
 

៤- តុ ករ - ដំ កក់លេច្រកមេសុើបសួរ៖ 
េច្រកមេសុើបសួរ នងឹេធ្វើករេសុើបសួរេលើសំណំុេរឿងរបស់អនក។ ្របសិនេបើអនក្រតូវបនេចទ្របកនព់បីទឧ្រកិដ្ឋ ឬ្របសិនេបើអនកជអនីតជិន សំណំុេរឿងក្តរីបស់អនក 

មនិ ច្រប្រពឹត្តេទេ យគម នេមធវបីនេទ។ េនេពលអនកបង្ហ ញខ្លួនដបំងូេនតុ ករចេំពះមខុេច្រកមេសុើបសួរ េច្រកមេសុើបសួរ នងឹសេ្រមចថេ ះែលងអនក ឬ
កអ់នកេ យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពនិតិយ មផ្លូវតុ ករ ឬឃំុខ្លួនអនកបេ ្ត ះ សននេនកនុងពនធនគរអឡុំងេពលេសុើបសួរ។ េច្រកមេសុើបសួរ ្រតូវែត្របបអ់នក

អពំមីលូេហតុៃនករ កេ់ យសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពនិតិយ មផ្លូវតុ ករ ឬឃំុខ្លួនបេ ្ត ះ សននេនះ នងិទទួលករកតស់មគ ល់របស់អនក។ រយៈេពលអតិបរមៃន
ករឃុខំ្លួនបេ ្ត ះ សនន មនរយៈេពលខុសៗគន  េទ ម យុរបស់អនក នងិបទេលមើសែដលបនេចទ្របកន។់ អនក ឬេមធវរីបស់អនក ច កព់កយសំុឲយេ ះ
ែលងេនេ្រកឃំុបន្រគបេ់ពលេវ  េទេច្រកមេសុើបសួរ។ ្របសិនេបើពកយសំុេនះ្រតូវបនសេ្រមចបដិេសធ អនក ឬេមធវរីបស់អនក ច កព់កយសំុជថមមី្តងេទៀត
កនុងរយៈេពល១ែខ បនទ បព់មីនេសចក្តសីេ្រមចបដិេសធពកយសំុេលើកមនុ េទេច្រកមេសុើបសួរ ឬសភេសុើបសួរ។ េនេពលបទិករេសុើបសួរ េច្រកមេសុើបសួរ ច
បញជូ នសំណំុេរឿងអនកេទជនុំជំ្រមះ ឬេលើកែលងករេចទ្របកន។់ ្របសិនេបើេច្រកមេសុើបសួរ សេ្រមចេលើកែលងករេចទ្របកន ់អនកនងឹ្រតូវបនេ ះែលង។ ប៉ែុន្ត
េបើេច្រកមេសុើបសួរេនែតរក ករេចទ្របកន ់អនកនងឹ្រតូវបន្តឃុខំ្លួនេនកនុងពនធនគររហូតដល់ៃថងសវនករ ឬ ចេ ះែលងឲយេនេ្រកឃុបំេ ្ត ះ សននរហូតដល់
ៃថងសវនករ។ អនកេនែត ចបន្តករេសនើសំុឲយេ ះែលងអនក រហូតដល់េពលសវនករ។ អនកនងឹ្រតូវបនេ ះែលងឲយេនេ្រកឃំុេ យឯកឯង  ្របសិនេបើអនកមនិ្រតូវ
បនយកមកជនុំជំ្រមះ កនុងរយៈេពល ៤ ែខ បនទ បព់បីញចបក់រេសុើបសួរ។ 

៥- ករជំនំុជ្រមះ - សវនករ៖  
េនកនុងដំ កក់លជនុំជំ្រមះ ្របសិនេបើអនក្រតូវបនេចទ្របកនព់បីទឧ្រកិដ្ឋ ឬអនកជអនីតជិន អនក្រតូវមនជនំយួរបស់េមធវ ី ចខ់ត។ កនុងអឡុំងេពល     

