ស្ថពុ នរលំង ផ្លូវរូង និងកំពងច់្បមលង
ត្ភាា បផ់្លូវថ្ាល់រកាសណ្តា បធ់ាា បច់្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក

 ត្ររូងផ្លូវ សំនៅដល់ចំ្បដណកននផ្លូវរុកសត្រមាបឲ់្យយានជំនិេះត្ររបត់្របនេរ
ន វ្ើច្បរាច្បរណ៍
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មា្ា៤(ត)
 ជាយផ្លូវ សំនៅដល់ដផ្ាកសងខាងននត្ររូងផ្លូវនៅនត្រៅរីត្របជំុជន ដដល

យានជំនិេះអាច្បច្បត្នៅរីននាេះានកាុងករណីចាំច្ប់
 ចិ្បន ច្ ើមផ្លូវ សំនៅដល់ដផ្ាកសងខាងននត្ររូងផ្លូវនៅកាុងរីត្របជំុជន ដដល

នរៀបចំ្បរុកសត្រមាបន់ថ្មើរ នជើងន វ្ើដំនណើ រ ដនំដើមន ើ និងបងាបប់រកិាា រ
បនត្រមើផ្លត្របនយាជនន៍សវាស្ថធារណៈ

 រនលងផ្លូវ សំនៅដល់ចំ្បដណកមយួននត្ររូងផ្លូវ ខណឌ នដយរំនូសឬបរកិាា រ
ដបងចំ្បដណកផ្លូវាម បនណ្តា យត្ររូងផ្លូវ ដដលមានររងងត្ររបត់្រោនអ់ាច្ប
ឲ្យយានជំនិេះត្ររបត់្របនេរន វ្ើច្បរាច្បរណ៍ានមយួជរួ
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របូភាពទី១

9



មា្ា៤ (ត)

 ផ្លូវនលបឿននលឿន សំនៅដល់ផ្លូវសត្រមាបយ់ានយនាន វ្ើច្បរាច្បរណ៍
មានបរកិាា រដច្បកត្ររូងផ្លូវជាពីរច្បដំណកខុសរិសោា ឬដច្បកជារនលង
ផ្លូវ ោម នកដនលងផ្លូវត្របសពវនលើនផ្ទរាបមយួឬត្រត្ូវមានផ្លូវត្របសពវត្ចិ្ប
បំផុ្ត្កាុងករណីចាំច្ប់ និងបំពាកត់្ររបត់្រោននូ់វបរកិាា រផ្លូវថ្ាល់
នដើមបធីានានូវលំហូរច្បរាច្បរណ៍ំត្ ់ប់ សុវត្ថិភាព នងិនដើមបី
បនថយនពលនវលាន វ្ើដំនណើ រ និងមានកដនលងកណំត្ស់ត្រមាបឲ់្យ
យានយនានច្បញនិងចូ្បលផ្លូវនលបឿននលឿន
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មា្ា៤ (ត)

 បរកិាា រផ្លូវថ្ាល់ សំនៅដល់រចី្បំណត្ រីសំច្បត្ នេលើងសញ្ញា ផ្ ្
លាកសញ្ញា កំណត្ន់លបឿន ផ្លល កសញ្ញា បង្ហា ញផ្លូវ សញ្ញា
ច្បននាល េះរមាល ត្ រំនូសសញ្ញា ឬរាងំ ឬបរកិាា រដបងច្បំដណកផ្លូវ
រងវងម់ូល នខឿនដបងដច្បករសិច្បរាច្បរណ៍ ថ្មច្បិន ច្ ើមផ្លូវ ជញ្ញា ងំ
របងការពារ បនង្ហោ លរីឡូដម៉ែត្រត្ បនង្ហោ លសញ្ញា កំណត្ត់្រពំ
ត្រពមទងំផ្លល កសញ្ញា និងឧបករណ៍បំពាកន់ផ្សងនរៀត្នៅ
ាមបនណ្តា យផ្លូវថ្ាល់
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មា្ា៤ (ត)

 រីត្របជុជំន សំនៅដល់រកីដនលងដដលមានំោរឬនរហដា នសង់
ជិត្ៗោា នហើយផ្លូវនច្បញឬចូ្បលនៅរនីនាេះមានដកផ់្លល កសញ្ញា
ត្រាបរ់ីត្របជុំជន ន ម្ េះរីត្របជុជំនសមាោ ល់ការចូ្បល ឬន ម្ េះរី
ត្របជុំជនដដលមានរំនូសបនាទ ត្ត់្ររងូពណ៌ត្រកហមសមាោ ល់ការ
នច្បញពរីីត្របជុជំនាមដងផ្លូវ នងិមានមនុសសន វ្ើច្បរាច្បរណ៍ឆ្លង
កាត្ន់ៅមកនត្រច្បើន
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របូភាពទី២
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មា្ា៤ (ត)

 កដនលងផ្លូវត្របសពវឬផ្លូវត្របសពវ សំនៅដល់កដនលងត្របសពវននផ្លូវពីរឬនត្រច្បើន
ដដលមាននផ្ទដត្មយួ និងមនិកំណត្់ មុនំនំក័សរបស់ត្ររូងផ្លូវនឡើយ។ ផ្លូវ

ត្របសពវអាច្បមានរាងជា  , X, T, Y ឬរងវងម់ូលជានដើម

 រងវងម់ូល សំនៅដល់កដនលងផ្លូវត្របសពវដដលនៅចំ្បកណ្តា លមាននខឿនជា
រាងរងវងម់ូល មានផ្លល កសញ្ញា បង្ហា ញរិសច្បរាច្បរណ៍ និងមានត្ររូងផ្លូវឯក
រិសពរ័ធជំុវញិនដយសញ្ញា ត្រពួញត្រាបរិ់សច្បរាច្បរណ៍
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របូភាពទី៣
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មា្ា៤ (ត)

 ត្រច្បកនច្បញចូ្បលផ្ទេះឯកជន សំនៅដល់ត្រច្បកផ្លូវនច្បញចូ្បលផ្ទេះដដលមាននផ្ទ
រាបនសមើភាា បជ់ាមយួផ្លូវស្ថធារណៈ និងមនិដមនជាចិ្បន ច្ ើមផ្លូវ

របូភាពទី៤
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មា្ា៤ (ត)
  ប់ សំនៅដល់ការនៅនសងៀមននយានជំនិេះនលើត្ររូងផ្លូវមយួរយៈនពល

ខលី ដដលមាន ាំកនបើកបរសថិត្នៅជាបន់ងងច្បងាូត្ឬដកបរយានជំនិេះខលួន
នដើមប ីឲ្យ ាំកដំនណើ រឬយានជំនិេះដនរនរៀត្ឆ្លងកាត្់ ឬនដើមបដីំបខាង
ដក ់រំនិញ ឬ ាំកដំនណើ រនឡើងចុ្បេះ

 ច្បត្ សំនៅដល់ការរុកឲ្យយានជំនិេះនៅនសងៀមកាុងរយៈនពលយូរឬឆាប់
ដដល ាំកនបើកបរអាច្ប នដើរនចលយានជំនិេះរបស់ខលួនាន

 ំាកនបើកបរ សំនៅដល់ ាំកបញ្ញា យានជំនិេះរិត្ទងំ ាំកជិេះសត្វ ាំកដងក
សត្វ និង ាំកបរសត្វ នៅនលើផ្លូវ
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មា្ា៤ (ត)
 មកួសុវត្ថិភាព សំនៅដល់មកួសុវត្ថិភាពាមសាងដ់ជាត្ិដដលររួលស្ថោ ល់នដយ

ស្ថថ បន័មានសមត្ថកចិ្បច សត្រមាបព់ាកន់ៅនពលន្វើដំនណើ រាមនទច្បត្រកយានយនាឬត្រត្ី
ច្បត្រកយានយនាកាុងនោលបំណងកាត្ប់នថយហានិេយ័ននការរងរបសួកាលនៅនពល
មាននត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍នកើត្នឡើង

 ឧបករណ៍បនច្បចកនរស សំនៅដល់ឧបករណ៍សត្រមាបត់្រត្ួត្ពនិតិ្យនលបឿន ឬជាត្ិអាល់
កុល ឬស្ថរធាតុ្នញៀន ឬឧបករណ៍ត្របមូលរូបភាពនិងពត័្ម៌ានជាអារិ៍

 ឧបករណ៍សញ្ញា សំនៅដល់ឧបករណ៍នត្របើត្រាស់នដយភាា កង់្ហរច្បរាច្បរណ៍សត្រមាប់
ផ្ាល់ជាសញ្ញា កាុងការបញ្ញា ឲ្យ ប។់ ឧបករណ៍សញ្ញា ននេះបន ច្ញនេលើងពណ៌
ត្រកហម នៅនពលងងងត្
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មា្ា៤ (ត)

 យានជនំេិះឬយាន សំនៅដល់យានសត្រមាបដ់ងកមនុសសឬរនំិញ
នៅនលើផ្លូវ ឬសត្រមាបស់នណ្តា ង ឬត្រត្ូវនរសនណ្តា ងនទេះមានឬ
ោម នមា៉ែ សីុន

 យានយនា សំនៅដល់យានត្ររបត់្របនេរដដលន វ្ើច្បរាច្បរណ៍
នដយមា៉ែ សីុននៅនលើផ្លូវថ្ាល់
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មា្ា៤ (ត)

 រថ្យនាត្ររសួ្ថរ សំនៅដល់រថ្យនាដដលមានផ្ទុកមនុសសមនិ
នលើសពី៩(ត្រាបំនួ)នាក់ នដយរិត្ ទងំ ាំកនបើកបរ។ រថ្យនា
ត្របនេរននេះអាច្បត្រត្ូវាននត្របើត្រាស់ជាលកាណៈត្ររួស្ថរ

របូភាពទី៥
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មា្ា៤ (ត)
 រថ្យនាដងកជ ា្ូ ន ាំកដំនណើ រ្ុនតូ្ច្ប សំនៅដល់រថ្យនាដងក ាំកដំនណើ រ

មានចំ្បណុេះចបពី់១០ (ដប)់នាក់ ដល់២០(នមៃ)នាក់ នដយរិត្ទងំ ាំក
នបើកបរ

 រថ្យនាដងកជ ា្ូ ន ាំកដំនណើ រ្ុន្ំ សំនៅដល់រថ្យនាដងក ាំកដំនណើ រ
មានចំ្បណុេះនលើសពី២០ (នមៃ)នាក់ នដយរិត្ទងំ ាំកនបើកបរ

របូភាពទី៦
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មា្ា៤ (ត)

 រថ្យនា្ុនត្រស្ថល សំនៅដល់រថ្យនាដដលមានរមងនស់រុបំតិ្បរមាមនិ
នលើសពី៣,៥(បីនកបៀស ត្រា)ំនាន

 រថ្យនា្ុន្ងន់ សំនៅដល់រថ្យនាដដលមានរមងនស់រុបំតិ្បរមានលើសពី
៣,៥(បីនកបៀសត្រា)ំ នាននឡើងនៅ

របូភាពទី៧
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មា្ា៤ (ត)

 រថ្យនាត្រកុង សំនៅដល់រថ្យនាដងកជ ា្ូ នំាកដំនណើ រ្ុន្ំដដលបនត្រមើនសវាដងកជ ា្ូ ន
ស្ថធារណៈ នលើកំណ្តត្ផ់្លួវមានកំណត្ក់ាុងរាជធានឬីរតី្រកុង និងយកកនត្រម

 យានយនាកសិកមមដកនច្បា សំនៅដល់យានយនាុបករណ៍ដកនច្បាសត្រមាបប់នត្រមើការង្ហរ
កសិកមម ដូច្បជា យានយនាត្រច្បូត្ត្រសូវ យានយនានាកដបនត្រសូវ នងិយានយនាកិនត្រសូវ
ជាអារិ៍

 យានយនាុបករណ៍ សំនៅដល់យានយនាពិនសសដដលមានឧបករណ៍ នត្ររឿងច្បត្រក
បំពាកប់ដនថម ោម នផ្ទុកមនុសស ឬោម នផ្ទុករនំិញនៅនត្រៅកាប នី ដូច្បជារថ្យនាលាយ
សីុម៉ែងត្ឬ៍រថ្យនាសត្រមាប់ បនត្រមើការង្ហរស្ថងសងផ់្លូវ ស្ថពុ នជាអារិ៍
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មា្ា៤ (ត)

 រថ្យនាន វ្ើអាជីវកមមដងកជ ា្ូ នរំនិញនិង ាំកដំនណើ រ សំនៅដល់រថ្យនាន វ្ើ
អាជីវកមមដងកជ ា្ូ នរំនិញរបស់ ាំកដនរឬផ្លទ ល់ខលួន និងដងកជ ា្ូ ន ាំក
ដំនណើ រ

 ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវ សំនៅដល់ ាំកនបើកបរនិងនថ្មើរនជើងដដលន វ្ើដំនណើ រនៅ
នលើផ្លូវ

 រំនិញ សំនៅដល់សមាៃ រៈ វត្ថុ ដី ថ្ម ត្រកួស ខាច្ប់ នត្របងឥនធនៈ សត្វ និងវត្ថុ
នផ្សងៗនរៀត្ដដល ដងកជ ា្ូ នាមយានជំនិេះ
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មា្ា៤ (ត)
 រមងនរ់នររបស់យាន សំនៅដល់រមងនរ់បស់យានដដលោម នមនុសសឬោម នរំនិញ

ប៉ែដុនាមាន នត្របងឥនធនៈសត្រមាបផ់្ាល់ឲ្យយាន មានឧបករណ៍ជួសជុល និងកង់
បត្រមុង

 រមងនផ់្ទុកំតិ្បរមារបស់យាន សំនៅដល់ផ្លបកូរមងនផ់្ទុកមនុសសនិងរមងនផ់្ទុក
រំនិញដដល កំណត្ន់ដយនរាងច្បត្រកផ្លិត្យាន

 រមងនស់របុំតិ្បរមារបស់យាន សំនៅដល់ផ្លបកូសរបុរមងនរ់នររបស់យាន
ជាមយួនងងរមងន់ ផ្ទុកំតិ្បរមារបស់យាន។ ត្របសិននបើយានមានសនណ្តា ង រមងន់
សរបុំតិ្បរមារបស់យានរឺជា ផ្លបូកននរមងនស់រុបំតិ្បរមារបស់យាន
នីមយួៗ
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មា្ា៤ (ត)

 រមងនស់រុបំនុញ្ញា ត្ំតិ្បរមារបស់យាន សំនៅដល់ផ្លបូករមងនរ់នរ
របស់យានជាមយួ នងងរមងនផ់្ទុកមនុសសនិងរមងនផ់្ទុករំនិញំនុញ្ញា ត្។
ត្របសិននបើយានមានសនណ្តា ងរមងនស់រុបំនុញ្ញា ត្ំតិ្បរមារបស់យាន
រឺជាផ្លបូកននរមងនស់រុបំតិ្បរមារបស់យាននីមយួៗ

 រមងនស់រុបជាកដ់សាងរបស់យាន សំនៅដល់ផ្លបូករមងនរ់នររបស់
យានជាមយួនងងរមងនផ់្ទុកមនុសសនិងរមងនផ់្ទុករំនិញជាកដ់សាង
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មា្ា៤ (ត)

 រុមឺ៉ែក សំនៅដល់យានសត្រមាបថ់្ពុកជ់ាមយួរថ្យនាឬយានជំនិេះនផ្សងនរៀត្
 សឺមរីុមឺ៉ែក សំនៅដល់យានសត្រមាបថ់្ពុកជ់ាបន់ងងកាលរថ្យនាសនណ្តា ង

របូភាពទី៨
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ជំពូកទី២
សញ្ញញ ចរាចរណ៍
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មា្ា៥

សញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោករមួមាន ផ្លល កសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍នៅាម
ផ្លូវ នេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ រំនូសសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍នៅនលើផ្លូវ សញ្ញា បញ្ញា
របស់ភាា កង់្ហរច្បរាច្បរណ៍ និងសញ្ញា នផ្សងៗនរៀត្។
របូភាពទី៩
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មា្ា៥(ត)
ផ្លល កសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ នេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ និងរនូំសសញ្ញា

ច្បរាច្បរណ៍នៅនលើផ្លូវ ត្រត្ូវនរៀបច្បំជា ត្របពន័ធទករ់ងសីុច្បង្ហវ កោ់ា ជាហូរដហនៅ
ាមកដនលងមានស្ថរត្របនយាជន៍ ដដលន្វើឲ្យំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវ ង្ហយត្រសួលនមើល
ន ើញ។

សញ្ញា នត្រោេះថាា កន់ៅាមដងផ្លូវដដលមានលកាណៈមនិំច្បិន្នដយ៍ ត្រត្ូវ
ដកក់ាុងច្បមាង យសមត្រសប លមមត្ររបត់្រោនា់មត្របនេរផ្លូវ ច្បណំ្តត្ថ់ាា កផ់្លូវ និង
ស្ថថ នភាពផ្លូវ ដដលអាច្បន្វើឲ្យំាកនបើកបរមានស្ថម រត្ី ត្របុងត្របយត័្ាជាមុនាន។
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មា្ា៥(ត)

ហាមបិរត្រកដសឬរបស់នផ្សងៗនរៀត្ ឬរូសវាសនៅនលើផ្លល កសញ្ញា
ឬនត្របើត្រាស់រត្រមផ្លល កសញ្ញា ឬនៅនលើសមាៃ រៈំវីនផ្សងៗនរៀត្ដដលនត្របើត្រាស់
សត្រមាបស់ញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ ដដលជានហតុ្ន្វើឲ្យំាកនបើកបរ មនិអាច្បនមើលន ើញ
សញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ច្បាស់ានលអ ឬយល់ខលងមស្ថរសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍មនិានត្រត្ងម
ត្រត្ូវ ឬន្វើ ឲ្យំាកនបើកបរចងំដេាក។

រូបភាពនិងខលងមស្ថរសដីពីសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយ
ត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៦

លំដបសិ់រធិអារិភាពត្រត្ូវានកំណត្ដូ់ច្បត្នៅ៖
១- ផ្លល កសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍មានសិរធិអារិភាពនលើបរបប ា្ ត្ដិច្បរាច្បរណ៍។
២- នេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍មានសិរធិអារិភាពនលើផ្លល កសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍។
៣- សញ្ញា បញ្ញា របស់ភាា កង់្ហរច្បរាច្បរណ៍មានសិរធិអារិភាពនលើនេលើងសញ្ញា

ច្បរាច្បរណ៍ រំនូសសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍នៅនលើត្ររូងផ្លូវ ផ្លល កសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍
នៅាមដងផ្លូវ និងបរបប ា្ ត្ដិច្បរាច្បរណ៍ទងំឡាយ។
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របូភាពទី១០
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ជំពូកទី៣

អ្នកទបើកបរយានជំនិិះ
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មា្ា៧
ការនបើកបរយានជំនិេះត្ររបត់្របនេរកាុងត្រពេះរាជាណ្តច្បត្រកកមពុុជា ត្រត្ូវត្រប កាន ់ស្ថដ ំជានិច្បច។

ត្ររបយ់ានជំនិេះដដលមានច្បលនានៅនលើផ្លូវថ្ាល់ ត្រត្ូវដត្មានំាកនបើកបរ។

នបើកបរត្របកានស់្ថា ំ(កមពុុជា នវៀត្ណ្តម ឡាវ េមូា ហវីលីពីន )នបើកបរត្របកានន់ឆ្វង(នថ្ សងងាបរូ ីមា៉ែ នឡសីុ ឥណឌូ ននសីុ ត្រប ុយនណ)

របូភាពទី១១
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មា្ា៧(ត)

រថ្យនាដងករនំិញដដលមានរមងនស់របុនលើសព១ី៦(ដបត់្រាមំយួ)
នានឬរថ្យនាដងក ាំកដំនណើ រដដលផ្ទុក ាំកដំនណើ រចបព់៣ី៥(ស្ថមសិប
ត្រា)ំនាកន់ឡើង ត្រត្ូវមាន ាំកនបើកបរ១(មយួ)នាកន់ិងជនួំយការនបើកបរ១
(មយួ)នាក់ ដដលកានប់ណណ នបើកបរត្រត្ងមត្រត្វូាមត្របនេររថ្យនាំម
ជាមយួ ត្រសបាមត្របនេរផ្លូវ ច្បមាង យផ្លូវ និងនពលនវលាន វ្ើដំនណើ រ។
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មា្ា៨

ត្ររប់ំ ាកនបើកបរយានយនដត្ររបត់្របនេរ ត្រតូ្វំនុវត្ដនូវវធិានការដូច្បខាងនត្រកាម៖
១- ាំកនបើកបរយានយនដដដលមានរំហំសីុឡាងំចបពី់ ៤៩សងរី់ដម៉ែត្រត្រូ

បនឡើង នៅ ត្រតូ្វមានបណណ នបើកបរាមត្របនេរយានយនដ។
២- នៅនពលនបើកបរយានជំនិេះ ាំកនបើកបរត្រតូ្វមានស្ថម រតី្ត្របុងត្របយត័្ាជាបជ់ា

និច្បចនហើយសថិត្កាុងស្ថថ នភាពដដលអាច្បន វ្ើសកមមភាពនបើកបរានយា៉ែ ងត្រសួល
និងឆាបរ់ហ័ស ជាពិនសសលរធភាពននការន វ្ើច្បលនាមនិត្រតូ្វឲ្យមានការរខំាន
នឡើយ។
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មា្ា៨(ត)

៣- ហាមន វ្ើឲ្យរខំានដល់ ាំករស់នៅជាបា់មដងផ្លូវនិង ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវ។
៤- ហាមពិស្ថនត្ររឿងត្រសវ ងងដដលបណ្តា លឲ្យមានំត្រាជាតិ្អាល់កុលចបពី់

០,២៥មលីីត្រកាមកាុងមយួលីត្រត្ខយល់ ឬចបពី់ ០,៥០ត្រកាមកាុងមយួលីត្រត្
្មនឡើងនៅ។

៥- ហាមនបើកបរយានជំនិេះដដលមានកងត់្រច្បវាកដ់ដក ផ្លទ ល់នលើត្ររូងផ្លូវ។ យាន
ជំនិេះត្របនេរននេះ ត្រតូ្វដងកាមយានជំនិេះដដលមានត្របនេរកងន់ៅស ូ។
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មា្ា៨(ត)
៦- ហាមនត្របើរូរស័ពទនៅនពលកំពុងនបើកបរយានជំនិេះនដយោម នឧបករណ៍

សំនឡងភាា បរ់ំនាក់ រំនង។
៧- ហាមផ្ទុក ាំកដំនណើ រ រំនិញ ឬវត្ថុនផ្សងៗដដលនាឲំ្យាងំដេាក ាំកនបើកបរ។
៨- នទច្បត្រកយានយនាអាច្បផ្ទុកមនុសសពីរនាក់ និងអាច្បបដនថមានកុមារមយួ

នាក។់ ាំកនបើកបរ នទច្បត្រកយានយនា និង ាំករមួដំនណើ រ ត្រពមទងំកុមារ
ដដលមានអាយុចបពី់ ៣ឆាា ំ នឡើងនៅ ត្រត្ូវពាកម់កួសុវត្ថិភាពឲ្យានត្រត្ងម
ត្រត្ូវ។ ាំកនបើកបរត្រតី្ច្បត្រកយានយនានិង ាំកនបើកបរនទច្បត្រកយានយនាស
នណ្តា ងរុមឺ៉ែក ត្រតូ្វពាកម់កួសុវត្ថិភាពឲ្យានត្រត្ងមត្រតូ្វ។
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មា្ា៨(ត)

៩- នៅកាុងរីត្របជុជំន ាំកនបើកបរនិង ាំករមួដំនណើ រជេិះនៅំីមខុនន
រថ្យនដ ត្រត្ូវពាកដ់ខសត្រកវាត្សុ់វត្ថិភាព។

១០- នៅនត្រៅរីត្របជុំជន ាំកនបើកបរនិង ាំករមួដំនណើ រទងំំស់ាម
រថ្យនា ត្រត្ូវពាកដ់ខសត្រកវាត្សុ់វត្ថិភាព ត្រសបាមបរបប ា្ ត្ិាដូច្ប
មានដច្បងកាុងមាត្រា៩០ននច្បាបន់នេះ។
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មា្ា៨(ត)
១១- កុមារអាយុត្ិច្បជាង១០(ដប)់ដខ ត្រត្ូវដកក់ាុងនៅំីសត្រមាបកុ់មារ

នដក នងិមានដខសត្រកវាត្សុ់វត្ថិភាពច្បងដផ្អកនៅំនីនេះឲ្យជាបន់ៅនងង
នៅំីនត្រកាយននរថ្យនដ។

១២- កុមារមានអាយុចបព់ី១០(ដប)់ដខនៅនត្រកាម៥(ត្រា)ំឆាា ំ ត្រត្ូវំងោុយ
កាុងនៅំសីត្រមាបកុ់មារ ដដលមានដខសត្រកវាត្សុ់វត្ថិភាពច្បងដផ្អក
នៅំីននេះឲ្យជាបន់ៅនងងនៅំីនត្រកាយននរថ្យនដ។

១៣- ហាមកុមារអាយុនត្រកាម១០(ដប)់ឆាា ំ ំងោុយនៅនៅំីមុខននរថ្យនដ។
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មា្ា៩
នៅនលើត្ររូងផ្លូវដដលមានរិសច្បរាច្បរណ៍ពីរ នហើយដដលោម នរំនូសសញ្ញា

ដបងដច្បករិសច្បរាច្បរណ៍ ាំកនបើកបរត្រតូ្វនត្របើត្រាស់ពាកក់ណ្តដ លត្ររូងផ្លូវដផ្ាកខាង
ស្ថដ ំ នដយនបើកបរនកៀកនៅខាងស្ថដ ំ។

របូភាពទី១២
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មា្ា៩(ត)

នៅនលើត្ររូងផ្លូវឯករិសដដលោម នរំនូសសញ្ញា ដបងដច្បករនលងផ្លូវ ាំកនបើកបរត្រតូ្វ
នបើកបរនកៀកនៅ ខាងស្ថដ ំនលើកដលងដត្ត្រតូ្វការបត្ន់ឆ្វង។ ាំកនបើកបរអាច្បនត្របើត្រាស់ត្ររូងផ្លូវ
ខាងនឆ្វងាននៅនពលដជងឬ ប។់ នដយដឡកនៅកាុងរីត្របជំុជន ការនត្របើត្រាស់ត្ររូងផ្លូវ
ត្រតូ្វកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួង ស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។

របូភាពទី១៣
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មា្ា១០

នៅនលើរនលងផ្លូវត្ត្រមូវសត្រមាបយ់ានជំនិេះត្របនេរណ្តមយួ ាំកនបើកបរយាន
ជំនិេះត្របនេរដនរមនិត្រតូ្វនបើកបរចូ្បលកាុងរនលងននេះនរ នលើកដលងដត្ត្រត្ូវចកនច្បញឬ
ចូ្បលនៅកាុងរនលងផ្លូវរបស់ខលួន។

របូភាពទី១៤
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មា្ា១០(ត)

នៅនលើត្ររូងផ្លូវដដលមានរសិច្បរាច្បរណ៍ពីរ នហើយមានរនូំសដបង
ដច្បកត្ររូងផ្លូវ ាំកនបើកបរត្រត្ូវ ត្របកានយ់កច្បំដណកផ្លូវខាងស្ថដ ំ។

