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ជំពូកទី១
បទបបញ្ញ ត្ដិទូ
មាត្រា១ .ច្បាប់ ននេះមាននោលបំ ណ ង

នាសុ វ ត្ថិភា ព ស

ា ប់ ា ប់ ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក និ ង

នា

ការពារសុខភាពនិងអាយុជីវ ិត្មនុសស សត្វ ទ្រពយសមបត្ាិ និងបរស្ថ
ិ ថ ន។
មាត្រា២ .-

ច្បាប់ននេះមាននោលន

ដូច្បត្នៅ

ផ្ាល់ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក
ទ្រប់ទ្រងសុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក
រក ស
មាត្រា .-

ា ប់ ា ប់ ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក

រប់ស្ថាត្់ការទ្បទ្ពឹ ត្ដបរនលមើសដដលប

ដ លមកពីការនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវថ្ា
ល ល់។

ច្បាប់ ននេះមានវិស្ថលភាពអនុ វ ត្ា ច្បំនពាេះរាល់ ស កមម ភាពពាក់ ព័នធនឹង ច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវនោក

នៅកាុ ងទ្ពេះរាជា
មាត្រា .-

ច្បទ្កកមុជា។

វាកយសពទដដលនទ្បើទ្ាស់កុាងច្បាប់ននេះ មាននិយមន័យដូ ច្បខាងនទ្កាម
ផ្លូវថ្ាល់ ន

ថាផ្លូវ សំន

ដល់ទំហំទំងមូ លរួមមានតួ ផ្ូវល ទ្ទូងផ្លូវ ជាយផ្លូវ ឬចិព ច ើា មផ្លូវ

ស្ថន ស្ថនអាកាស ស្ថនរ ំលង ផ្លូវរូង និងកំពង់ច្បមលងត្ភាាប់ផ្ូវថ្ា
ល ល់
ផ្លូវជាត្ិ សំន ដល់ផ្ូវដដលមានច្បរាច្បរណ
ល
៍ នទ្ច្បើន
ក ផ្លូវភាាប់នច្បញពី រាជ នី ំនា ពញ
ន្េះនៅកាន់ទ្កងនននខត្ានីមួយ នៅរូទំង
ទ្បនរស។

ខ
រ
ង

ផ្លូវភាាប់នច្បញពីទ្កងនននខត្ាមួយ ន្េះនៅកាន់ទ្កងនននខត្ាមួយនរៀត្។
ផ្លូវភាាប់នច្បញពី ផ្ូវជាត្ិ
ល
ន្េះនៅកាន់ផ្ូវជាត្ិ
ល
។

ផ្លូវដបកនច្បញពី ផ្ូវជាត្ិ
ល
ន្េះនៅកាន់ទ្កងនននខត្ាមួយ។
ផ្លូ វដបកនច្បញពី ផ្ូលវជាត្ិ ឬផ្លូវភាា ប់ នច្បញពី ទ្កងនននខត្ា មួយ ន្េះនៅកាន់ ត្ំបន់

សំ ខា ន់

ដូច្បជាកំ ពង់ដផ្ ស្ថថនី យរថ្ន ើលង អាកាស

នដ្ឋា ន ត្ំ បន់នសដាកិច្បច

ពិនសស រមណីយដ្ឋាន នរសច្បរណ៍ ទ្ច្បកទវរទ្ពំដដន ត្ំបន់មានសកាដនុពល
នសដាកិច្បចសំខាន់ នផ្សងនរៀត្។
ច្ប

ផ្លូវសំខាន់ របស់ ជាត្ិ មានច្បរាច្បរណ៍នទ្ច្បើនដដលកំណត្់នដ្ឋយរាជរដ្ឋា ិ ាល
តាមសំនណើ របស់ទ្កសួងស្ថ រណការនិងដឹ កជញ្ូា ន។

ផ្លូវនខត្ា សំន ដល់ផ្ូវដដលមានច្បរាច្បរណ
ល
៍ មធ្យម
ក ផ្លូវភាាប់នច្បញពីទ្កងនននខត្ាមួយ ន្េះនៅកាន់រីរួម សក ខណឌ។
ខ ផ្លូវដបកនច្បញពី ផ្ូវជាត្ិ
ល
ន្េះនៅកាន់ផ្ូលវនខត្ា។
រ ផ្លូវដបកនច្បញពី ផ្ូវនខត្ា
ល
ឬផ្លូវទ្កង ន្េះនៅកាន់រីរួម សក ខណឌ។

1¼47

ង
ច្ប

ផ្លូវភាាប់នច្បញពីទ្កងនននខត្ាមួយ ន្េះនៅកាន់ផ្ូវនខត្ា
ល
។
ផ្លូវដបកនច្បញពី ផ្ូវនខត្ា
ល
ន្េះនៅកាន់ផ្ូវនខត្ា
ល
។

ផ្លូវដបកនច្បញពី ផ្ូវនខត្ា
ល
ឬផ្លូវទ្កង ឬផ្លូវរីទ្បជុំជននានាកាុងនខត្ា នៅកាន់ត្ំបន់
សំខាន់ ដូ ច្បជាកំ ពង់ដផ្ ស្ថថនីយរថ្ន ើលង អាកាស នដ្ឋាន ត្ំបន់នសដាកិច្បច
ពិនសស រមណីយដ្ឋាននរសច្បរណ៍ ទ្ច្បកទវរទ្ពំដដននរវភារីត្ំបន់ មានសកាានុ ពល
នសដាកិច្បចមធ្យមនផ្សងនរៀត្។

ផ្លូវជនបរ សំន ដល់
ក ផ្លូវដដលភាាប់ពីផ្ូវជាត្ិ
ល
ផ្លូវនខត្ា ន្េះនៅកាន់ទ្កង រីរួម សក ខណឌ រីទ្បជុំ ជន
ុំ ស ា ត្់ និងនៅ ូមិ។
ខ
រ
ង
ច្ប

ផ្លូវដដលភាាប់ពីទ្កង រីរួម សក ខណឌ ន្េះនៅកាន់ទ្កង រីរួម សក ខណឌ។
ផ្លូវដដលភាាប់ពីទ្កង រីរួម សក ខណឌ នៅរីទ្បជុំជន ុំ ស ា ត្់ ។

ផ្លូវដដលភាាប់ពីរីទ្បជុំ ជន
ផ្លូវដដលភាាប់ពីរីទ្បជុំ ជន

ុំ ស ា ត្់ នៅរីទ្បជុំជន

ុំ ស ា ត្់ ។

ុំ ស ា ត្់ នៅ ូមិ។

ផ្លូវដដលភាាប់ពី ូមិនៅ ូ មិ។
ផ្លូវកាុង ូ មិ។
ល
ផ្លូវនលប ននល ន សំន ដល់ផ្ូវសទ្មាប់

នយនានធ្វើច្បរាច្បរណ៍ មានបរកា
ិ រដច្បកទ្រូង

ផ្លូវជាពីរច្បំដណកខុសរិសោា ឬដច្បកជារនលងផ្លូវ ោមនកដនលងផ្លូវទ្បសពវនលើនផ្ទរាបមួ យ
ឬទ្ត្ូវមានផ្លូវទ្បសពវត្ិច្បបំ ផ្ុត្កាុងករណីចំាច្ប់ និ ងបំ ពាក់ទ្រប់ទ្ោន់នូវបរកា
ិ រផ្លូវថ្ាល់

នដើមបី

នានូវលំហូរច្បរាច្បរណ៍អត្់

ប់

សុវត្ថិភាព

និងនដើមបីបនថយនពលនវលានធ្វើ

ដំនណើរ និងមានកដនលងកំណត្់សទ្មាប់ ឲ្យ
នយនា នច្បញ និងច្បូលផ្លូវនលប ននល ន
បរិការផ្លូវថ្ា ល់ សំ ន ដល់ រីច្បំណត្ រី សំច្បត្ ន ើល ងស ា ល កស ា កំ ណ ត្់ នលប ន
ល កស ា ប ញផ្លូវ ស ា ច្បននាលេះរមាលត្ រំនូសស ា ឬរាំង ឬបរ ិការដបង

ច្បំដណកផ្លូវ រងវង់មូល នខ នដបងដច្បករិ សច្បរាច្បរណ៍ ថ្មច្បិនញ្ចើមផ្លូវ ជ ា ំង របង

ការពារ បន

លរីឡូដមទ្ត្ បន

លស

ា កំ ណ ត្់ ទ្ពំ ទ្ពមទំ ង ល កស

ា

និ ង

បករណ៍បំ ពា ក់ នផ្សងនរៀត្នៅតាមបន
ទ្រូងផ្លូវ សំន
ជាយផ្លូវ សំ ន

ា យផ្លូវថ្ាល់
ដល់ច្បំដណកននផ្លូវរុកសទ្មាប់ឲ្យ
នជំ និេះទ្រប់ទ្បន រនធ្វើច្បរាច្បរណ៍
ដល់ ដផ្ា កសងខាងននទ្រូ ង ផ្លូ វនៅនទ្ៅរី ទ្បជុំ ជន ដដល

អាច្បច្បត្នៅរីននាេះានកាុងករណីចំាច្ប់

ច្បិនញ្ចើមផ្លូវ

សំន

ដល់ដផ្ាកសងខាងននទ្រូងផ្លូវនៅកាុងរីទ្បជុំជន

សទ្មាប់នថ្មើរនជើងនធ្វើដំនណើរ ដ្ឋំនដើមន
ស្ថ

នជំ និេះ

ដដលនរៀបច្បំ រុក

ើ និងបងាប់បរកា
ិ របនទ្មើ ផ្លទ្បន

ជន៍នសវា

រណៈ

រនលងផ្លូវ សំន ដល់ច្បំដណកមួយននទ្រូងផ្លូវ ខណឌនដ្ឋយរំនូសឬបរកា
ិ រដបងច្បំដណក
ផ្លូវតាម បន ា យទ្រូងផ្លូវ ដដលមានររឹងទ្រប់ទ្ោន់អាច្បឲ្យ
នជំនិេះទ្រប់ទ្បន រ
នធ្វើច្បរាច្បរណ៍ានមួយជួរ

2¼47

រីទ្បជុំជន សំ ន

ដល់ រីកដនល ងដដលមានអោរឬនរហដ្ឋានសង់ ជិត្ ោា នហើយផ្លូវ

នច្បញឬច្បូ លនៅរីននាេះមានដ្ឋក់ ល កស
ការច្បូ ល ឬន

ា ទ្ាប់រីទ្បជុំ ជន ន

ម េះរីទ្បជុំ ជនសមាល់

ម េះ រីទ្បជុំជនដដលមានរំនូសបនាទត្់ទ្រូងពណទ្កហមសមាល់ការ

នច្បញពី រីទ្បជុំ ជនតាមដងផ្លូវ និងមានមនុសសនធ្វើច្បរាច្បរណ៍ លងកាត្់នៅមកនទ្ច្បើន

កដនលងផ្លូវទ្បសពវឬផ្លូវទ្បសពវ សំន

ដល់កដនលងទ្បសពវននផ្លូវពីរឬនទ្ច្បើ ន ដដលមាននផ្ទ

ដត្មួយ និងមិនកំណត្់មុំននអ័កសរបស់ទ្រូងផ្លូវនឡើយ។ ផ្លូវទ្បសពវអាច្បមានរាងជា
ឬរងវង់មូលជានដើ ម

រងវ ង់មូល

សំ ន

មូ ល មាន ល កស
ស

ដល់ កដនល ង ផ្លូវទ្បសពវដដលនៅច្បំ ក
ា ប

ា លមាននខ នជារាងរងវង់

ញរិសច្បរាច្បរណ៍ និងមានទ្រូងផ្លូវ ករិ សព័រធជុំវ ិញនដ្ឋយ

ា ទ្ពញទ្ាប់រិសច្បរាច្បរណ៍

ទ្ច្បកនច្បញច្បូលផ្ទេះ កជន សំន
ជាមួយផ្លូវស្ថ
ប់ សំន

ដល់ទ្ច្បកផ្លូវនច្បញច្បូលផ្ទេះដដលមាននផ្ទរាបនសមើភាាប់

រណៈ និងមិនដមនជាច្បិនញ្ចើមផ្លូវ

ដល់ការនៅនសង មនន

នជំនិេះនលើទ្រូងផ្លូវមួយរយៈនពលខលី ដដលមាន

អាកនបើ កបរសថិត្នៅជាប់នឹងច្បងាូត្ឬដកបរ

នជំនិេះខលួន

នដើមបីឲ្យអាកដំនណើរឬ

ន

ជំនិេះដនរនរៀត្ លងកាត្់ ឬនដើមបីដអបខាងដ្ឋក់រំនិញ ឬអាកដំនណើរនឡើងច្បុេះ
ច្បត្

សំន

ដល់ការរុកឲ្យ

នបើកបរអាច្ប នដើរនចល
អាកនបើកបរ សំន

នជំនិេះនៅនសង មកាុងរយៈនពលយូរឬ្ប់
នជំ និេះរបស់ខួលនាន

ដល់អាកប ា

ដដលអាក

នជំនិេះរិត្ទំងអាកជិេះសត្វ អាកដឹកសត្វ និងអាក

បរសត្វ នៅនលើផ្ូវល
មួកសុវត្ថិភាព សំន ដល់មួកសុវត្ថិភាពតាមសាង់ដ្ឋជាត្ិដដលររួលស្ថល់នដ្ឋយស្ថថ
ប័នមានសមត្ថកិច្បច សទ្មាប់ពាក់នៅនពលនធ្វើដំនណើរតាមនទច្បទ្ក
នយនាកុាងនោលបំណងកាត្់បនថយ

នយនាឬទ្ត្ី ច្បទ្ក

និ ័យននការរងរបួសកាលនៅនពលមាន

នទ្ោេះថាាក់ច្បរាច្បរណ៍នកើត្នឡើង
បករណ៍បនច្បចកនរស សំន
កុល ឬស្ថរ
បករណ៍ស
ផ្ាល់ជា ស
នពលងងឹត្
នជំនិេះឬ
សន

ដល់ បករណ៍សទ្មាប់ទ្ត្ត្ពិ និត្យនលប ន ឬជាត្ិអាល់

ត្ុនញ ន ឬ បករណ៍ទ្បមូ លរូបភាពនិ ងព័ត្មានជាអារ
ា

សំ ន

ដល់ បករណ៍នទ្បើ ទ្ាស់ នដ្ឋយភាា ក់

ា កាុងការប ា ឲ្យ
ន សំន

ា ង ឬទ្ត្ូវនរសន

ដល់

ប់។ បករណ៍ស

រច្បរាច្បរណ៍សទ្មាប់

ា ននេះបនញ្ចញន ើង
ល ពណទ្កហមនៅ

នសទ្មាប់ដឹកមនុសសឬរំនិញនៅនលើផ្ូវល ឬសទ្មាប់

ា ងនទេះមានឬោមនមាសុីន

សំន ដល់រថ្យនាដឹកអាកដំនណើរមានច្បំ ណុេះ
រថ្យនាដឹកជញ្ូា នអាកដំនណើរធ្ុនត្ូច្ប
ចប់ពី១០ (ដប់)នាក់ ដល់២០(នមៃ)នាក់ នដ្ឋយរិត្ទំងអាកនបើកបរ
រថ្យនាដឹកជញ្ូា នអាកដំនណើរធ្ុនធ្ំ

សំន

ដល់រថ្យនាដឹកអាកដំនណើរមានច្បំ ណុេះ

នលើសពី២០ (នមៃ)នាក់ នដ្ឋយរិ ត្ទំងអាកនបើកបរ

3¼47

នយនា សំន

ដល់

នទ្រប់ទ្បន រ ដដលនធ្វើច្បរាច្បរណ៍នដ្ឋយមាសុី ននៅនលើផ្ូវថ្ា
ល ល់

រថ្យនាទ្រស្ថរ សំន

ដល់រថ្យនាដដលមានផ្ទុកមនុសសមិ ននលើសពី (ទ្ាំបួន)នាក់

នដ្ឋយរិត្ទំងអាកនបើ កបរ។ រថ្យនាទ្បន រននេះអាច្បទ្ត្ូវាននទ្បើទ្ាស់ជាលកណៈទ្រស្ថរ
រថ្យនាធ្ុន ស្ថល សំន

ដល់រថ្យនាដដលមានរមងន់សរុបអត្ិបរមាមិននលើសពី៣ ៥

(បីនកប ស ទ្ាំ)នតាន
រថ្យនាធ្ុនធ្ងន់

សំន

ដល់រថ្យនាដដលមានរមងន់សរុបអត្ិបរមានលើសពី ៣ ៥(បី

នកប សទ្ាំ) នតាននឡើងនៅ
រថ្យនាទ្កង
ស្ថ

សំន

ដល់រថ្យនាដឹកជញ្ូា នអាកដំនណើរធ្ុនធ្ំដដលបនទ្មើនសវាដឹ កជញ្ូា ន

រណៈ នលើកំ

ត្់ផ្ួវមានកំ
ល
ណត្់កុាងរាជ

នយនាកសិកមមដកនច្បា
កសិ កមម ដូ ច្បជា

សំន

នី ឬរីទ្កង និងយកកនទ្ម

ដល់

នយនាុបករណ៍ដកនច្បាសទ្មាប់ បនទ្មើ ការ រ
នយនានាកដបន សូវ និ ង
នយនាកិន សូវ

នយនាទ្ច្បូត្ សូវ

ជាអារ
នយនាុបករណ៍ សំន ដល់ នយនាពិនសសដដលមាន បករណ៍ នទ្រ ងច្បទ្កបំពាក់
បដនថម ោមនផ្ទុកមនុសស ឬោមនផ្ទុករំ និញនៅនទ្ៅកាបី ន ដូ ច្បជារថ្យនាលាយសុីមងត្៍ឬ

រថ្យនាសទ្មាប់ បនទ្មើការ

រស្ថងសង់ផ្ូលវ ស្ថនជាអារ

រថ្យនានធ្វើអាជីវកមមដឹកជញ្ូា នរំនិញនិងអាកដំនណើរ

សំន

ដល់រថ្យនានធ្វើអាជីវកមម

ដឹកជញ្ូា នរំ និញរបស់អាកដនរឬ ទ ល់ខួលន និងដឹកជញ្ូា នអាកដំនណើរ
អាកនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវល សំន ដល់អាកនបើកបរនិ ងនថ្មើរនជើងដដលនធ្វើដំនណើរនៅនលើផ្ូវល
រមងន់រនររបស់

ន

សំន

ដល់រមងន់របស់

នដដលោមនមនុ សសឬោមនរំនិញ

បុដនាមាន នទ្បង នធនៈសទ្មាប់ផ្ាល់ឲ្យ

ន មាន បករណ៍ជួសជុល និ ងកង់ បទ្មង

ទ
បរមារបស់
រមងន់ផ្ុកអត្ិ

ដល់ផ្លបូ ករមងន់ផ្ុកមនុ
ទ
សសនិងរមងន់ផ្ុទក

ន

សំន

រំនិញដដល កំណត្់នដ្ឋយនរាងច្បទ្កផ្លិ ត្
រមងន់សរុបអត្ិបរមារបស់

ន សំន

នឹងរមងន់ ផ្ទុកអត្ិ បរមារបស់

មារបស់

ន

ដល់ផ្លបូកសរុបរមងន់រនររបស់

ន។ ទ្បសិននបើ

នមានសន

នរជា ផ្លបូកននរមងន់សរុបអត្ិបរមារបស់

រមងន់សរុបអនុ

ា ត្អត្ិ បរមារបស់

ន សំ ន

ា ត្អត្ិបរមារបស់

ា ង រមងន់សរុបអត្ិ បរ
ននីមួយ

ដល់ ផ្លបូ ករមងន់រនររបស់

ជាមួ យនឹ ងរមងន់ផ្ុទកមនុសស និ ងរមងន់ផ្ុទករំ និញអនុ

រមងន់សរុបអនុ

នជាមួយ

ា ត្។ ទ្បសិ ននបើ

នមានសន

ន
ា ង

ន រជាផ្លបូកននរមងន់សរុបអត្ិបរមារបស់

ននីមួយ
រមងន់សរុបជាក់ដសាងរបស់

ន

សំន

ដល់ផ្លបូករមងន់រនររបស់

នឹងរមងន់ផ្ុទកមនុសសនិងរមងន់ផ្ុករំ
ទ
និញជាក់ដសាង

- រំនិញ សំន

ដល់សមាៃរៈ វត្ថុ ដី ថ្ម ទ្កស ខ ច្ប់ នទ្បង នធនៈ សត្វ និ ងវត្ថុនផ្សង នរៀត្

ដដល ដឹកជញ្ូា នតាម
រុមក សំន

នជាមួ យ

ដល់

នជំនិេះ

នសទ្មាប់ថ្ក់ជាមួយរថ្យនាឬ

4¼47
4

នជំនិេះនផ្សងនរៀត្

សមីរមក
ុ
សំន

ដល់

នសទ្មាប់ថ្ក់ជាប់នឹងកាលរថ្យនាសន

ា ង។

ជំពូកទី២
ញ
មាត្រា

រ

.-

ស

ា ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោករួមមាន ល កស ា ច្បរាច្បរណ៍នៅតាមផ្លូវ ន ើង
ល ស ា ច្បរាច្បរណ៍
ា ច្បរាច្បរណ៍នៅនលើផ្ូវល ស ា ប ា របស់ភាាក់ រច្បរាច្បរណ៍ និងស ា នផ្សង នរៀត្។

រំនូសស

ល កស

ា ច្បរាច្បរណ៍ ន ើង
ល ស

ា ច្បរាច្បរណ៍ និងរំនូសស

ា ច្បរាច្បរណ៍នៅនលើ ផ្ូវល ទ្ត្ូវ

នរៀបច្បំជាទ្បព័ នធទ ក់ រងសុី ច្ប វ ក់ ោាជាហូ រ ដហនៅតាមកដនលងមានស្ថរទ្បន
អា កនទ្បើ ទ្ាស់ ផ្ូលវ

យ សលនមើលន

ជន៍

ើញ។

ដដលនធ្វើ ឲ្យ

ស ា នទ្ោេះថាា ក់ នៅតាមដងផ្លូ វដដលមានលកណៈមិ នអច្បិ ន្នដ យ៍
ទ្ត្ូវដ្ឋក់កុងច្បមា
ា
ងយ
សម សប លមមទ្រប់ទ្ោន់តាមទ្បន រផ្លូវ ច្បំ
ត្់ថាាក់ផ្ូវល និងស្ថថនភាពផ្លូវ ដដលអាច្បនធ្វើឲ្យអាក
នបើកបរមានស្ថមរត្ី ទ្បងទ្បយ័ត្ាជាមុនាន។
ល កស

ា

មបិរទ្កដ្ឋសឬរបស់នផ្សង នរៀត្

ឬរូសវាសនៅនលើ ល កស

ឬនៅនលើ ស មាៃរៈអវីនផ្សង នរៀត្ដដលនទ្បើ ទ្ាស់ សទ្មាប់ ស

នហត្ុនធ្វើឲ្យអាកនបើ កបរ មិនអាច្បនមើលន

ើ ញស

រូ បភាពនិ ងខលឹ មស្ថរសដីពីស

ា ច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវនោក
រណការនិងដឹកជញ្ូា ន។

ម្នាី ទ្កសួ ងស្ថ
.-

ល កស

២- ន ើង
ល ស

រំ នូស ស

៣- ស

ា

ទ្ត្ូវ កំ ណ ត្់ នដ្ឋយទ្បកាសរបស់ រ ដា

ា ច្បរាច្បរណ៍មានសិរិធអារិភាពនលើបរបបញ្ា ត្ិច្ប
ដ រាច្បរណ៍។
ា ច្បរាច្បរណ៍មានសិរិអា
ធ រិភាពនលើ ល កស

ា ប ា របស់ ភាា ក់

ា ច្បរាច្បរណ៍នៅនលើទ្រូងផ្លូវ

ច្បរាច្បរណ៍ទំង

ទ្រប់

ា ច្បរាច្បរណ៍ ដដលជា

លំដ្ឋប់សិរិអា
ធ រិភាពទ្ត្ូវានកំណត្់ ដូច្បត្នៅ
១-

មាត្រា

ឬនទ្បើទ្ាស់រទ្ម

ា ច្បរាច្បរណ៍ច្បាស់ានល ឬយល់ ខឹម
ល ស្ថរស

ច្បរាច្បរណ៍មិ នានទ្ត្ឹ មទ្ត្ូវ ឬនធ្វើ ឲ្យអាកនបើកបរចំងដ ាក។

មាត្រា

ា

យ។

ា ច្បរាច្បរណ៍។

រច្បរាច្បរណ៍មានសិ រិធ អា រិ ភាពនលើ ន ើ លងស
ល កស

ា ច្បរាច្បរណ៍នៅតាមដងផ្លូវ

ជំពូកទី

អ្ក បកបរ

ា ច្បរាច្បរណ៍

និងបរបបញ្ា ត្ិដ

នជំនិ

.-

ការនបើកបរ

នជំ និេះទ្រប់ទ្បន រកាុងទ្ពេះរាជា
ច្បទ្កកមុ ជា
ទ្ត្ូវទ្បកាន់ស្ថដំជានិច្បច។
នជំ និេះដដលមានច្បលនានៅនលើផ្ូវថ្ា
ល ល់ ទ្ត្ូវដត្មានអាកនបើកបរ។

រថ្យនាដឹករំនិញដដលមានរមងន់សរុបនលើសពី ១

ដប់ទ្ាំមួយ)នតាន

ដំ នណើរដដលផ្ទុ កអា កដំ នណើរចប់ ពី៣ ៥ ស្ថមសិ បទ្ាំ ) នាក់នឡើង
នាក់និងជំនួយការនបើ កបរ១ មួយ)នាក់

ឬរថ្យនាដឹកអាក

ទ្ត្ូវមានអាកនបើកបរ១ មួ យ)

ដដលកាន់បណណ នបើកបរទ្ត្ឹមទ្ត្ូវតាមទ្បន ររថ្យនាអម

ជាមួយ សបតាមទ្បន រផ្លូវ ច្បមាងយផ្លូវ និងនពលនវលានធ្វើដំនណើរ។

5¼47
5

មាត្រា៨ .- ថ្មី

ិ នការដូ ចតពៅ
ទ្រប់អ្នកពបើា កបរយានយនទ្រប់ទ្បព ទ ទ្តូវអ្នុវតនូវវធា
- ទ្តូវមានបណ្ណ ពបើាកបរចំព

ោះអ្នកពបើា កបរយានយនតដូច

រ យនតទ្រប់ទ្បព ទ

ងពទ្កាម

ពទចទ្កយានយនតសពត
ត ងរុមក និ ងទ្តី ចទ្កយានយនត
យានយនដដលមានទំហំសុី

ព

ំងពលើាសពី ២

ើាងពៅ ឬមានថាមពលអ្រិ សនីពលើាសពី

យនត ដដលមានទំ ហំ សុី

ំ ង ចាប់ ពី ២

ពទ្កាម ឬមានថាមពលអ្រិសនី ចាប់ពី

បរមិនតទ្មូវ យមានបណ្ណ ពបើា កបរព
ព

មួយរយម្មទ្រំ សង់ទីដមទ្តរូប

ដប់មួយ រី

ូ ត់។ ចំព

ោះយាន

មួ យ រយម្មទ្រំ សង់ ទី ដមទ្តរូ ប ចុោះ

ដប់ មួយ រី

ូ ត់ចុោះពទ្កាម អ្នកពបើាក

ើាយ បុដនតទ្តូវមានអាយុយាងតិច

ដប់ទ្រំ

នំ

ើាងពៅ ពោយមានអ្តតសញ្ញណ្បណ្ណ សញ្ញ
ា តិដមែរ ឬ កសារបញ្ញ
ា ក់ អ្តតសញ្ញណ្

តមួយ។

២- ពៅពពលពបើា កបរយានជំ និោះ

អ្នកពបើា កបរទ្តូវ មានសាែរតី ទ្បងទ្បយ័ តនជា ប់ ជា និ ចច

ពហើាយសថិតកនុងសាថនភាពដដលអាចព្វើាសកមែភាពពបើាកបររនយាងស្សួល និង ប់រហ័ស ជាពិពសស
លទធភាពម្នការព្វើាចលនាមិនទ្តូវ យមានការរ ំ
-

មព្វើា យរ ំ

នព

ើាយ។

នដល់ អ្នករស់ពៅជាប់តាមដងផ្លូវនិ ងអ្នកពទ្បើាទ្រស់ផ្ូវ។
ល

ឹ ដដលបត
មពិសាពទ្រឿងស្សវង
ត ល យមានអ្ទ្តាជាតិ អាល់ កុលចាប់ ពី

-

សូ នយពកបៀសម្មទ្រំ មីលីទ្កាមកនុងមួ យលីទ្តមយល់

កនុងមួយលីទ្ត

សូ នយពកបៀស

សិ ប ទ្កាម

មពបើាកបរយានជំនិោះដដលមានកង់ទ្ច ក់ដដក ា ល់ពលើាទ្ទូងផ្លូវ។

យានជំនិោះ

មព

-

ើាងពៅ។

ឬចាប់ពី

ទ្បព ទពនោះ ទ្តូវដឹកតាមយានជំនិោះដដលមានទ្បព ទកង់ព

សូ។

៦-

មពទ្បើាទូរស័ពាពៅពពលកំ ពុងពបើា កបរយានជំនិោះ

៧

មផ្ាុកអ្នកដំពណ្ើារ ទំ និញ ឬវតថុពផ្ ងៗដដលនាំ យរំងដ នកអ្នកពបើាកបរ។

ភាា ប់ ទំនាក់ ទំនង។

២

ពោយគ្មែន បករណ្៍សំព

ង

- ពទចទ្កយានយនត អា ចផ្ាុ កមនុ ស ពី រ នាក់ និងអាចបដនថ មរនកុ មា រមួ យ នាក់ ។

អ្ន កពបើា កបរពទចទ្កយានយនត និងអ្ន ករួ មដំ ពណ្ើារ ទ្ពមទំងកុ មារដដលមានអាយុ ចា ប់ ពី
ព

ើា ងពៅ ទ្តូវ

បី

នំ

ក់មួកសុវតថិភាព យរនទ្តឹមទ្តូវ។ អ្នកពបើាកបរទ្តីចទ្កយានយនតនិងអ្នកពបើា កបរ

ពទចទ្កយានយនតសពត
ត ងរុមក ទ្តូវ

ក់មួកសុវតថិភាព យរនទ្តឹមទ្តូវ។

- ពៅកនុងទីទ្បជុំ ជនអ្នកពបើា កបរនិ ងអ្នករួមដំពណ្ើារជិោះព

ទ្ក ត់សុវតថិភាព។

6¼47

អ្ី មុមម្នរ យន

ទ្តូវ

ក់ដម

ពៅពទ្

ទី ទ្បជុំ ជនអ្ន កពបើា កបរនិ ងអ្នករួ មដំ ពណ្ើារទំ ងអ្ស់ តា មរ យនត ទ្តូវ

ដម ទ្ក ត់សុវតថិភាព ស្សបតាមបទបបញ្តិតដូចមានដចងកនុងមាទ្តា
- កុមារអាយុតិចជាង

ទ្ក ត់សុវតថិភាពចងដផ្កព

ដប់ ដម

អ្ីពនោះ យជាប់ ពៅនឹងព

២- កុ មា រមានអាយុ ចា ប់ ពី
សទ្មាប់ កុមារ

ទ្តូវោក់ កុងព
ន

ីែ ម្នចាប់ពនោះ។

ក់

អ្ី សទ្មាប់ កុមារពដកនិងមានដម

អ្ីពទ្កាយម្នរ យន។

ដប់ ដមពៅពទ្កាម

ដដលមានដម ទ្ក ត់សុវតថិភាពចងដផ្កព

ទ្រំ

នំ

ទ្តូ វ អ្ងុ យកនុ ងព

អ្ីពនោះ យជាប់ពៅនឹងព

អ្ី

អ្ីពទ្កាយម្ន

រ យន។
-

មកុមារអាយុពទ្កាម

ដប់

ន ំ អ្ងុ យពៅព

អ្ីមុមម្នរ យន។

មាត្រា៩ .នៅនលើទ្រូងផ្លូវដដលមានរិ សច្បរាច្បរណ៍ពី រ

ច្បរាច្បរណ៍ អាកនបើ កបរទ្ត្ូវនទ្បើទ្ាស់ពាក់ក
ខាងស្ថដំ។

ា ដបងដច្បករិស

ដ លទ្រូងផ្លូវដផ្ាកខាងស្ថដំ នដ្ឋយនបើកបរនកៀកនៅ

នៅនលើទ្រូងផ្លូវ ករិសដដលោមនរំនូសស

នកៀកនៅ

នហើយដដលោមនរំនូសស

ខាងស្ថដំនលើកដលងដត្ទ្ត្ូវការបត្់ន វង។

ា ដបងដច្បករនលងផ្លូវ

ាននៅនពលដជងឬ

អាកនបើ កបរទ្ត្ូវនបើកបរ

អាកនបើ កបរអាច្បនទ្បើទ្ាស់ទ្រូងផ្លូវខាងន វង

ប់។ នដ្ឋយដឡកនៅកាុងរីទ្បជុំ ជន ការនទ្បើទ្ាស់ទ្រូងផ្លូវទ្ត្ូវកំណត្់
នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួ ង ស្ថ រណការនិងដឹកជញ្ូា ន។
មាត្រា១០ .-

នៅនលើរនលងផ្លូវត្ទ្មូវសទ្មាប់
នជំ និេះទ្បន រ
មួយ
អាកនបើ កបរ
នជំនិេះទ្បន រ
ដនរមិនទ្ត្ូវនបើ កបរច្បូលកាុងរនលងននេះនរ នលើកដលងដត្ទ្ត្ូវចកនច្បញឬច្បូលនៅកាុងរនលងផ្លូវរបស់

ខលួន។

នៅនលើ ទ្រូ ងផ្លូវដដលមានរិ សច្បរាច្បរណ៍ពី រ នហើ យមានរំ នូស ដបងដច្បកទ្រូ ងផ្លូ វ អា កនបើ ក

បរទ្ត្ូវ ទ្បកាន់យកច្បំដណកផ្លូវខាងស្ថដំ។

នៅនលើ ទ្រូ ងផ្លូវ ករិ សដដលមានរនល ងផ្លូ វពី រ ឬនទ្ច្បើ ន អាកនបើកបរទ្ត្ូវទ្បកាន់យករនលងផ្លូវ

ខាងស្ថដំ បំផ្ុត្។ កាុងករណីមានច្បរាច្បរណ៍ច្បនង ត្ខាលំង អាកនបើ កបរអាច្បនបើ កបរាននលើទ្រប់ រនលង

ផ្លូវ។

នៅនលើទ្រូងផ្លូវដដលមានរិ សច្បរាច្បរណ៍ពីរផ្ទុយោា

នហើយនៅនលើច្បំដណកផ្លូវននរិសនីមួយ

ដដលមានរនលងផ្លូវពីរឬនទ្ច្បើន អាកនបើកបរទ្ត្ូវទ្បកាន់យករនលងផ្លូវខាងស្ថដំបំផ្ុត្។ កាុងករណីមាន
ច្បរាច្បរណ៍ច្បនង ត្ ខាលំងអាកនបើកបរអាច្បនបើ កបរាននលើទ្រប់ រនលងផ្លូវតាមរិសច្បរាច្បរណ៍។
នលើ

កាុ ងករណីមានច្បរាច្បរណ៍ច្បនង ត្ខាលំ ង ដូ ច្បមានដច្បងនៅកថាខណឌ៣និ ងកថាខណឌ ៤ខាង
នជំនិេះនៅកាុងរនលង
មួ យនល នជាង នជំនិេះនៅកាុងរនលង
មួ យនរៀត្
មិ នចត្់

រុកជាការដជងនឡើ យ។ ច្បំនពាេះអាកនបើកបរ

នជំនិេះដដលមានរមងន់សរុបនលើសពី ៣,៥(បីនកប ស

ទ្ាំ)នតាន ទ្ត្ូវទ្បកាន់យករនលងផ្លូវខាងស្ថដំជានិច្បច នលើកដលងមានការបត្់ន វងឬនៅនពលដជងអាច្ប
នទ្បើទ្ាស់រនលងផ្លូវនផ្សងនរៀត្ាន។ នដ្ឋយដឡកនៅកាុងរីទ្បជុំ ជន ការនទ្បើទ្ាស់ទ្រូងផ្លូវទ្ត្ូវកំណត្់
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នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួ ងស្ថ

រណការ និងដឹ កជញ្ូា ន។

មាត្រា១១ .ន ើង
ល ស

ា ច្បរាច្បរណ៍បនញ្ចញពនលពណនល ង ជាស

ពណនបត្ង ជាស
ន ើង
ល ស

ា អនុ

ា ត្ឲ្យ

ា ឲ្យទ្បងទ្បយ័ត្ា នទ្ត្ ម

នជំនិេះនច្បញដំនណើរ ពនលពណទ្កហមជាស

ា ច្បរាច្បរណ៍បនញ្ចញពនលទ្កហមរជាស

ា

ត្់ឲ្យ

ប់

ា

ត្់ឲ្យ

ប់ ពនល
ប់។

អាកនបើកបរទ្ត្ូវ

ប់

នៅមុខដខសបនាទត្់ រំនូសជាប់ពណសកាត្់ ររឹងទ្រូងផ្លូវឬមុ ខរំ នូស សទ្មាប់ នថ្មើរនជើ ង លងកាត្់ ។
នបើោមន បសរ នៅខាងមុខ
ដលងដត្មានន ើង
ល ស

នជំ និេះខាងស្ថដំបំផ្ុត្អាច្បបត្់ស្ថដំាននដ្ឋយទ្បងទ្បយ័ត្ា នលើក

ា ទ្ពញទ្កហម

មបត្់ស្ថាំ។

មាត្រា១២ .អាកនបើកបរទ្ត្ូវវាងតាមស្ថដំនដ នៅទ្រប់រងវង់មូលឬនខ នដបងដច្បកទ្រូងផ្លូវ ដដលជា បសរ

