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អារម្ភកថា 
 ក្នុងនាមខុ្ុំជនិស្ឝិតច្ាប់ និងជអ្នក្ចងរក្ងឯក្សារមួយរូប ខុ្ុំសូមថ្ថលងអ្ុំណរគុណយ ្ងរជលជ្រៅបុំផុតចុំជ្ ោះ ឯក្ឧតតម ជ្ោក្ជុំទាវ អ្ស់ជ្ោក្ 
ជ្ោក្រសី អ្នក្នាងក្ញ្ញ្ ថ្ែលចូលចិតតរសឡាញ់ និងអានជ្សៀវជ្ៅជទីជ្មរតី។  
 ជ្យើងែឹងរួចមក្ជ្ ើយថា រក្មរព មទណឌ គឺជរក្មមួយថ្ែលរតូវបានរែឋសភា អ្នុម័តកាលពីថ្ថងទី១២ ថ្ខតុោ ឆ្្ុំ២០០៩ និងរពឹទធសភា បានយល់រសប
តាមទរមង់ និងគតិថ្នច្ាប់ទាុំងរសុងជ្ោយគ្ម្នថ្ក្ថ្របអ្វីជ្ ើយកាលពីថ្ថងទី១៧ ថ្ខវិចឆិកា ឆ្្ុំ២០០៩ ជ្ ើយបានរបកាសឲ្យជ្របើជ្ោយរពោះជកជរក្មជ្លខ      
នស/រក្ម/១១០៩/០០២ ចុោះថ្ថង   ទី៣០ ថ្ខវិចឆិកា ឆ្្ុំ២០០៩។ រក្មរព មទណឌ គឺជបញ្ញតតិច្ាប់ថ្ែលថ្ចងអ្ុំពីបទជ្លមើស និងជ្ទាសថ្ែលរតូវអ្នុវតតន៍ជ្ៅជ្លើ
បុគគលរគប់រូបថ្ែលបានរបរពឹតតជ្លមើសនឹងច្ាប់រព មទណឌ។ 
 ជ្ោយយល់ជ្ឃើញពីសារៈសុំខាន់ថ្នរក្មរព មទណឌជ្នោះជ្ ើយ ជ្ទើបខុ្ុំបានជ្រៀបចុំចងរក្ងមារតាមួយចុំនួនថ្ែលបានថ្ចងអ្ុំពីបទជ្លមើស និងជ្ទាស            
រតូវអ្នុវតតន៍ជ្ៅជ្លើបុគគលថ្ែលបានរបរពឹតតបទជ្លមើស និងបុគគលថ្ែល ក់្ព័នធនឹងការរបរពឹតតបទជ្លមើសជ្នោះ។ 

ខុ្ុំក៏្សូមអ្ភ័យជ្ទាសទុក្ជមុន នូវជកល់ក្ងវោះខាតទាុំងឡាយថ្ែលជ្ក្ើតមានជ្ោយរបការណាមួយជ្ៅក្នុងជ្សៀវជ្ៅជ្នោះ ជ្ោយខុ្ុំរង់ចុំទទួលមតិជ្យបល់ពី
សុំណាក់្មិតតអ្នក្អានជ្ែើម្បីថ្ក្លមអរគប់វិនាទី។ 

ខុ្ុំសង្ឃឹមយ ្ងមុតមាុំថា ជ្សៀវជ្ៅជ្នោះនឹងកាល្យជឯក្សារជុំនួយសាម្រតីែល់មិតតអ្នក្អានរគប់ៗគ្្្      និង  សូមរបសិទធពរជ័យសិរីបវរជូនែល់ជ្ោក្អ្នក្
សូមបានរបក្បថ្តជ្ជគជ័យរគប់ភារក្ិចចសមរបក្បជ្ោយពុទធពរទាុំង បនួ របការគឺ អាយ ុវណណៈ សខុៈ ពលៈ កុ្ុំបីជ្ឃលៀងឃ្ល្តជ្ ើយ។ 

 

ជ្ធវើជ្ៅជកជធានីភនុំជ្ពញ ថ្ថងទី............ ថ្ខ......................... ឆ្្ុំ២០១៥ 
 តថជ្លខា 

 
 

              ឡោ ក្កឹម្ 
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ស្រពះរាាណាច្បស្រកកម្ពុា 
ជាត ិសាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 

3 
 
 
កម្មវិធីស្រាវស្រាវ និងស្វែងយលអ់ំពីច្បាប់ 
 

វឡងេបបទឡលមើវ និងឡោវ កនងុស្រកម្ស្រពហ្មទណ្ឌ ននស្រពះរាាណាច្បស្រកកម្ពាុ 
ឡ ៀបច្បំច្បងស្រកង នងិឡ ៀបឡ ៀងឡោយនវិសតិ ឡោ ស្រកឹម្ 

3 
មាស្រា បទឡលមើវ និយម្នយ័ / អតថន័យ កា ផតន្ទទ ឡោវ 

មរា ១៨៣ បទឧររ឵ដឋរបល័យពឺជសាសន៍ 

អំឿពូណាមុយរនហងចំឿណាមអំឿពូៀដលឿរើបរប់ៀងឿរឿមឿនេះ ឿលឿបូអំឿពូឿនេះររូវបនរបរពិរត
រនហងឿេលបំណងបំផយើញទំងមឺល ឬមុយៀផនរេនររឹមំរ឵ ំរ឵ពនធហ ពឺជសាសន៍ ឬសាសន៖ 

1> ែររមមឿលូសមជ឵រេនររឹម 
2> ឿរប េះពល់យ ើងធ្ន់ធ្រឿលូបឺរណភពៀងរឺបឿយ ឬសរ឵បញ្ញើរបស់មជ឵រេនររឹម 
3> ឿរ៉រ់ឲើយសមជ឵រេនររឹមរស់ឿៅរនហងលរខណឌៀដលនំឲើយវិនសអនតរយទំងរសឹង ឬមុយៀផនរ
េនររឹម 

4> វិធនឿរឿ៉យបងំ ឬមឿធ្ើោបយឿ៉យម឵នបងំ សំឿៅររំងរំឿណូរទររឿៅរនហងររឹម 
5> ជឿមលៀសឿ៉យបងំនឺវរឹមរពាររឹមមុយឿៅររឹមមុយឿផើឝងឿទើរ។ 

មរា ១៨៤ 
៉រ់ពនធនេរអស់មុយជាវរិ 

មរា ១៨៥ 
បទឿររើមឿរើបចំរនហង 

បទឧររ឵ដឋរបល័យពឺជសាសន៍ 

ឿរចឺលរុមរនហងររឹមណាមុយៀដលបឿងូរឿឡូង ឬចឺលរុមរនហងសនន឵ដឋ឵ភពៀដលឿធ្វូឿឡូងឿដូមើបា
ឿរើបចំអំឿពូឧររ឵ដឋរបល័យពឺជសាសន៍។  

ឿរឿរើបចំររូវមនលរណៈសមគើល់ឿ៉យអំឿពូំរ់ៀសតងមុយ ឬឿរចូន។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២០ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ១៨៨ បទឧររ឵ដឋរបៅំងមនឹសើឝំរ឵ អំឿពូណាមុយរនហងចំឿណាមអំឿពូៀដលឿរើបរប់ៀងឿរឿមឿនេះ ឿលឿបូអំឿពូឿនេះររូវបនរបរពិរត មរា ១៨៩ 
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ឿៅរនហងររបខ័ណឌេនឿរវយលឹរំទឺឿៅ ឬំរបព័នធ សំឿៅរបៅំងរបំជនសឹាវីល៖ 
1> ែររមម 
2> ឿរសមយើប់រៃគើល 
3> ឿរឿធ្វូឲើយឿៅំទសររ 
4> ឿរន឵រឿទស ឬជឿមលៀសរបំជនឿ៉យបងំ 
5> ឿរ៉រ់ពនធនេរ ឬររប់រឺបភពដេទឿទើរេនឿរដរហឺរយ ើងធ្ន់ធ្រនឺវឿសរីភពឿ៉យបំពន
ឿៅឿលូបទបើបញ្៴រត឵ររិេះេននារ឵អនតរំរ឵ 

6> ឿរឿធ្វូទរឹណរមម 
7> ឿរោប់បងំឿសពសនថវៈ ឿរឿធ្វូទសរមមៀងផលឡវឿភទ ឿពសើោោរឿ៉យបងំ ឿរមនរភ៌ឿ៉យបងំ 
វញ្ើ៲រមមឿ៉យបងំ ន឵ងររប់រឺបភពឿផើឝងឿទើរេនអំឿពូហ឵ងើាៀងផលឡវឿភទ ៀដលមនទមន់
របហារ់របៀហលេ្ើ 

8> ឿរឿធ្វូទឹរបឹរឿមនញឿលូររឹម ឬសមឺហភពឿ៉យមឺលឿហរឹនឿយបយ ពឺជសាសន៍ ររឹមំរ឵ 
ំរ឵ពនធហ វបើបធ្ម៌ សាសន ឬឿភទ 

9> ឿរឿធ្វូឲើយបរ់ខលអនឿ៉យបងំ 
10> ឿរអនឹវរតនឿយបយរបឿន់ពឺជសាសន៍ំរបព័នធាមៀបបអាប ើឿេដ 
11> ររប់អំឿពូអមនឹសើឝធ្ម៌ឿផើឝងឿទើរ ៀដលបងឲើយមនឿរឈីោប់យ ើងៀយើំង ឬឿរប េះពល់យ ើង
ធ្ន់ធ្រឿៅឿលូបឺរណភពរឺបឿយ។ 

៉រ់ពនធនេរអស់មុយជាវរិ 

មរា ១៩០ 
បទឿររើមឿរើបចំ 

រនហងឧររ឵ដឋរបៅំងមនឹសើឝំរ឵ 
ំឿរចឺលរុមរនហងររឹមៀដលបឿងូរឿឡូង ឬសនន឵ដឋ឵ភពៀដលឿធ្វូឿឡូងឿដូមើបាឿរើបចំអំឿពូរបៅំង

មនឹសើឝំរ឵។ ឿរឿររើមឿរើបចំឿ នេះ ររូវមនលរណៈសមគើល់ឿ៉យអំឿពូំរ់ៀសតងមុយ ឬឿរចូន។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២០ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ១៩៣ បទឧររ឵ដឋសង្គៃគើម 

អំឿពូណាមុយរនហងចំឿណាមអំឿពូៀដលបនឿរើបរប់ៀងឿរឿមឿនេះ ឿលឿបូអំឿពូឿនេះររូវបន
របរពិរតរបៅំងនិងបឹរល ឬរទពើយសមើបរត឵ ៀដលឿរពរឿ៉យអនឹសញ្ញើររឹងហើឝីៀណវ ចឹេះេេទា១២ ៀខ
សាហា ៅ្ើំ១៩៤៩៖ 

1> ែររមម 
2> ទរឹណរមម ឬររប់អំឿពូអមនឹសើឝធ្ម៌ រុមបញ្ឡលទំងឿរព឵ឿសាធ្ជាវសាង្គសត 
3> អំឿពូបងឿ៉យឿចរននឺវឿរឈីោប់ ឬៀដលប េះពល់យ ើងធ្ន់ធ្រដល់បឺរណភពៀងរឺបឿយ 
ឬសឹខភព 

4> ឿរបំផយើញ ឬឿរឿធ្វូឲើយខឺចៀរធ្ន់ធ្រឿៅឿលូរទពើយសមើបរត឵ ឿ៉យេមើនឿហរឹផលោំើបច់ៀង

មរា ១៩៥ 
៉រ់ពនធនេរអស់មុយជាវរិ 
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ឿយធ ន឵ងរនហងរទង់រទយធ្ំឿ៉យខឹសចើាប់ ន឵ងាមទំឿនូងច឵រត 
5> អំឿពូបងំឿឈលូយសិរ ឬជនសឹាវីល ឲើយបឿរមូរនហងរងរមយើំងរប៉ប់អាវឹធ្របស់សររូវ 
6> អំឿពូដរហឺរស឵ទធ឵របស់ឿឈលូយសិរ ឬជនសឹាវីល រនហងឿរទទុលឿរវិន឵ច៰័យឿ៉យររិមររូវ ន឵ង រ
លឿមសៀង 

7> ជឿមលៀស ឿរបញ្៱ឡន ឬឿរឃឹំែំងជនសឹាវីលឿ៉យខឹសចើាប់ 
8> ឿរោប់ជនសឹាវីលំចំណាប់ៀមើំង។ 

មរា ១៩៤ បទឧររ឵ដឋសង្គៃគើមឿផើឝងឿទើរ 

អំឿពូណាមុយដឺចមនៀចងៀងឿរឿមឿនេះ រីំបទឧររ឵ដឋសង្គៃគើមៀដរ ឿលឿបូអំឿពូឿនេះររូវបន
របរពិរតរនហងឳឿសជឿមយើេះរប៉ប់អាវឹធ្ំលរណៈអនតរំរ឵ ឬម឵នៀមនអនតរំរ឵៖ 

1> ឿរឿរបូរបស់អាវឹធ្ៀដលមនំរ឵ពឹល ឬអាវឹធ្ៀដលសាណើបនឿឡូងឿដូមើបាបងឿរឈីោប់ រ
របឿយជន៍ 

2> អំឿពូវយរបហារ ឬទមយើរ់រេប់ៀបរឿ៉យឿចរន ាមមឿធ្ើោបយណារ៏ឿ៉យឿៅឿលូទាររឹង 
ភឺម឵ ទារៀនលងរស់ឿៅ ឬអេរៀដលម឵នមនឿរឿរពរ ន឵ងៀដលម឵នៀមនំរមមវរថហៀងឿយធ 

3> អឿំពូវយរបហារឿ៉យឿចរនឿៅឿលូមនឹសើឝ ឬសមភើរៈៀដលឿរបូរបស់រនហងររបខ័ណឌេនឿបសររមម
មនឹសើឝធ្ម៌ ឿ៉យអនឹឿលមាមធ្មមនឹញ្៴របស់អងឿរសហរបំំរ឵ 

4> អំឿពូបងឿរេេះទឹរភិរើឝឿ៉យឿចរនដល់របំជនសឹាវីល  ឿ៉យដរហឺរនឺវរទពើយសមើបរត឵ោំបច់
សរមប់បនតឿររស់រនមនជាវិររបស់ជនសឹាវីលទំងឿនេះ 

5> អំឿពូឿរបូរបស់ជនសឹាវីល ឿដូមើបាបឿញ្ៀសពាឿេលឿៅេនរបរ឵បរត឵ឿរឿយធឿៅឿលូអេរខលេះ 
រំបន់ខលេះេនៀដនដា ឬរងរមយើំងឿយធខលេះ 

6> អំឿពូបំផយើញ ឬឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿ៉យឿចរននឺវអេរសរមប់សាសនសបើបហរសធ្ម៌ អប់រំ ស឵លើបៈ 
ន឵ងវិទើោសាង្គសត វិមនរបវរត឵សាង្គសត ស្ាើេដស឵លើបៈ ឬស្ាើេដៀដលមនលរណៈវិទើោសាង្គសត 

7> អំឿពូបងដល់បរិសាណើនធ្មមំរ឵ នឺវឿរខឺចៀរដ៏ធ្ំ យឺរអៀងវង ន឵ងធ្ន់ធ្រ ៀដលមនលរណៈ
ហុសឿហរឹយ ើងំរ់ៀសតង ឿបូឿរបើបឿៅនិងផលរបឿយជន៍ព឵ររបរដ ន឵ងផតើល់ៀងៀផនរ
ឿយធៀដលសងើិមទឹរ 

8> ឿរលុចបលន់សមើបរ឵តសាធរណៈ ឬឯរជន។ 

មរា ១៩៥ 
៉រ់ពនធនេរអស់មុយជាវរិ 

មរា ១៩៦ បទឿររើមឿរើបចំរនហងបទឧររ឵ដឋសង្គៃគើម 
ឿរចឺលរុមរនហងររឹមៀដលបឿងូរឿឡូង ឬសនន឵ដឋ឵ភពៀដលឿធ្វូឿឡូងឿដូមើបាឿរើបចំអំឿពូឧររ឵ដឋសង្គៃគើម។ 

ឿរឿររើមឿរើបចំឿនេះ ររូវមនលរណៈសមគើល់ឿ៉យអំឿពូំរ់ៀសតងមុយ ឬឿរចូន។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២០ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ១៩៩ បទែររមម អំឿពូសមយើប់មនឹសើឝឿ៉យឿចរន ឿ៉យឿរបូអាវឹធ្ ឬម឵នឿរបូអាវឹធ្ ឿ៉យេមើនសាណើនទមន់ណា ៉រ់ពនធនេរពា ១០ៅ្ើ ំឿៅ ១៥ៅ្ើំ 
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មុយដឺចបនរំណរ់រនហងមរា ២០០ ដល់មរា ២០៥ េនររមឿនេះ។ 

មរា ២០០ បទែររមមរ឵រទឹរំមឹន 
អំឿពូសមយើប់មនឹសើឝឿ៉យរ឵រទឹរំមឹន ឬឿ៉យឿរពុនសាតើរ់។ ឿររ឵រទឹរំមឹន រីំរឿរមង

ៀដលបឿងូរឿឡូងមឹនអំឿពូឿបើរឿបើនឿៅឿលូរឺបបឹរលេនជនរងឿរេេះ។ ឿរពុនសាតើរ់ រីំអំឿពូែយើំោំ
បឹរលណាម្ើរ់រនហងរយៈឿពលមុយរយៈ ឿដូមើបារបរពិរតឿបើរឿបើនឿៅឿលូរឺបបឹរលេនជនរងឿរេេះ។ 

៉រ់ពនធនេរអស់មុយជាវរិ 

មរា ២០១ បទែររមមឿ៉យឿរឿរបូថ្ើំពឹល ៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ២០២ 
បទែររមមៀដលមន 

សាណើនទមន់ឿទសទរ់ទងនិងជនរងឿរេេះ 

ឿលឿបូអំឿពូឿនេះររូវបនរបរពិរតឿៅឿលូ៖ 
1> បឹរលៀដលទន់ឿខើាយព឵ឿសស ឿ៉យមឺលឿហរឹអាយឹេនបឹរលឿនេះ 
2> នរីមនរភ៌ ឿលឿបូរភ៌ររូវបនររឿឃូញំរ់ៀសតង ឬឿលឿបូជនឿលមូសបនដិង 
3> បឹរលៀដលទន់ឿខើាយព឵ឿសស ឿ៉យមឺលឿហរឹេនជមី ឬព឵ឿរភព ឿលឿបូសាណើនភពបឹរល
ឿនេះររូវបនឿរឿឃូញំរ់ៀសតង ឬឿលឿបូជនឿលមូសបនដិង 

4> អនររជឿរសាធរណៈឿៅរនហងររបខ័ណឌេនមឹខៃរ ឬឿៅរនហងឳឿសេនឿរបំឿពញមឹខៃររបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ២០៣ 
បទែររមមៀដលមន 

សាណើនទមន់ឿទសឿ៉យសារឿេលឿៅ 

ឿលឿបូអំឿពូឿនេះររូវបនរបរពិរតឿៅឿលូ៖ 
1> ជនរងឿរេេះ ឬឿដូមបណតិងរដឋបើបឿវណា ឿដូមើបាររំងជនឿនេះរឹំឲើយបតិងបរិហារពាបទឿលមូស ឬសឹំឲើយឿធ្វូ
ឿរជុលជឹលពើយសនរមម 

2> សារើឝា ឿដូមើបាររំងរឹំឲើយឿឆលូយផតល់ភសតហាងឿៅឿពលឿសឹូបអឿងរ ឿសឹូបសុរ សនវឿរ ឬឿៅរនហង
នារ឵វិធ្ាេនបណតិងឿផើឝងឿទើរ 

3> ជនរងឿរេេះ ឬឿដូមបណតិងរដឋបើបឿវណា ពាឿរពេះជនឿនេះបនបរិហារពាបទឿលមូស ឬសឹំឲើយជុលជឹល
ពើយសនរមម 

4> សារើឝា ឿ៉យមឺលឿហរឹសារើឝាឿនេះ បនផតល់ភសតហាងឿៅឿពលឿសឹូបអឿងរ ឿសឹូបសុរ សវនឿរ 
ឬឿៅរនហងនារ឵ ឵វិធ្ាេនបណតិងឿផើឝងឿទើរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ២០៤ 
បទែររមម 

របរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ 
ឿលឿបូអំឿពូឿនេះររូវបនរបរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈឿៅរនហងររបខ័ណឌេនមឹខៃរ ឬឿៅ

រនហងឳឿសេនឿរបំឿពញមឹខៃររបស់ខលអន។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ២០៥ 
បទែររមមឿ៉យមនទរឹណរមម  

អំឿពូឿែរឿៅ ឬអំឿពូរំឿលភឿសពសនថវៈ 
ែររមមៀដលឿរូររនហងឿពល ឬឿរឿយឿពលរបរពិរតអំឿពូទរឹណរមម អំឿពូឿែរឿៅ ឬអំឿពូ

