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រដឋ MAINE                 លកខខណឌ ៃនករេដះែលងឲយេនេរកឃំុ 

 
តុលករ៖      (ជន់ខពស់) (សងក ត់) (Unified)         សំណំុេរឿងេលខ៖      
  

 
ចុងេចទ          ៃថងែខឆន ំកំេណ ត      
អនករតូវបនជប់េចទពីបទ                           
ែដលជបទឧរកិដឋករមិត      ។  អនករតូវសថិតេនកនុងសន នភពេដះែលងឲយេនេរកឃំុេដយមនលកខខណឌ  េហយរតូវសថិត
េនសថិតេរកមករឃល ំេមលែដលេធវេឡងេដយនយកដឋ នែកែរបសរមប់រយៈេពល     (ែខ) (ឆន ំ) េដយេគរពតមលកខខណឌ
ែដលបនេរៀបរប់ខងេរកម។ 
លកខខណឌ ៃនករេដះែលងឲយេនេរកឃំុមនដូចខងេរកម៖  អនករតូវ 

 1.  េចៀសវងកររបរពឹតតេលមស និងកររេំលភេលចបប់រពហមទណឌ ននែដលមនកនុងតំបន់ រដឋ និងសហព័នធ។ 
 2.  រយករណ៍ដល់មរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុជបនទ ន់ និងេទតមករែណនំ និងកនុងរយៈេពល 48 េម៉ងបនទ ប់ពីករេដះ

ែលងពីពនធនគររបស់អនក។ 
 3.  េឆលយតបរល់សំណួរទំងអស់របស់មរនតីរគប់រគង់ករេដះែលងឲយេនេរកឃំុរបស់អនក េហយអនុញញ តឲយមរនតី រូបេនះេទសួរសុខទុក

អនកដល់េគហដឋ ន ឬេនកែនលងេផសងេទៀត។ 
 4.  ទទួលបនករអនុញញ តពីមរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុេដយមនលកខខណឌ របស់អនក មុនេពលអនកផល ស់បតូរអសយដឋ ន 

និងករងររបស់អនក។    
 5.  មិនរតូវចកេចញពីរដឋ Maine េដយគម នករអនុញញ តជលយលកខខណឌ ពីមរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុរបស់អនកេឡយ។ 
 6.  បនតេធវករងរ និងលះបង់េដមបីេធវឲយកមមវធីិករអប់រនិំងករងរមនភពរបេសរេឡង។ 
 7.  មិនរតូវរកសទុក ឬេសពេរគឿងេញៀនេនះេទ និងមិនរតូវរកសទុក ឬេសពេរគឿងរសវងឹ (េរចនេលសកំណត់) េឡយ។  
 8.  កំណត់ខលូនអនកថជអនកទទួលបនករេដះេលងឲយេនេរកឃំុេដយមនលកខខណឌ េរកមករឃល ំេមលពីមរនតីអនុវតតចបប់ណមន ក់។ 

កនុងករណីអនករតូវបនចប់ខលួន ឃំុខលួន ឬសួរចេមលយ េដយមូលណមួយ រតូវផតល់ដំណឹងដល់មរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុ 
អំពីករទក់ទងេនះកនុងរយៈេពល 24 េម៉ង។ 

 9.  បដិេសធេចលរល់ករេធវបតយប័នេទកន់រដឋ Maine ែដលេធវេឡងពីកែនលងដៃទេផសងេទៀត។ 
10.  មិនរតូវកន់កប់ រកសទុក ឬេរបរបស់កំេភលង ឬអវុធែដលមនេរគះថន ក់ណមួយេឡយ របសិនេបអនកធល ប់បនជប់េទសពីបទ

ឧរកិដឋេនកនុងយុតត ធិករេដយទទួលេទសរយៈេពលមួយឆន ំឬេលសពីេនះ ឬជប់េទសពីបទឧរកិដឋពក់ព័នធនឹងអំេពហឹងសកនុងរគួសរ 
ឬករេរបរបស់កំេភលងឬអវុធែដលមនេរគះថន ក់ណមួយ។ 

11.  បង់ៃថលរគប់រគងករឃល ំេមលេទដល់នយកដឋ នែកែរប ចំនួន $     កនុងមួយែខ។ 
12.  ផតល់គំរូសំណក DNA របសិនេបជប់េទសពីបទេលមសមួយចំនួនែដលបនេរៀបរប់េនកនុងចបប់ 25 M.R.S §1574. 