ននច្បលនា ទ្ត្ង់នៅមុខរបស់
មាត្រា១

នជំនិេះ នលើកដលងដត្មានកំណត្់ផ្ុទយ។

.-

អាកនបើកបរមិនទ្ត្ូវនបើ កបររនទឹមោានៅនលើ ទ្រូងផ្លូវឬរនលងផ្លូវដត្មួយនរ។

ទ្ត្ូវនបើកបរ កាត្់ឬដជងកបួនន
មាត្រា១

អាកនបើ កបរមិន

ឬកបួននររាល ឬកបួនរណៈទ្បត្ិ ូ ឬកបួនដដងផ្លូវការ។

.-

ដបបបរននការសន

ដ ង ទ្ត្ូវអនុវត្ដតាមបញ្ា ត្ិដដូច្បខាងនទ្កាម

- ច្បំ នពាេះការថ្ក់ ស ន

ដ ង

នជំ និេះ

បករណ៍សទ្មាប់ថ្ក់ ដដល
មអាកនបើ កបរនទ្បើដខសសន

-

អាកនបើ កបរទ្ត្ូវ នទ្បើ ដខសកាប

ឬដងដដក

ឬ

នាជាប់ មាំលនិង

យ សលកាុងការបត្់ដបន
នជំ និេះ ដដលមានរមងន់សរុបនលើសពី ៥

ដ ងច្បំ នពាេះ

(ទ្ាំ) នតាននឡើងនៅ
មអាកនបើ កបរសន

-

ដដលមាន សន

ដ ង

នជំ និេះនលើសពីមួយនទ្រ ង

ឬសន

ដ ង

នជំ និេះ

ដ ងរុមកឬសមីរមក
ុ

-

មសន

-

មអាកនបើ កបរសន

ដ ងនទច្បទ្ក

នទ្ៅពីអាកកាន់ ច្បងាូត្

- រថ្យនដដដលមានសន

នឬនទច្បទ្ក

នយនដ

ដ ងរថ្យនដទ្រប់ទ្បន រ
ដ ងរុមកឬសមីរមក
ុ

ដដលមានអាកដំនណើរនៅកាុងននាេះ

ទ្ត្ូវមានស

ា ទ្ត្ីនកាណសមាត្ដដល

មានកពាចក់ ចំងពនលពណនល ងពីរដ្ឋក់នៅកាងរថ្យនដខាងមុ ខអមសងខាង ល កនលខ។
បនច្បចកនរសននការថ្ក់សន

ដ ងរុមកឬសមី រមក
ុ
និងការនដ្ឋេះរុមកឬសមីរមកនច្បញពី
ុ
រថ្យនដ ឬ

កាលរថ្យនដ ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសរបស់ រដាម្នាីទ្កសួ ងស្ថ
មាត្រា១

រណការនិងដឹ កជញ្ូា ន។

.-

នៅកដនលងរថ្យនាទ្កង
នហើយនបើចំាច្ប់ទ្ត្ូវ

ប់នៅកាុងរីទ្បជុំ ជន អាកនបើ កបរ

នជំនិេះទ្រប់ទ្បន រទ្ត្ូវបនថយនលប ន

ប់នដើមបីរុកឲ្យរថ្យនដទ្កងនច្បញ ច្បូល ឬ
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ប់ ាននដ្ឋយ

យ សល។

មាត្រា១

.-

នលប ននបើកបរ

នជំនិេះទ្ត្ូវកំណត្់តាមលកខណឌដូ ច្បខាងនទ្កាមននេះ

ការកំណត្់នលប នសទ្មាប់

នជំនិេះទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយអនុទ្កឹត្យ

អាកនបើកបរមិនទ្ត្ូវនទ្បើនលប នយត្ខុ សទ្បទ្កត្ីនដ្ឋយោមនមូ លនហត្ុទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ ដដលនធ្វើឲ្យ
រ ំខានដល់
ខាងស្ថាំ

នជំ និេះដនរនរៀត្នរ។ អាកនបើកបរដដលនទ្បើនលប នយត្ ទ្ត្ូវនបើកបរដអបនៅ
នដើមបីរុកឲ្យអាកនបើកបរដដលនទ្បើនលប ននល នដជងពីខាងន វងនដាននដ្ឋយ

យ សល
អាកនបើកបរ
អាកនបើកបរ

ដដលទ្ត្ូវបងំច្បិត្ាបនថយនលប នឲ្យយត្ខុសទ្បទ្កត្ី
នផ្សងនរៀត្នដ្ឋយនទ្បើន ើង
ល ស

ា អាសនា នហើយទ្ត្ូវនបើកបរដអបនៅខាងស្ថាំ

បំផ្ុត្ននទ្រូងផ្លូវ

បរបបញ្ា ត្ិា កំណ ត្់ នលប នមិ នអនុ វ ត្ា ច្បំនពាេះអា កនបើ កបរ
ន
សន្

កបួនរណៈទ្បត្ិ ូ កបួ នថាាក់ ដឹកនាំ ជា ន់ ខស់

េះរបស់មនទីរនពរយ និង

ទ្ត្ូវឲ្យដំ ណឹងដល់

នយនា កបួននររាល កបួ ន

នយនា ពនល ត្់អរិ ័យ

នយនាខលេះនរៀត្ដដលបនលសូរសពទ ន ើង
ល ស

នយនា

ា ពិ នសស

នៅនពលកំ ពុង បំ នពញភារកិ ច្បចនរបើ យ ។
មាត្រា១

.-

កាុ ងទ្រប់ ករណី អា កនបើ កបរទ្ត្ូវ ទ្រប់ ទ្រងនលើ នលប ននបើ កបររបស់ ខួលនជានិ ច្បច
នហើ យ ទ្ត្ូវ
នបើ កបរកាុងនលប នសម សបនៅតាមស្ថថនភាពជាក់ ដសដង នដើ មបី អាច្បបញ្ ប់
នជំនិេះានទន់
នពលនវលានិងនដ្ឋយ ោមននទ្ោេះថាាក់។

អាកនបើកបរទ្ត្ូវបនថយនលប ន កាុងករណីដូ ច្បខាងនទ្កាម
១- នពលនជៀសោានៅនលើផ្ូវច្បនង
ល
ត្។

២- នពលនជៀសរថ្យនដ ដឹកជញ្ូ ា នអា កដំ នណើរ ឬរថ្យនដដឹកជញ្ូា នកុមារ ដដលកំ ពុង

ប់ដ្ឋក់ អាកដំនណើរឬកុមារនឡើងច្បុេះ។

៣- នពលនៅជិត្ដល់ស្ថនឬជិ ត្ដល់ ផ្ូវរថ្ន
ល
ើលង លងកាត្់។

៤- នពលអាកាស

ត្ុ មិនលដដលមិនអាច្បនមើ លន

ើញាន្ងយនិ ងច្បាស់។

៥- នពលបដូររិសច្បរាច្បរណ៍។
- កដនលងផ្លូវបត្់ ផ្លូវនកាង ផ្លូវរអិល ផ្លូវទ្បសពវ ឬរងវង់មូល។

៧- នពលជិត្ដល់រួលខស់ឬនពលច្បុេះច្បំន

ត្។

៨- នពលនជៀសឬដជងកបួន នកំ ពុង ប់ ឬនៅនពលនជៀសឬដជងកបួនដដងនផ្សង ។
- នពលមានវត្ថុជា បសរឬមានផ្ទេះនទ្ច្បើននកៀកជាប់ទ្រូងផ្លូវ។

១០- កាុងទ្រប់ ករណីដដលមាន ល កស
១១- កាល

មាន

ទ្បត្ិ ូ កបួនថាាក់ដឹកនាំជាន់ ខស់
បនលសូរសពទ ឬន ើល ងស

ា

ឬ

ា ឲ្យបនថយនលប នឬស

នយនារបស់ នររាល ន
នយនាពនលត្់អរិ ័យ

ា នទ្ោេះថាាក់។

កងរាជអាវុធ្ហត្ថ កបួនរណៈ
នយនាសន្ េះរបស់មនទីរនពរយ មាន

នយនដ នផ្សងនរៀត្ដដលមានបនល សូ រ សពទ ឬន ើល ងស

9¼47

ា អាកនទ្បើ

ទ្ាស់ផ្ូវទំ
ល
ងអស់ទ្ត្ូវបនថ យ នលប ន

នហើ យ នបើ ក បរដអបនៅខាងស្ថដំ

នកៀនបំ ផ្ុត្ ដដលអាច្បនធ្វើនៅាន នដើមបីសទ្មលផ្លូវឲ្យ

នបើ ចំាច្ប់ ទ្ត្ូ វ

ប់ នៅ

នយនាទំងននេះនធ្វើដំនណើរនៅមុខនដ្ឋយ

សុវត្ថិភាព។

១២- កដនលងមានស្ថលានរៀន
(

សិ ប) ដមទ្ត្។

មនទីរនពរយដដលមានរីតាំងសថិត្នៅដកបរផ្លូវមិ ននលើសពី ៥០

មាត្រា១៨ .នយនាដដលនធ្វើច្បរាច្បរណ៍នៅពីនទ្កាយ

នយនាមួយនផ្សងនរៀត្

សុវត្ថិភាពទ្រប់ ទ្ោន់ នដើ មបី នជៀសវាងការបេះរងិ ច្ប
នលប នឬ

នៅនពលដដល

ប់នដ្ឋយនច្បដនយ។ ច្បននាលេះសុវត្ថិភាពសទ្មាប់

ទ្ត្ូវរក រុ កច្បននាលេះ

នយនា ខា ងមុ ខ បនថ យ

នយនាទ្រប់ទ្បន រដដលនធ្វើច្បរាច្បរណ៍ នៅ

នលើ ផ្ូលវថ្ា ល់ ទ្ត្ូវកំណត្់ នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួងស្ថ

រណការនិងដឹកជញ្ូា ន។

មាត្រា១៩ .កាុងការដជង អាកនបើកបរទ្ត្ូវអនុវត្ដដូច្បខាងនទ្កាម
១- អាកនបើកបរ
នជំ និេះទ្រប់ទ្បន រទ្ត្ូវដជងនៅខាងន វង។
ដជងនៅខាងស្ថដំាន ទ្បសិននបើ អាកនបើ កបរ
រិសខាងន វង នហើយ

បុដនដអាកនបើកបរអាច្ប

នដដលទ្ត្ូវនរដជងននាេះ ាននិងកំ ពុងនធ្វើស

ប់ ឬនទ្ត្ មនដើមបីបត្់ន វង។

២- មុននឹ ងដជង អាកនបើ កបរទ្ត្ូវដឹ ងច្បាស់ ថា

ការដជងននេះមិ នប

ា បដូរ

ដ លឲ្យមាននទ្ោេះ

ថាាក់អីនវ ឡើយ នដ្ឋយទ្ត្ូវអនុវត្ដដូច្បខាងនទ្កាម
ក- ន

ើញច្បាស់ថា

នៅខាងមុខោមន បសរនហើយអាច្បនបើ កបរច្បូលនៅកាុងច្បរនដ

ច្បរាច្បរណ៍ទ្បទ្កត្ីវ ិញាននៅនពលដជងរួច្ប

នដ្ឋយមិនរ ំខានដល់ការនធ្វើច្បរាច្បរណ៍របស់អាកដនរ

នឡើយ។
ខ- ោមនអាកនបើ កបរ
រ- ោមនឲ្យស

នជំនិេះ

ា សុំដជង

មួយដដលនៅពីនទ្កាយខលួនចប់នផ្ដើមសុំដជងខលួន។

ននផ្សងនរៀត្ ពី អាកនបើកបរ

- ទ្ត្ូវដឹងច្បាស់ថានលប នសមាមាទ្ត្រវាង

នទំងពីរ

នជំ និេះខាងមុ ខខលួន។

នពលខលីបំផ្ុត្ាន។
ង- ទ្ត្ូវនធ្វើស
ទ្ត្ូវនទ្បើបដនថ មន ើល ងកូ ត្

អាច្បឲ្យដជងកាុងរយៈ

ា សុំដជង នដ្ឋយនទ្បើស

ា បដូររិសខាងន វង នហើយកាុងករណីចំាច្ប់
វ ្លស់ ោានៅនពលយប់ ឬសុី នផ្ល នៅនពលនថ្ង នលើ កដលងដត្កាុ ងរី ទ្បជុំ

ជនដដលការនទ្បើទ្ាស់សុីនផ្លសុំដជង ទ្ត្ូវ

ម

ច្ប- ទ្ត្ូវដឹងច្បាស់ថា អាកនបើ កបរ
សុំដជង របស់ខួននហើ
ល
យ។

៣- នៅនពលដឹងថា

ត្់។

នជំនិេះខាងនទ្កាយនិងខាងមុខានដឹ ងអំពីការ

នខាងនទ្កាយសុំ ដជង

ច្បំដណកផ្លូវខាងមុ ខខលួ ន នបើោមន បសរអវីនរ ទ្ត្ូវឲ្យស
នលើបត្់នៅស្ថដំ និង បនថយនលប នដអបនៅខាងស្ថដំ ជាស

សុំដជងដឹងថាអាច្បដជងាន។

អា កនបើ កបរ

ា បដូររិសខាងស្ថដំឬនលើ កនដន វងនឡើង

ា ឲ្យអាកនបើកបរ

កាុ ងករណី ដដលអា កនបើ កបរខាងមុ ខពិ និត្យន

10¼47

នខាងមុខទ្ត្ូវពិនិត្យ
នខាងនទ្កាយដដល
ើ ញ ថានៅច្បំ ដណក

ផ្លូ វខាងមុ ខ ខលួ នមិ នរំននរឬមាន បសរ ទ្ត្ូវនធ្វើស ា បដូររិសខាងន វងឬលាត្នដន វងសនធឹងទ្ត្ង់
នៅខាងនទ្ៅជាស ា ឲ្យដឹ ងថាការដជងពុំទន់អាច្បនធ្វើនៅាននរ។
៤- នៅនពលដជង ទ្ត្ូវបនងាើននលប ននិងរុកច្បននាលេះពី

នមួយនរៀត្

ងត្ិច្ប១(មួយ)

ដមទ្ត្។
៥- នៅនលើ ទ្រូ ងផ្លូវោម នរំ នូស បងូ ត្ អា កនបើ កបរ

ផ្លូ វមួ យ ច្បំនហៀងនរៀត្ាន

នបើកបរផ្ទុយនឹងរិ សរបស់ខួលន។

- នៅនពលដជងផ្ុ ត្ អាកនបើ កបរទ្ត្ូវនធ្វើស

ិ ។
ខលួនទ្ត្ូវច្បូ ល កាុងច្បរនដច្បរាច្បរណ៍របស់ខួលនវញ
នផ្សងោា

នអាច្បដជងនដ្ឋយនទ្បើ ទ្ាស់ ទ្រូ ង

ទ្បសិននបើរនងវើននេះមិននធ្វើឲ្យមាននទ្ោេះថាាក់ឬរខា
ំ នដល់

នដដល

ា បដូររិសខាងស្ថដំវ ិញ នដើមបីឲ្យដំណឹងថា

៧- កាុ ងករណីទ្រូ ងផ្លូវមានរនល ងផ្លូវនទ្ច្បើ នតាមរិ ស ច្បរាច្បរណ៍ដត្មួ យសទ្មាប់ រិស ន
នសថិត្នៅរនលង

មួ យនបើកបរនល នជាង

ននៅរនលង

មួ យនរៀត្ មិ នចត្់

រុកជាការដជងនឡើ យ។
មដជងោានៅកាុងករណីខាងនទ្កាម

- ដជងោាជាបី ជួរ(ដជងនលើរថ្យនដដដលកំពុងដជងោា)
- កដនលងមានស

ា

មដជង

- នៅកដនលងផ្លូវនកាងឬផ្លូវនឡើងរួល នលើកដលងដត្ការដជងននេះអាច្បរុកឲ្យដផ្ាកទ្រូង
ផ្លូវខាងន វងរំនូសបងូត្ក

ដ លនៅរំននរាន

- នៅជិត្ឬកដនលងផ្លូវបត្់ ផ្លូវដខវង ផ្លូវរអិល

- នៅកដនលងកំ ពូលផ្លូវនចត្ ផ្លូវត្ូ ច្បច្បនង ត្ ឬផ្លូវដ្ឋក់ស
- នៅនលើស្ថនឬនពលច្បុេះច្បំន
ត្

ា បនថយនលប ន

- នៅកដនលងការដ្ឋាន
- នៅជិត្ឬកដនលងកំ

ត្់ ផ្ូវដដលរុ
ល
កសទ្មាប់នថ្មើរនជើង លងកាត្់

- នៅផ្លូវនទ្កាមស្ថនឬផ្លូវរូង

- នៅនពលនមើលន

ើ ញមិ នច្បាស់ ដូ ច្បជានពលន ល ងខាលំង ច្បុេះអ័ ពទខាលំង ដីហុយខាលំង ឬ

ដផ្សងខាលំង
- នៅជិត្ឬកដនលងផ្លូវថ្ាល់កាត្់ ផ្ូវរថ្ន
ល
ើង
ល ដដលោមនរាំង

- នៅនលើផ្ូវដដលមានរឹ
ល
កលិ ច្ប។
មាត្រា២០ .កាុងការនជៀស

១- អាកនបើកបរ

នជំ និេះទ្រប់ទ្បន រ ទ្ត្ូវនជៀសោានដ្ឋយទ្បកាន់ស្ថដំនដនរៀង ខលួន។

២- នពលនជៀសោានៅនលើផ្ូវច្បនង
ល
ត្ ឬនៅនលើផ្ូវដដលអាច្បមាននទ្ោេះថា
ល
ា ក់ អាកនបើ កបរ

ទ្ត្ូវបនថយ នលប ននរៀង ខលួន។ កាុងករណី ចំ ា ច្ប់
នជំ និេះ ទំ ងពី រ ទ្ត្ូវ
ប់ នហើ យ នបើ ជា
ន
ជំ និេះ ទ្បន រដូ ច្បោា
នជំនិេះ
ច្បង់នៅមុនទ្ត្ូវនធ្វើស ា សុំផ្ូវនដ្ឋយនលើ
ល
កនដឬនដ្ឋយសុីនផ្លនៅ

11¼47

នពលនថ្ង ឬនទ្បើន ើង
ល
ស

វ កូត្ជាស

ា នៅនពលយប់ នហើ យ រង់ ចំ

នជំ និេះ ដដលមកពី មុខបនញ្ចញ

ា យល់ ទ្ពមឲ្យនៅមុ ន នរើបនធ្វើដំនណើរនៅាន។ បុដនដនបើជា

នបើកបរ

នយនាដដលមានរំហំធ្ំទ្ត្ូវរុ កផ្លូវឲ្យ

នជំនិេះដដលមានរំហំត្ូច្បជាង

ខលួននធ្វើដំនណើរនៅមុន។
៣- នពលនជៀសោានៅនលើ ផ្ូល វត្ូ ច្បដដលបរាន

មួយដដលអាច្បនជៀសោាាន
កដនលងននេះ នដើមបីរុកឲ្យ

នជំនិេះ

នជំ និេះទ្បន រខុសោា អាក

នជំ និេះដត្មួ យ

ដដលមកដល់កដនលងននេះមុន

នជំនិេះរបស់

នហើយមានកដនលង
ទ្ត្ូវ

នជំ និេះមួយនរៀត្នជៀសាន សល។

៤- កាុងករណីទ្រូងផ្លូវច្បនង ត្ មិនអាច្បនជៀសោាាន នហើយចំាច្ប់មាន
មួយទ្ត្ូវថ្យនទ្កាយ ទ្ត្ូវអនុវត្ដដូច្បខាងនទ្កាម
ក- ច្បំនពាេះ

ប់រង់ចំនៅ

នជំនិេះទ្បន រដូច្បោា

នហើយទ្ត្ូវ មានការយល់ទ្ពមថ្យនទ្កាយពី

នជំ និេះ

នជំនិេះ

ច្បង់នៅមុន ទ្ត្ូវនធ្វើស

នមួយនរៀត្។

ខ- ច្បំនពាេះ

នោមនសន

ដ ងនិ ង

នមានសន

រ- ច្បំនពាេះ

នធ្ុន ស្ថល និងធ្ុ នធ្ងន់

ដ ង

នោមនសន

ា សុំ ផ្ូវល

ដ ងទ្ត្ូវថ្យ

នទ្កាយ។
នធ្ុន ស្ថលទ្ត្ូវថ្យនទ្កាយ។

- ច្បំនពាេះរថ្យនដដឹករំ និញនិ ងរថ្យនដដឹកអាកដំនណើរ

រថ្យនដដឹករំនិញទ្ត្ូវថ្យ

នទ្កាយ។
៥- នពលនជៀសោានៅនលើផ្ូវនចត្នហើ
ល
យច្បនង ត្

នដើមបីរុកឲ្យ

នជំ និេះនឡើងច្បំន

នជំនិេះច្បុេះច្បំន

ត្ទ្ត្ូវ

ប់

ត្នៅមុន។

- កាុងការនជៀសោា
បសរ ដូ ច្បជា ផ្លូវខូច្ប ឬ
នជំ និេះ

នជំនិេះ
ប់នសង ម

នមើ លន

ើញនៅនលើ ច្បំដណកផ្លូវរបស់ ខួលនមាន

នជំនិេះននាេះទ្ត្ូវ

ប់នដើមបីរុកឲ្យ

នជំ និេះ

មួយនរៀត្នៅមុន។

៧- នៅនលើស្ថនច្បនង ត្ដដលនបើកបរានដត្រថ្យនដមួយនទ្រ ង
រុកសិរិធឲ្យ

នយនាធ្ុនធ្ំទ្ត្ូវ

នយនដធ្ុន ស្ថលនៅមុន។
៨- មុននពលនជៀសោានៅនពលយប់នទ្ៅរីទ្បជុំ ជន នហើយោមនច្បនងា ងអរិសនី

ទំងពីរទ្ត្ូវបិរន ើលង

នជំនិេះ

វ នហើយនបើកន ើលងកូ ត្វ ិញ។

មាត្រា២១ .សិរិអា
ធ រិភាពនៅផ្លូវទ្បសពវ ទ្ត្ូវានកំ ណត្់ដូច្បខាងនទ្កាម

១- ទ្រប់អាកនបើ កបរនៅនពលនៅជិ ត្ដល់ ផ្ូវទ្បសពវ
ល
ទ្ត្ូវបនថយនលប ននិ ងពិ និត្យនមើល

ច្បលនាច្បរាច្បរណ៍នៅនលើ ទ្រូ ងផ្លូវដដលខលួនទ្ត្ូវ លងកាត្់ ននាេះ នហើ យ ទ្ត្ូវ នធ្វើ ដំនណើរ លងកាត្់នដ្ឋយ

ទ្បងទ្បយ័ត្ាបំផ្ុត្

នបើ ផ្ូល វខាងមុ ខមិ ន សលេះល។ កាុងករណី ចំ ា ច្ប់ ទ្ត្ូវនធ្វើស ា ឲ្យដំ ណឹ ង
ដល់ អាក នបើ កបរដដលមកពី ផ្ូលវនផ្សងនរៀត្ នដ្ឋយនទ្បើស ា សូរសពទនពលនថ្ង និងនទ្បើន ើង
ល ស ា

កូត្

វ ្លស់ោានៅនពលយប់ ។ នៅនលើផ្ូល វផ្ា ល់ សិរិធ អា រិ ភា ពឲ្យនរ អា កនបើ កបរទ្ត្ូ វ នបើ កបរកាុ ង

នលប នមួ យ ដដលអាច្បបញ្ ប់
នៅមុន។

នខលួ នាននដើ មបី

12¼47

ផ្ដល់សិរិដ
ធ ល់

នដដលនៅនលើផ្ូវមានសិ
ល
រិធ

២- នទេះបីនៅទ្ត្ង់ផ្ូវទ្បសពវ
ល
មានន ើលងស

ា ច្បរាច្បរណ៍ពណនបត្ងដដលអនុ

ា ត្ឲ្យនធ្វើ

ច្បរាច្បរណ៍ នៅមុ ខានកនដ្ឋយ កអាកនបើ កបរមិនទ្ត្ូវនបើ កច្បូលនៅកាុងផ្លូវទ្បសពវនឡើយ ទ្បសិននបើ

អំនពើននេះ អាច្បត្ទ្មូវឲ្យខលួនបញ្ ប់
នជំ និេះនៅកាុងផ្លូវទ្បសពវនដ្ឋយស្ថរដត្មានច្បរាច្បរណ៍ច្បនង ត្
ខាលំង។ កាុងករណីដបបននេះ អាកនបើកបរទ្ត្ូវ ប់នៅមុខផ្លូវទ្បសពវ នដើមបីកុំឲ្យសទេះច្បរាច្បរណ៍
ន
ដដលមកពី រិសនផ្សងនរៀត្។
៣- នៅផ្លូវទ្បសពវដដលោមនស

បរ

ា សិ រិធអា រិ ភា ព អាកនបើកបរទ្ត្ូវរុ កសិរិធឲ្យអាកនបើ ក

នដដលមកពី ស្ថដំរ បស់ ខួល ននៅមុ ន។ បុ ដនដ កុា ងករណីផ្លូវទ្បសពវ ដបកជាបី ដដលោម នស

សិរិអា
ធ រិភាព អាកនបើ កបរ

ននៅផ្លូវដដលច្បប់ទ្ត្ូវរុ កសិរិធឲ្យអាកនបើ កបរ

មុន។

ា

ននៅនលើផ្ូវបនដ
ល
នៅ

៤- អាកនបើកបរដដលនៅដល់រងវង់មូល នទេះបីខួនសថ
ល
ិ ត្នៅនលើផ្ូវទ្បន
ល
រ
កនដ្ឋយ
ទ្ត្ូវផ្ដល់ សិរិអា
ធ រិភាពឲ្យអាកនបើកបរដដលសថិត្នៅកាុងទ្រូងផ្លូវ ករិសទ្កវាត្់រងវង់មូលដដលមាន
ស

ា ប

ញរិស នៅមុន។

៥- នៅនពលនៅដល់ផ្ូវទ្បសពវ
ល
ដដលមានដ្ឋក់ស ា សមាល់សិរិអា
ធ រិភាព អាកនបើក
បរទ្ត្ូវរុក ផ្លូវឲ្យ នជំនិេះដដលសថិត្នៅនលើផ្ូវមានសិ
ល
រិអា
ធ រិភាពនធ្វើដំនណើរនៅមុន នហើយអាច្ប
លងកាត្់ ផ្ូវទ្បសពវ
ល
ននាេះ ានដត្នៅនពល

ដដលខលួននជ ជាក់ថាពុំ មាននទ្ោេះថាាក់អីនវ ឡើយ។
- នៅនពលនៅដល់ផ្ូវទ្បសពវ
ល
ដដលមានដ្ឋក់ស ា “
ប់”
អាកនបើកបរទ្ត្ូវ

នសង មនៅមុខរំនូសកាត្់ររឹងទ្រូងផ្លូវ

នដើមបីរុកឲ្យ

នជំនិេះនិ ងនថ្មើរនជើងដដលនៅនលើផ្ូវមាន
ល

សិរិនធ ធ្វើដំនណើរនៅមុន នហើយអាច្ប លងកាត្់ផ្ូវទ្បសពវ
ល
ននាេះានដត្នៅនពល

ថាពុំមាននទ្ោេះថាាក់អីនវ ឡើយ។

៧- នដ្ឋយដឡកអាកនបើ កបរទ្ត្ូវដត្រុកឲ្យ
កងរាជអាវុធ្ហត្ថ
នដ្ឋយឲ្យស

នពនលត្់អរិ ័យ ឬ

ា សូរសពទនិងស

៨-

នសន្

ប់

ដដលខលួននជ ជាក់

នជំនិេះបនទ្មើការរបស់នររាល

ន

េះរបស់មនទីរនពរយដដលកំ ពុងបំនពញភារកិច្បច

ា ន ើង
ល ពិ នសសឲ្យដឹងពីការមកដល់របស់ខួននៅមុ
ល
ន។

នជំនិេះដដលកំពុងបំនពញភារកិ ច្បចដូច្បខាងនទ្កាម

មានសិរិធអារិ ភាពតាមលំ ដ្ឋប់

ដូច្បត្នៅ
-

នពនលត្់អរិ ័យ

-

នសន្

-

ននររាល ន
ខស់ ឬកបួន

េះរបស់មនទីរនពរយ
កងរាជអាវុធ្ហត្ថ កបួនរណៈទ្បត្ិ ូ កបួនថាាក់ដឹកនាំជាន់
នដដលមាននររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាំមុខ។

- មុននឹ ងនបើកបរនច្បញពីផ្ូវល កជនដដលមិ ននបើកឲ្យនធ្វើច្បរាច្បរណ៍ជាស្ថ

ជាពីទ្ច្បកនរហដ្ឋាន នរាងច្បទ្ក អោរ ឬរីលាននផ្សង
បំផ្ុត្ និងទ្ត្ូវរុ កសិរិធអារិ ភាពឲ្យ
នៅមុន។

រណៈ ដូច្ប

អាកនបើ កបរទ្ត្ូវមានការទ្បងទ្បយ័ត្ាខស់

នជំនិេះឬនថ្មើរនជើ ងដដលកំពុងនធ្វើច្បរាច្បរណ៍នលើ ផ្ូវស្ថ
ល

១០- អា កនបើ កបរនច្បញមកពី ផ្ូល វលំ ឬផ្លូវដី
នរៀត្ដដលមិនដមនជាផ្លូវលំ ឬផ្លូវដីនៅមុ ន។

13¼47

រណៈ

ទ្ត្ូ វ រុ កសិ រិធ ឲ្យអា កនបើ កបរនលើ ផ្ូ លវនផ្សង

១១- នៅទ្ត្ង់ផ្ូវទ្បសពវ
ល
នបើទ្រូងផ្លូវមួយមានដច្បកជានទ្ច្បើនរនលងផ្លូវ នហើយមានរនលង

ផ្លូវមួយឬ នទ្ច្បើនទ្ត្ូវបទ្មងសទ្មាប់
នជំនិេះទ្បន រខលេះនធ្វើច្បរាច្បរណ៍ បរបបញ្ា ត្ិស
ដ ីព
ដ ីអារិ ភាព
ច្បរាច្បរណ៍ដដលមានដច្បងកាុងមាទ្តាននេះ
ទ្ត្ូវអនុវត្ដច្បំនពាេះអាកនបើកបរដដលនធ្វើច្បរាច្បរណ៍នៅនលើ

រនលងផ្លូវទ្បន រននេះ

នលើកដលងដត្

នលើននេះ។

នជំនិេះដដលមានដច្បងកាុងច្បំណុច្បរី៧និ ងច្បំណុច្បរី៨ខាង

មាត្រា២២ .ការនបើកបរ លងកាត្់ផ្ូវរថ្ន
ល
ើលង

១- អាកនបើកបរទ្ត្ូវបនថយនលប ននៅនពលជិ ត្ដល់ផ្ូវរថ្ន
ល
ើង
ល ។

២- នៅកដនលងផ្លូវថ្ាល់កាត្់ផ្ូវរថ្ន
ល
ើលងដដលមានដ្ឋក់រារ ឬរាំង អាកនបើកបរមិនទ្ត្ូវបរ

ច្បូលនៅរីននាេះ នៅនពលដដលរាំងននាេះបិរ ឬកំ ពុងបិ រ ឬកំ ពុងនបើ កនឡើយ។
៣- នៅកដនលងមាន្មំនៅទ្ត្ង់ផ្ូវរថ្ន
ល
ើង
ល
លងកាត្់

អាកនបើកបរទ្ត្ូវស្ថដប់ប ា ្មំនហើ យ

មិនទ្ត្ូវបងាឲ្យមាន បសរដល់ការបិ រនបើ ករារ ឬរាំងនឡើយ។
៤- កាល

មានរថ្ន ើង
ល មកជិ ត្ដល់

នដើមបីរុកផ្លូវឲ្យរថ្ន ើង
ល នធ្វើច្បរាច្បរណ៍នៅមុ ន។

ពាហនៈ កុំឲ្យ លងកាត្់ ផ្លូវរថ្ន ើង
ល ជាដ្ឋច្ប់ ខាត្។
៥- កាល

រថ្ន ើលងបនលស

អាកនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវទ្រប់
ល
រូបទ្ត្ូវ
ប់ជាបនាទន់
រ វ លសត្វទំងអស់ទ្ត្ូវរកវ ិធ្ី រប់ ស្ថាត្់ហងសត្វ
ូវ

ា ជិត្មកដល់

អាកនបើ កបរទ្រប់រូបទ្ត្ូវ

(ពីរ)ដមទ្ត្ ពីរារឬរាំង នហើយនបើោមនរារឬរាំង ទ្ត្ូវ
ល
ផ្លូវរថ្ន ើង

ប់

ប់

ងត្ិ ច្ប២

ងត្ិច្ប៥(ទ្ាំ)ដមទ្ត្ពីផ្ូវរថ្ន
ល
ើលង។

- កាុងករណីដដល នជំ និេះោំងដំនណើរ ឬហវងសត្វ
នធ្វើដំនណើរច្បូលមកទ្ជលនៅនលើ
ូ
អាកនបើកបរឬរ វ លសត្វ ទ្ត្ូវរេះិ រកមនធ្ ាយកុំ ឲ្យមាននកើត្ជា បសរដល់រថ្ន ើល ង

ឬទ្ត្ូវឲ្យដំណឹងដល់

ភាាក់

រររួលខុ សទ្ត្ូវផ្លូវរថ្ន ើលងដដលនៅជិ ត្បំផ្ុត្អំពីនទ្ោេះថាាក់ដដលនឹង

អាច្បនកើត្នឡើងានននាេះទ្បសិន នបើ ខួនមិ
ល នអាច្បបនញ្ច ស បសរនលើផ្ូវរថ្ន
ល
ើង
ល នដ្ឋយខលួន ងាន។
មាត្រា២

ការ

.-

ប់និងការចតពៅពលើាផ្ូវល នល់ ទ្តូវអ្នុវតតដូច
ទ្រប់យានជំ និោះដដល

ប់ឬចត

ងពទ្កាម

មិនទ្តូវបង យរ ំ

នដល់យានជំនិោះពផ្ ងៗពទៀត

ដដលកំពុងព្វើាចរាចរណ្៍។
២- ពៅកនុងទីទ្បជុំ ជន

ទ្រប់យានជំ និោះទ្តូវ

ចរាចរណ្៍ ពោយអ្នុវតតាមបទបបញ្តិដូច
- ចំព

ងពទ្កាម

ោះទ្ទូងផ្លូវដដលមានទិសចរាចរណ្៍ពីរ ទ្តូវចតឬ

របស់ មួលន

- ចំព

- ពៅពទ្

ប់ ឬចត

ោះទ្ទូងផ្លូវ កទិស ទ្តូវចតឬ

ប់

ទីទ្បជុំ ជន យានជំនិោះឬសតវ

គ្មែនទីតពផ្ ងពទៀត ដដលយានជំនិោះអាចចតរនពទ្

14¼47
4

ងសាំឬ
ហន ទ្តូវ

ពៅតាមទិ សដដលមលួនកំពុងព្វើា
ប់

ងសាំតាមទិសចរាចរណ្៍

ងព វងតាមទិសចរាចរណ្៍។
ប់ ឬចតពៅពទ្

ពីទ្ទូងផ្លូវពទពនាោះ

ទ្ទូងផ្លូវ។ ពបើា

ទ្តូវអ្នុវតតាមបទបបញ្តិ

ដដលមានដចងកនុងចំណ្ុចទី
- ពៅពទ្

ងពលើាពនោះ។

ទីទ្បជុំជន ទ្រប់យានជំនិោះដដលមូចគ្មំងឬទ្តូវបងំ យ

ប់ឬចតពៅពលើាទ្ទូង

ផ្លូវ ទ្តូវពទ្បើាព ើាលងសញ្ញអាសននឬ និ ងោក់ សញ្ញទ្តីពកាណ្ចមាយយាងតិច
ដដលអាចពមើាលព
កដនលង

ើាញយាងតិច

មួ យរយ ដមទ្ត។ កនុងករណ្ីបញ្ញ

ងពលើាពនោះពកើាតព

ើាងពៅ

ប់ ឬចត ទ្តូវជូនដំណ្ឹងដល់សមតថកិចច ដដលពៅជិតពដើា មបីមានវ ិធានការបដនថម។

ម

- ពៅកនុងទីទ្បជុំជន

ចមាយមិនពលើាសពី២

ទ្រប់យានជំ និោះទ្តូវ

វ ិ ី។ ពៅពទ្

៦- កនុងការចត មុ នពពលពដើារ

ិ ន ការពផ្ ងៗ ពដើាមបីការ
ឬមានវធា
ម

និងយាងតិច

ើាងចុោះពៅ

ទ្រំ ដមទ្តពីផ្ូវល

ដប់ ដមទ្តពី ផ្ូវទ្បសពវ
ល
ឬផ្លូវបត់ ឬផ្លូវពកាងម្ន

ទីទ្បជុំជន យាន ទំងអ្ស់ទ្តូវ

ទ្បសពវ ឬផ្លូវបត់ ឬផ្លូវពកាង។

៧-

ប់ឬចតោក់ទំនិញឬមនុស ព

ម្មទ្រំ សង់ទីដមទ្តពីដរមចិពញ្ចើាមផ្លូវ

ទ្បសពវ ឬផ្លូវបត់ ឬផ្លូវពកាង និងចពនាលោះយាងតិច

ម

សាមសិប ដមទ្ត

ប់ ឬចតយាងតិ ចបំ ផ្ុត

ដប់ ដមទ្តពី ផ្ូវល

យពី យានជំ និោះរបស់មួលន អ្នកពបើា កបរទ្តូវចាប់ហ្វ

វ ំងម្ដ

រពទ្គ្មោះថានក់ជាយថាពហតុ ពៅពពលដដលមលួនអ្វតមាន។

ប់ឬចតយានជំ និោះពៅទីកដនលងដូ ច

ងពទ្កាម

- ពៅពលើាទ្ទូងផ្លូវ ចិព ច ើា មផ្លូវដដលទុកបទ្មង យព ើាែរពជើាង និ ងកនុងចពនាលោះយាងតិ ច

ទ្រំ ដមទ្តពីមុមរំនូស ូនតកាត់ ទទឹ ងទ្ទូងផ្លូវសទ្មាប់ព ើារែ ពជើាង ឬពៅពលើារំនូសពនោះ

ពៅពលើាផ្ូវសទ្មាប់
ល
ព ើារែ ពជើាង

- ពលើាកដនលងបទ្មងទុ កសទ្មាប់ការ

ប់ឬចតម្នយានទ្បព ទមលោះ

- ពៅចពនាលោះដរមទ្ទូងផ្លូវនិ ងដម រំនូសបងូ ត
និងយានចតពនោះតិ ចជាង

បី ដមទ្ត

ទ្បសិនពបើាពៅចពនាលោះដម រំនូសបងូត

ដដលមិ នអាច យយានមួយពផ្ ងពទៀតបរ

រនពោយឥត លងកាត់ឬជាន់ពលើាដម រំនូសបងូត

- ពៅជិ តបព

លព ើាល ងសញ្ញចរាចរណ្៍ ឬ ល កសញ្ញចរាចរណ្៍

ដ នកអ្នកពទ្បើាទ្រស់ ផ្ូវមិ
ល នអាចពមើាលព

ដដលព្វើា យរំង

ើាញសញ្ញចរាចរណ្៍ទំងពនោះរន

- ពៅទ្រប់ ទីកដនលងដដលព្វើា យរាំងសាោះដល់ទ្ចកពចញចូ ល ការចត ឬការ
ដម្ទពទៀត

ប់ម្នយាន

- ពៅពលើាសាន ពលើាផ្ូវពទ្កាមសា
ល
ន ពលើាផ្ូវរូ
ល ង ពលើាផ្ូវទ្បសពវ
ល
ពលើាផ្ូវកាត់
ល
ផ្ូវរ
ល ព ើាលង

ពលើាផ្ូវកន
ល ុង រងវង់មូល ផ្លូវពកាង ល ំង ឬពលើាផ្ូវពចាត
ល
ល ំង ដដលមិ នអាចពមើា លយាន
ពផ្ ងពទៀតពី ចមាយរន