នៅនលើត្ររូងផ្លូវឯករសិដដលមានរនលងផ្លូវពីរឬនត្រច្បើន ាំកនបើកបរ
ត្រត្ូវត្របកានយ់ករនលងផ្លូវខាងស្ថដ ំបំផុ្ត្។ កាុងករណីមានច្បរាច្បរណ៍
ច្បនងអៀត្ខាល ងំ ាំកនបើកបរអាច្បនបើកបរាននលើត្ររបរ់នលងផ្លូវ។
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របូភាពទី១៥
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មា្ា១០(ត)

នៅនលើត្ររូងផ្លូវដដលមានរិសច្បរាច្បរណ៍ពីរផ្ទុយោា នហើយ
នៅនលើចំ្បដណកផ្លូវននរិសនីមយួៗដដលមានរនលងផ្លូវពីរឬនត្រច្បើន
ាំកនបើកបរត្រតូ្វត្របកានយ់ករនលងផ្លូវខាងស្ថដ ំបំផុ្ត្។ កាុងករណី

មានច្បរាច្បរណ៍ច្បនងអៀត្ ខាល ងំ ាំកនបើកបរអាច្បនបើកបរាននលើត្ររប់
រនលងផ្លូវាមរិសច្បរាច្បរណ៍
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របូភាពទី១៦
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មា្ា១០(ត)
កាុងករណីមានច្បរាច្បរណ៍ច្បនងអៀត្ខាល ងំ ដូច្បមានដច្បងនៅកថាខណឌ ៣

និងកថាខណឌ ៤ខាងនលើយាន ជំនិេះនៅកាុងរនលងណ្តមយួនលឿនជាងយាន
ជំនិេះនៅកាុងរនលងណ្តមយួនរៀត្ មនិចត្រុ់កជាការដជងនឡើយ។ ច្បំនពាេះំាក
នបើកបរយានជំនិេះដដលមានរមងនស់របុនលើសពី៣,៥(បីនកបៀសត្រា)ំនាន
ត្រតូ្វត្របកានយ់ករនលងផ្លូវខាងស្ថដ ំជានិច្បច នលើកដលងមានការបត្ន់ឆ្វងឬនៅ
នពលដជងអាច្បនត្របើត្រាស់រនលងផ្លូវនផ្សងនរៀត្ាន។ នដយដឡកនៅកាុងរី
ត្របជុំជន ការនត្របើត្រាស់ត្ររូងផ្លូវត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួង
ស្ថធារណការ និងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា១១
នេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍បន ច្ញពនលឺពណ៌នលឿង ជាសញ្ញា ឲ្យត្របុងត្របយត័្ា

នត្រត្ៀម ប់ ពនលឺពណ៌នបត្ង ជាសញ្ញា ំនុញ្ញា ត្ឲ្យយានជំនិេះនច្បញដំនណើ រ ពនលឺ
ពណ៌ត្រកហមជាសញ្ញា ឃាត្ឲ់្យ ប។់

ឃាត្ឲ់្យ ប់ អាច្បបត្ស់្ថា ំាន
នដយត្របុងត្របយត័្ា នបើផ្លូវរំននរ

ត្របុងត្របយត័្ានត្រត្ៀម ប់

ំនុញ្ញា ត្ឲ្យយានជំនិេះនច្បញដំនណើ រ

របូភាពទ១ី៧
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នេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍មានត្រពួញ



មា្ា១១(ត)

នេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍បន ច្ញពនលឺត្រកហមរឺជាសញ្ញា ឃាត្ឲ់្យ ប់ ំាក
នបើកបរត្រតូ្វ បន់ៅមុខដខសបនាទ ត្រំ់នូសជាបព់ណ៌សកាត្រ់រងងត្ររូងផ្លូវឬមុខ
រំនូសសត្រមាបន់ថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្។់ នបើោម នឧបសរោ នៅខាងមុខ យានជំនិេះខាង
ស្ថដ ំបំផុ្ត្អាច្បបត្ស់្ថដ ំាននដយត្របុងត្របយត័្ា នលើកដលងដត្មាននេលើងសញ្ញា
ត្រពួញត្រកហមហាមបត្ស់្ថា ំ។
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មា្ា១២
ំាកនបើកបរត្រតូ្វវាងាមស្ថដ ំនដ នៅត្ររបរ់ងវងម់ូលឬនខឿនដបងដច្បកត្ររូងផ្លូវ ដដល

ជាឧបសរោននច្បលនា ត្រត្ងន់ៅមុខរបស់យានជំនិេះ នលើកដលងដត្មានកំណត្ផ់្ទុយ។

របូភាពទី១៨
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មា្ា១៣

ាំកនបើកបរមនិត្រតូ្វនបើកបររនទងមោា នៅនលើត្ររូងផ្លូវឬ
រនលងផ្លូវដត្មយួនរ។ ាំកនបើកបរមនិត្រតូ្វនបើកបរ កាត្ឬ់
ដជងកបនួនយាធា ឬកបនួនររាល ឬកបួនរណៈត្របតិ្េូ ឬ
កបួនដដងាផ្លូវការ។
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មា្ា១៤
ដបបបរននការសនណ្តដ ង ត្រតូ្វំនុវត្ដាមប ា្ត្ដដូិច្បខាងនត្រកាម៖
 ច្បំនពាេះការថ្ពុកស់នណ្តដ ងយានជំនិេះ ំាកនបើកបរត្រតូ្វនត្របើដខសកាប ឬដងដដក

ឬឧបករណ៍សត្រមាបថ់្ពុក់ ដដលធានាជាបម់ាលំអនិងង្ហយត្រសួលកាុងការបត្់
ដបន

 ហាមំាកនបើកបរនត្របើដខសសនណ្តដ ងច្បនំពាេះយានជំនិេះដដលមានរមងនស់រុប
នលើសព៥ី(ត្រា)ំ នាននឡើងនៅ

 ហាមំាកនបើកបរសនណ្តដ ងយានជំនិេះនលើសពមីយួនត្ររឿង ឬសនណ្តដ ងយាន
ជំនិេះដដលមាន សនណ្តដ ងរុមឺ៉ែកឬសឺមរុីមឺ៉ែក
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មា្ា១៤(ត)

 ហាមសនណ្តដ ងនទច្បត្រកយានឬនទច្បត្រកយានយនដ
 ហាមំាកនបើកបរសនណ្តដ ងរថ្យនដត្ររបត់្របនេរដដលមានំាកដនំណើ រនៅកាុងននាេះនត្រៅពី

ំាកកានច់្បងាូត្
 រថ្យនដដដលមានសនណ្តដ ងរុមឺ៉ែកឬសឺមរុីមឺ៉ែក ត្រត្ូវមានសញ្ញា ត្រត្ីនកាណសមាត្ដដល

មានកពាច កច់ងំពនលឺពណ៌នលឿងពីរដកន់ៅកាងរថ្យនដខាងមុខំមសងខាងផ្លល កនលខ។
បនច្បចកនរសននការថ្ពុកស់នណ្តដ ងរុមឺ៉ែកឬសឺមរុីមឺ៉ែកនងិការនដេះរុមឺ៉ែកឬសឺមរុីមឺ៉ែកនច្បញពីរថ្យនដ

ឬកាល រថ្យនដ ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា១៥
នៅកដនលងរថ្យនាត្រកុង បន់ៅកាុងរីត្របជំុជន ាំកនបើកបរយានជំនិេះត្ររប់

ត្របនេរត្រត្ូវបនថយនលបឿន នហើយនបើចាំច្បត់្រតូ្វ បន់ដើមបរុីកឲ្យរថ្យនដត្រកុងនច្បញ
ចូ្បល ឬ បា់ននដយង្ហយត្រសួល។
របូភាពទី១៩
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មា្ា១៦

នលបឿននបើកបរយានជំនិេះត្រតូ្វកំណត្ា់មលកាខណឌ ដូច្បខាងនត្រកាមននេះ៖
 ការកំណត្ន់លបឿនសត្រមាបយ់ានជំនិេះត្រតូ្វកំណត្ន់ដយំនុត្រកងត្យ
 ំាកនបើកបរមនិត្រតូ្វនត្របើនលបឿនយឺត្ខុសត្របត្រកតី្នដយោម នមូលនហតុ្ត្រត្ងម

ត្រត្ូវ ដដលន វ្ើឲ្យរខំានដល់យានជំនិេះដនរនរៀត្នរ។ ាំកនបើកបរដដលនត្របើ
នលបឿនយឺត្ ត្រតូ្វនបើកបរដំបនៅខាងស្ថា ំ នដើមបរុីកឲ្យ ាំកនបើកបរដដល
នត្របើនលបឿននលឿនដជងពីខាងនឆ្វងនដាននដយង្ហយត្រសួល
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មា្ា១៦(ត)

 ំាកនបើកបរណ្តដដលត្រតូ្វបងាំចិ្បត្ាបនថយនលបឿនឲ្យយឺត្ខុសត្របត្រកតី្ ត្រត្ូវឲ្យ
ដំណង ងដល់ ាំកនបើកបរ នផ្សងនរៀត្នដយនត្របើនេលើងសញ្ញា អាសនា នហើយ
ត្រតូ្វនបើកបរដំបនៅខាងស្ថា ំបំផុ្ត្ននត្ររូងផ្លូវ

 បរបប ា្ ត្ាិកំណត្ន់លបឿនមនិំនុវត្ាចំ្បនពាេះ ាំកនបើកបរយានយនា កបួន
នររាល កបួននយាធា កបួនរណៈត្របតិ្េូ កបួនថាា កដ់ងកនាជំានខ់ពុស់
យានយនាពនលត្់ំ រោិេយ័ យានយនាសន្ង្ហោ េះរបស់មនទីរនពរយ និងយាន
យនាខលេះនរៀត្ដដលបនលឺសូរសពទ នេលើងសញ្ញា ពិនសស នៅនពលកំពុង
បំនពញភារកិច្បចនរបើយ។
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មា្ា១៧

កាុងត្ររបក់រណី ាំកនបើកបរត្រតូ្វត្ររបត់្ររងនលើនលបឿននបើកបរ
របស់ខលួនជានិច្បច នហើយត្រតូ្វនបើកបរកាុង នលបឿនសមត្រសបនៅ
ាមស្ថថ នភាពជាកដ់សដង នដើមបអីាច្បប្ឈបយ់ានជំនិេះានទន់
នពលនវលានិងនដយ ោម ននត្រោេះថាា ក។់
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មា្ា១៧(ត)

ាំកនបើកបរត្រតូ្វបនថយនលបឿន កាុងករណីដូច្បខាងនត្រកាម៖
១- នពលនជៀសោា នៅនលើផ្លូវច្បនងអៀត្។
២- នពលនជៀសរថ្យនដដងកជ ា្ូ ន ាំកដំនណើ រ ឬរថ្យនដដងកជ ា្ូ នកុមារ ដដល

កំពុង បដ់ក់ ាំកដំនណើ រឬកុមារនឡើងចុ្បេះ។
៣- នពលនៅជិត្ដល់ស្ថពុ នឬជិត្ដល់ផ្លូវរថ្នេលើងឆ្លងកាត្។់
៤- នពលអាកាសធាតុ្មនិលអដដលមនិអាច្បនមើលន ើញានឆាង យនិងច្បាស់។
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មា្ា១៧(ត)
៥- នពលបដូររិសច្បរាច្បរណ៍។
៦- កដនលងផ្លូវបត្់ ផ្លូវនកាង ផ្លូវរំិល ផ្លូវត្របសពវ ឬរងវងម់ូល។
៧- នពលជិត្ដល់រលួខពុស់ឬនពលចុ្បេះចំ្បនណ្តត្។
៨- នពលនជៀសឬដជងកបួនយានកំពុង ប់ ឬនៅនពលនជៀសឬដជងកបួនដដងា

នផ្សងៗ។
៩- នពលមានវត្ថុជាឧបសរោឬមានផ្ទេះនត្រច្បើននកៀកជាបត់្ររូងផ្លូវ។
១០-កាុងត្ររបក់រណីដដលមានផ្លល កសញ្ញា ឲ្យបនថយនលបឿនឬសញ្ញា នត្រោេះថាា ក។់
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មា្ា១៧(ត)
១១- កាលណ្តមានយានយនារបស់នររាល នយាធា កងរាជអាវុ្ហត្ថ កបួនរណៈ

ត្របតិ្េូកបួនថាា កដ់ងកនាជំានខ់ពុស់ យានយនាពនលត្់ំ រោិេយ័ យានយនាសន្ង្ហោ េះរបស់
មនទីរនពរយ មានបនលសូឺរសពទ ឬនេលើង សញ្ញា ឬយានយនដនផ្សងនរៀត្ដដលមានបនលឺ
សូរសពទឬនេលើងសញ្ញា ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវទងំំស់ត្រតូ្វបនថយនលបឿន នហើយនបើកបរ
ដំបនៅខាងស្ថដ ំ នបើចាំច្បត់្រតូ្វ បន់ៅនកៀនបំផុ្ត្ដដលអាច្បន្វើនៅាន នដើមបី
សត្រមួលផ្លូវឲ្យយានយនាទងំននេះន្វើដំនណើ រនៅមុខនដយសុវត្ថភិាព។

១២- កដនលងមានស្ថលានរៀន មនទីរនពរយដដលមានរីាងំសថិត្នៅដកបរផ្លូវមនិនលើសពី៥០
(ហាសិប) ដម៉ែត្រត្។
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មា្ា១៨

យានយនាដដលន វ្ើច្បរាច្បរណ៍នៅពីនត្រកាយយានយនាមយួនផ្សង
នរៀត្ ត្រត្ូវរការុកច្បននាល េះសុវត្ថិភាព ត្ររបត់្រោនន់ដើមបនីជៀសវាងការប៉ែេះ
រងោចិ្ប នៅនពលដដលយានយនាខាងមុខបនថយនលបឿនឬ បន់ដយ
នច្បដនយ។ ច្បននាល េះសុវត្ថិភាពសត្រមាបយ់ានយនាត្ររបត់្របនេរដដលន វ្ើ
ច្បរាច្បរណ៍នៅនលើផ្លូវថ្ាល់ ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដាម្នាតី្រកសួង
ស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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របូភាពទី២០

១. រថ្យនាត្ររួស្ថរ ត្រតូ្វរុកច្បននាល េះសុវត្ថភិាព ២វនិារី
នបើកបរនលបឿន ៧០រម/ម ច្បននាល េះសុវត្ថិភាពកាុង១វនិារី រឺ ៧X៣ = ២១ដម៉ែត្រត្

២. រថ្យនា្ ុន្ងន់ ត្រតូ្វរុកច្បននាល េះសុវត្ថភិាពត្ចិ្បបផុំ្ត្ ៥០ដម៉ែត្រត្

 ៤២ ម ៉ែត្រ

 ៥០ ម ៉ែត្រ
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មា្ា១៩

កាុងការដជង ាំកនបើកបរត្រត្ូវំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖
១- ាំកនបើកបរយានជនំេិះត្ររបត់្របនេរត្រត្ូវដជងនៅខាងនឆ្វង។ ប៉ែដុនដំាក

នបើកបរអាច្បដជងនៅខាងស្ថដ ំាន ត្របសិននបើំ ាកនបើកបរយានដដល
ត្រត្ូវនរដជងននាេះ ាននងិកពុំងន វ្ើសញ្ញា បដូររសិខាងនឆ្វង នហើយ
 បឬ់នត្រត្ៀមនដើមបបីត្ន់ឆ្វង។
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របូភាពទី២១

66



មា្ា១៩(ត)
២- មុននងងដជង ាំកនបើកបរត្រតូ្វដងងច្បាស់ថា ការដជងននេះមនិបណ្តដ លឲ្យមាន

នត្រោេះថាា ក់ំ វីនឡើយ នដយត្រត្ូវំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖
ក- ន ើញច្បាស់ថា នៅខាងមុខោម នឧបសរោនហើយអាច្បនបើកបរចូ្បលនៅកាុង

ច្បរនដច្បរាច្បរណ៍ត្របត្រកតី្វញិាននៅនពលដជងរចួ្ប នដយមនិរខំានដល់ការ
ន វ្ើច្បរាច្បរណ៍របស់ ាំកដនរនឡើយ

ខ- ោម ន ាំកនបើកបរយានជំនិេះណ្តមយួដដលនៅពីនត្រកាយខលួនចបន់ផ្ដើមសំុដជង
ខលួន

រ- ោម នឲ្យសញ្ញា សំុដជងយាននផ្សងនរៀត្ ពី ាំកនបើកបរយានជំនិេះខាងមុខខលួន
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មា្ា១៩(ត)

 - ត្រតូ្វដងងច្បាស់ថានលបឿនសមាមាត្រត្រវាងយានទងំពីរ អាច្បឲ្យដជងកាុងរយៈនពល
ខលីបំផុ្ត្ាន

ង- ត្រតូ្វន វ្ើសញ្ញា សំុដជង នដយនត្របើសញ្ញា បដូររិសខាងនឆ្វង នហើយកាុងករណីចាំច្ប់
ត្រតូ្វនត្របើបដនថមនេលើងកូត្ ហាវ ឆាល ស់ោា នៅនពលយប់ ឬសីុនផ្លនៅនពលនថ្ង នលើក
ដលងដត្កាុងរីត្របជំុជនដដលការនត្របើត្រាស់សីុនផ្លសំុដជង ត្រត្ូវហាមឃាត្់

ច្ប- ត្រតូ្វដងងច្បាស់ថា ាំកនបើកបរយានជំនិេះខាងនត្រកាយនិងខាងមុខានដងងំំពីការ
សំុដជងរបស់ខលួននហើយ

68



មា្ា១៩(ត)
៣- នៅនពលដងងថាយានខាងនត្រកាយសំុដជង ំាកនបើកបរយានខាងមុខត្រត្ូវពនិតិ្យច្បំដណកផ្លូវ

ខាងមុខខលួន នបើោម នឧបសរោំវីនរ ត្រត្ូវឲ្យសញ្ញា បដូររិសខាងស្ថដ ំឬនលើកនដនឆ្វងនឡើងនលើបត្់
នៅស្ថដ ំ និង បនថយនលបឿនដំបនៅខាងស្ថដ ំ ជាសញ្ញា ឲ្យំាកនបើកបរយានខាងនត្រកាយដដល
សំុដជងដងងថាអាច្បដជងាន។ កាុងករណីដដលំាកនបើកបរខាងមុខពនិតិ្យន ើញថានៅ
ច្បំដណកផ្លូវខាងមុខខលួនមនិរំននរឬមានឧបសរោ ត្រត្ូវន្វើសញ្ញា បដូររិសខាងនឆ្វងឬលាត្នដ
នឆ្វងសនធងងត្រត្ងន់ៅខាងនត្រៅជាសញ្ញា ឲ្យដងងថាការដជងពុំទនអ់ាច្បន្វើនៅាននរ។

របូភាពទី២២
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មា្ា១៩(ត)

៤- នៅនពលដជង ត្រតូ្វបនងាើននលបឿន និងរុកច្បននាល េះពីយានមយួនរៀត្យា៉ែ ងតិ្ច្ប១ ដម៉ែត្រត្។

១ ដម៉ែត្រត្

របូភាពទី២៣



មា្ា១៩(ត)
៥- នៅនលើត្ររូងផ្លូវោម នរំនូសបងាូត្ ំាកនបើកបរយានអាច្បដជងនដយនត្របើត្រាស់ត្ររូងផ្លូវមយួ

ច្បំនហៀងនរៀត្ាន ត្របសិននបើរនងវើននេះមនិន្វើឲ្យមាននត្រោេះថាា កឬ់រខំានដល់យានដដល
នបើកបរផ្ទុយនងងរិស របស់ខលួន។

៦- នៅនពលដជងផុ្ត្ ំាកនបើកបរត្រត្ូវន្វើសញ្ញា បដូររិសខាងស្ថដ ំវញិ នដើមបឲី្យដំណង ងថាខលួន
ត្រត្ូវចូ្បលកាុងច្បរនដច្បរាច្បរណ៍របស់ខលួនវញិ។

របូភាពទី២៤
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មា្ា១៩(ត)
៧- កាុងករណីត្ររូងផ្លូវមានរនលងផ្លូវនត្រច្បើនាមរិសច្បរាច្បរណ៍ដត្មយួសត្រមាបរិ់សនៅនផ្សង

ោា យានសថិត្នៅរនលងណ្តមយួនបើកបរនលឿនជាងយាននៅរនលងណ្តមយួនរៀត្ មនិ
ចត្រុ់កជាការដជងនឡើយ។

របូភាពទី២៥
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មា្ា១៩(ត)
ហាមដជងោា នៅកាុងករណីខាងនត្រកាម៖
 ដជងោា ជាបីជួរ(ដជងនលើរថ្យនដដដលកំពុងដជងោា )
 កដនលងមានសញ្ញា ហាមដជង

របូភាពទី២៦
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មា្ា១៩(ត)

 នៅកដនលងផ្លូវនកាងឬផ្លូវនឡើងរួល នលើកដលងដត្ការដជងននេះអាច្បរុកឲ្យដផ្ាក
ត្ររូងផ្លូវខាងនឆ្វងរំនូសបងាូត្កណ្តដ លនៅរំននរាន

របូភាពទ២ី៧
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មា្ា១៩(ត)
 នៅជិត្ឬកដនលងផ្លូវបត្់ ផ្លូវដខវង ផ្លូវរំិល

របូភាពទី២៨
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មា្ា១៩(ត)

 នៅកដនលងកំពូលផ្លូវនចត្ ផ្លូវតូ្ច្បច្បនងអៀត្ ឬផ្លូវដកស់ញ្ញា បនថយនលបឿន

របូភាពទី២៩
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មា្ា១៩(ត)
 នៅនលើស្ថពុ នឬនពលចុ្បេះចំ្បនណ្តត្
 នៅកដនលងការដា ន

របូភាពទី៣០
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មា្ា១៩(ត)

 នៅជិត្ឬកដនលងកំណ្តត្ផ់្លូវដដលរុកសត្រមាបន់ថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្់
 នៅផ្លូវនត្រកាមស្ថពុ នឬផ្លូវរូង

របូភាពទ៣ី១
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មា្ា១៩(ត)
 នៅនពលនមើលន ើញមនិច្បាស់ ដូច្បជានពលនេលៀងខាល ងំ ចុ្បេះំព័ទខាល ងំ ដីហុយ

ខាល ងំ ឬដផ្សងខាល ងំ
 នៅជិត្ឬកដនលងផ្លូវថ្ាល់កាត្ផ់្លូវរថ្នេលើងដដលោម នរាងំ
 នៅនលើផ្លូវដដលមានរងកលិច្ប។

របូភាពទី៣២
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មា្ា២០
កាុងការនជៀស៖
១- ំាកនបើកបរយានជំនិេះត្ររបត់្របនេរ ត្រត្ូវនជៀសោា នដយត្របកានស់្ថដ ំនដ

នរៀងៗខលួន។

របូភាពទី៣៣
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មា្ា២០(ត)
២- នពលនជៀសោា នៅនលើផ្លូវច្បនងអៀត្ឬនៅនលើផ្លូវដដលអាច្បមាននត្រោេះថាា ក់ ំាក

នបើកបរត្រតូ្វបនថយនលបឿននរៀងៗខលួន។ កាុងករណីចាំច្ប់ យានជំនិេះទងំពីរ
ត្រត្ូវ ប់ នហើយនបើជាយានជំនិេះត្របនេរដូច្បោា យានជំនិេះណ្តច្បងន់ៅមុន
ត្រតូ្វន្វើសញ្ញា សំុផ្លូវនដយនលើកនដឬនដយសីុនផ្លនៅនពលនថ្ង ឬនត្របើនេលើងហាវ
កូត្ជាសញ្ញា នៅនពលយប់ នហើយរងច់យំានជំនិេះដដលមកពីមុខបន ច្ញ
សញ្ញា យល់ត្រពមឲ្យនៅមុន នរើបន្វើដំនណើ រនៅាន។ ប៉ែុដនដនបើជាយានជំនិេះ
ត្របនេរខុសោា ំាកនបើកបរយានយនាដដលមានរំហំ្ ំត្រតូ្វរុកផ្លូវឲ្យយាន
ជំនិេះដដលមានរំហតូំ្ច្បជាងយានជំនិេះរបស់ខលួនន្វើដំនណើ រនៅមុន។
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មា្ា២០(ត)
៣- នពលនជៀសោា នៅនលើផ្លូវតូ្ច្បដដលបរានយានជំនិេះដត្មយួ នហើយមានកដនលងមយួ

ដដលអាច្បនជៀសោា ាន យានជំនិេះណ្តដដលមកដល់កដនលងននេះមុន ត្រត្ូវ បរ់ង់
ចនំៅកដនលងននេះ នដើមបរុីកឲ្យយានជំនិេះមយួនរៀត្នជៀសានត្រសួល។

របូភាពទី៣៤
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មា្ា២០(ត)
៤- កាុងករណីត្ររូងផ្លូវច្បនងអៀត្ មនិអាច្បនជៀសោា ាន នហើយចាំច្បម់ានយានជំនិេះណ្ត

មយួត្រត្ូវថ្យនត្រកាយ ត្រត្ូវំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖
ក- ច្បំនពាេះយានជំនិេះត្របនេរដូច្បោា យានជនំិេះណ្តច្បងន់ៅមនុ ត្រត្ូវន្វើសញ្ញា សំុផ្លូវ

នហើយត្រត្ូវ មានការយល់ត្រពមថ្យនត្រកាយពីយានមយួនរៀត្។
ខ- ច្បំនពាេះយានោម នសនណ្តដ ងនងិយានមានសនណ្តដ ង យានោម នសនណ្តដ ងត្រត្ូវ

ថ្យនត្រកាយ។
រ- ច្បំនពាេះយាន្ុនត្រស្ថលនិង្ុន្ងន់ យាន្ុនត្រស្ថលត្រត្ូវថ្យនត្រកាយ។
 - ច្បំនពាេះរថ្យនដដងករនំិញនិងរថ្យនដដងកំាកដំនណើ រ រថ្យនដដងករនំិញត្រត្ូវថ្យ

នត្រកាយ។
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របូភាពទី៣៥
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មា្ា២០(ត)
៥- នពលនជៀសោា នៅនលើផ្លូវនចត្នហើយច្បនងអៀត្ យានជំនិេះចុ្បេះច្បំនណ្តត្ត្រត្ូវ ប់

នដើមបរុីកឲ្យយានជំនិេះនឡើងចំ្បនណ្តត្នៅមុន។

របូភាពទី៣៦
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មា្ា២០(ត)
៦- កាុងការនជៀសោា យានជំនិេះណ្តនមើលន ើញនៅនលើចំ្បដណកផ្លូវរបស់ខលួន

មានឧបសរោ ដូច្បជា ផ្លូវខូច្ប ឬយានជំនិេះ បន់សងៀម យានជំនិេះននាេះត្រតូ្វ
 បន់ដើមបរុីកឲ្យយានជំនិេះមយួនរៀត្នៅមុន។

របូភាពទ៣ី៧
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មា្ា២០(ត)
៧- នៅនលើស្ថពុ នច្បនងអៀត្ដដលនបើកបរានដត្រថ្យនដមយួនត្ររឿង យានយនា្ុន្ំត្រត្ូវរុក

សិរធិឲ្យ យានយនដ្ុនត្រស្ថលនៅមុន។

៨- មុននពលនជៀសោា នៅនពលយបន់ត្រៅរីត្របជុំជន នហើយោម នច្បនងាៀងំរោិសនី យាន
ជំនិេះទងំពីរត្រត្ូវបិរនេលើងហាវ នហើយនបើកនេលើងកូត្វញិ។