 13.  បង់របក់េទនយកដឋ នែករបសរមប់ (ៃថលរគប់រគងតមដនេដយរបព័នធេអឡិចរតូនិច) (ៃថលេធវេតសតរកសរធតុេញៀន) ចំនួន $  
  ។ 

 14.  មិនរតូវកន់កប់ រកសទុក ឬេរបរបស់កំេភលង ឬអវុធែដលមនេរគះថន ក់ននេឡយ។ 

 15.  អនុញញ ឲយេធវករែឆកេឆរ និងេធវេតសតរកេមល (េរគឿងរសវងឹ) (ថន ំេញៀន) (កំេភលង) (អវុធែដលមនេរគះថន ក់) (វតថុែដលជរមុញចំណង់
ផលូវេភទ/ភពេរសបរសល) (            ) េទតមករែណនំរបស់មរនតីអនុវតតចបប់ ឬមរនតី
រគប់រគង់ករេដះែលងឲយេនេរកឃំុណមន ក់។ 

 16.  បំេពញឲយបនចប់សពវរគប់េល (កររងវ យតៃមល និង) កររបឹកសេយបល់ និងករពយបលកនុងនមជ (អនកជំងឺេរក/អនកជំងឺកនុង) (េនឯ 
ឬេនតមរគឹសថ នដូចគន េនះ) េទតមករែណនំរបស់មរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុេដយមនលកខខណឌ  សរមប់បញហ  
(េសពេរគឿងេញៀន) (អនករបរពឹតតិបទេលមសរេំលភផលូវេភទ) (ចិតតសរសត) (អនតរគមន៍េលអនកបងករបួសសន មរងកយែដលមនករ
បញជ ក់) (កររគប់រគងកំហឹង) (េវជជសរសត) (      ) េហយចុះហតថេលខយល់រពមេលករេដះែលង ែដលបន
េសនេឡងេដយមរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុរបស់អនក។ 

 17. ផតល់សំណង[អតិបរម]ចំនួន$     តមរយៈ(នយកដឋ នែកែរប) (ករយិល័យេមធវកីនុងសងក ត់) េដយ           

ករបងហ ញេលខសនតិសុខសងគមតរមូវឲយេធវេឡងកនុងទរមង់ដច់េដយែឡក 
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  សរមប់ជរបេយជន៍ដល់             (រួមគន និងទីៃទពីគន េដយមន       
               ) ករបង់របក់តមដំណក់កលចំនួន $     ែដលរតូវបង់ 
   (េរៀងរល់ពីសបត ហ៍មតង) (េរៀងរល់ែខ)។  

 18.  បង់រល់របក់ពិន័យ ៃថលចំណយ ៃថលបែនថម និងករវយតៃមលទំងអស់ឲយបនរគប់ចំនួន (នឹងៃថលរបឹកសេយបល់ែផនកចបប់េទតមករ
បងគ ប់) េទដល់រកឡបញជ ីៃនតុលករេនះ មិនឲយហួសរយៈេពល            (កលបរេិចឆទ) 
កលវភិគែដលែចងេដយតុលករ ឬេដយមរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុរបស់អនក។ 

 19.  មិនរតូវេបកបរ ឬបុ៉នប៉ងេបកបរយនជំនិះ (មនដូចជ ATV មូ៉តូជិះេលទឹកកក ទូកអូប័រ ទូករបណំង ឬយនតេហះ) (រហូតដល់មនករ
អនុញញ តរតឹមរតូវពីរដឋមរនតីរកសួងករបរេទស)។ 