- ពៅចពនាលោះតិចជាង២

- ពៅចពនាលោះតិចជាង

ម្ម ដមទ្តពីផ្ូវរ
ល
ព ើាង
ល
លងកាត់

ដប់ ដមទ្តពី មុមនិងពីពទ្កាយទីតាំងបូ មទឹ ករបស់យានពនលត់

អ្រិ ័យនិងពៅមុ មសាថនីយពនលត់អ្រិ ័យ

- ពលើាទ្ចកពចញចូលម្នអ្គ្មរសាធារណ្

15¼47
5

- ពៅពលើាទ្ទូងផ្លូវមុមទ្ចកពចញចូលផ្ាោះ កជន
ដដលជាកមែសិទិដធ តមួយ

ពលើាកដលងដតយានរបស់មាចស់ផ្ាោះ

- ជាពីរជួរទនាឹមគ្មន

- ពៅពលើាដរមទ្ទូងផ្លូវមាងពបើាពៅដរមមាងពទៀតដដល

មមុ មគ្មនជាកដនលងទុ កសទ្មាប់

យយានជំ និោះចត ពលើាកដលងដតកនុងករណ្ីដដលអាចចតរនទំងសង

- ពៅកដនលងដដលមានសញ្ញ

ម

ប់ឬ

- ពៅពលើាទ្ទូងផ្លូវ នល់ពលើាសពី២ ពមាង

- ពៅចពនាលោះតិចជាង
ទ្កង

ប់

- ពៅចពនាលោះតិចជាង
កនាុយគ្មន

ង

មចត

ដប់ ដមទ្តពី មុម និ ងពីពទ្កាយ ល កសញ្ញកដនលងរបស់រ យន

មួយ ដមទ្តពីមុមឬពីពទ្កាយរ យន

ដដល

ប់ឬចតបន

- ពៅជិតផ្លូវទ្បសពវឬផ្លូវបត់។
មាត្រា២

.-

ការនបើ កទវរ

នជំ និេះ នដើ មបី ច្បុេះ ឬនឡើ ងទ្ត្ូ វ មានការទ្បងទ្បយ័ ត្ាជា ប់ ជា និ ច្បច ជាពិ នសស

ច្បំនពាេះការនបើកទវរច្បុេះ ឬនឡើងនៅដផ្ាកខាងន វង
មាត្រា២

ន។

.-

មុននពលនច្បញដំនណើរពីច្បំណត្

អាកនបើកបរទ្ត្ូវឲ្យស

ដំណឹងដល់ អាកដនរដដលកំ ពុងនទ្បើទ្ាស់ ផ្ូវននាេះ
ល
នយនដោមនប

ា

ងច្បាស់និងទ្រប់ទ្ោន់ជា

នដ្ឋយទ្ត្ូវនជ ជាក់ថាការនច្បញដំនណើររបស់

ដ ល ឲ្យមាននទ្ោេះថាាក់ដល់អាកដនរនឡើយ។

មុននពល ល ស់ បូររិ
ា សន
នជំ និេះដូច្បជា ការបត្់ន ង
វ ឬបត្់ស្ថដំ ការបដូររនលងផ្លូវ ការបត្់
ទ្ត្ឡប់នទ្កាយឬថ្យនទ្កាយ ការដអបខាងនដើមបី
ប់ឬច្បត្ អាកនបើ កបរទ្ត្ូវបនថយនលប ននិងឲ្យ
ស
វិ

ា

ងច្បាស់ និ ងទ្រប់ទ្ោន់ជាដំណឹងដល់អាកដនរដដលកំពុងនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវននាេះ។
ល

កាុងការបត្់ន វងឬបត្់ស្ថដំ ការបត្់ ទ្ត្ឡប់ នទ្កាយឬថ្យនទ្កាយ អា កនបើ កបរទ្ត្ូវអនុវត្ាតាម
នដូច្បខាងនទ្កាម
១- ការបត្់ន វង
- មុននឹ ងនធ្វើការបត្់ន វង ទ្ត្ូវទ្កនឡកនមើលនទ្កាយតាមកញ្ចក់នមើលនទ្កាយ ពិនសស តាម
កញ្ចក់ខាងន វង នដើមបីឲ្យដឹ ងរីតាំងនិងច្បលនាច្បរាច្បរណ៍នៅពីខាងនទ្កាយ
- ទ្ត្ូវនធ្វើស

ា បដូររិសនៅខាងន វងឲ្យានច្បមាងយទ្រប់ទ្ោន់ ពី កដនលងដដលទ្ត្ូវបត្់
និងបនថយនលប ន នហើយនបើោមន បសរអវីនរ ទ្ត្ូវនបើកដអបរំនូសបងូត្ក ដ ល

ទ្រូងផ្លូវ

- នៅនពលនរៀបនឹ ងបត្់ ន វ ង ទ្ត្ូវ នមើ លន វង ស្ថដំ និ ងនមើ ល ន វ ងមដងនរៀត្ ពិ នសស
នមើ ល ច្បរាច្បរណ៍

នមកពី រិសផ្ទុយ។

16¼47

នបើផ្ូវរំ
ល ននរ

ទ្ត្ូវបត្់នដ្ឋយទ្បងទ្បយ័ ត្ា

ពិនសសច្បំនពាេះនថ្មើរនជើងដដលកំ ពុង លងកាត្់។ នបើផ្ូវមិ
ល នរំននរ ទ្ត្ូវរង់ចំនដ្ឋយរុក
ឲ្យអាកនបើកបរ នដដលមក ពីរិសផ្ទុយនិងមកពីរិសខាងស្ថដំនៅមុ ន

- ការបត្់ ន វ ងទ្ត្ូវ នធ្វើតា មដបបនសៀរស្ថដំ របត្់ ពីនទ្កាយ
ដលងដត្មានការដណនាំពីនររាលច្បរាច្បរណ៍។

នមកពី រិស ផ្ទុយ នលើក

២- ការបត្់ស្ថដំ
- មុ ននឹ ងនធ្វើ ការបត្់ ស្ថដំ ទ្ត្ូវ ទ្កនឡកនមើ លតាមកញ្ច ក់ នមើ ល នទ្កាយ ពិ នសស តាម
កញ្ច ក់ ខាងស្ថដំ នដើមបីឲ្យដឹងរីតាំងនិងច្បលនាច្បរាច្បរណ៍

ននៅពី ខាងនទ្កាយ

- នបើោមន បសរអវីនរ ទ្ត្ូវនធ្វើស

ា បដូររិ សខាងស្ថដំ ឲ្យានច្បមាងយទ្រប់ទ្ោន់ ពីរី
កដនលងដដលទ្ត្ូវបត្់ និងបនថយនលប ន នហើយនបើកដអបមកស្ថដំ

- នៅនពលនរៀបនឹងបត្់ស្ថដំ ទ្ត្ូវនមើលន វងស្ថដំ នហើយទ្ត្ូវនមើលនទ្កាយតាមកញ្ចក់
ខាងស្ថដំមដងនរៀត្ ជាពិនសសទ្ត្ូវនជ ជាក់ថា ោមន បសរនៅខាងស្ថដំដផ្ាកខាង
នទ្កាយនឡើយ។ នបើរំននរ ទ្ត្ូវនបើកឲ្យនកៀកស្ថដំបំផ្ុត្ដដលអាច្បនធ្វើនៅាន និងទ្ត្ូវ
ទ្បងទ្បយ័ត្ាច្បំនពាេះនថ្មើរនជើងដដលកំ ពុង លងកាត្់។
៣- ការបត្់ទ្ត្ឡប់នទ្កាយនិ ងថ្យនទ្កាយ
- អាកនបើកបរដដលមានបំណងបត្់ទ្ត្ឡប់នទ្កាយឬថ្យនទ្កាយ ទ្ត្ូវនជ ជាក់ថារនងវើ
ននេះមិននធ្វើឲ្យរខា
ំ នខាលំង ឬបន

ដ យឲ្យមាននទ្ោេះថាាក់ដល់អាកនទ្បើទ្ាស់ផ្ូលវនផ្សង

នរៀត្នឡើយ

- ច្បំនពាេះការនបើកបរថ្យនទ្កាយ អាកនបើកបរទ្ត្ូវទ្បងទ្បយ័ត្ានិងទ្កនឡកនមើលច្បលនា
ច្បរាច្បរណ៍ ខាងនទ្កាយ

ិ រី ពិនសស មុននឹ ងថ្យនទ្កាយ ទ្ត្ូវទ្បង
នទ្រប់វនា

ទ្បយ័ត្ានមើលឲ្យានសពវទ្ជងនទ្ជាយច្បំនពាេះកុមារត្ូច្បឬសត្វត្ូច្ប នៅខាងនទ្កាយ
-

មបត្់ទ្ត្ឡប់នទ្កាយ នៅកាុងករណីដូ ច្បខាងនទ្កាម
- នៅជិត្ផ្លូវទ្បសពវឬជិ ត្ផ្លូវរថ្ន ើង
ល
លងកាត្់

- នៅទ្ត្ង់ ផ្ូលវនកាងដដលអា កនបើ កបរមិ នអាច្បនមើ ល ន

ើញ

ននផ្សង នរៀត្

ានកាុ ងច្បមាងយ១៥០(មួយរយ
សិប)ដមទ្ត្
- នៅជិត្ដល់ កំពូលខស់និងនៅនពលច្បុេះពី កំពូលខស់
- នៅកដនលងដដលមានស
វិ

មបត្់ទ្ត្ឡប់នទ្កាយ

- នៅនលើទ្រូងផ្លូវ ករិស។

នខាងនលើ ននេះ ទ្ត្ូវ ាននលើ កដលង នពលមានស

ផ្លូ វនោក ឬរំនូសស
មាត្រា២

ា

ា ប ា របស់ នររាលច្បរាច្បរណ៍

ា ច្បរាច្បរណ៍នៅនលើ ទ្រូងផ្លូវ។

.-

នៅនពលមាននថ្មើរនជើង លងកាត្់ អា កនបើកបរទ្ត្ូវអនុវត្ដដូច្បខាងនទ្កាម
១- ទ្រប់ករណីទំងអស់ អាកនបើ កបរទ្ត្ូវដត្
នឹង លង កាត្់នៅកដនលងដដលមានរំនូសស

ប់នៅនពលនថ្មើរនជើងកំពុង លងកាត្់ ឬនរៀប

ា សទ្មាប់នថ្មើរនជើង លងកាត្់។

២- នៅទ្ត្ង់កដនលងផ្លូវទ្បសពវឬនៅជិត្នកៀកផ្លូវទ្បសពវ អាកនបើកបរទ្ត្ូវ

17¼47

ម

ត្់កុង
ា

ការនធ្វើឲ្យអាក់ខានឬរាំងសទេះដល់នថ្មើរនជើងដដលកំពុង លងកាត្់ទ្រូងផ្លូវ

នទេះបីោមនរំនូសស

ា

សទ្មាប់នថ្មើរនជើង លង កាត្់កនដ្ឋយ។

៣- កាុ ងករណីមានរំ នូ ស ស

មានន ើល ងស

ា ច្បរាច្បរណ៍ ឬមានភាាក់

ឬមានប ា ភាាក់

ា សទ្មាប់ នថ្មើ រ នជើ ង ល ង កាត្់ នៅទ្ត្ង់ ផ្ូល វទ្បសពវ ដដល
រប ា ច្បរាច្បរណ៍នៅរីននាេះ នទេះបីមានន ើលងពណនបត្ង

រឲ្យនៅមុខកនដ្ឋយអាកនបើកបរ មិនទ្ត្ូវនធ្វើឲ្យរខា
ំ នឬនធ្វើឲ្យរាំងសទេះដល់នថ្មើរនជើង

ដដលកំពុង លងកាត្់នៅនលើរំនូសស

ា នថ្មើរនជើង លងកាត្់នឡើយ។

ច្បំនពាេះអាកនបើកបរដដលបត្់

ច្បូលទ្រូងផ្លូវនផ្សងនរៀត្ នហើយនៅទ្រូង ផ្លូវននាេះមាននថ្មើរនជើងកំពុង លងកាត្់ អា កនបើ កបរទ្ត្ូវ បនថយ
នលប ន នបើ ចំាច្ប់ទ្ត្ូវ
ប់នដើមបីផ្ដល់សិរិឲ្
ធ យនថ្មើរនជើង លងកាត្់រួច្បរាល់សិន។
៤- កាុ ងករណីមានរំ នូស ស

ោម នន ើល ង ស
ឬទ្ត្ូវ

ា ច្បរាច្បរណ៍ ឬោមនភាាក់

ា សទ្មាប់ នថ្មើរនជើ ង ល ងកាត្់ នៅទ្ត្ង់ ផ្ូលវទ្បសពវ

ដដល

រប ា ច្បរាច្បរណ៍នៅរីននាេះ អាកនបើ កបរទ្ត្ូវបនថយនលប ន

ប់នដើមបីផ្ដល់សិរិឲ្
ធ យនថ្មើរនជើងដដលកំពុង លងកាត្់ឬនរៀបនឹង លងកាត្់នៅមុ ន។
ជំពូកទី
រ ត្រប

មាត្រា២

និ

រូ

ព

នជំនិ

.-

នៅនពលយប់ឬនពលនថ្ង កាល

នមើលមិនន

ខាលំង ច្បុេះអ័ពទ ឬ លងកាត្់ផ្ូវរូ
ល ង អាកនបើ កបរ
ដូច្បខាងនទ្កាម

ើ ញច្បាស់ទ្រប់ទ្ោន់ ដូ ច្បជានៅនពលន ល ង

ននៅនលើទ្រូងផ្លូវទ្ត្ូវនទ្បើទ្ាស់ន ើង
ល ស

ា តាមលកខណឌ

១ កាុងករណីកំ ពុងនបើ កបរ
នយនដ
ក ន ើង
ល
វ នៅនពលយប់ នៅនលើទ្រូងផ្លូវដដលោមនអរិសនី បំ ល ជារូនៅទ្ត្ូវនទ្បើន ើលង

វ នដើមបី នមើលនៅមុខឲ្យាន្ងយ ដត្ទ្ត្ូវទ្បងទ្បយ័ត្ាកុំឲ្យរខា
ំ នដល់ច្បរាច្បរណ៍ដដលមកពីរិស
ផ្ទុយ។

មនបើកន ើង
ល

នលើកដលងដត្ករណីនធ្វើស

វ នៅកាុងរីទ្កង ឬរីទ្បជុំជន ដដលមានន ើង
ល អរិសនីបំ ទ្រប់
ល
ទ្ោន់
ា សុំដជង ឬសុំនបើកផ្លូវនដ្ឋយនទ្បើ្លស់ោាជាមួយន ើង
ល កូត្។

ខ ន ើង
ល កូត្ ទ្ត្ូវនទ្បើ ន ើង
ល កូត្ កាុងករណីដូច្បខាងនទ្កាម
នៅនពលយប់

នៅកាុងរីទ្បជុំ ជននិ ងនទ្ៅរីទ្បជុំជនដដលមានន ើង
ល អរិសនី បំ ល

តាមផ្លូវ
នៅនពលយប់ នៅនទ្ៅរី ទ្បជុំ ជនដដលោម នន ើល ងអរិ ស នី បំ ល តាមផ្លូវ កាុងករណី
នរៀបនឹង នជៀស
នមួយនផ្សងនរៀត្ និងនៅនពលនបើកបរពីនទ្កាយជិ ត្
នជំ និេះ
មួយនរៀត្
នៅនពលនថ្ង កាល

នមើលមិនន

ឬច្បុេះអ័ពទ ឬ លងកាត្់ផ្ូវរូ
ល ង

ើញច្បាស់ ទ្រប់ទ្ោន់ ដូច្បជានៅនពលន ល ងខាលំង

ន ើង
ល កូត្អាច្បនទ្បើទ្ាស់្លស់ោានឹ ងន ើង
ល
ជំនួសសុីនផ្ល នៅនពលយប់ ។

18¼47

វ នធ្វើឲ្យមានពនល ឹប
ល ដ លត្

ជាស

ា

រ ន ើង
ល រីតាំង
ងន

ច្ប

នៅនពលយប់កុាងរីទ្បជុំជន

នជំនិេះទំង

យដដលកំពុងនបើកបរ

ស់ ក ទ្ត្ូ វ មានន ើល ង រី តាំ ង ដដរ នដ្ឋយមិ ន ាច្ប់ នទ្បើ ន ើល ង កូ ត្ ទ្បសិ ន នបើ ទ្រូ ង ផ្លូ វ

មានពនល ន ើល ង អរិ ស នី ទ្រប់ទ្ោន់ ។ ន ើង
ល រីតាំងននេះនទ្បើទ្ាស់សទ្មាប់ទ្ាប់វត្ដមាន
នដល់អាកនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវដដល
ល
នមើលពី មុខ។
ន ើង
ល នផ្សង

នមើលនៅ មុខន

នៅនពលយប់ឬនៅនពលនថ្ងដដលមានអាកាស

ននិងរំហំ

ត្ុមិនល មិនអាច្ប

ើញច្បាស់ អាកនបើកបរទ្ត្ូវនទ្បើ

- ន ើង
ល ទ្កហម

សទ្មាប់ទ្ាប់វត្ដមាននន

នជំនិេះនិ ងរំហំររឹង

ទ្ាស់ផ្ូវល ដដលនមើលពីនទ្កាយ
- ន ើង
ល បំ ល ល កនលខ
សទ្មាប់ឲ្យនរនមើលនលខសមាល់

នដល់ អាកនទ្បើ

នជំ និេះន

ើញច្បាស់ ពី

ខាងនទ្កាយ
- ន ើលងររឹ ង

ន ប

ញរំហំររឹ ង

នឬបនទុកទ្ច្បនងងទ្ច្ប

ងដល់ អាកនទ្បើទ្ាស់

ផ្លូវនផ្សង នរៀត្
- ន ើង
ល ស ា បដូររិ ស
សទ្មាប់ទ្ាប់ដំណឹងដល់អាកនទ្បើទ្ាស់ ផ្ូវនផ្សងនរៀត្
ល
នៅ
នពលបដូររិ ស នៅន វងឬនៅស្ថដំ

- ន ើង
ល ស

នទ្កាយ

ា ថ្យនទ្កាយ

ន នៅនពលនធ្វើច្បលនាថ្យនទ្កាយ

- ន ើល ងសដុប

សទ្មាប់ ទ្ាប់ ដំណឹងដល់ អាកនទ្បើ ទ្ាស់ ផ្ូលវខាងនទ្កាយ

នពលជាន់ ឬ ចប់្

- ន ើង
ល ស

សទ្មាប់ទ្ាប់ដំណឹងដល់អាកនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវនៅខាង
ល

វ ំង នដើមបីបនថយនលប នឬបញ្ ប់

ា អាសនា

ននៅ

ន

សទ្មាប់ទ្ាប់ដំណឹងដល់អាកនទ្បើ ទ្ាស់ផ្ូវនផ្សងនរៀត្អំ
ល
ពី

នទ្ោេះថាាក់ ដដលអាច្បនកើ ត្មាននឡើ ង ដូ ច្បជានៅនពលអា កនបើ កបរទ្ត្ូវ បងំ ច្បិត្ដនបើ ក

បរកាុ ងនលប នយត្
នដ្ឋយមូលនហត្ុអូសសន ដ ងរថ្យនដខូច្បឬផ្ទុកវត្ថុទ្ច្បនងង
ទ្ច្ប ង និងនៅនពល
ប់ ឬច្បត្នលើទ្រូងផ្លូវនទ្ៅរីទ្បជុំជន នដ្ឋយមូលនហត្ុ
ន

ខូច្ប ឬជាប់ទក់រងនឹ ងនទ្ោេះថាាក់ ឬ ល ក់ រំនិញមិ នអាច្បនលើ កវ ិញានភាលម
- ន ើង
ល ច្បុេះអ័ ពទ

សទ្មាប់នទ្បើនៅនពលច្បុេះអ័ពទឬន ល ងខាលង
ំ ។ ន ើលងច្បុេះអ័ ពទអាច្បនទ្បើ

ល កូត្ាន
ជំនួសន ើង
ល កូត្ ឬអាច្បនទ្បើបដនថមនលើន ើង
ន ើង
ល នពលនថ្ង

សទ្មាប់នទ្បើទ្ាស់នៅនពលនថ្ង។

ទ្ាស់ន ើង
ល ននេះាននដើមបីឲ្យ
២ កាុងករណីកំ ពុងនបើ កបរ
ខាងនទ្កាម ទ្ត្ូវអនុវត្ដដូច្បត្នៅ

នជំ និេះនផ្សងនរៀត្

នដដលមិនដមនជា

នយនដ

នយនាទ្រប់ទ្បន រអាច្បនទ្បើ
យ សលនមើលន
អាកនបើ កបរ

ើញ។

នទ្បន រដូច្ប

រនរេះអូសទញនដ្ឋយមនុសស ទ្ត្ូវមានន ើលងឬកញ្ចក់ចំងពនលពណសឬនល ងដ្ឋក់នៅ
ខាងមុខ និ ងន ើល ងឬកញ្ចក់ ចំ ងពនល ពណ ទ្កហមមួ យ ដ្ឋក់ នៅខាងនទ្កាយ។ ន ើល ង
ទំ ងពី រននេះ ដ្ឋក់នៅទ្ជងរនរេះ
រនរេះអូសទញនដ្ឋយសត្វ

មនឹងទ្រូងផ្លូវ

ទ្ត្ូវមានន ើលងឬកញ្ចក់ចំងពនលពណសឬនល ងពីរដ្ឋក់

នៅខាងមុខទ្ជងរនរេះសងខាង និ ងទ្ត្ូវមានន ើល ង ឬកញ្ចក់ ចំង ពនល ពណទ្កហមពី រ

19¼47

ដ្ឋក់ នៅខាងនទ្កាយ ទ្ជងរនរេះសងខាង
នទច្បទ្ក

ននិងទ្ត្ីច្បទ្ក

នៅខាងមុខ

ន ទ្ត្ូវមានន ើង
ល ឬកញ្ចក់ចំងពនលពណស

និងទ្ត្ូវមានន ើង
ល ឬកញ្ចក់ ចំងពនលពណទ្កហម

ងត្ិ ច្បមួ យ

ងត្ិច្បមួយនៅខាង

នទ្កាយ
រុមកសន

ដ ងនដ្ឋយនទច្បទ្ក

នយនាឬនដ្ឋយកង់

ទ្ត្ូវមានកញ្ចក់ ចំងពនលឬន ើលង

ពណទ្កហម ពីរដ្ឋក់នៅខាងនទ្កាយទ្ជងរុមកសងខាង
ទ្ត្ូវនទ្បើ

៣ កាុងករណី

ប់ ឬច្បត្

នយនដនៅនលើទ្រូងផ្លូវដដលោមនន ើលងអរិសនីស្ថ

រណៈបំ ល

ន ើង
ល រី តាំង សទ្មាប់ទ្ាប់ដំណឹងដល់អាកនទ្បើទ្ាស់ ផ្ូវដដលមកពី
ល
ខាងមុ ខឲ្យដឹ ងពី វត្ដ

មាន

ន និ ងរំ ហំររឹ ង

ន ើលងទ្កហម
ឲ្យដឹ ងពី វ ត្ដ មាន

ន

សទ្មាប់ ទ្ាប់ ដំណឹ ងដល់ អាកនទ្បើ ទ្ាស់ ផ្ូលវដដលមកពី ខា ងនទ្កាយ
ននិងរំ ហំររឹ ង

ន

ន ើង
ល បំ ល ល កនលខ សទ្មាប់ ឲ្យនរនមើ លនលខសមាល់

នជំនិេះ ន

ើញច្បាស់ពីខាង

នទ្កាយ។
នៅរីទ្បជុំជន ការនទ្បើទ្ាស់ន ើង
ល ស

ា ដដលានដច្បងកាុងច្បំណុច្ប៣ននេះ មិនចំាច្ប់នទ្បើ
ទ្ាស់នរ នបើមានន ើង
ល អរិសនីបំ ល នហើយមានពនលទ្រប់ទ្ោន់អាច្បឲ្យអាកនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវនមើ
ល
ល
ន

ានច្បាស់ ពីច្បមាងយ

ងត្ិ ច្ប២០(នមៃ)ដមទ្ត្។

៤ កាុងករណីច្បត្រុមកឬសមីរមកដដល
ុ
ដ ច្ប់នច្បញពីរថ្យនដ ទ្ត្ូវច្បត្ដអបច្បិនញ្ចើមផ្លូវឬជាយ
ផ្លូវនហើយ ទ្ត្ូវនទ្បើន ើង
ល សឬនល ងមួយនៅខាងមុខ និ ងន ើង
ល ទ្កហមមួ យនៅខាងនទ្កាយ។ ន ើង
ល
នីមួយ ទ្ត្ូវដ្ឋក់នៅទ្ជងនន

ន ទ្ជងរុមក ដដល មមុ ខនៅនឹ ងទ្រូងផ្លូវ ដដលរុមកឬសមីរុមក
ដ យននាេះ។ នៅកាុងរីទ្បជុំជន ការនទ្បើទ្ាស់ន ើង
ល ននេះមិនចំាច្ប់នរ ទ្បសិន
នបើមានន ើង
ល អរិសនីបំ លតាមទ្រូងផ្លូវដដលមានពនលទ្រប់ទ្ោន់អាច្បឲ្យអា កនទ្បើ ទ្ាស់ ផ្ូល វនមើ ល ន ើ ញ
ត្នទ្ម បោាតាមបន

នជំ និេះ ដដលច្បត្នៅនលើទ្រូងផ្លូវពីច្បមាងយ

ងត្ិ ច្ប១០០(មួយរយ)ដមទ្ត្។

៥ កាុ ងករណីដដល
នជំ និេះ ទ្ត្ូវ បងំ ឲ្យ
ប់ ឬច្បត្នៅនលើ ទ្រូ ងផ្លូវ ដដលអាច្បបងាជា
បសរឬនទ្ោេះថាាក់ច្បរាច្បរណ៍ ដូច្បជានៅជិត្ផ្លូវទ្បសពវ ផ្លូវបត្់ ផ្លូវនកាង ផ្លូវច្បុេះរួ ល និងផ្លូវរថ្ន ើលង

លងកាត្់ នដ្ឋយមូល នហត្ុ
រ ំកិល

នរៀត្នដ្ឋយនទ្បើន ើលងស
ដមទ្ត្ពីខាងនទ្កាយ

ា អាសនា

ឬ/និ ងដ្ឋក់ស

ន ដដលអាច្បនមើ លន

ា ទ្ត្ីនកាណ

ើញកាុងច្បមាងយ

ា ទ្ាប់ ដំណឹងដល់ អាកនបើ កបរនផ្សងនរៀត្ នដ្ឋយនទ្បើស

ទ្ពមោា

ងត្ិ ច្បច្បមាងយ៣០(ស្ថមសិប)

ងត្ិ ច្ប១០០(មួយរយ)ដមទ្ត្។ កាុង
នមានរំ និញ ល ក់នលើទ្រូងផ្លូវនហើយមិ នអាច្បនលើ ករំនិញានភាលម ននាេះ
ទ្ត្ូវនធ្វើ

ករណីដដល
ស

នខូច្បោំងឬជាប់ទក់ រិននឹងនទ្ោេះថាាក់ច្បរាច្បរណ៍ នហើយមិនអាច្ប

ននច្បញពីទ្រូងផ្លូវាន ននាេះ អាកនបើកបរទ្ត្ូវទ្ាប់ ដំណឹងអំពី បសរដល់ អាកនបើ កបរនផ្សង

ឬ

ងន

ច្ប

ស់ កនទ្បើ ស

ា ទ្ត្ីនកាណ និងន ើលងស

ា ទ្ត្ី នកាណមួយនៅច្បមាងយ

ា អាសនា

ងត្ិ ច្ប៣០(ស្ថមសិ ប)

ដមទ្ត្ពីរំនិញននាេះ។
ន ើង
ល ស

ា ពិនសសអាច្បនទ្បើានទ្រប់នពលនវលា កាុងនពលកំពុងបំនពញភារកិ ច្បចច្បំនពាេះ

20¼47

នពនលត្់អរិ ័យ

នសន្

េះរបស់មនទីរនពរយ

កបួនរណៈទ្បត្ិ ូ កបួនថាាក់ដឹកនាំជាន់ ខស់ ឬកបួន
មុខ។

ននររាល ន

កងរាជអាវុធ្ហត្ថ

នដដលមាននររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាំ

មាត្រា២៨ .ការនទ្បើទ្ាស់សូរសពទ

នជំនិេះ ទ្ត្ូវអនុ វត្ដដូច្បខាងនទ្កាម

១ ការនទ្បើទ្ាស់ស

ា សូរសពទ “សុីនផ្ល” ទ្ត្ូវអនុ

ា ត្ឲ្យនទ្បើ ទ្ាស់ ដត្នៅនពលនថ្ង

នដើមបីឲ្យដំណឹងដល់អាកនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវដនរនរៀត្
ល
នជៀសវាងនូវនទ្ោេះថាាក់ដដលអាច្បនកើត្មាននឡើ ង

ជាយថានហត្ុនិង នដើ មបីសុំដជងនៅនទ្ៅរី ទ្បជុំជន។
២ នៅនពលយប់ស

ា សូរសពទសុីនផ្ល

ទ្ត្ូវជំនួសនដ្ឋយស

ា ន ើ លង

វ កូ ត្្លស់ោា

សទ្មាប់ឲ្យដំណឹងដល់អាកនទ្បើទ្ាស់ ផ្ូវដនរនរៀត្នដើ
ល
មបីនជៀសវាងនូវនទ្ោេះថាាក់និងសុំដជង។
៣ ស

កិច្បចច្បំនពាេះ

ា សូរសពទ ពិនសសអាច្បនទ្បើ ា នទ្រប់ នពលនវលា

នពនលត្់អរិ ័ យ

ហត្ថ

កបួនរណៈទ្បត្ិ ូ
នោកនាំមុខ។
៤ ស

នសន្

េះរបស់ មនទីរនពរយ

កបួនថាាក់ដឹកនាំជាន់ ខស់ឬកបួន

កាុ ងនពលកំ ពុងបំ នពញភារ
ននររាល ន
កងរាជអាវុធ្

នដដលមាននររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវ

ា សូរសពទ ទ្ត្ូវនទ្បើកុងរយៈនពលខល
ា
ី រមិនយូរជាងការចំាច្ប់នឡើយនលើកដលង

ដត្មានការទ្បកាសអាសនា។
៥- ស

ា សូរសពទសុីនផ្លខយល់ទ្ត្ូវ

មនទ្បើនៅកាុងរីទ្កង រីទ្បជុំ ជន ឬនៅជិ ត្មនទីរនពរយ។

មាត្រា២៩ .ការនទ្បើន ើង
ល ស
១- ន ើង
ល ស

ា ពិនសសនិងសូរសពទពិនសសទ្ត្ូវអនុវត្ដដូច្បខាងនទ្កាម
ា ពិនសស

ិ ជុំវ ិញនិ ង
រជាន ើង
ល បដនថមមានជេះពនលនផ្លកបននាទរ ឹលបដ លត្ វល

មាននទ្ច្បើនពណ ដដលមានអត្ថន័យដូច្បខាងនទ្កាម
ក- ន ើង
ល ស
អារិភាព ដូច្បជា

ា ពិនសសពណនខៀវឬទ្កហម ទ្ត្ូវនទ្បើសទ្មាប់ដត្

នពនលត្់អរិ ័យ

នសន្

េះរបស់មនទីរនពរយ

នដដលមានសិ រិធ

ននររាល ន

កង

រាជអាវុធ្ហត្ថ

កបួនរណៈទ្បត្ិ ូ កបួនថាាក់ដឹកនាំជាន់ខស់ ឬកបួន
នដដលមាននររាល
ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាំមុខ នៅនពលកំពុងបំនពញភារកិច្បច នដើមបីឲ្យដំណឹងពីវត្ដមាន
នដល់អាក

នទ្បើទ្ាស់ផ្ូវនផ្សងនរៀត្។
ល
ខ- ន ើង
ល ស

ា ពិនសសពណនល ងរុំ ទ្ត្ូវនទ្បើសទ្មាប់ដត្

ដូច្បជា
ស

នលាងសមាត្ផ្លូវ
នដថ្ទំជួសជុលផ្លូវ និង
ា ពិនសស ននេះ នហើយទ្ត្ូវនបើកបរកាុងនលប នយត្។
២- ស

ា សូ រសពទ ពិនសស រជាស

មានសិ រិធ អារិភាព ដូ ច្បជា

នបនទ្មើការ រស្ថ រណៈ

នដឹ កជញ្ូា នពិនសសដដលបំពាក់ន ើង
ល

ា សូ រសពទ បដនថ មដដលនទ្បើ ទ្ាស់ ស ទ្មាប់

នពនលត្់អរិ ័យ

នសន្

េះរបស់ មនទីរនពរយ

ន

កងរាជអាវុធ្ហត្ថ កបួ នរណៈទ្បត្ិ ូ កបួនថាា ក់ ដឹកនាំ ជា ន់ ខស់ ឬកបួន
នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាំមុខ ដដលមានបដនថមសំនឡងសុីដរននរារ។ ច្បំដណក
បនាទន់សទ្មាប់ មនទីរនពរយមានបដនថមសំនឡង នរារពីរដងនឡើងច្បុេះ ។

21¼47

ន

ននររាល
នដដលមាន
នសន្

េះ

៣ នៅនពលជួប

ន

ដដលបនញ្ចញន ើង
ល ស

ភារកិច្បចអាកនបើកបរទ្ត្ូវទ្បងទ្បយ័ត្ាកុាងការនជៀសនិងដជង
៤- នៅនពលជួប

ពិនសសនិង ស
ប់នដើមបីរុកឲ្យ

នមានសិរិអា
ធ រិភាព

នទំងននេះ។

កំពុងបំនពញភារកិ ច្បចនដ្ឋយនទ្បើន ើង
ល ស

ា

ា សូរសពទពិនសស អាកនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវដនរនរៀត្
ល
ទ្ត្ូវបនថយនលប នដអបខាងស្ថដំ ឬ
ន ទំងននេះដជងនជៀស ឬ លងកាត្់នដ្ឋយ

នដ្ឋយដឡកនៅនពលកំ ពុងបំនពញភារកិ ច្បច
នសន្

ា ពិនសសពណនល ងរុំកំពុងបំនពញ

េះរបស់មនទីរនពរយ

យ សល។

នមានសិរិធអារិ ភាពដូ ច្បជា

នពនលត្់អរិ ័ យ

ននររាល ន

កងរាជអាវុធ្ហត្ថ កបួនរណៈទ្បត្ិ ូ កបួន
នដដលមាននររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនាំមុខ អាច្បនបើកបរ

ថាាក់ដឹកនាំជាន់ខស់ ឬកបួន
- ប្ ច សរិសនៅនលើផ្ូវល ករិស
- នៅនពលន ើង
ល ស

ា ច្បរាច្បរណ៍ បនញ្ចញពនលពណទ្កហម

- កាុងនលប នមិនកំណត្់

- នដ្ឋយមានសិរិអា
ធ រិភាពនលើផ្ូវទ្បសពវ
ល
- កាត្់ឬជាន់ដខសរំនូសបងូត្ជាប់។

នទេះបី កុា ងករណី

ទ្បយ័ ត្ា ជា និ ច្បច

ប ា នដ្ឋយភាាក់

កនដ្ឋយ

អាកនបើ កបរ

នទ្បន រននេះទ្ត្ូវ នបើ កបរនដ្ឋយទ្បង

នដើមបីនជៀសវាងនទ្ោេះថាាក់ដល់អាកនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវនផ្សងនរៀត្
ល

និងទ្ត្ូវនោរពស

ា

រច្បរាច្បរណ៍ ជាដ្ឋច្ប់ខាត្។

មាត្រា ០ .ការបំពាក់ស
បនច្បចកនរស របស់

ា សូរសពទ ន ើង
ល បំ ល ឬន ើលងលំអនផ្សង នរៀត្ នទ្ៅពីការកំណត្់ លកណៈ
នជំនិេះទ្ត្ូវ

ម

ត្់។
ជំពូកទី

ថ្មរ ជ

និ អ្កជិ

អ្ក ក

ត្

មាត្រា ១ .នថ្មើរនជើងនិ ងអាកអូ សឬអាករុញរនរេះនដ ទ្ត្ូវនោរពន ើង
ល ស
ឬស

ា ប ា របស់ភាាក់

ា ច្បរាច្បរណ៍

ល កស

ា ច្បរាច្បរណ៍

រច្បរាច្បរណ៍។

នថ្មើរនជើងនិងអាកអូ សឬអាករុញរនរេះនដ ទ្ត្ូវអនុវត្ដដូច្បខាងនទ្កាម
១-

មនទ្បើ ទ្ាស់ ទ្រូ ងផ្លូវ នបើ នៅសងខាងទ្រូ ងផ្លូ វមានច្បិ នពាចើ មផ្លូវឬជាយផ្លូវដដលជា

កដនល ង បទ្មងរុកឲ្យនថ្មើរនជើងនៅមក។
២- អនុ

ា ត្ឲ្យនទ្បើទ្ាស់ទ្រូងផ្លូវ នបើច្បិនពាចើមផ្លូវឬជាយផ្លូវោមនលរធភាពឲ្យនថ្មើរនជើងនទ្បើ

ទ្ាស់ាន នហើយទ្ត្ូវនដើរឲ្យនកៀកជិត្ច្បិនពាចើមផ្លូវតាមរិសច្បរាច្បរណ៍។
៣- ទ្ត្ូវ លងកាត្់តាមរំ នូសស

ា ទ្បសិននបើ មានរំនូសស

៤- នៅកដនលងដដលមានរំនូសស

ា នៅជិត្ននាេះ។

ា សទ្មាប់ នថ្មើរនជើង លងកាត្់

- នថ្មើរនជើងទ្ត្ូវនោរពតាមប ា ភាាក់

រច្បរាច្បរណ៍ ឬតាមស
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ា ន ើង
ល ស

ា ច្បរាច្បរណ៍

- នៅកដនល ងដដលោម នន ើល ងស

ា ច្បរាច្បរណ៍

ឬោម នភាាក់

រច្បរាច្បរណ៍ ប ា នរ

នថ្មើរនជើងទ្ត្ូវមានការទ្បងទ្បយ័ ត្ាមុននឹង លងកាត្់ទ្រូងផ្លូវ។

៥- នៅកដនលងដដលោមនរំនូសស

ា សទ្មាប់ នថ្មើរនជើង លងកាត្់

- នថ្មើ រ នជើ ងមុ ននឹ ង ល ងកាត្់ ទ្រូ ងផ្លូវ ទ្ត្ូវ នជ ជាក់ ថា រនងវើ ននេះអាច្បនធ្វើ នៅាននដ្ឋយ
ោម នការរខា
ំ នច្បរាច្បរណ៍