របូភាពទ៣ី៨
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មា្ា២១
សិរធិអារិភាពនៅផ្លូវត្របសពវ ត្រតូ្វានកំណត្ដូ់ច្បខាងនត្រកាម៖
១- ត្ររប់ំ ាកនបើកបរនៅនពលនៅជិត្ដល់ផ្លូវត្របសពវ ត្រត្ូវបនថយនលបឿននិងពិនិត្យ

នមើលច្បលនា ច្បរាច្បរណ៍នៅនលើត្ររូងផ្លូវដដលខលួនត្រតូ្វឆ្លងកាត្ន់នាេះនហើយត្រតូ្វ
ន្វើដំនណើ រឆ្លងកាត្ន់ដយត្របុងត្របយត័្ាបំផុ្ត្ នបើផ្លូវខាងមុខមនិត្រសលេះលអ។
កាុងករណីចាំច្ប់ ត្រតូ្វន្វើសញ្ញា ឲ្យដំណង ងដល់ំាកនបើកបរដដលមកពីផ្លូវ
នផ្សងនរៀត្ នដយនត្របើសញ្ញា សូរសពទនពលនថ្ង និងនត្របើនេលើងសញ្ញា កូត្ ហាវ
ឆាល ស់ោា នៅនពលយប។់ នៅនលើផ្លូវផ្ាល់សិរធអិារិភាពឲ្យនរ ំាកនបើកបរត្រតូ្វ
នបើកបរកាុងនលបឿនមយួដដលអាច្បប្ឈបយ់ានខលួនាននដើមបផី្ដល់សិរធដិល់
យានដដលនៅនលើផ្លូវមានសិរធិនៅមុន។
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មា្ា២១(ត)

២- នទេះបីនៅត្រត្ងផ់្លូវត្របសពវ មាននេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ពណ៌នបត្ងដដល
ំនុញ្ញា ត្ឲ្យន វ្ើច្បរាច្បរណ៍នៅមុខានកន៏ដយ ក៏ំ ាកនបើកបរមនិត្រតូ្វនបើក
ចូ្បលនៅកាុងផ្លូវត្របសពវនឡើយ ត្របសិននបើំំនពើននេះអាច្បត្ត្រមូវឲ្យខលួនប្ឈប់
យានជំនិេះនៅកាុងផ្លូវត្របសពវនដយស្ថរដត្មានច្បរាច្បរណ៍ច្បនងអៀត្ខាល ងំ។
កាុងករណីដបបននេះ ាំកនបើកបរត្រតូ្វ បន់ៅមុខផ្លូវត្របសពវ នដើមបកំុីឲ្យសទេះ
ច្បរាច្បរណ៍យានដដលមកពីរិសនផ្សងនរៀត្។
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របូភាពទី៣៩
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មា្ា២១(ត)

៣- នៅផ្លូវត្របសពវដដលោម នសញ្ញា សិរធអិារិភាព ាំកនបើកបរត្រត្ូវរុក
សិរធិឲ្យ ាំកនបើកបរយានដដលមកពសី្ថដ ំរបស់ខលួននៅមនុ។ ប៉ែុដនដ
កាុងករណីផ្លូវត្របសពវដបកជាបីដដលោម នសញ្ញា សិរធិអារភិាព
ាំកនបើកបរយាននៅផ្លូវដដលច្បបត់្រត្ូវរុកសិរធិឲ្យ ាំកនបើកបរ

យាននៅនលើផ្លូវបនដនៅមុន។
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របូភាពទី៤០

នៅត្រត្ងផ់្លូវបំដបកជា ៤ ោម នផ្លល កសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ (សិរធអិារិភាពខាងស្ថា នំដ)

 ម៉ែតូូ្នលខ១ បត្ន់ឆ្វង នដយស្ថា ំនដរំននរត្រត្ូវនៅមនុ រចួ្ប បរ់ងច់នំៅកដនលងបត្ន់ឆ្វង

 រថ្យនានលខ២ នៅមខុត្រត្ងត់្រត្ូវនៅបនាទ បម់៉ែតូូ្នលខ១

 រថ្យនានលខ៣ បត្ន់ឆ្វង កាុងនពលននេះនៅស្ថា ំនដម៉ែតូូ្នលខ១ត្រត្ូវនៅបនាទ បរ់ថ្យនានលខ២

 ម៉ែតូូ្នលខ១ នៅាមនត្រកាយរថ្យនានលខ៣ 92







របូភាពទី៤១

១- នៅត្រត្ងផ់្លូវបដំបកជា៣ោម នផ្លល កសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍
 ម៉ែូតូ្នលខ២ សថិត្នៅនលើផ្លូវបនាត្រត្ូវនៅមុន
 រថ្យនានលខ១ បត្ន់ឆ្វងសថិត្នៅនលើផ្លូវច្បបត់្រត្ូវនៅាមនត្រកាយ
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មា្ា២១(ត)

៤- ំាកនបើកបរដដលនៅដល់រងវងមូ់ល នទេះបីខលួនសថិត្នៅ
នលើផ្លូវត្របនេរណ្តកន៏ដយ ត្រត្ូវផ្ដល់សិរធអិារិភាពឲ្យ ាំក
នបើកបរដដលសថិត្នៅកាុងត្ររូងផ្លូវឯករិសត្រកវាត្រ់ងវងម់ូល
ដដលមានសញ្ញា បង្ហា ញរិស នៅមុន។

94



របូភាពទី៤២

  ម៉ែូតូ្នលខ២ ត្រត្ូវនៅមុន
 រថ្យនានលខ១ ត្រត្ូវនៅាមនត្រកាយ
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មា្ា២១(ត)
៥- នៅនពលនៅដល់ផ្លូវត្របសពវដដលមានដកស់ញ្ញា សមាោ ល់សិរធិអារិភាព

ាំកនបើកបរត្រតូ្វរុកផ្លូវឲ្យយានជំនិេះដដលសថិត្នៅនលើផ្លូវមានសិរធិអារិភាព
ន វ្ើដំនណើ រនៅមុន នហើយអាច្បឆ្លងកាត្ផ់្លូវត្របសពវននាេះានដត្នៅនពល
ណ្តដដលខលួននជឿជាកថ់ាពំុមាននត្រោេះថាា ក់ំ វីនឡើយ។

របូភាពទ៤ី៣

96



មា្ា២១(ត)
៦- នៅនពលនៅដល់ផ្លូវត្របសពវដដលមានដកស់ញ្ញា “ ប”់ ំាកនបើកបរត្រត្ូវ បន់សងៀម

នៅមុខរំនូសកាត្រ់រងងត្ររូងផ្លូវ នដើមបរុីកឲ្យយានជនំិេះនងិនថ្មើរនជើងដដលនៅនលើផ្លូវ
មានសិរធិន្វើដំនណើ រនៅមុន នហើយអាច្បឆ្លងកាត្ផ់្លូវត្របសពវននាេះានដត្នៅនពលណ្ត
ដដលខលួននជឿជាកថ់ាពុំមាននត្រោេះថាា ក់ំ វីនឡើយ។

របូភាពទី៤៤
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មា្ា២១(ត)

៧- នដយដឡក ាំកនបើកបរត្រត្ូវដត្រុកឲ្យយានជនំិេះបនត្រមើការរបស់
នររាល នយាធា កងរាជ អាវុ្ ហត្ថ យានពនលត្់ំ រោេិយ័ ឬ
យានសន្ង្ហោ េះរបស់មនទីរនពរយដដលកពុំងបំនពញភារកិច្បចនដយ
ឲ្យសញ្ញា សូរសពទនិងសញ្ញា នេលើងពិនសសឲ្យដងងពីការមកដល់
របស់ខលួននៅមុន។
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មា្ា២១(ត)
៨- យានជំនិេះដដលកំពុងបំនពញភារកិច្បចដូច្បខាងនត្រកាមមានសិរធិអារិភាពាម

លំដប់ ដូច្បត្នៅ៖
 យានពនលត្់ំ រោិេយ័
 យានសន្ង្ហោ េះរបស់មនទីរនពរយ
 យាននររាល នយាធា កងរាជអាវុ្ហត្ថ

កបួនរណៈត្របតិ្េូ កបួនថាា កដ់ងកនាជំានខ់ពុស់
ឬកបួនយានដដលមាននររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាមុំខ។
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មា្ា២១(ត)
៩- មុននងងនបើកបរនច្បញពផី្លូវឯកជនដដលមនិនបើកឲ្យន្វើច្បរាច្បរណ៍ជាស្ថធារណៈ

ដូច្បជាពតី្រច្បក នរហដា ន នរាងច្បត្រក ំោរ ឬរីលាននផ្សងៗ ំាកនបើកបរត្រតូ្វ
មានការត្របងុត្របយត័្ាខពុស់បំផុ្ត្ និងត្រតូ្វរុកសិរធិ អារិភាពឲ្យយានជំនិេះឬ
នថ្មើរនជើងដដលកំពុងន្វើច្បរាច្បរណ៍នលើផ្លូវស្ថធារណៈនៅមុន

របូភាពទី៤៥
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មា្ា២១(ត)

១០- ំាកនបើកបរនច្បញមកពីផ្លូវលំឬផ្លូវដី ត្រតូ្វរុកសិរធិឲ្យ ាំកនបើកបរនលើផ្លូវ
នផ្សងនរៀត្ដដលមនិដមនជាផ្លូវលំឬផ្លូវដីនៅមុន

របូភាពទ៤ី៦
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មា្ា២១(ត)

១១- នៅត្រត្ងផ់្លូវត្របសពវ នបើត្ររូងផ្លូវមយួមានដច្បកជានត្រច្បើនរនលងផ្លូវ
នហើយមានរនលងផ្លូវមយួឬ នត្រច្បើនត្រត្ូវបត្រមុងសត្រមាបយ់ានជនំិេះ
ត្របនេរខលេះន វ្ើច្បរាច្បរណ៍ បរបប ា្ ត្ដសិដីពីអារភិាពច្បរាច្បរណ៍
ដដលមាន ដច្បងកាុងមាត្រាននេះ ត្រត្ូវំនុវត្ដច្បំនពាេះ ាំកនបើកបរ
ដដលន វ្ើច្បរាច្បរណ៍នៅនលើរនលងផ្លូវត្របនេរននេះ នលើកដលង ដត្
យានជនំេិះដដលមានដច្បងកាុងច្បំណុច្បរ៧ីនងិច្បណុំច្បរ៨ីខាង
នលើននេះ។
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មា្ា២២
ការនបើកបរឆ្លងកាត្ផ់្លូវរថ្នេលើង៖
១- ំាកនបើកបរត្រតូ្វបនថយនលបឿននៅនពលជិត្ដល់ផ្លូវរថ្នេលើង។
២- នៅកដនលងផ្លូវថ្ាល់កាត្ផ់្លូវរថ្នេលើងដដលមានដករ់ារឬរាងំ ំាកនបើកបរមនិត្រតូ្វបរ

ចូ្បលនៅ រីននាេះ នៅនពលដដលរាងំននាេះបិរ ឬកំពុងបិរ ឬកំពុងនបើកនឡើយ។

របូភាពទី៤៧
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មា្ា២២(ត)

៣- នៅកដនលងមានឆាម នំៅត្រត្ងផ់្លូវរថ្នេលើងឆ្លងកាត្់ ាំកនបើកបរត្រត្ូវ
ស្ថដ បប់ញ្ញា ឆាម នំហើយមនិត្រត្ូវបងាឲ្យមានឧបសរោដល់ការបរិ
នបើករារឬរាងំនឡើយ។

៤- កាលណ្តមានរថ្នេលើងមកជតិ្ដល់ ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវត្ររបរ់បូត្រត្ូវ
 បជ់ាបនាទ នន់ដើមបរុីកផ្លូវ ឲ្យរថ្នេលើងន វ្ើច្បរាច្បរណ៍នៅមុន។
រង្ហវ លសត្វទងំំស់ត្រត្ូវរកវ ិ្ ីរបស់្ថា ត្ហ់វូងសត្វពាហនៈ កុំឲ្យ
ឆ្លងកាត្់ ផ្លូវរថ្នេលើងជាដច្បខ់ាត្។
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មា្ា២២(ត)

៣- នៅកដនលងមានឆាម នំៅត្រត្ងផ់្លូវរថ្នេលើងឆ្លងកាត្់ ាំកនបើកបរត្រត្ូវ
ស្ថដ បប់ញ្ញា ឆាម នំហើយមនិត្រត្ូវបងាឲ្យមានឧបសរោដល់ការបរិ
នបើករារឬរាងំនឡើយ។

៤- កាលណ្តមានរថ្នេលើងមកជតិ្ដល់ ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវត្ររបរ់បូត្រត្ូវ
 បជ់ាបនាទ នន់ដើមបរុីកផ្លូវ ឲ្យរថ្នេលើងន វ្ើច្បរាច្បរណ៍នៅមុន។
រង្ហវ លសត្វទងំំស់ត្រត្ូវរកវ ិ្ ីរបស់្ថា ត្ហ់វូងសត្វពាហនៈ កុំឲ្យ
ឆ្លងកាត្់ ផ្លូវរថ្នេលើងជាដច្បខ់ាត្។

105



មា្ា២២(ត)
៥- កាលណ្តរថ្នេលើងបនលឺសញ្ញា ជិត្មកដល់ ាំកនបើកបរត្ររបរ់ូបត្រតូ្វ ប់

យា៉ែ ងតិ្ច្ប ២ដម៉ែត្រត្ ពីរារឬរាងំ នហើយនបើោម នរារឬរាងំ ត្រត្ូវ ប់
យា៉ែ ងតិ្ច្ប ៥ដម៉ែត្រត្ ពីផ្លូវរថ្នេលើង។

របូភាពទី៤៨
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មា្ា២២(ត)
៦- កាុងករណីដដលយានជំនិេះោងំដំនណើ រឬហវូងសត្វន វ្ើដំនណើ រ

ចូ្បលមកត្រជុលនៅនលើផ្លូវរថ្នេលើង ាំកនបើកបរឬរង្ហវ លសត្វ
ត្រត្ូវរេិះរកមន្ោាយកំុឲ្យមាននកើត្ជាឧបសរោដល់រថ្នេលើង
ឬត្រត្ូវឲ្យដំណង ងដល់ ភាា កង់្ហរររួលខុសត្រត្ូវផ្លូវរថ្នេលើង
ដដលនៅជិត្បំផុ្ត្ំំពីនត្រោេះថាា កដ់ដលនងងអាច្បនកើត្នឡើង
ានននាេះត្របសិន នបើខលួនមនិអាច្បបន ច្ ៀសឧបសរោនលើផ្លូវ
រថ្នេលើងនដយខលួនឯងាន។
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មា្ា២៣

ការ បន់ិងការច្បត្នៅនលើផ្លូវថ្ាល់ ត្រត្ូវំនុវត្ាដូច្បខាងនត្រកាម៖
១- ត្ររបយ់ានជំនិេះដដល បឬ់ច្បត្ មនិត្រត្ូវបងាឲ្យរខំានដល់យានជនំិេះនផ្សងៗនរៀត្

ដដលកំពុង ន្វើច្បរាច្បរណ៍។
២- នៅកាុងរីត្របជុំជន ត្ររបយ់ានជនំេិះត្រត្ូវ បឬ់ច្បត្នៅាមរិសដដលខលួនកពុំងន្វើ

ច្បរាច្បរណ៍ នដយំនុវត្ដាមបរបប ា្ ត្ដិដូច្បខាងនត្រកាម៖
 ច្បំនពាេះត្ររូងផ្លូវដដលមានរិសច្បរាច្បរណ៍ពីរ ត្រត្ូវច្បត្ឬ បខ់ាងស្ថដ ំាមរិស

ច្បរាច្បរណ៍របស់ ខលួន
 ច្បំនពាេះត្ររូងផ្លូវឯករិស ត្រត្ូវច្បត្ឬ បខ់ាងស្ថដ ំឬខាងនឆ្វងាមរិសច្បរាច្បរណ៍។
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របូភាពទី៤៩
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មា្ា២៣(ត)
៣- នៅនត្រៅរីត្របជំុជន យានជំនិេះឬសត្វពាហនៈត្រតូ្វ បឬ់ច្បត្នៅនត្រៅ

ត្ររូងផ្លូវ។ នបើោម នរីណ្តនផ្សងនរៀត្ដដលយានជំនិេះអាច្បច្បត្ាននត្រៅ
ពីត្ររូងផ្លូវនរននាេះ ត្រតូ្វំនុវត្ដាមបរបប ា្ ត្ដិដដលមានដច្បងកាុងចំ្បណុច្ប
រី១ខាងនលើននេះ។

របូភាពទី៥០
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មា្ា២៣(ត)

៤- នៅនត្រៅរីត្របជុំជន ត្ររបយ់ានជនំេិះដដលខូច្បោងំឬត្រត្ូវបងាឲំ្យ
 បឬ់ច្បត្នៅនលើត្ររូងផ្លូវ ត្រត្ូវនត្របើនេលើងសញ្ញា អាសនាឬ/និង
ដកស់ញ្ញា ត្រត្ីនកាណច្បមាង យយា៉ែ ងត្ចិ្ប ៣០ដម៉ែត្រត្ ដដលអាច្ប
នមើលន ើញយា៉ែ ងត្ចិ្ប ១០០ដម៉ែត្រត្។ កាុងករណីបញ្ញា ខាងនលើ
ននេះនកើត្នឡើងនៅកដនលងហាម បឬ់ច្បត្ ត្រត្ូវជូនដណំង ងដល់
សមត្ថកិច្បច ដដលនៅជិត្នដើមបមីានវធិានការបដនថម។
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របូភាពទី៥១
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មា្ា២៣(ត)
៥- នៅកាុងរីត្របជុជំន ត្ររបយ់ានជំនិេះត្រត្ូវ បឬ់ច្បត្ដករ់នំញិឬ

មនុសសនឡើងចុ្បេះនៅច្បមាង យមនិនលើសពី ២៥សងរ់ីដម៉ែត្រត្ ពី
ដរមច្បិន ច្ ើមផ្លូវ នងិយា៉ែ ងត្ចិ្ប ៥ ដម៉ែត្រត្ ពីផ្លូវត្របសពវ ឬផ្លូវបត្់ ឬ
ផ្លូវនកាង និងច្បននាល េះយា៉ែ ងត្ចិ្ប ១០ដម៉ែត្រត្ ពផី្លូវត្របសពវ ឬផ្លូវបត្់
ឬផ្លូវនកាងននមហាវថិ្ី។ នៅនត្រៅរីត្របជុជំន យានទងំំស់ត្រត្ូវ
 បឬ់ច្បត្យា៉ែ ងត្ចិ្បបំផុ្ត្ ១០ដម៉ែត្រត្ ពីផ្លូវត្របសពវ ឬផ្លូវបត្់ ឬ
ផ្លូវនកាង។
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របូភាពទី៥២

២៥ សងរី់ដម៉ែត្រត្

២៥ សងរី់ដម៉ែត្រត្

114



មា្ា២៣(ត)
៦- កាុងការច្បត្ មុននពលនដើរឆាង យពីយានជំនិេះរបស់ខលួន ាំកនបើកបរត្រតូ្វចប់

្ហាវ ងំនដឬមានវធិានការនផ្សងៗ នដើមបកីារពារនត្រោេះថាា ក់ ជាយថានហតុ្
នៅនពលដដលខលួនំវត្ដមាន។

របូភាពទី៥៣
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មា្ា២៣(ត)
៧- ហាម បឬ់ច្បត្យានជនំេិះនៅរីកដនលងដូច្បខាងនត្រកាម៖

 នៅនលើត្ររូងផ្លូវ ច្បិនពាច ើ មផ្លូវដដលរុកបត្រមុងឲ្យនថ្មើរនជើង នងិកាុង
ច្បននាល េះយា៉ែ ងត្ចិ្ប ៥ដម៉ែត្រត្ ពីមខុរនូំសឆ្ាូត្កាត្រ់រងងត្ររូងផ្លូវ
សត្រមាបន់ថ្មើរនជើង ឬនៅនលើរំនូសននេះ

 នៅនលើផ្លូវសត្រមាបន់ថ្មើរនជើង
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របូភាពទី៥៤
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មា្ា២៣(ត)

 នលើកដនលងបត្រមុងរុកសត្រមាបក់ារ បឬ់ច្បត្ននយានត្របនេរខលេះ
 នៅច្បននាល េះដរមត្ររងូផ្លូវនងិដខសរំនូសបងាូត្ ត្របសិននបើនៅច្បននាល េះ

ដខសរនូំសបងាូត្នងិយានច្បត្ននេះត្ចិ្បជាង ៣ ដម៉ែត្រត្ ដដលមនិ
អាច្បឲ្យយានមយួនផ្សងនរៀត្បរាននដយឥត្ឆ្លងកាត្ឬ់ជាន់
នលើដខសរំនូសបងាូត្
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មា្ា២៣(ត)
 នៅជិត្បនង្ហោ លនេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ឬផ្លល កសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ ដដលន្វើឲ្យាងំ

ដេាកំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវមនិអាច្បនមើលន ើញសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ទងំននេះាន
 នៅត្ររបរី់កដនលងដដលន្វើឲ្យរាងំសទេះដល់ត្រច្បកនច្បញចូ្បល ការច្បត្ ឬការ បន់ន

យានដនរនរៀត្

របូភាពទី៥៥
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មា្ា២៣(ត)
 នៅនលើស្ថពុ ន នលើផ្លូវនត្រកាមស្ថពុ ន នលើផ្លូវរូង នលើផ្លូវត្របសពវ នលើផ្លូវកាត្ផ់្លូវរថ្នេលើង

នលើផ្លូវកាុងរងវងម់ូល ផ្លូវនកាងខាល ងំ ឬនលើផ្លូវនចត្ខាល ងំ ដដលមនិអាច្បនមើលយាន
នផ្សងនរៀត្ពីច្បមាង យាន

របូភាពទី៥៦
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របូភាពទី៥៧
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មា្ា២៣(ត)
 នៅច្បននាល េះត្ិច្បជាង ២០ ដម៉ែត្រត្ ពីផ្លូវរថ្នេលើងឆ្លងកាត្់
 នៅច្បននាល េះត្ិច្បជាង ១០ ដម៉ែត្រត្ ពមីខុនិងពីនត្រកាយរីាងំបូមរងក

របស់យានពនលត្់ំ រោេិយ័នងិនៅមុខស្ថថ នយីពនលត្់ំ រោិេយ័

របូភាពទី៥៨
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មា្ា២៣(ត)
 នលើត្រច្បកនច្បញចូ្បលននំោរស្ថធារណៈ
 នៅនលើត្ររូងផ្លូវមុខត្រច្បកនច្បញចូ្បលផ្ទេះឯកជន នលើកដលងដត្យានរបស់មាច ស់ផ្ទេះ

ដដលជាកមមសិរធិដត្មយួ
 ជាពីរជួររនទងមោា

របូភាពទី៥៩
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មា្ា២៣(ត)
 នៅនលើដរមត្ររូងផ្លូវមាា ង នបើនៅដរមមាា ងនរៀត្ដដល មមុខោា ជាកដនលង

រុកសត្រមាបឲ់្យយានជំនិេះច្បត្ នលើកដលងដត្កាុងករណីដដលអាច្បច្បត្ាន
ទងំសងខាង

 នៅកដនលងដដលមានសញ្ញា ហាម ប់
របូភាពទី៦០
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មា្ា២៣(ត)

 នៅនលើត្ររូងផ្លូវថ្ាល់នលើសពី ២៤នមា៉ែ ង
 នៅច្បននាល េះតិ្ច្បជាង ១០ដម៉ែត្រត្ ពីមុខនិងពីនត្រកាយផ្លល កសញ្ញា កដនលង

របស់រថ្យនដត្រកុង ប់
 នៅច្បននាល េះតិ្ច្បជាង ១ដម៉ែត្រត្ ពីមុខឬពីនត្រកាយរថ្យនដដដល បឬ់ច្បត្

បនដកនទុយោា
 នៅជិត្ផ្លូវត្របសពវឬផ្លូវបត្។់
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មា្ា២៤
 ការនបើកទវ រយានជំនិេះនដើមបចុី្បេះឬនឡើងត្រតូ្វមានការត្របុងត្របយត័្ាជាបជ់ានិច្បច

ជាពិនសស ច្បំនពាេះការនបើកទវ រចុ្បេះឬនឡើងនៅដផ្ាកខាងនឆ្វងយាន។

របូភាពទី៦១
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មា្ា២៥
មុននពលនច្បញដំនណើ រពីច្បំណត្ ំាកនបើកបរត្រត្ូវឲ្យសញ្ញា យា៉ែ ងច្បាស់

និងត្ររបត់្រោនជ់ាដំណង ងដល់ ំាកដនរដដលកំពុងនត្របើត្រាស់ផ្លូវននាេះ នដយត្រត្ូវ
នជឿជាកថ់ាការនច្បញដំនណើ ររបស់យានយនដោម នបណ្តដ លឲ្យមាននត្រោេះថាា ក់
ដល់ំាកដនរនឡើយ។

របូភាពទី៦២
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មា្ា២៥(ត)

មុននពលផ្លល ស់បាូររសិនៅយានជនំិេះដូច្បជា ការបត្ន់ឆ្វងឬបត្ស់្ថដ ំ
ការបដូររនលងផ្លូវ ការបត្ត់្រត្ឡបន់ត្រកាយឬថ្យនត្រកាយ ការដំបខាងនដើមបី
 បឬ់ច្បត្ ាំកនបើកបរត្រត្ូវបនថយនលបឿននិងឲ្យសញ្ញា យា៉ែ ងច្បាស់ និង
ត្ររបត់្រោនជ់ាដំណង ងដល់ ាំកដនរដដលកំពុងនត្របើត្រាស់ផ្លូវននាេះ។
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មា្ា២៥(ត)
កាុងការបត្ន់ឆ្វងឬបត្ស់្ថដ ំ ការបត្ត់្រត្ឡបន់ត្រកាយឬថ្យនត្រកាយ ាំកនបើកបរត្រតូ្វំនុវត្ាាមវធិានដូច្បខាងនត្រកាម៖

១- ការបត់ឆ្វេង

 មនុនងងន វ្ើការបត្ន់ឆ្វង ត្រតូ្វត្រកនឡកនមើលនត្រកាយាមក ច្កន់មើលនត្រកាយ ពិនសស ាមក ច្កខ់ាងនឆ្វង
នដើមបឲី្យដងងរីាងំនិងច្បលនាច្បរាច្បរណ៍នៅពីខាងនត្រកាយ

 ត្រតូ្វន វ្ើសញ្ញា បដូររិសនៅខាងនឆ្វងឲ្យានច្បមាង យត្ររបត់្រោនពី់កដនលងដដលត្រត្ូវបត្់ និងបនថយនលបឿន
នហើយនបើោម នឧបសរោ វំីនរ ត្រតូ្វនបើកដំបរំនូសបងាូត្កណ្តដ លត្ររូងផ្លូវ

របូភាពទ៦ី៣
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មា្ា២៥(ត)
 នៅនពលនរៀបនងងបត្ន់ឆ្វង ត្រត្ូវនមើលនឆ្វង ស្ថដ ំ នងិនមើលនឆ្វងមដងនរៀត្ ពិនសស នមើល

ច្បរាច្បរណ៍យានមកពរីសិផ្ទុយ។ នបើផ្លូវរំននរ ត្រត្ូវបត្ន់ដយត្របុងត្របយត័្ា ពិនសស
ច្បំនពាេះនថ្មើរនជើងដដលកំពុងឆ្លងកាត្។់ នបើផ្លូវមនិរំននរ ត្រត្ូវរងច់នំដយរុកឲ្យំាកនបើកបរ
យានដដលមកពីរិសផ្ទុយនិងមកពីរសិខាងស្ថដ ំនៅមុន