រំឿលភឿសពសនថវៈ។ 
៉រ់ពនធនេរអស់មុយជាវរិ 

មរា ២០៧ បទមនឹសើឝែរឿ៉យអឿចរន 
អំឿពូបណាតើលឲើយសាយើប់អនរដេទឿ៉យ៖ 

1> ឿរឿធ្វសរបៀហស ឿរម឵នរបឹងរបយ័រន ឬឿរខ៱ាៀជើ 
2> ឿរបំពនឿលូឿរពវរ឵ចសនត឵សឹខ ឬឿរពវរ឵ចរបឹងរបយ័រនៀដលចើាប់ររមូវ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 



កម្មវិធីស្រាវស្រាវ និងស្វែងយលអ់ំពីច្បាប់                                                                                          www.lorkremlaw.wordpress.com 

ររៀបចចំងក្រង នងិររៀបររៀងរោយនសិ្សិត ឡោ ស្រកឹម្                                                                - 5 -                                 ស្រងេបបទរលម ើស្ នងិរោស្រ នងុក្រមក្រហ្មទណ្ឌននក្រះរាជាណាចក្ររម ពជុា 

មរា ២១០ បទទរឹណរមម ន឵ងអំឿពូឿែរឿៅ ៉រ់ពនធនេរពា ៧ៅ្ើំ ឿៅ ១៥ៅ្ើំ 

មរា ២១៧  បទហ឵ងើាឿ៉យឿចរន ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ២២៨ បទហ឵ងើារសាល អំឿពូរបរពិរតឿៅឿលូអនរដេទនឺវហ឵ងើារសាល ៀដលម឵ននំឲើយមនរបុសឿទឿនេះឿទ។ ព឵ន័យំរបរ់ពា ៥ពន់ ឿៅ ១ៀសនឿរើល 

មរា ២៣១ បទរំរមរំៀហង 
អំឿពូរំរមរំៀហង ថនិងរបរពិរតបទឧររ឵ដឋ ឬបទមជើ៲឵មរបៅំងនិងបឹរល ឿលឿបូឿររំរម

រំៀហងឿនេះឿធ្វូឿឡូងមតងឿហូយមតងឿទើរ ឬសៀមតងឿចញាមល឵ខ឵រ រឺបភព ឬវរថហអវាមុយ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 

មរា ២៣២ 
បទរំរមរំៀហងឿ៉យ 

មនបញ្ជើឲើយបំឿពញលរខណឌអវាមុយ 
ឿររំរមរំៀហងឿរឿមទរមង់ណារ៏ឿ៉យ ថនិងរបរពិរតបទឧររ឵ដឋ ឬបទមជើ៲឵ម របៅំងនិង

បឹរល របស឵នឿបូឿររំរមរំៀហងឿនេះររូវបនឿធ្វូឿឡូងឿ៉យមនបញ្ជើឲើយបំឿពញលរខណឌអវាមុយ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ២៣៣ បទរំរមរំៀហងថនិងសមយើប់ 
ឿររំរមរំៀហងថនិងសមយើប់ ឿលឿបូឿររំរមរំៀហងឿនេះឿធ្វូឿឡូងមតងឿហូយមតងឿទើរ ឬ      

សៀមតងឿចញាមល឵ខ឵រ រឺបភព ឬវរថហអវាមុយ។  
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ២៣៤ 
បទរំៀហងថនិងសមយើប់ ឿ៉យមន
បញ្ជើឲើយបំឿពញលរខណឌអវាមុយ 

ឿររំរមរំៀហងថនិងសមយើប់ឿរឿមទរមង់ណារ៏ឿ៉យ របស឵នឿបូឿររំរមរំៀហងឿនេះ ររូវបន
ឿធ្វូឿឡូងឿ៉យមនបញ្ជើឲើយបំឿពញលរខណឌអវាមុយ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ២៣៦ បទបងឲើយមនរបុសឿ៉យអឿចរន 

អំឿពូៀដលបណាតើលឲើយមនរបុសដល់អនរដេទឿ៉យ៖ 
1> ឿរឿធ្វសរបៀហល ឿរម឵នរបឹងរបយ័រន ឬឿរខ៱ាៀជើ ៀដលបងឲើយមនអសមរថភពរនហងឿរឿធ្វូ
ឿរៃរឿសនូ ឬឿលូសពា ៨េេ 

2> ឿរបំពនឿលូឿរពវរ឵ចសនត឵សឹខ ឬឿរពវរ឵ចរបឹងរបយ័រនៀដលចើាប់ររមូវ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ដល់ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ដល់ ៤លនឿរើល 

មរា ២៣៩ បទរំឿលភឿសពសនថវៈ 
ររប់អំឿពូបញ្ឡលអងំរ ាមៀបបណារ៏ឿ៉យ ឬអំឿពូបញ្ឡលឧបររណ៍ណាមុយឿៅរនហងអងំរ 

ៀដលរបរពិរតឿៅឿលូអនរដេទ ឿទេះបាមនឿភទដឺចេ្ើ ឬម឵នដឺចេ្ើរ៏ឿ៉យ ឿ៉យឿរឿរបូហ឵ងើា        
ឿរបង឵របងំ ឿររំរមរំៀហង ឬឿ៉យឿរឆមរ់ឳឿស។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ២៤៦ បទរបទឺសតឿររៀមើស 
ររប់អំឿពូប េះពល់ សាតើប អៀងសលឿររឿភទ ឬៀផនរឿភទឿផើឝងឿទើររបស់បឹរលដេទ ៀរបឹរលឿនេះ

ម឵នសម័ររផងឿទ ឬបងំបឹរលដេទឲើយរបរពិរតអំឿពូឿនេះមរឿលូខលអន ឬឿៅឿលូររ឵យបឹរលរនហងឿេល
បំណងឿធ្វូឲើយរំជុល ឬរីររយដល់ចំណងផលឡវឿភទរបស់ជនឿលមូស។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ២៤៩ បទបៃលើញឿររឿភទ 
អំឿពូបៃលើញឿររឿភទ ៀដលនំឲើយអនរដេទឿមូលឿឃូញឿៅរនហងទារៀនលងមុយៀដលសាធរណៈអាច

ឿមូលឿឃូញ  
៉រ់ពនធនេរពា ៦េេ ឿៅ ៣ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ៥ៀសនឿរើល 

មរា ២៥០ បទរឹររុនៀងផលឡវឿភទ 
អំឿពូៀដលបឹរលម្ើរ់រំឿលភអំណាចៀដលមឹខៃររបស់ខលអនរបរល់ឲើយឿធ្វូឿរេបសងរ់មតងឿហូយ

មតងឿទើរឿៅឿលូអនរដេទ រនហងឿេលបំណងទទុលឿរអនឹឿរេេះៀងផលឡវឿភទ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦េេ ឿៅ ៣ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ៥ៀសនឿរើល 

មរា ២៥៣ 
បទោប់ ឃឹំែំង ន឵ងបៃ្ើំងឿ៉យ 

ខឹសចើាប់ 
បឹរលៀដលោប់ ៀដលឃឹំែំង ឬៀដលបៃ្ើំងបឹរលឿផើឝងឿទើរ ឿ៉យេមើនបញ្ជើពាអាំឈើធ្ររសប

ចើាប់ ឬឿរើពាររណាៀដលចើាប់អនឹញ្ញើរ ររូវផតនតើឿទស៖ 
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១.ឿបូឿរោប់ ឿរឃឹំែំង ឬឿរបៃ្ើំងខលអនមនរយៈឿពលរ឵ចំង ៤៨ឿម ើង ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
២.ឿបូឿរោប់ ឿរឃឹំែំង ឬឿរបៃ្ើំងខលអនមនរយៈឿពលោប់ពា៤៨ឿម ើង ដល់រ឵ចំង១ៀខ ៉រ់ពនធនេរពា ៣ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
៣.ឿបូឿរោប់ ឿរឃឹំែំង ឬឿរបៃ្ើំងខលអនមនរយៈឿពលឿសមូរ ឬឿលូសពា ១ៀខ។ ៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ២៥៦ 
បទដឿណតូមឿន់ឿប់មឿធ្ើោបយ 

ដិរជញ្៱ឡន 
អំឿពូដឿណតូម ឬររួររាឿលូមឿធ្ើោបយដិរជញ្៱ឡនៀដលមនបឹរលឿរចូនរឺបជ឵េះរនហងឿនេះ      

ឿ៉យហ឵ងើា ឬឿ៉យឿររំរមរំៀហងថនិងឿរបូហ឵ងើា. 
៉រ់ពនធនេរ ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ២៦១ បទប េះពល់ដល់បឺរណភពេនសព ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ២៦២ បទរបមេទាបញ្ហេះសព 
អំឿពូរបមេាមមឿធ្ើោបយណាមុយរ៏ឿ៉យឿៅឿលូផនឡរ ទាបញ្ហេះសព ឿឿដឋ ឬឿៅឿលូសំណង់

ៀដលរសាងឿឡូងសរមប់រំលិរវិញ្ញើណរនធេនអនរទទុលមរណភព។ 
៉រ់ពនធនេរ ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ២៦៥ 
បទបដ឵ឿសធ្រនហងឿរផតល់រទពើយសមើបរត឵  

ឬឿសវ 

អំឿពូៀដលម឵នរពមផតល់រទពើយសមើបរត឵ ឬឿសវដល់បឹរលណាម្ើរ់ ឿលឿបូឿរម឵នរពមឿនេះ   
ៀផសរឿលូមឺលឿហរឹណាមុយដឺចរឿៅ៖ 

1> ឿរៀដលបឹរលឿនេះំសមជ឵រ ឬម឵នៀមនំសមជ឵រេនំរ឵ពនធហ ររឹមំរ឵ ឬពឺជសាសន៍ណា
មុយំរំណរ់ 

2> ឿរៀដលបឹរលឿនេះំសមជ឵រ ឬម឵នៀមនំសមជ឵រេនសាសនណាមុយរំណរ់ 
3> ន឵ន្ើឿរនឿយបយរបស់បឹរល 
4> សរមមភពសហជាពរបស់បឹរល 
5> សាណើនភពររួសាររបស់បឹរល 
6> ឿភទរបស់បឹរល 
7> សាណើនភពសឹខភពរបស់បឹរល 
8> ព឵ឿរភពរបស់បឹរល។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ២៦៦ 
បទផតល់រទពើយសមើបរត឵ ឬឿសវឿ៉យមន

លរខណឌ 

អំឿពូៀដលផតល់រទពើយសមើបរត឵ ឬឿសវឲើយដល់បឹរលណាម្ើរ់ ឿ៉យមនលរខណឌណាមុយដឺច  
រឿៅ៖ 

1> ឿរៀដលបឹរលឿនេះំសមជ឵រ ឬម឵នៀមនំសមជ឵រេនំរ឵ពនធហ ររឹមំរ឵ ឬពឺជសាសន៍ណា
មុយំរំណរ់ 

2> ឿរៀដលបឹរលឿនេះំសមជ឵រ ឬម឵នៀមនំសមជ឵រេនសាសនណាមុយរំណរ់ 
3> ន឵ន្ើឿរនឿយបយរបស់បឹរល 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ដល់ ២លនឿរើល 
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4> សរមមភពសហជាពរបស់បឹរល 
5> សាណើនភពររួសាររបស់បឹរល 
6> ឿភទរបស់បឹរល 
7> សាណើនភពសឹខភពរបស់បឹរល 
8> ព឵ឿរភពរបស់បឹរល។ 

មរា ២៦៧ បទបដ឵ឿសធ្រនហងឿរជុលបឹរលឲើយឿធ្វូឿរ 
ឿរម឵នរពមជុលបឹរលណាម្ើរ់ឲើយឿធ្វូឿរ ឿលឿបូឿរម឵នរពមជុលឿនេះៀផសរឿលូមឺលឿហរឹណា

មុយដឺចមនៀចងឿៅរនហងចំណុចទា១ ដល់ចំណុចទា ៨ េនមរា ២៦៥ េនររមឿនេះ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ដល់ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ដល់ ២លនឿរើល 

មរា ២៦៨ 
បទជុលបឹរលឲើយឿធ្វូឿរឿ៉យមន

លរខណឌ 
អំឿពូៀដល៉រ់ឿរផតល់ឿរៃរឲើយសថ឵រឿៅឿរឿមលរខណឌណាមុយ ដឺចមនៀចងឿៅរនហងចំណុច

ទា១ ដល់ចំណុចទា៨ េនមរា ២៦៦ េនររមឿនេះ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ២៦៩ 
បទបឿណតញឿចញ ឬដរហឺរឿ៉យមឺល

ឿហរឹេនឿរឿរីសឿអូង 
អំឿពូបឿណតញឿចញ ឬដរហឺរបឹរលណាម្ើរ់ ឿ៉យៀផសរឿលូមឺលឿហរឹណាមុយដឺចមនៀចង

ឿៅរនហងចំណុចទា១ ដល់ចំណុចទា ៨ េនមរា ២៦៥ េនររមឿនេះ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ២៧០ 
បទបដ឵ឿសធ្រនហងឿរផតល់ស឵ទធ឵ឿ៉យ 
អនររជឿរសាធរណៈឿ៉យមឺលឿហរឹ

េនឿរឿរីសឿអូង 

អំឿពូៀដលរបរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈឿៅរនហងររបខ័ណឌេនមឹខៃររបស់ខលអន ឬរនហងឳឿស
េនឿរបំឿពញមឹខៃររបស់ខលអន ឿ៉យបដ឵ឿសធ្ចំឿពេះបឹរលណាម្ើរ់នឺវឿរទទុលស឵ទធ឵ណាមុយ   
ឿលឿបូឿរបដ឵ឿសធ្ឿនេះៀផសរឿលូមឺលឿហរឹណាមុយដឺចមនៀចងឿៅរនហងចំណុចទា១ ដល់ចំណុចទា៨ 
េនមរា ២៦៥ េនររមឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ២៧៤ បទ៉រ់ឲើយសថ឵រឿៅរនហងលរខណឌេន
ឿរៃរប េះពល់ដល់ឿសចរតាេេលេនឡររបស់មនឹសើឝ 

អំឿពូៀដល៉រ់បឹរលណាម្ើរ់ ឿ៉យរំឿលភឿលូភពទន់ឿខើាយ ឬឿលូសាណើនភពេនអន឵សើឝរភព
េនបឹរលឿនេះឲើយសថ឵រឿៅរនហងលរខណឌេនឿរៃរៀដលប េះពល់ដល់ឿសចរតាេេលេនឡររបស់មនឹសើឝ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ២៧៨ បទសឹាសំណូរេនន឵ឿយជ឵រ 
អំឿពូរបរពិរតឿ៉យន឵ឿយជ឵រៀដលសឹំ ឬយល់រពមទទុលអំឿណាយ ជំនុន ឿរសនើោ ឬ          

អរថរបឿយជន៍ណាមុយ ឿដូមើបាបំឿពញ ឬម឵នបំឿពញរ឵ចណាមុយេនមឹខៃររបស់ខលអនឿ៉យន឵ឿយជរ 
ម឵នបនដិង ន឵ងេមើនឿររពមឿរពើងពាន឵ឿយជរឿទឿនេះ  

៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ២៧៩ បទសឺរប ើន់ដល់ន឵ឿយជ឵រ 
បឹរលៀដលរបរល់ឲើយន឵ឿយជ឵រនឺវអំឿណាយ ឬជឺនជំនឺន ឿធ្វូឿរសនើោំមុយ ឬយល់រពមឲើយ

អរថរបឿយជន៍អវាមុយដល់ន឵ឿយជ឵រ ឿដូមើបាឲើយបំឿពញ ឬម឵នបំឿពញរ឵ចអវាមុយេនមឹខៃររបស់ខលអនឿ៉យ
ន឵ឿយជរម឵នបនដិង ន឵ងេមើនឿររពមឿរពើងពាន឵ឿយជរឿទឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ២៨០ បទសឹាសំណូររបស់អភ឵បលំអាទិ៍ 

1> ឿបូបឹរលៀដលបនរំណរ់រនហងរថខណឌទា១ ន឵ងទា២ េនមរា ៣៩៣ េនររមឿនេះ ឬអធ្឵ឿរ
ទទុលផលរបឿយជន៍ំរទពើយសមើបរត឵ ឬបនទមទរ ឬបនសនើោទទុលផលរបឿយជន៍ឿនេះ 
ឿ៉យបនទទុលឿរពិងពរ់ខឹសចើាប់ 

2> បទបើបញ្៴រត឵េនរថខណឌទា១ ៀងឿលូឿនេះ ររូវយរមរអនឹវរតដឺចេ្ើផងៀដរ ចំឿពេះបឹរលៀដល

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 
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បនផតល់ផលរបឿយជន៍ដឺចបនរំណរ់រនហងរថខណឌទា១ៀងឿលូ ឿនេះ ឬបនឿសនូសឹំផតល់ ឬ   
ផតល់ផលរបឿយជន៍ឿនេះ 

3> ផលរបឿយជន៍ំរទពើយសមើបរត឵ដឺចបនៀចងរនហងរថខណឌទា១ ៀងឿលូឿនេះ ររូវដរហឺរ។ ឿបូម឵ន
អាចដរហឺរទំងមឺល ឬៀផនរខលេះេនផលរបឿយជន៍ឿនេះ ភរៀដលម឵នអាចដរហឺរយរបន 
ររូវទរយរំរបរ់។ 

មរា ២៨៤ បទសញ្ចើររមម 

សញ្ចើររមម រីំអំឿពូ៖ 
1> ទញយរអរថរបឿយជន៍ហ឵រញ្៴វរថហពាអំឿពូឿពសើោោររបស់អនរដេទ 
2> ជុយ ឬឿរពរអំឿពូឿពសើោោររបស់អនរដេទ ឬឿរើបចំាមររប់មឿធ្ើោបយនឺវសរមមភពឿពសើោោរ 
3> ឿរជូសឿរីស ពរងរ់ ឬអឺសទញបឹរលណាមុយឲើយឿធ្វូអំឿពូឿពសើោោរ 
4> ឿធ្វូឿរេបសងរ់ឿលូបឹរលណាមុយ ឿដូមើបាឲើយបឹរលឿនេះឿធ្វូឿពសើោោរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ២៨៥ បទអនតរឿររវងបឹរស ឬង្គសតាឿពសើោ ន឵ងសញ្ចើរិរ ឬសញ្ចើរិឿ ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ២៨៦ ធ្នធនៀដលបនមរពាសញ្ចើររមម 

អំឿពូរបស់ជនណាៀដលបនជុយសរមួល ឬប឵ទបំងនឺវធ្នធនៀដលខលអនបនដិងថ បនមរពា
អំឿពូសញ្ចើររមម។  

ររូវផតនតើឿទសដឺចេ្ើផងៀដរ ចំឿពេះបឹរលៀដលម឵នអាចបញ្ជើរ់អំពារបភពធ្នធនរបស់ខលអន 
ឿ៉យរស់ឿៅំមុយជនៀដលឿធ្វូសរមមភពឿពសើោោរំរបោំ ឬឿ៉យសារមនទំនរ់ទំនងំ
ទមយើប់ំមុយជនម្ើរ់ ឬឿរចូននរ់ៀដលឿធ្វូសរមមភពឿពសើោោរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ២៨៧ បទររំងដល់ឿរបៃកើរអំឿពូឿពសើោោរ 
អំឿពូររំងដល់ឿរបៃកើរ ឿរជុយ ឬឿរអប់រំំេមា ឿ៉យឿសវសាធរណៈ ឬឿ៉យអងឿរឯរជន

ៀដលមននារ឵សមើបទ ៀដលឿធ្វូឿឡូងឿដូមើបាអនឹឿរេេះដល់បឹរលៀដលរបរពិរតឿពសើោោរ ឬរំពឹងមន
ឿរេេះថ្ើរ់ឿ៉យឿរឿធ្វូឿពសើោោរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 

មរា ២៩១  
បទដិរនំររប់ររងររិេះសាណើនសរមប់ឿធ្វូ

ឿពសើោោរ 
អំឿពូររប់ររង ឿធ្វូអាជាវរមម ដិរនំ ឿធ្វូឲើយដំឿណូរឿរ ឬឿចញរបរ់ឲើយររិេះសាណើនឿពសើោោរឿ៉យ

ផតើល់ ឬាមរយៈអនតរឿរី។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ២៩២ 
បទយល់រពមឲើយឿធ្វូសរមមភពឿពសើោោរ

ឿៅរនហងររិេះសាណើន 

អំឿពូរបស់អនរៀដលររប់ររង ឿធ្វូអាជាវរមម ដិរនំ ឬឿធ្វូឲើយដំឿណូរឿរនឺវររិេះសាណើនណាមុយៀដល
ឿបូរចំហរដល់សាធរណជន ឿ៉យផតើល់ ឬាមរយៈអនតរឿរី បនយល់រពម ឬបនអនឹឿរេេះ៖ 

1> ឲើយបឹរលណាម្ើរ់របរពិរតំរបោំនឺវឿពសើោោរឿៅរនហងររិេះសាណើន ឬឿៅរនហងឧបសមព័ន ្ធរបស់ររិេះសាណើន 
2> ឲើយបឹរលណាម្ើរ់ររំរបោំនឺវឿភ៳ៀវ ឿដូមើបាឿធ្វូឿពសើោោរឿៅរនហងររិេះសាណើន ឬឿៅរនហងឧបសមព័នធ
របស់ររិេះសាណើន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១លនឿរើល 
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មរា ២៩៣ 
បទ៉រ់ឲើយឿរបូរបស់ទារៀនលងសរមប់ឿធ្វូ