ន ឬនធ្វើឲ្យមាននទ្ោេះថាាក់អីនវ ឡើយ

- នៅនពល លងកាត្់ទ្រូងផ្លូវ

មនថ្មើរនជើង លងកាត្់កដនលងទ្បសពវននទ្រូងផ្លូវ ដត្នថ្មើរនជើង

ទ្ត្ូវ លងកាត្់តាមបនាទត្់ដកងននអ័កសទ្រូងផ្លូវ និង

-

មបដងបងង់ ឬ

ប់ នៅនលើ

ទ្រូងផ្លូវនបើោមនការចំាច្ប់។

មកុមារអាយុត្ិច្បជាង (ទ្ាំមួយ)្ាំ នដើររនហត្រហូត្នលើផ្ូលវថ្ាល់។

៧- ច្បំនពាេះជនងងឹត្ដ ាកទំងពីរដដលនធ្វើដំនណើរនលើផ្ូវថ្ា
ល ល់ និង លងកាត្់ផ្ូវថ្ា
ល ល់ ទ្ត្ូវ

មានមនុសស ឬសត្វ ឬ បករណ៍សទ្មាប់ នាំផ្ូវ។
ល
មាត្រា ២ .អនុ

កបួ នដដងនផ្សង និ ងការនទ្បើ ទ្ាស់ ផ្ូលវសទ្មាប់ នោលបំ ណ ងនផ្សងនរៀត្
ា ត្ពីអាជាធ្រមានសមត្ថកិច្បច ទ្ត្ូវនោរពតាមការដណនាំដូច្បខាងនទ្កាម
ក- កបួនដដងនផ្សង

- ទ្ត្ូ វ ដហនៅដអបទ្រូ ង ផ្លូ វខាងស្ថដំ តា មរិ ស ច្បរាច្បរណ៍
ខាងន វ ង ឲ្យនៅរំ ននរទំ ង សង

ដដលមានការ

នហើ យ ទ្ត្ូ វ រុ ក ទ្រូ ង ផ្លូ វដផ្ា ក

- អាច្បនដើរដហកបួនជាពីរ បី ឬបួនជួរាន នដ្ឋយទ្បមាណដល់ររឹងទ្រូងផ្លូវ នហើយទ្ត្ូវ
នោរពបរប ា ច្បរាច្បរណ៍

- ទ្ត្ូវកាន់ន ើង
ល ពណសនៅខាងមុខ
នពលយប់ ឬនពលនថ្ងកាល

និងទ្ត្ូវកាន់ន ើង
ល ពណទ្កហមនៅខាងនទ្កាយនៅ

នមើលមិ នន

ើញច្បាស់ទ្រប់ទ្ោន់។

ខ- ការនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវសទ្មាប់
ល
នោលបំណងនផ្សងនរៀត្តាមការចំាច្ប់

ានតាមការកំណត្់ននទ្បកាសអនារទ្កសួងរវាងរដាម្នាីទ្កសួងម
និងដឹ កជញ្ូា ន ឬទ្បកាសអនារទ្កសួងរវាងរដាម្នាីទ្កសួងម
មាត្រា

អាច្បអនុ

ា ត្ឲ្យ

នផ្ទ និងរដាម្នាីទ្កសួ ងស្ថ រណការ

នផ្ទ និងរដាម្នាីទ្កសួងអ ិវ ន៍ជនបរ។

.-

អាកជិេះ អាកដឹក ឬអាកបរសត្វ ទ្ត្ូវអនុវត្ដដូច្បខាងនទ្កាម
១- មិ នទ្ត្ូ វ បងា ឲ្យមាន បសរឬនទ្ោេះថាាក់ ដល់ អាក នទ្បើ ទ្ាស់ ផ្ូលវនផ្សងនរៀត្ នដ្ឋយ

ទ្ត្ូ វដ្ឋក់ ច្បំនួនមនុសសដឹកឲ្យសម សបនឹ ងច្បំនួនសត្វដដលអាច្បប ា សត្វឲ្យនៅឬ

ប់ានទ្រប់

ទ្ោន់និងទន់នពលនវលា។
២- នៅនពលយប់ឬនពលនថ្ង កាល

នមើ លមិនន

ខាងមុខ និ ងន ើង
ល ពណទ្កហមនៅខាងនទ្កាយ។
៣- នៅនពល

ដដលកំពុងនធ្វើច្បរាច្បរណ៍។

ប់នៅនលើទ្រូងផ្លូវ

ើ ញច្បាស់ ទ្ត្ូវនទ្បើ ន ើលងពណសនៅ

មិនទ្ត្ូវបងាឲ្យរ ំខានដល់

23¼47

នជំនិេះនផ្សង នរៀត្

៤- នៅកាុងរីទ្បជុំជន អាកជិេះ អាកដឹក ឬអាកបរសត្វនៅនលើទ្រូងផ្លូវ ទ្ត្ូវ
ប់នៅតាម
រិសដដល ខលួនកំពុងនធ្វើច្បរាច្បរណ៍ នដ្ឋយអនុវត្ដដូច្បខាងនទ្កាម
- ច្បំនពាេះទ្រូងផ្លូវដដលមានរិសច្បរាច្បរណ៍ពី រ ទ្ត្ូវ
ប់ខាងស្ថដំតាមរិសច្បរាច្បរណ៍
របស់ខួន
ល
- ច្បំនពាេះទ្រូងផ្លូវ ករិស

៥-

ដលងដត្មាន

ល កស

ម

ប់ខាងស្ថដំឬខាងន វងតាមរិសច្បរាច្បរណ៍នលើក

ត្់ ។

មដលងសត្វឲ្យនដើររនហត្រហូត្នលើផ្ូវ។
ល
ជំពូកទី

ករ
មាត្រា

ា

ទ្ត្ូវ

ី មាន ត្រ

ក

រ

.-

ទ្រប់ករណីនទ្ោេះថាាក់ច្បរាច្បរណ៍ ជាសមត្ថកិច្បចរបស់នររាលច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវនោក។ នៅ
រាល់ករណី នទ្ោេះថាាក់ច្បរាច្បរណ៍ នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកទ្ត្ូវខិ ត្ខំ ឲ្យអស់សមត្ថភាពនដើ មបី
១- រក ស ដ ប់ ា ប់ស្ថ រណៈនៅកដនលងនកើត្នហត្ុ ។
២- ចត្់វ ិ

នការសន្

៣- រក សនដិ សុ ខឲ្យដល់ ទ្រប់ ភា រី ពា ក់ ព័នធ

រប់ ស្ថាត្់ ជនមាលេះដដលប

៤- ចត្់វ ិ

និងព័ត្មាននដើ មបីនធ្វើកំណត្់នហត្ុសី ព
ដ ី

នទ្ោេះថាាក់ ច្បរាច្បរណ៍។
នទ្ោេះថាាក់ច្បរាច្បរណ៍។
មាត្រា

េះជនរងនទ្ោេះជាបនាទន់។

នការជំនាញ

ទ្បមូល សដតាង
ុ

ដ លមកពី

.-

កាុងករណីមាននទ្ោេះថាាក់ ច្បរាច្បរណ៍ ភារីពាក់ព័នធនឹងនទ្ោេះថាាក់ ទ្ត្ូវអនុវត្ដដូច្បខាងនទ្កាម
១- បញ្ ប់
នរបស់ ខួនជាបនា
ល
ទ ន់ នដ្ឋយមិននធ្វើឲ្យរខា
ំ នឬបងាឲ្យមាននទ្ោេះថាាក់ដល់

អាកដនរនរៀត្។

២- មិនទ្ត្ូវនធ្វើឲ្យមានការដទ្បទ្បលដល់រីកដនលងនកើត្នហត្ុ ឬឲ្យាត្់ដ្ឋនឬស្ថាម ដដល

ជាកតាដ មានទ្បន

ជន៍ ដល់ការដសវងរកអាកររួលខុសទ្ត្ូវកាុងនរ ងនទ្ោេះថាាក់។
៣- ជូនដំណឹងជាបនាទន់នៅអាជាធ្រដដនដីឬនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនៅជិត្បំ ផ្ុត្។
៤- មិនទ្ត្ូវនទ្បើហិង ឬបងាជនមាលេះរវាងភារី ពាក់ព័នធ។

៥- មិនទ្ត្ូវចកនច្បញពីកដនលងនកើត្នហត្ុ មុនការទ្ពមនទ្ព ងោា ឬនដ្ឋយោមនការអនុ

នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក។
ច្បំ នពាេះអា កន

ើ ញនហត្ុ ការណ៍

ច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូ វនោកនៅជិ ត្ បំ ផ្ុ ត្។
មាត្រា

ា ត្ពី

ទ្ត្ូវ ជូ នដំ ណឹ ងជាបនាទន់ នៅអាជា ធ្រដដនដី ឬ នររាល

.-

នបើនទ្ោេះថាាក់នកើត្នឡើងប

ា លឲ្យខូ ច្បខាត្ដត្ទ្រពយសមបត្ាិ

ភារីទំងពីរអាច្បសទ្មលោា

ាននដ្ឋយ មិនចំាច្ប់សុំអនារារមន៍ពីម្នាីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកនឡើយ។
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មាត្រា

.-

កាុងករណីមានមនុសសរងរបួសឬាត្់ បង់ ជីវ ិត្ អាកនបើ កបរ ឬអាកនទ្បើទ្ាស់ ផ្ូវទ្រប់
ល
រូបដដល
ពាក់ព័នធនឹងនទ្ោេះថាា ក់ ឬអា កន ើ ញ នហត្ុ ការណ៍ននេះ ទ្ត្ូវ ចត្់ ដច្បងជូ នព័ ត្មាននៅអាជា ធ្រដដន
ដី ឬនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ឬបញ្ូា នជនរងនទ្ោេះជាបនាទន់នៅមនទីរនពរយដដលនៅជិត្កដនលង
នកើត្នហត្ុបំផ្ុត្។
មាត្រា ៨ .ច្បំ នពាេះនទ្ោេះថាាក់ ច្បរាច្បរណ៍ដដលភារី មាងជាភាា ក់

ររូ ត្ឬនបសកកមម រូត្

នររាល

ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ទ្ត្ូវច្បមលងកំណត្់នហត្ុ និងនធ្វើរាយការណ៍សដីពីនទ្ោេះថាាក់ននេះ នផ្ើនៅទ្កសួង

ការបរនរសនិ ង សហទ្បត្ិ បត្ដិ ការអនដរជាត្ិ

នដើមបីចត្់ដច្បងឲ្យអាកត្ំ

ជាមួយនររាលច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវនោកនដើមបីពិនិត្យនិ ងនលើកវ ិ

ងមកច្បូលរួមសហការ

នការសម សប។

ជំពូកទី
រត្រ បត្រ

ននិ

មាត្រា ៩ .បណណ នបើ កបរជាត្ិ និងបណណ នបើ កបរអនារជាត្ិ
ទ្ត្ូវនច្បញនដ្ឋយទ្កសួ ងស្ថ
នយនាន

រ កជញ្ូ ន
សទ្មាប់ អាកនបើ កបរ

នយនា ទ្រប់ទ្បន រ

រណការនិ ងដឹកជញ្ូា ន នលើ កដលងដត្បណណ នបើកបរសទ្មាប់អាកនបើ កបរ

និ ងនររាលទ្រប់ ទ្បន រ ជាពិនសស សទ្មាប់បនទ្មើជំនាញដូច្បជា រថ្នទ្កាេះ រថ្

ពាសដដក រថ្យនាបំពាក់យុនទធបករណ៍

នយនាទ្បនដញ មូត្ូកង់បី មូត្ូដហហម ដដលជាទ្រពយ

សមបត្ាិរដា នទ្កាមការទ្រប់ទ្រងរបស់ទ្កសួងម

នផ្ទឬទ្កសួងការពារជាត្ិ ដដលទ្ត្ូវនច្បញនដ្ឋយ

ទ្កសួងស្ថមី។
នីត្ិវ ិធ្ីននការនច្បញបណណ នបើកបរអនារជាត្ិ
ស្ថ

រណការ និងដឹកជញ្ូា ន។
ទ្កសួងស្ថ

ម

រណការនិងដឹ កជញ្ូា ន

ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួង

ទ្ត្ូវផ្ាល់បញ្ាីសិ ត្
ថ ិអាកមានបណណ នបើ កបរមកទ្កសួង

នផ្ទមួយ ដខមាង។

មាត្រា ០ .- ថ្មី

បណណ នបើ កបរជាត្ិ សទ្មាប់ នបើ កបរ
ទ្បន រ ដូ ច្បខាងនទ្កាម
ត្រប

ទក នទច្បទ្ក

នយនា ដដលមានរំហំសុី

រីដមទ្ត្រូប ឬមានថាមពលអ្រិ សនីពលើា សពី
មកនិ ងទ្ត្ីច្បទ្ក
ត្រប

ទ

នយនាកុាងទ្ពេះរាជា

ដប់មួយ រី

នយនា។

ច្បទ្កកមុ ជា

មាន៥(ទ្ាំ)

ំងនលើសពី១២៥(មួយរយនមៃទ្ាំ)សង់
ូ ត់ នទច្បទ្ក

នយនាសន

ា ងរុ

រថ្យនាដឹកអាកដំនណើរមិននលើសពី (ទ្ាំបួន)នាក់ នដ្ឋយរិត្ទំងអាកនបើកបរ

រថ្យនាដឹករំនិញ

ដដលមានរមងន់សរុបអត្ិ បរមាមិននលើសពី៣ ៥(បីនកប សទ្ាំ)

នតាន
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រថ្យនាកុងទ្បន
ា
រ ននេះ

ត្រប

ត្រប

ា ងរុមកដដលមានរមងន់សរុបអត្ិ បរមាមិន

នលើសពី០ ៧៥(សូនយនកប សច្បិត្សិ បទ្ាំ)នតាន។
ទ

និងអាច្បសន
នតាន។

អាច្បសន

រថ្យនាដឹករំនិញដដលមានរមងន់សរុបអត្ិ បរមានលើ សពី ៣ ៥(បីនកប សទ្ាំ)នតាន

ា ងរុមកដដលមានរមងន់សរុបអត្ិ បរមាមិននលើសពី០ ៧៥(សូនយនកប សច្បិត្សិបទ្ាំ)
ទ

រថ្យនដដឹកអាកដំនណើរ

១
ទំ ងអា កនបើ កបរ

រថ្យនដ ដឹកអា កដំ នណើរចប់ ពី១០(ដប់ )នាក់ ដល់ ២០(នមៃ) នាក់ នដ្ឋយរិ ត្

និ ងអាច្បមានសន

ដ ងរុមកដដលមានរមងន់សរុប អត្ិ បរមាមិ ននលើ សពី ០ ៧៥

(សូ នយនកប សច្បិត្សិបទ្ាំ)នតាន។

២ រថ្យនដដឹកអាកដំនណើរនលើសពី២០(នមៃ)នាក់ នដ្ឋយរិ ត្ទំងអាកនបើកបរនិងអាច្ប

មានសន

ដ ងរុមក ដដលមានរមងន់សរុបអត្ិ បរមាមិននលើសពី០ ៧៥(សូនយនកប សច្បិត្សិបទ្ាំ)

នតាន។

ត្រប

ទ

រថ្យនាទ្បន រ

និង

មានសន

ា ងរុមកដដលមានរមងន់សរុបអត្ិបរមា

នលើសពី០ ៧៥(សូនយនកប សច្បិត្សិ បទ្ាំ)នតាន ទ្ត្ូវដច្បកជាបីទ្បន រ រទ្បន រ
និងទ្បន រ

ទ្បន រ

។

មាត្រា ១ .- ថ្មី
លកខណឌនផ្សង ទក់រងនឹ ងបណណ នបើកបរ ទ្ត្ូវកំណត្់ដូច្បខាងនទ្កាម
ិ ី សិ រិធ ននការ
១ អាកនបើ កបរមាាក់ មានសិ រិធកាន់បណណ នបើ កបរដត្មួយរត្់ ។ ដបបបរ នី ត្ិវធ្
នច្បញបណណ នបើកបរនិងបណណ ពិនុទ ទ្ត្ូវកំណត្់ នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួ ងស្ថ រណការ និ ង ដឹ ក
ជញ្ូា ន។

២ ជនពិ កា រមានសិ រិធនបើ កបរ

នយនា ពិនសសសទ្មាប់ ដត្ជនពិ ការ

ននការនច្បញបណណ នបើ ក បរសទ្មាប់ ជ នពិ កា រ
ម្នាី ទ្កសួ ង ស្ថ

និ ងលកខណឌ

ទ្ត្ូ វ កំ ណ ត្់ នដ្ឋយទ្បកាសអនា រ ទ្កសួ ង របស់ រ ដា

រណការ និ ង ដឹ ក ជញ្ូ ា ន និ ង ទ្កសួ ង ពាក់ ព័ នធ ។

៣ អាយុអាកនបើ កបរទ្ត្ូវកំណត្់តាមទ្បន របណណ នបើកបរ ដូច្បខាងនទ្កាម
អាយុ១៨(ដប់ទ្ាំបី)្ាំ
អាយុ២២(នមៃពីរ)្ាំ
អាយុ២៤(នមៃបួន)្ាំ

ងត្ិ ច្ប ច្បំនពាេះទ្បន រកនិង
ងត្ិ ច្ប ច្បំនពាេះទ្បន រ និង
ងត្ិ ច្ប ច្បំនពាេះទ្បន រ

៤ អា កមានបណណ នបើ កបរទ្បន រ អាច្បនបើ កបរ

១

២និង ។

នយនា កសិ កមម ឬ

ដដលមាននលប នអត្ិ បរមាមិ ននលើ ស ពី ៤០(ដសសិ ប)រី ឡូដមទ្ត្កាុ ងមួ យនមាង

បរ

នយនាុបករណ៍
ដត្មិ នអាច្បនបើ ក

នយនា ទ្បន រនផ្សងនរៀត្ាននរ។

៥ ច្បំ នពាេះអា កនបើ កបរ
នយនាុ បករណ៍ ដដលមាននលប នអត្ិ បរមានលើ ស ពី ៤០(ដស
សិ ប)រីឡូដមទ្ត្កាុងមួយនមាង ទ្ត្ូវមានបណណ នបើកបរទ្បន រ ។
នដើ មបីមានសិរិទ្ធ បឡងយកបណណ នបើ កបរទ្បន រ

សិន។
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ទ្ត្ូវមានបណណ នបើកបរទ្បន រ ឬ

១

៧ អាកនបើកបរ

នយនាទ្បន រ ឬ

អាច្បនបើកបរ

៨ អាកមានបណណ នបើ កបរទ្បន រ អាច្បនបើ កបរ
លងកាត្់ កា រទ្បឡងយកបណណ នបើ កបរ

នយនាទ្បន រ

២ អាច្បនបើកបរ

ាន។
នដើមបីមានសិរិទ្ធ បឡងយកបណណ នបើកបរទ្បន រ

ឬ

ឬ

២ ទ្ត្ូវមានបណណ នបើកបរទ្បន រ

១ សិន។

១១ នដើមបីមានសិរិទ្ធ បឡងយកបណណ នបើកបរទ្បន រ
ឬ

នយនាទ្បន រ

១

១ ទ្ត្ូវមានបណណ នបើកបរទ្បន រ សិន។

១០ នដើមបីមានសិរិទ្ធ បឡងយកបណណ នបើកបរទ្បន រ

ឬ

១

កាុងករណីាន
តាមរយៈបណណ នបើ កបរ
នយនា

នយនា ទ្បន រ

១បុដនាអាកមានបណណ នបើ កបរទ្បន រ

ទ្បន រ

នយនាទ្បន រ ាន។

ឬ

ទ្ត្ូវមានបណណ នបើកបរទ្បន រ ឬ

សិន។
១២ អា កមានបណណ នបើ កបរទ្បន រ

អាច្បមានសិ រិធនបើ កបររថ្យនា សន

មានរមងន់សរុបអត្ិ បរមា នលើ សពី ០ ៧៥(សូ នយនកប សច្បិ ត្សិ បទ្ាំ)នតានាន
បណណ នបើ កបរ ដូ ច្បជា

ឬ

)ឬ

ា ងរុមកដដល
នៅតាមទ្បន រ

។

មាត្រា ២ .អាកកាន់ បណណ នបើកបរទ្រប់ទ្បន រមានសិរិនធ បើកបរ
ទ្ាំ)្ាំ។

នយនាានរហូត្ដល់អាយុ ៥(ហុកសិប

ចប់ ពីអា យុ ៥(ហុ កសិ បទ្ាំ ) ្ាំនឡើ ងនៅ

អា កកាន់ បណណ នបើ កបរអាច្បអនុ

ា ត្ឲ្យ

នបើ កបរាន បុដនាទ្ត្ូវ ពិនិត្យសុខភាព និ ងបាូរបណណ នបើកបរដដលមានសុ ពលភាពរយៈនពល២(ពីរ)

្ាំមាង។

សុពលភាពននទ្បន របណណ នបើ កបរក

និង មានរយៈនពល ដូច្បខាងនទ្កាម

១ បណណ នបើកបរទ្បន រក និងទ្បន រ
២ បណណ នបើកបរទ្បន រ
៣ អា កកាន់ បណណ នបើ កបរ

និង

មានសុពលភាពរយៈនពល១០(ដប់)្ាំ។

មានសុពលភាពរយៈនពល៥(ទ្ាំ)្ាំ។

ទ្ត្ូវ សុំ បូដរបណណ នបើ កបរមុ នអស់ សុ ពលភាពនដ្ឋយភាាប់ មក

ជាមួ យ នូ វ លិខិត្ពិនិត្យសុ ខភាពដដលប ា ក់ថាអាច្បនបើកបរាន។ ការមិនានមកបដូរបណណ នបើ ក

បរថ្មី ទ្ត្ូវររួលការពិ ន័យ សបតាមបរបបញ្ា ត្ិនា នច្បាប់ននេះ។

ការពិ និត្យសុ ខភាពទ្ត្ូវមានលិខិត្ប ា ក់ ថាអាច្បនបើ កបរានពីទ្រូនពរយនៅតាមមនទីរនពរយ
ឬមណឌល សុខភាពដដលទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្កសួងសុខា ិ ាល។
មាត្រា

.-

ទ្រប់បណណ នបើ កបរទ្ត្ូវ មានបណណ ពិនុទ ដដលមានពិ នុទ សរុ ប ច្បំនួន១២(ដប់ពីរ)ពិ នុទ នហើយច្បំនួន
ពិនុននេះ
ទ
ទ្ត្ូវកាត្់បនថយនៅនពលទ្បទ្ពឹ ត្ដបរនលមើសច្បរាច្បរណ៍ ដដលមានដូច្បខាងនទ្កាម
ក- ទ្ត្ូវកាត្់បនថយ១(មួយ)ពិនុទ

- មិនពាក់ដខសទ្កវាត្់ ឬមួកសុវត្ថិភាព
- នទ្បើន ើង
ល

វ នៅនពលជួបនឹ ង

នមកពី រិសផ្ទុយ

- នបើកបរជាន់តាមដខសរំនូសបងូ ត្ក

27¼47

ដ លទ្រូងផ្លូវ

- នបើកបរនលើសនលប នកំណត្់ចប់ ពី១(មួ យ)
មួយនមាង

នៅ១ (ដប់ទ្ាំបួន)រីឡូដមទ្ត្កាុង

- នបើកបរនៅនពលយប់នដ្ឋយោមនន ើង
ល ទ្រប់ ទ្ោន់ តាមទ្បន រ

នយនដ

- ផ្ទុកមនុសសនលើសកំណត្់។

ខ- ទ្ត្ូវកាត្់បនថយ២(ពីរ)ពិនុទ

- នបើកបរនលើសនលប នកំណត្់ចប់ ពី២០(នមៃ)
មួយនមាង

នៅ២ (នមៃទ្ាំបួន)រីឡូដមទ្ត្កាុង

- នបើកបរបនងាើននលប ននៅនពលនរកំពុងដជងខលួន

- បត្់ន វង ស្ថដំ មិនានទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ
- បត្់ទ្ត្ឡប់នទ្កាយនៅកដនលង

ម

ត្់

- មិននោរពលកខណឌននបណណ នបើកបរ
- បត្់ន វង ស្ថដំ ឬ

ប់មិនានឲ្យស

ា ជាដំណឹង

- ដជងឬនជៀសមិ នានទ្ត្ឹ មទ្ត្ូវ
- នបើកបរនដ្ឋយោមនរុកច្បននាលេះសុវត្ថិភាពទ្រប់ទ្ោន់ដដលបងាឲ្យមាននទ្ោេះថាាក់
- នបើកបរនដ្ឋយនធ្វសទ្បដហស នធ្វើឲ្យរ ំខានដល់អាកនទ្បើទ្ាស់ ផ្ូវដនរនរៀត្
ល

- មិនានឲ្យស

ា ជាដំណឹងទ្ត្ឹ មទ្ត្ូវនៅនពលនច្បញដំនណើរ

នមានលកណៈបនច្បចកនរសមិនទ្ត្ឹ មទ្ត្ូវ

-

- ផ្ទុករំ និញមិ នានទ្ត្ឹ មទ្ត្ូវ

- ច្បត្
-

ននៅនលើរំនូសសទ្មាប់នថ្មើរនជើង លងកាត្់

ប់ឬច្បត្នៅនលើ រំនូសត្ទ្មឹមទ្រូងផ្លូវ

- ដ្ឋក់កុមារអាយុនទ្កាម១០(ដប់)្ាំ ឲ្យអងុ យនៅនៅអីដផ្ាកខាងមុខននរថ្យនដ
- មិនានដ្ឋក់កុមារអាយុនទ្កាម៥(ទ្ាំ)្ាំ ឲ្យអងុយកាុងនៅអី សទ្មាប់កុមារអងុយ
ឬនដកកាុង រថ្យនា

- នរច្បពីម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ដដលនធ្វើការទ្ត្ត្ពិនិត្យ។
រ- ទ្ត្ូវកាត្់បនថយ៣(បី)ពិ នុទ
-

ប់ឬច្បត្នៅកដនលងដដលនទ្ោេះថាាក់

- ដជងដដលទ្បកបនដ្ឋយនទ្ោេះថាាក់
- នបើកបរដជងោានៅកដនលង
- បដូររិសោមនឲ្យស

ម

ត្់

ា ជាដំណឹង

- នបើកបរ លងកាត្់រំនូសបងូត្ជាប់ក

ដ លទ្រូងផ្លូវ

- នបើកបរនលើសនលប នកំ ណ ត្់ ច ប់ ពី៣ ០(ស្ថមសិ ប)នៅ៣ (ស្ថមសិ បទ្ាំបួន)
រីឡូដមទ្ត្កាុង មួយនមាង

ឹ ចប់ពី០,២៥(សូនយនកប សនមៃទ្ាំ)
- នបើកបរកាុងនពលមានអទ្តាជាត្ិ សវង

នៅ

០,៣ (សូនយ នកប សស្ថមសិបទ្ាំបួន)មីលីទ្កាមកាុងមួយលីទ្ត្ខយល់ ឬចប់ពី

28¼47

០,៥០(សូ នយនកប ស
មួយលីទ្ត្

សិប) នៅ០,៧ (សូនយនកប សច្បិត្សិបទ្ាំបួន)ទ្កាមកាុង

ម

- នបើកបរទ្ប
- កំហុសននការ

ំ ងោាតាមផ្លូវនដ្ឋយោមនច្បាប់អនុ

ប់ឬការមិ នផ្ដល់សិរិអា
ធ រិភាពនៅកដនលងនថ្មើរនជើង លងកាត្់

- មិននោរពន ើង
ល ស

ា ច្បរាច្បរណ៍ពណទ្កហម

- មិននោរព ល កស

ា

- មិននោរពស

ា ត្

ប់ ឬស

ា សិរិធអារិភាព

ា ប ា ច្បរាច្បរណ៍របស់នររាលច្បរាច្បរណ៍។

- ទ្ត្ូវកាត្់បនថយ៤(បួន)ពិនុទ

- នបើកបរនលើសនលប នកំណត្់ចប់ ពី៤០(ដសសិប) នៅ៤ (ដសសិបទ្ាំបួន)រីឡូដមទ្ត្
កាុងមួយនមាង
- នបើកបរមិននោរពសិរិអា
ធ រិ ភាពនៅទ្ត្ង់ ផ្ូលវទ្បសពវ

- នបើកបររនទឹមោា

- នធ្វើឲ្យសទេះច្បរនដច្បរាច្បរណ៍
- មិនានផ្ដល់សិរិធអារិភាពឲ្យ
- រំនិញ ល ក់ ពីនលើ

នយនដមានសិរិអា
ធ រិភាព

ននពលកំពុងនបើ កបរ

- នបើកបរប្ ច សរិសច្បរាច្បរណ៍
- នបើកបរបន

េះ នរច្បុេះនឡើង ្ប ឬនកៀរ។

ង- ទ្ត្ូវកាត្់បនថយ (ទ្ាំមួយ)ពិ នុទ

- នបើកបរនលើសនលប នកំណត្់ចប់ ពី៥០(

សិប)រីឡូដមទ្ត្កាុងមួយនមាងនឡើងនៅ
ឹ ចប់ ពី០,៤០(សូ នយនកប សដសសិ ប)មីលីទ្កាម
- នបើកបរកាុងនពលមានអទ្តាជាត្ិ សវង
កាុងមួយលីទ្ត្ខយល់

ឬចប់ ពី០,៨០(សូ នយនកប សដបត្សិប)ទ្កាមកាុងមួយលីទ្ត្

មនឡើងនៅ ឬ មាន រធិពលនទ្រ ងនញ ន

- រត្់នរច្បខលួននពលមាននទ្ោេះថាាក់ច្បរាច្បរណ៍

- នទ្បើទ្ាស់ ល កនលខនិងបណណ សមាល់
- នបើកបរនលមើសច្បាប់ច្បរាច្បរណ៍
នហើយប

នយនដដកលងកាលយ

នហើយបងាឲ្យមានរបួសដល់អាកដនរនដ្ឋយអនច្បត្នា

ា លឲ្យអាករងនទ្ោេះ មានអសមត្ថភាពនធ្វើការ រកាុងរយៈនពលនសមើឬនលើស

ពី៨(ទ្ាំបី)នថ្ង រិត្ពីនថ្ងនកើ ត្នហត្ុឬស្ថលប់

- កំ ហុ ស មិ នរាងចលននការនទ្បើ ទ្ាស់ បណណ នបើ កបរហួ ស សុ ពលភាព ឬមិ នទ្ត្ឹ ម
ទ្ត្ូ វតាមទ្បន រ

ន

- បដិនសធ្មិ នឲ្យនធ្វើនត្សដជាត្ិអាល់កុលឬស្ថរ

ត្ុនញ ន

- ផ្ទុកមនុសសនលើរំនិញ។
កាុងករណីទ្បទ្ពឹត្ដបរនលមើសមដង ការកាត្់ ពិនុមិ
ទ នទ្ត្ូវឲ្យនលើសពី៨(ទ្ាំបី)ពិនុនឡើ
ទ
យ។
មាត្រា

.-

ករណីដដលពាក់ព័នធនឹងបណណ ពិនុទ

29¼47

- កាុងករណីអស់ ពិនុទ បណណ នបើ កបរទ្ត្ូវរុ កជានមា

ៈ។ នបើអាកនបើ កបរមានបំណងច្បង់

ទ្ត្ូវនរៀននិងទ្បឡងយកបណណ នបើ កបរនឡើងវ ិញកាុងរយៈនពល

ានបណណ នបើកបរថ្មី

ងត្ិច្ប (ទ្ាំមួយ)ដខ ចប់ពីនថ្ងដដលបណណ នបើកបរទ្ត្ូវរុកជានមា
អាកនបើកបរបងាឲ្យមានរបួសដល់អាកដនរនដ្ឋយអនច្បត្នា
នទ្ោេះមានអសមត្ថភាពនធ្វើការ

ៈ នលើកដលងដត្

នហើយប

ា លឲ្យអាករង

រកាុងរយៈនពលនសមើឬនលើ ស ពី ៨(ទ្ាំ បី) នថ្ង រិ ត្ពី នថ្ង

ិ
នកើ ត្នហត្ុ ឬស្ថល ប់ អាកនបើកបរអាច្បនរៀននិងទ្បឡងយកបណណ នបើ កបរ ជាថ្មីនឡើ ងវញ
កាុងរយៈនពល
ងត្ិ ច្ប៥(ទ្ាំ)្ាំ ចប់ ពីនថ្ងដដលបណណ នបើកបរទ្ត្ូវរុ កជានមា ៈ
- កាុងករណីដដលពិ នុទ្ត្ូ
ទ វានកាត្់បនថយមួ យច្បំនួននហើយ បុដនដកុងរយៈនពល៣(បី
ា
)្ាំ
បនាទប់ពីការដកពិ នុទ ច្បុ ងនទ្កាយ

អា កនបើ កបរមិ នាននធ្វើ ឲ្យមានកំ ហុ ស អវី មួយ ដថ្ម

នរៀត្នដើមបីឲ្យកាត្់ បនថយពិនុននាេះ
ទ
អាកនបើកបរទ្ត្ូវររួលបណណ ពិនុថ្ម
ទ ីដដលមានច្បំ នួន

១២(ដប់ពីរ)ពិនុនដ្ឋយសវ
ទ
័ យ ទ្បវត្ដិ

- កាុងករណីដដលពិ នុទ្ត្ូ
ទ វានកាត្់បនថយមួ យច្បំនួននហើយ
ិ
ពិនុនឡើ
ទ
ងវ ញ

ទ្កសួ ងស្ថ

ទ្ត្ូវ នធ្វើកា រនរៀនបំ បនរយៈនពល២(ពី រ)នថ្ង

បុដនដអាកនបើ កបរច្បង់បនងាើន
ដដលនរៀបច្បំ នឡើ ងនដ្ឋយ

រណការ និងដឹកជញ្ូា ន។ កាុងការនរៀនននេះ ពិនុអាច្បនកើ
ទ
ននឡើ ង៤(បួ ន)

ពិនុទ បុដនដមិនអនុ

ា ត្ឲ្យមានច្បំនួន សរុប នលើ ស ពី ១១(ដប់ មួយ )ពិ នុទនឡើ យ។ អាក

នបើ កបរអាច្បនរៀនាននទ្ច្បើ នដង នដើ មបី បនងាើ នកាុ ង រយៈនពល២(ពីរ)្ាំ
ងយូរ។
ិ សទ្មាប់ បណណ នបើ កបរ ទ្ត្ូវកំ ណត្់នដ្ឋយទ្បកាស
នីត្ិវ ិធ្ីននការដកនិ ងបំនពញពិនុទនឡើ ងវញ

អនា រ ទ្កសួងរបស់រដាម្នាីទ្កសួងស្ថ
មាត្រា

រណការនិងដឹកជញ្ូា ននិងរដាម្នាីទ្កសួងម

នផ្ទ។

.-

នលើកដលងដត្មានកិច្បចទ្ពមនទ្ព ង ឬអនុ ស

ា អនារ ជាត្ិ ររួ ល ស្ថល់បណណ នបើកបរនៅវ ិញ

នៅមកជានរវភារី ឬពហុភារីជាមួយទ្ពេះរាជា

ច្បទ្កកមុ ជា ជនបរនរសដដលច្បូ លមកស្ថាក់នៅ
សបច្បាប់នហើ យ មានបំ ណ ងនបើ កបរនលើ ផ្ូល វថ្ា ល់ កុាងទ្ពេះរាជា
ច្បទ្កកមុ ជា
ទ្ត្ូ វមានបណណ

នបើ កបរកមុ ជាតាមមនធ្ ាយពីរ

ង

១ ទ្ត្ូវទ្បឡងយកបណណ នបើ កបរដូ ច្បទ្បជាពលរដាដខមរដដរ។
២ ទ្ត្ូវយកបណណ នបើកបររបស់ទ្បនរសខលួន

ពាកយសុំនៅទ្កសួងស្ថ

មកបដូរយកបណណ នបើកបរកមុជានដ្ឋយដ្ឋក់
រណការនិងដឹ កជញ្ូា ន និងទ្ត្ូវបំនពញលកខណឌដូច្បខាងនទ្កាម

ក ទ្ត្ូវមានលិខិត្ លងដដននិងរិដ្ឋាការមានសុពលភាព។
ខ ទ្ត្ូវមានបណណ នបើកបរមានសុពលភាព។

រ មានអាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់នដ្ឋយមាននសច្បកដីប ា ក់របស់នម

ុំឬន

ស ា ត្់។

មានលិខិត្ប ា ក់ កាយសមបទ។
ង កាុងករណីដដលបណណ នបើ កបរមិ នសរនសរជាភាស្ថអង់នរលសឬភាស្ថារាំង ទ្ត្ូវដត្
បកដទ្បជាភាស្ថដខមរ ឬភាស្ថអង់នរលស ឬភាស្ថារាំងនដ្ឋយមានការប ា ក់ររួលស្ថល់ពីស្ថថន
រូត្ ឬរីស្ថថនកុងសុ ល ឬរីស្ថថនរបស់នបសកកមមរបស់ខួន។
ល

30¼47

សុពលភាពបណណ នបើកបររបស់ ជនបរនរស ដដលទ្ត្ូវានបដូរយកបណណ នបើកបរកមុជាមាន

រយៈនពល១(មួយ)្ាំ។ សុពលភាពបណណ នបើកបររបស់ជនបរនរស

ដដលានទ្បឡងជាប់ មាន

រយៈនពលដូច្បោានឹ ងពលរដាដខមរដដរ។
ជនបរនរសដដលមានបណណ នបើ កបរទ្បន រ
ទ្បន រ

និង

មាត្រា

និ ង

មិ នអាច្បបដូរយកបណណ នបើ កបរកមុជា

ាននឡើយ បុដនដអាច្បបដូរយកបណណ នបើកបរទ្បន រកនិ ង ាន។

.-

ទ្រប់ស្ថលាបនទ្ង ននបើកបរ

នយនា

ទ្ត្ូវមានលិខិត្អនុ

ា ត្ឲ្យនធ្វើអាជីវកមមស្ថលា

ិ ីសិក និងទ្ត្ូវសថិត្នៅនទ្កាមការទ្រប់ទ្រងនិងទ្ត្ត្ពិ និត្យ
ទ្ត្ូវមានកមមវធ្

បនទ្ង ននបើកបរ

នយនា

របស់ទ្កសួងស្ថ

រណការ និងដឹ កជញ្ូា ន។

ទ្រប់ ទ្រូ បនទ្ង ននៅស្ថលាបនទ្ង ននបើ កបរ
សមត្ថភាពទ្រូបនទ្ង ននបើកបរ
ិ ី
លកខណឌនិ ងនីត្ិវធ្

នយនា

ទ្ត្ូវ មានវ ិ

នយនា ដដលនច្បញនដ្ឋយទ្កសួងស្ថ
ននការនច្បញលិខិត្អនុ

ា បនបទ្ត្ប ា ក់

រណការនិ ងដឹកជញ្ូា ន។

ា ត្ឲ្យនធ្វើអាជីវកមមស្ថលាបនទ្ង ននបើកបរ

នយនានិង ការទ្បឡងយកវ ិ ា បនបទ្ត្ប ា ក់ សមត្ថភាពទ្រូបនទ្ង ននបើកបរ
ិ ី សិក នៅស្ថលា បនទ្ង ននបើ កបរ
កមមវធ្
ស្ថ