របូភាពទី៦៤
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មា្ា២៥(ត)
 ការបត្ន់ឆ្វងត្រតូ្វន វ្ើាមដបបនសៀរស្ថដ ំ រឺបត្ពី់នត្រកាយយានមកពីរិស
ផ្ទុយ នលើកដលងដត្មានការដណនាពីំនររាលច្បរាច្បរណ៍។

របូភាពទ៦ី៥
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មា្ា២៥(ត)
២-ការបត់ស្ត ាំ

 មុននងងន្វើការបត្ស់្ថដ ំ ត្រត្ូវត្រកនឡកនមើលាមក ច្កន់មើលនត្រកាយ ពិនសស ាម
ក ច្កខ់ាងស្ថដ ំ នដើមបឲី្យដងងរីាងំនិងច្បលនាច្បរាច្បរណ៍យាននៅពីខាងនត្រកាយ

 នបើោម នឧបសរោំវីនរ ត្រត្ូវន្វើសញ្ញា បដូររិសខាងស្ថដ ំ ឲ្យានច្បមាង យត្ររបត់្រោនព់រីី
កដនលងដដលត្រត្ូវបត្់ និងបនថយនលបឿន នហើយនបើកដំបមកស្ថដ ំ

របូភាពទី៦៦
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មា្ា២៥(ត)
 នៅនពលនរៀបនងងបត្ស់្ថដ ំ ត្រត្ូវនមើលនឆ្វងស្ថដ ំ នហើយត្រត្ូវនមើលនត្រកាយាមក ច្កខ់ាង

ស្ថដ ំមដងនរៀត្ ជាពិនសសត្រត្ូវនជឿជាកថ់ា ោម នឧបសរោនៅខាងស្ថដ ំដផ្ាកខាងនត្រកាយ
នឡើយ។ នបើរំននរ ត្រត្ូវនបើកឲ្យនកៀកស្ថដ ំបំផុ្ត្ដដលអាច្បន្វើនៅាន នងិត្រត្ូវត្របងុ
ត្របយត័្ាច្បំនពាេះនថ្មើរនជើងដដលកំពុងឆ្លងកាត្។់

របូភាពទី៦៧
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មា្ា២៥(ត)
៣-ការបត់ត្តឡប់ឆ្ត្កាយនិងថយឆ្ត្កាយ

 ំាកនបើកបរដដលមានបំណងបត្ត់្រត្ឡបន់ត្រកាយឬថ្យនត្រកាយ ត្រត្ូវនជឿ
ជាកថ់ារនងវើននេះមនិន វ្ើឲ្យរខំានខាល ងំ ឬបណ្តដ លឲ្យមាននត្រោេះថាា កដ់ល់
ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវនផ្សងនរៀត្នឡើយ

 ច្បំនពាេះការនបើកបរថ្យនត្រកាយ ាំកនបើកបរត្រតូ្វត្របុងត្របយត័្ានិងត្រកនឡក
នមើលច្បលនាច្បរាច្បរណ៍ខាងនត្រកាយយានត្ររបវ់និារី ពិនសសមុននងងថ្យ
នត្រកាយ ត្រតូ្វត្របុងត្របយត័្ានមើលឲ្យានសពវត្រជុងនត្រជាយច្បំនពាេះកុមារតូ្ច្បឬ
សត្វតូ្ច្បៗនៅខាងនត្រកាយ
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របូភាពទី៦៨
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មា្ា២៥(ត)
 ហាមបត់ត្តឡបឆ់្ត្កាយ ឆ្ៅក្នងុក្រណីដូចខាងឆ្ត្កាម៖

 នៅជិត្ផ្លូវត្របសពវឬជិត្ផ្លូវរថ្នេលើងឆ្លងកាត្់
 នៅត្រត្ងផ់្លូវនកាងដដល ាំកនបើកបរមនិអាច្បនមើលន ើញយាននផ្សងៗ

នរៀត្ានកាុងច្បមាង យ ១៥០ដម៉ែត្រត្
របូភាពទី៦៩
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មា្ា២៥(ត)
 នៅជិត្ដល់កំពូលខពុស់និងនៅនពលចុ្បេះពីកំពូលខពុស់
 នៅកដនលងដដលមានសញ្ញា ហាមបត្ត់្រត្ឡបន់ត្រកាយ
 នៅនលើត្ររូងផ្លូវឯករិស។

របូភាពទី៧០
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មា្ា២៥(ត)

វធិានខាងនលើននេះ ត្រត្វូាននលើកដលង នពលមាន
សញ្ញា បញ្ញា របស់នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ឬរំនូសសញ្ញា
ច្បរាច្បរណ៍នៅនលើត្ររូងផ្លូវ។
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មា្ា២៦
នៅនពលមាននថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្់ ាំកនបើកបរត្រតូ្វំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖

១- ត្ររបក់រណីទងំំស់ ាំកនបើកបរត្រតូ្វដត្ បន់ៅនពលនថ្មើរនជើង
កំពុងឆ្លងកាត្ឬ់នរៀបនងងឆ្លងកាត្ន់ៅកដនលងដដលមានរំនូសសញ្ញា
សត្រមាបន់ថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្។់

របូភាពទី៧១
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មា្ា២៦(ត)
នៅនពលមាននថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្់ ាំកនបើកបរត្រតូ្វំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖

១- ត្ររបក់រណីទងំំស់ ាំកនបើកបរត្រតូ្វដត្ បន់ៅនពលនថ្មើរនជើង
កំពុងឆ្លងកាត្ឬ់នរៀបនងងឆ្លងកាត្ន់ៅកដនលងដដលមានរំនូសសញ្ញា
សត្រមាបន់ថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្។់

របូភាពទី៧២
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មា្ា២៦(ត)
២- នៅត្រត្ងក់ដនលងផ្លូវត្របសពវឬនៅជិត្នកៀកផ្លូវត្របសពវ ាំកនបើកបរត្រតូ្វហាម

ឃាត្ក់ាុងការន វ្ើឲ្យអាកខ់ានឬរាងំសទេះដល់នថ្មើរនជើងដដលកំពុងឆ្លងកាត្់
ត្ររូងផ្លូវ នទេះបីោម នរំនូសសញ្ញា សត្រមាបន់ថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្ក់ន៏ដយ។

របូភាពទ៧ី៣
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មា្ា២៦(ត)
៣- កាុងករណីមានរំនូសសញ្ញា សត្រមាបន់ថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្ន់ៅត្រត្ងផ់្លូវត្របសពវ

ដដលមាននេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ឬមានភាា កង់្ហរបញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍នៅរី
ននាេះ នទេះបីមាននេលើងពណ៌នបត្ងឬមានបញ្ញា ភាា កង់្ហរឲ្យនៅមុខក៏
នដយ ាំកនបើកបរមនិត្រតូ្វន វ្ើឲ្យរខំានឬន វ្ើឲ្យរាងំសទេះដល់នថ្មើរនជើងដដល
កំពុងឆ្លងកាត្ន់ៅនលើរំនូសសញ្ញា នថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្ន់ឡើយ។ ច្បំនពាេះំាក
នបើកបរដដលបត្ចូ់្បលត្ររូងផ្លូវនផ្សងនរៀត្ នហើយនៅត្ររូងផ្លូវននាេះមាន
នថ្មើរនជើងកំពុងឆ្លងកាត្់ ាំកនបើកបរត្រតូ្វបនថយនលបឿន នបើចាំច្បត់្រតូ្វ
 បន់ដើមបផី្ដល់សិរធិឲ្យនថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្រ់ចួ្បរាល់សិន។
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របូភាពទី៧៤
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មា្ា២៦(ត)
៤- កាុងករណីមានរំនូសសញ្ញា សត្រមាបន់ថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្ន់ៅត្រត្ងផ់្លូវត្របសពវ

ដដលោម ននេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ឬោម នភាា កង់្ហរបញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍នៅរី
ននាេះ ាំកនបើកបរត្រតូ្វបនថយនលបឿន ឬត្រតូ្វ បន់ដើមបផី្ដល់សិរធិឲ្យ
នថ្មើរនជើងដដលកំពុងឆ្លងកាត្ឬ់នរៀបនងងឆ្លងកាត្ន់ៅមុន។

របូភាពទ៧ី៥
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ជំពូកទី៤

ការទ្បើទ្លើងនិងសរូសពទយានជំនិិះ
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មា្ា២៧

នៅនពលយបឬ់នពលនថ្ង កាលណ្តនមើលមនិន ើញ
ច្បាស់ត្ររបត់្រោន់ ដូច្បជានៅនពលនេលៀងខាល ងំ ចុ្បេះំព័ទ ឬឆ្លង
កាត្ផ់្លូវរូង ំាកនបើកបរយាននៅនលើត្ររូងផ្លូវត្រត្ូវនត្របើត្រាស់
នេលើងសញ្ញា ាមលកាខណឌ ដូច្បខាងនត្រកាម៖

146



មា្ា២៧(ត)
១- ក្នងុក្រណីក្ាំពុងឆ្បើក្បរយានយនដ៖

ក- នេលើងហាវ : នៅនពលយប់ នៅនលើត្ររូងផ្លូវដដលោម នំរោិសនីបំេលឺ ជា
រូនៅត្រតូ្វនត្របើនេលើងហាវ នដើមបី នមើលនៅមុខឲ្យានឆាង យ ដត្ត្រត្ូវត្របុងត្របយត័្ាកំុឲ្យ
រខំានដល់ច្បរាច្បរណ៍ដដលមកពីរិសផ្ទុយ។

ហាមនបើកនេលើងហាវ នៅកាុងរីត្រកុងឬរីត្របជំុជនដដលមាននេលើងំរោិសនីបំេលឺ
ត្ររបត់្រោន់ នលើកដលងដត្ករណីន វ្ើសញ្ញា សំុដជងឬសំុនបើកផ្លូវនដយនត្របើឆាល ស់ោា
ជាមយួនេលើងកូត្។
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របូភាពទី៧៦
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មា្ា២៧(ត)
ខ- នេលើងកូត្ : ត្រត្ូវនត្របើនេលើងកូត្ កាុងករណីដូច្បខាងនត្រកាម៖
 នៅនពលយប់ នៅកាុងរីត្របជុំជននិងនត្រៅរីត្របជុំជនដដលមាននេលើងំរោិសនបីំេលាឺមផ្លូវ
 នៅនពលយប់ នៅនត្រៅរីត្របជុំជនដដលោម ននេលើងំរោិសនបីេំលាឺមផ្លូវ កាុងករណីនរៀបនងង

នជៀសយានមយួនផ្សងនរៀត្ និងនៅនពលនបើកបរពីនត្រកាយជិត្យានជំនិេះមយួនរៀត្
 នៅនពលនថ្ង កាលណ្តនមើលមនិន ើញច្បាស់ត្ររបត់្រោនដូ់ច្បជានៅនពលនេលៀងខាល ងំ ឬចុ្បេះ

ំព័ទ ឬឆ្លងកាត្ផ់្លូវរូង
 នេលើងកូត្អាច្បនត្របើត្រាស់ឆាល ស់ោា នងងនេលើងហាវ ន្វើឲ្យមានពនលេឺលងបដេលត្ៗ ជាសញ្ញា ជំនួសសីុ

នផ្ល នៅនពលយប។់
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របូភាពទី៧៧
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មា្ា២៧(ត)
រ- នេលើងរីាងំ : នៅនពលយបក់ាុងរីត្របជុជំន យានជនំិេះទងំឡាយដដលកំពុងនបើកបរយា៉ែ ង

នហាច្បណ្តស់កត៏្រត្ូវមាននេលើងរីាងំដដរ នដយមនិាច្បន់ត្របើនេលើងកូត្ ត្របសិននបើត្ររូងផ្លូវ
មានពនលឺនេលើងំរោិសនីត្ររបត់្រោន។់ នេលើងរីាងំននេះនត្របើត្រាស់សត្រមាបត់្រាបវ់ត្ដមានយាន
និងរំហំយានដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវដដលនមើលពីមុខ។

របូភាពទី៧៨
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មា្ា២៧(ត)

 - នេលើងនផ្សងៗ : នៅនពលយបឬ់នៅនពលនថ្ងដដលមានអាកាសធាតុ្មនិលអ មនិអាច្បនមើលនៅ មុខ
ន ើញច្បាស់ ំាកនបើកបរត្រត្ូវនត្របើ៖

 នេលើងត្រកហម : សត្រមាបត់្រាបវ់ត្ដមានននយានជំនេិះនិងរំហំររងងយានដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវ ដដល
នមើលពីនត្រកាយ

 នេលើងបំេលផឺ្លល កនលខ : សត្រមាបឲ់្យនរនមើលនលខសមាោ ល់យានជំនិេះន ើញច្បាស់ពីខាងនត្រកាយ
 នេលើងររងងយាន : បង្ហា ញរំហំររងងយានឬបនទុកត្រច្បនងងត្រច្បង្ហងដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវនផ្សងនរៀត្
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មា្ា២៧(ត)

 នេលើងសញ្ញា បដូររិស : សត្រមាបត់្រាបដ់ំណង ងដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវនផ្សងនរៀត្ នៅនពលបដូររិស នៅ
នឆ្វងឬនៅស្ថដ ំ

 នេលើងសញ្ញា ថ្យនត្រកាយ : សត្រមាបត់្រាបដ់ំណង ងដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវនៅខាងនត្រកាយយាន នៅ
នពលន្វើច្បលនាថ្យនត្រកាយ

 នេលើងសដុប : សត្រមាបត់្រាបដ់ំណង ងដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវខាងនត្រកាយយាននៅនពលជានឬ់ ចប់
្ហាវ ងំ នដើមបបីនថយនលបឿនឬប្ឈបយ់ាន
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មា្ា២៧(ត)
 នេលើងសញ្ញា អាសនា : សត្រមាបត់្រាបដ់ំណង ងដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវនផ្សងនរៀត្ំំពីនត្រោេះថាា ក់ ដដល

អាច្បនកើត្មាននឡើង ដូច្បជានៅនពលំាកនបើកបរត្រត្ូវបងាំច្បិត្ដនបើកបរកាុងនលបឿនយឺត្ នដយមូល
នហតុ្ំូសសនណ្តដ ងរថ្យនដខូច្បឬផ្ទុកវត្ថុត្រច្បនងងត្រច្បង្ហង នងិនៅនពល បឬ់ច្បត្នលើត្ររូងផ្លូវនត្រៅរី
ត្របជុំជន នដយមូលនហតុ្យានខូច្ប ឬជាបទ់ករ់ងនងងនត្រោេះថាា ក់ ឬធាល ករ់ំនញិមនិអាច្បនលើកវញិ
ានភាល មៗ

 នេលើងចុ្បេះំព័ទ : សត្រមាបន់ត្របើនៅនពលចុ្បេះំព័ទឬនេលៀងខាល ងំ។ នេលើងចុ្បេះំព័ទអាច្បនត្របើជនំួសនេលើងកូត្ ឬ
អាច្បនត្របើបដនថមនលើនេលើងកូត្ាន

 នេលើងនពលនថ្ង : សត្រមាបន់ត្របើត្រាស់នៅនពលនថ្ង។ យានយនាត្ររបត់្របនេរអាច្បនត្របើត្រាស់នេលើង ននេះ
ាននដើមបឲី្យយានជំនិេះនផ្សងនរៀត្ង្ហយត្រសួលនមើលន ើញ។
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របូភាពទី៧៩

155



មា្ា២៧(ត)
២- ក្នងុក្រណីក្ាំពុងឆ្បើក្បរយានដដលមិនដមនជាយានយនដ ំាកនបើកបរយានត្របនេរដូច្បខាងនត្រកាម ត្រត្ូវ

ំនុវត្ដដូច្បត្នៅ៖
 រនរេះំូសទញនដយមនុសស ត្រត្ូវមាននេលើងឬក ច្កច់ងំពនលពឺណ៌សឬនលឿងដកន់ៅខាងមុខ

និងនេលើងឬក ច្កច់ងំពនលពឺណ៌ត្រកហមមយួដកន់ៅខាងនត្រកាយ។ នេលើងទងំពីរននេះ ដកន់ៅត្រជុង
រនរេះ មនងងត្ររូងផ្លូវ

 រនរេះំូសទញនដយសត្វ ត្រត្ូវមាននេលើងឬក ច្កច់ងំពនលពឺណ៌សឬនលឿងពីរដកន់ៅខាងមុខ
ត្រជុងរនរេះសងខាង និងត្រត្ូវមាននេលើងឬក ច្កច់ងំពនលពឺណ៌ត្រកហមពីរដកន់ៅខាងនត្រកាយត្រជុង
រនរេះសងខាង
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មា្ា២៧(ត)

 នទច្បត្រកយាននិងត្រតី្ច្បត្រកយាន ត្រតូ្វមាននេលើងឬក ច្ កច់ងំពនលឺពណ៌សយា៉ែ ង
តិ្ច្បមយួនៅខាងមុខ និងត្រតូ្វមាននេលើងឬក ច្ កច់ងំពនលឺពណ៌ត្រកហមយា៉ែ ង
តិ្ច្បមយួនៅខាងនត្រកាយ

 រុមឺ៉ែកសនណ្តដ ងនដយនទច្បត្រកយានយនាឬនដយកង់ ត្រត្ូវមានក ច្កច់ងំពនលឺ
ឬនេលើងពណ៌ត្រកហម ពីរដកន់ៅខាងនត្រកាយត្រជុងរុមឺ៉ែកសងខាង
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មា្ា២៧(ត)
៣- ក្នងុក្រណីឈប់ឬចតយានយនដ នៅនលើត្ររូងផ្លូវដដលោម ននេលើងំរោិសនីស្ថធារណៈ

បំេលឺ ត្រតូ្វនត្របើ៖
 នេលើងរីាងំ : សត្រមាបត់្រាបដំ់ណង ងដល់ ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវដដលមកពីខាងមុខឲ្យ

ដងងពីវត្ដមានយាន និងរំហំររងងយាន
 នេលើងត្រកហម : សត្រមាបត់្រាបដំ់ណង ងដល់ ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវដដលមកពីខាង

នត្រកាយឲ្យដងងពីវត្ដមានយាននិងរំហំររងងយាន
 នេលើងបំេលផឺ្លល កនលខ : សត្រមាបឲ់្យនរនមើលនលខសមាោ ល់យានជំនិេះ ន ើញច្បាស់

ពីខាងនត្រកាយ។
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មា្ា២៧(ត)

នៅរីត្របជុជំន ការនត្របើត្រាស់នេលើងសញ្ញា ដដលានដច្បងកាុងច្បំណុច្ប
៣ ននេះ មនិចាំច្បន់ត្របើត្រាស់នរ នបើមាននេលើងំរោិសនបីេំលឺ នហើយមានពនលឺ
ត្ររបត់្រោនអ់ាច្បឲ្យ ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវនមើលយានានច្បាស់ពីច្បមាង យយា៉ែ ងត្ចិ្ប
២០ដម៉ែត្រត្។
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មា្ា២៧(ត)

៤-កាុងករណីច្បត្រុមឺ៉ែកឬសឺមរីុមឺ៉ែកដដលផ្លដ ច្បន់ច្បញពីរថ្យនដ ត្រត្ូវច្បត្ដំប
ចិ្បន ច្ ើមផ្លូវឬជាយផ្លូវនហើយ ត្រតូ្វនត្របើនេលើងសឬនលឿងមយួនៅខាងមុខ និងនេលើងត្រកហម
មយួនៅខាងនត្រកាយ។ នេលើងនីមយួៗត្រតូ្វដកន់ៅ ត្រជុងននយាន“ត្រជុងរុមឺ៉ែក”ដដល
 មមុខនៅនងងត្ររូងផ្លូវដដលរុមឺ៉ែកឬសឺមរីុមឺ៉ែកត្នត្រមៀបោា ាមបនណ្តដ យននាេះ។ នៅ
កាុងរីត្របជំុជន ការនត្របើត្រាស់នេលើងននេះមនិចាំច្បន់រ ត្របសិននបើមាននេលើងំរោិសនីបំេលឺ
ាមត្ររូងផ្លូវដដល មានពនលឺត្ររបត់្រោនអ់ាច្បឲ្យ ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវនមើលន ើញយានជំនិេះ
ដដលច្បត្នៅនលើត្ររូងផ្លូវពីច្បមាង យយា៉ែ ងតិ្ច្ប ១០០ដម៉ែត្រត្។
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មា្ា២៧(ត)

៥-កាុងករណីដដលយានជំនិេះត្រតូ្វបងាំឲ្យ បឬ់ច្បត្នៅនលើត្ររូងផ្លូវដដល
អាច្បបងាជាឧបសរោឬនត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ ដូច្បជានៅជិត្ផ្លូវត្របសពវ ផ្លូវបត្់ ផ្លូវនកាង
ផ្លូវចុ្បេះរលួ និងផ្លូវរថ្នេលើងឆ្លងកាត្់ នដយមូលនហតុ្យានខូច្បោងំឬជាបទ់ករិ់ន
នងងនត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ នហើយមនិអាច្បរកិំលយាននច្បញពីត្ររូងផ្លូវានននាេះ ំាក
នបើកបរត្រតូ្វត្រាបដំ់ណង ងំំពីឧបសរោដល់ ាំកនបើកបរនផ្សងនរៀត្នដយនត្របើនេលើង
សញ្ញា អាសនាឬ/និង ដកស់ញ្ញា ត្រតី្នកាណយា៉ែ ងតិ្ច្បច្បមាង យ ៣០ដម៉ែត្រត្ ពីខាង
នត្រកាយ យាន ដដលអាច្បនមើលន ើញកាុងច្បមាង យយា៉ែ ងតិ្ច្ប ១០០ដម៉ែត្រត្។
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មា្ា២៧(ត)

កាុងករណីដដលយានមានរនំញិធាល កន់លើត្ររូងផ្លូវនហើយមនិអាច្ប
នលើករនំញិានភាល មៗននាេះ ត្រត្ូវន វ្ើសញ្ញា ត្រាបដ់ំណង ងដល់ ាំកនបើកបរ
នផ្សងនរៀត្ នដយនត្របើសញ្ញា ត្រត្ីនកាណ នងិនេលើងសញ្ញា អាសនាត្រពមោា
ឬយា៉ែ ងនហាច្បណ្តស់កន៏ត្របើសញ្ញា ត្រត្ីនកាណមយួនៅច្បមាង យយា៉ែ ងត្ចិ្ប
៣០ដម៉ែត្រត្ ពរីំនិញននាេះ។
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មា្ា២៧(ត)

៦-នេលើងសញ្ញា ពិនសសអាច្បនត្របើានត្ររបន់ពលនវលាកាុងនពល
កំពុងបំនពញភារកិច្បច ច្បំនពាេះយាន ពនលត្់ំ រោេិយ័ យានសន្ង្ហោ េះរបស់
មនទីរនពរយ យាននររាល នយាធា កងរាជអាវុ្ហត្ថ កបួនរណៈ
ត្របត្ិេូ កបួនថាា កដ់ងកនាជំានខ់ពុស់ ឬកបួនយានដដលមាននររាល
ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាមំុខ។
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មា្ា២៨

ការនត្របើត្រាស់សូរសពទយានជំនិេះ ត្រត្ូវំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖
១- ការនត្របើត្រាស់សញ្ញា សូរសពទ“សីុនផ្ល” ត្រត្ូវំនុញ្ញា ត្ឲ្យនត្របើត្រាស់ដត្នៅនពល

នថ្ង នដើមបឲី្យដំណង ងដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវដនរនរៀត្ នជៀសវាងនូវនត្រោេះថាា ក់
ដដលអាច្បនកើត្មាននឡើងជាយថានហតុ្និង នដើមបសំុីដជងនៅនត្រៅរីត្របជំុជន។

២- នៅនពលយបស់ញ្ញា សូរសពទសីុនផ្ល ត្រតូ្វជំនួសនដយសញ្ញា នេលើងហាវ កូត្ឆាល ស់
ោា សត្រមាបឲ់្យ ដំណង ងដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវដនរនរៀត្នដើមបនីជៀសវាងនូវ
នត្រោេះថាា កនិ់ងសំុដជង។
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មា្ា២៨(ត)
៣- សញ្ញា សូរសពទពិនសសអាច្បនត្របើានត្ររបន់ពលនវលាកាុងនពលកពុំងបំនពញភារកិច្បច

ច្បំនពាេះ យានពនលត្់ំ រោេិយ័ យានសន្ង្ហោ េះរបស់មនទីរនពរយ យាននររាល នយាធា
កងរាជអាវុ្ហត្ថ កបួនរណៈ ត្របត្ិេូ កបួនថាា កដ់ងកនាជំានខ់ពុស់ឬកបួនយានដដលមាន
នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាមំុខ។

៤- សញ្ញា សូរសពទ ត្រត្ូវនត្របើកាុងរយៈនពលខលី រឺមនិយូរជាងការចាំច្បន់ឡើយនលើកដលងដត្
មាន ការត្របកាសអាសនា។

៥- សញ្ញា សូរសពទសីុនផ្លខយល់ត្រត្ូវហាមនត្របើនៅកាុងរីត្រកុង រីត្របជុំជន ឬនៅជិត្មនទីរនពរយ។

របូភាពទី៨២
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មា្ា២៩

ការនត្របើនេលើងសញ្ញា ពិនសសនិងសូរសពទពិនសសត្រត្ូវំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖
១- នេលើងសញ្ញា ពិនសស រឺជានេលើងបដនថមមានជេះពនលឺនផ្លក បននាទ រ

េលងបដេលត្ៗវលិជំុវញិនិងមាននត្រច្បើនពណ៌ ដដលមានំត្ថនយ័
ដូច្បខាងនត្រកាម៖
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មា្ា២៩(ត)
ក- នេលើងសញ្ញា ពិនសសពណ៌នខៀវឬត្រកហម ត្រត្ូវនត្របើសត្រមាបដ់ត្យានដដលមានសិរធិអារិ

ភាព ដូច្បជាយានពនលត្់ំ រោិេយ័ យានសន្ង្ហោ េះរបស់មនទីរនពរយ យាននររាល
នយាធា កងរាជអាវុ្ហត្ថ កបួនរណៈត្របត្ិេូ កបួនថាា កដ់ងកនាជំានខ់ពុស់ ឬកបួនយាន
ដដលមាននររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាមំុខ នៅនពលកំពុងបនំពញភារកិច្បច នដើមបឲី្យ
ដំណង ងពីវត្ដមានយានដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវនផ្សងនរៀត្។

របូភាពទី៨៣
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មា្ា២៩(ត)
ខ- នេលើងសញ្ញា ពិនសសពណ៌នលឿងរំុ ត្រតូ្វនត្របើសត្រមាបដ់ត្យានបនត្រមើការង្ហរ

ស្ថធារណៈដូច្បជា យានលាងសមាអ ត្ផ្លូវ យានដថ្ទជំួសជុលផ្លូវ និង
យានដងកជ ា្ូ នពិនសសដដលបំពាកន់េលើងសញ្ញា ពិនសសននេះ នហើយត្រតូ្វ
នបើកបរកាុងនលបឿនយឺត្។

របូភាពទី៨៤
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មា្ា២៩(ត)