ឿពសើយោរ 

ចំឿពេះបឹរលៀដលលរ់ ឬ៉រ់ឲើយបឹរលណាម្ើរ់ឿរបូរបស់ទារៀនលងៀដលម឵នៀមនឿរបូរបស់
ឿ៉យសាធរណជន ឿ៉យដិរំរ់ចើាស់ថ បឹរលឿនេះនិងឿរបូរបស់ទារៀនលងឿនេះ សរមប់សរមមភព
ឿពសើោោរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ២៩៧ បទរសវឹងំរ់ៀសតង បឹរលៀដលសថ឵រឿៅរនហងសភពរសវឹងយ ើងំរ់ៀសតងឿៅឿលូផលឡវសាធរណៈ។ ព឵ន័យំរបរ់ពា ៥ពន់ ឿៅ ១មឹីនឿរើល 
មរា ២៩៨ បទឿៅអនរដេទឿៅទាសាធរណៈ បឹរលណាៀដលឿៅអនរដេទឿៅទាសាធរណៈ ឿដូមើបាញហ ឴ ំងឲើយមនទំនរ់ទំនងផលឡវឿភទ។ ព឵ន័យំរបរ់ពា ៥ពន់ ឿៅ ៥មឹីនឿរើល 

មរា ២៩៩ បទរំឿលភឿលូលំឿៅ៊ន 
អំឿពូរបរពិរតឿ៉យមនហ឵ងើា ឿរបង឵របងំ ឿររំរមរំៀហង ឬឧបយរលចឺលឿៅរនហងលំឿៅ

៊នអនរដេទ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣០១ បទសាឍើប់ ឬេរពរើយសំដាឯរជន 
អំឿពូសាឍើប់ ឬេរសំដាៀដលន឵យយំឯរជន ឬំឿរសមងើរ់ ឿ៉យេមើនឿរយល់រពមពាបឹរល

ៀដលមនឿរពរ់ព័នធ។ ររូវបនសនមរំឿររពមឿរពើង របស឵នឿបូបឹរលៀដលពរ់ព័នធឿនេះបន
ទទុលដំណិងអំពាឿរសាឍើប់ ឬេរឿហូយ បឹរលឿនេះម឵នបនជំទស់ឿទឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ឵ ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣០២ 
បទប េះពល់ដល់ស឵ទធ឵ៀងរឺបភពេន

បឹរល 
អំឿពូេររឺបភពេនបឹរលឿៅរនហងទារៀនលងឯរជន ឿ៉យេមើនឿររពមឿរពើងពាបឹរលឿនេះ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣០៥ បទបរិហារឿររតិ៍ំសាធរណៈ 

ររប់ឿរអេះអាងបំឿផលូស ឬឿរទំលរ់រំហឹសឿ៉យអសឹទធច឵រតឿលូអំឿពូណាមុយ ៀដលនំឲើយប េះ
ពល់ដល់រ឵រត឵យស ឬរ឵រត឵ស័ពទេនបឹរល ឬេនសាណើប័ន រីំឿរបរិហារឿររតិ៍។ 

បទបរិហារឿររតិ៍ៀដលរបរពិរតាមមឿធ្ើោបយណាមុយដឺចរឿៅ៖ 
1> ាមសំដា ឿទេះំរបឿភទណារ៏ឿ៉យៀដលបឿញ្ញឿៅទាសាធរណៈ ឬឿៅរនហងសាលរបជឹំសាធរណៈ 
2> ាមល឵ខ឵ ឵រ ឬរំនឺរ ឿទេះំរបឿភទណារ៏ឿ៉យៀដលផើឝពវផើាយឿៅរនហងចំឿណាមសាធរណជន 
ឬ៉រ់ាំងឲើយសាធរណជនឿមូល 

3> ាមររប់មឿធ្ើោបយទឺររមន៍ឿសារទសើឝន៍សរមប់សាធរណជន។ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៣០៧ បទឿជររបមេំសាធរណៈ 

ររប់ពរើយរបមេ ររប់ពរើយឿមូលៃយ ឬររប់ពរើយរទឿេេះ ៀដលេមើនឿរទមយើរ់រំហឹសឿៅឿលូ
អំឿពូណាមុយ។  

បទឿជររបមេ ៀដលរបរពិរតឿឡូងាមមឿធ្ើោបយមុយចំនុនដឺចរឿៅ៖ 
1> ាមសំដា ឿទេះំរបឿភទណារ៏ឿ៉យៀដលបឿញ្ញឿៅទាសាធរណៈ ឬឿៅរនហងសាលរបជឹំ      
សាធរណៈ 

2> ាមល឵ខ឵ ឵រ ឬរំនឺរ ឿទេះំរបឿភទណារ៏ឿ៉យៀដលផើឝពវផើាយឿៅរនហងចំឿណាមសាធរណជន 
ឬ៉រ់ាំងឲើយសាធរណជនឿមូល 

3> ាមររប់មឿធ្ើោបយទឺររមន៍ឿសារទសើឝន៍សរមប់សាធរណជន។ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១០លនឿរើល 
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មរា ៣១១ បទបតិងបរិហារបៃកើច់ឿររតិ៍ 

ឿរបតិងបរិហារអំពាអំឿពូៀដលឿរដិងថ ម឵នព឵រ ឿហូយៀដលនំឲើយមនទណឌរមមរពហមទណឌ ឬវិន័យ 
ឿលឿបូឿរបតិងបរិហារឿនេះ ររូវបនឿផ៳ូឿៅដល់៖ 
 អាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ចឿដូមើបាោរ់ឿរ ដឺចំ ឿៅររម មង្គនតានររបលយឹរត឵ធ្ម៌ ឬន឵ឿយជរ ឬ 
 បឹរៀដលមនអំណាចបតិងឿៅអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ច។  

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣១៤ បទប េះពល់ដល់អាេ៌រំបំងៀងវិំជើជាវៈ 

បឹរលៀដលឿន់ឿប់ព័រ៌មនៀដលមនលរណៈអាេ៌រំបំង ឿ៉យមឺលឿហរឹេនសាណើនភព មឹខរបរ 
មឹខៃរ ឬឿបសររមមរបស់ខលអន របស឵នឿបូបឹរលឿនេះបៃលើញព័រ៌មនឿនេះដល់បឹរលៀដលេមើនសមរថរ឵ច 
ឿដូមើបាដិងពាព័រ៌មនឿនេះ។ ម឵នៀមនំបទឿលមូសឿទ រនហងររណាៀដលចើាប់អនឹញ្ញើរ ឬររមូវឲើយបៃលើញ
អាេ៌រំបំង។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣១៧ 
បទប េះពល់ដល់ឿរឿធ្វូឿរឿឆលូយឆលងាម

ល឵ខ឵រ 

អំឿពូឿបូរ បំបរ់ឿោល ឿធ្វូឲើយយីរយ ើវ ឬបៀងវរល឵ខ឵រឿឆលូយឆលងៀដលឿផ៳ូឿៅររ឵យជនឿ៉យ
រំន឵រទឹចរិរ។ ររូវផតនតើឿទសដឺចេ្ើ ចំឿពេះអំឿពូរបរពិរតឿ៉យទឹចរិរ ឿមូលល឵ខ឵រឿឆលូយឆលងៀដលឿផ៳ូឿៅ
ររ឵យជន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣១៨ 
បទប េះពល់ដល់ឿរសមងើរ់េនឿរសនទន

ាមទឺរស័ពទ 

អំឿពូរបរពិរតឿ៉យរំន឵រទឹចរិរ សាឍើប់ ឬឿធ្វូឲើយរចបឺររចបល់ឿរសនទនាមទឺរស័ពទ។ ររូវផតនតើ
ឿទសដឺចេ្ើ ចំឿពេះអំឿពូរបរពិរតឿ៉យទឹចរិរ ោប់ ឿធ្វូឲើយរចបឺលរចបល់ឿមូល ឬសាឍើប់សារៀដលផើាយ
ឿចញាមផលឡវទឺររមនរមន៍។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣២១ បទឿបេះបង់អនារ឵ជន 
អំឿពូរបស់បឹរលមនអំណាចៀេររើា ៀដលឿបេះបង់បង់អនារ឵ជនអាយឹរ឵ចំង ១៥ៅ្ើំ។ 

របស឵នឿបូអំឿពូឿបេះបង់ឿនេះបណាតើលឲើយអនតរយដល់សឹខភព ឬសនត឵សឹខរបស់អនារ឵ជនឿនេះ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៣២៤ បទឿបេះបង់ររួសារ 
ឿរម឵នឿេរពាមឿសចរតាសឿរមចសាណើពររបស់រឹលឿរ ឿ៉យម឵នរពមបង់រនហងរយៈឿពល ២ៀខ 

យ ើងរ឵ច នឺវអាហារឿរពវរ឵ចដល់សហព័ទធ ឬអរារសហព័ទធរបស់ខលអន ដល់រឺនំអនារ឵ជន          
ដល់បោឆើៈរ឵ ឬបឹពវៈរ឵ ឬដល់ៈរ឵ឿផើឝងឿទើររបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣២៦ បទម឵នរពមរបរល់អនារ឵ជន អំឿពូរបរពិរតឿ៉យរំន឵រទឹចរិរ ម឵នរពមរបរល់អនារ឵ជនឲើយឿៅបឹរលៀដលមនស឵ទធ឵ទមទរ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣២៧ បទដរយរអនារ឵ជន 
១.អំឿពូដរយរអនារ឵ជនឿ៉យផទហយចើាប់ ពាបឹរលៀដលៀេររើារសបចើាប់។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

២.របស឵នឿបូអនារ឵ជនររូវបនររើាទឹរឿៅឿរើៀដនដាេនរពេះរំណាចរររមពហំ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៣៣០ បទញហេះញង់ឲើយឿបេះបង់ទររ 
អំឿពូឿៅរនហងឿេលឿៅចង់បនរេរម ញហេះញង់ឿ៉យផតើល់ដល់ឳពឹរមឍើយ ឬដល់ឳពឹរ ឬមឍើយ

ឲើយឿបេះបង់ទររៀដលឿរូរឿចញមរឿហូយ ឬៀដលនិងឿរូរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 
មរា ៣៣១ បទអនតរឿររវងអនរសឹំរឺន ន឵ងអនរ អំឿពូរបរពិរតឿៅរនហងឿេលឿៅចង់បនរេរម ឿធ្វូំអនតរឿរីរវងបឹរលម្ើរ់ ឬបតារបពនធ ៀដលចង់ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 
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មរា ៣៣២ បទអនតរឿររវងអនរសឹំរឺន ន឵ងង្គសតាពឿពេះ 
អំឿពូរបរពិរតឿៅរនហងឿេលបំណងចង់បនរេរម ឿធ្វូំអនតរឿរីរវងបឹរលម្ើរ់ ឬបតារបពនធ      

ៀដលចង់សឹំរឺនយរមរច឵ញ្ិម ន឵ងង្គសតាម្ើរ់យល់រពមពឿពេះ ឿដូមើបានិងរបរល់រឺនឿនេះឲើយឿៅអនរសឹំ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 

មរា ៣៣៣ 
បទជំនុស ៀរលង ឬលរ់រំបំងអរថ឵ភព  

េនទររ 
អំឿពូៀដលយរទររមុយជំនុសទររមុយឿទើរ ៀរលង ឬលរ់រំបំងអរថ឵ភពេនទររ ឿលឿបូ

អំឿពូឿនេះនំឲើយមនៀរលងបនលំអរានឹរឺល៉ឋើន។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣៣៧ 
បទបងសរ់អាហារ ឬេមើនឿរៀេទំអនារ឵ជន

អាយឹរ឵ចំង ១៥ៅ្ើំ 
អំឿពូរបស់ជនររប់រឺប ៀដលមនអំណាចឿៅឿលូអនារ឵ជនអាយឹរ឵ចំង ១៥ៅ្ើំ ៀដលបងសរ់

អាហារ ឬេមើនឿរៀេទំរហឺរដល់ខឺចសឹខភពអនារ឵ជន។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៣៣៩ 
បទ៉រ់អនារ឵ជនឲើយសថ឵ររនហងលរខណឌេន
ឿរៃរៀដលបណាតើលឲើយខឺចសឹខភព 

អំឿពូៀដល៉រ់អនារ឵ជនឲើយសថ឵រឿៅរនហងលរខណឌេនឿរៃរ បណាតើលឲើយខឺចៀរដល់សឹខភព 
ឬឿរលឺរលស់ដល់រងឿយរបស់អនារ឵ជន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៣៤១ 
បទអាសរបរពិរតឿៅឿលូអនារ឵ជនអាយឹ

រ឵ចំង ១៥ៅ្ើំ 

 អំឿពូេនឿរប េះពល់ ឬឿរបៃលើញឿររឿភទ ឬៀផនរឿភទឿផើឝងឿទើររបស់ជនដេទ ឬឿរឲើយជនដេទ
ប េះពល់ឿររឿភទ ឬៀផនរឿភទឿផើឝងឿទើររបស់ជនឿលមូសខលអនឯង ឬរបស់ររ឵យជន រនហងឿេលបំណងឿធ្វូ
ឲើយរំជុល ឬរីររយ ដល់ចំណង់ផលឡវឿភទរបស់ជនឿលមូស។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៣៤៣ 
បទញហេះញង់អនារ឵ជនឲើយបរិឿភរ 

ឿររួងរសវឹង 
អំឿពូញហេះញង់អនារ឵ជនឿ៉យផតើល់ឲើយបរិឿភរំរបោំ ន឵ងយ ើងឿរចូននឺវឿររួងរសវឹង។ ៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៣៤៤ បទញហេះញង់អនារ឵ជនឲើយសឹំទន អំឿពូញហេះញង់អនារ឵ជនឿ៉យផតើល់ឲើយសំឹទន  ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣៤៥ 
បទញហេះញង់អនារ឵ជនឲើយរបរពិរតបទ

ឧររ឵ដឋ ឬបទមជើ៲឵ម 
អំឿពូញហេះញង់អនារ឵ជនឿ៉យផតើល់ឲើយរបរពិរតបទឧររ឵ដឋ ឬបទមជើ៲឵ម ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៣៤៦ 
បទឿរើបចំបៃលើញឿភទ ឬទំនរ់ទំនងផលឡវឿភទ 
ឿ៉យមនឿរចឺលរុមរបស់អនារ឵ជន 

អំឿពូរបស់អនារ឵ជន ៀដលឿរើបចំឿរជុបជឹំ ៀដលរុមមនឿរបៃលើញឿភទ ឬមនទំនរ់ទំនងៀង
ផលឡវឿភទ ឿ៉យមនអនារ឵ជនបនឿមូល ឬចឺលរុមផង។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៣៤៧ បទរំឿលភអំណាចឿមប 
អំឿពូរបស់អនរមនអំណាចឿមប ឬអនរមនអំណាចអាណាពើោបល ៀដលដរហឺរឿសរីភព

របស់អនារ឵ជន ឿ៉យរំឿលភអំណាចរបស់ខលអន។ ឿលឿបូអំឿពូឿនេះឿធ្វូឲើយប េះពល់យ ើងៀយើំងដល់     
សឹខភព សឹវរថ឵ភព ផលឡវច឵រត ឬឿរអប់រំរបស់អនារ឵ជនឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣៥០ បទឿទវរពនធភព 
សំឿៅឿៅឿលូអំឿពូៀដលចឹេះបញ្៱ាអាពហ៍ព឵ពហ៍េមា មឹនឿររំលយអាពហ៍ព឵ពហ៍ោស់។  
ររូវផតនតើឿទសដឺចេ្ើ  ចំឿពេះមង្គនតាអរានឹរឺល៉ឋើនៀដលដិងឿហរឹឿរណ៍ឿនេះចើាប់ឿៅៀរអនឹញ្ញើរ

ឲើយឿរើបអាពហ៍ព឵ពហ៍ ឬចឹេះបញ្៱ាអាពហ៍ព឵ពហ៍ឿនេះ មឹនឿររំលយអាពហ៍ព឵ពហ៍ោស់។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣៥១ 
បទរុមឿភទំមុយអនារ឵ជន 

ឿ៉យបឹពវៈរ឵ 
អំឿពូរុមឿភទំមុយអនារ឵ជនឿរឿមអាយឹ ១៨ៅ្ើំ ឿលឿបូំបឹពវៈរ឵របស់អនារ឵ជនឿនេះ។ ៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 
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មរា ៣៥២ 
បទរុមឿភទរវងៈរ឵ឿលហ឵រ  

ឬៈរ឵ពនធ 

អំឿពូរុមឿភទរវងៈរ឵ឿលហ឵រ ឬៈរ឵ពនធរនហង ៣ថ្ើរ់។  
ម឵នររូវោរ់ទឹរំបទឿលមូសាមរថខណឌទា១ៀងឿលូឿទ របស឵នឿបូសហព័ទធណាម្ើរ់សាយើប់ 

ឿហូយសហព័ទធៀដលឿៅរស់រុមឿភទំមុយសាៀៈរ឵ពនធ ថ្រ់ទា២ ឬថ្ើរ់ទា៣។  

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣៥៣ បទលុច 
អំឿពូដរហឺរឿ៉យទឹចរិរនឺវរទពើយសមើបរត឵ ឬវរថហឿផើឝងឿទើររបស់អនរដេទ ាមររប់មឿធ្ើោបយ

រនហងឿេលបំណងយរមរឿធ្វូំរមមស឵ទធ឵របស់ខលអន។ មរា ៣៥៦ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៦លនឿរើល មរា ៣៥៤ បទលុចថមពល 
ររូវោរ់ទឹរំអំឿពូលុច អំឿពូឿរបូរបស់ឿ៉យទឹចរិរនឺវថមពល ៀដលនំឲើយខឺចរបឿយជន៍អនរ

ដេទ។ 

មរា ៣៦៣ បទរំៀហងយរ 

អំឿពូៀដលរបរពិរតឿ៉យឿរឿរបូហ឵ងើា ឿររំរមរំៀហងថនិងឿរបូហ឵ងើា ឬឿ៉យឿរបង឵របងំ 
ឿដូមើបាទទុលបននឺវ៖ 

1> ហរថឿលៀ ឬស្ាើមរមមេដ 
2> ឿរសនើោ ឬឿរឿបេះបង់ឿោលអវាមុយ 
3> ឿរបៃលើញអាេ៌រំបំងណាមុយ 
4> ឿររបរល់មឺលន឵ធ្឵ រេមល ឬរទពើយសមើបរត឵អវាមុយ។ 

មរា ៣៦៤ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៣៧២ បទរំរមរំៀហងៀហរឿររតិ៍ 

អំឿពូរបរពិរតឿ៉យរំរមរំៀហងឿបូររឿយ ឬទំលរ់រំហឹសឿៅឿលូអំឿពូៀដលនំឲើយប េះពល់
ដល់រ឵រត឵យស ឬឿររប់អាន ឿដូមើបាទទុលបននឺវ៖ 

1> ហរថឿលៀ ឬស្ាើមរមមេដ 
2> ឿរសនើោ ឬឿរឿបេះបង់ឿោលអវាមុយ 
3> ឿរបៃលើញអាេ៌រំបំងណាមុយ 
4> ឿររបរល់មឺលន឵ធ្឵ រេមល ឬរទពើយសមើបរត឵អវាមុយ។ 

មរា ៣៧៣ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៣៧៧ បទឆឿបរ 

អំឿពូបនលំចំឿពេះរឺបវនតបឹរល ឬនារ឵បឹរលណាមុយ ឿ៉យឿរបូឿះមើេះៀរលង ឿ៉យអេះអាងឿៅឿលូ
៊នៈៀរលង ឿ៉យរំឿលភឿលូ៊នៈព឵ររបរដ ឬឿ៉យឿរបូឧបយរលទឹចរិរ ឿហូយដឺឿចនេះ បនទទុលពា
បឹរលឿនេះ ៀដលនំឲើយខឺចរបឿយជន៍របស់បឹរលឿនេះ ឬរបស់ររ឵យជននឺវ៖ 

1> ឿររបរល់មឺលន឵ធ្឵ រេមល ឬរទពើយសមើបរត឵អវាមុយ 
2> ឿរផរ់ផង់ឿសវ 
3> បនឿធ្វូលខ឵឵ ឵រៀដលមនរេមលំឿរពវរ឵ច ឬំឿរឲើយរុចពាឿរពវរ឵ច។ 

មរា ៣៧៨ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៣៨៣ 
បទរំឿលភឿលូភពលង់ឿឿយើ ឬភពទន់

ឿខើាយ 
អំឿពូទញយររបឿយជន៍ ឿ៉យឿចរន ឿ៉យរំឿលភឿលូភពលង់ឿឿយើ ឬភពទន់ឿខើាយេន

បឹរលៀដលបណាតើលមរពាអាយឹ សាណើនភពមនរភ៌ ជមី ឬព឵ឿរភព ឿ៉យបងំបឹរលឿនេះឲើយរបរពិរត
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 
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អំឿពូ ឬម឵នរបរពិរតអំឿពូៀដលឿធ្វូឲើយខឺចរបឿយជន៍យ ើងធ្ន់ធ្រដល់បឹរលឿនេះ។ 