រណការនិងដឹកជញ្ូា ន។

កាុងករណីចំាច្ប់ ទ្កសួងម

ទំងអស់។
មាត្រា

នយនា ទ្ពមទំង

នយនា ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួង

នផ្ទមានសិ រិទ្ធ ត្ត្ពិ និត្យទ្រប់ស្ថលាបនទ្ង ននបើ កបរ

នយនា

.-ថ្មី

ទ្រប់

នយនានៅនពលដ្ឋក់ឲ្យនធ្វើច្បរាច្បរណ៍នៅនលើផ្ូវថ្ា
ល ល់

យនានិងមានពាក់ ល កនលខសមាល់
ទ្រប់

ទ្ត្ូវមានបណណ សមាល់

ន

នយនានិងបំពាក់ ល កនលខសមាល់

ន

នយនា។

នយនា ទ្ត្ូវច្បុេះបញ្ាីផ្ាល់បណណ សមាល់

យនា។ ច្បំនពាេះរុមក ឬសមីរមកមានរមង
ុ
ន់សរុបនលើសពី៧៥០(ទ្ាំពីររយ
ច្បុេះបញ្ាីផ្ាល់បណណ សមាល់ និងបំពាក់ ល កនលខដូច្ប
ទ្កសួងស្ថ

រណការ និងដឹកជញ្ូា ន

ច្បុេះបញ្ាីរួច្បជូ នទ្កសួងម
ទ្កសួងម
យនា ទ្ត្ីច្បទ្ក

នយនាដដរ។

ទ្ត្ូវផ្ាល់បញ្ាីសិ ត្
ថ ិ

សិប)រីឡូទ្កាម ទ្ត្ូវ

នយនាទ្រប់ទ្បន រដដលាន

នផ្ទមួយដខមាង។

នផ្ទ និងទ្កសួងការពារជាត្ិ ទ្ត្ូវផ្ាល់ព័ត្មានអំ ពីច្បំនួនរថ្យនា នទច្បទ្ក

ន

នយនា ឬនទ្រ ងច្បទ្កដដលជាទ្រពយសមបត្ាិរបស់រដា ដដលសថិត្នទ្កាមការទ្រប់ទ្រង

របស់ខួនជូ
ល នទ្កសួ ងស្ថ រណការ និងដឹកជញ្ូា ន ៣ (បី) ដខមាង នលើកដលងព័ ត្មានសមាងត្់ ដដលពាក់
ព័នធនឹងសនាិសុខជាត្ិ ។

ការច្បុេះបញ្ាីផ្ាល់បណណ សមាល់

នជំ និេះ

និងបំពាក់ ល កនលខសមាល់

នជំ និេះ ទ្ត្ូវ

កំណត្់នដ្ឋយអនុទ្កឹត្យ។
មាត្រា ៨ .-ថ្មី

ទ្រប់មាចស់

ងលក់

នយនាទ្រប់ទ្បន រ មានកាត្ពវកិច្បចបំនពញដបបបរច្បុេះបញ្ាី

31¼47

ន

យនាសុំបណណ សមាល់

នយនា

និងសុំ ល កនលខសមាល់

នយនាឲ្យានច្បប់ សពវទ្រប់មុននិ ង

ទ្បរល់ឲ្យអាករិញ។
ការលក់ រិញ ការនធ្វើ អំន

យ និ ងរាល់ រទ្មង់ នផ្សង នរៀត្ ដដលនាំ ឲ្យមានការ ល ស់

បាូ រកមម សិ រិ ធករនន
នយនា ទ្ត្ូ វ បំ នពញសំ ណុំ ដបបបរនដើ មបីនផ្ទរ កមម សិ រិធ
នយនា ។ ដបបបរ
និងនីត្ិវ ិធ្ីននការនផ្ទរកមមសិរិធ នយនា ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសអនារទ្កសួ ង រវាងទ្កសួ ងស្ថ រណការ
និងដឹ កជញ្ូា ន និងទ្កសួ ងនសដាកិច្បចនិងហិ រញ្ា វត្ថុ។
មាច ស់

យនា នូវ

នយនា ទ្រប់ ទ្បន រ

នយនាទំង

យដដល

មានកាត្ពវ កិ ច្បចបំនពញដបបបរលុ បនច្បញពី បញ្ាី

ប់នទ្បើទ្ាស់។

ិ ីននការច្បុេះបញ្ាី
ដបបបរនិងនីត្ិវធ្
ការលុបនច្បញពីបញ្ាី

ន

នយនា ការផ្ាល់ ល កនលខសមាល់

នយនា

និង

នយនា ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួងស្ថ

រណការ និង

ទ្រប់ រ ថ្យនដ រុមក និ ងសមី រុមកដដលនធ្វើច្បរាច្បរណ៍នលើផ្ូវថ្ា
ល ល់ ទ្ត្ូវមានវ ិ

ា បនបទ្ត្ទ្ត្ត្

ដឹកជញ្ូា ន។
មាត្រា ៩ .ពិនិត្យលកណៈបនច្បចកនរស
ហុនដដលមានការ អនុ
សុពលភាពននវ ិ
នទ្កាម

នជំនិេះ

នច្បញនដ្ឋយទ្កសួងស្ថ

រណការនិងដឹកជញ្ូា នឬទ្កម

ា ត្ពីទ្កសួ ងស្ថ រណការនិងដឹកជញ្ូា ន។
ា បនបទ្ត្ទ្ត្ត្ពិ និត្យលកណៈបនច្បចកនរស
នជំនិេះ ទ្ត្ូវកំណត្់ ដូច្បខាង

១ រថ្យនដ ថ្ីមជា ទ្បន ររថ្យនា ទ្រស្ថរដដលមិ នទន់ នទ្បើ ទ្ាស់ ទ្ត្ូ វ សុំ វ ិ

ពិនិត្យលកណៈបនច្បចកនរស

ា បនបទ្ត្ទ្ត្ត្

នយនដនលើ ករី១ ដដលមានសុ ពលភាព៤(បួន)្ាំ។ បនាទប់មកទ្ត្ូវ

នធ្វើការទ្ត្ត្ពិនិត្យ លកណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់២(ពីរ)្ាំមដង។

២ រថ្យនដច ស់ ជា ទ្បន ររថ្យនាទ្រស្ថរដដលាននទ្បើ ទ្ាស់ រួ ច្បនហើ យ ទ្ត្ូ វ នធ្វើ ការទ្ត្ត្

ពិ និត្យលកណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់០២(ពីរ)្ាំមដង។

៣ រថ្យនដថ្ីនម ធ្វើអាជីវកមមដឹកអាកដំនណើរ ដឹ ករំនិញ និ ងរថ្យនដុបករណ៍ថ្មី ដដលមិ នទន់
ទ្ត្ូវសុំវ ិ

នទ្បើទ្ាស់

ា បនបទ្ត្ទ្ត្ត្ពិ និត្យលកណៈបនច្បចកនរស

នយនដនលើ ករី១ ដដលមាន

សុពលភាព២(ពីរ)្ាំ។ បនាទប់មកទ្ត្ូវនធ្វើការទ្ត្ត្ពិនិត្យលកណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់១(មួយ)្ាំ

មដង។

៤ រថ្យនដចស់នធ្វើអាជីវកមមដឹកអាកដំនណើរ ដឹករំនិញ និ ងរថ្យនដុបករណ៍ចស់ដដលាន

នទ្បើទ្ាស់ រួច្បនហើយ ទ្ត្ូវនធ្វើការទ្ត្ត្ពិនិត្យលកណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់ ១(មួយ)្ាំមដង។
៥ រុមកថ្មីនិងសមីរមកថ្ម
ុ
ីដដលមិនទន់នទ្បើទ្ាស់

បនច្បចកនរស

ទ្ត្ូវសុំវ ិ

ា បនបទ្ត្ទ្ត្ត្ពិ និត្យលកណៈ

នយនដដដលមានសុពលភាព២(ពីរ)្ាំ។ បនាទប់មកទ្ត្ូវនធ្វើការទ្ត្ត្ពិនិត្យលកណៈ

បនច្បចកនរស នរៀងរាល់ ១(មួយ)្ាំមដង។

រុ មកចស់ និងសមី រុ មកចស់ ដដលាននទ្បើ ទ្ាស់ រួ ច្បនហើ យ

លកណៈ បនច្បចកនរសនរៀងរាល់១(មួយ)្ាំមដង។
៧ ទ្ត្ីច្បទ្ក

នយនានិងនទច្បទ្ក

បនច្បចកនរសនរៀងរាល់ ១(មួយ)្ាំមដង។

នយនាសន

32¼47

ា ងរុមក

ទ្ត្ូវ នធ្វើ ការទ្ត្ត្ពិ និត្យ

ទ្ត្ូវនធ្វើការទ្ត្ត្ពិនិត្យលកណៈ

៨ ទ្រប់រថ្យនដ រុមក និងសមីរុមកដដលនរើ បានដកនច្បាកុាងទ្បនរសរួច្ប មុ ននឹងច្បុេះបញ្ាីសុំ
បណណ សមា ល់ និងសុំ ល កនលខ ទ្ត្ូវ នធ្វើកា រទ្ត្ត្ពិ និត្យលកណៈបនច្បច កនរសជាមុ នសិ ន ។ បនាទ ប់
មកទ្ត្ូ វនធ្វើ ការ ទ្ត្ត្ពិនិត្យលកណៈបនច្បចកនរសនរៀងរាល់១(មួ យ)្ាំមដង។
ការកំណត្់លកណៈបនច្បចកនរស

នជំ និេះ និងការទ្ត្ត្ពិនិត្យលកណៈបនច្បចកនរស

ជំនិេះទ្រប់ ទ្បន រ ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួ ងស្ថ

មាត្រា ០ .-

ទ្រប់មជ មណឌលទ្ត្ត្ពិ និត្យលកណៈបនច្បចកនរស

អាជីវកមមទ្ត្ត្ពិនិត្យលកណៈបនច្បចកនរស

នយនា ទ្ត្ូវមានលិខិត្អនុ

នយនា នច្បញនដ្ឋយទ្កសួងស្ថ

ជញ្ូា ន។
ិ ីននការនច្បញលិខិត្អនុ
លកខណឌនិ ងនីត្ិវធ្

ន

រណការនិងដឹកជញ្ូា ន។

ា ត្ឲ្យនធ្វើ

រណការ និងដឹក

ា ត្ឲ្យនធ្វើអាជីវកមមទ្ត្ត្ពិ និត្យលកណៈបនច្បចកនរស

នយនា ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួងស្ថ

រណការនិងដឹកជញ្ូា ន។

មាត្រា ១ .មាចស់

នយនាដដលត្ទ្មូវឲ្យមានការ

នារាប់រង សបតាមច្បាប់សី ព
ា ីការ

នៅនពលដដល

នារាប់រងជាកាត្ពវកិច្បច

ទ្ត្ូវបំនពញកាត្ពវកិច្បច

នារាប់រងនិ ងបរបបញ្ា ត្ិដា ដលពាក់ព័នធនឹង ការ

នយនាទ្ត្ូវានយកនៅនធ្វើច្បរាច្បរណ៍នៅនលើផ្ូវថ្ា
ល ល់។

នារាប់រង

មាត្រា ២ .អនុ

ទ្រប់

នដ្ឋានជួសជុល

នយនដនិង

ា ត្ឲ្យនធ្វើអាជីវកមមនច្បញនដ្ឋយទ្កសួ ងស្ថ

នដ្ឋានដកនច្បា ដំនឡើង

សិបបកមម និងកាុងករណីចំាច្ប់ទ្ត្ូវមានការទ្ត្ត្ពិនិត្យពីទ្កសួងម
ការទ្រប់ទ្រង

មាត្រា

នដ្ឋានជួ សជុ លនិ ង

នយនដ

ទ្ត្ូវមានលិខិត្

រណការនិងដឹកជញ្ូា ន ទ្កសួង ស ហកមមនិង

នដ្ឋានដកនច្បាដំនឡើ ង

នផ្ទ។

នយនា ទ្ត្ូវកំ ណត្់នដ្ឋយអនុ ទ្កឹត្យ។

.-

នី ត្ិបុរលដដលនធ្វើ អា ជី វ កមម ដឹកជញ្ូា នរំ និញ និ ងអា កដំ នណើរនៅកាុងទ្បនរស ឬ ល ងដដន

ទ្ត្ូ វមានលិខិត្អនុ

ា ត្ឲ្យនធ្វើអាជីវកមមនច្បញនដ្ឋយទ្កសួ ងស្ថ

ិ ី ននការនច្បញលិ ខិត្អនុ
លកខណឌ និ ងនី ត្ិវ ធ្

រណការនិងដឹកជញ្ូា ន។

ា ត្ឲ្យនី ត្ិបុរលនធ្វើអា ជី វ កមម ដឹកជញ្ូា នផ្លូ វ

នោកកាុ ងទ្បនរសឬ លងដដន ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួ ងស្ថ

រណការនិងដឹ ក

ជញ្ូា ន។
មាត្រា

.-

ទ្រប់

នយនា រុមក ដដលយកនៅនទ្បើទ្ាស់កុងការនធ្វ
ា
ើអាជីវកមមដឹកជញ្ូា នរំ និញឬអាក

ដំនណើរ ទ្ត្ូវ មានលិខិត្អនុ
ដឹកជញ្ូា ន។

លកខណឌ

ា ត្ឲ្យនធ្វើអាជីវកមមដឹកជញ្ូា ននច្បញនដ្ឋយទ្កសួ ងស្ថ

ិ ី ននការនច្បញលិ ខិត្អនុ
និ ងនី ត្ិវធ្

ា ត្ឲ្យ

នយនានធ្វើអាជីវកមមដឹកជញ្ូា នផ្លូវ

នោកកាុង ទ្បនរសឬ លងដដន ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួ ងស្ថ
ជញ្ូា ន។

33¼47

រណការនិង

រណការនិងដឹ ក

មាត្រា

.-

ទ្រប់

នយនាឬរុមកដដលកំពុងនធ្វើសកមមភាពអាជីវកមមដឹកជញ្ូា ន ទ្ត្ូវមាន

ក- បណណ សមាល់

នយនដឬបណណ សមាល់រមកនិ
ុ
ង ល កនលខ

ខ- បណណ នបើ កបរទ្ត្ឹមទ្ត្ូវតាមទ្បន រ

នយនដ

រ- វ ិ ា បនបទ្ត្ទ្ត្ត្ពិនិត្យលកណៈបនច្បចកនរស
- លិខិត្អនុ
ង- វ ិ

ា ត្ឲ្យ

ា បនបទ្ត្

ច្ប- លិខិត្អនុ
មាត្រា

នយនដ

នយនដឬរុមកនធ្វើអាជីវកមមដឹកជញ្ូា ន

នារាប់រងនច្បញនដ្ឋយទ្កមហុន

នារាប់រង

ា ត្នផ្សងនរៀត្នច្បញនដ្ឋយស្ថថប័នមានសមត្ថកិច្បចពាក់ព័នធ។

.-

ការនរៀបច្បំផ្ុករំ
ទ
និញនិងមនុសស ទ្ត្ូវអនុវត្ដដូច្បខាងនទ្កាម
១- ការផ្ទុករំនិញនលើ

នជំនិេះ ទ្ត្ូវនរៀបច្បំឲ្យទ្ត្ឹមទ្ត្ូវនដើមបីការពារនឹ ង

- ការបងានទ្ោេះថាាក់ដល់មនុសសឬការនធ្វើឲ្យខូច្បទ្រពយសមបត្ដិស្ថ
នដ្ឋយការអូសឬ ល ក់តាមផ្លូវ

- ការាំងដ ាកអាកនបើកបរឬការនធ្វើឲ្យអន់ថ្យដល់លំនឹង

រណៈ ឬ កជន

ន និ ងការនបើកបរ

ន

- ការបងាឲ្យមានសំនឡង ឬការបនងាើនធ្ូលី ឬការនធ្វើឲ្យរខា
ំ ននផ្សង នរៀត្ដដលអាច្ប
នជៀសវាងាន
- ការនធ្វើឲ្យាំងន ើង
ល សដុប ន ើង
ល ស

ា បដូររិស កញ្ចក់ចំងពនល និ ង ល កនលខ នយនដ។
២- ទ្រប់ បករណ៍ការពារបដនថមដូ ច្បជាដខសនី ឡុង ដខសកាបទ្ច្បវាក់ និងកទ្មាលសំពត្់

ត្ង់ដដលនទ្បើទ្ាស់សទ្មាប់សុវត្ថិភាព ឬការពាររំនិញ ទ្ត្ូវទ្របនិងច្បងឲ្យានជាប់ល។
៣- កាុងទ្រប់ ករណីននការផ្ទុកវត្ថុនផ្សង ដដលមានបន

លូត្ហួសពីដរមខាងមុ ខនន

ន

ដ យដវង បនទុកននាេះមិនទ្ត្ូវឲ្យ
និងមិ នទ្ត្ូវឲ្យហួ សពីដរមខាងនទ្កាយនន នទ្បដវង៣(បី )ដមទ្ត្

ឬ ល ក់ អូសដីនឡើយ។
ទ្ត្ូ វ ច្បង

៤- ទ្បសិ ននបើ បនទុកទ្ត្ូវ លូ ត្ហួ ស ១(មួ យ)ដមទ្ត្ពី ដរមខាងនទ្កាយនន

ទ្ក

ត្់ពណទ្កហម

នពលយប់ទ្ត្ូវដ្ឋក់កញ្ចក់ចំងពនលពណទ្កហមនៅច្បុងបនទុក។

ររឹងបនទុកមិនទ្ត្ូវឲ្យនលើសហួសពីដរមររឹង
ននឡើយ

ន នពលនថ្ង

ន

នហើយកមស់មិនទ្ត្ូវឲ្យហួសនលើសពីដំបូល

នលើកដលងដត្រថ្យនដផ្ុកមនុ
ទ
សសច្បំនួនអត្ិបរមាទ្ត្ឹម២០(នមៃ)នាក់

រំនិញកមស់អត្ិបរមាទ្ត្ឹម០,៥០(សូនយនកប ស
ឬរនាំងចប់ភាាប់ដំបូល

ងរង
ឹ មាំ។

៥- កាុងករណីផ្ទុករំនិញនទ្ោេះថាាក់

នហើយទ្ត្ូវសរនសរន

ដដលអាច្បផ្ទុក
សិប)ដមទ្ត្ពីនលើដំបូល និងទ្ត្ូវមាននជើងរទ្ម

ទ្ត្ូវនរៀបច្បំរុកដ្ឋក់ ឬនវច្បខចប់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពល

ម េះទ្បន រនិងបិរ ល កស

ា សមាល់វត្ថុនទ្ោេះថាាក់ននាេះ។

- ការដឹកជញ្ូា នមនុ សសទ្ត្ូវមាននៅអីអងុយ

មាំ នហើយទ្ត្ូវឲ្យមាន

សុកភាពល។

ការផ្ទុកមនុ សសទ្ត្ូវ

ម

ត្់ ដូច្បខាងនទ្កាម

34¼47
4

ឬមានប ា ន់នដឬទ្បដ្ឋប់នតាង

ររង
ឹ

-

-

មផ្ទុកមនុសសនលើសពីច្បំនួនកដនលងអងុយ
និងដឹ កជញ្ូា ន

ដដលកំណត្់នដ្ឋយទ្កសួងស្ថ រណការ

មផ្ទុកមនុសសនៅនលើដំបូលកាបីនឬដំ បូលរថ្យនដ
មនតាងពីមុខ ពីនទ្កាយ ឬពីច្បំនហៀងរថ្យនដ

-

មផ្ទុកមនុសសនៅនលើរមកឬសមី
ុ
រមក
ុ
មផ្ទុកវត្ថុដដលមានកលិនអាទ្កក់ ឬមានជាត្ិពុលកាុងរថ្យនដដឹកមនុសស។

-

៧- បនច្បចកនរសផ្ទុក

ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសរបស់រដាម្នាីទ្កសួ ងស្ថ

រណការនិង

ដឹកជញ្ូា ន។
មាត្រា

.-

ការផ្ទុករំនិញនលើរថ្យនដ រុមក ឬសមីរមក
ុ
មិនទ្ត្ូវឲ្យនលើសរមងន់សរុបអត្ិ បរមារបស់ ន
ដដលកំណត្់នដ្ឋយនរាងច្បទ្កផ្លិ ត្ ននិ ងមិ នទ្ត្ូវឲ្យនលើ សរមងន់ អត្ិ បរមាសងាត្់នលើន ល និងរមងន់
សរុបអត្ិបរមា របស់

នដដលានអនុ ា ត្ដូច្បមានដច្បងកាុងច្បាប់សី ព
ដ ីផ្ូវថ្ា
ល ល់។
នៅនពល លងកាត្់ស្ថន ទ្រប់អាកនបើកបររថ្យនដ រថ្យនដសន ដ ងរុមកឬសមីរមក
ុ
ទ្ត្ូវ

នោរពតាមរមងន់សរុបអនុ

ា ត្អត្ិបរមាដដលកំណត្់ កុងស្ថ
ា
ល កស

រំហំរថ្យនដ និ ងរថ្យនដសន

ា ដ្ឋក់តាំងនៅពីមុខស្ថន។

ដ ងរុមកឬសមីរមក
ុ
ទ្ត្ូវកំណត្់ ដូច្បខាងនទ្កាម

ទ្បដវងររឹងអត្ិបរមាមិនទ្ត្ូវឲ្យនលើសពី ២ ៥០(ពីរនកប ស

សិប)ដមទ្ត្ នលើកដលង

ដត្

នយនដុបករណ៍ដដលមិនទ្ត្ូវឲ្យនលើ សពី៣(បី)ដមទ្ត្
ទ្បដវងកមស់អត្ិបរមាមិ នទ្ត្ូវឲ្យនលើសពី ៤ ២០(បួ ននកប សនមៃ)ដមទ្ត្

ទ្បដវងបន

ដ យអត្ិបរមាននរថ្យនដនីមួយ មិនទ្ត្ូវឲ្យនលើសពី១២ ២០(ដប់ ពីរនកប ស

នមៃ)ដមទ្ត្
ទ្បដវងបន

ា យអត្ិ បរមាននរថ្យនា នីមួយ ដដលមានសន

ា ងសមី រុមក មិនទ្ត្ូវ

ឲ្យនលើស ពី១ (ដប់ទ្ាំមួយ)ដមទ្ត្
ទ្បដវងបន

ា យអត្ិបរមាននរថ្យនានីមួយ ដដលមានសន

ា ងរុមក

មិនទ្ត្ូវឲ្យ

នលើសពី១៨ ដប់ទ្ាំបី)ដមទ្ត្
រំហំអត្ិ បរមារថ្យនានិងរថ្យនាសន
ខាងនលើ ននេះទ្ត្ូវសុំលិខិត្អនុ

ា ងរុមកឬសមីរមក
ុ
ដដលោមនដច្បងនៅកាុងច្បំណុច្ប

ា ត្ពិនសសពីរដាម្នាីទ្កសួ ងស្ថ

បរដ្ឋា នបនច្បច កនរសលមិ ត្សដីពីរំហំ និងរមង ន់

រដាម្នាីទ្កសួងស្ថ

រណការនិងដឹកជញ្ូា ន។

រណការនិងដឹ កជញ្ូា ន។

នជំ និេះ ទ្ត្ូវ កំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសរបស់

មាត្រា ៨ .ការបង់ទ្ាក់សទ្មាប់នថ្លនសវានច្បញបណណ នបើកបរ បណណ សមាល់

ទ្ត្ត្ពិនិត្យលកណៈបនច្បចកនរស និងលិ ខិត្អនុ

ការយត្

វនផ្សង

និ ងនសវានផ្សង

ល កនលខ វ ិ

ា បនបទ្ត្

ា ត្ឲ្យ
នយនដនធ្វើអាជីវកមម ទ្ាក់ពិន័យកាុង
ទ្ត្ូ វ កំ ណ ត្់ នដ្ឋយទ្បកាសអនា រទ្កសួ ងរបស់ រ ដា ម្នាី

ទ្កសួងនសដាកិច្បចនិងហិរញ្ា វត្ថុនិង រដាម្នាីទ្កសួងស្ថ

35¼47
5

រណការនិងដឹ កជញ្ូា ន។

ន

រអ្នវត្

ជំពូកទី៨
ប

ព
ីដ ី

រ

វ
ូ

ក

មាត្រា ៩ .រណៈកមាមធ្ិការជាត្ិ សុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក មានត្ួ នារីនរៀបច្បំនោលនន

សុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក និងដឹកនាំទ្ត្ត្ពិនិត្យការអនុវត្ាច្បាប់
នផ្សង នរៀត្ ពាក់ព័នធនឹងសុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក។
ទ្ប

ាយសាី ពី

និងលិ ខិត្បរដ្ឋានរត្ិយុត្ា

រណៈកមាមធ្ិការជាត្ិ សុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ដឹកនាំនដ្ឋយរដាម្នាីទ្កសួងម

ន រដាម្នាីទ្កសួងស្ថ

ពីទ្កសួង ស្ថថប័នពាក់ព័នធ។

រណការនិងដឹកជញ្ូា នជាអនុទ្ប

រណៈកមាម ធ្ិ ការជាត្ិ សុវ ត្ថិភា ពច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវនោក

នសនាធ្ិការ ដឹកនាំនដ្ឋយទ្កសួងស្ថ

នផ្ទជា

នអច្បិន្នាយ៍ និងសមាសភាពមក

មានអរនលខាធ្ិការដ្ឋានមួយជា

រណការនិងដឹកជញ្ូា ន និងអនុ រណៈកមមការមួយច្បំនួនជា

ជំនួយការ។

ការបនងាើត្ ការនរៀបច្បំ និងការទ្បទ្ពឹ ត្ានៅរបស់រណៈកមាមធ្ិ ការជាត្ិសុវត្ថិភាពច្បរាច្បរណ៍

ផ្លូវនោក ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយអនុទ្កឹ ត្យ។

ត្កិ និ

ទ
ិ អ្
ិ ំ

រប

ជំពូកទី៩

នដអ្
ី នវត្ដ

ប

ព
ីដ ី

រ

វ
ូ

ក

មាត្រា ០ .-

មហ្វនតីអ្នុវតតចាប់ចរាចរណ្៍ផ្លូវពគ្មករួមមាន

- មហ្វនតីមកពីទ្កសួងសាធារណ្ការនិ ងដឹកជញ្ូា ន

២- អ្ងភាពនរររលឬកងរាជអាវុ្ហតថដដលទទួលបនាុកពរៀបចំសត
ត ប់ធានប់ សុវតថិភាព

ចរាចរណ្៍ មានភារកិចច

- ចាត់ដចងចរាចរណ្៍ យមានសត
ត ប់ធានប់ ល

- តាមោន លាត និងពិ និតយអ្ំពពើាពលែើាសនឹ ងបទបបញ្តតិចរាចរណ្៍ពោយ ា ល់ឬពោយ
បករណ្៍បពចចកពទស

- ព្វើា ររយការណ្៍សតីពីស ភាពការណ្៍សត
ត ប់ ធាន ប់ ចរាចរណ្៍ បទពលែើាស ចរាចរណ្៍
និ ង ពទ្គ្មោះថានក់ចរាចរណ្៍ដដលពកើាតមានព

ពោយដ

ក

មានភារកិចចបដនថម

ើាង។

អ្ងភាពនរររលដដលទទួ លបនាុកពរៀបចំសត
ត ប់ធានប់សុវតថិភាពចរាចរណ្៍

- ពិន័យជាទ្រក់ ចំព

ោះអ្ំពពើាពលែើាសដដលទ្តូវផ្តនាាពទសពិន័យអ្នតរការណ្៍

- សទ្មោះសទ្មួលកនុងករណ្ីពទ្គ្មោះថានក់ចរាចរណ្៍ដូចមានដចងកនុងមាទ្តា៦
ពនោះ

ម្នចាប់

- ទ្តួតពិនិតយនិងកត់ទ្តាដំពណ្ើារពហតុពៅពពលមានពទ្គ្មោះថានក់ចរាចរណ្៍ កនុងករណ្ី

36¼47

ចាំរច់ ព្វើាការដកហូ តជាបពត
ត ោះអាសនននូវបណ្ណ ពបើា កបរ និ ងឃាត់ យានជំនិោះតាម

មាទ្តា៦២ មាទ្តា៦៦ និងមាទ្តា៦៧ម្នចាប់ពនោះ។

- ពរៀបចំនិងបញ្ូា នកំណ្ត់ពហតុទ្ពមទំងវតថុតាងពៅអ្យយការអ្មសាលាដំ បូង កនុងករណ្ី
មាត្រា ១ .-

កំណ្ត់ពោយចាប់ពនោះ។

កាុងការ
ត្់
នជំនិេះនដើមបីទ្ត្ត្ពិនិត្យ
នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកទ្ត្ូវអនុវត្ដនដ្ឋយ
នជៀសវាងការនធ្វើឲ្យសទេះច្បរាច្បរណ៍ឬការបងាឲ្យមាននទ្ោេះថាាក់ច្បរាច្បរណ៍។
មាត្រា ២ .-

ម្នដី នររាលច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវនោក

មានសិ រិធ ដកបណណ នបើ កបរពយួររុ កកាុ ងរយៈនពលមិ ន

នលើ ស ពី ៧ (ទ្ាំពីរ)នថ្ង និងដកពិ នុដូ
ទ ច្បមានដច្បងកាុងមាទ្តា៤៣ននច្បាប់ននេះច្បំនពាេះបរនលមើស

មួយដូច្បខាងនទ្កាម

១- នបើកបរខុសរិសច្បរាច្បរណ៍

ម

ត្់ ។

ឬនបើ កបរតាមរិ សច្បរាច្បរណ៍ដដលមានដ្ឋក់ ស

ា

២- នបើកបរនដ្ឋយនលប ននលើសចប់ពី៤០(ដសសិប)រីឡូដមទ្ត្កាុងមួយនមាងនឡើងនៅ

ពីនលប ន ដដលានកំណត្់កុាងច្បាប់ននេះ។
៣- មិននោរពសិរិអា
ធ រិភាព។

ដ លត្ ។

៤- មិននោរពស្ថលកស
៥- នបើកបរ

ា

ប់ ឬន ើលងស

នដដលមានកង់ទ្ច្បវាក់ដដក ទ ល់នៅនលើផ្ូវថ្ា
ល ល់ទ្កាលនៅសូ។

ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍

មិ នទ្ត្ូវដកហូ ត្បណណ នបើ កបរនិ ង កស្ថរនផ្សង របស់

កាុងករណី ពុំមានដច្បងកាុងច្បាប់ននេះ។
មាត្រា

ា ច្បរាច្បរណ៍ពណទ្កហមឬពណទ្កហម ឹល ប

នយនា

.-

កនុងករណ្ីមានពទ្គ្មោះថានក់ ចរាចរណ្៍អាស្ស័យពៅតាមករណ្ីនីមួយៗពនាោះ ការឃាត់យាន

ជំនិោះការឃាត់ មួល នអ្ន កពបើា កបរពដើា មបីសា កសួ រ ព័ ត៌មា ន និ ងការព្វើា កំណ្ ត់ ពហតុ ជាសមតថ កិចចរ បស់

មហ្វនតីនរររលចរាចរណ្៍ផ្លូវពគ្មកពៅកដនលងពកើាតពហតុ ។ កនុងករណ្ីដដលអ្នកពបើាកបរសថិតពៅពទ្កាម

ឥទធិពលពទ្រឿងស្សវ ឹង ឬពទ្រឿងពញៀន មហ្វនតីនរររលយុ តិ្
ត ម៌ដផ្នកចរាចរណ្៍ ឬមនាីរពពទយទ្តូវទ្តួត

ពិនិតយនិ ងពចញលិ មិតបញ្ញ
ា ក់អ្ទ្តាជាតិអាល់កុល ឬសារធាតុពញៀន ពដើាមបីភាាប់ជាមួ យកំណ្ត់ពហតុ
ពទ្គ្មោះថានក់ចរាចរណ្៍ពៅអ្យយការអ្មសាលាដំបូង។
មាត្រា

.-

បទពលែើាសចរាចរណ្៍ផ្លូវពគ្មកដដលទ្តូវផ្តនាាពទសោក់ពនធនាគ្មរ និងទ្តូវផ្តនាាពទសពិ ន័យជា

ទ្រក់ ជាសមតថកិចចរបស់តុលាការ។ កនុងករណ្ីពនោះ មហ្វនតីនរររលចរាចរណ្៍ផ្លូវពគ្មកដដលមាន

សមតថកិចចទ្តួតពិនិតយបទពលែើាសចរាចរណ្៍ផ្លូវពគ្មក ទ្តូវបញ្ូា នកំណ្ត់ពហតុសី ព
ត ីបទពលែើាសចរាចរណ្៍ផ្លូ វ

ពគ្មកពៅអ្យយការអ្មសាលាដំបូង។

37¼47

មាត្រា

.-

បរនលមើសច្បរាច្បរណ៍ដដលទ្ត្ូវផ្ដនាទនទសពិ ន័យអនដរការណ៍ជាសមត្ថកិច្បចរបស់ ម្នដីនររាល
ច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវនោក។ ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក អាច្បសទ្មេះសទ្មលកាុងករណីមាននទ្ោេះ
ថាាក់ដដលប ដ ល ឲ្យសងដត្សំណងខូ ច្បខាត្។ ទ្បសិ ននបើការសទ្មេះសទ្មល មិនានសនទ្មច្ប
ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកទ្ត្ូវនធ្វើកំណត្់នហត្ុកត្់ទ្តាស្ថលកស្ថាមនផ្សង
ាច្ប់ នដើ មបី

នាការពារផ្លទ្បន

នោកអាច្បរក រុ ក
មាត្រា

នយនាជាបន

ជន៍ តា មផ្លូ វច្បាប់ រ បស់ ភា រី

នហើយកាុងករណីចំ

ម្នដី នររាលច្បរាច្បរណ៍ ផ្លូវ

ា េះអាសនាមិនឲ្យនលើសពីមួយសាាហ៍។

.-

ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ទ្ត្ូវ

ជំនិេះរយៈនពលមិ ននលើ ស ពី ៣(បី )នថ្ង

ត្់

នជំនិេះមិនឲ្យនធ្វើច្បរាច្បរណ៍ឬ

ំងរុ ក

ន

នដើ មបី នធ្វើ ការពិ ន័យ និ ងដកត្ទ្មូ វលកណៈបនច្បច កនរសនៅ

តាមករណី ដដលអា ក នបើកបរានទ្បទ្ពឹត្ដនលមើសនឹងបរបបញ្ា ត្ិច្ប
ដ រាច្បរណ៍ ដូច្បខាងនទ្កាម
១-

នជំនិេះដដលអា កនបើ កបរកំ ពុងសថិត្នៅកាុ ងភាព សវ ឹង

នដ្ឋយមានអទ្តាជាត្ិ

អាល់កុលចប់ ពី០ ២៥(សូនយនកប សនមៃទ្ាំ)ដល់០ ៣ (សូ នយនកប សស្ថមសិបទ្ាំបួន)មីលីទ្កាម
កាុងមួយលីទ្ត្ខយល់ ឬចប់ ពី០ ៥០(សូ នយនកប ស
សិប)ដល់០ ៧ (សូនយនកប សច្បិត្សិបទ្ាំ
បួន)ទ្កាមកាុងមួយលីទ្ត្
ម ឬសថិត្នៅនទ្កាម រធិពលនននទ្រ ងនញ ន។
២-

ស្ថរ

នជំនិេះដដលអាកនបើកបរមិនទ្ពមឲ្យសមត្ថកិច្បចទ្ត្ត្ពិនិត្យអទ្តាជាត្ិអាល់កុលឬ

ត្ុនញ ន។
៣-

នជំនិេះដដលមានលកណៈបនច្បចកនរសមិនទ្រប់ទ្ោន់

អាច្បបងាឲ្យមាននទ្ោេះថាាក់

៤-

នជំនិេះដដលបនញ្ចញដផ្សងខាលំង ឬសំនឡងមាសុីនខាលំងនលើសបរដ្ឋានបនច្បចកនរស ឬ

ច្បរាច្បរណ៍។
បំពាក់ ទ្បព័នធន ើលងបំ លខុសសដង់ដ្ឋកំណត្់ នធ្វើឲ្យរខា
ំ នដល់អាកនទ្បើទ្ាស់ផ្ូវនផ្សងនរៀត្
ល
ឬអាកដដល

រស់នៅជាប់ដងផ្លូវថ្ាល់។
៥-

កំណត្់។
៧-

៨-

នជំនិេះផ្ទុករំនិញឬអាកដំនណើរនាំឲ្យាំងឬនរើសដរងដល់ អាកនបើកបរ ឬហួសកទ្មិ ត្
នជំនិេះដដលច្បត្នចលនៅនលើទ្រូងផ្លូវកាុងរីទ្បជុំជននលើសពី២៤នមាង។

នយនដដដលនបើ កបរហួសនពលកំណត្់ ទ្ត្ត្ពិនិត្យលកណៈបនច្បចកនរស។

នយនា ដដលនបើ កបរនលើ ស នលប នកំ ណ ត្់ ច ប់ ពី ៤០(ដសសិ ប)រី ឡូដមទ្ត្កាុ ង

មួ យ នមាង នឡើងនៅ។
មាត្រា

.-

ម្នាី នររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក

មានសិ រិធ សូទច្ប

នជំ និេះដដលច្បត្នធ្វើឲ្យរំខានឬអាច្ប

នាំ ឲ្យមាន នទ្ោេះថាាក់ដល់
នដនរ យកនៅរក រុ កនៅអងភាពនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក
កាុងករណីដដលមាចស់
នជំនិេះមិ នទ្ពមររួលការពិ ន័យ ឬោមនវត្ាមាន។
ការសទច្ប
នជំនិេះយកនៅរក រុ កនៅអងភាពនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក កទ្ត្ូវអនុវត្ា
ួ

ផ្ងដដរ ច្បំនពាេះ

នជំនិេះពាក់ព័នធនឹងនទ្ោេះថាាក់ច្បរាច្បរណ៍ដដលពុំអាច្បនដ្ឋេះ ស្ថយាន។

38¼47

មាចស់

នជំនិេះទ្ត្ូវររួលខុសទ្ត្ូវបង់នស្ថហុយនថ្លសច្ប
ូទ

ពិន័យ។

នស្ថហុយនថ្លសច្បនិ
ូទ ងនថ្លរក រុ ក

ទ្កសួងម

និងនថ្លរក រុ កបដនថមនលើទ្ាក់

ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយទ្បកាសអនារទ្កសួងរបស់រដាម្នាី

នផ្ទ និងរដាម្នាីទ្កសួ ងនសដាកិច្បចនិងហិរញ្ា វត្ថុ។

មាត្រា ៨ .ម្នាីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក

ដដលមានសមត្ថកិច្បចទ្ត្ត្ពិ និត្យបរនលមើសច្បរាច្បរណ៍

ទ្ត្ូវពិនិត្យ អនងាត្ កត្់ទ្តាបរនលមើស សបតាមដបបបរននការពិនិត្យ ការអនងាត្ ការកត្់ទ្តាបរ
នលមើស