 20.  មិនជប់ពក់ព័នធជមួយនឹងបុគគលអនកមន ក់ ែដលទទួលបនករេដះែលងឲយេនេរកឃំុ ឬសថិតេនេរកមករឃល ំេមល េដយគម នករ
អនុញញ តជលយលកខណ៍អកសរពីមរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុេឡយ។ 

 21.  មិនរតួវមនទំនក់ទំនងជមួយេកមង  របុស   រសី  េដយផទ ល់ ឬ  េដយរបេយល ឬចូលេទកន់កែនលងសន ក់េន ទីកែនលង 
េធវករ ឬទីកែនលងសិកសរបស់          (និងរគួសររបស់ពួកេគ) េលកែលងែតមនករអនុញញ តជលយ
លកខណ៍អកសរពីមរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុ និងេគរពេទតមដីករបស់តុលករ។ 

 22.  មិនរតូវមនវតតមនេនទីកែនលងបេរមដល់ករទទួលទនេរគឿងរសវងឹេននឹងកែនលង (បនទ ប់ពីេម៉ង    រពឹក / លង ច) 

 23.  ជួយដល់មនុសសេនកនុងបនទុករបស់អនក និងបំេពញតមទំនួលខុសរតូវរបស់រគួសរ។ 

 24.  មិនរតូវេមល ឬរកសទុកវតថុែដលជរមុញចំណង់ផលូវេភទ/ភពេរសបរសល ឬេរបរបស់អិុនធឺណិត។ 

 25.  មិនរតូវជំពក់កររបក់េលរទពយសមបតតិកនុងគណនីធនគរ េលកែលងែតទទួលបនករអនុញញ តជលយលកខណ៍អកសរពីមរនតីរគប់រគង
ករេដះែលងឲយេនេរកឃំុេឡយ។ 

 26.  បងហ ញវតតមន សរមប់ករពិនិតយេមលរបស់តុលករមតងមក ល េទតមករែណនំរបស់តុលករ និងមរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយ
េនេរកឃំុេដយ។ 

 27.  ចូលរូមកនុងកមមវធីិរគប់រគងតមដនេដយរបព័នធេអឡិចរតូនិច។ 

 28.  រតូវបេរមករងររយៈេពល     េម៉ងសរមប់កិចចករេសវសធរណៈេនកនុងរយៈេពល     ែខ េទតមករែណនំរបស់
មរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុរបស់អនក។ 

 29.  េផសងៗ៖                             
របសិនេបអនកបំពន ឬមិនបនបំេពញតមលកខខណឌ ខងេលេនះេទ អនកអចនឹងរតូវបនចប់េគខលួន។ ករេដះែលងឲយេនេរកឃំុ
របស់អនកអចនឹងអស់សុពលភព េហយអនកអចនឹងតរមូវឲយជប់េទសេនកនុងពនធនគរសរមប់រយៈេពលែដលេនេសសសល់។ 
បងគ ប់៖  រគប់លកខខណឌ ៃនករេដះែលងឲយេនេរកឃំុទំងអស់ រតូវបនរួមបញចូ លេទកនុងសលរកម និងសំណំុេរឿងសរមប់ជឯកសរ
ភជ ប់បែនថម។ 

 
កលបរេិចឆទ៖           មរនតីយុតតិធម៌ / េចរកម៖             
ខញុំទទួលសគ ល់ថបនទទួលយកនូវលកខខណឌ ទំងេនះ និងបនទទួលយកជលយលកខណ៍អកសរ។  
 
សកសី៖            មរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុ៖         
     
 
ពណ៌ស--ចបប់ចមលងសរមប់តុលករ / ពណ៌េលឿង--ចបប់ចមលងសរមប់មរនតីរគប់រគងករេដះែលងឲយេនេរកឃំុ  / ពណ៌ផក ឈូក--អនកែដល

រតូវបនេដះែលងឲយេនេរកឃំុ 