មរា ៣៨៤ បទបនលំ 

អំឿពូរបស់បឹរលៀដលដិងខលអនថ េមើនលទធភព៉ច់ៀរនិងបង់េេល  ឬៀដលសឿរមចច឵រតម឵នបង់េេល៖ 
1> ឲើយឿរបឿរមូមឞឡបអាហារ ឬឿភសជ៱ៈឿៅរនហងរងសាល ឿភជនាយ៉ឋើន ឬឿៅរនហងររិេះសាណើនដេទឿទើរ 
ឿបូរចំហដល់សាធរណជន 

2> ឲើយឿររបរល់បនទប់មុយ ន឵ងឿន់ឿប់បនទប់ឿនេះឿៅរនហងសណាឋើេរ ឬររិេះសាណើនដេទឿទើរ      
ៀដលឿបូរចំហដល់សាធរណជន 

3> ឲើយឿរដិរជញ្៱ឡនខលអនាមររាចររយន ាមរេយនតឈនអល ឬាមមឿធ្ើោបយដិរជញ្៱ឡនឿផើឝងឿទើរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៦េេ ឿៅ ៣ៀខ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ៥ៀសនឿរើល 

មរា ៣៨៧ បទឿដញេេលម឵នររិមររូវ 
អំឿពូរបរពិរត ឿៅរនហងឿរលរ់ំសាធរណៈ ាមឿរឿដញេេល ឿដូមើបារមចើរ់អនរឿដញេេល ឬឿធ្វូឲើយ

ខឺចឿរឿដញេេលឿ៉យអំឿណាយ ឿរសនើោ ឿររពមឿរពើង ឬាមររប់មឿធ្ើោបយទឹចរិរដេទឿទើរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៣៨៨ 
បទឿធ្វូំឧបសរដល់ឿសរីភពេនឿរ

លរ់ឿដញេេល 
អំឿពូរបរពិរតឿៅរនហងឿរលរ់ំសាធរណៈាមឿរឿដញេេល ឿដូមើបាឿធ្វូំឧបសរ ឿសរីភពេនឿរ

ឿដញេេល ឿ៉យឿរបូហ឵ងើា ឬឿ៉យឿររំរមរំៀហង។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៣៩១ បទរំឿលភឿលូទំនឹរច឵រត 
អំឿពូេរបំបរ់មឺលន឵ធ្឵ រេមល ឬរទពើយសមើបរត឵អវាមុយ នំឲើយខឺចរបឿយជន៍អនរដេទ របរពិរតឿ៉យ

បឹរលណាម្ើរ់  ៀដលឿរបនរបរល់ឲើយបឹរលឿនេះ ឿហូយបឹរលឿនេះបនយល់រពមឿ៉យមនភររ឵ច
របរល់សងវិញ បៃលើញ ឬយរមលឺន឵ធ្឵ រេមល ឬរទពើយសមើបរត឵ឿនេះឿៅឿធ្វូឿរឿរបូរបស់ំរំណរ់។ 

មរា ៣៩២ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៣៩៣ 
បទរំឿលភឿលូទំនឹរច឵រតព឵ឿសស ឿ៉យ

អភ឵បល ឬបឹរលឿផើឝង 

ររប់អភ឵បល ឬអនរររួរព឵ន឵រើយរបស់នារ឵បឹរលសាជាវរមមទទុលខឹសររូវមនររម឵រ ឬនារ឵បឹរល
មឺលន឵ធ្឵ ឬបឹរលៀដលររូវបនរឹលឿរឿរជូសាំឲើយឿធ្វូជំនុសនឺវរ឵ចឿររបស់អនរទំងឿនេះ ឬន឵ឿយជ឵រ 
ៀដលទទុលអាណរត឵ពានារ឵បឹរល ៀដលរបរពិរតអំឿពូណាមុយៀដលំឿររំឿលភឿលូទំនឹរច឵រតរនហងឿេល
បណំងទទុលផលរបឿយជន៍ដល់ខលអន ឬររ឵យជន ឬរនហងឿេលបំណងឿធ្វូឲើយខឺចៀរដល់នារ឵បឹរល 
ឿហូយបណាតើលឲើយមនឿរខឺចៀររទពើយសមើបរត឵របស់នារ឵បឹរលឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៣៩៧ បទបៀងវរវរថហរឹបអឺស ឬវរថហ៉រ់ធន 
អំឿពូរបស់រឺនបំណុលៀដលេរបំបរ់ ឬបំផយើញវរថហៀដលបមែរ់ទឹរ ឬរឹបអឺស ឿ៉យអាំឈើធ្រ

មននារ឵សមើបទ ឬ៉រ់ឿដូមើបាធននឺវស឵ទធ឵ឿលូបំណុល។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៣៩៩ បទទទុលផលឿោររមម 

អំឿពូទទុល លរ់បំបំង ររើាទឹរ ឬបញ្៱ឡនវរថហអវាមុយ ឿ៉យដិងថវរថហឿនេះបនមរពាបទឧររ឵ដឋ ឬ
បទមជើ៲឵ម។ 

ររូវោរ់ទឹរំអំឿពូទទុលផលឿោររមមផងៀដរ៖ 
1> អំឿពូឿធ្វូំអនតរឿរី ឿដូមើបាបញ្៱ឡនវរថហអវាមុយ ឿ៉យដិងថរបស់ឿនេះបនមរពាបទឧររ឵ដឋ ឬបទមជើ៲឵ម 
2> អំឿពូៀដលបនទទុលផលពាផលេនបទឧររ឵ដឋ ឬមជើ៲឵ម ឿ៉យបនដិងឿហរឹឿរណ៍ចើាស់។ 

មរា ៤០០ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៤០៤ បទសំអាររបរ់ អំឿពូផតល់ឲើយាមររប់មឿធ្ើោបយនឺវយឹរត឵រមមរឹហរ ឿដូមើបាលរ់រំបំងអរថរបឿយជន៍ ឬ មរា ៤០៥ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
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របឿយលេនបទឧររ឵ដឋ ឬបទមជើ៲឵ម។  
ររូវោរ់ំឿរសំអាររបរ់ផងៀដរ អំឿពូជុយដល់របរ឵បរត឵ឿរេនឿរបណាតើរ់ទឹន ឿរលរ់បំបំង 

ឬឿរផយើស់បតឡរផលផតើល់ ឬរបឿយលេនបទឧររ឵ដឋ ឬបទមជើ៲឵ម។ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន រហឺរឿសមូនិងរេមល
មឺលន឵ធ្឵ ឬរទពើយសមើបរត឵ៀដលំរមមវរថហេន

ឿរសំអាររបរ់ 

មរា ៥១០ បទឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿ៉យឿចរន 
អំឿពូរបរពិរតឿ៉យឿចរន ឿ៉យបំផល឵ចបំផយើញ ឿធ្វូឲើយរទឹឌឿរទម ឬឿធ្វូឲើយខឺចៀររទពើយសមើបរត឵

របស់អនរដេទឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 
ឿលូរៀលងៀរមនឿរខឺចៀរមនលរណៈរសាល 

មរា ៤១៨ បទឿធ្វូឲើយមនឿរខឺចៀររសាល 
អំឿពូរបរពិរតឿ៉យឿចរន ឿដូមើបាបំផល឵ចបំផយើញ ឿធ្វូឲើយរទឹឌឿរទម ឬឿធ្វូឲើយខឺចៀររទពើយសមើបរត឵

ៀដលំរមមស឵ទធ឵របស់អនរដេទ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១េេ ឿៅ ៦េេ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ពន់ ឿៅ ១ៀសនឿរើល 

មរា ៤១៩ 
បទឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿផើឝងឿទើរ ឿ៉យឿរ
ខវេះឿររបឹងរបយ័រន ឬឿរម឵នឿេរព 

បទបញ្ជើ 

អំឿពូបំផល឵ចបំផយើញ ឿធ្វូឲើយរទឹឌឿរទម ឬឿធ្វូឲើយខឺចៀររទពើយសមើបរត឵ៀដលំរមមស឵ទធ឵របស់អនរដេទ 
ឿ៉យអានឹភពេនឿររួងផទហេះ ឬអរ឵ភ័យ ឿលឿបូអំឿពូឿនេះ បណាតើលមរពា៖ 

1> ឿរឿធ្វសរបៀហស ឿរម឵នរបឹងរបយ័រន ឬឿរខ៱ាៀជើ 
2> ឿររំឿលភបំពនឿលូឿរពវរ឵ចសនត឵សឹខ ឬឿរពវរ឵ចរបឹងរបយ័រនៀដលចើាប់ររមូវ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៤២០ 
បទឿធ្វូឲើយខឺចៀរបណណរបឿស ឬឿសចរតា

ជឺនដំណិងំផលឡវឿរ 
អំឿពូរបរពិរតឿ៉យឿចរនឿ៉យបំផល឵ចបំផយើញ ឿធ្វូឲើយរទឹឌឿរទម ឬឿធ្វូឲើយខឺចៀរបណណរបឿស ឬ

ឿសចរតាជឺនដំណិងំផលឡវឿររបស់រដឋបល។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១េេ ឿៅ ៦េេ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ពន់ ឿៅ ១ៀសនឿរើល 

មរា ៤២៣ បទរំរមរំៀហងថនិងឿធ្វូឲើយខឺចៀរ 

1> អំឿពូរំរមរំៀហងថនិងរបរពិរតឿរបំផល឵ចបំផយើញ ឿរឿធ្វូឲើយរទឹឌឿរទម ឬឿរឿធ្វូឲើយខឺចៀរ 
របស឵នឿបូឿររំរមរំៀហងឿនេះ បនឿធ្វូមតងឿហូយមតងឿទើរ ឬឿ៉យបនសៀមតងឿចញាមល឵ខ឵រ 
ាមរឺបភព ឬវរថហដេទឿទើរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 

2> រនហងររណាៀដលរទពើយសមើបរត឵ៀដលំរមមវរថហេនអំឿពូរំរមរំៀហង  ថនិងបំផល឵ចបំផយើញឿធ្វូឲើយរទឹឌ
ឿរទម ឬឿធ្វូឲើយខឺចៀរ មនរេមលរ឵ចរុច។ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៥ពន់ ឿៅ ១ៀសនឿរើល 

មរា ៤២៤ 
បទរំរមរំៀហងថនិងឿធ្វូឲើយខឺចៀរ

ៀដលភជើប់នឺវបញ្លើអវាមុយ 
អំឿពូរំរមរំៀហង ាមមឿធ្ើោបយណារ៏ឿ៉យ ថនិងរបរពិរតឿរបំផល឵ចបំផយើញ ឿរឿធ្វូឲើយរទឹឌ

ឿរទម ឬឿរឿធ្វូឲើយខឺចៀរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៤២៥ បទៀរលងព័រ៌មន 
អំឿពូផតល់ ឬឿបូររឿយព័រ៌មនៀរលង ឿដូមើបាឿធ្វូឲើយឿជួថ និងឿរូរមនឿឡូងនឺវឿរបំផល឵ចបំផយើញ 

ឿរឿធ្វូឲើយរទឹឌឿរទម ឬឿរឿធ្វូឲើយខឺចៀរ របរបឿ៉យឿរេេះថ្ើរ់ចំឿពេះមនឹសើឝ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៤២៧ 
បទចឺលទាដល់ ឬសថ឵រឿៅនិងរបព័នធ
របរពិរត឵រមមសវ័យរបវរតេនទ឵ននន័យ 

អំឿពូចឺលឿៅដល់ ឬសថ឵រឿៅនិងរបព័នធរបរពិរត឵រមមសវ័យរបវរតេនទ឵ននន័យឿ៉យទឹចរិរ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៤២៨ 
បទបឿងូរំឧបសរដល់ដំឿណូរឿរេន
របព័នធរបរពិរត឵រមមសវ័យរបវរតេនទ឵ននន័យ 

អំឿពូបឿងូរំឧបសរ ឿធ្វូឲើយខឺចដំឿណូរឿរេនរបព័នធរបរពិរត឵រមមសវ័យរបវរតេនទ឵ននន័យ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៤២៩ បទបញ្៱ឡល លឹបបំបរ់ ឬៀរៀរបឿ៉យ អំឿពូបញ្ឡល លឹបបំបរ់ ឬៀរៀរបឿ៉យទឹចរិរនឺវទ឵ននន័យឿៅរនហងរបព័នធរបរពិរត឵រមមសវ័យរបវរត។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
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ទឹចរិរនឺវទ឵ននន័យ ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៤៣០ 
បទចឺលរុមរនហងររឹមរបមឺលផតហំ ឬរនហងសនន឵ដឋ឵
ភពឿដូមើបាឿរើបចំរបរពិរតបទឿលមូស 

អំឿពូចឺលរុមរនហងររឹមរបមឺលផតហំ ឬរនហងសនន឵ដឋ឵ភព ៀដលបឿងូរឿឡូងឿដូមើបាឿរើបចំរបរពិរតបទឿលមូស
ៀដលមនៀចងរនហងៀផនរឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៤៣៣ បទរជែររមម ែររមមចំឿពេះអងរពេះមហារើឝររ ៉រ់ពនធនេរអស់មុយជា ឵វិរ 
មរា ៤៣៤ បទឿធ្វូទរឹណរមម ឬអំឿពូឿែរឿៅចំឿពេះអងរពេះមហារើឝររ ៉រ់ពនធនេរពា ១០ៅ្ើំ ឿៅ ២០ៅ្ើំ 
មរា ៤៣៥ បទហ឵ងើាចំឿពេះអងរពេះមហារើឝររ អំឿពូហ឵ងើារបរពិរតឿ៉យឿចរនចំឿពេះអងរពេះមហារើឝររ ៉រ់ពនធនេរពា ៧ៅ្ើំ ឿៅ ១៥ៅ្ើំ 

មរា ៤៤០ 
បទរបរល់ឲើយរដឋបរឿទសនឺវៀដនដាំរ឵

ទំងរសឹង ឬមុយៀផនរ 
អំឿពូរបរល់ឲើយរដឋបរឿទស ឬភ្ើរ់ៃរបរឿទស នឺវៀដនដាំរ឵ទំងរសឹង ឬមុយៀផនរ ៉រ់ពនធនេរអស់មុយជាវរិ 

មរា ៤៤១ 
បទរបរល់ឲើយរដឋបរឿទសនឺវរងឿយធ្ពល

ឿខមរភឺម឵នទ 
អំឿពូរបរល់ឲើយរដឋបរឿទស ឬភ្ើរ់ៃរបរឿទស នឺវរងឿយធ្ពលឿខមរភឺម឵នទ ៉រ់ពនធនេរអស់មុយជា ឵វិរ 

មរា ៤៤២ 
បទរបរល់ឲើយរដឋបរឿទសនឺវសមភើរៈ ំអាទិ៍

សរមប់ឿរពរំរ឵ 
អំឿពូរបរល់ឲើយរដឋបរឿទស ឬភ្ើរ់ៃរបរឿទស នឺវឿសើបៀង សមភើរៈ សំណង់ បរិឿ្ើរ ឋបនាយភណឌ 

ឬឿររួងយនតសរមប់ឿរពរំរ឵ 
៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ៤៤៣ បទសនន឵ដឋ឵ភពំមុយបរឿទស 
អំឿពូររូវរ ឺវេ្ើឿ៉យសមងើរ់ំមុយរដឋបរឿទស ឬភ្ើរ់ៃរបរឿទសបរឿទស ឿដូមើបាបឿងូរឲើយមន

អំឿពូរបទឺសតរ ើយ ឬឲើយមនអំឿពូះយើនពនរបៅំងនិងរពេះរំណាចរររមពហំ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ៤៤៤ 
បទរបរល់ឲើយរដឋបរឿទសនឺវមឿធ្ើោបយ
ឿធ្វូឿររបទឺសតរ ើយ ឬះយើនពន 

អំឿពូរបរល់ឲើយរដឋបរឿទស ឬភ្ើរ់ៃរបរឿទស នឺវមឿធ្ើោបយសរមប់ឿធ្វូឿររបទឺសតរ ើយ ឬ
ះយើនពនរបៅំងនិងរពេះរំណាចរររមពហំ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ៤៤៥ 
បទរបរល់ឲើយរដឋបរឿទសនឺវព័រ៌មនំអាទិ៍
ៀដលអាចឿធ្វូឲើយអនតរយឿរឿរពរំរ឵ 

អំឿពូរបរល់ ឬឿធ្វូឲើយៃយរសុលធយើរ់ដល់េដរដឋបរឿទស ឬភ្ើរ់ៃរបរឿទសនឺវព័រ៌មនវិធ្ា វរថហ ឯរសារ 
ទ឵ននន័យព័រ៌មនវិទើោ ឬសលរបររ ៀដលអាចឿធ្វូឲើយអនតរយឿរឿរពរំរ឵ 

៉រ់ពនធនេរពា ៧ៅ្ើំ ឿៅ ១៥ៅ្ើំ 

មរា ៤៤៦ 
បទរបមឺលផតហំព័រ៌មន ំអាទិ៍ៀដលអាច

ឿធ្វូឲើយអនតរយឿរឿរពរំរ឵ 
អំឿពូទទុល ឬរបមឺលផតហំឿដូមើបាផតល់ឿៅឲើយរដឋបរឿទស ឬភ្ើរ់ៃរបរឿទសនឺវព័រ៌មន វិធ្ា វរថហ ឯរសារ 

ទ឵ននន័យព័រ៌មនវិទើោ ឬសលរបររ ៀដលអាចឿធ្វូឲើយអនតរយឿរឿរពរំរ឵។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៤៤៧ 
បទបំផល឵ចបំផយើញ ំអាទិ៍នឺវសមភើរៈៀដល
អាចឿធ្វូឲើយអនតរយឿរឿរពរំរ឵ 

អំឿពូបំផល឵ចបំផយើញ ឿធ្វូឲើយខឺចៀរ ឬេរបំបរ់ឿសើបៀង ឯរសារ សមភើរៈ សំណង់ បរិឿ្ើរ 
ឋបនាយភណឌ ឿររួងយនត ឿររួងសពរើវឹធ្ ឿររួងបនយើស់បឿចរឿទស ឬឿររួងេំពរៀងបឿចរឿទស
ឿផើឝងឿទើរ ឬរបព័នធរបរពិរត឵រមមសវ័យរបវរតេនទ឵ននន័យ ឬអំឿពូឿធ្វូឲើយរំងសទេះដល់ដំឿណូរឿរំរបរររា
របស់ឧបររណ៍ទំងឿនេះ ឿលឿបូអំឿពូឿនេះ អាចនំឲើយអនតរយឿរឿរពរំរ឵។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៧ៅ្ើំ ឿៅ ១៥ៅ្ើំ 

មរា ៤៤៨ បទផតល់ព័រ៌មនម឵នព឵រ 
អំឿពូផតល់ដល់អាំឈើធ្រសឹាវីល ឬឿយធៀខមរនឺវព័រ៌មនម឵នព឵រៀដលអាចឿធ្វូឲើយអនតរយឿរឿរពរ

ំរ឵ ឿដូមើបាបឿរមូផលរបឿយជន៍េនរដឋបរឿទស។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៤៥១ បទឧបែរ 
ឿររបរពិរតអំឿពូហ឵ងើាមុយ ឬឿរចូន រនហងឿេលបំណងបងឲើយមនឿរេេះថ្ើរ់ដល់សាណើប័នេន     

រពេះរំណាចរររមពហំ ឬនំឲើយមនឿរប េះពល់ដល់បឺរណភពៀដនដាំរ឵។ ៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 
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មរា ៤៥៣ បទរុមរំន឵ររើបរ់ 
រឿរមងៀដលបឿងូរឿឡូងឿ៉យមនឹសើឝឿរចូននរ់ ឿដូមើបារបរពិរតឧបែរ ឿលឿបូរឿរមងឿនេះ 

ររូវបនសៀមតងឿចញំរឺបរងចើាស់លស់ ឿ៉យអំឿពូំរ់លរ់មុយ ឬឿរចូន។  

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 
ឬ ១០ៅ្ើំ ឿៅ២០ៅ្ើំ របស឵នឿបូបទឿលមូស
របរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ 

មរា ៤៥៦ បទរឹបរមម 

អំឿពូហ឵ងើាំសមឺហភព ៀដលអាចនំឲើយមនឿរេេះថ្ើរ់ដល់សាណើប័នេនរពេះរំណាចរររមពហំ 
ឬនំឲើយមនឿរប េះពល់ដល់បឺរណភពេនៀដនដាំរ឵។ 

អំឿពូចឺលរុមឿៅរនហងចលនរឹបរមម៖ 
1> ឿ៉យសាងសង់ឿររួងររំងផលឡវ ឿររួងឿរពរ ឬឿ៉យឿធ្វូឿរៃរ ៀដលមនឿេលបំណងររំង
សរមមភពរមយើំងសាធរណៈ 

2> ឿ៉យឿន់ឿប់អេរ ឬឋបនាយភណឌឿ៉យរមយើំង ឬឿ៉យរលលើប឵ច 
3> ឿ៉យបំផល឵ចបំផយើញអេរ ឬឋបនាយភណឌ 
4> ឿ៉យរ ើប់រងឿរដិរជញ្៱ឡន ឬឿរផរ់ផង់ព័សតហភរឲើយរឹបររ 
5> ឿ៉យញហេះញង់ឿ៉យផតើល់ឲើយមនឿររបមឺលផតហំរឹបរមម 
6> ឿ៉យមនឿរឿន់ឿប់ ឬឿរយរាមខលអននឺវអាវឹធ្ ឿររួងផទហេះ ន឵ងរេប់រំឿសវររប់របឿភទ 
7> ឿ៉យាំងខលអនជំនុសអាំឈើធ្ររសបចើាប់។ 