២- សញ្ញា សូរសពទពិនសស រឺជាសញ្ញា សូរសពទបដនថមដដលនត្របើត្រាស់
សត្រមាបយ់ានមានសិរធិអារិភាព ដូច្បជាយានពនលត្់ំ រោិេយ័ យាន
សន្ង្ហោ េះរបស់មនទីរនពរយ យាននររាល នយាធា កងរាជអាវុ្ហត្ថ
កបួនរណៈត្របតិ្េូ កបួនថាា កដ់ងកនាជំានខ់ពុស់ ឬកបួនយានដដលមាន
នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាមុំខ ដដលមានបដនថមសំនឡងសីុដរ ៉ែន
នរារិ៍។ ច្បំដណកឯយានសន្ង្ហោ េះបនាទ នស់ត្រមាបម់នទីរនពរយមានបដនថម
សំនឡងនរារិ៍ពីរដងនឡើងចុ្បេះៗ។
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មា្ា២៩(ត)

៣- នៅនពលជួបយានដដលបន ច្ញនេលើងសញ្ញា ពិនសសពណ៌នលឿងរំុ
កំពុងបំនពញភារកិច្បច ាំក នបើកបរត្រតូ្វត្របុងត្របយត័្ាកាុងការនជៀសនិង
ដជងយានទងំននេះ។

៤- នៅនពលជួបយានមានសិរធិអារិភាពកំពុងបំនពញភារកិច្បចនដយនត្របើ
នេលើងសញ្ញា ពិនសសនិង សញ្ញា សូរសពទពិនសស ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវ
ដនរនរៀត្ ត្រត្ូវបនថយនលបឿនដំបខាងស្ថដ ំ ឬ បន់ដើមបរុីកឲ្យយាន
ទងំននេះដជងនជៀស ឬឆ្លងកាត្ន់ដយង្ហយត្រសួល។
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មា្ា២៩(ត)
នដយដឡកនៅនពលកំពុងបំនពញភារកិច្បច យានមានសិរធិអារិភាពដូច្បជាយានពនលត្់

ំរោេិយ័ យានសន្ង្ហោ េះរបស់មនទីរនពរយ យាននររាល នយាធា កងរាជអាវុ្ហត្ថ កបួនរណៈ
ត្របត្ិេូ កបួនថាា កដ់ងកនាជំានខ់ពុស់ ឬកបួនយានដដលមាននររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាមំខុ
អាច្បនបើកបរ៖

 ប្ញ្ញច សរិសនៅនលើផ្លូវឯករិស
 នៅនពលនេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ បន ច្ញពនលឺពណ៌ត្រកហម
 កាុងនលបឿនមនិកំណត្់
 នដយមានសិរធិអារិភាពនលើផ្លូវត្របសពវ
 កាត្ឬ់ជានដ់ខសរំនូសបងាូត្ជាប។់
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មា្ា២៩(ត)

នទេះបីកាុងករណីណ្តកន៏ដយ ំាកនបើកបរយានត្របនេរននេះត្រត្ូវ
នបើកបរនដយត្របុងត្របយត័្ាជានិច្បច នដើមបនីជៀសវាងនត្រោេះថាា កដ់ល់ំាកនត្របើ
ត្រាស់ផ្លូវនផ្សងនរៀត្ និងត្រត្ូវនោរពសញ្ញា បញ្ញា នដយភាា កង់្ហរច្បរាច្បរណ៍
ជាដច្បខ់ាត្។
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មា្ា៣០

ការបំពាកស់ញ្ញា សូរសពទ នេលើងបេំលឺ ឬនេលើងលំំនផ្សងៗ
នរៀត្ នត្រៅពីការកណំត្ល់កាណៈបនច្បចកនរស របស់យានជំនិេះ
ត្រត្ូវហាមឃាត្។់
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ជំពូកទី៥

ទ្មើរទជើង និងអ្នកជិិះ ឬអ្នកដឹកសតវ
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មា្ា៣១

នថ្មើរនជើង និងំាកំូសឬំាករុញរនរេះនដ ត្រត្វូនោរពនេលើង
សញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ ផ្លល កសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ ឬសញ្ញា
បញ្ញា របស់ភាា កង់្ហរច្បរាច្បរណ៍។

177



មា្ា៣១(ត)

នថ្មើរនជើងនិង ាំកំសូឬ ាំករញុរនរេះនដ ត្រត្ូវំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖
១- ហាមនត្របើត្រាស់ត្ររូងផ្លូវ នបើនៅសងខាងត្ររងូផ្លូវមានច្បិនពាច ើ ម

ផ្លូវឬជាយផ្លូវដដលជាកដនលងបត្រមុងរុកឲ្យនថ្មើរនជើងនៅមក។
២- ំនុញ្ញា ត្ឲ្យនត្របើត្រាស់ត្ររូងផ្លូវ នបើច្បិនពាច ើ មផ្លូវឬជាយផ្លូវោម ន

លរធភាពឲ្យនថ្មើរនជើងនត្របើត្រាស់ាន នហើយត្រត្ូវនដើរឲ្យនកៀក
ជិត្ច្បិនពាច ើ មផ្លូវាមរសិច្បរាច្បរណ៍។
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មា្ា៣១(ត)
៣- ត្រត្ូវឆ្លងកាត្ា់មរំនូសសញ្ញា ត្របសិននបើមានរំនូសសញ្ញា នៅជិត្

ននាេះ។
៤- នៅកដនលងដដលមានរំនូសសញ្ញា សត្រមាបន់ថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្៖់

 នថ្មើរនជើងត្រត្ូវនោរពាមបញ្ញា ភាា កង់្ហរច្បរាច្បរណ៍ ឬាមសញ្ញា
នេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍

 នៅកដនលងដដលោម ននេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ឬោម នភាា កង់្ហរ
ច្បរាច្បរណ៍បញ្ញា នរ នថ្មើរនជើងត្រត្ូវមានការត្របុងត្របយត័្ាមុននងងឆ្លង
កាត្ត់្ររូងផ្លូវ។ 179



មា្ា៣១(ត)

៥- នៅកដនលងដដលោម នរំនូសសញ្ញា សត្រមាបន់ថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្៖់
 នថ្មើរនជើងមុននងងឆ្លងកាត្ត់្ររូងផ្លូវ ត្រត្ូវនជឿជាកថ់ារនងវើននេះអាច្បន វ្ើ

នៅាននដយោម នការរខំានច្បរាច្បរណ៍យាន ឬន វ្ើឲ្យមាននត្រោេះ
ថាា ក់ំ វីនឡើយ

 នៅនពលឆ្លងកាត្ត់្ររូងផ្លូវ ហាមនថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្ក់ដនលងត្របសពវនន
ត្ររូងផ្លូវ ដត្នថ្មើរនជើងត្រត្ូវឆ្លង កាត្ា់មបនាទ ត្ដ់កងននំក័សត្ររូងផ្លូវ
និងហាមបដងអបងអងឬ់ បន់ៅនលើត្ររូងផ្លូវនបើោម នការចាំច្ប។់
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របូភាពទី៨៥
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មា្ា៣១(ត)

៦- ហាមកុមារអាយុតិ្ច្បជាង ៦ឆាា ំ នដើររនហត្រហូត្នលើផ្លូវថ្ាល់។
៧- ចំ្បនពាេះជនងងងត្ដេាកទងំពីរដដលន វ្ើដំនណើ រនលើផ្លូវថ្ាល់និងឆ្លង

កាត្ផ់្លូវថ្ាល់ ត្រត្ូវមានមនុសសឬសត្វឬឧបករណ៍សត្រមាបន់ាផំ្លូវ។
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មា្ា៣២
កបួនដដងានផ្សងៗនិងការនត្របើត្រាស់ផ្លូវសត្រមាបន់ោលបំណងនផ្សងនរៀត្ដដលមានការំនុញ្ញា ត្ពី

អាជាា ្រ មានសមត្ថកិច្បច ត្រត្ូវនោរពាមការដណនាដូំច្បខាងនត្រកាម៖
ក្- ក្បួនដដងែឆ្សេងៗ៖

 ត្រត្ូវដហនៅដំបត្ររូងផ្លូវខាងស្ថដ ំាមរិសច្បរាច្បរណ៍ នហើយត្រតូ្វរុកត្ររូងផ្លូវដផ្ាកខាងនឆ្វងឲ្យ
នៅរំននរទងំត្រសុង

 អាច្បនដើរដហកបនួជាពីរ បី ឬបនួជួរាន នដយត្របមាណដល់ររងងត្ររូងផ្លូវ នហើយត្រតូ្វនោរព
បរបញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍

 ត្រត្ូវកានន់េលើងពណ៌សនៅខាងមុខ និងត្រត្ូវកានន់េលើងពណ៌ត្រកហមនៅខាងនត្រកាយនៅនពល
យប់ ឬនពលនថ្ងកាលណ្តនមើលមនិន ើញច្បាស់ត្ររបត់្រោន។់
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មា្ា៣២(ត)

ខ- ការឆ្ត្បើត្ាស់សលវូសត្ាប់ឆ្ោលបាំណងឆ្សេងឆ្ ៀត ាមការចាំច្ប់ អាច្ប
ំនុញ្ញា ត្ឲ្យានាម ការកំណត្ន់នត្របកាសំនារត្រកសួងរវាងរដាម្នាីត្រកសួងមហា 
នផ្ទនិងរដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន ឬត្របកាសំនារត្រកសួងរវាងរដា
ម្នាី ត្រកសួងមហានផ្ទនិងរដាម្នាីត្រកសួងំេវិឌ្ឍនជ៍នបរ។
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មា្ា៣៣
ំាកជិេះ ំាកដងក ឬំាកបរសត្វ ត្រត្ូវំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖
១- មនិត្រតូ្វបងាឲ្យមានឧបសរោឬនត្រោេះថាា កដ់ល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវនផ្សងនរៀត្

នដយត្រតូ្វដក់ ចំ្បនួនមនុសសដងកឲ្យសមត្រសបនងងចំ្បនួនសត្វដដលអាច្បបញ្ញា
សត្វឲ្យនៅឬ បា់នត្ររបត់្រោននិ់ងទនន់ពលនវលា។

២- នៅនពលយបឬ់នពលនថ្ង កាលណ្តនមើលមនិន ើញច្បាស់ ត្រត្វូនត្របើនេលើងពណ៌
សនៅខាងមុខ និងនេលើងពណ៌ត្រកហមនៅខាងនត្រកាយ។

៣- នៅនពល បន់ៅនលើត្ររូងផ្លូវ មនិត្រតូ្វបងាឲ្យរខំានដល់យានជំនិេះនផ្សងៗ
នរៀត្ដដលកំពុង ន្វើច្បរាច្បរណ៍។
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មា្ា៣៣(ត)
៤- នៅកាុងរីត្របជំុជន ំាកជិេះ ំាកដងក ឬំាកបរសត្វនៅនលើត្ររូងផ្លូវ ត្រត្ូវ បន់ៅ

ាមរិសដដល ខលួនកំពុងន្វើច្បរាច្បរណ៍ នដយំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖
 ច្បំនពាេះត្ររូងផ្លូវដដលមានរិសច្បរាច្បរណ៍ពីរ ត្រតូ្វ បខ់ាងស្ថដ ំាមរិស

ច្បរាច្បរណ៍របស់ខលួន
 ច្បំនពាេះត្ររូងផ្លូវឯករិស ត្រតូ្វ បខ់ាងស្ថដ ំឬខាងនឆ្វងាមរិសច្បរាច្បរណ៍

នលើកដលងដត្មាន ផ្លល កសញ្ញា ហាមឃាត្។់
៥- ហាមដលងសត្វឲ្យនដើររនហត្រហូត្នលើផ្លូវ។
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ជំពូកទី៦

ករណីមានទ្រិះថ្នន ក់ចរាចរណ៍
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មា្ា៣៤
ត្ររបក់រណីនត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ ជាសមត្ថកិច្បចរបស់នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក។

នៅរាល់ករណី នត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកត្រតូ្វខិត្ខំឲ្យំស់សមត្ថ
ភាពនដើមប៖ី

១- រកាសណ្តដ បធ់ាា បស់្ថធារណៈនៅកដនលងនកើត្នហតុ្។
២- ចត្វ់ធិានការសន្ង្ហោ េះជនរងនត្រោេះជាបនាទ ន។់
៣- រកាសនដសុិខឲ្យដល់ត្ររបភ់ារីពាកព់ន័ធ របស់្ថា ត្ជ់នមាល េះដដលបណ្តដ លមក

ពីនត្រោេះថាា ក់ ច្បរាច្បរណ៍។
៤- ចត្វ់ធិានការជំនាញ ត្របមូលេសដុាង និងពត័្ម៌ាននដើមបនី្វើកំណត្ន់ហតុ្សដី

ពីនត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍។
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មា្ា៣៥

កាុងករណីមាននត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ ភារីពាកព់ន័ធនងងនត្រោេះថាា ក់ ត្រត្ូវំនុវត្ដ
ដូច្បខាងនត្រកាម៖

១- ប្ឈបយ់ានរបស់ខលួនជាបនាទ ន់ នដយមនិន វ្ើឲ្យរខំានឬបងាឲ្យមាន
នត្រោេះថាា កដ់ល់ំាកដនរនរៀត្។

២- មនិត្រតូ្វន វ្ើឲ្យមានការដត្របត្របួលដល់រីកដនលងនកើត្នហតុ្ ឬឲ្យាត្ដ់ន
ឬស្ថា ម ដដលជាកាដ មានត្របនយាជនដ៍ល់ការដសវងរកំាកររួលខុស
ត្រតូ្វកាុងនរឿងនត្រោេះថាា ក។់
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មា្ា៣៥(ត)

៣- ជូនដំណង ងជាបនាទ នន់ៅអាជាា ្រដដនដីឬនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនៅជិត្
បំផុ្ត្។

៤- មនិត្រតូ្វនត្របើហិងាឬបងាជនមាល េះរវាងភារីពាកព់ន័ធ។
៥- មនិត្រតូ្វចកនច្បញពីកដនលងនកើត្នហតុ្មុនការត្រពមនត្រពៀងោា ឬនដយោម នការ

ំនុញ្ញា ត្ពីនររ ាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក។
ចំ្បនពាេះំាកន ើញនហតុ្ការណ៍ ត្រតូ្វជូនដំណង ងជាបនាទ នន់ៅអាជាា ្រដដនដីឬ

នររាលច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវនោកនៅជិត្បំផុ្ត្។
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មា្ា៣៦

នបើនត្រោេះថាា កន់កើត្នឡើងបណ្តា លឲ្យខូច្បខាត្ដត្ត្ររពយ
សមបត្ាិ ភារីទងំពីរអាច្បសត្រមួលោា ាននដយ មនិចាំច្បសំុ់
ំនារារមនពី៍ម្នាីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនឡើយ។
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មា្ា៣៧

កាុងករណីមានមនុសសរងរបសួឬាត្ប់ងជី់វតិ្ ាំកនបើកបរ
ឬ ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវត្ររបរូ់បដដលពាកព់ន័ធនងងនត្រោេះថាា ក់ ឬំាក
ន ើញនហតុ្ការណ៍ននេះ ត្រត្ូវចត្ដ់ច្បងជូនពត័្ម៌ាននៅអាជាា ្រដដ
នដីឬនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ឬប ា្ូ នជនរងនត្រោេះជាបនាទ ន់
នៅមនទីរនពរយដដលនៅជិត្កដនលងនកើត្នហតុ្បំផុ្ត្។
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មា្ា៣៨

ចំ្បនពាេះនត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ដដលភារីមាា ងជាភាា កង់្ហររូត្ឬ
នបសកកមមរូត្ នររាលច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវនោកត្រត្ូវច្បមលង
កំណត្ន់ហតុ្និងន វ្ើរាយការណ៍សដីពីនត្រោេះថាា កន់នេះនផ្ាើនៅ
ត្រកសួងការបរនរសនិងសហត្របតិ្បត្ដិការំនដរជាតិ្ នដើមបចីត្ដ់ច្បង
ឲ្យំាកត្ំណ្តងមកចូ្បលរមួសហការជាមយួនររាលច្បរាច្បរណ៍
ផ្លូវនោកនដើមបពិីនិត្យនិងនលើកវធិានការសមត្រសប។
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ជំពូកទី៧

ការ្រប់្រងយាន និង ការដឹកជញ្ជូន
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មា្ា៣៩
បណណ នបើកបរជាតិ្និងបណណ នបើកបរំនារជាតិ្សត្រមាប់ំ ាកនបើកបរយានយនា

ត្ររបត់្របនេរ ត្រត្ូវនច្បញ នដយត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន នលើកដលងដត្ប
ណណ នបើកបរសត្រមាប់ំ ាកនបើកបរយានយនានយាធា និងនររាលត្ររបត់្របនេរ ជា
ពិនសស សត្រមាបប់នត្រមើជំនាញដូច្បជា រថ្នត្រកាេះ រថ្ពាសដដក រថ្យនាបំពាក់
យុនទធ បករណ៍ យានយនាត្របនដញ ម៉ែូតូ្កងបី់ ម៉ែូតូ្ដហហម ដដលជាត្ររពយសមបត្ាិរដា
នត្រកាមការត្ររបត់្ររងរបស់ត្រកសួងមហានផ្ទឬត្រកសួងការពារជាតិ្ ដដលត្រត្ូវនច្បញនដយ
ត្រកសួងស្ថម។ី
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មា្ា៣៩(ត)

នីតិ្វ ិ្ ីននការនច្បញបណណ នបើកបរំនារជាតិ្ ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់
រដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការ និងដងកជ ា្ូ ន។

ត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន ត្រតូ្វផ្ាល់ប ា្ ីសថិតិ្ ាំកមានបណណ នបើក
បរមកត្រកសួងមហានផ្ទមយួ ដខមាង។
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មា្ា៤០
បណណ នបើកបរជាតិ្សត្រមាបន់បើកបរយានយនាកាុងត្រពេះរាជាណ្តច្បត្រកកមពុុជា មាន ៥

ត្របនេរដូច្បខាងនត្រកាម៖
ត្របនេរ ក : នទច្បត្រកយានយនានិងត្រតី្ច្បត្រកយានយនាមាន៖
ក១- នទច្បត្រកយានយនាដដលមានរំហសីុំឡាងំចបពី់ ៤៩ ដល់ ១២៥សងរី់

ដម៉ែត្រត្ រូប ឬនទច្បត្រកយានយនានត្របើត្រាស់ថាមពលំរោិសនី ដដលោម ន
ា្ នធ់ាកដូ់ច្បនទច្បត្រកយាន។

ក២- នទច្បត្រកយានយនាដដលមានរំហសីុំឡាងំនលើសពី ១២៥សងរី់ដម៉ែត្រត្រូប។
- នទច្បត្រកយានយនាមានសនណ្តា ងនិងត្រតី្ច្បត្រកយានយនា។
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មា្ា៤០(ត)

ត្របនេរ ខ : រថ្យនាដងក ាំកដំនណើ រមនិនលើសពី៩(ត្រាបំនួ)នាក់ នដយរិត្ទងំ
ាំកនបើកបរ

 រថ្យនាដងករំនិញដដលមានរមងនស់រុបំតិ្បរមាមនិនលើសពី ៣,៥នាន
 រថ្យនាកាុងត្របនេរខននេះ អាច្បសនណ្តា ងរុមឺ៉ែកដដលមានរមងនស់រុបំតិ្បរមា
មនិនលើសពី ០,៧៥នាន។
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មា្ា៤០(ត)

ត្របនេរ រ : រថ្យនាដងករំនិញដដលមានរមងនស់រុបំតិ្បរមានលើសពី ៣,៥
នាន និងអាច្បសនណ្តា ងរុមឺ៉ែកដដលមានរមងនស់រុបំតិ្បរមាមនិ
នលើសពី ០,៧៥នាន។

ត្របនេរ ង : រថ្យនាត្របនេរ ខ រ និង ឃ មានសនណ្តា ងរុមឺ៉ែកដដលមាន
រមងនស់រុបំតិ្បរមានលើសពី ០,៧៥នាន ត្រត្ូវដច្បកជាបីត្របនេរ
រឺត្របនេរ ង(ខ) ត្របនេរ ង(រ) និងត្របនេរ ង (ឃ)។
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មា្ា៤០(ត)

ត្របនេរ ឃ : រថ្យនដដងក ាំកដំនណើ រ៖
ឃ១ : រថ្យនដដងក ាំកដំនណើ រចបពី់ ១០នាក់ ដល់ ២០នាក់ នដយរិត្

ទងំ ាំកនបើកបរ និងអាច្បមានសនណ្តដ ងរុមឺ៉ែកដដលមានរមងនស់រុប
ំតិ្បរមាមនិនលើសពី ០,៧៥នាន។

ឃ២ : រថ្យនដដងក ាំកដំនណើ រនលើសពី ២០នាក់ នដយរិត្ទងំ ាំកនបើកបរ
និងអាច្បមានសនណ្តដ ងរុមឺ៉ែកដដលមានរមងនស់រុបំតិ្បរមាមនិ
នលើសពី ០,៧៥នាន។
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មា្ា៤១

លកាខណឌ នផ្សងៗទករ់ងនងងបណណ នបើកបរ ត្រត្ូវកំណត្ដូ់ច្បខាងនត្រកាម៖
១- ំាកនបើកបរមាា កម់ានសិរធិកានប់ណណ នបើកបរដត្មយួរត្ដ់ដលនច្បញនដយ

ត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។ បណណ នបើកបរត្រតូ្វានដបងដច្បក
ច្បាស់លាស់ាមត្របនេរយានយនាដដលំាកនបើកបរមានសិរធិនបើកបរ។ បណណ
នបើកបរនីមយួៗត្រតូ្វនត្របើត្រាស់ភាា បជ់ាមយួនូវបណណ ពិនទុ។ ដបបបរនិងនីតិ្វ ិ្ ី
ននការនច្បញ បណណ នបើកបរនិងបណណ ពិនទុ ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដា
ម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៤១

២- ជនពិការមានសិរធិនបើកបរយានយនាពិនសសសត្រមាបដ់ត្ជន
ពិការ នងិលកាខណឌ ននការនច្បញ បណណ នបើកបរសត្រមាបជ់នពកិារ
ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដាម្នាតី្រកសួងស្ថធារណការ
និងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៤១(ត)

៣- អាយុ ាំកនបើកបរត្រតូ្វកំណត្ា់មត្របនេរបណណ នបើកបរ ដូច្បខាងនត្រកាម៖
 អាយុ ១៦ឆាា ំ យា៉ែ ងតិ្ច្ប ច្បំនពាេះត្របនេរ ក១
 អាយុ ១៨ឆាា ំ យា៉ែ ងតិ្ច្ប ច្បំនពាេះត្របនេរ ក២ និង ខ
 អាយុ ២២ឆាា ំ យា៉ែ ងតិ្ច្ប ច្បំនពាេះត្របនេរ រ និង ឃ១
 អាយុ ២៤ឆាា ំ យា៉ែ ងតិ្ច្ប ច្បំនពាេះត្របនេរ ឃ២ និង ង។
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មា្ា៤១(ត)

៤- ំាកមានបណណ ត្របនេរ ក២ អាច្បនបើកបរយានយនដត្របនេរ ក១ ាន។
៥- ំាកមានបណណ នបើកបរត្របនេរ ខ អាច្បនបើកបរយានយនាត្របនេរ ក១ យាន

យនាកសិកមម ឬយានយនាុបករណ៍ដដលមាននលបឿនំតិ្បរមាមនិនលើសពី
៤០រីឡូដម៉ែត្រត្កាុងមយួនមា៉ែ ង ដត្មនិអាច្បនបើកបរយានយនាត្របនេរនផ្សងនរៀត្
ាននរ។

៦- ចំ្បនពាេះំាកនបើកបរយានយនាុបករណ៍ដដលមាននលបឿនំតិ្បរមានលើសពី ៤០
រីឡូដម៉ែត្រត្កាុងមយួនមា៉ែ ង ត្រតូ្វមានបណណ នបើកបរត្របនេរ រ ។
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មា្ា៤១(ត)
៧- នដើមបមីានសិរធិត្របឡងយកបណណ នបើកបរត្របនេរ រ ត្រត្ូវមានបណណ នបើកបរត្របនេរ 

ខ ឬ ឃ១ សិន។
៨- ំាកនបើកបរយានយនាត្របនេរ រ ឬ ឃ អាច្បនបើកបរយានយនាត្របនេរ ខ ាន។
៩- ំាកមានបណណ នបើកបរត្របនេរ រ មនិអាច្បនបើកបរយានយនាត្របនេរ ឃ២ ាន

នរ ប៉ែុដនាំាកមានបណណ នបើកបរត្របនេរ ឃ២ អាច្បនបើកបរយានយនាត្របនេរ ខ
ឬ រ ឬ ឃ១ ាន។

១០- នដើមបមីានសិរធិត្របឡងយកបណណ នបើកបរត្របនេរ ឃ១ ត្រត្ូវមានបណណ នបើកបរ
ត្របនេរ ខ សិន។
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មា្ា៤១(ត)

១១- នដើមបមីានសិរធិត្របឡងយកបណណ នបើកបរត្របនេរ ឃ២ ត្រត្ូវមានបណណ នបើកបរ
ត្របនេរ ខ ឬ រ ឬ ឃ១ សិន។

១២- នដើមបមីានសិរធិត្របឡងយកបណណ នបើកបរត្របនេរ ង ត្រត្ូវមានបណណ នបើកបរ
ត្របនេរ ខ ឬ រ ឬ ឃ សិន។

១៣- ំាកមានបណណ នបើកបរត្របនេរ ង អាច្បមានសិរធិនបើកបររថ្យនាសនណ្តា ងរុមឺ៉ែក
ដដលមានរមងនស់រុបំតិ្បរមានលើសពី ០,៧៥នាន ាននៅាមត្របនេរ
បណណ នបើកបរដូច្បជា ង(ខ) ឬ ង(រ) ឬ ង(ឃ)។
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មា្ា៤២

ាំកកានប់ណណ នបើកបរត្ររបត់្របនេរមានសិរធិនបើកបរយានយនាាន
រហូត្ដល់អាយុ ៦៥ឆាា ។ំ ចបព់អីាយុ ៦៥ឆាា ំ នឡើងនៅ ំាកកានប់ណណ
នបើកបរអាច្បំនុញ្ញា ត្ឲ្យនបើកបរាន ប៉ែុដនាត្រត្ូវពិនតិ្យសុខភាព នងិបាូរ
បណណ នបើកបរដដលមានសុពលភាពរយៈនពល ២ឆាា មំាង។
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មា្ា៤២(ត)
សុពលភាពននត្របនេរបណណ នបើកបរ ក ខ រ ឃ និងងមានរយៈនពល ដូច្បខាង

នត្រកាម៖
១- បណណ នបើកបរត្របនេរ ក និងត្របនេរ ខ មានសុពលភាពរយៈនពល ១០ឆាា ។ំ
២- បណណ នបើកបរត្របនេរ រ ឃ និង ង មានសុពលភាពរយៈនពល ៥ឆាា ។ំ
៣- ំាកកានប់ណណ នបើកបរ ត្រតូ្វសំុបដូរបណណ នបើកបរមុនំស់សុពលភាពនដយភាា បម់ក

ជាមយួនូវលិខិត្ពិនិត្យសុខភាពដដលបញ្ញា កថ់ាអាច្បនបើកបរាន។ ការមនិាន
មកបដូរបណណ នបើកបរថ្មី ត្រត្ូវររួលការពិនយ័ត្រសបាមបរបប ា្ ត្ាិននច្បាបន់នេះ។