និងការនធ្វើកំណត្់

របស់រដាម្នាីទ្កសួ ងម
ជញ្ូា ន។

នហត្ុនទ្ោេះថាា ក់ ច្បរាច្បរណ៍ដដលកំ ណ ត្់ នដ្ឋយទ្បកាសអនា រទ្កសួង

នផ្ទ រដាម្នាីទ្កសួងយុត្ិធ្
ដ ម

និងរដាម្នាីទ្កសួ ងស្ថ

រណការ និងដឹក

មាត្រា ៩ .ម្នាីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក

ទ្ត្ូវនច្បញ

ប ា ន់នដ

ដដលមានសមត្ថកិច្បច

កពិ ន័យដដលមានរល់បញ្ាីទ្ត្ឹមទ្ត្ូវ។

ពិន័យនិ ងការទ្រប់ទ្រងទ្ាក់ ច្បំណូ លដដលានមកពី កា រ
អនារទ្កសួងរបស់រដាម្នាីទ្កសួ ង ម

ស្ថ

រណការនិងដឹកជញ្ូា ន។

កពិ ន័យបរនលមើសច្បរាច្បរណ៍
រទ្មង់ដបបបរននប ា ន់នដ

កពិ ន័យ

ក

ទ្ត្ូវ កំ ណត្់ នដ្ឋយទ្បកាស

នផ្ទ រដាម្នាីទ្កសួងនសដាកិច្បចនិងហិរញ្ា វត្ថុនិ ងរដាម្នាីទ្កសួង

មាត្រា ០ .បុ រល

ដដលមិ នសុ ខច្បិ ត្ានឹងនសច្បកាីស នទ្មច្បរបស់ ម្នាី អនុ វ ត្ា ច្បាប់ ដូច្បមានដច្បងកាុង

មាទ្តា ០ននច្បាប់ ននេះ មានសិ រិធ បឹដ ងត្វានៅទ្ប

ទ្ប

នអងភាពទ្ត្ូវ

សនទ្មច្បនលើបណឹ ា ងត្វា១៥(ដប់ទ្ាំ)នថ្ង

បុរលដដលមិ នសុ ខច្បិ ត្ដនឹងនសច្បកដី

ិ ី។
ត្ុលាការតាមនីត្ិវធ្

នអងភាពដដលទ្រប់ ទ្រង ទ ល់ នលើ ម្នាី ននាេះ។

សនទ្មច្បរបស់ទ្ប

ងយូររិ ត្ពីនថ្ងររួលបណឹ ា ង។

នអងភាពខាងនលើ

មានសិរិប
ធ ឹាងនៅ

ជំពូកទី១០
មាត្រា ១ .-

បបញ្ញ ត្ដិ

បរនលមើសដដលទ្ត្ូវផ្ានាទនទសពិន័យអនារការណ៍ ទ្ត្ូវកំណត្់នដ្ឋយអនុទ្កឹត្យ។

មាត្រា ២ .-

អាកនបើ កបរ ទ្ត្ូវររួលខុសទ្ត្ូវទ្ពហមរណឌច្បំនពាេះបរនលមើសដដលខលួនានទ្បទ្ពឹត្ាកុាងការនបើ កបរ

នជំនិេះ។

អាកទ្រប់ទ្រងឬកមមសិរិក
ធ រ ទ្ត្ូវររួលខុ សទ្ត្ូវដផ្ាករដាបបនវណី កាុងករណី
ខលួនានបងាឲ្យមាននទ្ោេះថាាក់ដល់ អាកដនរ។

មាត្រា

នជំ និេះរបស់

.-

ការរ ំនលា នលើ រាងកាយ កិត្ិដយស នសច្បកដីនថ្លថ្ូរា របស់ ម្នាីអនុវត្ាច្បាប់ ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក

39¼47

ដដលកំពុងបំនពញភារកិ ច្បច ទ្ត្ូវផ្ានាទនទសតាមទ្កមទ្ពហមរណឌជាធ្រមាន។
មាត្រា

.-

ម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក
ដដលនៅកាុងទ្កបខ័ណឌមុខ រ ឬកាុង កាសបំ នពញមុខ
ររបស់ខួន
ល ដដលានដកហូត្យកបណណ នបើកបរ ល កនលខ បណណ សមាល់
នជំនិេះ ឬ ត្់រុក
នជំនិេះនដ្ឋយបំពានច្បាប់ ទ្ត្ូវផ្ដនាទនទសដ្ឋក់ពនធនាោរពី (ទ្ាំមួយ)នថ្ងនៅ១(មួយ)ដខ និង

ពិន័យជាទ្ាក់ ពី ១០០ ០០០(មួយដសន)នរៀលនៅ៨០០ ០០០(ទ្ាំបីដសន)នរៀល។
កាុងករណីដដលម្នដីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក
នធ្វើឲ្យមានការខូច្បខាត្ឬាត្់ បង់ដផ្ាក
មួយនន
នជំ និេះដដលាន
ត្់រុក អងភាពស្ថមីទ្ត្ូវររួលខុសទ្ត្ូវកាុងការសងការខូច្ប

ខាត្ឬាត្់ បង់ននាេះ។

.- ថ្មី

មាត្រា

ជន

នបើកបរ

នយនានដ្ឋយោមនបណណ នបើកបរ

ទ្ត្ូវានដកហូ ត្ ពយួររុក ឬរុ កជានមា

ឬកាុងរយៈនពលដដលបណណ នបើកបរ
ៈ ទ្ត្ូវពិន័យអនារការណ៍តាមការកំណត្់ននអនុទ្កឹត្យ។

អំនពើនលមើសខាងនលើទ្ត្ូវផ្ានាទនទសដ្ឋក់ពនធនាោរពី ១(មួយ)ដខនៅ (ទ្ាំមួយ)ដខ

និង

ពិន័យជាទ្ាក់ ពី៨០០ ០០០(ទ្ាំ បីដសន)នរៀលនៅ៤ ០០០ ០០០(បួ នលាន)នរៀល កាុ ងករណី
ដដលជននលមើស ល ប់ររួលរងនូវការពិន័យអនារការណ៍មាងរួច្បនហើយ
ដត្នៅបនាទ្បទ្ពឹត្ានលមើស
នរៀត្ កាុងកំលុងនពល

(ទ្ាំមួយ)ដខ ចប់រិត្ពីការពិន័យអនារការណ៍នលើកមុ ន។

បរបបញ្ា ត្ិាកថាខណឌរី២ខាងនលើននេះ មិ នទ្ត្ូវយកមកអនុវត្ានឡើយ ច្បំនពាេះអាកនបើកបរ

នទច្បទ្ក

នយនា នទច្បទ្ក

មាត្រា

.-

ជន

នបើកបរ

នយនាសន

នយនា

ា ងរុមក ឬទ្ត្ីច្បទ្ក

មិនទ្ពមបញ្ ប់

នយនា។

នយនាតាមការប ា របស់ម្នដីនររាល

ច្បរាច្បរណ៍

ផ្លូវនោកនដើមបីនធ្វើនត្សដពិនិត្យជាត្ិអាល់កុលឬស្ថរ ត្ុនញ ន ទ្ត្ូវផ្ដនាទនទសដ្ឋក់
ពនធនាោរពី (ទ្ាំមួយ) នថ្ងនៅ១(មួ យ)ដខ និងពិន័យជាទ្ាក់ ពី១០០ ០០០(មួយដសន)នរៀលនៅ
៨០០ ០០០(ទ្ាំបីដសន)នរៀល។
ទ្ត្ូវផ្ានាទនទសដូច្បកថាខណឌរី ១ខាងនលើ
ទ្ត្ត្ពិនិត្យនផ្ទ ង ទ ត្់

.- ថ្មី

មាត្រា

ជន

ច្បំនពាេះអាកនបើកបរ

ន ឬនធ្វើនត្សដពិនិត្យជាត្ិអាល់កុលឬស្ថរ

នបើកបរ

នយនានៅនពលដដលខលួន

ដដលមិនទ្ពមឲ្យនធ្វើការ

ត្ុនញ ន។

សថិត្នៅកាុងភាព សវ ឹង

អាល់កុលចប់ ពី០ ៤០(សូ នយនកប សដសសិ ប)មី លីទ្កាមកាុ ងមួ យ លី ទ្ត្ខយល់

(សូ នយនកប សដបទ្ត្សិប)
កំណត្់ននអនុទ្កឹត្យ។

ទ្កាមកាុងមួ យលីទ្ត្

មនរបើងនៅ

នដ្ឋយមានជាត្ិ
ឬចប់ ពី ០ ៨០

ទ្ត្ូវពិន័យអនារការណ៍តាមការ

អំនពើនលមើសខាងនលើទ្ត្ូវផ្ានាទនទសដ្ឋក់ពនធនាោរពី ១(មួយ)ដខនៅ (ទ្ាំមួយ)ដខ

និង

ពិន័យជាទ្ាក់ ពី ៨០០ ០០០ ទ្ាំ បីដសន)នរៀលនៅ៤ ០០០ ០០០(បួ នលាន)នរៀល កាុ ងករណី
ដដលជននលមើស ល ប់ររួលរងនូវការពិន័យអនារការណ៍មាងរួច្បនហើយ
ដត្នៅបនាទ្បទ្ពឹត្ានលមើស
នរៀត្ កាុងកំលុងនពល

(ទ្ាំមួយ)ដខ ចប់រិត្ពីការពិន័យអនារការណ៍នលើកមុ ន។

40¼47
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មាត្រា ៨ .ជន

ដដលច្បរាច្បរ

នលខសមាល់

នជំនិេះ នដ្ឋយនទ្បើទ្ាស់ បណណ នបើកបរ បណណ សមាល់

នជំនិេះ ឬលិ ខិត្អនុ

នជំនិេះ

លក

ា ត្នផ្សង នដ្ឋយដឹ ងថាជា កស្ថរឬវត្ថុដកលងកាលយ ទ្ត្ូវផ្ដនាទ
រណៈដកលង)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។

នទសតាម បញ្ា ត្ិមា
ា ទ្តា ៣០(បរនទ្បើទ្ាស់ កស្ថរស្ថ
មាត្រា ៩ .ជន
អនុ

ដកលងបណណ នបើ កបរ បណណ សមាល់

ា ត្ នផ្សង

ដដលនច្បញនដ្ឋយអាករាជការស្ថ

(បរដកលងបនលំ កស្ថរ ស្ថ
មាត្រា៨០ .ជន

នជំនិេះ

ល កនលខសមាល់

នជំ និេះឬលិខិត្

រណៈ ទ្ត្ូវផ្ដនាទនទសតាមបញ្ា ត្ិមា
ា ទ្តា ២

រណៈ)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។

រារាំងឬនទ្បើទ្ាស់មនធ្ ាយ

មួយ

ទ្ត្ូវផ្ដនាទនទសដ្ឋក់ពនធនាោរពី១(មួយ)ដខនៅ១(មួយ)្ាំ

នដើមបីជា បសរដល់ច្បរាច្បរណ៍ស្ថ រណៈ
និងពិ ន័យជាទ្ាក់ពី៨០០ ០០០(ទ្ាំបី

ដសន)នរៀល នៅ៨ ០០០ ០០០(ទ្ាំបីលាន)នរៀល។
មាត្រា៨១ .ជន

នបើកបរ មិននោរពស

ា ប ា របស់ម្នាីមានសមត្ថ កិច្បចការពារកបួនដំនណើររណៈ

ទ្បត្ិ ូឬថាាក់ដឹកនាំជាន់ ខស់បងាការខូ ច្បខាត្ដល់
នាោរពី១(មួយ)ដខ នៅ (ទ្ាំមួយ)ដខ

នយនារ បស់ កបួន
ទ្ត្ូវផ្ដនាទនទសដ្ឋក់ពនធ
និងពិ ន័យជាទ្ាក់ ពី៨០០ ០០០(ទ្ាំបីដសន)នរៀល នៅ

៤ ០០០ ០០០(បួ នលាន)នរៀល។
មាត្រា៨២ .- ថ្មី
ជន

នទ្បើទ្ាស់

នយនានដ្ឋយោមនបណណ សមាល់រថ្យនា

ឬោមន ល កនលខសមាល់

រថ្យនា ទ្ត្ូវពិន័យអនារការណ៍តាមការកំ ណត្់ននអនុទ្កឹ ត្យ។
អំនពើនលមើសខាងនលើទ្ត្ូវផ្ានាទនទសដ្ឋក់ពនធនាោរពី (ទ្ាំមួយ)នថ្ងនៅ១(មួយ)ដខ

និង

ពិន័យជាទ្ាក់ ពី៤០០ ០០០(បួនដសន)នរៀលនៅ១ ០០០ ០០០(មួយលាន)នរៀល កាុងករណីដដល
ជននលមើស ល ប់រ រួ ល រងនូ វ ការពិ ន័យ អនារ ការណ៍មា ងរួ ច្បនហើ យ ដត្នៅបនា ទ្បទ្ពឹ ត្ា នលមើស នរៀត្
កាុ ងកំ លុ ង នពល (ទ្ាំមួយ)ដខ ចប់រិត្ពីការពិន័យអនារការណ៍នលើកមុន។
បរបបញ្ា ត្ិា កថាខណឌ រី ២ខាងនលើ ននេះ មិ នទ្ត្ូ វយកមកអនុ វ ត្ា នឡើ យ ច្បំ នពាេះអា កនបើ កបរ
នទច្បទ្ក

នយនា នទច្បទ្ក

មាត្រា៨

.-

ជន

នយនាសន

ា ងរុមកឬទ្ត្ីច្បទ្ក

នយនា។

នបើកបរនដ្ឋយនធ្វសទ្បដហស ខាីខាា មិនទ្បងទ្បយ័ត្ា ឬមិ ននោរពកាត្ពវកិច្បចដដលបរ

បបញ្ា ត្ិស
ា ីព
ា ី ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកត្ទ្មូវ ប

ា លឲ្យមានរបួសដល់អាកដនរ នហើយប

ា លឲ្យអាករង

នទ្ោេះអសមត្ថភាពនធ្វើការ

រកាុងរយៈនពលនសមើឬនលើសពី៨(ទ្ាំបី)នថ្ង រិត្ពីនថ្ងនកើ ត្នហត្ុ ទ្ត្ូវផ្ានាទ
នទសដ្ឋក់ពនធនាោរពី (ទ្ាំមួយ)ដខនៅ២(ពីរ)្ាំ និងពិ ន័យជាទ្ាក់ ពី២ ០០០ ០០០(ពីរលាន)
នរៀលនៅ១០ ០០០ ០០០(ដប់ លាន)នរៀល និងអាច្បទ្ត្ូវផ្ានាទនទសនដ្ឋយនទសបដនថមមួយឬនទ្ច្បើ ន
ដូច្បមានដច្បងកាុងមាទ្តា៥៣(ទ្បន រនននទសបដនថម)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។

41¼47
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អំនពើនលមើសខាងនលើននេះទ្ត្ូវផ្ានាទនទសដ្ឋក់ពនធនាោរពី១(មួយ)្ាំនៅ៣(បី)្ាំ និ ងពិន័យ
ជាទ្ាក់ពី

៤ ០០០ ០០០(បួនលាន)នរៀល នៅ១៥ ០០០ ០០០(ដប់ទ្ាំលាន)នរៀល កាលនបើអំនពើននេះ

ានទ្បទ្ពឹត្ា កាុងករណី
មួយ ដូច្បខាងនទ្កាម
ក នបើកបរនដ្ឋយោមនបណណ នបើកបរឬមានបណណ នបើកបរដត្មិនទ្ត្ឹមទ្ត្ូវតាមទ្បន រ

ន

យនា។
ដសសិប)

ខ សថិត្កាុងស្ថថនភាព សវ ឹងនដ្ឋយមានអទ្តាជាត្ិអាល់កុលចប់ពី០ ៤០(សូ នយនកប ស

មីលីទ្កាមកាុងមួយលីទ្ត្ខយល់ ឬចប់ពី០ ៨០(សូ នយនកប សដបត្សិប)ទ្កាមកាុងមួយលីទ្ត្

មនរបើងនៅ។
រ ប

ា លឲ្យមានរបួសមនុសសនទ្ច្បើននាក់ ។

រត្់នរច្បខលួនពីកដនលងនកើត្នហត្ុកុងនោលបំ
ា
ណងនរច្បនវសពីការររួលខុសទ្ត្ូវ។

ច្បំនពាេះបរនលមើសដដលមានដច្បងកាុងមាទ្តាននេះនទសបដនថម

ដូ ច្បត្នៅននេះអាច្បទ្ត្ូវាន

ទ្បកាស

១ ការ

ម

ិ ា ជី វៈ កាលនបើ បរនលមើសននេះានទ្បទ្ពឹត្ានៅកាុង
ត្់ ច្បំនពាេះការទ្បកបវ ជា

ការទ្បកបវ ិជាាជីវៈ ឬនៅកាុង កាសននការទ្បកបវ ិជាាជីវៈននេះ ជាស្ថថពរ ឬសទ្មាប់រយៈនពល៥
ងនទ្ច្បើន។

(ទ្ាំ)្ាំ

២ ការ

ម

រយៈនពល៥ (ទ្ាំ)្ាំ

ត្់ច្បំនពាេះការនបើកបរ

នយនា

នទេះបីជាទ្បន រ

កនដ្ឋយសទ្មាប់

ងនទ្ច្បើន។

៣ ការពយួរលិខិត្នបើកបរ សទ្មាប់រយៈនពល៥(ទ្ាំ)្ាំ

ងនទ្ច្បើន។

៤ ការបិរផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្បផ្ានាទនទស សទ្មាប់រយៈនពល២(ពីរ)ដខ

ងនទ្ច្បើន។

៥ ការផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្បផ្ានាទនទសនៅកាុងស្ថរព័ត្មាន។

ការផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្បផ្ានាទនទស តាមទ្រប់ មនធ្ ាយរូររមនារមន៍ នស្ថត្រសសន៍

សទ្មាប់ រយៈនពល៨(ទ្ាំបី)នថ្ង
មាត្រា៨

ងនទ្ច្បើ ន។

.-

នី ត្ិបុរលអាច្បទ្ត្ូ វទ្បកាសថាទ្ត្ូវ ររួ លខុ ស ទ្ត្ូវ ទ្ពហមរណឌ តាមលកខណឌ

ដដលមាន

ដច្បងកាុ ងមាទ្តា៤២(ការររួ ល ខុ សទ្ត្ូ វទ្ពហមរណឌរបស់ នីត្ិបុរល)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ ច្បំ នពាេះបរ
នលមើសដដលមាន ដច្បងកាុងមាទ្តា៨៣ននច្បាប់ននេះ។

នីត្ិបុរលទ្ត្ូវផ្ានាទនទសជាទ្ាក់ ពី៥ ០០០ ០០០(ទ្ាំលាន)នរៀលនៅ២០ ០០០ ០០០(នមៃ

លាន)នរៀល ទ្ពមទំងនទសបដនថមមួយឬនទ្ច្បើន ដូច្បត្នៅននេះ
១ ការរ ំលាយតាមដបបបរកំណត្់នដ្ឋយមាទ្តា១៧០ (ការរ ំលាយនិ ងការជទ្មេះបញ្ាីនន
នីត្ិបុរល) ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។
២ ការដ្ឋក់ ឲ្យសថិត្នទ្កាមការទ្ត្ត្ពិ និត្យតាមដ្ឋនរបស់ ត្ុលា ការ

តាមដបបបរ

កំណត្់នដ្ឋយមាទ្តា១៧១(ការដ្ឋក់ ឲ្យសថិត្នៅនទ្កាមការទ្ត្ត្ពិនិត្យតាមដ្ឋនរបស់ ត្ុលាការ) នន
ទ្កមទ្ពហមរណឌ។

42¼47
4

៣ ការ

ម

មាទ្តា១៧២ (ការ

ម

ត្់ច្បំនពាេះការនធ្វើសកមមភាព

មួយ

ឬនទ្ច្បើ នតាមដបបបរកំណត្់នដ្ឋយ

ត្់ច្បំនពាេះការនធ្វើសកមមភាព)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។

៤ ការបិរទ្រឹេះស្ថថនដដលនទ្បើទ្ាស់សទ្មាប់ទ្បទ្ពឹត្ាបរនលមើសតាមដបបបរកំណត្់នដ្ឋយ
មាទ្តា១៧ (ការបិរទ្រឹេះស្ថថន)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។
៥ ការ
ឬដដល

ម

ត្់ច្បំនពាេះការនធ្វើអាជីវកមម នលើ ទ្រឹេះស្ថថនដដលនបើកច្បំហដល់ស្ថ រណជន

នទ្បើទ្ាស់ដល់ស្ថ

រណជន

តាមដបបបរកំណត្់នដ្ឋយមាទ្តា១៧៧(ការ

ម

ត្់

ច្បំនពាេះការនធ្វើអាជីវកមម នលើទ្រឹេះស្ថថន)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។
ការបិរផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្បផ្ានាទនទស តាមដបបបរកំណត្់នដ្ឋយមាទ្តា១៨០(ការ
បិរផ្ យ នសច្បកាីសនទ្មច្ប)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។
៧ ការផ្ យនសច្បកាី សនទ្មច្បផ្ា នាទនទស

នៅកាុ ងស្ថរព័ ត្មានសរនសរឬការផ្ យ

តាមទ្រប់មនធ្ ាយរូ រ រមនារមន៍ នស្ថត្រសសន៍ តាមដបបបរកំ ណ ត្់ នដ្ឋយមាទ្តា១៨១(ការ
ផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្បតាមមនធ្ ាយរូររមនារមន៍ នស្ថត្រសសន៍ជាអារ)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។
មាត្រា៨
ជន

.-

នបើកបរនដ្ឋយនធ្វសទ្បដហស ខាីខាា មិនទ្បងទ្បយ័ត្ា ឬមិននោរពកាត្ពវកិច្បចដដលបរ

បបញ្ា ត្ិាសី ព
ា ី ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោកត្ទ្មូវប

ា លឲ្យស្ថលប់ អាកដនរ ទ្ត្ូវផ្ានាទនទសដ្ឋក់ ពនធនា ោរពី

១(មួ យ)្ាំ នៅ ៣(បី)្ាំ និ ងពិន័យជាទ្ាក់ពី៤ ០០០ ០០០(បួ នលាន)នរៀលនៅ១៥ ០០០ ០០០
(ដប់ទ្ាំលាន)នរៀល

និ ងអាច្បទ្ត្ូវផ្ានាទនទសនដ្ឋយនទសបដនថមមួ យឬនទ្ច្បើន

មាទ្តា៥៣(ទ្បន រនននទសបដនថម) ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។

ដូច្បមានដច្បងកាុង

អំនពើនលមើសខាងនលើននេះ ទ្ត្ូវផ្ានាទនទសដ្ឋក់ពនធនាោរពី២(ពីរ)្ាំនៅ៥(ទ្ាំ)្ាំ និងពិ ន័យ
ជាទ្ាក់ ពី១០ ០០០ ០០០(ដប់លាន)នរៀលនៅ២៥ ០០០ ០០០(នមៃទ្ាំលាន)នរៀល កាលនបើអំនពើ
ននេះានទ្បទ្ពឹត្ាកុាង ករណី

មួយ ដូច្បនទ្កាម

ក នបើកបរនដ្ឋយោមនបណណ នបើកបរឬមានបណណ នបើកបរដត្មិនទ្ត្ឹមទ្ត្ូវតាមទ្បន រ

ន

យនា។
ដសសិប)

ឹ នដ្ឋយមានអទ្តាជាត្ិ អាល់កុលចប់ពី០ ៤០(សូ នយនកប ស
ខ សថិត្កាុងស្ថថនភាព សវង

មីលីទ្កាមកាុងមួយលីទ្ត្ខយល់ ឬចប់ពី០ ៨០(សូ នយនកប សដបត្សិប)ទ្កាមកាុងមួយលីទ្ត្

មនរបើងនៅ។
រ ប

ា លឲ្យមានស្ថលប់មនុសសនទ្ច្បើននាក់ ។

រត្់នរច្បខលួនពីកដនលងនកើត្នហត្ុកុងនោលបំ
ា
ណងនរច្បនវសពីការររួលខុសទ្ត្ូវ។

ច្បំនពាេះបរនលមើសដដលមានដច្បងកាុងមាទ្តាននេះ

នទសបដនថមដូ ច្បត្នៅននេះអាច្បទ្ត្ូវាន

ទ្បកាស

១ ការ

ម

ត្់ច្បំនពាេះការទ្បកបវ ិជាាជីវៈ

កាលនបើបរនលមើសននេះានទ្បទ្ពឹត្ានៅកាុង

ិ ា ជីវៈននេះជាស្ថថពរ ឬសទ្មាប់រយៈនពល៥(ទ្ាំ)
ការទ្បកបវ ិជាាជីវៈ ឬនៅកាុង កាសននការទ្បកបវជា

្ាំ

ងនទ្ច្បើន។

43¼47
4

២ ការ

ម

ត្់ច្បំនពាេះការនបើកបរ

រយៈនពល៥ (ទ្ាំ)្ាំ

នយនា

នទេះបីជាទ្បន រ

កនដ្ឋយសទ្មាប់

ងនទ្ច្បើន។

៣ ការពយួរលិខិត្នបើកបរ សទ្មាប់រយៈនពល៥(ទ្ាំ)្ាំ
ងនទ្ច្បើន។
៤ ការបិរផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្បផ្ានាទនទស សទ្មាប់រយៈនពល២(ពីរ)ដខ

ងនទ្ច្បើន។

៥ ការផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្បផ្ានាទនទសនៅកាុងស្ថរព័ត្មាន។

ការផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្បផ្ានាទនទស តាមទ្រប់មនធ្ ាយរូររមនារមន៍ នស្ថត្រសសន៍

សទ្មាប់រយៈនពល៨(ទ្ាំបី)នថ្ង
មាត្រា៨

ងនទ្ច្បើន។

.-

នី ត្ិបុរលអាច្បទ្ត្ូ វទ្បកាសថាទ្ត្ូវ ររួ លខុ ស ទ្ត្ូវ ទ្ពហមរណឌ តាមលកខណឌ

ដដលមាន

ដច្បងកាុ ង មាទ្តា៤២(ការររួលខុសទ្ត្ូវទ្ពហមរណឌរបស់ នីត្ិបុរល)ននទ្កមទ្ពហមរណឌច្បំនពាេះបរ

នលមើសដដលមាន ដច្បងកាុងមាទ្តា៨៥ននច្បាប់ននេះ។

នីត្ិបុរលទ្ត្ូវផ្ានាទនទសជាទ្ាក់ ពី១០ ០០០ ០០០(ដប់លាន)នរៀលនៅ៥០ ០០០ ០០០(

សិបលាន)នរៀល ទ្ពមទំងនទសបដនថមមួ យឬនទ្ច្បើនដូ ច្បត្នៅននេះ
១ ការរ ំលាយតាមដបបបរកំណត្់នដ្ឋយមាទ្តា១៧០ (ការរលា
ំ យនិ ងការជទ្មេះបញ្ាីនន
នីត្ិបុរល) ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។
២ ការដ្ឋក់ឲ្យសថិត្នទ្កាមការទ្ត្ត្ពិនិត្យតាមដ្ឋនរបស់ ត្ុលាការ តាមដបបបរកំណត្់
នដ្ឋយមាទ្តា១៧១(ការដ្ឋក់ឲ្យសថិត្នៅនទ្កាមការទ្ត្ត្ពិ និត្យតាមដ្ឋនរបស់ត្ុលាការ)

ននទ្កម

ទ្ពហមរណឌ។
៣ ការ
មាទ្តា ១៧២(ការ

ម

ត្់ច្បំនពាេះការនធ្វើសកមមភាព

ម

ត្់ច្បំនពាេះការនធ្វើសកមមភាព)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។

៤ ការបិរទ្រឹេះស្ថថន

មួយ

ឬនទ្ច្បើនតាមដបបបរកំណត្់នដ្ឋយ

ដដលនទ្បើទ្ាស់សទ្មាប់ទ្បទ្ពឹត្ាបរនលមើសតាមដបបបរកំណត្់

នដ្ឋយមាទ្តា ១៧ (ការបិរទ្រឹេះស្ថថន)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។
៥ ការ

ម

ដដលនទ្បើទ្ាស់ដល់ស្ថ

ត្់ច្បំនពាេះការនធ្វើអាជីវកមមនលើទ្រឹ េះស្ថថនដដលនបើកច្បំហដល់ស្ថ រណជន ឬ
រណជន

តាមដបបបរកំណត្់នដ្ឋយមាទ្តា១៧៧(ការ

ម

ត្់

ច្បំនពាេះការនធ្វើអាជីវកមមនលើទ្រឹេះស្ថថន)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។
ការបិរផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្បផ្ានាទនទស តាមដបបបរកំណត្់នដ្ឋយមាទ្តា១៨០(ការ
បិរផ្ យ នសច្បកាីសនទ្មច្ប)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។
៧ ការផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្បផ្ានាទនទស
តាមទ្រប់ មនធ្ ាយរូររមនារមន៍

នស្ថត្រសសន៍

នៅកាុ ងស្ថរព័ ត្មានសរនសរឬការផ្ យ

តាមដបបបរកំណត្់នដ្ឋយមាទ្តា១៨១(ការ

ផ្ យនសច្បកាីសនទ្មច្ប តាមមនធ្ ាយរូ ររមនារមន៍ នស្ថត្រសសន៍ជាអារ)ននទ្កមទ្ពហមរណឌ។
មាត្រា៨

.-

ការបង់ទ្ាក់ពិន័យអនារការណ៍នាំឲ្យរល
ំ ត្់បណឹ ា ងអាជា។

44¼47
44

អំ នពើ នលមើស ដដលទ្ត្ូ វររួ លរងពិ ន័យអនដរ ការណ៍

នហើ យ ជនពាក់ ព័នធមិនទ្ពមបង់ ទ្ាក់

ពិ ន័យ អនារការណ៍តាមកាលកំ ណត្់ ម្នាីនររាលច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ទ្ត្ូវបញ្ូា នកំ ណត្់ នហត្ុ

ទ្ពមទំងវត្ថុតាងនៅ អយយការអមស្ថលាដំបូង។

ជំពក
ូ ទី១១
អ្នដរបបញ្ញ ត្ដិ
មាត្រា៨៨ .រាល់លិខិត្បរដ្ឋានរត្ិយុត្ា

ដដលានបនងាើត្នឡើ ងនដើមបីអនុវត្ាច្បាប់សីព
ា ី ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវ

នោក ដដល ានទ្បកាសឲ្យនទ្បើតាមទ្ពេះរាជទ្កមនលខ នស/រកម/០២០៧/០០៧ ច្បុេះនថ្ងរី០៨ ដខ
កុមៃៈ

្ាំ២០០៧

ទ្ត្ូវនៅមានអានុភាពអនុវត្ាត្នៅនរៀត្រហូត្មានអត្ថបរថ្មីមកដកដទ្បឬលុប

នចល នលើកដលងដត្បរបបញ្ា ត្ិា ដដលផ្ទុយនឹងស្ថមរត្ីននច្បាប់ននេះ។

មាត្រា៨៩ .-

អាកកាន់ បណណ នបើកបរដដលទ្ត្ឹមទ្ត្ូវតាមបរបបញ្ា ត្ិនា នច្បាប់ សីព
ា ីច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក

ដដល

ានទ្បកាសឲ្យនទ្បើតាមទ្ពេះរាជទ្កមនលខ នស/រកម/០២០៧/០០៧ ច្បុេះនថ្ងរី០៨ ដខកុមៃៈ ្ាំ
២០០៧ អាច្បបនានទ្បើទ្ាស់រហូត្អស់សុពលភាព។
អាកកាន់ បណណ នបើកបរ

ដដលមិនទ្ត្ឹមទ្ត្ូវតាមបរបបញ្ា ត្ិនា នច្បាប់ សីព
ា ីច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក

ដដលានទ្បកាសឲ្យនទ្បើ តា មទ្ពេះរាជទ្កមនលខ នស/រកម/០២០៧/០០៧ ច្បុេះ នថ្ង រី០៨ ដខកុ មៃៈ

្ាំ ២០០៧ ទ្ត្ូវ បំ នពញដបបបរសុំ បូារបណណ នបើ កបរឲ្យានច្បប់ សពវទ្រប់ កុា ងរយៈនពល១(មួ យ)្ាំ

បនាទប់ ពីច្បាប់ ននេះច្បូ ល ជាធ្រមាននៅរូ ទំងទ្បនរស។
មាត្រា៩០ .- ថ្មី

កាត្ពវ កិច្បចពា ក់ ដខសទ្កវាត្់ សុវ ត្ថិ ភា ព

សទ្មាប់ អាករួ មដំ នណើរទំ ងអស់ ជិេះនៅអី ខា ង

នទ្កាយននរថ្យនានៅនទ្ៅរីទ្បជុំជននិ ងបរបបញ្ា ត្ិា ដដលមានដច្បងកាុងកថាខណឌរី២ មាទ្តា៧
ទ្ពមទំងច្បំណុច្បរី ១១និ ងរី ១២ មាទ្តា៨ថ្មី ននច្បាប់ននេះ ទ្ត្ូវចប់អនុវត្ាកុងរយៈនពល៥(ទ្ាំ
ា
)្ាំ
បនាទប់ពីច្បាប់ននេះច្បូលជាធ្រមាននៅរូទំងទ្បនរស។
មាត្រា៩១ .-

បរបបញ្ា ត្ិាដដលមានដច្បងកាុងមាទ្តា៤៣និ ងមាទ្តា៤៤ ជំពូករី៧ននច្បាប់ននេះ ទ្ត្ូវចប់អនុវត្ា

កាុងរយៈនពល៥(ទ្ាំ)្ាំ បនាទប់ពីច្បាប់ននេះច្បូលជាធ្រមាននៅរូទំងទ្បនរស។
ជំពក
ូ ទី១២
អ្វសានបបញ្ញ ត្ដិ
មាត្រា៩២ .-

ច្បាប់សីព
ា ី ច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវនោក ដដលទ្ត្ូវានទ្បកាសឲ្យនទ្បើនដ្ឋយទ្ពេះរាជទ្កមនលខ នស/

រកម/០២០៧ /០០៧ ច្បុេះនថ្ងរី០៨ ដខកុ មៃៈ ្ាំ២០០៧ ទ្ត្ូវរុ កជានិ រាករណ៍ នហើ យទ្ត្ូវជំនួសនដ្ឋយ
ច្បាប់ននេះ។
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46¼47

47¼47

ច្បាប់ស្ព
ី ត ីច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវគោក
-

អនុមត័ដោយអង្គប្រជុុំគណៈរដ្ឋមន្រនតី ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នុំ២០១៤

-

រដ្ឋសភាអនុម័ត ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៤

-

ប្រឹទធសភា យល់ប្រមស្សរតាមទប្មង្់ និង្គតិច្បារ់ដនេះ ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៤
ប្រេះរាជប្រម ប្រកាសឲ្យដប្រើ ថ្ងៃទី ០៩ ខែមររា ឆ្នុំ២០១៥

ច្បាប់ស្ព
ី ត ីវិគោធនកម្មមាត្រា៨ មាត្រា៤០ មាត្រា៤១ មាត្រា៤៧ មាត្រា៤៨ មាត្រា៧៥
មាត្រា៧៧ មាត្រា៨២ និងមាត្រា៩០ ននច្បាប់ស្ព
ី ត ីច្បរាច្បរណ៍ផ្លូវគោក ដែលត្ររូវត្របកាស្
ឲ្យគត្របើគោយត្រពះរាជត្រកម្គលខ នស្/រកម្/០១១៥/០០១ ច្បះនងៃទី៩ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៥
-

អនុម័តដោយអង្គប្រជុុំគណៈរដ្ឋមន្រនតី ថ្ងៃទី២៣ ខែរញ្ញា ឆ្នុំ២០១៦

-

រដ្ឋសភាអនុម័ត ថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៦

-

ប្រឺទធសភា យល់ប្រមស្សរតាមទប្មង្់ និង្គតិច្បារ់ដនេះ ថ្ងៃទី៤ ខែមររា ឆ្នុំ២០១៧
ប្រេះរាជប្រម ប្រកាសឲ្យដប្រើថ្ងៃទី២៦ ខែមររា ឆ្នុំ២០១៧
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Royal Decree
NS/RKM/0115/001
We
Preah Karona Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni,
Samanaphumi Cheat Sasna Reakhatakhattiya Khmera-roth-reastr Puthintreat Ream
Mohatkhsat
Khemereacheaknea Samouhaopheas Kampucheak Ekakreach-roth Boranakante
Sopheakmeangkolea Sereivibolea
Khmerasrei Pireastr Preah Chao Krong Kampuchea Thipakdei
- Having seen the Constitution of the Kingdom of Cambodia;
- Having seen the Royal Decree No. NS/RKT/0913/903, dated 24 September
2013 on the Appointment of the Royal Government of Cambodia;
- Having seen the Royal Decree No. 02/NS/94, dated 20 July 1994, promulgating the
Law on the Organization and the Functioning of the Council of Ministers;
- Having seen the Royal Decree No. NS/RKM/0196/03, dated 24 January 1996,
promulgating the Law on the Establishment of the Ministry of Public Work and
Transport;
- Having regard to the information by Samdech Akka Moha Sena Padei Techo
Hun Sen, Prime Minister of the Royal Government of Cambodia;
Promulgate
The Road Traffic Law, ratified by the National Assembly on 5th December 2014 during its 3rd
Legislative Session of the 5th Legislative Mandate, and fully reviewed and approved by the
Senate on 30th December 2014 during its 6th Legislative Session of its 3rd Legislative Mandate,
as follows:
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Royal Decree
NS/RKM/0117/002
We
Preah Karona Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni,
Samanaphumi Cheat Sasna Reakhatakhattiya Khmera-roth-reastr Puthintreat Ream
Mohatkhsat
Khemereacheaknea Samouhaopheas Kampucheak Ekakreach-roth Boranakante
Sopheakmeangkolea Sereivibolea
Khmerasrei Pireastr Preah Chao Krong Kampuchea Thipakdei
- Having seen the Constitution of the Kingdom of Cambodia;
- Having seen the Royal Decree No. NS/RKT/0913/903, dated 24 September 2013
on the Appointment of the Royal Government of Cambodia;
- Having seen the Royal Decree No. 02/NS/94, dated 20 July 1994, promulgating the
Law on the Organization and the Functioning of the Council of Ministers;
- Having seen the Royal Decree No. NS/RKM/0196/03, dated 24 January 1996,
promulgating the Law on the Establishment of the Ministry of Public Work and
Transport;
- Having regard to the information by Samdech Akka Moha Sena Padei Techo
Hun Sen, Prime Minister of the Royal Government of Cambodia;
Promulgate
The Law on amendment of article 8 , article 40 , article 41 , article 47 , article 48 , article 75,
article 77 , article 82 and article 90 of the Road Traffic Law which was promulgate by Royal
Krom NS/RKM/0115/001 dated on 09th January 2015, ratified by the National Assembly on 26th
December 2016 during its 7th Legislative Session of the 5th Legislative Mandate, and fully
reviewed and approved by the Senate on 04th January 2017 during its 3rd Legislative Session
Mandate, as follows:

LAW
On
ROAD TRAFFIC

Notice : This translation in English of the Law on Road traffic is an unofficial translation. Thus,
in case of discrepancy between the English version traffic and the Khmer version, the exact
meaning must be interpreted according to the text of Law in Khmer .