មរា ៤៥៧ 
៉រ់ពនធនេរពា ៧ៅ្ើំ ឿៅ ១៥ៅ្ើំ 

មរា ២៥៩ បទដិរនំរឹបរមម ៉រ់ពនធនេរពា ២០ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 
មរា ៤៦១ បទដឿណតូមយរអំណាចបញ្ជើឿយធ អំឿពូដឿណតូមយរអំណាចបញ្ជើឿយធ ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ ឬេមើនឿរអនឹញ្ញើរពាអាំឈើធ្ររសបចើាប់។ ៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ៤៦២ 
បទររើាទឹរឿ៉យខឹសចើាប់នឺវអំណាច

បញ្ជើឿយធ 
អំឿពូររើាទឹរអំណាចបញ្ជើឿយធ របៅំងនិងបញ្ជើរបស់អាំឈើធ្ររសបចើាប់។ ៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ៤៦៣ 
បទបឿងូរឿ៉យខឹសចើាប់នឺវរមយើំង

រប៉ប់អាវឹធ្ 
អំឿពូបឿងូររមយើំងរប៉ប់អាវឹធ្ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ ឬេមើនឿរអនឹញ្ញើរពាអាំឈើធ្ររសបចើាប់ ៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ 

មរា ៤៦៤ 
បទញហេះញង់ឲើយរបំពលរដឋឿន់អាវឹធ្
របៅំងនិងអាំឈើធ្ររសបចើាប់ 

អំឿពូញហេះញង់ឿ៉យផតើល់ឲើយរបំពលរដឋឿន់អាវឹធ្របៅំងនិងអាំឈើធ្ររសបចើាប់ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 
៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ ឿល
ឿបូឿរញហេះញង់ឿនេះបនសឿរមចផល 

មរា ៤៦៥ 
បទញហេះញង់ឲើយរបំពលរដឋឿន់អាវឹធ្
របៅំងនិងរបំពលរដឋមុយៀផនរឿទើរ អំឿពូញហេះញង់ឿ៉យផតើល់ ឲើយរបំពលរដឋឿន់អាវឹធ្របៅំងនិងរបំពលរដឋមុយៀផនរឿទើរ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 
៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើ ំឿល
ឿបូឿរញហេះញង់ឿនេះបនសឿរមចផល 
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មរា ៤៦៨ 
បទញហេះញង់ឲើយឿយធ្឵នចឺលបឿរមូរដឋ

បរឿទស ឬភ្ើរ់ៃរបរឿទស 
អំឿពូញហេះញង់ឿ៉យផតើល់ឲើយឿយធ្឵នេនរងឿយធ្ពលឿខមរភឺម឵នទចឺលបឿរមូរដឋបរឿទស ឬ

ភ្ើរ់ៃរបរឿទស ឿដូមើបាឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿរឿរពរំរ឵ 
៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៤៦៩ 
បទររំងដំឿណូរឿរំធ្មមាេនសមភើរៈ

ឿយធ 
អំឿពូររំងដំឿណូរឿរំធ្មមាេនសមភើរៈឿយធ ឿដូមើបាឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿរឿរពរំរ឵ ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 

មរា ៤៧០ 
បទររំងចលនេនឿយធ្឵ន ឬសមភើរៈ

ឿយធ 
អំឿពូររំងចលនេនឿយធ្឵ន ឬសមភើរៈឿយធ ឿដូមើបាឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿរឿរពរំរ឵ ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 

មរា ៤៧១ បទញហេះញង់រឹំឲើយឿយធ្឵នសាឍើប់បៃគើប់ អំឿពូញហេះញង់ឿ៉យផតើល់រឹំឲើយឿយធ្឵នសាឍើប់បៃគើប់ ឿដូមើបាឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿរឿរពរំរ឵ ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 

មរា ៤៧២ បទឿធ្វូឲើយខឺចទិរច឵រតរងទ័ព អំឿពូចឺលរុមរនហងឿរឿធ្វូឲើយខឺចទិរច឵រតរងទ័ព ឿដូមើបាឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿរឿរពរំរ឵ ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 

មរា ៤៧៣ បទចឺលឿ៉យទឹចរិររនហងទាលនឿយធ 
អំឿពូចឺលឿ៉យទឹចរិរឿៅរនហងទាលន សំណង់ ឬឧបររណ៍ ៀដលរបរល់ឿៅឲើយអាំឈើធ្រឿយធ ឬ

ៀដលសថ឵រឿៅឿរឿមឿរររួររារបស់អាំឈើធ្រឿយធ ឿ៉យេមើនឿរអនឹញ្ញើរពាអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ច។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ដល់ ២លនឿរើល 

មរា ៤៧៤ 
បទររំងដំឿណូរឿរេនឿសវពរ់ព័នធនិង

ឿរឿរពរ 
អំឿពូរបរពិរត ឿដូមើបាឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿរឿរពរំរ឵ ឿ៉យររំងដំឿណូរឿរធ្មមាេនឿសវររិេះសាណើន 

ឬសហរេសសាធរណៈ ឬឯរជន ៀដលមនរបឿយជន៍ដល់ឿរឿរពរំរ឵។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ដល់ ៦លនឿរើល 

មរា ៤៧៩ 
បទលរររ៉ងឿ៉យឿចរន ឬ           

អឿចរននឺវឿរសមងើរ់េនឿរឿរពរំរ឵ 

១.អំឿពូរបស់បឹរលររប់រឺបៀដលឿន់ឿប់ព័រ៌មន វិធ្ា វរថហ ឯរសារ សលរបររ ឬទ឵ននន័យ
ព័រ៌មនវិទើោ ៀដលមនលរណៈំឿរសមងើរ់េនឿរឿរពរំរ឵ ឿ៉យមឺលឿហរឹេនសាណើនភពរបស់
ខលអន មឹខរបរ មឹខៃរ ឬេនឿបសររមមរបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 

 
២.ឿលឿបូឿរប េះពល់ដល់ឿរសមងើរ់េនឿរឿរពរំរ឵ ឿរូរឿចញពាឿរម឵នរបឹងរបយ័រន       

ឿរខ៱ាៀជើ ឿរឿធ្វសរបៀហស ឬឿរម឵នឿេរពបទបញ្ជើ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ដល់ ៤លនឿរើល 

មរា ៤៨០ 
បទឿន់ឿប់ឿរសមងើរ់េនឿរឿរពរ

ំរ឵ឿ៉យេមើនសមរថរ឵ច 
អំឿពូរបស់បឹរលេមើនសមរថរ឵ចៀដលឿន់ឿប់ឿ៉យឿចរននឺវព័រ៌មន វិធ្ា វរថហ ឯរសារ សលរបររ 

ឬន឵ននន័យព័រ៌មនវិទើោ ៀដលមនលរណៈំឿរសមងើរ់េនឿរឿរពរំរ឵។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 

មរា ៤៨១ 
បទបំផល឵ចបំផយើញ ឬចមលងឿរសមងើរ់េន

ឿរឿរពរំរ឵ 
អំឿពូបំផល឵ចបំផយើញ ឬចមលងព័រ៌មន វិធ្ា វរថហ ឯរសារ សលរបររ ឬទ឵ននន័យព័រ៌មនវិទើោៀដល

មនលរណៈំឿរសមងើរ់េនឿរឿរពរំរ឵។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 

មរា ៤៨៥ បទចឺលរុមរនហងររឹមជនរប៉ប់អាវឹធ្ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ដល់ ៦លនឿរើល 

មរា ៤៨៦ បទឿរើបចំោរ់ាំងររឹមជនរប៉ប់អាវឹធ្ ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 

មរា ៤៨៨ បទផល឵រ ឬឿធ្វូចរចរណ៍អាវឹធ្ ឿររួងផទហេះ ឿរផល឵រ ឿរនំចឺល ឿរនំឿចញ ន឵ងសនន឵ធ្឵អាវឹធ្ ឿររួងផទហេះ ន឵ងរេប់រំឿសវររប់របឿភទ ឿ៉យ ៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 
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ន឵ងរេប់រំឿសវររប់របឿភទ េមើនឿរអនឹញ្ញើពាអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ច។ 

មរា ៤៨៩ 
បទផល឵រ ឬឿធ្វូចរចរណ៍អាវឹធ្សរមប់

របហារឿផើឝងឿទើរ 
ឿរផល឵រ ឿរនំចឺល ឿរនំឿចញ ន឵ងសនន឵ធ្឵អាវឹធ្សរមប់របហារឿផើឝងឿទើរដឺចំ ចំពឹេះទឹង 

៉វ ស្ាើប់េដ ំអាទិ៍ សរមប់សមយើប់ ឬឿធ្វូឲើយរបុស ឿ៉យេមើនឿរអនឹញ្ញើរពាអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ច។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ដល់ ១០លនឿរើល 

មរា ៤៩០ 
បទឿន់ឿប់ ឬដិរជញ្៱ឡនអាវឹធ្ឿ៉យ

េមើនឿរអនឹញ្ញើរ 
ររប់បឹរលឿៅឿរើលំឿៅ៊នរបស់ខលអន យរាមខលអន ឬដិរជញ្៱ឡននឺវអាវឹធ្ ឿររួងផទហេះ ឬរេប់

រំឿសវររប់របឿភទ ឿ៉យេមើនឿរអនឹញ្ញើរពាអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ច។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៤៩១ បទឿបេះបង់អាវឹធ្រនហងទាសាធរណៈ 
អំឿពូឿបេះបង់អាវឹធ្ ឬវរថហដេទឿទើរៀដលអាចនំឲើយមនឿរេេះថ្ើរ់ដល់បឹរល ឿៅរនហងទារៀនលង

សាធរណៈ ឬទារៀនលងៀដលសាធរណជនអាចចឺលឿៅបន។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៤៩៥ បទញហេះញង់ឲើយរបរពិរតបទឧររ឵ដឋំអាទិ៍ 
អំឿពូញហេះញង់ឿ៉យផតើល់ឲើយរបរពិរតបទឧររ឵ដឋ ឬរបរពិរតអំឿពូបងឲើយមនភពវិរវរធ្ន់ធ្រដល់

សនត឵សឹខសងម ាមមឿធ្ើោបយណាមុយ រនហងចំឿណាមឿធ្ើោបយៀដលមនៀចងឿៅរនហងមរា ៤៩៤ 
េនររមឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៤៩៦ បទញហេះញង់ឲើយមនឿរឿរីសឿអូង 

អំឿពូញហេះញង់ឿ៉យផតើល់ាមមឿធ្ើោបយណាមុយ ៀដលមនៀចងរនហងមរា ៤៩៤ េនររមឿនេះ 
ឲើយរបរពិរតឿរឿរីសឿអូង ឿររឹំរុន ឬហ឵ងើាចំឿពេះបឹរលណាម្ើរ់ ឬររឹមណាមុយ ឿ៉យមឺលឿហរឹ
បឹរលឿនេះ ំសមជ឵រ ឬម឵នៀមនំសមជ឵រេនំរ឵ពនធហ ររឹមំរ឵ ពឺជសាសន៍ ឬេនសាសនណា
មុយំរំណរ់ឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៤៩៩ បទចឺលរុមសមរមេនជនទឹចរិរ 

ឿរចឺលរុមរនហងររឹម ឬសនន឵ដឋ឵ភពៀដលររូវបឿងូរឿឡូងឿដូមើបា៖ 
1> របរពិរតបទឧររ឵ដឋណាមុយ ឬឿរចូន របៅំងនិងបឹរលៀដលមនៀចងឿៅរនហងជំពឺរទា១ សតាពា    
ឿរប េះពល់ដល់ជាវិរមនឹសើឝ ដល់ជំពឺរទា៦ សតាពា ឿរប េះពល់ដល់បឹរលភព រនហងមរ឵ឿទា២ 
សតាពា ឿរប េះពល់ដល់មនឹសើឝ េនរនថាទា២ សតាពា បទឿលមូសរបៅំងនិងបឹរលេនររមឿនេះ។ 

2> របរពិរតបទឧររ឵ដឋណាមុយ ឬឿរចូន របៅំងនិងរទពើយសមើបរត឵ ៀដលមនៀចងឿៅរនហងរនថាទា៣     
ស្ ត ាពា បទឿលមូសរបៅំងនិងរទពើយសមើបរត឵េនររមឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥០២ បទរបមេ 
បទរបមថេ រីំវោរ ឿយវិឿរ សំឿណរ រំនឺរ ឬវរថហៀដលប េះពល់ដល់ឿសចរតាេេលេនឡរេនបឹរល។ 
ឿររបមេចំឿពេះអនររជឿរសាធរណៈ ឬចំឿពេះពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈឿ៉យឿរ

ឿបេះឿៅ្ើរ ឿៅរនហងររបខ័ណឌេនមឹខៃរ ឬឿៅរនហងឳឿសេនឿរបំឿពញមឹខៃររបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១េេ ឿៅ ៦េេ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ពន់ ឿៅ ១ៀសនឿរើល 

មរា ៥០៣ បទរបៅំងនិងអនររជឿរសាធរណៈ 
រីំអំឿពូរបៅំងឿ៉យឿរបូឿររទល់ឿ៉យហ឵ងើា និងអនររជឿរសាធរណៈៀដលឿធ្វូ

សរមមភពឿដូមើបាអនឹវរតចើាប់ បញ្ជើរបស់អាំឈើធ្រសាធរណៈ ឬឿសចរតាសឿរមចរបស់រឹលឿរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៣ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ៥ៀសនឿរើល 

មរា ៥០៥ 
បទញហេះញង់ឲើយរបរពិរតអំឿពូរបៅំងនិង

អនររជឿរសាធរណៈ 
ឿរញហេះញង់ឿ៉យផតើល់ឲើយរបរពិរតអំឿពូរបៅំងនិងអនររជឿរសាធរណៈ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១េេ ឿៅ ១ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ពន់ ឿៅ ១ៀសនឿរើល 
មរា ៥០៦ បទរបៅំងនិងឿរអនឹវរតមឹខៃរសាធរណៈ អំឿពូរបៅំងឿ៉យហ឵ងើាឿៅឿលូឿរអនឹវរតឿរៃរសាធរណៈ ឬឿរៃរៀដលមនរបឿយជន៍ំ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៣ៀខ 
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សាធរណៈ។ ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ៥ៀសនឿរើល 

មរា ៥០៨ 
បទឿសលៀរដណតប់ៀបបរពេះពឹទធសាសន

ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ 
អំឿពូឿសលៀរដណតប់ំសាធរណៈ ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵និងឿសលៀរដណតប់នឺវសើបង់ ចាពរ សរមប់អនរ

បុសរនហងរពេះពឹទធសាសន។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦េេ ឿៅ ៣ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ៥ៀសនឿរើល 

មរា ៥០៩ បទលុចបឺជនាយវរថហរនហងរពេះពឹទធសាសន ឿរលុចបឺជនាយវរថហរនហងរពេះពឹទធសាសន ៀដលរបរពិរតឿៅរនហងពឺជនាយ៉ឋើនសាសន។ ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥១០ 
បទឿធ្វូឲើយខឺចៀរដល់បឺជនាយ៉ឋើនសាសន 
ឬបឺជនាយវរថហរនហងរពេះពឹទធសាសន 

អំឿពូៀដលរបរពិរតឿ៉យឿចរនបំផយើញ ឿធ្វូឲើយរទឹឌឿរទម ឬឿធ្វូឲើយខឺចៀរបឺជនាយ៉ឋើនៀដលបឺំ
ចំឿពេះរពេះពឹទធសាសន ឬបឺជនាយវរថហរនហងសាសនឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥១៣ បទហ឵ងើាឿ៉យឿចរន អំឿពូហ឵ងើាៀដលរបរពិរតឿ៉យឿចរន ចំឿពេះរពេះសងើ ដឺនជា ឬាជា។ ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើ ំឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥១៦ 
បទរបមេចំឿពេះរពេះសងើ ដឺនជា ន឵ង

ាជា 
អំឿពូរបរពិរតឿឡូងចំឿពេះរពេះសងើ ដឺនជា ឬាជា ឿៅរនហងររបខ័ណឌេនមឹខៃរ ឬរនហងឳឿសេន

ឿរបំឿពញមឹខៃរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១េេ ឿៅ ៦េេ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ពន់ ឿៅ ១ៀសនឿរើល 

មរា ៥១៧ បទសឹាសំណូររបរពិរតឿ៉យឿៅររម 

អំឿពូរបស់ឿៅររម ៀដលទទឺចសឹំ ឬយល់រពមឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ ឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយល 
ទទុលអំឿណាយ ជំនុន ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍អវាមុយឿដូមើបា៖ 

1> បំឿពញរ឵ចឿៅរនហងមឹខៃររបស់ខលអន 
2> ម឵នបំឿពញរ឵ចឿៅរនហងមឹខៃររបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៧ៅ្ើំ ឿៅ ១៥ៅ្ើំ 

មរា ៥១៨ បទសឺរប ើន់ចំឿពេះឿៅររម 

បឹរលណាឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ ឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយល របរល់ជឺនឿៅររមនឺវអំឿណាយ     
ជំនុន ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍អវាមុយ ឿដូមើបាឲើយឿៅររមឿនេះ៖ 

1> បំឿពញរ឵ចឿៅរនហងមឹខៃររបស់ខលអន 
2> ម឵នបំឿពញរ឵ចឿៅរនហងមឹខៃររបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៥២០  
បទបដ឵ឿសធ្ឿរអនឹវរតឿសចរតាសឿរមច

របស់រឹលឿរ 
អំឿពូរបស់អនររជឿរសាធរណៈ រនហងមឹខឿររបស់ខលអន ៀដលម឵នរពមអនឹវរត សាលដាឿ សាលររម 

ដាឿ ឬរល់បញ្ជើរបស់អាំឈើធ្ររឹលឿរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥២១ 
បទផតល់ឿ៉យខឹសចើាប់នឺវបញ្ជើឲើយឃឹំ ឬ

ឿ៉េះៀលង 
អំឿពូរបស់អនររជឿរសាធរណៈ ឬពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈឿ៉យឿរឿបេះឿៅ្ើរ 

ៀដលឿទេះបាឿរឿមរឺបភពណារ៏ឿ៉យ ឿចញបញ្ជើឿ៉យខឹសចើាប់ឲើយឃឹំ ឬឿ៉េះៀលងជនំប់ឃឹំ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥២២ 
បទផើឝពវផើាយឿរអាណើធ្឵បើាយ ឿដូមើបាឿធ្វូ

សមពើធ្ឿលូយឹាឍើធ្឵ឿរ 

ឿរផើឝពវផើាយមឹនឿសចរតាសឿរមចំសាណើពររបស់រឹលឿរនឺវអាណើធ្឵បើាយ ឿ៉យមនឿេលឿៅ
ឿធ្វូឿរេបសងរ់ឿៅឿលូរឹលឿរៀដលទទុលបណតិង ឿដូមើបាជេះ ទធ឵ពលឿៅឿលូឿសចរតាសឿរមចរបស់
រឹលឿរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 

មរា ៥២៣ បទឿធ្វូឲើយបរ់ជំឿនួឿលូឿសចរតាសឿរមច អំឿពូរិេះរន់ឿលូល឵ខ឵រ ឬឿសចរតាសឿរមចរបស់រឹលឿរ រនហងឿេលឿៅបងឲើយមនភពវឹរវរដល់    ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 
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របស់រឹលឿរ សណាតើប់ធ្ើប់សាធរណៈ ឬរ៏បងឲើយមនឿរេេះថ្ើរ់ដល់សាណើប័នេនរពេះរំណាចរររមពហំ។ 

មរា ៥២៤ 
បទបតិងបរិហារឿ៉យភឺររឹហរដល់ 

អាំឈើធ្ររឹលឿរ 
អំឿពូៀដលបតិងបរិហារឿ៉យភឺររឹហរដល់អាំឈើធ្ររឹលឿរ ឬអាំឈើធ្ររដឋបលនឺវអំឿពូំបទឿលមូស 

ឿលឿបូឿរបតិងបរិហារឿនេះនំឲើយឿធ្វូឿររសាវរំវឿ៉យ ររបឿយជន៍។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 

មរា ៥២៧ 
បទសមលហររឹំឲើយ៉រ់ពរើយបណតិង 

១.អំឿពូរំរមរំៀហងសមលហរ ឿដូមើបាញហេះញង់ដល់ជនរងឿរេេះ រឹំឲើយ៉រ់ពរើយបណតិង ឬដរពរើយ  
បណតិងរបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

 ២.របស឵នឿបូបទឿលមូសឿនេះ សៀមតងឿចញំលទធផល ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥២៨ 
បទម឵នបតិងបរិហារបទឧររ឵ដឋ ឬបទមជើ៲឵ម

ឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ 

អំឿពូរបស់អនររជឿរសាធរណៈ ឬពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈឿ៉យឿរឿបេះឿៅ្ើរ 
ៀដលម឵នបនបតិងបរិហារដល់អាំឈើធ្ររឹលឿរ ឬអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ចឿផើឝងឿទើរពាបទឧររ឵ដឋ ឬបទ
មជើ៲឵ម ៀដលខលអនបនដិងឿៅរនហងររបខ័ណឌេនមឹខៃរ ឬរនហងឳឿសេនឿរបំឿពញមឹខៃររបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៥២៩ 
បទម឵នបតិងបរិហារបទឧររ឵ដឋ ន឵ងឿរ