ការពិនិត្យសុខភាពត្រតូ្វមានលិខិត្បញ្ញា កថ់ាអាច្បនបើកបរានពីត្ររូនពរយនៅាមមនទីរ
នពរយឬមណឌ ល សុខភាពដដលត្រតូ្វកំណត្ន់ដយត្រកសួងសុខាេាិល។
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មា្ា៤៣
ត្ររបប់ណណ នបើកបរត្រត្ូវមានបណណ ពិនទុដដលមានពិនទុសរុបច្បំនួន ១២ពិនទុ នហើយច្បំនួនពនិទុននេះ

ត្រត្ូវកាត្ប់នថយនៅនពលត្របត្រពងត្ដបរនលមើសច្បរាច្បរណ៍ ដដលមានដូច្បខាងនត្រកាម៖
ក្- ត្តូវកាតប់នថយ ១ ពិនទ៖ុ

 មនិពាកដ់ខសត្រកវាត្ឬ់មកួសុវត្ថិភាព
 នត្របើនេលើងហាវ នៅនពលជួបនងងយានមកពីរិសផ្ទុយ
 នបើកបរជានា់មដខសរំនូសបងាូត្កណ្តដ លត្ររូងផ្លូវ
 នបើកបរនលើសនលបឿនកំណត្ច់បព់ី ១ នៅ ១៩រីឡូដម៉ែត្រត្កាុងមយួនមា៉ែ ង
 នបើកបរនៅនពលយបន់ដយោម ននេលើងត្ររបត់្រោនា់មត្របនេរយានយនដ
 ផ្ទុកមនុសសនលើសកំណត្។់

209



មា្ា៤៣(ត)

ខ- ត្តូវកាត់បនថយ ២ ពិនទ៖ុ

 នបើកបរនលើសនលបឿនកំណត្ច់បព់ី ២០ នៅ ២៩រីឡូដម៉ែត្រត្កាុងមយួនមា៉ែ ង
 នបើកបរបនងាើននលបឿននៅនពលនរកំពុងដជងខលួន
 បត្ន់ឆ្វង ស្ថដ ំ មនិានត្រត្ងមត្រត្ូវ
 បត្ត់្រត្ឡបន់ត្រកាយនៅកដនលងហាមឃាត្់
 មនិនោរពលកាខណឌ ននបណណ នបើកបរ
 បត្ន់ឆ្វង ស្ថដ ំ ឬ បម់និានឲ្យសញ្ញា ជាដំណង ង
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មា្ា៤៣(ត)

 ដជងឬនជៀសមនិានត្រត្ងមត្រត្ូវ
 នបើកបរនដយោម នរុកច្បននាល េះសុវត្ថភិាពត្ររបត់្រោនដ់ដលបងាឲ្យមាននត្រោេះថាា ក់
 នបើកបរនដយន្វសត្របដហស ន្វើឲ្យរខំានដល់ំាកនត្របើត្រាស់ផ្លូវដនរនរៀត្
 មនិានឲ្យសញ្ញា ជាដំណង ងត្រត្ងមត្រតូ្វនៅនពលនច្បញដំនណើ រ
 យានមានលកាណៈបនច្បចកនរសមនិត្រត្ងមត្រត្ូវ
 ផ្ទុករំនិញមនិានត្រត្ងមត្រតូ្វ
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មា្ា៤៣(ត)

 ច្បត្យាននៅនលើរំនូសសត្រមាបន់ថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្់
  បឬ់ច្បត្នៅនលើរំនូសត្ត្រមងមត្ររូងផ្លូវ
 ដកកុ់មារអាយុនត្រកាម ១០ឆាា ំ ឲ្យំងោុយនៅនៅំីដផ្ាកខាងមុខននរថ្យនដ
 មនិានដកកុ់មារអាយុនត្រកាម ៥ឆាា ំ ឲ្យំងោុយកាុងនៅំសីត្រមាបកុ់មារំងោុយឬ

នដកកាុង រថ្យនា
 នរច្បពីម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ដដលន្វើការត្រត្ួត្ពិនិត្យ។
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មា្ា៤៣(ត)
គ- ត្តូវកាតប់នថយ ៣ ពិនទ៖ុ

  បឬ់ច្បត្នៅកដនលងដដលនត្រោេះថាា ក់
 ដជងដដលត្របកបនដយនត្រោេះថាា ក់
 នបើកបរដជងោា នៅកដនលងហាមឃាត្់
 បដូររិសោម នឲ្យសញ្ញា ជាដំណង ង
 នបើកបរឆ្លងកាត្រ់ំនូសបងាូត្ជាបក់ណ្តដ លត្ររូងផ្លូវ
 នបើកបរនលើសនលបឿនកំណត្ច់បព់ី ៣០ នៅ ៣៩រីឡូដម៉ែត្រត្កាុងមយួនមា៉ែ ង
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មា្ា៤៣(ត)

 នបើកបរកាុងនពលមានំត្រាជាត្ិត្រសវ ងងចបព់ី ០,២៥ នៅ ០,៣៩មលីីត្រកាមកាុងមយួ
លីត្រត្ខយល់ ឬចបព់ី ០,៥០ នៅ ០,៧៩ត្រកាមកាុងមយួលីត្រត្្ម

 នបើកបរត្របណ្តំងោា ាមផ្លូវនដយោម នច្បាប់ំ នុញ្ញា ត្
 កំហុសននការ បឬ់ការមនិផ្ដល់សិរធិអារិភាពនៅកដនលងនថ្មើរនជើងឆ្លងកាត្់
 មនិនោរពនេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ពណ៌ត្រកហម
 មនិនោរពផ្លល កសញ្ញា  បឬ់សញ្ញា សិរធិអារិភាព
 មនិនោរពសញ្ញា បញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍របស់នររាលច្បរាច្បរណ៍។
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មា្ា៤៣(ត)

ឃ- ត្តូវកាត់បនថយ ៤ ពិនទ៖ុ

 នបើកបរនលើសនលបឿនកំណត្ច់បពី់ ៤០ នៅ ៤៩រីឡូដម៉ែត្រត្កាុងមយួនមា៉ែ ង
 នបើកបរមនិនោរពសិរធិអារិភាពនៅត្រត្ងផ់្លូវត្របសពវ
 នបើកបររនទងមោា
 ន វ្ើឲ្យសទេះច្បរនដច្បរាច្បរណ៍
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មា្ា៤៣(ត)

 មនិានផ្ដល់សិរធិអារិភាពឲ្យយានយនដមានសិរធិអារិភាព
 រំនិញធាល កព់ីនលើយាននពលកំពុងនបើកបរ
 នបើកបរប្ញ្ញច សរិសច្បរាច្បរណ៍
 នបើកបរបនង្ហា េះ នរចុ្បេះនឡើង ឆាប ឬនកៀរ។
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មា្ា៤៣(ត)

ង- ត្តូវកាតប់នថយ ៦ ពិនទ៖ុ

 នបើកបរនលើសនលបឿនកំណត្ច់បព់ី ៥០រីឡូដម៉ែត្រត្កាុងមយួនមា៉ែ ងនឡើងនៅ
 នបើកបរកាុងនពលមានំត្រាជាត្ិត្រសវ ងងចបព់ី ០,៤០មលីីត្រកាមកាុងមយួលីត្រត្ខយល់ ឬ

ចបព់ី ០,៨០ត្រកាមកាុងមយួលីត្រត្្មនឡើងនៅ ឬមានឥរធិពលនត្ររឿងនញៀន
 រត្ន់រច្បខលួននពលមាននត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍
 នត្របើត្រាស់ផ្លល កនលខនិងបណណ សមាោ ល់យានយនដដកលងកាល យ

217



មា្ា៤៣(ត)

 នបើកបរនលមើសច្បាបច់្បរាច្បរណ៍ នហើយបងាឲ្យមានរបសួដល់ំាកដនរនដយំនច្បត្នា
នហើយបណ្តា លឲ្យំាករងនត្រោេះមានំសមត្ថភាពន្វើការង្ហរកាុងរយៈនពលនសមើឬនលើស
ពី ៨នថ្ង រិត្ពីនថ្ងនកើត្នហតុ្ឬស្ថល ប់

 កំហុសមនិរាងចលននការនត្របើត្រាស់បណណ នបើកបរហួសសុពលភាពឬមនិត្រត្ងមត្រត្ូវាម
ត្របនេរយាន

 បដិនស្មនិឲ្យន្វើនត្សដជាត្ិអាល់កុលឬស្ថរធាតុ្នញៀន
 ផ្ទុកមនុសសនលើរំនិញ។
កាុងករណីត្របត្រពងត្ដបរនលមើសមដង ការកាត្ព់ិនទុមនិត្រត្ូវឲ្យនលើសពី ៨ពិនទុ នឡើយ។
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មា្ា៤៤

ករណីដដលពាកព់ន័ធនងងបណណ ពិនទុ៖
 កាុងករណីំស់ពិនទុ បណណ នបើកបរត្រត្ូវរុកជានមា ៈ។ នបើំាកនបើកបរមានបណំងច្បង់

ានបណណ នបើកបរថ្មី ត្រត្វូនរៀននិងត្របឡងយកបណណ នបើកបរនឡើងវញិកាុងរយៈនពល
យា៉ែ ងត្ិច្ប ៦ដខ ចបព់ីនថ្ងដដលបណណ នបើកបរត្រត្ូវរុកជានមា ៈ នលើកដលងដត្ំាក
នបើកបរបងាឲ្យមានរបសួដល់ំាកដនរនដយំនច្បត្នា នហើយបណ្តា លឲ្យំាករង
នត្រោេះមានំសមត្ថភាពន្វើការង្ហរកាុងរយៈនពលនសមើឬនលើសពី ៨នថ្ង រតិ្ពីនថ្ងនកើត្
នហតុ្ឬស្ថល ប់ ំាកនបើកបរអាច្បនរៀននិងត្របឡងយកបណណ នបើកបរជាថ្មីនឡើងវញិកាុង
រយៈនពលយា៉ែ ងត្ិច្ប ៥ឆាា ំ ចបព់ីនថ្ងដដលបណណ នបើកបរត្រត្ូវរុកជានមា ៈ
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មា្ា៤៤(ត)

 កាុងករណីដដលពិនទុត្រត្ូវានកាត្ប់នថយមយួច្បំននួនហើយ ប៉ែុដនដកាុងរយៈនពល ៣ឆាា ំ
បនាទ បព់ីការដកពិនទុចុ្បងនត្រកាយ ំាកនបើកបរមនិានន្វើឲ្យមានកំហុសំវីមយួដថ្មនរៀត្
នដើមបឲី្យកាត្ប់នថយពនិទុននាេះ ំាកនបើកបរត្រត្ូវររួលបណណ ពិនទុថ្មីដដលមានច្បនំនួ ១២ពនិទុ
នដយសវ័យ ត្របវត្ដិ

 កាុងករណីដដលពិនទុត្រត្ូវានកាត្ប់នថយមយួច្បំននួនហើយ ប៉ែុដនដំ ាកនបើកបរច្បងប់នងាើនពិនទុ
នឡើងវញិ ត្រត្ូវន្វើការនរៀនបបំ៉ែនរយៈនពល ២នថ្ង ដដលនរៀបច្បំនឡើងនដយត្រកសួង
ស្ថធារណការ និងដងកជ ា្ូ ន។ កាុងការនរៀនននេះ ពិនទុអាច្បនកើននឡើង ៤ពនិទុ ប៉ែុដនដមនិ
ំនុញ្ញា ត្ឲ្យមានច្បំននួសរុបនលើសពី ១១ពិនទុ នឡើយ។ ំាកនបើកបរអាច្បនរៀនាននត្រច្បើន
ដង នដើមបបីនងាើនកាុង រយៈនពល ២ឆាា ំ យា៉ែ ងយូរ។
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មា្ា៤៤(ត)

នីត្ិវ ិ្ ីននការដកនងិបំនពញពិនទុនឡើងវញិសត្រមាបប់ណណ នបើកបរ
ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសំនារ ត្រកសួងរបស់រដាម្នាតី្រកសួងស្ថធារណ
ការនិងដងកជ ា្ូ ននិងរដាម្នាីត្រកសួងមហានផ្ទ។
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មា្ា៤៥
នលើកដលងដត្មានកិច្បចត្រពមនត្រពៀងឬំនុសញ្ញា ំនារជាតិ្ររួលស្ថោ ល់បណណ នបើក

បរនៅវញិនៅមកជានរវភារីឬពហុភារីជាមយួត្រពេះរាជាណ្តច្បត្រកកមពុុជា ជនបរនរស
ដដលចូ្បលមកស្ថា កន់ៅត្រសបច្បាបន់ហើយមានបំណងនបើកបរនលើផ្លូវថ្ាល់កាុងត្រពេះរាជា
ណ្តច្បត្រកកមពុុជា ត្រតូ្វមានបណណ នបើកបរកមពុុជាាមមន្ោាយពីរយា៉ែ ង៖

១- ត្រតូ្វត្របឡងយកបណណ នបើកបរដូច្បត្របជាពលរដាដខមរដដរ។
២- ត្រតូ្វយកបណណ នបើកបររបស់ត្របនរសខលួនមកបដូរយកបណណ នបើកបរកមពុុជា

នដយដកព់ាកយសំុនៅត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន និងត្រតូ្វ
បំនពញលកាខណឌ ដូច្បខាងនត្រកាម៖
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មា្ា៤៥(ត)

ក- ត្រត្ូវមានលិខិត្ឆ្លងដដននិងរិដា ការមានសុពលភាព។
ខ- ត្រត្ូវមានបណណ នបើកបរមានសុពលភាព។
រ- មានអាសយដា នច្បាស់លាស់នដយមាននសច្បកដីបញ្ញា ករ់បស់នម ំុឬនៅសង្ហា ត្។់
 - មានលិខិត្បញ្ញា កក់ាយសមបទ។
ង- កាុងករណីដដលបណណ នបើកបរមនិសរនសរជាភាស្ថំងន់រលសឬភាស្ថារាងំ ត្រត្ូវដត្បក

ដត្របជាភាស្ថដខមរ ឬភាស្ថំងន់រលស ឬភាស្ថារាងំនដយមានការបញ្ញា ករ់រួល
ស្ថោ ល់ពីស្ថថ នរូត្ ឬរីស្ថថ នកុងស ុល ឬរីស្ថថ នរបស់នបសកកមមរបស់ខលួន។
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មា្ា៤៥(ត)

សុពលភាពបណណ នបើកបររបស់ជនបរនរស ដដលត្រត្ូវានបដូរយក
បណណ នបើកបរកមពុុជាមានរយៈនពល ១ឆាា ។ំ សុពលភាពបណណ នបើកបរ
របស់ជនបរនរសដដលានត្របឡងជាប់ មានរយៈនពលដូច្បោា នងងពល 
រដា ដខមរ ដដរ។

ជនបរនរសដដលមានបណណ នបើកបរត្របនេរ រ ឃ និង ង មនិ
អាច្បបដូរយកបណណ នបើកបរកមពុុជាត្របនេរ រ ឃ និង ង ាននឡើយ ប៉ែុដនដ
អាច្បបដូរយកបណណ នបើកបរត្របនេរ ក និង ខ ាន។
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មា្ា៤៦

ត្ររបស់្ថលាបនត្រងៀននបើកបរយានយនា ត្រតូ្វមានលិខិត្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យន វ្ើអាជីវ
កមមស្ថលាបនត្រងៀននបើកបរ

យានយនា ត្រតូ្វមានកមមវ ិ្ ីសិកានិងត្រតូ្វសថិត្នៅនត្រកាមការត្ររបត់្ររងនិង
ត្រតួ្ត្ពិនិត្យរបស់ត្រកសួងស្ថធារណការ និងដងកជ ា្ូ ន។

ត្ររបត់្ររូបនត្រងៀននៅស្ថលាបនត្រងៀននបើកបរយានយនា ត្រត្វូមានវញិ្ញា បន 
បត្រត្បញ្ញា កស់មត្ថភាពត្ររូ បនត្រងៀននបើកបរយានយនា ដដលនច្បញនដយត្រកសួង
ស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៤៦(ត)

លកាខណឌ និងនីតិ្វ ិ្ ីននការនច្បញលិខិត្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យន វ្ើអាជីវកមមស្ថលា
បនត្រងៀននបើកបរយានយនានិង ការត្របឡងយកវញិ្ញា បនបត្រត្បញ្ញា កស់មត្ថភាពត្ររូ
បនត្រងៀននបើកបរយានយនា ត្រពមទងំកមមវ ិ្ ីសិកានៅស្ថលា បនត្រងៀននបើកបរយាន
យនា ត្រតូ្វកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។

កាុងករណីចាំច្ប់ ត្រកសួងមហានផ្ទមានសិរធិត្រតួ្ត្ពិនិត្យត្ររបស់្ថលាបនត្រងៀន
នបើកបរយានយនាទងំំស់។
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មា្ា៤៧

ត្ររបយ់ានយនានៅនពលដកឲ់្យន វ្ើច្បរាច្បរណ៍នៅនលើផ្លូវថ្ាល់ត្រត្ូវមានបណណ
សមាោ ល់យានយនានិងមាន ពាកផ់្លល កនលខសមាោ ល់យានយនា។

ត្ររបយ់ានយនាត្រតូ្វចុ្បេះប ា្ ីផ្ាល់បណណ សមាោ ល់យានយនានិងបំពាកផ់្លល កនលខ
សមាោ ល់យានយនានដយ ត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ននលើកដលងដត្យាន
យនាដដលជាត្ររពយសមបត្ដិរបស់រដាសត្រមាបប់នត្រមើការសនដិសុខជាតិ្ សណ្តដ បធ់ាា ប់
សងោម និងការពារជាតិ្ ត្ររបត់្ររងនដយត្រកសួងមហានផ្ទឬត្រកសួងការពារជាតិ្ត្រតូ្វចុ្បេះ
ប ា្ ីយានយនាផ្ដល់បណណ សមាោ ល់យានយនដនិងបំពាកផ់្លល កនលខនដយត្រកសួង
មហានផ្ទឬត្រកសួងការពារជាតិ្។
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មា្ា៤៧(ត)

យានយនាដដលពុំទនចុ់្បេះប ា្ ីយានយនាសំុបណណ សមាោ ល់នងិោម ន
ផ្លល កនលខ ត្រត្ូវផ្ទុកនលើយានដដលមានផ្លល កនលខនៅនពលន វ្ើច្បរាច្បរណ៍។
ច្បំនពាេះរុមឺ៉ែកឬសឺមរីុមឺ៉ែកមានរមងនស់របុនលើសពី ៧៥០រឡូីត្រកាម ត្រត្ូវចុ្បេះ
ប ា្ ីរុមឺ៉ែកឬសឺមរីុមឺ៉ែកសំុបណណ សមាោ ល់រុមឺ៉ែកឬសឺមរីុមឺ៉ែកនងិសំុផ្លល កនលខដូច្ប
យានយនាដដរ។
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មា្ា៤៧(ត)

ត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន ត្រតូ្វផ្ដល់ប ា្ ីសថិតិ្យានយនដត្ររបត់្របនេរ
ដដលានចុ្បេះប ា្ ីរចួ្ប ជូនត្រកសួងមហានផ្ទមយួដខមដង។

ត្រកសួងមហានផ្ទនិងត្រកសួងការពារជាតិ្ ត្រត្ូវផ្ដល់ពត័្ម៌ានំំពីចំ្បនួនរថ្យនា
នទច្បត្រកយានយនា ត្រតី្ច្បត្រកយានយនា ឬនត្ររឿងច្បត្រកដដលជាត្ររពយសមបត្ដិរបស់រដា
ដដលសថិត្នត្រកាមការត្ររបត់្ររងរបស់ខលួន ជូន ត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន ៣ដខ
មដងនលើកដលងពត័្ម៌ានសមាង ត្ដ់ដលពាកព់ន័ធនងងសនដិសុខជាតិ្។

ការនច្បញផ្លល កនលខសមាោ ល់យានជំនិេះ ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយំនុត្រកងត្យ។
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មា្ា៤៨

ត្ររបម់ាច ស់ហាងលកយ់ានយនាត្ររបត់្របនេរ មានកាត្ពវកិច្បច
បំនពញដបបបរចុ្បេះប ា្ ីយានយនាសំុ បណណ សមាោ ល់យានយនានងិសំុផ្លល ក
នលខសមាោ ល់យានយនាឲ្យានច្បបស់ពវត្ររបម់ុននងងត្របរល់ឲ្យ ាំករញិ។

ការលករ់ញិ ការន វ្ើំំនណ្តយ និងរាល់រត្រមងន់ផ្សងនរៀត្ដដលនាំ
ឲ្យមានការផ្លល ស់បាូរកមមសិរធកិរននយានយនា ត្រត្ូវបំនពញសំណំុដបបបរ
នដើមបនីផ្ទរកមមសិរធិយានយនាមនិឲ្យនលើសពីរយៈនពល ៩០នថ្ង។
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មា្ា៤៨(ត)

មាច ស់យានយនាត្ររបត់្របនេរ មានកាត្ពវកចិ្បចបំនពញដបបបរលុប
នច្បញពីប ា្ ីយានយនានូវយានយនាទងំឡាយដដល បន់ត្របើត្រាស់។

ដបបបរនងិនតី្ិវ ិ្ ីននការចុ្បេះប ា្ ីយានយនា ការផ្ាល់ផ្លល កនលខ
សមាោ ល់យានយនា ការនផ្ទរកមមសិរធយិានយនា នងិការលុបនច្បញពីប ា្ ី
យានយនា ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការ
និងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៤៩

ត្ររបរ់ថ្យនដ រុមឺ៉ែក និងសឺមរីុមឺ៉ែកដដលន វ្ើច្បរាច្បរណ៍នលើផ្លូវថ្ាល់
ត្រត្ូវមានវញិ្ញា បនបត្រត្ត្រត្ួត្ពនិតិ្យលកាណៈបនច្បចកនរសយានជនំេិះ នច្បញ
នដយត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ នឬត្រកមុហ ុនដដលមានការ
ំនុញ្ញា ត្ពីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៤៩(ត)

សុពលភាពននវញិ្ញា បនបត្រត្ត្រត្ួត្ពនិតិ្យលកាណៈបនច្បចកនរសយានជនំិេះ ត្រត្ូវកំណត្ដូ់ច្ប
ខាងនត្រកាម៖

១- រថ្យនដថ្មីជាត្របនេររថ្យនាត្ររួស្ថរដដលមនិទនន់ត្របើត្រាស់ ត្រត្ូវសំុវញិ្ញា បនបត្រត្
ត្រត្ួត្ពិនតិ្យលកាណៈបនច្បចកនរសយានយនដនលើករី១ ដដលមានសុពលភាព ៤
ឆាា ។ំ បនាទ បម់កត្រត្ូវន្វើការត្រត្ួត្ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់ ២ឆាា ំ មដង។

២- រថ្យនដចស់ជាត្របនេររថ្យនាត្ររួស្ថរដដលាននត្របើត្រាស់រចួ្បនហើយ ត្រត្ូវន្វើការ
ត្រត្ួត្ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់ ០២ឆាា ំ មដង។
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មា្ា៤៩(ត)

៣- រថ្យនដថ្មីន វ្ើអាជីវកមមដងក ាំកដំនណើ រ ដងករំនិញ និងរថ្យនដុបករណ៍ថ្មី
ដដលមនិទនន់ត្របើត្រាស់ ត្រតូ្វសំុវញិ្ញា បនបត្រត្ត្រតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈ
បនច្បចកនរសយានយនដនលើករី១ ដដលមានសុពលភាព ២ឆាា ។ំ បនាទ ប់
មកត្រតូ្វន វ្ើការត្រតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់១ឆាា ំ មដង។

៤- រថ្យនដចស់ន វ្ើអាជីវកមមដងក ាំកដំនណើ រ ដងករំនិញ និងរថ្យនដុបករ-
ណ៍ចស់ដដលាននត្របើត្រាស់រចួ្បនហើយ ត្រតូ្វន វ្ើការត្រតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈ
បនច្បចកនរសនរៀងរាល់ ១ឆាា ំ មដង។
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មា្ា៤៩(ត)

៥- រុមឺ៉ែកថ្មីនិងសឺមរីុមឺ៉ែកថ្មីដដលមនិទនន់ត្របើត្រាស់ ត្រតូ្វសំុវញិ្ញា បនបត្រត្ត្រតួ្ត្ពិនិ
ត្យលកាណៈបនច្បចកនរសយានយនដដដលមានសុពលភាព ២ឆាា ។ំ បនាទ ប់
មកត្រតូ្វន វ្ើការត្រតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់ ១ឆាា ំ មដង។

៦- រុមឺ៉ែកចស់និងសឺមរីុមឺ៉ែកចស់ដដលាននត្របើត្រាស់រចួ្បនហើយ ត្រតូ្វន វ្ើការត្រតួ្ត្
ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់ ១ឆាា ំ មដង។

៧- ត្រតី្ច្បត្រកយានយនានិងនទច្បត្រកយានយនាសនណ្តា ងរុមឺ៉ែក ត្រតូ្វន វ្ើការត្រត្ួត្
ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់ ១ឆាា ំ មដង។
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មា្ា៤៩(ត)

៨- ត្ររបរ់ថ្យនដ រុមឺ៉ែក និងសឺមរីុមឺ៉ែកដដលនរើបានដកនច្បាកាុងត្របនរសរចួ្ប មុន
នងងចុ្បេះប ា្ ីសំុបណណ សមាោ ល់និងសំុផ្លល កនលខ ត្រតូ្វន វ្ើការត្រតួ្ត្ពិនិត្យ
លកាណៈបនច្បចកនរសជាមុនសិន។ បនាទ បម់កត្រតូ្វន វ្ើការត្រត្ួត្ពិនិត្យ
លកាណៈបនច្បចក នរសនរៀងរាល់ ១ឆាា ំ មដង។

ការកំណត្ល់កាណៈបនច្បចកនរសយានជំនិេះ និងការត្រតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈ
បនច្បចកនរសយានជំនិេះត្ររបត់្របនេរ ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួង
ស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៥០

ត្ររបម់ជឈមណឌ លត្រតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរសយានយនា ត្រត្ូវមាន
លិខិត្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យន វ្ើអាជីវកមម ត្រតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរសយានយនានច្បញ
នដយត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។

លកាខណឌ និងនីតិ្វ ិ្ ីននការនច្បញលិខិត្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យន វ្ើអាជីវកមមត្រតួ្ត្ពិនិត្យ
លកាណៈបនច្បចកនរសយានយនា ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួង
ស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៥១

មាច ស់យានយនាដដលត្ត្រមូវឲ្យមានការធានារា៉ែ បរ់ងជាកាត្ពវកចិ្បច
ត្រត្ូវបំនពញកាត្ពវកិច្បចធានារា៉ែ បរ់ង ត្រសបាមច្បាបស់ាីពកីារធានារា៉ែ បរ់ង
និងបរបប ា្ ត្ាិដដលពាកព់ន័ធនងងការធានារា៉ែ បរ់ង នៅនពលដដលយាន
យនាត្រត្ូវានយកនៅន វ្ើច្បរាច្បរណ៍នៅនលើផ្លូវថ្ាល់។
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មា្ា៥២

ត្ររបយ់ានដា នជួសជុលយានយនដនងិយានដា នដកនច្បាដំនឡើង
យានយនដ ត្រត្ូវមានលិខតិ្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យន វ្ើអាជីវកមមនច្បញនដយត្រកសួង
ស្ថធារណការនងិដងកជ ា្ូ ន ត្រកសួងឧសាហកមមនងិសិបបកមម និងកាុង
ករណីចាំច្បត់្រត្ូវមានការត្រត្ួត្ពិនិត្យពីត្រកសួងមហានផ្ទ។