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
Article 1:

This law is intended to ensure road traffic safety and order, and
protection of human and animal health and lives, properties and
environment.

Article 2:

This law has the following objectives:
- To raise awareness of road traffic safety,
- To govern road traffic safety,
- To maintain road traffic order,
- To prevent road traffic offenses/violations.

Article 3:

This law applies to all activities related to road traffic in the
Kingdom of Cambodia.

Article 4:

The following terms are used and defined in this law:
- “Road” refers to an entire width of the road, including roadbed,
roadway, shoulder, sidewalk, bridge, sky-bridge, overpass, tunnel,
and ferry port connected to the road.
- “National Road” refers to any road where there is heavy traffic
flow, including:
a. a road connecting Phnom Penh Capital City to a provincial
town all over the country,
b. a road connecting a provincial town to other one,
c. a road connecting a national road to other one,
d. a road connecting a national road to a provincial town,
e. a road connecting a national road or a connected road of a
provincial town to main areas such as ports, railway stations,
airports, special economic zones, tourist destinations, border
checkpoints, and other potential economic areas.
f. national main roads with heavy traffic flow, defined by the Royal
Government of Cambodia as proposed by the Ministry of
Public Works and Transport
- “Provincial Road” refers to any road where there is moderateflowing traffic, including:
a. a road connecting a provincial town to a district/Khan town,
b. a road connecting a national road to a provincial road,
c. a road connecting a provincial/town road to a district/Khan town,
d. a road connecting a provincial town to a provincial road,
e. a road connecting a provincial road to other one,
f. a road connecting a provincial/town road, or a provincial road in
populated areas to main areas such as ports, railway stations,
airports, special economic zones, tourist destinations, bilateralparty border checkpoints, and other average potential
economic areas.
- “Rural Road” refers to:
a. a road connecting a national or provincial road to towns,
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districts/Khan, communal/Sangkat towns, and villages,
b. a road connecting a town, or a district/Khan town to other towns,
and a district/Khan town,
c. a road connecting a town or a district/Khan town to a
communal/Sangkat town,
d. a road connecting a communal/Sangkat town to other one,
e. a road connecting a communal/Sangkat town to villages,
f. a road connecting a village to other one,
g. a village road.
- “Expressway” refers to any road, designated for vehicle traffic,
installed with road traffic safety facilities for separating
roadway into opposite direction, or divided into lanes on a level
surface without any intersection, or with few intersections as
necessary, and equipped with adequate road facilities to ensure
continuous traffic flow and safety, and to reduce the period of
travelling, with designated marks for vehicles to exit and enter the
expressway.
“Road Facilities” refer to parking areas, stops, traffic lights,
speed signs, direction signs, spacing signs, markings or barriers
or road dividers, roundabouts, median strip, curbs, road pavements,
barriers, protective fences, kilometer posts, boundary posts, and
other road signs and facilities installed along the road.
- “Roadway” refers to a part of the road for all kinds of vehicle traffic.
- “Shoulder” refers to both sides of the roadway outside populated
areas, which allows vehicle parking, if necessary.
- “Sidewalk” refers to both sides of the roadway in populated
areas, designated for pedestrians, planting trees, and installation of
facilities to serve public interest.
- “Lane” refers to a part of the roadway separated by lines or road
dividers, with enough width for all kinds of vehicle traffic in one
row.
- “Town or populated area” refers to an area, where buildings or
houses are densely constructed, and entrances to or exits from the
area are placed with signs of built-up areas, names of entry builtup areas, or names of exit built-up areas, with red lines on sings
along the road, and where many people are travelling back and forth.
- “Road junction or intersection” refers to a junction where two or
more roads meet or cross on a flat surface regardless of the angle
of the road axis. A junction may have either one of the following
shapes: +, X, T, Y, or roundabout, etc.
- “Roundabout” refers to an intersection, where a central part has
a raised circle shape with traffic direction signs, and with a oneway roadway around the raised circle, guided by traffic direction
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arrows.
- “Private exit/entrance” refers to a private home exit/entrance
on a flat surface connecting to a public road, and it is not a sidewalk.
- “Stop” refers to the state of motionlessness of a vehicle on the road
for a short moment that the driver is still in or nearby the vehicle to
allow passengers or other vehicles to pass by, or the vehicle stops
at the roadside for getting on or off goods or passengers.
- “Parking” refers to leaving a vehicle motionless for a long or short
period that the driver may leave his/her vehicle alone.
- “Driver” refers to any person, who operates vehicle, including an
animal herder, carrier and rider on the road.
- “Helmet” refers a national standard helmet recognized by the
competent authority for wearing during the traveling on motorbikes
or tri-cycles to reduce risk of head injury at traffic accident period.
- “Technical tools” refer to tools used to control speed, or alcohol, or
drug, or tools used to collect images and other information.
- “Signal tools” refer to tools used by traffic agents to signalize
vehicles to stop. Such tool emits red light in the dark.
- “Vehicle” refers to any vehicle, used for transporting passengers or
goods, along the road, or towing or being towed by other vehicle,
with or without machine.
- “Light passenger vehicle” refers to any passengers transport
vehicle vehicle with a carrying capacity from 10 (ten) to 20 (twenty)
passengers plus its driver.
- “Heavy passenger vehicle” refers to any passengers transport
vehicle of with a carrying capacity of more than 20 (twenty)
passengers plus its driver.
- “Motor vehicle” refers to all categories of engine-powered
vehicles moving on the road.
- “Family vehicle” refers any vehicle with a carrying capacity of
not more than 9 (nine) passengers plus its driver. This kind of
vehicle may be used for a family purpose.
- “Light vehicle” refers to any vehicle with a total maximum
weight of not more than 3.5 (three point five) tons.
- “Heavy vehicle” refers any vehicle with a total maximum weight
of more than 3.5 (three point five) tons thereof.
- “Bus” refers to a heavy passenger vehicle providing public
transport services for fee payment along designated road sections in
the capital city or towns.
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- “Modified agriculture vehicle” refers to any modified vehicle
for agricultural purposes, such as rice harvester, rice thresher, or rice
miller, etc.
- “Tools-equipped truck” refers to any special truck equipped with
additional mechanical tools, without loading passengers or goods
outside its driver cabin, such as cement mixer truck or other
vehicles used for road or bridge construction, etc.
- “Commercial goods and passengers vehicle” refers a commercial
vehicle transporting others’ or personal goods, and transporting
passengers.
- “Road user” refers to any driver and pedestrian, traveling on the
road.
- “Net weight” of vehicle refers to the weight of a vehicle without
loading passengers or goods, except fuel, toolkits and spare tire.
- “Maximum carrying weight” of vehicle refers to the sum of the
loading weight of both passengers and goods as defined by its
factory.
- “Total maximum weight” of vehicle refers to the sum of the net
weight of the vehicle and its maximum carrying weight. If a vehicle
has a trailer, then a total maximum weight of the vehicle should be
the sum of the total maximum weight of the respective vehicle.
- “Total maximum authorized weight” of vehicle refers to the sum
of the net weight of the vehicle and authorized carrying weight of
passengers and goods. If a vehicle has a trailer, the total maximum
authorized weight of the vehicle should be the sum of the total
maximum weight of respective vehicles.
- “Gross weight” of vehicle refers to the sum of net weight of
the vehicle plus the actual carrying weight of passengers and goods.
- “Goods” refers to material, object, soil, stone, gravel, sand, fuel,
animal and other objects transported in vehicles.
- “Trailer” refers to a vehicle attached to a motor vehicle, or other
vehicle.
- “Semi-trailer” refers to a vehicle attached to a trailer head.
CHAPTER II
TRAFFIC SIGNS
Article 5:

Road traffic signs include traffic signs installed along the roads, traffic
lights, road markings, and traffic signals by traffic agents, and other
signs.
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The traffic signs, traffic lights and road markings on the roads should
be arranged in a coherent system at important locations so that road
users can see them clearly.
Temporary danger signs along the roads should be placed in an
appropriate distance according to the road types, classifications and
conditions so that the drivers can be careful beforehand.
Sticking papers or other materials or drawing on traffic signs, or using
traffic sign supports or on other things for traffic signs, which prevents
the drivers from seeing or understanding the traffic signs clearly or
blinking drivers’ eyes, must be banned.
All images and messages on the road traffic signs must be set out in
Prakas of the Minister of Public Works and Transport.
Article 6:

The levels of priority are defined as follows:
1. Traffic signs should be take priority over traffic regulations.
2. Traffic lights should take priority over traffic signs.
3. Traffic signals by traffic agents should take priority over traffic
lights, road markings on the roads, traffic signs along the roads,
and other traffic regulations.
CHAPTER III
DRIVERS

Article 7:

Driving all kinds of vehicles in the Kingdom of Cambodia must always
keep right. All kinds of vehicle must be operated by the drivers.
A goods transport vehicle with a total weight of more than 16 (sixteen)
tons or a passengers transport vehicle carrying from 35 (thirty five)
passengers thereof must have 1 (one) driver and 1 ( one) assistant driver,
both holding appropriate driving licenses relevant to the certain types of
vehicle, in comply with road types, distance, and travel time.

Article 8 (New):

All kinds of vehicle drivers must implement the following rules:
1. Hold a driving license for the drivers who drive:
- all kinds of vehicles;
- motorcycles with trailers, and tricycles;
- vehicles with a cubic capacity from 125 (one hundred and twenty
five) cm3 or an electric engine from 11 (eleven) kilowatt upward.
For vehicles with a cubic capacity of less than 125 (one hundred
and twenty five) cm3 or an electric engine of less than 11 (eleven)
kilowatt downward, the drivers are not required to hold a driving
license but they must be at least 15 (fifteen) years old with the
national identification card or other certified document of
identity.
2.

while driving their vehicles, the drivers must always be careful
and drive in an easy and comfortable position, particularly the
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possibility to operate the vehicle without any interruption.
3.

do not interrupt the people living by the roads and other road users.

4.

do not consume alcohol, which increases the proportion of it from
0.25 (zero point twenty five) milligram per liter of breath or 0.50
(zero point fifty) gram per liter of blood thereof.

5.

The vehicles with caterpillar tracks are not allowed on the roads.
Such vehicles must be transported on other vehicles with rubber
tires.

6.

a cellphone is not allowed while driving and without hand-free
accessories.

7.

passengers, goods, or other objects are not allowed loading, which
blocks the eyes of drivers.

8.

a motorcycle may be allowed to load two adults and a child. All the
motorcycle drivers and passengers, including the child aged from
3 (three) years must properly wear helmets. All motorbike drivers
and tri-cycle drivers with trailers must properly wear helmets.
in towns or densely populated areas, the drivers and passengers, who
sit at the front seats of a vehicle, must wear their safety seatbelts.

9.

10. outside towns or densely populated areas, all the drivers and the
passengers in the vehicle must wear their safety seatbelts as
stipulated in Article 90 of this Law.
11. babies under 10 (ten) months old must be placed in child restrains
with safety seatbelts firmly tied to the vehicle’s backseat.
12. children from 10 (ten) months to under 5 (five) years must sit in
child restraints with safety seatbelts firmly tied to the vehicle’s
backseat.
13. children under 10 (ten) years old are not allowed to sit in the front
seats of the vehicle.
Article 9:

On a roadway with two opposite traffic directions and without road
markings, the drivers must use a half of the roadway on the right, by
keeping right.
On a one-way road without road markings dividing traffic lanes, t he
drivers must drive on the right-hand lane, except when they need to turn
left. The drivers may use a half of the roadway on the left when
overtaking or stopping. However, in densely-populated areas or towns,
use of roadway must be determined in Prakas of the Minister of Public
Works and Transport.

Article 10:

For a designated lane for a specific type of vehicles, the drivers of
other kinds of vehicles must not drive in that lane, except when they
need to enter or leave their allowed lanes.
On a two-way road with a center line, the drivers must keep driving on
the farthest right-hand lane.
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On a one-way road with two or more traffic lanes, the drivers must
keep their driving on the right-hand lane. In case of a very heavy traffic,
the drivers may drive on any lane.
On a two-way road with two or more traffic lanes in each traffic
direction, the drivers should keep their driving on the farthest right-hand
lane. In case of a very heavy traffic, the drivers may drive on any lane
in their respective traffic direction.
In case of a very heavy traffic as stated in the Paragraph 3 and
Paragraph 4 of this above Article, driving in faster speed than that in
other lanes is not considered as an act of overtaking. The drivers of a
vehicle with a total weight of more than 3.5 (three point five) tons must
keep their driving on the farthest right-hand lane. However, when they
need to turn left or overtake, the drivers may use other lanes.
Exceptionally, in densely-populated areas or towns, use of roadway must
be determined in Prakas of the Minister of Public Works and Transport.
Article 11:

When the traffic light shines yellow color, it signalizes caution to be
ready to stop, the green light allows traffic to proceed, and the red light
prohibits any traffic from proceeding.
The red light means a complete stop and the drivers must stop at a white
zebra crossing or a pedestrian crossing. However, if there is no obstacle
ahead, the vehicles on the farthest right-hand lane may turn right
carefully, except a red arrow light of no-turn-right sign.

Article 12:

The drivers must bypass to the right at all roundabouts or medians strips
as a block for straight forward movement of their vehicles, except there
are provisions stated otherwise.

Article 13:

The drivers must not be allowed to drive side by side on the same lane.
The drivers must not be allowed to drive through or overtake a
military, police, delegation, or official processions.

Article 14:

Towing procedures must be applied in accordance with following
regulations:
- Hooking and hauling a vehicle: the drivers must use cables, or iron
bars, or other hooking materials that are firm, in good quality, and
flexible to bending.
-

The drivers are not allowed to use ropes to tow any vehicle with a
total weight from more than 5 (five) tons upwards.

-

The drivers are not allowed to tow more than one vehicle or tow a
vehicle with trailers or semi-trailers.

-

The drivers are not allowed to tow bicycles or motorcycles.

-

The drivers are not allowed to tow any kind of vehicle with
passengers inside, except the driver.

-

Vehicles with trailers or semi-trailers must carry two yellow
reflective shaped-isosceles signs placed next to both sides of the
number plates at the front bumpers of the vehicle.
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Techniques for hooking trailers or semi-trailers on and off vehicles
and trailer heads must be determined in Prakas by the Minister of
Public Works and Transport.
Article 15:

At bus stops in towns or densely populated areas, the drivers of all
kinds of vehicles must slow down or stop, if necessary, to allow buses
to easily move in and out or stop.

Article 16:

Driving speed is defined in accordance with the following conditions:

Article 17

-

driving speed limits must be determined in a sub-decree.

-

the drivers must not drive slowly in an unusual manner without
adequate reasons that interrupts other vehicles. The drivers driving
in such a slow speed must keep their driving on the right so that
other drivers driving fast can overtake easily on the left.

-

any driver who is forced to slow down in an unusual manner must
alert other drivers by using the emergency light, and must keep
driving to the most right side of the roadway.

-

speed limit regulations are not be applied to the drivers of police or
military convoys, delegates or senior leaders processions, fire trucks,
ambulances, and other vehicles with siren blaring and special lights
on duty.

In all cases, the drivers must always control their own speed and drive in
an appropriate speed in conformity with the actual situation so that they
are able to stop their vehicles on time and without any accident.
The drivers must slow down their speed in the following cases:
1. when passing other vehicles on narrow roads.
2.

when passing other vehicles carrying passengers and children that
are being stopped to load or drop them.

3.

when approaching a bridge or railway.

4.

when the weather is not good and the drivers cannot see clearly from
a distance.

5.

when changing traffic direction.

6.

when reaching a turning, curved or slippery road, crossroad, or
roundabout.

7.

when approaching a high hill or when going down the slope.

8.

when passing or overtaking stopped convoys, or when passing or
overtaking other processions.

9.

when the materials block way or densely-built houses close to the
roadway.

10. in all cases where slow-speed or danger signs are installed.
11. when there are police’s, military’s and gendarmerie’s convoys,
delegates and high-ranking leaders processions, fire trucks and
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ambulances with blaring siren or other vehicles blaring siren sound
or light, all the drivers must slow down and drive to the right, and if
necessary, stop as close as at the roadside to allow those vehicles to
proceed forward safely.
12. where reaching schools or hospitals located less than 50 (fifty)
meters from the road.
Article 18:

A vehicle moving behind another one must keep an adequate safety
distance to avoid collisions with the front vehicle when it slows down
or stops by chance. The safety distance for all kinds of vehicles on the
road must be defined in Prakas of the Minister of Public Works and
Transport.

Article 19:

When overtaking, the drivers must strictly implement the followings:
1. the drivers of all kinds of vehicles must overtake each other on the
left. However, the drivers may overtake the front vehicles on the
right if the drivers of the front vehicles indicate direction change
to the left and stop, or prepare to turn left.
2. before overtaking, the drivers must be sure that their overtaking will
not lead to any harm or accident by implementing as follows:
a. seeing clearly that there is no any obstacle ahead, and that they are
able to return to their current track after overtaking without
disturbing other drivers,
b. no other drivers behind start asking permission to overtake,
c. no overtaking request indicated by any other vehicles in the front,
d. making sure that the proportional speed between the two vehicles
allows overtaking for only a short period of time,
e. giving a signal for overtaking by turning on the left indicator light,
and if necessary, using alternating low and high beams at night, or
using horn during the daytime, except in towns or densely
populated areas where horn for overtaking is prohibited.
f. being sure that the drivers in the front and the rear vehicles are
aware of the request for overtaking.
3. Upon being informed of overtaking, the driver of the front vehicle
must assess the road section in front of them, and if there is no any
obstacle ahead, the front driver must turn on his/her right indicator
light, or raise his/her left hand up in the air and bend it to the right,
and slow down to the right, as a signal to the rear driver requesting
for overtaking that he/she may do so. In case the front driver sees that
the road sections ahead are busy or there are obstacles, he/she must
turn on their left indicator light, or raise his/her left hand up straight
as a signal to the rear driver that overtaking is not be allowed.
4. when overtaking, the drivers must increase speed and keep a distance
of 1 (one) meter away from other vehicle.
5. on the road without a center line, the drivers may overtake by using
other half of the roadway as long as it does not cause any harm or
disturbance to other vehicles coming from the opposite traffic
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direction.
6. after completing overtaking, the drivers must turn on the right
indicator light as a signal to come back to their current track/lane.
7. on a one-way road with multiple lanes for different destinations, any
vehicle in a specific lane moving faster than those in the other lanes is
not be considered as overtaking.
Overtaking must be prohibited in the following cases:
- overtaking in three rows (overtaking other vehicle in overtaking
process),
- at places where there is a no-overtaking sign,
- on curved or steep roads, except such overtaking can be made
without occupying the half-roadway on the left,
- at places near or at turning roads, crossroads, and slippery roads,
- at tops of slope or narrow roads, or roads with slowdown signs,
- on bridges or when going down slopes,
- at work sites,
- at places near or at sections assigned for pedestrians,
- along roads under bridges, or tunnels,
- when the visibility is low, such as heavy rain, fog, dust or smoke,
- at places near or at intersections between roads and railways
without barricades, and
- on flooded roads.
Article 20:

Passing:
1. the drivers of all kinds of vehicles must pass each other by keeping
right.
2. when passing each other on narrow or dangerous road, the drivers
must slow down their vehicles respectively. If necessary, both
vehicles must pause, and if the two vehicles are the same type, either
one of them wishing to move first must give a signal by raising hand
or honking in the daytime, or using alternating low and high beam
lights at night, and wait for the opposite vehicle to give approval
before proceeding. However, if the vehicles are different types, the
driver of the larger vehicle must allow the smaller vehicle to move
first.
3. when passing each other on a narrow road accessible to one vehicle at
a time, but on a section, which allows t h e vehicles to pass each
other, the vehicle arriving first at this section must pause and wait in
order to allow another vehicle to pass easily.
4. in case a roadway is too narrow to allow two vehicles to pass and
one of the vehicles is required to reverse, the drivers must exercise
the followings:
a. For vehicles in the same type, any vehicle wishing to go first
must signal its request and wait for the other vehicle to approve
and reverse.
b. For vehicles with and without trailers, the vehicle without trailers
must reverse to give way.
c. For light and heavy vehicles, the light vehicle must reverse to
give way.
d. For vehicles transporting goods and passengers, the vehicle
with goods must reverse.
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5.
6.
7.
8.

Article 21:

when passing each other on a steep and narrow road, the vehicles
going down the slope must pause to allow the vehicles going up the
slope to go first.
when passing each other, if any driver sees an obstacle ahead, such as
a damaged road section or a parking vehicle, he/she must pause
his/her vehicle to allow the other to go first.
when passing on a narrow bridge accessible to one vehicle at a
time, heavy vehicles must give way to light vehicles.
Before passing each other at night outside towns/densely
populated areas without lights along the roads, the two vehicles
must turn off their high beams, and instead, turn on their low
beams.

Priority at intersection is defined as follows:
1. when reaching intersection, all the drivers must slow down and look
at the traffic flow on the roadway they are about to cross, and
must cross the road carefully if the road ahead is not clear. If
necessary, the drivers must give a signal to inform other drivers on
other directions by using horn at daytime or alternate high and low
beams at night. On a give-way road, the drivers must drive in an
appropriate speed so that they can stop their vehicle to give way to
other vehicles to move first.
2.

At intersection, even though the green light is on, the drivers must
not enter intersection if it requires the drivers to stop in the middle at
intersection due to heavy traffic. In this case, the drivers must stop
before reaching intersection to avoid traffic congestion, which
blocks other vehicles coming from other directions.

3.

At intersection, the drivers must give way to other drivers on the
right. However, at T-intersection without priority, the drivers at the
road end must give way to other drivers on the continuing road.

4.

Regardless of any road type, the drivers approaching a roundabout
must give way to other drivers on a one-way road circling the
roundabout with direction arrow.

5.

When reaching intersection with give-way sign, the drivers must
give way to other vehicles on the roads with priority to proceed first,
and may cross intersection only when they make sure that it will not
cause any harm.

6.

When reaching intersection with “STOP” sign, the drivers must stop
before approaching zebra-crossing to give way to other vehicles and
pedestrians on the roads with priority to go first, and may cross
intersection only when they make sure that it will not cause any
harm.

7.

Meanwhile, the drivers must give way to the vehicle of police,
military, and gendarmerie, fire trucks, or ambulances on duty, by
blaring sirens and turning on special lights to inform its present for
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way.
8.

The following on-duty vehicles are entitled to have priority
sequences as follows:
- fire trucks,
- ambulances,
- the vehicles of police, military and gendarmerie, delegate
processions, senior leaders’ convoys, or motorcades led by traffic
police.

9.

Before leaving and entering a private road, not open to the public,
such as entrance to residences, factories, buildings or various
squares, the drivers must take utmost care and must give way to
other drivers or pedestrians moving on the public road to proceed
first.

10. The drivers coming from path or rough road must give way to other
drivers moving on other roads to proceed first.
11. At intersection where a roadway is divided into many lanes, and one
or more lanes are reserved for some specific vehicles, the provisions
on traffic priority stipulated in this article must be applied to all the
drivers using these lanes, except for the vehicles defined in Point 7
and 8 above in this article.
Article 22:

Crossing the railway:
1. the drivers must slow down when approaching the railway.
2. at road and railway intersection with barriers or barricades, the drivers
must not move in intersection when the barriers are closed, being
closed or being opened.
3. at road and railway intersection where the guards are stationed, the
drivers must follow the guards’ instructions and must not interfere
while the barriers are being opened or closed.
4. when a train is approaching, all the drivers must stop the vehicles
immediately to let the train go first. All herders must find ways to
immediately stop their animals and prevent any of them from crossing
the railway.
5. when the train blares horn as it is approaching, all the drivers must stop
at least 2 (two) meters away from the barriers and at least 5 (five)
meters away from the railway should there be not barrier.
6. In case the vehicles are stuck or a herd of animals already arrives at the
railway, the drivers or shepherds must make sure that they are not
blocking the train’s way or must inform the nearest railway agents of
possible dangers, should they not be able to clear the obstacles on the
railway by themselves.

Article 23:

Stopping and parking on the road must be executed as follows:
1. stopping and parking of all kinds of vehicles must not interfere other
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moving vehicles.
2. in towns or densely populated areas, all kinds of vehicles must be
stopped or parked parallel with their traffic directions by following
the regulations:
- on a roadway with two opposite traffic directions, vehicles must be
stopped or parked on the right side of the road, parallel with their
traffic direction.
- on a one-way road, the vehicles must be stopped or parked to the
right or left side of the road, parallel with their traffic direction.
3. outside towns or densely populated areas, the vehicles or animals
must be stopped or parked outside the roadway. If there is no space
available for parking beside the roadway, the regulations must be
followed as stipulated in Point 1 above of this article.
4. outside towns or densely populated areas, all kinds of vehicles that
are broken, or forced to stop or parked on the roadway are required to
use emergency light or/and put a triangular sign, at least 30 meters
away as it could be visible from a distance of 100 (one hundred)
meters away. If the above incident happens where stopping or
parking is banned, the nearest relevant authority must be informed.
5. in towns/densely populated areas, all vehicles must be stopped or
parked to load or unload goods or passengers by keeping a distance of
no more than 25 (twenty-five) centimeters away from the shoulders
and at least 5 (five) meters away from intersection, or bent or curved
road sections, and at least 10 (ten) meters away from intersection, or
bent or curved road sections on a boulevard. Outside towns/densely
populated areas, all vehicles must be stopped or parked at least 10
(ten) meters away from intersection, or bent or curved road sections.
6. When parking, before leaving their vehicles, the drivers must apply
hand brake or other measures to prevent possible accidents from
occurring whilst they are away.
7. Vehicles are not allowed to stop or park in the following places:
- on the roadway, on sidewalk reserved for pedestrians, with a space
of at least 5 (five) meters away from zebra crossing, or on zebra
crossing,
- on paths for pedestrians,
- at places reserved for parking or stopping some specific vehicles,
- at the space between the edge of the roadway and a solid line, if
the space between the line and the parked vehicle is less than 3
(three) meters, in which other vehicles may not move forward or
have to move over the solid line,
- at places near traffic light poles or traffic signs, which prevents
road users from seeing these traffic signs,
- at any places blocking entrance/exit, parking, or stopping of others
vehicles,
- on bridges, underpasses, underground roads, intersections, roadrailway intersections, roundabouts, very curved or steep roads,
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which is invisible to others vehicles from a far distance.
- for a space of less than 20 (twenty) meters away from road-railway
intersections,
- for a space of less than 10 (ten) meters away from the front or the
rear pumping stations of fire-trucks, and in front of fire stations,
- at entrance/exit of public buildings,
- on a roadway in front of entrance/exit of a private house, except
the vehicles belongs to the house's owner,
- parallel in two rows,
- on one edge of the roadway if the opposite edge is reserved for
parking, except parking is allowed on both sides of the roadway,
- at places where there are NO PARKING/STOPPING signs,
- parked on the public road more than 24 hours,
- for a space of less than 10 (ten) meters away from the front and the
rear of the bus stop sign.
- for a space of less than 1 (one) meter in the front of or behind
parked vehicles or parked in line,
- near intersections or bent road.
Article 24:

When opening their vehicles’ doors to get off or on, the drivers must
always be careful, especially when opening their vehicles’ doors on the
left side.

Article 25:

Before leaving parking areas, the drivers must give a clear and visual
signal to inform others road users to make sure that departure of their
vehicles will not cause any harms to others.
Before changing traffic direction such as turning left or right, changing
lanes, making U-turn or reversing, moving to the right to stop or park, the
drivers must slow down and give a clear and visible signal to others road
users moving on the road.
When turning left or right, making U-turn or reversing, the drivers must
exercise the following rules:
1.

Turning Left
- before turning left, the drivers must look at the back of their
vehicles through the rear-view mirror, particularly through the left
side mirror to see traffic flow and movement behind;
- the drivers must turn on the left indicator light from a sufficient
distance from where they want to turn and slow down, and if there
are no obstacles, keep driving as close as to the center line;
- before ready to turn left, the drivers must look at the left and right
sides and at the left once again, especially to assess the vehicles
coming from the opposition direction. If the road is free, the
drivers must make turning carefully, especially pedestrians
crossing the road. If the road is not free, the drivers must wait and
give way to the vehicles from the opposition direction and from
the right side to go first;
- turning left must be conducted by moving on the right side – it
means that turning left behind the vehicles from the opposite
direction, except when the traffic police gives order of directions.
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2.

Turning right:
- before turning right, the drivers must look at the back of their
vehicles through the rear-view mirror, and particularly through the
right side mirror see traffic flow and movement behind;
- If there is no obstacle, the drivers must turn on the right indicator
light at from a sufficient distance from where they want to turn and
slow down, and keep driving to the right side;
- before turning right, the drivers must look at the left and right, and
at the back via the right side view mirror, especially making sure
that there is no obstacle on the right behind them. If the road is
free, the drivers must drive to the most right side as possible and
pay more attention to pedestrians crossing the road.

3.

Making U-turn and reversing:
- the drivers intending to make U-turn or reverse must make sure
that it will not cause much interference or harms to other road
users;
- when reversing, the drivers must be careful and constantly look at
the traffic movement behind them, and particularly before
reversing, the drivers must watch out for small children or small
animals behind them;
- Making U-turn is prohibited in the following cases:
- places near intersections or road-railway intersections,
- curved roads where the drivers may not see other vehicles
from a distance of 150 (one hundred and fifty) meters away,
- reaching and coming up the top of hill,
- places where there is a sign of no U-turn,
- on one-way roads.

The above-mentioned rules must be waived if there are signals from the
road traffic police or road markings on the roads.
Article 26:

When the pedestrians are crossing the road, the drivers must implement
the following measures:
1. In all cases, the drivers must stop their vehicles when the
pedestrians are crossing or about to cross at the zebra-crossing.
2.

At intersection or places near intersection, the drivers are
forbidden from interfering or blocking the pedestrians who are
crossing the road even there is no zebra-crossing.

3.

In case there is zebra-crossing at intersection where there are traffic
lights or traffic agents are stationed there, the drivers must not
interfere or block the pedestrians who are crossing at zebracrossing even the green light is on or the traffic police officers
order to move forward. When turning into another road where
pedestrians are crossing, the drivers must slow down, and if
necessary, stop to give way to the pedestrians to cross the road.
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4.

In case there is zebra-crossing at intersection where there is no
traffic light or traffic agents are not stationed there, the drivers
must slow down or stop their vehicles to give way to the
pedestrians who are crossing or about to cross the road to go first.
CHAPTER IV
USE OF VEHICLE LIGHTS AND
HORNS

Article 27:

At night or day time, when visibility is sufficiently clear, for example,
during heavy rain or fog, or when passing through an tunnel, the drivers
on the road must use their vehicle lights in accordance with the following
conditions:
1. While driving their vehicles:
a. High beam lights: use at night on the road without lighting, and
generally use it to provide a clear visibility from a distance, but
there should be careful not to interfere other vehicles coming from
the opposite direction.
Using high beam lights are prohibited in towns/densely populated areas
with sufficient electronic lights, except they are used alternatively with
low beam lights to request for overtaking or making way.
b. Low beam lights: must be used in the following cases:
- at night, inside and outside towns with electronic lights along the
roads,
- at night, outside towns without electronic lights along the roads,
when about to pass other vehicles, and when driving closely
behind another vehicle,
- at day time when visibility is not clear due to heavy rain or fog or
when passing through a tunnel,
- low beam lights may be used alternatively with high beam lights
to flash a signal instead of honking at night.
c. Conspicuity lights: at night in towns, all vehicles moving on the
road must at least have conspicuity lights and it is not necessary to
use low beam lights if the road have sufficient electric lights. The
conspicuity lights are used to indicate the presence and size of the
vehicle to other road users coming from the opposite direction.
d. Other lights: at night or day time when the weather is not good and
visibility ahead is not clear, the drivers must use:
- red lights: indicate the presence and width of the vehicle to the
road users at the back,
- number plate illuminators: to let other road users see the
number plate clearly at the back,
- width lights: to indicate the width of the vehicle or its bulky
loading to other road users,
- direction indicator lights: to inform other road users when
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-

-

changing direction to the left or right.
reversing lights: to inform other road users behind when the
vehicle is being reversed,
stop (brake) lights: to inform other road users at the back when
the drivers are hitting brake to slow down or stop,
emergency lights: to warn other road users against possible
accidents, for example, when the driver is forced to drive
slowly because of towing a broken vehicle or messy loading
vehicle and when stopping or parking on the roads outside
towns because the vehicle is broken or is involved in accident
or falling goods cannot be loaded back immediately,
fog lights: are used when there is heavy fog or rain. Fog lights
may be used instead of, or in addition to low beam lights,
daytime lights: are used during the day. All kinds of vehicles
may use the lights to improve visibility to other road users.

2. While driving non-motor vehicles, the drivers of the following vehicles
must exercise as follows:
-

-

Human-pulled carts must be equipped with a white or yellow
lights or reflectors at the front, and a red light or reflector at the
back. The two lights must be installed at the edges of cart facing
the roadway.
Animal-pulled carts must be equipped with two white or yellow
lights or reflectors on both sides at the front, and two red lights or
reflectors on both sides at the back.
Bicycle and tricycle should be equipped with at least one white
light or reflector at the front and at least one red light or reflector
at the back.
Motorcycle/bicycle-pulled trailer must be equipped with two red
reflectors or lights placed on both sides at the back.

3. When stopping or parking motor vehicles on the road without public
electric lights, the drivers must use:
-

conspicuity lights: to indicate the presence and width of the
vehicle to other road users from the opposite direction,
red lights: indicate the presence and width of the vehicle to other
road users at the back,
number plate illuminators: to clearly indicate the vehicle’s number
plate to other road users at the back

In towns or densely populated areas, use of the lights stipulated in Point 3
of this article, it is not necessary to use it if there are sufficient electronic
lights on the road, which allows road users to see clearly from a distance
of at least 20 (twenty) meters.
4. Disconnected trailer or semi-trailer must be parked next to the sidewalk
or roadside and a white or yellow light must be turned on at the front of
the trailer, and a red light on at the back. Each light must be placed at
the trailer’s corner facing the roadway where the trailers or semitrailers are parked parallel. In towns, it is not necessary to use such
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lights if there is sufficient electronic lights along the road, which
allows other road users to spot the parked vehicles from a distance of at
least 100 (one hundred) meters away.
5. In case the vehicles are forced to stop or park on the roadway that may
block or lead to traffic accidents at places such as ones near
intersections, bent roads, curved roads, steep roads, and road-railway
intersections, because the vehicles are broken or involved in traffic
accident and cannot be removed from the roadway, the drivers must
inform other drivers of this obstacle by using emergency lights or/and
placing a triangular sign at least 30 (thirty) meters behind the vehicles
so that it could be seen from a distance of at least 100 (one hundred)
meters. In case there are falling goods from the vehicles on the
roadway and they cannot be loaded back immediately, the drivers must
notify other drivers by using a triangular sign and emergency lights
simultaneously, or at least a triangular sign placed 30 (thirty) meters
from the falling goods.
6. Special lights may be used all the time for on-duty fire trucks,
ambulances, vehicles of police, military or royal gendarmerie,
delegates’, senior leaders’, or military’s processions led by traffic
police.
Article 28:

Article 29:

Use of horn must be carried out in the following ways:
1. Use of sound signal “ horn” is allowed only during the daytime to
inform other road users to avoid possible accidents, and to request
for overtaking outside towns/densely populated areas.
2.

At night, horn must be replaced by using alternating high and low
beams to inform other road users to avoid possible accidents, and
to request for overtaking.

3.

Special lights may be used all the time for on-duty fire trucks,
ambulances, vehicles of police, military and royal gendarmerie,
delegates’, senior leaders’, or military’s processions led by traffic
police.

4.

Sound signal must be used as a short time as possible, and not
longer than needed, except when there is an emergency.

5.

Use of air-horn is prohibited in cities or towns or near hospitals.

Use of special lights and horns must be implemented as follows:
1.

Special lights are additionally added flashing and rotating lights with
a number of different colors and corroding meanings as follows:
a. special blue or red lights must be used only for on-duty vehicles
with priority, such as fire trucks, ambulances, vehicles of police,
military and royal gendarmerie, delegates’, senior leaders’, or
military’s processions led by traffic police in order to indicate their
presence to other road users.
b. special dark-yellow light must be used only for vehicles serving
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2.

for public work, such as road cleaning vehicles, road maintenance
and repair vehicles, and special transport vehicles equipped with
such special lights in a slow speed.
Special horn is additionally added sound, used for vehicles with
priority, such as fire trucks, ambulances, vehicles of police, military
and royal gendarmerie, delegates’, senior leaders’, or military’s
processions led by traffic police by blaring siren. For hospital
ambulances, sirens is added with high and low sounds by blaring two
times.

3.

When encountering vehicles on duty with flashing dark-yellow lights,
the drivers must be careful when passing or overtaking these vehicles.

4.

When encountering on-duty vehicles with priority emitting the
special lights and sounds, other road users must slow down and drive
to the right side, or stop to let these vehicles to overtake or pass
easily.

In case of on-duty, the vehicles with priority such as fire trucks,
ambulances, vehicles of police, military and royal gendarmerie,
delegates’, senior leaders’, or military’s processions led by traffic police
may:
-

drive opposite traffic direction on one-way roads,
move forward when the red traffic light is on,
drive in unlimited speed,
be given way at intersection, and
drive across or over the center solid line.

In any case, the drivers of such vehicles must drive carefully to avoid
accident to other road users and must strictly follow the commanding
signals directed by traffic agents.
Article 30:

Installation of sound, light or decorating light beyond the vehicle’s
technical specifications must be prohibited.
CHAPTER V
PEDESTRIANS AND ANIMAL RIDERS OR HERDERS

Article 31:

Pedestrians and cart pullers or pushers must follow traffic lights, traffic
signs, or commanding signals directed by traffic agents.
The pedestrians and cart pullers or pushers must execute the followings:
1. a roadway is not allowed using where there are sidewalks or
shoulders reserved for pedestrians.
2. a roadway is allowed using where the sidewalks or roadsides are not
accessible for pedestrians, and must walk closely to the sidewalks
parallel with traffic direction.
3. zebra-crossing must be used if it exists nearby.
4. at zebra-crossing:
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- the pedestrians must follow traffic agents or traffic lights,
- places where there are no traffic lights or traffic agents, the
pedestrians must be careful before crossing the road.
5. Where there is no zebra crossing:
- before passing the road, the pedestrians must make sure that
walking across the road will not interrupt traffic or result in any
accident.
While crossing the road, pedestrians are not be allowed to cross
through an intersection area, but the pedestrians must walk on the
line across the road axis in the right angle, and not walk slowly or
stop on the roadway, if not necessary.
6. Children under 6 (six) years old are not allowed to walk on public
road.
7. Blind people walking on the public road have to be guided by a
person, animal or device for direction.
Article 32:

Processions and use of roads for other purposes with the permission
from the authorities must be executed as follows:
A. Marches:
- must be organized along the half-roadway on the right parallel
with the traffic direction, and must keep free of other halfroadway on the left.
- may be organized into two, three, or four lines fit for the width
of the roadway and must respect traffic regulations.
- white light must be held at the front and red light must be held at
the back of the marches at nighttime or at daytime if visibility
is not sufficiently clear.
B. Use of roads for other purposes as required may be allowed by a
joint Prakas of the Ministry of Interior and the Ministry of Public
Works and Transport, or a joint Prakas of the Ministry of Interior
and the Ministry of Rural Development.