ឿលូរៀលង 

រល់បឹរលណាៀដលបនដិងពាបទឧររ឵ដឋ ៀដលអាចនិងបៃកើរ ឬបនថយអានឹភពរបស់បទឿលមូស
បន ឿហូយម឵នបតិងបរិហារដល់អាំឈើធ្ររឹលឿរ ឬអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ចឿផើឝងឿទើរ។ 

ប ឹៀនត ររូវបនឿលូរៀលងឲើយរុចផឹរពាឿទស៖ 
1> បឹពវៈរ឵ ន឵ងបោឆើៈរ឵ បងបសឡនរបឹសរសារបស់ោរី សហោរី អនរឿផតូមរំន឵រ ឬអនរសមរំន឵រេន
បទឧររ឵ដឋ 

2> សហព័ទធរបស់ោរី សហោរី អនរឿផតូមរំន឵រ ឬអនរសមរំន឵រេនបទឧររ឵ដឋ 
3> បឹរលៀដលចើាប់ររមូវឲើយររើាអាេ៌រំបំងេនវិំជើជាវៈ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

 

មរា ៥៣០ បទម឵នបតិងបរិហារឿរឿធ្វូបបអនា ឵រ឵ជន 
រល់បឹរលណាៀដលបនដិងពាឿរឿធ្វូបប ឬឿរឿបើរឿបើនៀងផលឡវឿភទឿលូអនារ឵ជនអាយឹ

ឿរឿម ១៥ៅ្ើំ ឿហូយម឵នបនបតិងបរិហារដល់អាំឈើធ្ររ្ ឹលឿរ ឬអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ចឿផើឝងឿទើរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៥៣១ បទលរ់រំបំងសារសព 
អំឿពូៀដលឿធ្វូឲើយបរ់ ឬលរ់បំបំងសារសពបឹរលណាម្ើរ់ៀដលរងឿរេេះពាបទមនឹសើឝែរ ឬ

ទទុលមរណភពបនតើប់ពាអំឿពូហ឵ងើា។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៣២ បទលរ់រំបំងររមឹយ 
អំឿពូៀរៀរប លឹបបំបរ់ ឬលរ់រំបំងររមឹយ ឬសាយើរស្ាើមឿៅឿលូទារៀនលងេនបទឧររ឵ដឋ ឬ     

បទមជើ៲឵ម រនហងឿេលបំណងឿធ្វូំឧបររណ៍ដល់ឿរៀសវងររឲើយឿឃូញនឺវឿរព឵រ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៥៣៣ បទលឹបបំបរ់វរថហាង 
អំឿពូលឹបបំបរ់ ឬផយើស់បតឡរទារៀនលង ឬយរវរថហណាមុយរ៏ឿ៉យ ឿៅឿលូទារៀនលងេនបទឧររ឵ដឋ ឬ

បទមជើ៲឵មរនហងឿេលបំណងឿធ្វូំឧបររណ៍ដល់ឿរៀសវងររឲើយឿឃូញនឺវឿរព឵រ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៥៣៤ បទបំផល឵ចបំផយើញឯរសារ 
អំឿពូរបរពិរតឿ៉យឿចរន បំផល឵ចបំផយើញ លុចយរ ឬៀរៀរបឯរសារ ឬវរថហអវាមុយ ៀដលអាចនំឲើយ

មនឿរៃយរសុលដល់ឿរររឿឃូញបទឧររ឵ដឋ ឬបទមជើ៲឵ម ឿរររឿឃូញអរតសញ្ញើណោរី ឬឿរ
ោប់ខលអនោរី។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 
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មរា ៥៣៥ បទបំផយើញសាយើរៀដលឿបេះរា អំឿពូបំផយើញសាយើររាៀដលឿបេះរាឿ៉យអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ច ៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៣៦ 
បទបំផល឵ចបំផយើញ ឬេរបំបរ់វរថហៀដលមន

ប឵ទសាយើរឿបេះរា 
 អំឿពូបំផល឵ចបំផយើញ ឬេរបំបរ់វរថហៀដលមនប឵ទសាយើរឿបេះរាឿ៉យអា ឈំើធ្រមនសមរថរ឵ច ៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៣៧ បទបដ឵ឿសធ្ឿរផតល់ចឿមលូយ 
រល់បឹរលណាៀដលបនរបឿសំសាធរណៈថ ខលអនសាគើល់ោរី សហោរី អនរឿផតូមរំន឵រ អនរ

ឬសមរំន឵រ ឿៅរនហងបទឧររ឵ដឋ ឬបទមជើ៲឵ម ឿហូយរបៀររម឵នរពមឿឆលូយនិងសំណួរៀដលឿៅររមបន
សុរពាឿរួងឿនេះដល់ខលអន។  

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៥៣៨ បទបដ឵ឿសធ្រនហងឿរចឺលខលអន 
រល់អំឿពូណាៀដលបនឿឿេះឿៅឲើយមរឿឆលូយំសារើឝាឿៅចំឿពេះមឹខអយើយឿរ ឬឿៅឿៅររម

ឿសឹូបសុរ ឬមឹខរឹលឿររពហមទណឌ ឿហូយម឵នរពមចឺលខលអនាមដាឿឿឿេះឿៅឿនេះ ឿ៉យេមើនមឺល
ឿហរឹសមរសប។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 

មរា ៥៣៩ 
បទម឵នផតល់ភសតហាងេនភពេមើនឿទស 

ន឵ងឿរឿលូរៀលង 

រល់បឹរលណាៀដលមនភសតហាងបង្ ឞ ឴ញឲើយឿឃូញភពសលឡរររង់របស់ជនររូវឿោទ ជនំប់ឿោទ 
ព឵រឹទធជន ឬ ទណឌ឵រ ឿហូយម឵នផតល់ភសតហាងឿនេះដល់អាំឈើធ្ររឹលឿរ ឬអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ចឿផើឝង
ឿទើរឿទ។ 

 ប ឹៀនត ររូវបនឿលូរៀលងឲើយរុចផឹរពាឿទស៖ 
1> ោរី សហោរី អនរឿផតូមរំន឵រ ឬអនរសមរំន឵រេនបទឿលមូសៀដលឿោទរបឿន់ 
2> បឹពវៈរ឵ ន឵ងបោឆើៈរ឵ បងបសឡនរបឹសរសារបស់ោរី សហោរី អនរឿផតូមរំន឵រ ឬអនរសមរំន឵រ 
3> សហព័ទធរបស់ោរី សហោរី អនរឿផតូមរំន឵រ ឬអនរសមរំន឵រ 
4> បឹរលៀដលររូវររើាអាេ៌រំបំងៀងវិ ជំើជាវ់។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើ ំឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មឿររ ឴ ៥៤០ បទឿរបូរបស់អរតសញ្ញើណរបស់អនរដេទ 
ររណាយរឿះមើេះររ឵យជនឿៅរនហងឿលៈឿទសៈ ៀដលនំឲើយមន ឬៀដលអាចនំឲើយមនឿរ

ឿោទរបឿន់ៀងបទរពហមទណឌចំឿពេះររ឵យជនឿនេះ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៥៤១ បទបដ឵ឿសធ្ម឵នសាឍើប់បៃគើប់បញ្ជើ 
អនរឿបូរបរយនជំន឵េះណាមុយ ៀដលម឵នរពមសាឍើប់បៃគើប់បញ្ជើឲើយឈប់របស់នររបល ឬរង

រជអាវឹធ្ហរថៀដលមនឯរសណាឋើន ឬសញ្ញើសមគើល់យ ើងចើាស់របស់នររបល ឬរងរជអាវឹធ្ហរថ 
ឿដូមើបាៀសវងររភសតហាង។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៦េេ ឿៅ ៣ៀខ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១មឹីន ឿៅ ៥ៀសនឿរើល 

មឿររ ឴ ៥៤២ 
បទបដ឵ឿសធ្របស់អនរឿបូរបររនហងឿរ

ទទុលឿរព឵ន឵រើយ 

អនរឿបូរបរយនជំន឵េះណាមុយ ៀដលម឵នរពម៉រ់ខលអនឲើយឿធ្វូឿរររួរព឵ន឵រើយឿលូយន ឬឿលូខលអនឿទ 
ឿលឿបូឿរររួរព឵ ឵ន឵រើយឿនេះ ររូវបនឿធ្វូឿឡូងឿដូមើបាៀសវងររភសតហាងឿ៉យនររបល ឬរងរជអាវឹធ្ហរថ 
ៀដលមនឯរសណាឋើន ឬសញ្ញើសមគើល់យ ើងចើាស់របស់នររបល ឬរងរជអាវឹធ្ហរថឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៦េេ ឿៅ ៣ៀខ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១មឹីន ឿៅ ៥ៀសនឿរើល 

មរា ៥៤៣ បទររ់ឿរចខលអន អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនរឿបូរបរយនជំន឵េះផលឡវឿេរ ឬផលឡវទិរ ៀដលបនដិងចើាស់ថ ខលអនឿទូបៀរ ៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 



កម្មវិធីស្រាវស្រាវ និងស្វែងយលអ់ំពីច្បាប់                                                                                          www.lorkremlaw.wordpress.com 

ររៀបចចំងក្រង នងិររៀបររៀងរោយនសិ្សិត ឡោ ស្រកឹម្                                                                - 22 -                                 ស្រងេបបទរលម ើស្ នងិរោស្រ នងុក្រមក្រហ្មទណ្ឌននក្រះរាជាណាចក្ររម ពជុា 

បងឲើយមនឿរេេះថ្ើរ់ ឬឿរខឺចៀរ ឿហូយម឵នរពមឈប់ ឿដូមើបាឿរចខលអនពាឿរទទុលខឹសររូវរពហម
ទណឌ ឬរដឋបើបឿវណា។ 

មរា ៥៤៤ 
បទផតល់ជំនុយដល់ោរី ំអាទិ៍ ន឵ងឿរ

ឿលូរៀលង 

អំឿពូៀដលផតល់ឲើយោរី សហោរី អនរឿផតូមរំន឵រ ឬអនរសមរំន឵ររនហងបទឧររ឵ដឋនឺវ៖ 
1> ទាលំឿៅ 
2> រៀនលងលរ់ខលអន 
3> មឿធ្ើោបយសរមប់ឿររស់ឿៅ 
4> ររប់មឿធ្ើោបយៀដលអាចនំឲើយមនឿរៃយរសុលរនហងឿរឿរចខលអន ឬរ៏ឲើយជនឿនេះឿរចផឹរពា
ឿររសាវរំវ។ 
ប ឹៀនត ររូវបនឿលូរៀលង៖ 

1> បឹពវៈរ឵ ន឵ងបោឆើរ឵ បងបសឡនរបឹសរសារបស់ោរី សហោរី អនរឿផតូមរំន឵រ ឬអនរសមរំន឵ររនហងបទ
ឧររ឵ដឋ។ 

2> សហព័ទធរបស់ោរី សហោរី អនរឿផតូមរំន឵រ ឬអនរសមរំន឵ររនហងបទឧររ឵ដឋ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៥៤៥ 
បទផតល់សរារមមៀរលងឿយើយ ន឵ងឿរឿលូរ

ៀលង 

សរារមមភឺររឹហរ ៀដលឿធ្វូឿរឿយពាបនសើបេឿៅមឹខរឹលឿរ ឬឿៅមឹខមង្គនតានររបលយឹរត឵ធ្ម៌ 
ៀដលឿធ្វូសរមមភពឿៅរនហងររបខ័ណឌេនដាឿោរ់ឲើយសុរចឿមលូយ។ 

សារើឝាភឺររឹហរ ររូវបនឿលូរៀលងឲើយរុចផឹរពាឿទស របស឵នឿបូសារើឝាឿនេះ ៀរបររឡាស់ឿ៉យ
ឯរឯងនឺវសរារមមរបស់ខលអន ឿហូយន឵យយៀរឿរព឵រមឹខឿសចរតាសឿរមចបញ្ប់នារ឵វិធ្ាឿសឹូបសុរ ឬនារ឵
វិធ្ាជំនឹំជរមេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥៤៦ បទសមលហរសារើឝា 
ររប់អំឿពូសមលហរ ៀដលរបរពិរឿ៉យោរីៀរម្ើរ់ឯង ឬឿ៉យមនឿររពមឿរពើងំមុយររ឵យជន 

ឿដូមើបាៈ ើំងឲើយសារើឝារឹំឿឆលូយ ឬឲើយផតល់ឿ៉យផតើល់មរ់ ឬឿ៉យលយលរណ៍អរើឝរនឺវសរារមមរឹហរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើ ំ
របស឵នឿបូបទឿលមូសសៀមតងឿចញំលទធផល 

មរា ៥៤៧  
បទសឹាសំណូររបស់សារើឝា ឿដូមើបាឿធ្វូសរា

រមមៀរលងឿយើយ 

អំឿពូរបស់សារើឝាណាៀដលទទឺចសឹំ ឬយល់រពមទទុលយរឿ៉យផតើល់ ឬរបឿយលនឺវអំឿណាយ 
ជំនុន ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍អវាមុយឿដូមើបា៖ 

1> ម឵នឿធ្វូំសារើឝា 
2> ផតល់សរារមមភឺររឹហរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៥៤៨ បទសឺរប ើនសារើឝា 
រល់បឹរលណាៀដលរបរល់ឲើយសារើឝាឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយល អំឿណាយ ជំនុន ឿរសនើោ 

ឬអរថរបឿយជន៍អវាមុយឿដូមើបា៖ 
៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 
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1> ម឵នឿធ្វូំសារើឝា 
2> ផតល់សរារមមភឺររឹហរ។ 

មរា ៥៤៩ 
បទផើឝពវផើាយរនហងឿេលបំណងឿធ្វូឿរ

េបសងរ់ឿលូសារើឝា 
ឿរផើឝពវផើាយមឹខឿសចរតាសឿរមចសាណើពររបស់រឹលឿរនឺវអាណើធ្឵បើាយៀដលមនឿេលបំណង

ឿធ្វូឿរេបសងរ់ឿលូសារើឝា ឿដូមើបាជេះ ទធ឵ពលឿៅឿលូសរារមមរបស់សារើឝាឿនេះ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦េេ ឿៅ ១ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១មឹីន ឿៅ ១ៀសនឿរើល 

មរា ៥៥០ បទបំេភលឿ៉យអនរបរៀរប អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនរបរៀរប ៀដលបំេភលឿ៉យឿចរននឺវខលិមសារភសា ឬឯរសារៀដលបរៀរប ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥៥១ បទៀរលងឿ៉យអនរជំនញ 
អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនរជំនញ ៀដលៀរលងឿៅរនហងរបយឿរណ៍ំលយលរណ៍អរើឝរ ឬឿសចរតា

ៀេលងឿរណ៍ឿ៉យផតើល់មរ់នឺវទ឵ន្ នន័យ ឬលទធផលេនឿឿសលើយវិច័យ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥៥២ បទសមលហរអនរជំនញ ឬអនរបរៀរប 
ររប់អំឿពូសមលហរអនរជំនញ ឬអនរបរៀរប ឿដូមើបាជេះ ទធ឵ពលឿៅឿលូឿររបរពិរតរបស់បឹរលឿនេះ 

ឿៅរនហងឿរបំឿពញមឹខៃររបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 
៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ ឿលឿបូ
បទឿលមូសឿនេះសៀមតងឿចញំលទធផល 

មរា ៥៥៣ បទសឹាសំណូររបស់អនរបរៀរប 
អំឿពូរបស់អនរបរៀរបៀដលទទឺចសឹំ ឬយល់រពមទទុលឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយលលទធផល

អំឿណាយ ជំនុន ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍អវាមុយ ឿដូមើបាៀរលងខលិមសារេនភសា ឬឯរសារៀដលបរៀរប។ 
៉រ់ពន្ ធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៥៥៤ បទសឺរប  ន់អនរបរៀរប 
រល់បឹរលណាៀដលរបរល់ឲើយអនរបរៀរបឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយលនឺវ អំឿណាយ ជំនុន 

ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍អវាមុយ ឿដូមើបាៀរលងខលិមសារេនភសា ឬឯរសារៀដលបរៀរប។ 
៉រ់ពន្ ធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៥៥៥ បទសឹាសំណូររបស់អនរជំនញ 
អំឿពូរបស់អនរជំនញ ៀដលទទឺចសឹំ ឬយល់រពមឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយលនឺវ អំឿណាយ 

ជំនឺន ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍អវាមុយ ឿដូមើបាៀរលងឿៅរនហងរបយឿរណ៍ំលយលរណ៍័អរើឝរ ឬឿសចរតា
ៀេលងឿរណ៍ឿ៉យផតើល់មរ់របស់ខលអននឺវទ឵ននន័យ ឬលទធផលេនឿឿសលវិច័យ។ 

៉រ់ពន្ ធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៥៥៦ បទសឺរប ើន់អនរជំនញ 
រល់បឹរលណាៀដលរបរល់ឲើយអនរជំនញឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយលនឺវ អំឿណាយ ជំនឺន 

ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍អវាមុយ ឿដូមើបាៀរលងឿៅរនហងរបយឿរណ៍ំលយលរណ៍័អរើឝរ ឬឿសចរតា
ៀេលងឿរណ៍ឿ៉យផតើល់មរ់របស់ខលអននឺវទ឵ននន័យ ឬលទធផលេនឿឿសលវិច័យ។ 

៉រ់ពន្ ធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៥៦០ អំឿពូលុចររ់ 

ឿរលុចររ់ រីំអំឿពូរបស់ជនំប់ឃឹំ ៀដលលុចររ់ឿចញពាឿរឃឹំខលអន ាមររប់មឿធ្ើោបយ។ 
ឿរលុចរស់ឿចញពាទាឃឹំែំងររូវោរ់ទឹរថ ររប់លរណៈៀដរ ឿទេះបាំមឿធ្ើោបយៀងឿលូឿនេះ 

ំអំឿពូរបស់ររ឵យជនរ៏ឿ៉យ។ 
ររូវោរ់ទឹរថំជនំប់ឃឹំរី៖ 

1> បឹរលៀដលឿរែរ់ខលអនទឹរ 
2> បឹរលៀដលឿរឿហើបនិងនំឿៅបៃលើញខលអន ឬរំពឹងៀរនំឿៅបៃលើញខលអនដល់អាំឈើធ្ររឹលឿរ 

មរា ៥៦១ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 
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ឿរឿយពាឿរែរ់ខលអន ឬឿរអនឹវរតដាឿនំខលអន ឬឲើយោប់ខលអន 
3> បឹរលៀដលអនឹវរតឿទស៉រ់ពនធនេរ ឬៀដលររូវឿរោប់ខលអន ឿដូមើបាអនឹវរតឿទសឿនេះ 
4> បឹរលៀដលររូវឿរឃឹំខលអនឿៅរនហងររបខ័ណឌេននារ឵វិធ្ាបរើោប័ន 
5> ជនៀដលសថ឵ររនហងរបបពរ់រណាតើលឿសរីភពាមបញ្៴រត឵េនមរា ១២៧ េនររមឿនេះ។ 

មរា ៥៦៣ 
បទរំរមរំៀហងឿ៉យអាវឹធ្ ឬឿ៉យ
សរមមភពៀដលមនឿររពមឿរពើង 

អំឿពូររ់ឿលបនរបរពិរតឿៅរនហងឿលៈឿទសៈណាមុយដឺចៀងឿរឿម៖ 
1> ឿ៉យមនឿររំរមរំៀហងឿ៉យអាវឹធ្ ឬឿ៉យសារំរ឵ផទហេះ 
2> ឿៅរនហងររបខ័ណឌេនសរមមភពរពមឿរពើងេ្ើរវងជនំប់ឃឹំឿរចូននរ់។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥៦៤ បទឿរបូរបស់អាវឹធ្ អំឿពូលុចររ់ ឿលឿបូមនឿរបូរបស់អាវឹធ្ ឬសារំរ឵ផទហេះ ៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៥៦៥ បទផតល់មឿធ្ើោបយលុចររ់ អំឿពូផតល់ឲើយជនំប់ឃឹំនឺវររប់មឿធ្ើោបយសរមប់លុចររ់ ឬសរមប់សរមួលឿរលុចររ់។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៥៦៧ 
បទជុយសរមួលដល់ឿរលុចររ់ឿ៉យ

អនរររួរព឵ន឵រើយ 
អំឿពូរបស់បឹរលទទុលភររ឵ចៀងឿរៀេររើាៀដលសរមួល ឬឿរើបចំឲើយជនំប់ឃឹំររ់ឿចញ 

ឿទេះាមអំឿពូអរមមឿ៉យឿចរនរ៏ឿ៉យ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៥៦៩ 
បទជុយសរមួលឿរលុចររ់របរពិរតឿ៉យ
បឹរលទទុលនារ឵សមើបទឲើយឿៅរនហង