ការត្ររបត់្ររងយានដា នជួសជុលនងិយានដា នដកនច្បាដំនឡើងយាន
យនា ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយំនុត្រកងត្យ។
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មា្ា៥៣

នីត្បិរុោលដដលន វ្ើអាជីវកមមដងកជ ា្ូ នរំនិញនងិ ាំកដំនណើ រនៅ
កាុងត្របនរសឬឆ្លងដដន ត្រត្ូវមានលិខិត្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យន វ្ើអាជីវកមមនច្បញ
នដយត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។

លកាខណឌ និងនតី្ិវ ិ្ នីនការនច្បញលិខតិ្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យនីត្បិរុោលន វ្ើ
អាជីវកមមដងកជ ា្ូ នផ្លូវនោកកាុងត្របនរសឬឆ្លងដដន ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយ
ត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៥៤

ត្ររបយ់ានយនា រុមឺ៉ែក ដដលយកនៅនត្របើត្រាស់កាុងការន វ្ើអាជីវ
កមមដងកជ ា្ូ នរនំញិឬ ាំកដនំណើ រ ត្រត្ូវ មានលិខិត្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យន វ្ើអាជីវ
កមមដងកជ ា្ូ ននច្បញនដយត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។

លកាខណឌ និងនតី្ិវ ិ្ នីនការនច្បញលិខតិ្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យយានយនាន វ្ើ
អាជីវកមមដងកជ ា្ូ នផ្លូវនោកកាុង ត្របនរសឬឆ្លងដដន ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយ
ត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៥៥

ត្ររបយ់ានយនាឬរុមឺ៉ែកដដលកំពុងន វ្ើសកមមភាពអាជីវកមមដងកជ ា្ូ ន ត្រត្ូវមាន៖
ក- បណណ សមាោ ល់យានយនដឬបណណ សមាោ ល់រុមឺ៉ែកនិងផ្លល កនលខ
ខ- បណណ នបើកបរត្រត្ងមត្រតូ្វាមត្របនេរយានយនដ
រ- វញិ្ញា បនបត្រត្ត្រតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរសយានយនដ
 - លិខិត្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យយានយនដឬរុមឺ៉ែកន វ្ើអាជីវកមមដងកជ ា្ូ ន
ង- វញិ្ញា បនបត្រត្ធានារា៉ែ បរ់ងនច្បញនដយត្រកុមហ ុនធានារា៉ែ បរ់ង
ច្ប- លិខិត្ំនុញ្ញា ត្នផ្សងនរៀត្នច្បញនដយស្ថថ បន័មានសមត្ថកិច្បចពាកព់ន័ធ។
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មា្ា៥៦

ការនរៀបច្បំផ្ទុករំនិញនិងមនុសស ត្រត្ូវំនុវត្ដដូច្បខាងនត្រកាម៖
១- ការផ្ទុករំនិញនលើយានជំនិេះ ត្រត្ូវនរៀបច្បំឲ្យត្រត្ងមត្រត្ូវនដើមបកីារពារនងង៖
 ការបងានត្រោេះថាា កដ់ល់មនុសសឬការន្វើឲ្យខូច្បត្ររពយសមបត្ដិស្ថធារណៈឬឯកជន

នដយការំូសឬធាល កា់មផ្លូវ
 ការាងំដេាកំាកនបើកបរឬការន្វើឲ្យំនថ់្យដល់លំនងងយាននិងការនបើកបរយាន
 ការបងាឲ្យមានសំនឡង ឬការបនងាើន្ូលី ឬការន្វើឲ្យរខំាននផ្សងៗនរៀត្ដដលអាច្ប

នជៀសវាងាន
 ការន្វើឲ្យាងំនេលើងសដុប នេលើងសញ្ញា បដូររិស ក ច្កច់ងំពនលឺ និងផ្លល កនលខយានយនដ។
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មា្ា៥៦(ត)

២- ត្ររបឧ់បករណ៍ការពារបដនថមដូច្បជាដខសនីឡុង ដខសកាបត្រច្បវាក់ និង
កត្រមាលសំពត្ត់្ងដ់ដល នត្របើត្រាស់សត្រមាបសុ់វត្ថិភាពឬការពាររំនិញ
ត្រតូ្វត្ររបនិងច្បងឲ្យានជាបល់អ។

៣- កាុងត្ររបក់រណីននការផ្ទុកវត្ថុនផ្សងៗដដលមានបនណ្តដ យដវងបនទុកននាេះ
មនិត្រតូ្វឲ្យលូត្ហួស ពីដរមខាងមុខននយាន និងមនិត្រតូ្វឲ្យហួសពីដរម
ខាងនត្រកាយននយានត្របដវង ៣ដម៉ែត្រត្ ឬធាល ក់ំ ូសដីនឡើយ។
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មា្ា៥៦(ត)

៤- ត្របសិននបើបនទុកត្រតូ្វលូត្ហួស ១ដម៉ែត្រត្ ពីដរមខាងនត្រកាយននយាន
នពលនថ្ងត្រត្ូវច្បងត្រកណ្តត្ព់ណ៌ត្រកហម នពលយបត់្រត្ូវដកក់ ច្ កច់ងំ
ពនលឺពណ៌ត្រកហមនៅចុ្បងបនទុក។ ររងងបនទុកមនិត្រតូ្វឲ្យនលើសហួសពី
ដរមររងងយាន នហើយកមពុស់មនិត្រតូ្វឲ្យហួសនលើសពីដំបូលយាន
នឡើយ នលើកដលងដត្រថ្យនដផ្ទុកមនុសសចំ្បនួនំតិ្បរមាត្រត្ងម ២០នាក់
ដដលអាច្បផ្ទុករំនិញកមពុស់ំតិ្បរមាត្រត្ងម ០,៥០ដម៉ែត្រត្ ពីនលើដំបូល
និងត្រតូ្វមាននជើងរត្រមឬរនាងំចបភ់ាា បដំ់បូលយា៉ែ ងរ ងងមា។ំ
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របូភាពទី៨៦
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មា្ា៥៦(ត)

៥- កាុងករណីផ្ទុករនំិញនត្រោេះថាា ក់ ត្រត្ូវនរៀបច្បំរុកដកឬ់នវច្បខចប់
ឲ្យមានសុវត្ថិភាពលអ នហើយត្រត្ូវសរនសរន ម្ េះត្របនេរនិង
បិរផ្លល កសញ្ញា សមាោ ល់វត្ថុនត្រោេះថាា កន់នាេះ។

៦- ការដងកជ ា្ូ នមនុសសត្រត្ូវមាននៅំីំ ងោុយ ឬមានបង្ហា នន់ដឬ
ត្របដបន់ាង ររ ងងមាំ នហើយត្រត្ូវឲ្យមានផ្លសុកភាពលអ។
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មា្ា៥៦(ត)
ការផ្ទុកមនុសសត្រត្ូវហាមឃាត្់ ដូច្បខាងនត្រកាម៖

 ហាមផ្ទុកមនុសសនលើសពីច្បំននួកដនលងំងោុយដដលកំណត្ន់ដយត្រកសួងស្ថធារណការ
និងដងកជ ា្ូ ន

 ហាមផ្ទុកមនុសសនៅនលើដំបូលកាប នីឬដំបូលរថ្យនដ
 ហាមនាងពីមុខ ពីនត្រកាយ ឬពីច្បំនហៀងរថ្យនដ
 ហាមផ្ទុកមនុសសនៅនលើរុមឺ៉ែកឬសឺមរុីមឺ៉ែក
 ហាមផ្ទុកវត្ថុដដលមានកលិនអាត្រកកឬ់មានជាត្ិពុលកាុងរថ្យនដដងកមនុសស។

៧- បនច្បចកនរសផ្ទុក ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៥៧

ការផ្ទុករំនិញនលើរថ្យនដ រុមឺ៉ែក ឬសឺមរីុមឺ៉ែក មនិត្រតូ្វឲ្យនលើសរមងនស់រុប
ំតិ្បរមារបស់យានដដលកំណត្ន់ដយនរាងច្បត្រកផ្លិត្យាននិងមនិត្រតូ្វឲ្យនលើស
រមងន់ំ តិ្បរមាសងាត្ន់លើនលល និងរមងនស់រុបំតិ្បរមារបស់យានដដលាន
ំនុញ្ញា ត្ដូច្បមានដច្បងកាុងច្បាបស់ដីពីផ្លូវថ្ាល់។

នៅនពលឆ្លងកាត្ស់្ថពុ ន ត្ររប់ំ ាកនបើកបររថ្យនដ រថ្យនដសនណ្តដ ងរុមឺ៉ែកឬ
សឺមរីុមឺ៉ែក ត្រត្ូវនោរពាមរមងនស់រុបំនុញ្ញា ត្ំតិ្បរមាដដលកំណត្ក់ាុងផ្លល កសញ្ញា
ដកា់ងំនៅពីមុខស្ថពុ ន។
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មា្ា៥៧(ត)
រំហំរថ្យនដ និងរថ្យនដសនណ្តដ ងរុមឺ៉ែកឬសឺមរុីមឺ៉ែក ត្រត្ូវកំណត្ដូ់ច្បខាងនត្រកាម៖

 ត្របដវងររងងំតិ្បរមាមនិត្រតូ្វឲ្យនលើសពី ២,៥០ដម៉ែត្រត្ នលើកដលងដត្យាន យនដុប
ករណ៍ដដលមនិត្រតូ្វឲ្យនលើសពី ៣ដម៉ែត្រត្

 ត្របដវងកមពុស់ំតិ្បរមាមនិត្រតូ្វឲ្យនលើសពី ៤,២០ដម៉ែត្រត្
 ត្របដវងបនណ្តដ យំតិ្បរមាននរថ្យនដនីមយួៗមនិត្រតូ្វឲ្យនលើសពី ១២,២០ដម៉ែត្រត្
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របូភាពទី៨៧



មា្ា៥៧(ត)

 ត្របដវងបនណ្តា យំតិ្បរមាននរថ្យនានីមយួៗដដលមានសនណ្តា ងសឺមរីុមឺ៉ែក
មនិត្រតូ្វឲ្យនលើស ពី ១៦ដម៉ែត្រត្
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របូភាពទ៨ី៨



មា្ា៥៧(ត)
 ត្របដវងបនណ្តា យំតិ្បរមាននរថ្យនានីមយួៗដដលមានសនណ្តា ងរុមឺ៉ែក

មនិត្រតូ្វឲ្យនលើសពី ១៨ដម៉ែត្រត្

252

របូភាពទី៨៩



មា្ា៥៧(ត)

រំហំំតិ្បរមារថ្យនានិងរថ្យនាសនណ្តា ងរុមឺ៉ែកឬសឺមរីុមឺក ដដលោម ន
ដច្បងនៅកាុងចំ្បណុច្បខាងនលើ ននេះត្រតូ្វសំុលិខិត្ំនុញ្ញា ត្ពិនសសពីរដាម្នាីត្រកសួង
ស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។

បរដា នបនច្បចកនរសលមអតិ្សដីពីរំហំនិងរមងនយ់ានជំនិេះ ត្រត្ូវកំណត្់
នដយត្របកាសរបស់រដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៥៨

ការបងត់្រាកស់ត្រមាបន់ថ្លនសវានច្បញបណណ នបើកបរ បណណ សមាោ ល់ ផ្លល កនលខ
វញិ្ញា បនបត្រត្ត្រតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរស និងលិខិត្ំនុញ្ញា ត្ឲ្យយានយនដន វ្ើ
អាជីវកមម ត្រាកពិ់នយ័កាុងការយឺត្យា៉ែ វនផ្សងៗ និងនសវានផ្សងៗ ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយ
ត្របកាសំនារត្រកសួងរបស់រដាម្នាីត្រកសួងនសដាកិច្បចនិងហិរ ា្ វត្ថុនិង រដាម្នាីត្រកសួង
ស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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ជំពូកទី៨

យនតការអ្នុវតតចាប់សតពីីចរាចរណ៍ផ្លូវទរក
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មា្ា៥៩

រណៈកមាម ្ិការជាតិ្សុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក មានត្ួនារីនរៀបចំ្ប
នោលននយាាយសាីពី សុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក និងដងកនាតំ្រតួ្ត្ពិនិត្យការ
ំនុវត្ាច្បាបនិ់ងលិខិត្បរដា នរតិ្យុត្ានផ្សងៗនរៀត្ ពាកព់ន័ធនងងសុវត្ថិភាព
ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក។

រណៈកមាម ្ិការជាតិ្សុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ដងកនានំដយរដា
ម្នាីត្រកសួងមហានផ្ទជាត្របធាន រដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ នជា
ំនុត្របធានំចិ្បន្នាយ៍ និងសមាសភាពមកពីត្រកសួង ស្ថថ បន័ពាកព់ន័ធ។
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មា្ា៥៩(ត)

រណៈកមាម ្ិការជាតិ្សុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក មានំរោនល ខា្ិការ 
ដា នមយួជានសនា្ិការ ដងកនានំដយត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន និង
ំនុរណៈកមមការមយួចំ្បននួជាជំនយួការ។

ការបនងាើត្ ការនរៀបច្បំ និងការត្របត្រពងត្ានៅរបស់រណៈកមាម ្ិការជាតិ្
សុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ត្រតូ្វកំណត្ន់ដយំនុត្រកងត្យ។
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ជំពូកទី៩

សមតថកិចច និង សទិធិអ្ំណាចរបសម់ន្រនតីអ្នុវតត
ចាប់សតពីីចរាចរណ៍ផ្លូវទរក
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មា្ា៦០
ម្នាីំនុវត្ាច្បាបច់្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោករមួមាន៖
១- ម្នាីមកពីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន
២- ំងោភាពនររាលឬកងរាជអាវុ្ហត្ថដដលររួលបនទុកនរៀបច្បំសណ្តា បធ់ាា ប់

សុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ មានភារកិច្បច៖
 ចត្ដ់ច្បងច្បរាច្បរណ៍ឲ្យមានសណ្តា បធ់ាា បល់អ
 ាមដន លាត្ នងិពិនតិ្យំំនពើនលមើសនងងបរបប ា្ ត្ាិច្បរាច្បរណ៍នដយ

ផ្លទ ល់ឬនដយឧបករណ៍បនច្បចកនរស
 ន្វើរាយការណ៍សាីពីសភាពការណ៍សណ្តា បធ់ាា បច់្បរាច្បរណ៍ បរនលមើស

ច្បរាច្បរណ៍ និង នត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ដដលនកើត្មាននឡើង។
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មា្ា៦០(ត)
នដយដឡក ំងោភាពនររាលដដលររួលបនទុកនរៀបច្បំសណ្តា បធ់ាា បសុ់វត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍

មានភារកិច្បចបដនថម៖
 ពិនយ័ជាត្រាកច់្បំនពាេះំំនពើនលមើសដដលត្រត្ូវផ្ានាទ នទសពិនយ័ំនារការណ៍
 សត្រមុេះសត្រមួលកាុងករណីនត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ដូច្បមានដច្បងកាុងមាត្រា៦៥ននច្បាបន់នេះ
 ត្រត្ួត្ពិនតិ្យនងិកត្ត់្រាដំនណើ រនហតុ្នៅនពលមាននត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ កាុងករណីច ំាច្ប ់

ន្វើការដកហូត្ជាបនណ្តា េះអាសនានូវបណណ នបើកបរ នងិឃាត្យ់ានជំនិេះាមមាត្រា៦២
មាត្រា៦៦ និងមាត្រា៦៧ននច្បាបន់នេះ។

 នរៀបច្បនំិងប ា្ូ នកំណត្ន់ហតុ្ត្រពមទងំវត្ថុាងនៅំយយការំមស្ថលាដំបូង កាុងករណី
កំណត្ន់ដយច្បាបន់នេះ។
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មា្ា៦១

កាុងការឃាត្យ់ានជំនិេះនដើមបតី្រតួ្ត្ពិនិត្យ នររាល
ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកត្រត្វូំនុវត្ដនដយនជៀសវាង ការន វ្ើឲ្យសទេះ
ច្បរាច្បរណ៍ឬការបងាឲ្យមាននត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍។
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មា្ា៦២

ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកមានសិរធិដកបណណ នបើកបរពយួររុក
កាុងរយៈនពលមនិនលើសពី ៧នថ្ង និងដកពិនទុដូច្បមានដច្បងកាុងមាត្រា៤៣នន
ច្បាបន់នេះចំ្បនពាេះបរនលមើសណ្តមយួដូច្បខាងនត្រកាម៖

១- នបើកបរខុសរិសច្បរាច្បរណ៍ ឬនបើកបរាមរិសច្បរាច្បរណ៍ដដល
មានដកស់ញ្ញា ហាមឃាត្។់

២- នបើកបរនដយនលបឿននលើសចបពី់ ៤០រីឡូដម៉ែត្រត្កាុងមយួនមា៉ែ ង
នឡើងនៅពីនលបឿនដដលានកំណត្ក់ាុងច្បាបន់នេះ។
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មា្ា៦២(ត)

៣- មនិនោរពសិរធិអារិភាព។
៤- មនិនោរពផ្លល កសញ្ញា  ប់ ឬនេលើងសញ្ញា ច្បរាច្បរណ៍ពណ៌ត្រកហម

ឬពណ៌ត្រកហមេលងបដេលត្ៗ។
៥- នបើកបរយានដដលមានកងត់្រច្បវាកដ់ដកផ្លទ ល់នៅនលើផ្លូវថ្ាល់ត្រកាល

នៅស ូ។
ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ មនិត្រតូ្វដកហូត្បណណ នបើកបរនិងឯកស្ថរនផ្សងៗ

របស់យានយនាកាុងករណីពំុមានដច្បងកាុងច្បាបន់នេះ។
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មា្ា៦៣

កាុងករណីមាននត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍អាត្រស័យនៅាមករណីនីមយួៗននាេះ
ការឃាត្យ់ានជំនិេះ ការឃាត្ខ់លួន ាំកនបើកបរនដើមបសី្ថកសួរពត័្ម៌ាន និងការន វ្ើ
កំណត្ន់ហតុ្ជាសមត្ថកិច្បចរបស់ម្នាីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនៅកដនលងនកើត្
នហតុ្។ កាុងករណីដដល ាំកនបើកបរសថិត្នៅនត្រកាមឥរធិពលនត្ររឿងត្រសវ ងង ឬនត្ររឿង
នញៀន ម្នាីនររាលយុត្ាិ្មដ៌ផ្ាកច្បរាច្បរណ៍ ឬមនទីរនពរយត្រតូ្វត្រតួ្ត្ពិនិត្យនិង
នច្បញលិខិត្បញ្ញា ក់ំ ត្រាជាតិ្អាល់កុលឬស្ថរធាតុ្នញៀននដើមបភីាា បជ់ាមយួ
កំណត្ន់ហតុ្នត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍នៅំយយការំមស្ថលាដំបូង។
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មា្ា៦៤

បរនលមើសច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកដដលត្រត្ូវផ្ានាទ នទសដកព់នធនាោរ
និងត្រត្ូវផ្ានាទ នទសពិនយ័ជាត្រាកជ់ាសមត្ថកចិ្បចរបស់តុ្លាការ។ កាុង
ករណីននេះ ម្នានីររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកដដលមានសមត្ថកចិ្បចត្រត្ួត្
ពិនតិ្យបរនលមើសច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ត្រត្ូវប ា្ូ នកំណត្ន់ហតុ្សាីពបីរ
នលមើសច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនៅំយយការំមស្ថលាដំបងូ។
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មា្ា៦៥

បរនលមើសច្បរាច្បរណ៍ដដលត្រតូ្វផ្ដនាទ នទសពិនយ័ំនដរការណ៍ជាសមត្ថកិច្បច
របស់ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក។ ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក អាច្ប
សត្រមុេះសត្រមួលកាុងករណីមាននត្រោេះថាា កដ់ដលបណ្តដ ល ឲ្យសងដត្សំណងខូច្ប
ខាត្។ ត្របសិននបើការសត្រមុេះសត្រមួលមនិានសនត្រមច្ប ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍
ផ្លូវនោកត្រតូ្វន វ្ើកំណត្ន់ហតុ្ កត្ត់្រាស្ថល កស្ថា មនផ្សងៗ នហើយកាុងករណីចាំច្ប់
នដើមបធីានាការពារផ្លត្របនយាជនា៍មផ្លូវច្បាបរ់បស់ភារី ម្នដីនររាល
ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកអាច្បរការុកយានយនាជាបនណ្តា េះអាសនាមនិឲ្យនលើសពីមយួ
សាា ហ៍។
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មា្ា៦៦

ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ត្រត្ូវឃាត្យ់ានជនំិេះមនិឲ្្
យន វ្ើច្បរាច្បរណ៍ឬឃាងំរុកយានជនំេិះរយៈ នពលមនិនលើសពី ៣នថ្ង
នដើមបនី វ្ើការពិនយ័និងដកត្ត្រមូវលកាណៈបនច្បចកនរសនៅាមករណី
ដដលំាក នបើកបរានត្របត្រពងត្ដនលមើសនងងបរបប ា្ ត្ដិច្បរាច្បរណ៍ ដូច្ប
ខាងនត្រកាម៖
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មា្ា៦៦(ត)

១- យានជនំេិះដដល ាំកនបើកបរកំពុងសថិត្នៅកាុងភាពត្រសវ ងង នដយ
មានំត្រាជាត្ិអាល់កុលចបព់ី ០,២៥ ដល់ ០,៣៩មលីីត្រកាម
កាុងមយួលីត្រត្ខយល់ ឬចបព់ី ០,៥០ ដល់ ០,៧៩ត្រកាមកាុងមយួ
លីត្រត្្ម ឬសថិត្នៅនត្រកាមឥរធិពលនននត្ររឿងនញៀន។
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មា្ា៦៦(ត)

២- យានជំនិេះដដល ាំកនបើកបរមនិត្រពមឲ្យសមត្ថកិច្បចត្រតួ្ត្ពិនិត្យំត្រាជាតិ្
អាល់កុលឬស្ថរធាតុ្នញៀន។

៣- យានជំនិេះដដលមានលកាណៈបនច្បចកនរសមនិត្ររបត់្រោន់ អាច្បបងាឲ្យមាន
នត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍។

៤- យានជំនិេះដដលបន ច្ញដផ្សងខាល ងំ ឬសំនឡងមា៉ែ សីុនខាល ងំនលើសបរ ដា ន
បនច្បចកនរសឬបំពាក់ ត្របពន័ធនេលើងបំេលខុឺសសដងដ់កំណត្ន់ វ្ើឲ្យរខំានដល់
ាំកនត្របើត្រាស់ផ្លូវនផ្សងនរៀត្ ឬ ាំកដដលរស់នៅជាបដ់ងផ្លូវថ្ាល់។
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មា្ា៦៦(ត)

៥- យានជំនិេះផ្ទុករំនិញឬ ាំកដំនណើ រនាឲំ្យាងំឬនរើសដរងដល់ ាំកនបើកបរ ឬ
ហួសកត្រមតិ្កំណត្។់

៦- យានជំនិេះដដលច្បត្នចលនៅនលើត្ររូងផ្លូវកាុងរីត្របជំុជននលើសពី ២៤នមា៉ែ ង។
៧- យានយនដដដលនបើកបរហួសនពលកំណត្ត់្រតួ្ត្ពិនិត្យលកាណៈបនច្បចកនរស។
៨- យានយនាដដលនបើកបរនលើសនលបឿនកំណត្ច់បពី់ ៤០រីឡូដម៉ែត្រត្កាុងមយួ

នមា៉ែ ងនឡើងនៅ។
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មា្ា៦៧

ម្នាីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក មានសិរធិសទូច្បយានជំនិេះដដលច្បត្ន វ្ើឲ្យ
រខំានឬអាច្បនាឲំ្យមាន នត្រោេះថាា កដ់ល់យានដនរ យកនៅរការុកនៅំងោភាព
នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក កាុងករណីដដលមាច ស់ យានជំនិេះមនិត្រពមររលួការ
ពិនយ័ ឬោម នវត្ាមាន។

ការសទួច្បយានជំនិេះយកនៅរការុកនៅំងោភាពនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវ
នោក កត៏្រត្ូវំនុវត្ាផ្ងដដរ ចំ្បនពាេះយានជំនិេះពាកព់ន័ធនងងនត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ដដល
ពំុអាច្បនដេះត្រស្ថយាន។
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មា្ា៦៧(ត)

មាច ស់យានជនំិេះត្រត្វូររួលខុសត្រត្ូវបងន់ស្ថហ ុយនថ្លសទូច្បនងិនថ្ល
រការុកបដនថមនលើត្រាកព់ិនយ័។

នស្ថហ ុយនថ្លសទូច្បនងិនថ្លរការុក ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយត្របកាសំនារ
ត្រកសួងរបស់រដាម្នាតី្រកសួងមហានផ្ទ និងរដាម្នាតី្រកសួងនសដាកិច្បចនិង
ហិរ ា្ វត្ថុ។
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មា្ា៦៨

ម្នាីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ដដលមានសមត្ថកចិ្បចត្រត្តួ្ពនិតិ្យ
បរនលមើសច្បរាច្បរណ៍ ត្រត្ូវពិនតិ្យ ំនងាត្ កត្ត់្រាបរនលមើសត្រសបាមដបប
បរននការពិនតិ្យ ការំនងាត្ ការកត្ត់្រាបរនលមើស និងការន វ្ើកណំត្់
នហតុ្នត្រោេះថាា កច់្បរាច្បរណ៍ដដលកំណត្ន់ដយត្របកាសំនារត្រកសួងរបស់
រដាម្នាីត្រកសួងមហានផ្ទ រដាម្នាីត្រកសួងយុត្ដិ្ ម៌ និងរដាម្នាីត្រកសួង
ស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៦៩

ម្នាីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ដដលមានសមត្ថកចិ្បចផ្លក
ពិនយ័បរនលមើសច្បរាច្បរណ៍ ត្រត្ូវនច្បញបង្ហា នន់ដផ្លកពនិយ័ដដលមានរល់
ប ា្ ីត្រត្ងមត្រត្ូវ។ រត្រមងដ់បបបរននបង្ហា នន់ដផ្លកពិនយ័នងិការត្ររបត់្ររង
ត្រាកច់្បណូំលដដលានមកពីការផ្លកពនិយ័ ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយ ត្របកាស
ំនារត្រកសួងរបស់រដាម្នាីត្រកសួង មហានផ្ទ រដាម្នាីត្រកសួងនសដាកចិ្បចនងិ
ហិរ ា្ វត្ថុនិងរដាម្នាីត្រកសួងស្ថធារណការនិងដងកជ ា្ូ ន។
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មា្ា៧០

បុរោលដដលមនិសុខច្បតិ្ានងងនសច្បកាសីនត្រមច្បរបស់ម្នាីំនុវត្ា
ច្បាបដូ់ច្បមានដច្បងកាុងមាត្រា៦០ននច្បាបន់នេះ មានសិរធបិដងងត្វា៉ែ នៅ
ត្របធាន ំ ងោភាពដដលត្ររបត់្ររងផ្លទ ល់នលើម្នាីននាេះ។ ត្របធានំងោភាពត្រត្ូវ
សនត្រមច្បនលើបណាង ងត្វា៉ែ ១៥នថ្ង យា៉ែ ងយូររិត្ពីនថ្ងររួលបណាង ង។ បុរោល
ដដលមនិសុខច្បតិ្ដនងងនសច្បកដី សនត្រមច្បរបស់ត្របធានំងោភាពខាងនលើ មាន
សិរធិបាងងនៅតុ្លាការាមនីត្វិ ិ្ ី។
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ជំពូកទី១០