សវនករ អនកនងឹ្រតូវ កសួរេ យេច្រកម ្រពះ ជ ជញ  នងិេមធវ។ី អនក្រតូវបនសនមតថគម នេទស រហូតដល់តុ ករសេ្រមចថមនពរុិទធ។ អនក ចទទួល
យកករេចទ្របកន ់ឬ មនិទទួលយកករេចទ្របកនរ់បស់តុ ករ។ េបើអនកគម នលទធភពេ្រជើសេរ ើសេមធវ ីអនកនងឹ្រតូវផ្តល់ជនំយួេមធវេី យឥតគតិកៃ្រម។ អនក
នងឹ្រតូវផ្តល់សិទធេិ យនយិយសំដចុីងេ្រកយ។ េនចុងបញចបស់វនករ ្របសិនេបើេច្រកមពនិតិយេឃើញថ អនកគម នពរុិទធ អនកនងឹ្រតូវបនេ ះែលង ែតេបើពនិតិយ
េឃើញថអនកមនពិរុទធ អនកនងឹ្រតូវបនផ្តនទ េទស មចបបក់ណំត។់  

៦- ករផ្តនទ េទស៖ 

បនទ បព់សីវនករ ្របសិនេបើអនក្រតូវបនរកេឃើញថមនពរុិទធ ករផ្តនទ េទស ្រតូវែតសមម្រតេទនងឹបទេលមើសែដលអនកបន្រប្រពតឹ្ត។ តុ ករ ក៏ ចនងឹ
ពចិរ អពំី ថ នស្រមល េទ មកលៈេទសៈែដលអនក្រប្រពឹត្តបទេលមើស នងិ ថ នភពផទ ល់ខ្លួនជកែ់ស្តងរបស់អនកេនេពលេនះ។ េសចក្តសីេ្រមចរបស់
តុ ករ នងឹ្រតូវ្របកសេនកនុងសវនករ ធរណៈ េហើយ្រតូវ នេ យ្របធនសវនករ េនៃថងសវនករេនះ ឬ ចេលើកេពល្របកសេទេពលេ្រកយ។  

៧- បណ្តឹ ងឧទធរណ៍៖  

្របសិនេបើអនកមនិសុខចតិ្តនងឹេសចក្តសីេ្រមចរបស់តុ ករេទ អនកមនសិទធបិ្តងឹឧទធរណ៍្របឆងំនងឹករផ្តនទ េទស នងិ / ឬ កររកេឃើញពរុិទធភពរបស់អនក កនុង   
រយៈេពល ១ ែខ គតិពៃីថង្របកស ល្រកម។ អនក ចេធ្វើបណ្តឹ ងឧទធរណ៍េ យខ្លួនអនក ឬ មរយៈ្របធនពនធនគរ ឬ មរយៈេមធវរីបស់អនក។ ្របសិនេបើអនកប្តងឹ
ឧទធរណ៍ អនក្របែហលជ ចរចួផុតពបីទេចទ្របកន ់ េនសវនករ ឧទធរណ៍ ឬេទសរបស់អនក ចនឹង្រតូវបនកតប់នថយ។ ្រពះ ជ ជញ  កម៏នសិទធបិ្តងឹ
ឧទធរណ៍កនុងរយៈេពល ១ ែខដូចគន ។ កនុងករណីែដល្រពះ ជ ជញ ប្តងឹឧទធរណ៍្របឆងំនងឹអនក អនកនងឹ្រតូវបន្តឃុខំ្លួនេនកនុងពនធនគររហូតដល់ ឧទធរណ៍សេ្រមច 
ប៉ែុន្តអនកេនែត ចេសនើសំុឲយេ ះែលងអនក រហូតដល់សវនករ ឧទធរណ៍។ ករណីេនះ េទសរបស់អនក ចនងឹ្រតូវបែនថមេលើសពមីនុ។ ្របសិនេបើអនក ឬ្រពះ ជ
ជញ  េនែតមនិេពញចតិ្តនងឹេសចក្តសីេ្រមចរបស់ ឧទធរណ៍ ភគទីងំពរីមនសិទធបិ្តងឹ រទុកខេទតុ ករកពូំល។ 