ពនធនេរ 

អំឿពូរបស់បឹរលទទុលនារ឵សមើបទឲើយចឺលឿៅរនហងពនធនេរ ៀដលសរមួល ឬឿរើបចំឲើយជនំប់
ឃឹំររ់ឿចញ ឿទេះាមអំឿពូអរមមឿ៉យឿចរនរ៏ឿ៉យ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៥៧១ 
បទរបរល់ឿ៉យខឹសចើាប់ ន឵ងសាណើន

ទមន់ឿទស 

អំឿពូរបរល់ ឬឿធ្វូឲើយដល់ជនំប់ឃឹំនឺវទិររបរ់ ល឵ខ឵រឿឆលូយឆលង វរថហ ឬសារំរ឵អវាមុយ ឿរើពា
ររណាៀដលបនអនឹញ្ញើរឿ៉យបទបញ្ជើ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

បទឿលមូសៀងឿលូឿ នេះ ឿលឿបូបទឿលមូសឿនេះររូវបនរបរពិរតឿ៉យ៖ 
1> បឹរលទទុលបនទហរៀងឿរៀេររើាជនំប់ឃឹំ 
2> បឹរលទទុលនារ឵សមើបទឲើយចឺលឿៅរនហងពនធនេរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លនន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៧២ 
បទទទុលឿ៉យខឹសចើាប់ ន឵ងសាណើន

ទមន់ 

អំឿពូទទុលពាជនំប់ឃឹំនឺវទិររបរ់ ល឵ខ឵រឿឆលូយឆលង វរថហ ឬសារំរ឵អវាមុយ ឿរើពាររណាៀដល
បនអនឹញ្ញើរឿ៉យបទបញ្ជើ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

ឿលឿបូបទឿលមូសឿនេះ ររូវបនរបរពិរតឿ៉យ៖ 
1> បឹរលទទុលបនទហរៀងឿរៀេររើាជនំប់ឃឹំ 
2> បឹរលទទុលនារ឵សមើបទឲើយចឺលឿៅរនហងពនធនេរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លនន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៧៦ បទបំពនឿលូបរមមស្ាើរ់ឿៅ 
អំឿពូរបស់ជនៀដលររូវហាមែរ់ចំឿពេះឿរស្ាើរ់ឿៅ ៀដលបញ្៴រតឿ៉យអា ឈំើធ្ររឹលឿរ 

ឿហូយមនមឹខឿៅទារៀនលងៀដលឿរហាមែរ់ដល់ខលអនឿនេះ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លនន ឿៅ ៤លនឿរើល 
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មរា ៥៧៧ បទម឵នឿេរពាមវិធនររួរព឵ន឵រើយ 
អំឿពូរបស់ជនៀដលររូវហាមែរ់ចំឿពេះឿរស្ាើរ់ឿៅ ៀដលឿរចឿវេះពាវិធនឿរររួរព឵ន឵រើយ ៀដល

បញ្៴រតឿ៉យអា ឈំើធ្ររឹលឿរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លនន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៧៨ បទបំពនឿលូឿទសប឵ទផើាយ 
ឿៅរនហងររណាៀដលឿទសប឵ទផើាយឿសចរតាសឿរមចរបស់រឹលឿរ ររូវបនរបឿសអំឿពូបំបរ់

ឿោល លរ់បំបំង ឬៀហរឿោលបណណរបឿស។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 

មរា ៥៧៩ បទបំពនឿលូឿទសហាមែរ់ៀផនរវិំជើជាវៈ 
ឿៅរនហងររណាៀដលឿទសហាមែរ់ចំឿពេះឿររបរបវិំជើជាវៈ  ររូវបនរបឿសឿ៉យអាំឈើធ្រ

រឹលឿរ អំឿពូពំពនឿលូឿរហាមែរ់ឿនេះ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៨០ បទបំពនឿលូឿទសៀដលររម឵រស឵ទធ឵ខលេះ 

ររប់ឿរបំពនឿ៉យទណឌ឵រឿៅឿលូឿរពវរ឵ច ឬឿរហាមែរ់ ៀដលំលទធផលេនឿទសពើយឡរ
ល឵ខ឵រឿបូរបរ ឿ៉យហាមែរ់ចំឿពេះឿរឿន់ឿប់ ឬឿរយរាមខលអននឺវអាវឹធ្ ឿររួងផទហេះ ន឵ងរេប់
រំឿសវររប់របឿភទ ឿទសហាមែរ់ចំឿពេះឿរឿចញឧបររណ៍អាចជុញដឺរបន ឿទសប឵ទទរើរររិេះសាណើន 
ឬឿទសបឿណតញឿចញពាលទធរមមសាធរណៈ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៨១ បទម឵នឿេរពឿររឹបអឺស អំឿពូបំផល឵ចបំផយើញ លរ់បំបំង ឬេរបំបរ់វរថហរឹបអឺស។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៨២ បទបដ឵ឿសធ្របរល់ល឵ខ឵រឿបូរបរ 
អំឿពូម឵នរពមរបរល់ឲើយដល់អាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ច នឺវល឵ខ឵រឿបូរបរៀដលររូវពើយឡរ ឬវរថហៀដលររូវ

រឹបអឺសឿនេះ ឿ៉យម឵នឿេរពាមឿសចរតាសឿរមចរបស់រឹលឿរ ៀដលមនអានឹភពអនឹវរត។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៨៣ បទបំពនឿលូឿរពវរ឵ចឿរៃរសហរមន ៍ អំឿពូបំពនឿ៉យទណឌ឵រឿលូឿរពវរ឵ច ៀដលំលទធផលេនឿរៃរសហរមន៍ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៨៤ 
បទបំពនឿលូឿរពវរ឵ចៀដលរបឿសឿៅ

ឿលូនារ឵បឹរល 
ឿលឿបូឿរពវរ឵ច ឬឿរហាមែរ់ររូវបនរបឿសឿៅឿលូនារ឵បឹរល ឿរបំពនឿ៉យរឺបវ័នត

បឹរលៀដលររូវអនឹវរតឿរពវរ឵ច ឬឿរហាមែរ់ឿនេះ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៨៦ 
បទោរ់វិធនឿរសំឿៅររំងឿរអនឹវរត

ចើាប់ ន឵ងសាណើនទមន់ឿទស 

អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ ឬឿ៉យពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈឿ៉យឿរ
ឿបេះឿៅ្ើរឿៅរនហងររបខ័ណឌេនមឹខៃរ ឬឿៅរនហងឳឿសេនឿរបំឿពញមឹខៃររបស់ខលអន ោរ់វិធនឿរ
សរមប់ររំងឿរអនឹវរតចើាប់។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើ ំ 
របស឵នឿបូបទឿលមូសឿនេះ សៀមតងឿចញំលទធផល 

មរា ៥៨៧ បទបនតអនឹវរតមឹខៃរឿ៉យខឹសចើាប់ 
អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ ឬឿ៉យពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈ ឿ៉យឿរ

ឿបេះឿៅ្ើរ ៀដលឿៅៀរបនតបំឿពញមឹខៃររបស់ខលអន ឿៅឿពលៀដលមឹខៃរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៥៨៨ បទប េះពល់ដល់ឿសរីភពបឹរល 
អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ ឬឿ៉យពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈ ឿ៉យឿរ

ឿបេះឿៅ្ើរឿៅរនហងររបខ័ណឌេនមឹខៃរ ឬឿៅរនហងឳឿសេនឿរបំឿពញមឹខៃររបស់ខលអន ឿៅៀរបំឿពញ
ឿ៉យខឹសចើាប់នឺវរ឵ចឿរៀដលប េះពល់ដល់ឿសរីភពបឹរល។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥៨៩ បទម឵នរពមឿ៉េះៀលងបឹរលៀដលររូវ អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ ឬឿ៉យពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈ ឿ៉យឿរ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
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បនឃឹំឿ៉យខឹសចើាប់ ឿបេះឿៅ្ើរៀដលបនដិងឿៅរនហងររបខ័ណឌេនមឹខៃរ ឬឿៅរនហងឳឿសេនឿរបំឿពញមឹខៃររបស់ខលអន
នឺវឿរដរហឺរឿសរីភពឿ៉យខឹសចើាប់ ឿហូយឿៅៀរម឵នរពមបញ្ប់ឿ៉យឿចរននឺវឿរដរហឺរឿសរី
ភពឿនេះឿទ របស឵នឿបូខលអនំអនរមនអំណាចឿដូមើបាបញ្ប់ឿរដរហឺរឿសរីភពឿនេះ ឬម឵នរពមសឹំឲើយ
មនអនតររមន៍ពាអាំឈើធ្រមនសមរថរ឵ច។ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៥៩០ បទឃឹំ ឬឿ៉េះៀលងឿ៉យខឹសចើាប់ 
អំឿពូរបស់ភ្រ់ៃររដឋបលពនធនេរៀដលទទុលឃឹំខលអន ឬឿ៉េះៀលងបឹរលណាមុយឿ៉យេមើន

ដាឿ សាលដាឿ សាលររមបញ្ជើឲើយឃឹំខលអន ឬឲើយឿ៉េះៀលង ៀដលឿធ្វូឿឡូងរសបចើាប់។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥៩១ 
បទអឺសបនយើយឿរឃឹំខលអនឿ៉យខឹស

ចើាប់ 
អំឿពូរបស់ភ្រ់ៃររដឋបលពនធនេរ ៀដលពនើោឿ៉យខឹសចើាប់នឺវរយៈឿពលេនឿរឃឹំខលអន។ ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥៩២ បទវីរ឵ររម 

អឿំពូរបស់អនររជឿរសាធរណៈ ឬពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈឿ៉យឿរឿបេះឿៅ្ើរ ៀដល៖ 
1> ទមទរ ឬទទុលំស឵ទធ឵ ំពនធ ំអាររ នឺវចំនុនរបរ់ៀដលខលអនបនដិងថ ម឵នររូវបង់ ឬៀដល
ឿលូសពាចំនុនៀដលឿរររូវបង់ 

2> យល់រពមឿរឿមរឺបភពណាមុយ ន឵ងឿ៉យមឺលឿហរឹណាមុយរ៏ឿ៉យ ឿធ្វូឿរឿលូរៀលង ឬឿរ
ឿលេះលចំឿពេះឿរបង់ពនធ ឬអាររៀដលខលអនដិងថខឹសចើាប់។ 

មរា ៥៩៣ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៥៩៤ បទសឹាសំណូរ 

អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ ឬឿ៉យពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈ ឿ៉យឿរ
ឿបេះឿៅ្ើរ ៀដលទទឺចសឹំ ឬយល់រពមទទុល ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ ឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយលនឺវ
អំឿណាយ ជំនុន ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍ណាមុយឿដូមើបា៖ 

1> បំឿពញរ឵ចេនមឹខៃររបស់ខលអន ឬរ឵ចៀដលសរមួលឿ៉យមឹខៃររបស់ខលអន 
2> ម឵នបំឿពញរ឵ចេនមឹខៃររបស់ខលអន ឬរ឵ចៀដលសរមួលឿ៉យមឹខៃររបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១៥ៅ្ើំ 

មរា ៥៩៥ បទជំនុញ ទធ឵ពលអរមម 

អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ ឬឿ៉យពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈឿ៉យឿរ
ឿបេះឿៅ្ើរ ៀដលទទឺចសឹំ ឬយល់រពមទទុលឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយលនឺវ
អំឿណាយ ជំនុន ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍ណាមុយ ឿដូមើបាទទុលបនពាសាណើប័នរដឋ ឿ៉យសារ ទធ឵ពល
ព឵ររបរដ ឬឿ៉យសនមរនឺវឿរៃរលទធរមមសាធរណៈ ឿររួងសមគើល់រ឵រត឵យស ឬឿសចរតាសឿរមច
អនឹឿរេេះឿផើឝងៗដេទឿទើរ។ 

មរា ៥៩៦ 
៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៥៩៧ 
បទៀរងយរផលរបឿយជន៍ឿ៉យខឹស

ចើាប់ 

អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ ឬឿ៉យពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈឿ៉យឿរ
ឿបេះឿៅ្ើរ ៀដលយរទទុល ឬររើាទឹរឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយលនឺវផលរបឿយជន៍អវាមុយឿៅរនហង៖ 

សហរេសណាមុយ ៀដលអនររជឿរ ឬពលរដឋឿនេះមនភររ឵ចរ ើប់រងទំងរសឹង ឬមុយៀផនរ
នឺវឿរែយើំាម៉ន ឿរររប់ររង ឬឿរជរមេះបញ្៱ា 

របរ឵បរត឵ឿរណាមុយ ៀដលអនររជឿរ ឬពលរដឋឿនេះមនភររ឵ចរ ើប់រងទំងរសឹង ឬមុយៀផនរ

មរា ៥៩៨ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 
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នឺវឿរែយើំាម៉ន ឬឿរទឺទរ់។ 

មរា ៥៩៩ បទបឿ្ើនឹឿរេេះ 
អំឿពូរបស់អនររជឿរសាធរណៈ ឬពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈ ឿ៉យឿរឿបេះឿៅ្ើរ ៀដល

ផតល់ឲើយឿ៉យខឹសចើាប់នឺវអរថរបឿយជន៍ដល់អនរដេទឿៅរនហងឳឿសេនឿរឿធ្វូលទធរមមសាធរណៈ។ 

មរា ៦០០ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៦០១ 
បទបំផយើញឿ៉យឿចរន ន឵ងេរបំបរ់

ឿ៉យទឹចរិរ 

អនររជឿរសាធរណៈ ឬពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈឿ៉យឿរឿបេះឿៅ្ើរៀដលររប់ររង
ល឵ខ឵រ បណណ មឺលន឵ធ្឵សាធរណៈ មឺលន឵ធ្឵ឯរជន ឬវរថហអវាឿផើឝងៗឿទើរ ឿ៉យសារមឹខៃររបស់ខលអន។ 
របស឵នឿបូអនររជឿរ ឬពលរដឋឿនេះបំផយើញឿោលឿ៉យឿចរន ឬេរបំបរ់ឿ៉យទឹចរិរនឺវល឵ខ឵រ     
បណណ មឺលន឵ធ្឵សាធរណៈ មឺលន឵ធ្឵ឯរជន ឬវរថហអវាឿផើឝងៗឿទើរឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៦០២ 
បទឿធ្វូឲើយខឺចៀរ ឬឲើយបរ់បង់ឿ៉យ    

អឿចន 

អនររជឿរសាធរណៈ ឬពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈឿ៉យឿរឿបេះឿៅ្ើរៀដលររប់ររង
ល឵ខ឵រ បណណ មឺលន឵ធ្឵សាធរណៈ មឺលន឵ធ្឵ឯរជន ឬវរថហអវាឿផើឝងៗឿទើរ ឿ៉យសារមឹខៃររបស់ខលអន។ 

របស឵នឿបូអនររជឿរ ឬពលរដឋឿនេះឿធ្វូឲើយខឺចៀរ ឬឿធ្វូឲើយបរ់បង់ឿ៉យអឿចរននឺវល឵ខ឵របណណ 
មឺលន឵ធ្឵សាធរណៈ មឺលន឵ធ្឵ឯរជន ឬវរថហអវាៗឿផើឝងៗឿទើរឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 

មរា ៦០៥ បទសឺរប ើន់ 

បឹរលណា ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយល របរល់អំឿណាយ ឬជំនុន ឿធ្វូឿរ
សនើោំមុយ ឬផតល់អរថរបឿយជន៍អវាមុយដល់អនរសាធរណៈ ឬពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈ
ឿ៉យឿរឿបេះឿៅ្ើរ ឿដូមើបាឲើយអនររជឿរ ឬពលរដឋឿនេះ៖ 

1> បំឿពញរ឵ចេនមឹខៃររបស់ខលអន ឬរ឵ចៀដលសរមួលឿ៉យសារមឹខៃររបស់ខលអន 
2> ម឵នបំឿពញរ឵ចេនមឹខៃររបស់ខលអន ឬរ឵ចៀដលសរមួលឿ៉យសារមឹខៃររបស់ខលអន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ១០ៅ្ើំ 

មរា ៦០៦ បទជំនុញ ទធ឵ពលសរមម 

បឹរលណាឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ ឿ៉យផតើល់ ឬឿ៉យរបឿយល របរល់អំឿណាយ ឬជំនុន ឿធ្វូឿរ
សនើោំមុយ ឬផតល់អរថរបឿយជន៍អវាមុយដល់អនររជឿរសាធរណៈ ឬពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈ
ឿ៉យឿរឿបេះឿៅ្ើរ ឿដូមើបាទទុលបនពាសាណើប័នរដឋ ឿ៉យសារ ទធ឵ពលព឵ររបរដ ឬឿ៉យសនមររបស់
អនររជឿរ ឬពលរដឋឿនេះ នឺវឿរៃរលទធរមមសាធរណៈ ឿររួងសមគើល់រ឵រត឵យស ឬឿសចរតាសឿរមច
អនឹឿរេេះឿផើឝងឿទើរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៦០៧ បទសមលហររំរម 

អំឿពូសមលហររំរម ៀដលអនឹវរតឿៅឿលូអនររជឿរសាធរណៈ ឬពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈ
ឿ៉យឿរឿបេះឿៅ្ើរ ឿដូមើបា៖ 

1> ឲើយអនររជឿរ ឬពលរដឋឿនេះបំឿពញរ឵ចេនមឹខៃររបស់ខលអន 
2> រឹំឲើយអនររជឿរ ឬពលរដឋឿនេះបំឿពញរ឵ចេនមឹខៃររបស់ខលអន 
3> ឲើយអនររជឿរ ឬពរលដឋឿនេះ រំឿលភ ទធ឵ពលរបស់ខលអនៀដលមនព឵ររបរ ឬឿ៉យសនមរ់ ឿដូមើបា
និងទទុលបនពារជឿរនឺវឿរៃរលទធរមមសាធរណៈ ឿររួងសមគើល់ រ឵រត឵យស ឬឿសចរតា

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 
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សឿរមចអនឹឿរេេះឿផើឝងឿទើរ។ 

មរា ៦០៨ បទបំផយើញ ន឵ងេរបំបរ់ 
អំឿពូបំផយើញ េរបំបរ់ ឬដរយរល឵ខ឵រ បណណ មឺលន឵ធ្឵សាធរណៈ មឺលន឵ធ្឵ឯរជន ឬវរថហអវា     

ឿផើឝងៗឿទើរ ៀដលររើាទឹរឿ៉យអនររជឿរសាធរណៈ ឬពលរដឋទទុលអាណរត឵សាធរណៈឿ៉យ
ឿរឿបេះឿៅ្ើរ ឿ៉យសារមឹខៃររបស់ខលអនឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៦០៩ 
បទឿរជើរៀរជរឿ៉យខឹសចើាប់ឿៅរនហង

ឿរបំឿពញមឹខៃរសាធរណៈ 
អំឿពូឿរជើរៀរជរឿ៉យខឹសចើាប់រនហងឿរអនឹវរតមឹខៃរសាធរណៈណាមុយ ឿ៉យបំឿពញរ឵ច

ណាមុយរនហងចំឿណាមរ឵ចទំងឡាយ ៀដលសរមប់ៀរអនរមនស឵ទធ឵រនហងមឹខៃរឿនេះ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៦១០ 
បទឿធ្វូសរមមភពបឿងូរឲើយមនឿរយល់
រចឡំំមុយឿរបំឿពញមឹខៃរសាធរណៈ 

បឹរលៀដលឿធ្វូសរមមភពឿៅរនហងលរខណឌ ៀដលអាចនំឲើយសាធរណជនយល់រចឡំថ ំឿរ
បំឿពញមឹខៃរសាធរណៈ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦១១ 
បទឿរបូរបស់ល឵ខ឵រ ឬឯរសារៀដល

បឿងូរឲើយមនឿរភ័នតរចឡំ 
អំឿពូឿរបូរបស់ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵នឺវល឵ខ឵រ ឬឯរសារៀដលមនភពរបហារ់របៀហលេ្ើនិងល឵ខ឵រ

រដឋបលសាធរណៈ ឬរឹលឿរ ៀដលអាចបឿងូរឲើយមនឿរភ័នតរចឡំឿៅរនហងសាមើររាេនសាធរណជន។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរ្ ឴រ ៦១២ 
បទឿរបូរបស់ឿ៉យខឹសចើាប់នឺវសំឿលើរ
បំពរ់ំអាទិ៍ សរមប់អាំឈើធ្រសាធរណៈ 

អំឿពូឿសលៀរពរ់ំសាធរណៈ ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ឿសលៀរពរ់នឺវសំឿលើរបំពរ់ ឯរសណាឋើន ឬ
ឿររួង សើឝរិយសសរមប់អាំឈើធ្រសាធរណៈ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦១៣ 
បទឿរបូរបស់ឿ៉យខឹសចើាប់នឺវឯរសារ

បញ្ជើរ់វិំជើជាវៈ 
អំឿពូឿរបូរបស់ំសាធរណៈឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ នឺវឯរសារបញ្ជើរ់វិំជើជាវៈ ៀដលរំណរ់ឿ៉យ

អាំឈើធ្រសាធរណៈ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦១៤ 
បទឿរបូរបស់ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵នឺវសញ្ញើ
សមគើល់ៀដលរំណរ់ឿ៉យអាំឈើធ្រ     