ទោសបបញ្ញតតិ
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មា្ា៧១

បរនលមើសដដលត្រត្ូវផ្ានាទ នទសពិនយ័ំនារការណ៍
ត្រត្ូវកំណត្ន់ដយំនុត្រកងត្យ។
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មា្ា៧២

ាំកនបើកបរត្រត្ូវររួលខុសត្រត្វូត្រពហមរណឌ ច្បំនពាេះបរនលមើសដដល
ខលួនានត្របត្រពងត្ាកាុងការនបើកបរយានជំនេិះ។

ាំកត្ររបត់្ររងឬកមមសិរធិករ ត្រត្ូវររួលខុសត្រត្ូវដផ្ាករដាបបនវណី
កាុងករណីយានជនំិេះរបស់ខលួនានបងាឲ្យមាននត្រោេះថាា កដ់ល់ំាកដនរ។
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មា្ា៧៣

ការរនំលាេនលើរាងកាយ កិត្ដិយស នសច្បកដីនថ្លថ្ាូររបស់ម្នាី
ំនុវត្ាច្បាបច់្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកដដលកពុំងបំនពញភារកិច្បច ត្រត្ូវផ្ានាទ នទស
ាមត្រកមត្រពហមរណឌ ជា្រមាន។
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មា្ា៧៤

ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកណ្ត ដដលនៅកាុងត្រកបខណ័ឌ មុខង្ហរ ឬ
កាុងឱកាសបំនពញមុខង្ហររបស់ខលួន ដដលានដកហូត្យកបណណ នបើកបរ ផ្លល ក
នលខ បណណ សមាោ ល់យានជំនិេះ ឬឃាត្រុ់កយានជំនិេះនដយបំពានច្បាប់ ត្រត្ូវផ្ដនាទ
នទសដកព់នធនាោរពី ៦នថ្ង នៅ ១ដខ និងពិនយ័ជាត្រាកពី់ ១០០ ០០០នរៀល
នៅ ៨០០ ០០០នរៀល។

កាុងករណីដដលម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ន វ្ើឲ្យមានការខូច្បខាត្
ឬាត្ប់ងដ់ផ្ាកណ្តមយួននយានជំនិេះដដលានឃាត្រុ់ក ំងោភាពស្ថមតី្រតូ្វររួល
ខុសត្រតូ្វកាុងការសងការខូច្បខាត្ឬាត្ប់ងន់នាេះ។
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មា្ា៧៥

ត្រត្ូវផ្ានាទ នទសដកព់នធនាោរពី ៦នថ្ង នៅ ១ដខ និងពនិយ័ជា
ត្រាកព់១ី០០ ០០០នរៀល នៅ ៨០០ ០០០នរៀល ច្បំនពាេះជនណ្ត
នបើកបរយានយនានដយោម នបណណ នបើកបរ ឬកាុងរយៈនពលដដលបណណ
នបើកបរត្រត្វូានដកហូត្ ពយួររុក ឬរុកជានមា ៈ នលើកដលងដត្ជន
នបើកបរនទច្បត្រកយានយនាឬត្រត្ចី្បត្រកយានយនា។
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មា្ា៧៦

ជនណ្តនបើកបរយានយនាមនិត្រពមប្ឈបយ់ានយនាាមការបញ្ញា របស់
ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវនោកនដើមបនី វ្ើនត្សដពិនិត្យជាតិ្អាល់កុលឬស្ថរ
ធាតុ្នញៀន ត្រត្ូវផ្ដនាទ នទសដកព់នធនាោរពី ៦នថ្ង នៅ ១ដខ និងពិនយ័ជាត្រាក់
ពី ១០០ ០០០នរៀល នៅ ៨០០ ០០០នរៀល។

ត្រតូ្វផ្ានាទ នទសដូច្បកថាខណឌ រី១ខាងនលើ ច្បំនពាេះំាកនបើកបរណ្តដដល
មនិត្រពមឲ្យន វ្ើការត្រតួ្ត្ពិនិត្យនផ្ទៀងផ្លទ ត្យ់ាន ឬន វ្ើនត្សដពិនិត្យជាតិ្អាល់កុលឬ
ស្ថរធាតុ្នញៀន។
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មា្ា៧៧

ជនណ្តនបើកបរយានយនានៅនពលដដលខលួនសថិត្នៅកាុងភាព
ត្រសវ ងង នដយមានជាត្ិអាល់កុលចប់ ពី ០,៤០មលីីត្រកាមកាុងមយួលី
ត្រត្ខយល់ឬចបព់ី ០,៨០ត្រកាមកាុងមយួលីត្រត្្ម នឡើងនៅ ត្រត្ូវផ្ដនាទ
នទសដកព់នធនាោរពី ១ដខ នៅ ៦ដខ នងិពិនយ័ជាត្រាកព់ី
៨០០ ០០០នរៀល នៅ ៤ ០០០ ០០០នរៀល។
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មា្ា៧៨

ជនណ្តដដលច្បរាច្បរយានជនំេិះ នដយនត្របើត្រាស់បណណ នបើកបរ
បណណ សមាោ ល់យានជនំិេះ ផ្លល កនលខសមាោ ល់យានជនំិេះ ឬលិខិត្
ំនុញ្ញា ត្នផ្សងៗនដយដងងថាជាឯកស្ថរឬវត្ថុដកលងកាល យ ត្រត្ូវផ្ដនាទ នទស
ាមប ា្ត្ាិមាត្រា៦៣០(បរនត្របើត្រាស់ឯកស្ថរស្ថធារណៈដកលង)នន
ត្រកមត្រពហមរណឌ ។
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មា្ា៧៩

ជនណ្តដកលងបណណ នបើកបរ បណណ សមាោ ល់យានជនំិេះ ផ្លល កនលខ
សមាោ ល់យានជនំេិះឬលិខិត្ំនុញ្ញា ត្នផ្សងៗ ដដលនច្បញនដយំាករាជ
ការស្ថធារណៈ ត្រត្ូវផ្ដនាទ នទសាមប ា្ត្ាមិាត្រា៦២៩(បរដកលងបនលំ
ឯកស្ថរស្ថធារណៈ)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។
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មា្ា៨០

ជនណ្តរារាងំឬនត្របើត្រាស់មន្ោាយណ្តមយួនដើមបី
ជាឧបសរោដល់ច្បរាច្បរណ៍ស្ថធារណៈ ត្រត្ូវផ្ដនាទ នទសដក់
ពនធនាោរពី ១ដខ នៅ ១ឆាា ំ និងពិនយ័ជាត្រាកពី់
៨០០ ០០០នរៀល នៅ ៨ ០០០ ០០០នរៀល។
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មា្ា៨១

ជនណ្តនបើកបរមនិនោរពសញ្ញា បញ្ញា របស់ម្នាមីានសមត្ថកចិ្បច
ការពារកបួនដំនណើ ររណៈត្របត្ិេឬូថាា កដ់ងកនាជំានខ់ពុស់បងាការខូច្បខាត្
ដល់យានយនារបស់កបួន ត្រត្ូវផ្ដនាទ នទសដកព់នធនាោរពី ១ដខ នៅ ៦
ដខ និងពិនយ័ជាត្រាកព់ី ៨០០ ០០០នរៀល នៅ ៤ ០០០ ០០០នរៀល។

287



មា្ា៨២

ជនណ្តនត្របើត្រាស់រថ្យនានដយោម នបណណ សមាោ ល់រថ្យនា
ឬោម នផ្លល កនលខសមាោ ល់រថ្យនា ត្រត្ូវផ្ដនាទ នទសដកព់នធនាោរពី
៦នថ្ង នៅ ១ដខ និងពិនយ័ជាត្រាកពី់ ១០០ ០០០ នរៀល នៅ
៨០០ ០០០នរៀល ។

288



មា្ា៨៣

ជនណ្តនបើកបរនដយន វ្សត្របដហស ខាីខាា មនិត្របុងត្របយត័្ា ឬមនិនោរព
កាត្ពវកិច្បចដដលបរបប ា្ ត្ាិសាីពីច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកត្ត្រមូវ បណ្តា លឲ្យមានរបសួ
ដល់ំាកដនរ នហើយបណ្តា លឲ្យ ាំករងនត្រោេះំសមត្ថភាពន វ្ើការង្ហរកាុងរយៈនពល
នសមើឬនលើសពី៨នថ្ង រិត្ពីនថ្ងនកើត្នហតុ្ ត្រត្ូវផ្ានាទ នទសដកព់នធនាោរពី ៦ដខ នៅ
២ឆាា ំ និងពិនយ័ជាត្រាកពី់ ២ ០០០ ០០០នរៀល នៅ ១០ ០០០ ០០០នរៀល និង
អាច្បត្រតូ្វផ្ានាទ នទសនដយនទសបដនថមមយួឬនត្រច្បើន ដូច្បមានដច្បងកាុងមាត្រា៥៣
(ត្របនេរនននទសបដនថម)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។
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មា្ា៨៣(ត)

ំំនពើនលមើសខាងនលើននេះត្រតូ្វផ្ានាទ នទសដកព់នធនាោរពី
១ឆាា ំ នៅ ៣ឆាា ំ និងពិនយ័ជាត្រាកព់ី ៤ ០០០ ០០០នរៀល នៅ
១៥ ០០០ ០០០នរៀល កាលនបើំ ំនពើននេះានត្របត្រពងត្ាកាុងករណី
ណ្តមយួ ដូច្បខាងនត្រកាម៖

290



មា្ា៨៣(ត)
ក- នបើកបរនដយោម នបណណ នបើកបរឬមានបណណ នបើកបរដត្មនិត្រត្ងមត្រតូ្វាម

ត្របនេរយានយនា។
ខ- សថិត្កាុងស្ថថ នភាពត្រសវ ងងនដយមានំត្រាជាតិ្អាល់កុលចបពី់ ០,៤០

មលីីត្រកាមកាុងមយួលីត្រត្ខយល់ឬចបពី់ ០,៨០ត្រកាមកាុងមយួលីត្រត្្ម 
នរបើងនៅ។

រ- បណ្តា លឲ្យមានរបសួមនុសសនត្រច្បើននាក។់
 - រត្ន់រច្បខលួនពីកដនលងនកើត្នហតុ្កាុងនោលបំណងនរច្បនវសពីការររលួ

ខុសត្រត្ូវ។
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មា្ា៨៣(ត)

ចំ្បនពាេះបរនលមើសដដលមានដច្បងកាុងមាត្រាននេះនទសបដនថម ដូច្បត្នៅននេះ
អាច្បត្រត្ូវានត្របកាស៖

១- ការហាមឃាត្ចំ់្បនពាេះការត្របកបវជិាា ជីវៈ កាលនបើបរនលមើសននេះាន
ត្របត្រពងត្ានៅកាុងការត្របកបវជិាា ជីវៈ ឬនៅកាុងឱកាសននការត្របកបវជិាា ជីវៈ
ននេះជាស្ថថ ពរ ឬសត្រមាបរ់យៈនពល ៥ឆាា ំ យា៉ែ ងនត្រច្បើន។

២- ការហាមឃាត្ចំ់្បនពាេះការនបើកបរយានយនា នទេះបីជាត្របនេរណ្តក៏
នដយសត្រមាបរ់យៈនពល ៥ឆាា ំ យា៉ែ ងនត្រច្បើន។
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មា្ា៨៣(ត)

៣- ការពយួរលិខិត្នបើកបរ សត្រមាបរ់យៈនពល ៥ឆាា ំ យា៉ែ ងនត្រច្បើន។
៤- ការបិរផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្បផ្ានាទ នទស សត្រមាបរ់យៈនពល

២ដខយា៉ែ ង នត្រច្បើន។
៥- ការផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្បផ្ានាទ នទសនៅកាុងស្ថរពត័្ម៌ាន។
៦- ការផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្បផ្ានាទ នទស ាមត្ររបម់ន្ោាយ

រូររមនារមន៍ នស្ថត្រសសនស៍ត្រមាប់ រយៈនពល ៨នថ្ង យា៉ែ ង
នត្រច្បើន។
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មា្ា៨៤

នីត្បិរុោលអាច្បត្រត្ូវត្របកាសថាត្រត្ូវររួលខុសត្រត្វូត្រពហមរណឌ ាម
លកាខណឌ ដដលមានដច្បងកាុងមាត្រា៤២(ការររួលខុសត្រត្ូវត្រពហមរណឌ
របស់នតី្បិុរោល)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ច្បំនពាេះបរនលមើសដដលមានដច្បងកាុង
មាត្រា៨៣ននច្បាបន់នេះ។
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មា្ា៨៤(ត)
នីត្បិុរោលត្រត្វូផ្ានាទ នទសជាត្រាកព់ី ៥ ០០០ ០០០នរៀល នៅ ២០ ០០០ ០០០នរៀល

ត្រពមទងំនទសបដនថមមយួឬនត្រច្បើន ដូច្បត្នៅននេះ៖
១- ការរលំាយាមដបបបរកំណត្ន់ដយមាត្រា១៧០(ការរលំាយនិងការជត្រមេះប ា្ ីនន

នីត្ិបុរោល)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។
២- ការដកឲ់្យសថិត្នត្រកាមការត្រត្ួត្ពិនតិ្យាមដនរបស់តុ្លាការ ាមដបបបរកំណត្់

នដយមាត្រា១៧១(ការដកឲ់្យសថិត្នៅនត្រកាមការត្រត្ួត្ពិនតិ្យាមដនរបស់
តុ្លាការ)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។

៣- ការហាមឃាត្ច់្បំនពាេះការន្វើសកមមភាពណ្តមយួឬនត្រច្បើនាមដបបបរកំណត្ន់ដយ
មាត្រា១៧២ (ការហាមឃាត្ច់្បំនពាេះការន្វើសកមមភាព)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។
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មា្ា៨៤(ត)

៤- ការបិរត្ររងេះស្ថថ នដដលនត្របើត្រាស់សត្រមាបត់្របត្រពងត្ាបរនលមើសាមដបបបរ
កំណត្ន់ដយ មាត្រា១៧៦(ការបិរត្ររងេះស្ថថ ន)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។

៥- ការហាមឃាត្ចំ់្បនពាេះការន វ្ើអាជីវកមមនលើត្ររងេះស្ថថ នដដលនបើកចំ្បហដល់
ស្ថធារណជនឬដដលនត្របើត្រាស់ដល់ស្ថធារណជន ាមដបបបរកំណត្់
នដយមាត្រា១៧៧(ការហាមឃាត្ចំ់្បនពាេះការន វ្ើអាជីវកមម នលើត្ររងេះស្ថថ ន)
ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។
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មា្ា៨៤(ត)

៦- ការបិរផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្បផ្ានាទ នទស ាមដបបបរកំណត្ន់ដយ
មាត្រា១៨០(ការបិរផ្ាយ នសច្បកាីសនត្រមច្ប)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។

៧- ការផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្បផ្ានាទ នទសនៅកាុងស្ថរពត័្ម៌ានសរនសរឬការ
ផ្ាយាមត្ររបម់ន្ោាយរូររមនារមន៍ នស្ថត្រសសន៍ ាមដបបបរ
កំណត្ន់ដយមាត្រា១៨១(ការផ្ាយនសច្បកាី សនត្រមច្បាមមន្ោាយ
រូររមនារមន៍ នស្ថត្រសសនជ៍ាអារិ៍)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។
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មា្ា៨៥

ជនណ្តនបើកបរនដយន វ្សត្របដហស ខាីខាា មនិត្របុងត្របយត័្ា
ឬមនិនោរពកាត្ពវកចិ្បចដដលបរបប ា្ ត្ាសិាីពចី្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកត្ត្រមូវ
បណ្តា លឲ្យស្ថល ប់ំ ាកដនរ ត្រត្ូវផ្ានាទ នទសដកព់នធនាោរពី ១ឆាា ំ
នៅ ៣ឆាា ំ និងពិនយ័ជាត្រាកព់ី ៤ ០០០ ០០០នរៀល នៅ
១៥ ០០០ ០០០នរៀល និងអាច្បត្រត្ូវផ្ានាទ នទសនដយនទសបដនថម
មយួឬនត្រច្បើន ដូច្បមានដច្បងកាុងមាត្រា៥៣(ត្របនេរនននទសបដនថម)
ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។
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មា្ា៨៥(ត)

ំំនពើនលមើសខាងនលើននេះ ត្រត្ូវផ្ានាទ នទសដកព់នធនាោរពី ២ឆាា ំ
នៅ ៥ឆាា ំ និងពិនយ័ជាត្រាកព់ី ១០ ០០០ ០០០នរៀល នៅ
២៥ ០០០ ០០០នរៀល កាលនបើំនំពើននេះានត្របត្រពងត្ាកាុងករណីណ្ត
មយួ ដូច្បនត្រកាម៖
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មា្ា៨៥(ត)
ក- នបើកបរនដយោម នបណណ នបើកបរឬមានបណណ នបើកបរដត្មនិត្រត្ងមត្រតូ្វាម

ត្របនេរយានយនា។
ខ- សថិត្កាុងស្ថថ នភាពត្រសវ ងង នដយមានំត្រាជាតិ្អាល់កុលចបពី់ ០,៤០

មលីីត្រកាមកាុងមយួលីត្រត្ខយល់ឬចបពី់ ០,៨០ត្រកាមកាុងមយួលីត្រត្្ម
នរបើងនៅ។

រ- បណ្តា លឲ្យមានស្ថល បម់នុសសនត្រច្បើននាក។់
 - រត្ន់រច្បខលួនពីកដនលងនកើត្នហតុ្កាុងនោលបំណងនរច្បនវសពីការររលួ

ខុសត្រត្ូវ។
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មា្ា៨៥(ត)

ចំ្បនពាេះបរនលមើសដដលមានដច្បងកាុងមាត្រាននេះ នទសបដនថមដូច្បត្នៅននេះអាច្ប
ត្រត្ូវានត្របកាស៖

១- ការហាមឃាត្ចំ់្បនពាេះការត្របកបវជិាា ជីវៈ កាលនបើបរនលមើសននេះាន
ត្របត្រពងត្ានៅកាុងការត្របកបវជិាា ជីវៈ ឬនៅកាុងឱកាសននការត្របកបវជិាា ជីវៈ
ននេះជាស្ថថ ពរ ឬសត្រមាបរ់យៈនពល ៥ឆាា ំ យា៉ែ ងនត្រច្បើន។

២- ការហាមឃាត្ចំ់្បនពាេះការនបើកបរយានយនា នទេះបីជាត្របនេរណ្តក៏
នដយសត្រមាបរ់យៈនពល ៥ឆាា ំ យា៉ែ ងនត្រច្បើន។
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មា្ា៨៥(ត)

៣- ការពយួរលិខិត្នបើកបរ សត្រមាបរ់យៈនពល ៥ឆាា ំ យា៉ែ ងនត្រច្បើន។
៤- ការបិរផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្បផ្ានាទ នទស សត្រមាបរ់យៈនពល ២ដខ

យា៉ែ ងនត្រច្បើន។
៥- ការផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្បផ្ានាទ នទសនៅកាុងស្ថរពត័្ម៌ាន។
៦- ការផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្បផ្ានាទ នទស ាមត្ររបម់ន្ោាយ

រូររមនារមន៍ នស្ថត្រសសន៍ សត្រមាបរ់យៈនពល ៨នថ្ង យា៉ែ ងនត្រច្បើន។
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មា្ា៨៦

នីត្បិរុោលអាច្បត្រត្ូវត្របកាសថាត្រត្ូវររួលខុសត្រត្ូវត្រពហមរណឌ ាម
លកាខណឌ ដដលមានដច្បងកាុងមាត្រា៤២(ការររួលខុសត្រត្ូវត្រពហមរណឌ
របស់នតី្បិុរោល)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ច្បំនពាេះបរនលមើសដដលមាន ដច្បងកាុង
មាត្រា៨៥ននច្បាបន់នេះ។

303



មា្ា៨៦(ត)

នីតិ្បុរោលត្រតូ្វផ្ានាទ នទសជាត្រាកពី់ ១០ ០០០ ០០០នរៀល នៅ
៥០ ០០០ ០០០នរៀល ត្រពមទងំនទសបដនថមមយួឬនត្រច្បើនដូច្បត្នៅននេះ៖

១- ការរលំាយាមដបបបរកំណត្ន់ដយមាត្រា១៧០(ការរលំាយនិង
ការជត្រមេះប ា្ ីនននីតិ្បុរោល) ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។

២- ការដកឲ់្យសថិត្នត្រកាមការត្រតួ្ត្ពិនិត្យាមដនរបស់តុ្លាការ ាម
ដបបបរកំណត្ន់ដយមាត្រា១៧១(ការដកឲ់្យសថិត្នៅនត្រកាមការ
ត្រតួ្ត្ពិនិត្យាមដនរបស់តុ្លាការ)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។
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មា្ា៨៦(ត)

៣- ការហាមឃាត្ចំ់្បនពាេះការន្វើសកមមភាពណ្តមយួឬនត្រច្បើនាមដបបបរកំណត្់
នដយមាត្រា ១៧២(ការហាមឃាត្ចំ់្បនពាេះការន្វើសកមមភាព)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។

៤- ការបិរត្ររងេះស្ថថ នដដលនត្របើត្រាស់សត្រមាបត់្របត្រពងត្ាបរនលមើសាមដបបបរកំណត្់
នដយមាត្រា ១៧៦(ការបិរត្ររងេះស្ថថ ន)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។

៥- ការហាមឃាត្ចំ់្បនពាេះការន្វើអាជីវកមមនលើត្ររងេះស្ថថ នដដលនបើកចំ្បហដល់ស្ថធារណ
ជនឬដដលនត្របើត្រាស់ដល់ស្ថធារណជន ាមដបបបរកណំត្ន់ដយមាត្រា១៧៧
(ការហាមឃាត្ចំ់្បនពាេះការន្វើ អាជីវកមមនលើត្ររងេះស្ថថ ន)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។
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មា្ា៨៦(ត)

៦- ការបិរផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្បផ្ានាទ នទស ាមដបបបរកំណត្ន់ដយ
មាត្រា១៨០(ការបិរផ្ាយ នសច្បកាីសនត្រមច្ប)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។

៧- ការផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្បផ្ានាទ នទសនៅកាុងស្ថរពត័្ម៌ានសរនសរឬការ
ផ្ាយាមត្ររបម់ន្ោាយរូររមនារមន៍ នស្ថត្រសសន៍ ាមដបបបរ
កំណត្ន់ដយមាត្រា១៨១(ការផ្ាយនសច្បកាីសនត្រមច្ប ាមមន្ោាយ
រូររមនារមន៍ នស្ថត្រសសនជ៍ាអារិ៍)ននត្រកមត្រពហមរណឌ ។
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មា្ា៨៧

ការបងត់្រាកព់ិនយ័ំនារការណ៍នាឲំ្យរលំត្ប់ណាង ងអាជាា ។
ំំនពើនលមើសដដលត្រត្ូវររួលរងពនិយ័ំនដរការណ៍ នហើយ

ជនពាកព់ន័ធមនិត្រពមបងត់្រាកព់ិនយ័ំនារការណ៍ាមកាលកំណត្់
ម្នាីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ត្រត្ូវប ា្ូ នកណំត្ន់ហតុ្ត្រពម
ទងំវត្ថុាងនៅ ំយយការំមស្ថលាដំបូង។
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ជំពូកទី១១

អ្នតរបបញ្ញតតិ
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មា្ា៨៨

រាល់លិខតិ្បរដា នរត្ិយុត្ាដដលានបនងាើត្នឡើងនដើមបីំ នុវត្ា
ច្បាបស់ាីពចី្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ដដលានត្របកាសឲ្យនត្របើាមត្រពេះរាជត្រកម
នលខ នស/រកម/០២០៧/០០៧ ចុ្បេះនថ្ងរី០៨ ដខកុមៃៈ ឆាា ២ំ០០៧ ត្រត្ូវ
នៅមានអានុភាពំនុវត្ាត្នៅនរៀត្រហូត្មានំត្ថបរថ្មមីកដកដត្របឬលុប
នចល នលើកដលងដត្បរបប ា្ ត្ាិ ដដលផ្ទុយនងងស្ថម រត្ីននច្បាបន់នេះ។
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មា្ា៨៩
ាំកកានប់ណណ នបើកបរដដលត្រត្ងមត្រតូ្វាមបរបប ា្ ត្ាិននច្បាបស់ាីពីច្បរាច្បរណ៍

ផ្លូវនោក ដដលានត្របកាសឲ្យនត្របើាមត្រពេះរាជត្រកមនលខ នស/រកម/០២០៧/០០៧
ចុ្បេះនថ្ងរី០៨ ដខកុមៃៈ ឆាា ២ំ០០៧ អាច្បបនានត្របើត្រាស់រហូត្ំស់សុពលភាព។

ាំកកានប់ណណ នបើកបរដដលមនិត្រត្ងមត្រតូ្វាមបរបប ា្ ត្ាិននច្បាបស់ាីពី
ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ដដលានត្របកាសឲ្យនត្របើាមត្រពេះរាជត្រកមនលខ នស/រកម/
០២០៧/០០៧ ចុ្បេះនថ្ងរី០៨ ដខកុមៃៈ ឆាា ២ំ០០៧ ត្រត្ូវបំនពញដបបបរសំុបាូរបណណ
នបើកបរឲ្យានច្បបស់ពវត្ររបក់ាុងរយៈនពល ១ឆាា ំ បនាទ បពី់ច្បាបន់នេះចូ្បលជា្រមាននៅ
រូទងំត្របនរស។
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មា្ា៩០

នៅនត្រៅរីត្របជុំជន ាំកនបើកបរនិង ាំករមួដំនណើ រទងំំស់ាម
រថ្យនាដដលមានច្បណុំេះនលើសពី ៩នាក់ នដយរិត្ទងំ ាំកនបើកបរត្រត្ូវ
ពាកដ់ខសត្រកវាត្សុ់វត្ថិភាពនងិបរបប ា្ ត្ិាដដលមានដច្បងកាុងកថាខណឌ រី
២ មាត្រា៧ និងច្បណុំច្បរី១១និងរី១២ មាត្រា៨ននច្បាបន់នេះ ត្រត្ូវចប់
ំនុវត្ាកាុងរយៈនពល ៥ឆាា ំ បនាទ បព់ចី្បាបន់នេះចូ្បលជា្រមាននៅរូទងំ
ត្របនរស។
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មា្ា៩១

បរបប ា្ ត្ិាដដលមានដច្បងកាុងមាត្រា៤៣ នងិមាត្រា៤៤ ជំពូករី
៧ ននច្បាបន់នេះ ត្រត្វូចប់ំ នុវត្ាកាុងរយៈនពល ៥ឆាា ំ បនាទ បព់ចី្បាបន់នេះ
ចូ្បលជា្រមាននៅរូទងំត្របនរស។

312



ជំពូកទី១២

អ្វសានបបញ្ញតតិ
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មា្ា៩២

ច្បាបស់ាីពីច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ដដលត្រត្វូានត្របកាសឲ្យ
នត្របើនដយត្រពេះរាជត្រកមនលខ នស/រកម/០២០៧ /០០៧ ចុ្បេះនថ្ង
រី០៨ ដខកុមៃៈ ឆាា ២ំ០០៧ ត្រតូ្វរុកជានិរាករណ៍ នហើយត្រតូ្វ
ជំនួសនដយច្បាបន់នេះ។

314



សមូអ្ររុណ
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