Article 33:

Animal riders, herders, or drivers must execute as follows:
1. Must not cause any obstacle or harm to other road users by loading
the number of people appropriate to the number of animals for
pulling or stopping in a timely manner.
2. At night or daytime, if visibility is not sufficiently clear, a white
light must be used at the front and a red light at the back.
3. While stopping on the roadway, must not interrupt other vehicles
traveling on the road.
4. In towns or densely populated areas, animal riders, herders, or
drivers on the road must stop their animals parallel with their traffic
direction, by executing as follows:
- on a two-way road, animal riders, herders, or drivers must stop
their animals along the half-roadway on the right parallel with the
traffic direction,
- on a one-way road, animal riders, herders, or drivers must stop
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their animals along the road to the right or to the left, parallel
with their traffic direction, except where there is a warning sign.
5. Animals must not be released to walk freely on public roads.
CHAPTER VI
IN CASE OF TRAFFIC ACCIDENT
Article 34:

All traffic accidents must be under the competency of the traffic
police. In all cases of traffic accidents, road traffic police officers must
do their best to:
1. Keep the public order at the accident scenes,
2. Take immediate action to save the victims,
3. Maintain security for all parties involved, and control conflicts, which
may arise from traffic accident,
4. Take technical action to collect evidence and information to take
minutes of traffic accident.

Article 35:

In the case of traffic accident, all involved parties must execute as
follows:
1. Immediately stop their vehicles, by not causing interruption or
harms to other people,
2.

Do not alter the scenes, traces, or marks, which may be
considered as important factors to identify who is responsible for
the accident.

3.

Immediately report it to the nearest local authority or traffic police,

4.

Do not use violence or provoke conflicts between the involved
parties,

5.

Do not leave the accident scene prior reaching mutual agreement
or without permission from the road traffic police officers.

Bystanders of the event must immediately report it to nearest local
authority or traffic police.
Article 36:

If the accident results in only damages to the properties, the two parties
may make their mutual settlement without any intervention from traffic
police officers.

Article 37:

In case the people are injured or dead, all the drivers or road users
involved in the accident, or bystanders must take immediate action to
report it to the nearest local authorities or the traffic police, or to refer
the victims to the nearest hospital.

Article 38:

In case one of the parties involved in traffic accident is a diplomatic
agent or in diplomatic mission, the road traffic police officers must take
minutes and submit a report on the accident to the Ministry of Foreign
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Affairs and International Cooperation so that it will arrange its
representatives to work with the road traffic police officers to
examine the case and propose appropriate measures.

CHAPTER VII
VEHICLES AND TRANSPORTATION MANAGEMENT
Article 39:

National and international driving licenses for drivers of all types of
vehicles must be issued by the Ministry of Public Works and Transport,
except the driving license, for the drivers of military and police
vehicles, and especially vehicles serving specific purposes, such as
tanks, armored vehicles, vehicles equipped with military tools, jet
vehicles, tricycles, and parade motorcycles, belonging to the state,
issued by concerned ministries under the supervision of the Ministry of
Interior or Ministry of National Defense.
The procedures for the issuance of international driving licenses must
be decided in Prakas by the Minister of Public Works and Transport.
The Ministry of Public Works and Transport must provide the Ministry
of Interior with data on licensed drivers on a monthly basis.

Article 40 (New): National driving licenses for vehicles in the Kingdom of Cambodia are
divided into 5 (five) categories as follows:
Category A: Motorcycles with a cubic capacity from 125 (one hundred and
twenty-five) cm3 or an electric engine from 11 (twelve) kilowatt,
motorcycles with trailers, and tricycles.
Category B:
- Passenger transport vehicles with less than 9 (nine) people,
including the driver.
- Goods transport vehicles with a maximum weight of more than
3.5 (three point five) tons;
- The vehicles in Category B can be attached with a trailer with
a total maximum weight of no more than 0.75 (zero point seven
five) tons.
Category C: Goods transport vehicles with a total maximum weight of
more than 3.5 (three point five) tons and can be attached with a trailer
with a maximum weight of no more than 0.75 (zero point seven five) tons.
Category D: Passengers transport vehicles include:
D1 - Vehicles loading from 10 (ten) to 20 (twenty) passengers
including the driver may be combined with a trailer with a maximum
authorized weight of no more than 0.75 (zero point seventy five) tons.
D2 - Vehicles with more than 20 (twenty) passengers including the
driver may be combined with a trailer with a maximum authorized
weight of no more than 0.75 (zero point seventy five) tons.
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Category E: Vehicles under Category B, C and D with a trailer of a total
maximum authorized weight of more than 0.75 (zero point seventy five) tons
must be divided into three subcategories: Subcategory E(B), Subcategory
E(C) and Subcategory E(D).
Article 41 (New): Various conditions related to the driving licenses must be defined as
follows:
1. A driver is entitled to hold only one driving license. The
application forms, procedures and the rights of issuing the driving
license and demerit card must be determined by the Minister of
Public Works and Transport.
2. People with disabilities (PWDs) are entitled to drive a special
vehicle designed for the people with disabilities and the conditions
of issuing the driving license for PWDs must be determined by the
Interministrial Prakas by the Minister of Public Works and
Transport and relevant ministries.
3. Prescribed ages of the drivers in line with the types of driving
license are as follows:
- At least age of 18 (eighteen) for Type A and B;
- At least age of 22 (Twenty-two) for Type C and D1;
- At least age of 24 (Twenty-four) for Type D2 and E;
4. The driver holding Category B can drive agricultural vehicles or
tools equipped vehicles with a maximum speed of no more than 40
(forty) km per hour and cannot drive other types of vehicles.
5. For the driver of modified vehicles with a maximum speed of
more than 40 (forty) km per hour must hold Category C.
6. To be eligible for driving test of Category C, the driver must hold
Category B or D1.
7. The drivers holding Category C or D can drive a vehicle
prescribed in Category B.
8. The drivers holding Category C can drive a vehicle prescribed in
Category D1 in case they take driving test for Category C via
driving license of Category D1 but the drivers holding Category
D2 can drive a vehicle prescribed in Category B or C or D1.
9. To be eligible to take driving test of Category D1, the driver must
already hold a driving license of Category B.
10. To be eligible to take driving test of Category D2, the driver must
already hold a driving license of Category B or C or D1.
11. To be eligible to take driving test of Category E, the driver must
already hold a driving license of Category B or C or D.
12. The drivers holding a driving license of Category E are entitled to
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drive a vehicle with trailers with a total maximum weight of more
than 0.75 (zero point seven five) tons in line with the driving
license categories such as E(B) or E(C) or E(D).
Article 42:

The holders of a l l driving license categories must be entitled to drive
until they reach 65 (sixty-five) years old. Beyond 65 years o l d , t h e
holders may be allowed to drive but they are required to have medical
checkup and their driving license needs extending in every two years.
The validity of driving licenses for Category A, B, C, D, and E is
determined as follows:
1.

Driving licenses granted for Category A and B are valid for 10 (ten)
years.

2.

Driving licenses granted for Category C, D and E are valid for 5
(five) years.

3.

The holders of driving licenses must submit their application for
renewal before the expiry date, together with a medical checkup
certificate. If they fail to renew their driving licenses, the holders
must be fined in accordance with the provisions stipulated in this
Law.

Medical checkup certificate must state the conditions of driving abilities
as certified by a doctor at a hospital or health center recognized by the
Ministry of Health.
Article 43:

All driving licenses must have a score card with 12 (twelve) marks and
the marks must be deducted whenever the drivers violate the traffic
regulations as follows:
A. 1 (one) mark must be deducted for:
- not wearing safety seatbelt or helmet,
- using high beam when encountering other vehicles coming
from the opposite direction,
- driving over solid lines.
- driving over speed limits from 1 (one) to 19 (nineteen)
kilometers per hour,
- driving at night without sufficient light as required by the
specific type of vehicles,
- overloading passengers.
B. 2 (two) marks must be deducted for:
- driving over speed limits from 20 (twenty) to 29 (twentynine) kilometer per hour,
- increasing speed while the other vehicle is overtaking,
- incorrect right or left turning,
- making a U-turn where prohibited,
- failure to meet driving license requirements,
- making a right or left turn, or stopping without giving signal,
- incorrect overtaking or passing,
- driving without leaving sufficient safety space,
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-

carelessly driving disturbing other road users,
failure to give signal when starting to leave,
vehicle having technically incorrect specifications,
undue goods loading,
parking on crosswalk markings,
stopping or parking on solid lines,
allowing children under 10 years old to sit in the front seat,
failure to place children under 5 years old in child restraints
or sleeping in the vehicle,
- escaping from check by traffic police officers,
C. 3 (three) marks must be deducted for:
-

-

stopping or parking at a dangerous place,
dangerous overtaking,
overtaking where prohibited,
changing direction without giving signal,
driving over solid lines,
driving over speed limits from 30 (thirty) to 39 (thirty-nine)
kilometer per hour,
driving under influence of alcohol at the rate from 0.25 (zero
point twenty-five) to 0.39 (zero point thirty-nine) milligrams
per liter of breath or 0.50 (zero point fifty) to 0.79 (zero point
seventy-nine) grams per liter of blood,
racing along the road where it is not allowed by the law,
mistakes derived from stopping or failure to give way at
crosswalk markings, and not respect to red traffic light,
not obeying red traffic light,
not complying with STOP or priority signs,
not following traffic police signals.

D. 4 (four) marks must be deducted for:
- driving over speed limits from 40 (forty) to 49 (forty-nine)
kilometers per hour,
- not observing give-way at intersection,
- driving side by side,
- causing traffic jam,
- not giving way to the vehicles with priority,
- dropping goods from vehicles while moving,
- driving in opposite direction,
- doing a wheelie, driving in zigzag movement, carving or
cutting in other vehicles,
E. 6 (six) marks must be deducted for:
- driving over speed limits from 50 (fifty) kilometers per hour
upwards,
- driving under the influence of alcohol at rate from 0.40 (zero
point forty) milligram per liter of breath or 0.8 (zero point
eight) gram per liter of blood, or under the influence of
drugs,
- escaping when involved in traffic accident,
- using fake number plate or fake vehicle identification
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certificate,
- violating the traffic regulations, which causes other injured
unintentionally that the victims are not able to work for 8
(eight) or more from the date of the incident or dead,
- recidivating mistakes by using invalid driving license or
inappropriate with the certain type of the vehicle,
- refusing to take alcohol or drug test,
- loading passengers on the top of goods.
Not more than 8 (eight) marks must be deducted per a count of violation.
Article 44:

The cases related to the score card:
In case there is no more mark, the driving license must become
invalid. If the driver wishes to have a new driving license,
he/she must attend driving classes, and take a driving test again at
least in six months from the date of its invalidity. However, when
the provoker driver causes others injured unintentionally, and the
victims are not able to work for 8 (eight) or more days from the date
of the incident or death, he/she may attend driving classes and take
a driving test again at least in 5 ( five) years from the date of its
invalidity.
- In case some marks have been deducted, but within three years
after the last deduction, the driver has not committed any further
mistake, resulting in more marks being deducted, he/she must
automatically get a new score card with 12 (twelve) marks.
- In case some marks have been deducted, and the driver wishes to
increase the marks, he/she must take a two-day refreshment course,
organized by the Ministry of Public Works and Transport. By
attending the course, the driver may get 4 (four) marks, but not
more than 11 (eleven) marks. The driver may attend such a
course several times to increase the marks, in two years for the
longest period.
The procedures for deduction and replenishing the marks in the score
card must be determined in Prakas of the Minister of Public Works and
Transport.

Article 45:

Except there is an agreement or international convention to mutually
recognize driving licenses on a bilateral or multinational basis with the
Kingdom of Cambodia, foreigners who lawfully live and wish to drive on
the roads in the Kingdom of Cambodia must obtain a Cambodian driving
license via either one of the two following ways:
1. must take a driving license test as Cambodians do,
2. must exchange their national driving licenses for the Cambodian
ones by submitting their applications to the Ministry of Public Works
and Transport, and meet the following requirements:
a. hold a valid national passport and Cambodian visa,
b. hold a valid national driving license,
c. have a clear address certified by the commune or Sangkat chief,
d. hold a physical certificate,
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e. in case the driving license is not in English or French, it must be
translated into Khmer, English or French certified by their
embassies, consulates or mission agencies.
Validity of the foreigners’ driving licenses obtained via an exchange of
their previous national driving licenses must be granted for 1 (one) year.
The validity of the foreigners’ driving licenses obtained via a driving test
must have the same duration as those of the Cambodians.
Foreigners holding their national driving licenses of Category C, D, and E
may not exchange them for Category C, D, and E, but they may exchange
them for Category A and B.
Article 46:

All driving schools must have their business license and curriculums,
and must be under the management and supervision of the Ministry
of Public Works and Transport.
All driving instructors at driving schools must hold the training
certificates, issued by the Ministry of Public Works and Transport.
Requirements and procedures for issuance of driving operations, tests
for driving instructors as well as driving curriculums must be defined by
Prakas by the Minister of Public Works and Transport.
If required, the Ministry of Interior must have the rights to inspect
all driving schools.

Article 47 (New): All types of vehicles moving on the road must be attached with a vehicle
identification certificate and a number plate.
All types of vehicles must be registered to get a vehicle identification
certificate and installed with a number plate. For trailers or semi-trailers
with a total weight of more than 750 (seven hundred and fifty) kilogram
must be registered to get a vehicle identification certificate and installed
with a number plate.
The Ministry of Public Works and Transport must provide the data list of
all types of registered vehicles submitted to the Ministry of Interior on a
monthly base.
The Ministry of Interior and The Ministry of National Defense must
provide the information of the number of vehicles, motorcycles or
tricycles or appliances, belonging to the State under their control for the
Ministry of Public Works and Transport every 3 months, except the
confidential information of national security.
The registration for vehicle identification certificate and number plate
must be determined in the sub-decree.
Article 48 (New): All the owners of vehicle sale stores are obliged to complete the
application forms of vehicle registration to get a vehicle identification
certificate and a number plate before transferring to buyers.
For sale-purchase process, gift provisions and all forms in the purpose of
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vehicle ownership transfer, the application forms must be completed for
ownership transfer. The application forms and procedures of vehicle
ownership transfer must be determined in the interministrial Prakas of the
Ministry of Public Works and Transport and the Ministry of Economic
and Finance.
The owners of all types of vehicles are obliged to complete the
application forms of deletion from the registry when the vehicles are out
of use.
The application forms and procedures of vehicle registration, number
plate provision and deletion from the registry must be set by the Minister
of Public Works and Transport.
Article 49:

All motor vehicles, trailers, and semi-trailers moving on the road must
be attached with a technical inspection certificate issued by the Ministry
of Public Works and Transport or a company authorized by the Ministry
of Public Works and Transport.
The validity of the certificate is defined as follows:
1. A new family vehicle must be requested for the technical
inspection for the first time with a valid period of 4 (four) years.
After that, the vehicle must be technically inspected in every two
years.
2. An already-used family vehicle must be technically inspected in
every 2 (two) years.
3. A new passengers- or goods-transport vehicle or a toolsequipped vehicle must be requested for technical inspection for
the first time, with a valid period of 2 (two) years. After that, the
vehicle must be technically inspected in every 1 (one) year.
4. An already-used passengers- or goods-transporting vehicle, or
vehicle equipped with tools must be technically inspected in
every one year.
5. A new trailer or semi-trailer must apply to be inspected for its
first technical inspection certificate, which must be valid for 2
(two) years. After that, the vehicle must be technically inspected
in every 1 (one) year.
6. An already-used trailer or semi-trailer must be technically
inspected in every 1 (one) year.
7. A motor-tricycle and a motorcycle with a trailer must be
technically inspected in every one year.
8. All vehicles with trailers, or semi-trailers having been locally
modified must earlier be subject to technical inspection before
requested for registration, vehicle identification certificate and
number plate. After that, the vehicles must be technically
inspected in every 1 (one) year.
The vehicle technical specifications and technical inspection must be
Page 28 of 41

defined in Prakas of the Minister of Public Works and Transport.
Article 50:

All vehicle technical inspection centers must possess their operation
license granted by the Ministry of Public Works and Transport.
The requirements and procedures for issuance of the operation
licensing of vehicle technical inspection must be defined in Prakas of
the Minister of Public Works and Transport.

Article 51:

The vehicle owners, required for compulsory insurance, must be
obliged to pay insurance premiums in accordance with the law on
insurance and related regulations when their vehicles are in motion on
the road.

Article 52:

All vehicle repair or modification garages must obtain their business
license, issued by the Ministry of Public Works and Transport and the
Ministry of Industry and Handicrafts, and if necessary, they must be
inspected by the Ministry of Interior.
The management of repairing or modified vehicle garages must be
determined in a sub-decree.

Article 53:

Legal persons, providing domestic and international goods and
passengers transport operations services must obtain theirs operations
license, issued by the Ministry of Public Works and Transport.
The requirements and procedures to issue the road operations license
to the legal persons, providing the services must be defined in Prakas
of the Minister of Public Works and Transport.

Article 54:

All motor vehicles with trailers for serving goods or passengers road
transport services must obtain the license, issued by the Ministry of
Public Works and Transport.
The requirements and procedures to issue the operations license to the
vehicles, operating the domestic or international road transport services
must be defined i n Prakas by the Minister of Public Works and
Transport.

Article 55:

All motor vehicles or trailers providing road operations service must
possess the following documents:
a. a vehicle or semi vehicle identification certificate and a number
plate,
b. a valid driving license in line with the certain types of the vehicle,
c. a vehicle technical inspection certificate,
d. a vehicle or a trailer’s transport operations license,
e. an insurance certificate issued by the insurance company,
f. other licenses issued by other relevant authority institutions.

Article 56:

Loading passengers and goods must be undertaken as follows:
1. Loading goods on a vehicle should be properly organized to prevent:
- possible harms to human, or damage to public or private
properties due to dragging or dropping goods along the road,
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- blocking driver’s sight or lowering the vehicle’s balance
and driving,
- making noise, dusts or other disturbance, which is
avoidable,
blocking traffic lights, vehicle indicator lights, light
reflectors and number plate,
2. Additional protection materials, such as nylon ropes, chained cables,
and tent sheets used for security or protection of goods, must be firmly
covered and tied.
3. In all cases of loaded long items, they must not be extended
beyond the front edge of the vehicle and must not be longer than
three meters beyond the back edge of the vehicle, or touch down on
the ground.
4. If the load is one meter beyond the back edge of the vehicle, red cloth
must be tied to the back-end of the load at daytime, or a red light
reflector must be tied to the back-end of the load at nighttime. The
width of loading must not be longer than the width of the vehicle
and the loading must not be higher than the roof of the vehicle,
except for the vehicle with a maximum load of 20 (twenty)
passengers so that it may also load goods as high as 0.5 (zero point
five) meter from its roof and with strong support or barrier
underneath, firmly attached to the roof.
5. In case of loading dangerous goods, the loading must be properly placed
or packaged in a safe manner, and put their names, and danger signs
must be attached to such goods.
6. Passengers transport vehicles must have seats, and strong and
comfortable balusters or handles.
Loading passengers must be prohibited as follows:
- loading more passengers than the available seats as determined
by the Ministry of Public Works and Transport.
- loading passengers on the top of the cabin or on the roof of the
vehicle,
- passengers hanging themselves in the front, the back or at the
side of the vehicle,
- loading passengers on trailers or semi-trailers,
- loading bad-smell or poisonous stuff in the passengers
transport vehicle,
7. Loading techniques must be defined in Prakas of the Ministry of
Public Works and Transport.
Article 57:

Loading goods on motor vehicles, trailers or semi-trailers must not
exceed a total maximum authorized weight of the vehicle as indicated
by their manufacturers, and not exceed the weight concentrated the
vehicle axis and the total maximum authorized weight of the vehicle set
out in the road law.
When crossing a bridge, all drivers of vehicles and vehicles with
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trailers or semi- trailers must follow the maximum authorized weight as
defined in the sign installed at the bridge.
The dimensions of vehicles and vehicles with trailers or semi-trailers
must be defined as follows:
- a maximum authorized width must not exceed 2.50 (two point
fifty) meters, except for tools-equipped vehicles but no longer
than 3 (three) meters,
- a maximum authorized height should not exceed 4.20 (four point
twenty) meters,
- a maximum authorized length of each vehicle must not exceed
12.20 (twelve point twenty) meters,
- a maximum authorized length of each vehicle with a semi-trailer
must not exceed 16 (sixteen) meters,
- a maximum authorized length of each vehicle with a trailer must
not exceed 18 (eighteen) meters,
The maximum dimension of vehicles and vehicles with trailers or
semi-trailers, which are not stipulated above, must request for special
approval from the Minister of Public Works and Transport.
The detailed technical specifications on vehicle dimensions and weights
must be defined by Prakas of the Minister of Public Works and
Transport.
Article 58:

Payment of service fees for the issuance of driving license, vehicle
identification certificate, number plate, technical inspection certificate,
and transport operations license, fines for delays, and other service
fees must be defined in a joint Prakas of the Minister of Economy and
Finance and the Minister of Public Works and Transport.

CHAPTER VIII
MECHAISM FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ROAD TRAFFIC LAW
Article 59:

The National Road Safety Committee must have the roles to formulate
a policy on road traffic safety, and to lead and monitor the
implementation of the law and regulations related to the road traffic
safety.
The National Road Safety Committee must be led by the Minister of
Interior as Chairman and the Minister of Public Works and Transport as
Vice Chairman, and consist of members from relevant ministries and
agencies.
The National Road Safety Committee must have a Secretariat General,
as an operational body led by the Ministry of Public Works and
Transport, with some supportive sub-committees.
The establishment, organization and the functioning of the National
Road Safety Committee must be determined by a sub-decree.
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CHAPTER IX
COMPETENCE AND AUTHORITY OF THE ROAD TRAFFIC LAW
INFORCEMENT OFFICERS
Article 60:

Road traffic law enforcement officers must include:
1. Officers from the Ministry of Public Works and Transport,
2. Police or royal gendarmerie units in charge of maintaining traffic
order and safety with the following tasks:
- controlling proper traffic order,
- monitoring, patrolling, and controlling violations of traffic
regulations directly or via technical traffic tools,
- making reports on traffic order, traffic violations, and traffic
accidents,
Meanwhile, police units in charge of maintaining traffic order and
safety must have the following additional tasks:
- imposing fines against violations under provisional penalties,
- coordinating in case there are traffic accidents as stated in Article
64 of this law,
- monitoring and recording events during traffic accidents, and if
necessary, temporarily confiscating driving license and keeping
vehicles as stipulates in Articles 62, 66 and 67 of this law.
- preparing and submitting the reports together with evidence to
Prosecution Office attached to the Court of First Instance if
required by this law.

Article 61:

When keeping vehicles for inspection, the road traffic police officers
must make efforts to avoid causing traffic jams or accidents.

Article 62:

Traffic police officers must be entitled to confiscate and suspend driving
license for a period not exceeding 7 (seven) days, and to deduct the
marks as stated in Article 43 of this law, in case of the following
offenses:
1. driving in opposite traffic direction or driving in traffic direction
where there is a prohibitory sing,
2. driving over speed limits from 40 (forty) kilometers per hour as
stipulated in this law,
3. not respect give way,
4. not respect STOP sign, or red traffic light, or flashing red light,
5. driving vehicles with caterpillar tracks directly on the tarmac
road.
The traffic police officers must not be allowed to confiscate any driving
license and vehicle papers, which are not covered in this law.

Article 63:

In case of traffic accident, based on individual cases, keeping the
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vehicles and the drivers for inquiries and taking notes must be the
authority of the traffic police officers performing duty at the accident
scenes. In case of the drivers under the influence of alcohol or drugs,
justice traffic police officers or hospitals must examine and issue a
certificate, specifying alcohol or substance rate, to be attached with the
report on the traffic accident for submission to Prosecution Office
attached to the Court of First Instance.
Article 64:

Road traffic offences subject to punishment through imprisonment and
fines must be the authority of the court. In this case, the road traffic
police, who have the authority to inspect road traffic offences must
submit the traffic accident report to Prosecution Office attached to the
Court of First Instance.

Article 65:

Traffic offences subject to punishment through provisional penalties
must be the authority of the road traffic police officers. The road
traffic police officers may facilitate mutual solution among the parties
involved in the accidents, resulting in payment of only property
damages. If the mutual solution could not be made, the road traffic
police officers must prepare a note, including traces, and if necessary to
maintain the interest of involved parties, the traffic police officers may
temporarily keep the vehicles for a period of no longer than 1 (one)
week.

Article 66:

Road traffic police officers must ban the vehicles or keep them for a
temporary period of not longer than 3 (three) days for punishment and
technical modification based on the traffic violations committed by the
drivers, as follows:
1.

The vehicles whose drivers are under the influence of alcohol in
the proportion of it from 0.25 (zero point twenty five) to 0.39
(zero point thirty-nine) milligrams per liter of breath, or from
0.50 (zero point fifty) to 0.79 (zero point seventy-nine) gram
per liter of blood, or under the influence of drug.

2.

The vehicles whose drivers do not allow the traffic police
officers on duty to take alcohol or drug test.

3.

The vehicles with less sufficient technical specifications may
lead to possible traffic accidents.

4.

The vehicles emitting too much smoke or making loud noise in
violation of technically allowed standards, or being equipped
with illumination system against the required standards
interfering other road users or people living along the roads.

5.

The vehicles loading goods or passengers, which blocks or
interrupt the drivers, or overloading.

6.

The vehicles parked on the roads in town/densely populated
areas for more than 24 (twenty-four) hours.

7.

The vehicles moving with the expiry date of their technical
inspection.
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8.
Article 67:

The vehicles moving over speed limits from 40 (forty)
kilometers per hour.

Traffic police officers must be entitled to tow away parking vehicles,
which interferes or leads to possible harms to other vehicles, and to keep
them at the road traffic police station in case the owners do not accept
the fine or are not present.
Towing and keeping vehicles at the road traffic police station must also
apply to vehicles involved in the traffic accidents, which could not be
resolved at the scenes.
The concerned vehicle owners must be responsible for paying fees for
towing and keeping the vehicle, in addition to the fines.
Fees for towing and keeping a vehicle must be defined in a joint Prakas
of the Ministry of Interior and the Ministry of Economy and Finance.

Article 68:

Traffic police officers in charge of traffic violation control must
examine, investigate and record traffic offenses in accordance with the
procedures for traffic violation examination, investigation, recordings,
and reporting as defined in joint Prakas of the Ministry of Interior, the
Ministry of Justice, and the Ministry of Public Works and Transport.

Article 69:

Traffic police officers, authorized to impose fines against traffic
violations, must issue fine receipts with proper counterfoils. The
procedures for issuance of fine receipts and management of revenues
from the fines must be defined in a joint Prakas of the Ministry of
Interior, the Ministry of Economy and Finance, and the Ministry of
Public Works and Transport.

Article 70:

Any person, who is not satisfied with the decision made by the
traffic law enforcement officers as stipulated in Article 60 of this law,
must have the rights to submit their complaint to the head of the law
enforcement officers’ unit. The unit’s head must make a decision on
such complaint within 15 (fifteen) days from the date of complaint.
Any person, who is not happy with the decision made by the unit
head mentioned above, must have the rights to submit their complaint to
the court in accordance with the applicable procedures.

CHAPTER X
PENALTIES
Article 71:

Offenses subject to punishment through provisional penalties must be
defined in a sub-decree.

Article 72:

Drivers must be held liable before the criminal code for the drivingrelated offenses.
Vehicle manager or owners must be held liable before the civil code in
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case their vehicles cause traffic accidents to others.
Article 73:

Physical, integrity, or dignity abuse against the traffic law enforcement
officers on duty must be punished in accordance with the applicable
penal code.

Article 74:

Any traffic police officer in their position or on duty, confiscating
driving license, vehicle number plate or vehicle identification
certificate, or keeping vehicles illegally, must be subject to
imprisonment from 6 ( six) days to 1 ( one) month, and fined from
100,000 (one hundred thousand) to 800,000 (eight hundred thousand)
Riels.
In case traffic police officers damage or lose any part of the kept
vehicles the officers’ unit must be responsible for compensation of the
damages or losses.

Article 75 (New): Any person driving without driving license or during withdrawal,
suspension or nullification of the driving license must be granted
provisional penalty in line with the sub-decree.
The above-mentioned offence must be sentenced from 1 (one) to 6 (six)
months and with a fine from 800,000 (eight hundred thousand) riels to
4,000,000 (four million) riels in case the offenders have been penalized
once but continued committing offense during 6 (six) months from the
first date of penalty.
Regulation in Paragraph 2 above is not applied to the drivers of
motorcycles, motorcycles with trailers or tricycles.
Article 76:

Any person, who does not stop their vehicles on the order from the
road traffic police officers for alcohol or drug tests, must be subject
to imprisonment from 6 (six) days to 1 (one) month and penalized from
100,000 (one hundred thousand) to 800,000 (eighty hundred thousand)
Riels.
Any person, who refuses vehicle inspection or a test for alcohol or
drug, must be punished in accordance with the first above paragraph.

Article 77 (New): Any person is driving under influence of alcohol with the proportion of it
from 0.40 (zero point forty) milligram per liter of breath or from 0.80
(zero point eighty) gram per liter of blood should be granted provisional
penalty as prescribed in the sub-decree.
The above-mentioned offence must be sentenced from 1 (one) to 6 (six)
months and with a fine from 800,000 (eighty hundred thousand) riels to
4,000,000 (four millions) riels in case the offenders have been penalized
once but continued committing offences during 6 (six) months after the
first date of penalty.
Article 78:

Any person, who is deliberately driving by using fake driving license,
vehicle identification certificate, number plate, or other fake
operations licenses, must be subject to the punishment stipulated in
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Article 630 (use of forged public documents) of the criminal code.
Article 79:

Any person, who falsify driving license, vehicle identification
certificate or number plate, or other operations licenses, must be
subject to the punishment stipulated in Article 629 (Forgery of public
documents) of the criminal code.

Article 80:

Any person, who hampers or uses any means as an obstacle to public
traffic, must be subject to imprisonment from 1 (one) month to 1 (one)
year and fined from 800,000 (eighty hundred thousand) to 8,000,000
(eight million) Riels.

Article 81:

Any person, who does not follow traffic police signals by the officers
authorized to safeguard delegates’ or senior leaders’ processions and
cause damages to any vehicles of the processions, must be subject to
imprisonment from 1 (one) to 6 (six) months, and fined from 800,000
(eighty hundred thousand) to 4,000,000 (four million) Riels.

Article 82 (New): Any person drives a vehicle without a vehicle identification certificate or
number plate must be granted provisional penalty as prescribed in the subdecree.
The above-mentioned offence must be sentenced from 6 (six) days to 1
(one) month and with a fine from 400,000 (forty hundred thousand) riels
to 1,000,000 (one million) riels in case the offenders have been penalized
once but continued committing offences during 6 (six) months after the
first date of penalty.
Regulation in Paragraph 2 above is not applied to the drivers of
motorcycles, motorcycles with trailers or tricycles.
Article 83:

Any person, who drives without care and attention or does not comply
with the regulations as required by the road traffic law, causing others
injured, in which the victims are unable to work for 8 (eight) days
counted from the date of the incident, must be subject to imprisonment
from 6 (six) months to 2 (two) years, and fined from 2,000,000 (two
million) to 10,000,000 (ten million) Riels. Moreover, he/she may be
subject to one or more additional penalties as stipulated in Article 53
(Additional penalties) of the criminal code.
The above offenses must be subject to imprisonment from 1 (one) to 3
(three) years and fined from 4,000,000 (four million) to 15,000,000
(fifteen million) Riels, should they be committed in any of the following
cases:
a. driving without a driving license or with a driving license
inappropriate to the certain type of the vehicle,
b. driving the under of influence of alcohol with the proportion of it
from 0.40 (zero point forty) milligram per liter of breath
upwards, or 0.80 (zero point eighty) gram per liter of blood
upwards,
c. resulting in injuries to numerous people,
d. escaping from the accident scene to avoid the responsibilities,
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Additional penalties, which may be imposed against the offenses as
stipulated in this Article, must include:
1. ban on doing the business, in which offense is committed due to
business affairs or during the business operations should be
permanent or for up to 5 (five) years;
2. ban on driving for any type of vehicles for up to 5 (five) years;
3. Suspension of driving license for up to 5 (five) years;
4. Publication of punishment decision for up to 2 (two) months;
5. Publication of punishment decision via media;
6. Publication of punishment decision through audio-visual
communication for up to 8 (eight) days.
Article 84:

Any legal person may be held liable for criminal responsibilities
stipulated in Article 42 (criminal responsibilities of legal persons) of
the criminal code for the offenses stipulated in Article 83 of this law.
A legal person must be punished with a fine from 5,000,000 (five
millions) to 20,000,000 (twenty millions) Riels and one or more of the
following additional penalties:
1. dissolution and liquidation of legal entities as stipulated in
Article 170 (Dissolution and liquidation of legal entities) of the
criminal code,
2. placement under the judicial supervision as stipulated in Article
171 (Placement under judicial supervision) of the criminal code,
3. prohibition from carrying on one or more activities as stipulated
in Article 172 (Prohibition from carrying on activities) of the
criminal code,
4. closure of an establishment was used to commit the offences as
stipulated in article 176 (Closure of an establishment) of the
criminal code,
5. Prohibition from operating an establishment, open to the public
or used by the public as stipulated in Article 177 (Prohibition
from operating an establishment) of the criminal code,
6. Publication of punishment decisions as stipulated in Article 180
(Publication of decision) of the criminal code,
7. Broadcasting o f punishment decision through written media or
audio-visual communication as stipulated in Article 181
(Broadcasting of decision by audio-visual communication) of the
criminal code.

Article 85:

Any person, who drives without care and attention or do not comply
with regulations as required by the road traffic law, causing others
dead, must be subject to imprisonment from 1 (one) to 3 (three) years,
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and fined from 4,000,000 (four millions) to 15,000,000 (fifteen
millions) Riels. Moreover, he/she may be subject to one or more
additional penalties as stipulated in Article 53 (Additional penalties)
of the criminal code.
The above offenses must be subject to imprisonment from 2 ( two) to
5 ( five) years, and fined from 10,000,000 (ten millions) to 25,000,000
(twenty five millions) should they be committed in any of the following
cases:
a. driving without a driving license or with a driving license
inappropriate to the certain type of the vehicle,
b. driving the under of influence of alcohol with the proportion of
it from 0.40 (zero point forty) milligram per liter of breath
upwards, or 0.80 (zero point eighty) gram per liter of blood
upwards,
c. resulting in death to numerous people,
d. escaping from the accident scene to avoid the responsibilities,
Additional penalties, which may be imposed against the offenses as
stipulated in this Article, must include:
1. ban on doing the business, in which offense is committed due to
business affairs or during the business operations, should be
permanent or for up to 5 (five) years;
2. ban on driving for any type of vehicles for up to 5 (five) years;
3. Suspension of driving license for up to 5 (five) years;
4. Publication of punishment decision for up to 2 (two) months;
5. Broadcasting of punishment decision via media;
6. Broadcasting of decision by audio-visual communication for up to 8
(eight) days.
Article 86

Any legal person may be held liable for criminal responsibilities
stipulated in Article 42 (the criminal responsibilities of legal persons) of
the penal code for the offenses stipulated in Article 85 of this law.
A legal person must be punished with a fine from 10,000,000 (ten
millions) to 50,000,000 (fifty millions) and one or more of the following
additional penalties:
1. dissolution and liquidation of legal entities as stipulated in
Article 170 (Dissolution and liquidation of legal entities) of the
criminal code,
2. placement under judicial supervision as stipulated in article 171 (the
placement under judicial supervision) of the criminal code,
3. prohibition from carrying on one or more activities as stipulated in
Article 172 (Prohibition from carrying on activities) of the criminal
code,
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4. closure of an establishment was used to commit the offences as
stipulated in Article 176 (Closure of an establishment) of the
criminal code,
5. prohibition from operating and establishment, which is opened to
public or used by public as stipulated in Article 177 (Prohibition
from operating an establishment) of the criminal code,
6. publication of punishment decision as stipulated in Article 180
(Publication of decision) of the criminal code,
7. Broadcasting of punishment decision by newspapers or audio-visual
communications as stipulated in Article 181 (Broadcasting of
decision by audio-visual communication) of the criminal code.
Article 87:

Payment of provisional penalties must lead to cancellation of legal
action. In case the offenses are subject to provisional penalties and the
offenders do not to pay the required fines by the deadline, the
concerned road traffic police officers must submit a report together
with the evidence to Prosecution Office attached to the Court of First
Instance.
CHAPTER XI
INTER-PROVISIONS

Article 88:

All legal documents created to implement the Road Traffic Law,
promulgated by Royal Decree No. NS/RKM/0207/007, dated 8
February 2007, must continue to be applicable until a further notice to
amend or cancel them, except for any regulations contrary to this law,

Article 89:

The holders of driving licenses in line with the regulations of the
Road Traffic Law, promulgated by Royal Decree No.
NS/RKM/0207/007, dated 8 February 2007, may continue using until
they are expired.
The holders of driving licenses incompliant to the regulations of the
Road Traffic Law, promulgated by Royal Decree No.
NS/RKM/0207/007, dated 8 February 2007, must complete all
application forms for renewal of their driving license within 1 ( one)
year following the effect of this law across the country.

Article 90 (New): The obligation to wear seatbelt for all passengers at the rear seat in the
vehicle outside towns/densely populated areas and Regulation stated in
Paragraph 2 in Article 7 as well as Section 11 and 12 of Article 8 New in
this Law must be implemented in 5 (five) years after this law comes into
force across the country.
Article 91:

The provisions stipulated in Articles 43 and 44 in Chapter XII of this law
must be implemented in 5 (five) years following the effect of this law
across the country.
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CHAPTER XII
FINAL PROVISIONS
Article 92

The Road Traffic Law, which was promulgated by Royal Decree No.
NS/RKM/0207/007, dated 8 February 2007, must be annulled and
replaced by this law.
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Having submitted to the King for his signature
PRIME MINISTER
[signature]
Samdech Aka Moha Sena Pedei Decho Hun Sen

Done at Royal Palace, 6 January 2015
[signature and stamp]
NORODOM SIHAMONI

Having informed
Samdech Aka Moha Sena Pedei Decho Hun Sen
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[signature]
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[signature]
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