សាធរណៈ 

អំឿពូឿរបូរបស់ំសាធរណៈ ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵នឺវសញ្ញើសមគើល់ៀដលរំណរ់ឿ៉យអាំឈើធ្រ    
សាធរណៈ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦១៥ 
បទឿរបូរបស់ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵នឺវ 
យនយនតៀដលមនសញ្ញើសមគើល់ 
ឿរបូរបស់ឿ៉យនររបល ឬឿយធ្឵ន 

អំឿពូឿរបូរបស់ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵នឺវយនយនត ៀដលមនសញ្ញើសមគើល់ៀងឿរើឿរបូរបស់ឿ៉យ
ភ្ើរ់ៃរនររបល ឬឿយធ្឵ន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦១៦ 
បទឿរបូរបស់នឺវឯរសណាឋើនំអាទិ៍ 
ៀដលមនភពរបហារ់របៀហលេ្ើនិង

នររបល ឬឿយធ 

អំឿពូឿរបូរបស់ំសាធរណៈ ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵នឺវសំឿលើរបំពរ់ ឯរសណាឋើន អរតសញ្ញើណបណណ 
សញ្ញើសមគើល់ ឬយនយនតនររបល ឬឿយធ មនភពរបហារ់របៀហលេ្ើនិងសំឿលើរបំពរ់     
ឯរសណាឋើន អរតសញ្ញើណបណណ សញ្ញើសមគើល់ ឬយនយនតរបស់នររបល ឬឿយធ ៀដលអាចនំ
ឲើយមនឿរភ័នតរចឡំរនហងសាមើររាេនសាធរណជន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 

មរា ៦១៨ 
បទឿរបូរបស់ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵នឺវបណណ
បញ្ជើរ់រុនទារនហងវិំជើជាវៈរំណរ់ឿ៉យ

អាំឈើធ្រសាធរណៈ 

អំឿពូឿរបូរបស់ ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵ នឺវបណណបញ្ជើរ់រុនទារនហងវិំជើជាវៈណាមុយៀដលរំណរ់ឿ៉យ
អាំឈើធ្រសាធរណៈ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦១៩ បទឿរបូរបស់ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵នឺវ អំឿពូឿរបូរបស់ឿ៉យេមើនស឵ទធ឵នឺវសញ្ញើបររ ឬរឹណសមើបរត឵ ៀដលលរខណឌេនឿររបរល់ររូវ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
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សញ្ញើបររ បនរំណរ់ឿ៉យអា ឈំើធ្រសាធរណៈ។ ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦២០ 
បទឿរបូរបស់ឿ៉យម឵នរបរររានឺវ៊នៈ

ណាមុយ 

អំឿពូរបរពិរតឿ៉យអនរដិរនំសហរេសណាមុយ ៀដលឿធ្វូឲើយមន ឬទឹរឲើយមនឿៅរនហងឿរ
ផើឝពវផើាយំសាធរណៈ ឿដូមើបាំអរថរបឿយជន៍េនសហរេសឿនេះ នឺវឿះមើេះ ន឵ង៊នៈរបស់
សមជ឵រ ឬអរារសមជ឵ររបស់រជរ៉ឋើភ឵បល សមជ឵រ ឬអរារសមជ឵ររបស់រដឋសភ ឬរពិទធសភ 
ន឵ងឿៅររម ឬអរារឿៅររម។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦២១ 
បទឿរបូរបស់អរតសញ្ញើណខឹសពាអរត
សញ្ញើណផលឡវឿររនហងរ឵ចឿរសាធរណៈ 

អំឿពូឿរបូរបស់អរតសញ្ញើណណាមុយ ៀដលខឹសពាអរតសញ្ញើណផលឡវឿររបស់ខលអឿៅរនហងល឵ខ឵រ    
សាធរណៈ ឬៀដលសរមប់ជឺនអាំឈើធ្រសាធរណៈ។ 

៉រ់ពនធនឿរពា ១ៀខ ឿៅ ៦ៀខ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១លនឿរើល 

មរា ៦២២ បទបំលស់ទាេនឿេលរពំ អំឿពូដរ ឬផយើស់បតឡរទារៀនលងេនឿេលរពំ ៀដល៉រ់ឿ៉យអាំឈើធ្រសាធរណៈ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦២៣  ឿរៀរលងបនលំ 

ឿរឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿ៉យឿចរននឺវឿរព឵រ ៀដលសៀមតងឿចញំរ់ៀសតងឿៅរនហងល឵ខ឵រ ឬាម
មឿធ្ើោបយដេទឿទើរេនឿរសៀមតងនឺវរំន឵រ ឿលឿបូមនររប់លរខណឌដឺចរឿៅ៖ 

1> ឿរឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿនេះមនរមមវរថហ ឬអាចមនអានឹភពឿធ្វូំភសតហាងេនស឵ទធ឵ ឬេនអំឿពូៀដល
មនផលវិបរររ឵យឹរត 

2> ឿរឿធ្វូឲើយខឺចៀរឿនេះអាចបណាតើឲើយមនពើយសនរមម។ 

មរា ៦២៧ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៦២៨ បទឿរបូរបស់ល឵ខ឵រៀរលង ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៦២៩ បទៀរលងបនលំឯរសារសាធរណៈ 
ឿរៀរលងបនលំរបរពិរតឿៅរនហងល឵ខ឵រយថភឺរ ឬឿរៀរលងបនលំរបរពិរតឿៅរនហងឯរសារ ៀដលឿចញឲើយ

ឿ៉យរជឿរសាធរណៈ ឿដូមើបាឿធ្វូឿរររ់សមគើល់ស឵ទធ឵ អរតសញ្ញើណ ឬ៊នៈ ឬឿដូមើបាយល់រពមឿរ
អនឹញ្ញើរ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៦៣០ បទឿរបូរបស់ឯរសារសាធរណៈៀរលង ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៦៣១ បទផតល់ឯរសារឿ៉យទឹចរិរ 
អំឿពូផតល់អនរដេទឿ៉យទឹចរិរ នឺវឯរសារៀដលឿចញឿ៉យរជឿរសាធរណៈ ឿដូមើបាឿធ្វូឿរររ់

សមគើល់ស឵ទធ឵ អរតសញ្ញើណ ឬ៊នៈ ឬឿដូមើបាយល់រពមផតល់ឿរអនឹញ្ញើរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៦៣២ បទសឹំឲើយផតល់ឯរសារឿ៉យទឹចរិរ 
អំឿពូៀដលសឹំឿ៉យទឹចរិរឲើយរជឿរសាធរណៈឿចញនឺវឯរសារសរមប់ឿធ្វូឿរររ់សមគើល់ស឵ទធ឵ 

អរតសញ្ញើណ ឬ៊នៈ ឬយល់រពមផតល់ឿរអនឹញ្ញើរ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 

មរា ៦៣៣ បទផតល់ឿសចរតារបឿសឿ៉យភឺររឹហរ 
អំឿពូផតល់ឿសចរតារបឿសឿ៉យភឺររឹហរដល់រជឿរសាធរណៈ ឿដូមើបាទទុលបនវិភជន៍ ឿរ

ឿបូររបរ់ ឬអរថរបឿយជន៍ឿ៉យខឹសចើាប់។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៦ៀខ ឿៅ ២ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៤លនឿរើល 
មរា ៦៣៤ បទផតល់ល឵ខ឵របញ្ជើរ់ម឵នព឵រ ឿរើពាររណាៀដលបញ្៴រតរនហងៀផនរឿនេះ អំឿពូៀដលឿធ្វូល឵ខ឵របញ្ជើរ់ ឬវិញ្ញើបនបររៀដលឿរើបរប់ពា ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
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ឿរណភព ៀដលាមំរ់ៀសតងម឵នៀមនំឿរព឵រ។ ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦៣៥ បទៀរលងល឵ខ឵របញ្ជើរ់ អំឿពូៀរលងបនលំល឵ខ឵របញ្ជើរ់ ឬវិញ្ញើបនបររ។  ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦៣៦ 
បទឿរបូរបស់ល឵ខ឵របញ្ជើរ់ម឵នព឵រ ឬ

ល឵ខ឵របញ្ជើរ់ៀរលងឿយើយ 
ឿរឿរបូរបស់ល឵ខ឵របញ្ជើរ់ម឵នព឵រ ឬៀរលងឿយើយ ឬវិញ្ញើបនបររម឵នព឵រ ឬៀរលងឿយើយ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦៣៧ 
បទសឹាសំណូរឿ៉យអនរមននារ឵សមើបទ

ឿដូមើបាឿធ្វូល឵ខ឵របញ្ជើរ់ម឵នព឵រ 

អំឿពូរបស់បឹរលៀដលរបរពិរតឿៅរនហងឿររបរបវិំជើជាវៈរបស់ខលអនឿ៉យទទឺចសឹំ ឬយល់រពម
ទទុលអំឿណាយ ជំនុន ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍អវាមុយ ឿដូមើបាឿធ្វូល឵ខ឵របញ្ជើរ់ ឬវិញ្ញើបនបររ
ឿរើបរប់ពាឿរណភព ៀដលាមំរ់ៀសតង ម឵នៀមនំឿរព឵រ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៦៣៨ 
បទសឺរប ើន់ចំឿពេះអនរមននារ឵សមើបទ

ឿដូមើបាឿធ្វូល឵ខ឵របញ្ជើរ់ម឵នព឵រ 
អំឿពូរបរល់អំឿណាយ ជំនុន ឿរសនើោ ឬអរថរបឿយជន៍អវាមុយ ឲើយបឹរលណាម្ើរ់ ឿដូមើបាឿធ្វូ

ល឵ខ឵របញ្ជើរ់ ឬវិញ្ញើបនបររឿរើបរប់ពាឿរណភព ៀដលាមំរ់ៀសតងម឵នៀមនំឿរព឵រ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៣ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៦៤៥ 
បទៀរលងបនលំរឺប឵យវរថហៀដលមនរេមល 

នារើោនឹរឺល 
ឿរៀរលងបនលំររ៉សរបរ់ ឬឿស ៀដលំរឺប឵យវរថហមនរេមលនារើោនឹរឺលឿៅរពេះរំណាចររ

រមពហំ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១៥ៅ្ើំ ឿៅ ៣០ៅ្ើំ ឬ    

អស់មុយជាវិរ 

មរា ៦៤៦ 
បទៀរលងបនលំរឺប឵យបណណៀដលមនរេមល 

នារើោនឹរឺល 
ឿរៀរលងបនលំរឺប឵យបណណៀដលមនរេមលនារើោនឹរឺល ៀដលឿបេះពឹមពផើាយឿ៉យសាណើប័នបរឿទស ឬ

អនតរំរ឵ ៀដលមននារ឵សមើបទ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១០ៅ្ើំ ឿៅ ២០ៅ្ើំ 

មរា ៦៤៧ 
បទ៉រ់ឲើយឿធ្វូចរចរណ៍រឺប឵យវរថហ ន឵ង

រឺប឵យបណណៀរលង 
ឿរ៉រ់ឲើយឿធ្វូចរចរណ៍រឺប឵យវរថហ ឬរឺប឵យបណណៀរលង ៀដលមនៀចងរនហងមរា ៦៤៥ ន឵ងមរា 

៦៤៦ េនររមឿនេះ។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

៉រ់ពនធនេរពា ១០ៅ្ើំ ឿៅ ២០ៅ្ើំ      
ឿលឿបូបទឿលមូសឿនេះ បនរបរពិរតំ     

ររឹមមនឿរោរ់ាំង 

មរា ៦៤៨ បទសនន឵ធ្឵រឺប឵យវរថហ ន឵ងរឺប឵យបណណៀរលង 
អំឿពូដិរជញ្៱ឡន ឬសនន឵ ឵ធ្឵រឺប឵យវរថហ ឬរឺប឵យបណណៀរលង ៀដលមនៀចងរនហងមរា ៦៤៥ ន឵ងមរា 

៦៤៦ េនររមឿនេះ ឿដូមើបាយរឿៅ៉រ់ឲើយឿធ្វូចរចរណ៍។ 

៉រ់ពនធនេរពា ៥ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 
៉រ់ពនធនេរពា ១០ៅ្ើំ ឿៅ ២០ៅ្ើំ ឿល
ឿបូបទឿលមូសឿនេះ បនរបរពិរតំររឹមមន

ឿរោរ់ាំង 

មរា ៦៤៩ 
បទៀរលងបនលំរឺប឵យវរថហ ន឵ងរឺប឵យបណណៀដល

អស់រេមលនារើោនឹរឺល 
ឿរៀរលងបនលំរឺប឵យវរថហ ឬរឺប឵យបណណៀដលអស់រេមលនារើោនឹរឺលឿនេះ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ២លន ឿៅ ៦លនឿរើល 

មរា ៦៥០ 
បទឿន់ឿប់ឿ៉យខឹសចើាប់នឺវសមភើរៈ  

ផល឵ររឺប឵យវរថហ ន឵ងរឺប឵យបណណ 
ឿរឿន់ឿប់ឿ៉យេមើនឿរអនឹញ្ញើរនឺវឧបររណ៍ ន឵ងសមភើរៈៀដលំព឵ឿសសសរមប់ឿធ្វូរឺប឵យ

វរថហ ឬរឺប឵យបណណ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ៥ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៦៥១ បទ៉រ់ឲើយឿធ្វូចរចរណ៍ំេមានឺវរឺប឵យវរថហ អំឿពូរបស់បឹរលណាៀដលបនទទុលរឺប឵យវរថហ ឬរឺប឵យបណណ ៀដលមនៀចងរនហងមរា ៦៤៥ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
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ឬរឺប឵យបណណៀរលង ន឵ងមរា ៦៤៦ េនររមឿនេះ ឿ៉យរ឵រថ ំរឺប឵យវរថហ ឬរឺប឵យបណណព឵រ ឿហូយយរឿៅ៉រ់ឲើយឿធ្វូ
ចរចរណ៍ំេមា ឿរឿយពាបនដិងថំរបស់ៀរលងឿនេះ។ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៦៥៤ 
បទៀរលងបនលំ 

មឺលបរររដឋេនរពេះរំណាចរររមពហំ 
ឿរៀរលងបនលំមឺឡបរររដឋៀដលឿបេះផើាយរនហងនមរជរ៉ឋើភ឵បលេនរពេះរំណាចរររមពហំ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១០ៅ្ើំ ឿៅ ២០ៅ្ើំ 

មរា ៦៥៥ បទៀរលងបនលំមឺលបរររដឋបរឿទស ៉រ់ពនធនេរពា ៥ៅ្ើំ ឿៅ ១០ៅ្ើំ 

មរា ៦៥៦ បទឿរបូរបស់មឺលបរររដឋៀរលង ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើ ំឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៦៥៧ បទៀរលងបនលំៀរមរបិ៍េរបសណាយ៍ំអាទិ៍ 
ឿរៀរលងបនលំៀរមរបិ៍េរបសណាយ៍ ឬផល឵រផលៀដលមនរេមលហ឵រញ្៴វរថហឿផើឝងឿទើរ ៀដលឿបេះពឹមព

ផើាយឿ៉យរពេះរំណាចរររមពហំ។ 
៉រ់ពនធនេរពា ១ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ៥លន ឿៅ ២០លនឿរើល 

មរា ៦៥៨ 
បទឿរបូរបស់ៀរមរបិ៍េរបសណាយ៍ៀរលងំ

អាទិ៍ 
ឿរឿរបូរបស់ៀរមរបិ៍េរបសណាយ៍ ឬផល឵រផលៀដលមនរេមលហ឵រញ្៴វរថហឿផើឝងឿទើរៀដលៀរលង ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១លន ឿៅ ៥លនឿរើល 

មរា ៦៦១ បទៀរលងរាផលឡវឿររបស់រពេះរំណាចរររមពហំ ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៦៦២ បទឿរបូរបស់រាៀរលង ៉រ់ពនធនេរពា ២ៅ្ើំ ឿៅ ៥ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ៤លន ឿៅ ១០លនឿរើល 

មរា ៦៦៣ 
បទៀរលងររ៉សៀដលមនរើាលល឵ខ឵រ

ផលឡវឿរ 
ឿរៀរលងបនលំររ៉សៀដលមនរើាលល឵ខ឵រផលឡវឿរ ឿរបូរបស់ឿ៉យអា ឈំើធ្រសាធរណៈ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦៦៤ 
បទឿរបូរបស់ររ៉សៀរលងៀដលមន

រើាលល឵ខ឵រផលឡវឿរ 
ឿរឿរបូរបស់ររ៉សៀរលងៀដលមនរើាលល឵ខ឵រផលឡវឿរ ឿរបូរបស់ឿ៉យអាំឈើធ្រសាធរណៈ។ ៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 

ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 

មរា ៦៦៥ 
បទផល឵រំអាទិ៍ ររ៉សពឹមពៀដល

បឿងូរឲើយមនឿរភ័នតរចឡំ 

ឿរឿធ្វូ ឿរលរ់ ឿរៀចរោយ ឬឿរឿរបូរបស់ររ៉សពឹមពំមុយនិងររ៉សៀដលមនរើាល
ល឵ខ឵រផលឡវឿរ ឿរបូរបស់ឿ៉យអាំឈើធ្រសាធរណៈៀដលមនភពរបហារ់របៀហលេ្ើ ៀដលអាចបឿងូរ
ឲើយមនឿរភ័នតរចឡំឿៅរនហងសាមើររារបស់សាធរណជន។ 

៉រ់ពនធនេរពា ១ៀខ ឿៅ ១ៅ្ើំ 
ព឵ន័យំរបរ់ពា ១ៀសន ឿៅ ២លនឿរើល 
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កំណ្ត់ច្បំណា ំ

ធរផឹើឝេំនបទឿលមសូ 
- ធរឹផើឝំនារើោនឹរឺល  ធរឹចើាប់ៀដលោរ់ទឹរអំឿពូណាមុយំបទឿលមូស 
- ធរឹផើឝំសរើោនឹម័រ  អំឿពូទំងឡាយណាៀដលរបរពិរតឿរឿមរឺបភព សរមម ឬអសរមម ប ឹៀនតមនចរិរឿរេេះថ្ើរ់ដល់សងម 
- ធរឹផើឝំអរតឿនម័រ  រំហឹសឿ៉យឿចរន ឬអឿចរនរបស់ជនឿលមូស 

ចំណារ់ថ្ើរេ់នបទឿលមសូ 
- បទឧររ឵ដឋ  

 ឿទស៉រ់ពនធនេរពាឿលូសពា ៥ៅ្ើំ ដល់ឿរឿម ឬឿសមូ ៣០ៅ្ើំ ឬអាច៉រ់ពនធនេរអស់មុយជាវិរ ន឵ង
អាចររូវបៀនថមឿទសព឵ន័យំរបរ់ 

- បទមជើ៲឵ម    ឿទស៉រ់ពនធនេរឿលូសពា ៦េេ ដល់ឿរឿម ឬឿសម ូ៥ៅ្ើំ ន឵ងអាចររូវបៀនថមឿទសព឵ន័យំរបរ់ 
- បទលហឹ   ឿទស៉រ់ពនធនេរឿរឿម ឬឿសមូ ៦េេ ន឵ងអាចររូវបៀនថមឿទសព឵នយ័ំរបរ ់ឬររមិៀរឿទសពន឵័យំរបរ ់

អាំឈើយឹឿលេនបទឿលមសូ 
- បទឧររ឵ដឋ   មនរយៈឿពល ១៥ៅ្ើំ រ឵រោប់ពាឿពលៀដលអំឿពូឿលមូសររូវបនរបរពិរត 
- បទមជើ៲឵ម    មនរយៈឿពល ៥ៅ្ើំ រ឵រោប់ពាឿពលៀដលអំឿពូឿលមូសររូវបនរបរពិរត 
- បទលហឹ  មនរយៈឿពល ១ៅ្ើំ រ឵រោប់ពាឿពលៀដលអំឿពូឿលមូសររូវបនរបរពិរត 

អាំឈើយឹឿលេនឿទស 
- បទឧររ឵ដឋ  មនរយៈឿពល ២០ រ឵រោប់ពាេេៀដលឿសចរតាសឿរមចរបស់រឹលឿរចឺលំសាណើពរ 
- បទមជើ៲឵ម   មនរយៈឿពល ៥ រ឵រោប់ពាេេៀដលឿសចរតាសឿរមចរបស់រឹលឿរចឺលំសាណើពរ 
- បទលហឹ  មនរយៈឿពល ១ រ឵រោប់ពាេេៀដលឿសចរតាសឿរមចរបស់រឹលឿរចឺលំសាណើពរ 

របឿភទេនឿទស 

- មឺលឿទស 
 ឿទស៉រ់ពនធនេរ 
 ឿទសព឵ន័យំរបរ់ 

- ឿទសបៀនថម  មនៀចងឿៅរនហងមរា ៥៣េនររមរពហមទណឌ 

- ឿទសជំនុស 
 ឿរៃរសហរមន៍ 
 ឿរសតាបឿនតើស 

 

សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ ! 



 

 

កម្មវធិសី្រាវស្រាវ នងិស្វែ ងយល់អពំចី្បាប់  
Researching and Understanding on Legal Law Program 

Website: www.lorkremlaw.wordpress.com 

Tel: 012855668 / 069255525 
 

http://www.lorkremlaw.wordpress.com/

	១.Cover
	២.មាតិកា
	៣.សង្ខេបនីតិព្រហ្មទណ្ឌទូទៅ
	៤.Cover the end