៧ ដំ ក់កល ពីករចប់ខ្លួន រហូតដលប់ណ្តឹ ងឧទធរណ៍  

១- ករចបខ់្លួន៖  

អនក ច្រតូវបនចបខ់្លួន ករណីមនមលូេហតុសម្រសប នងិសង យ័ថអនកបន្រប្រពឹត្តបទេលមើស មយួ។ ម្រន្តនីគរបល នងឹនខំ្លួនអនកយកេទប៉សុ្តិ៍នគរ    
បល។ ្របសិនេបើអនកមនិសហករ ឬរងឹទទឹងនងឹករចបខ់្លួនេនះ ម្រន្តនីគរបល ចនឹងេ្របើកម្ល ងំបងខចំបខ់្លួនអនក។ ្របសិនេបើបទេលមើសមនិធងនធ់ងរ ម្រន្តនីគរបល  
ចេ ះែលងអនកពបី៉សុ្តិ៍នគរបល។ 

២- ករសួរចេម្លើយ និងករឃតខ់្លួន៖  

ម្រន្តនីគរបល នងឹសួរចេម្លើយអនកេនប៉សុ្តិ៍នគរបល។ ម្រន្តនីគរបល នងឹ្របបអ់នកភ្ល មអពំមីលូេហតុៃនករឃតខ់្លួនេនះ។ អនកនងឹ្រតូវផ្តល់ឱកសឲយេឆ្លើយបភំ្លនូឺវ
េរឿងេហតុែដលបនេកើតេឡើង នងិ្រតូវបនកត្់រ កនុងកណំតេ់ហតុជផ្លូវករ េដើមបី កជូ់នតុ ករ។ អនកមនសិទធេិនេសង មមនិនយិយអ្វទីងំអស់ រហូតដល់អនក
ទទលួបនេមធវកីរពរ។ ្របសិនេបើម្រន្តនីគរបល េធ្វើទរុណកមមអនក េដើមបឲីយអនកេឆ្លើយ រភពេនះជអេំពើខុសចបប។់ េ្រកយេពល កសួរ ម្រន្តនីគរបល ច
សេ្រមចេ ះែលងអនក ឬ ឃតខ់្លួនអនករហូតដល់ ៤៨ េម៉ង (២ៃថង)។ ម្រន្តនីគរបល ចពនយេពលឃតខ់្លួនេនះ ២៤ េម៉ងបែនថមេទៀត េលើកែលងែតអនកមន យុ
េ្រកម ១៨ ឆន ។ំ អនកមនសិទធជិបួេមធវ ីឬ ចញ់តរិបស់អនក បនទ បព់រីយៈេពល ២៤ េម៉ងកន្លងផុត។  អនកកម៏នសិទធទិទលួបនជំនយួពយបលននព្ីរគូេពទយ
បន្រគបេ់ពល កនុងអឡុំងេពលឃតខ់្លួន។   

៣- តុ ករ - ដំ កក់លអយយករ៖  

ម្រន្តនីគរបល នងឹបញជូ នខ្លួនអនកេចញពបី៉សុ្តិ៍នគរបលេទកនតុ់ ករឲយបនឆបប់ផុំត មែដល ចេធ្វើបន ែតមនិឲយេលើសរយៈេពល ៤៨ េម៉ង (២ៃថង) ឬ
បនទ បព់ពីនយេពល ២៤ េម៉ងរចួេហើយ។ េនតុ ករ ្រពះ ជ ជញ  នងឹសួរចេម្លើយអនក េហើយនងឹសេ្រមចេចទ្របកនអ់នកអពំបីទេលមើស មយួ ឬសេ្រមចមនិេធ្វើ
ករេចទ្របកនអ់នក នងិេ ះែលងអនក។ ្របសិនេបើអនក្រតូវបនេចទ្របកនព់បីទេលមើស មយួែដលមនលកខណៈសមុគ ម ញ (បទឧ្រកិដ្ឋ) ្រពះ ជ ជញ នងឹបញជូ ន
សំណំុេរឿងរបស់អនកេទេច្រកមេសុើបសួរ េដើមបេីធ្វើករេសុើបសួរបន្ត េហើយនងឹ ចេសនើសំុឲយេច្រកមេសុើបសួរឲយឃំុខ្លួនអនកបេ ្ត ះ សននេនពនធនគរ ។  


