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State of Minnesota

District Court

រដ្ឋេមនីសតា
ូ

សាលាដំបង
ូ

County

Judicial District:

េខានធី

តុលាការមណល៖

Court File Number:
េលខសំណុំេរឿងតុលាការ៖

Case Type:

Criminal

្របេភទករណី៖

ឧ្រកិដ្ឋកម្ម

Petition to Enter Plea of Guilty
in Felony Case Pursuant to Rule 15

Plaintiff
េដើមក្ដី

ញ្ញតេ្ដិ ដើម ច
ី ល
ូ សារភាពទទួលេទាស ក្នង
ុ ករណី
បទឧ្រកិដ្ឋ េដាយអនុេលាមតាមវិនយ
័ េលខ 15

vs.
ទល់នឹង

Defendant
ចុងេចាទ

TO THE ABOVE-NAMED COURT
ជូនចំេពាះសាលាក្ដីេនៅខាងេលើ
I
respectfully represent and state as follows:
ខ្ញុំេឈាះ

, Defendant in the above-entitled action, do
ជាអ្នកចុងេចាទែដលមានដាក់េនៅខាងេលើ

សូមតំណាងឲ និងអធិប យេដាយេគារពដូចតេទៅ៖

1. My full name is

. I am

date of birth is

years old, my
.

. The last grade that I went through in school is

េឈាះេពញរបស់ខ្ញុំគឺ

។ ខ្ញុំអាយុ

ែខៃថ្ងកំេណើតខ្ញុំគឺ

។ ថាក់ខ្ពស់បំផុត ែដលខ្ញុំបានេរៀនេនៅសាលាគឺ

ឆាំ
។

2. If filed in my case, I have received, read and discussed a copy of the (Indictment)
(Complaint)
េបើបានប្ដឹងក្នុងេរឿងក្ដីរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានទទួល បានអាន និងបានពិភាក អំពីសំេណៅៃន (ដីកាេចាទ្របកាន់) (បណ្ដឹង)។
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3. I understand the charge(s) made against me in this case.
ខ្ញុំយល់អំពីការេចាទែដលបានេធ្វើ្របឆាំងនឹងខ្ញុំ ក្នុងេរឿងក្ដីេនះ។

4. Specifically, I understand that I have been charged with the crime(s) of
ជាពិេសស ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំ្រតូវបានេចាទ្របកាន់ពីបទឧ្រកិដ្ឋៃន

committed on or about

in
(month)

ែដលបាន្រប្រពឹត្ដកាលពី ឬ្របែហលក្នុង

(ែខ)

County, Minnesota.

(day) (year)
(ៃថ្ង)

(ឆាំ)

ក្នុងេខានធី

រដ្ឋមីេនសូតា។

5. I am represented by an attorney whose name is
and:
ខ្ញុំ្រតូវបានតំណាងេដាយេមធាវីមាក់ ែដលមានេឈាះ

a. I feel that I have had sufficient time to discuss my case with my attorney.

និង៖

ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានេពល្រគប់្រគាន់ េដើម ីពិភាក េរឿងក្ដីរបស់ខ្ញុំ ជាមួយនឹងេមធាវីរបស់ខ្ញុំ។

b. I am satisfied that my attorney is fully informed as to the facts of this case.
ខ្ញុំេពញចិត្ដចំេពាះេមធាវីរបស់ខ្ញុំ ែដលបានផ្ដល់ពត
័ ៌មានការណ៍ពិតសព្វ្រគប់ ៃនេរឿងក្ដីេនះ។

c. My attorney has discussed possible defenses to the crime that I might have.
េមធាវីរបស់ខ្ញុំបានពិភាក ការតទល់ ែដលអាចេធ្វើេកើតចំេពាះឧ្រកិដ្ឋកម្មែដលខ្ញុំ្របែហលជាមាន។

d. I am satisfied that my attorney has represented my interests and has fully advised me.
ខ្ញុំេពញចិត្ដចំេពាះេមធាវីរបស់ខ្ញុំ ែដលបានតំណាងឲ ផល្របេយាជន៍របស់ខ្ញុំ និងបានឲ េយាបល់សព្វ្រគប់មកខ្ញុំ។

6. I  have /  have never been a patient in a mental hospital.
ខ្ញុំ  (ធាប់)/  (មិនធាប់) ជាអ្នកជំងឺ េនៅក្នុងមន្ទីរេពទ ផ្លូវចិត្ដ។
7. I  have /  have not talked with or been treated by a psychiatrist or other person for a
nervous or mental condition.
ខ្ញុំ  (ធាប់)/  (មិនធាប់) បាននិយាយជាមួយ ឬបានព បាលេដាយ្រគូេពទ ចិត្ដសា្រស្ដ ឬេដាយបុគ្គលេផ ងេទៀត
សំរាប់លក្ខណៈសរៃស្របសាទ ឬផ្លូវចិត្ដ។

8. I  have /  have not been ill recently.
ខ្ញុំ  (ធាប់)/  (មិនធាប់) បានឈឺថា្កត់េនៅេពលថ្មីៗ។
9. I  have /  have not recently been taking pills or other medicines.
ខ្ញុំ  (ធាប់)/  (មិនធាប់) បានេ្របើថាំេលប ឬថាំេផ ងៗេទៀត េនៅេពលថ្មីៗេនះ។
10. I  do /  do not make the claim that I was so drunk or so under the influence of drugs or
medicine that I did not know what I was doing at the time of the crime.
ខ្ញុំ  (បាន)/  (មិនបាន) េធ្វើការអះអាងថាខ្ញុំ្រសវឹងខាំង ឬេនៅេ្រកាមឥទ្ធិពលៃនេ្រគឿងេញៀន ឬថាំេផ ងៗែដលខ្ញុំមិនដឹង
នូវអ្វីៗែដលខ្ញុំបានេធ្វើ េនៅេពលមានឧ្រកិដ្ឋកម្ម។
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11. I  do /  do not make the claim that I was acting in self-defense or merely protecting myself
or others at the time of the crime.
ខ្ញុំ  (បាន)/  (មិនបាន) េធ្វើការអះអាងថាខ្ញុំបានេធ្វើសកម្មភាពេដើម ីការពារខ្លួនខ្ញុំ ឬ្រគាន់ែតការពារខ្លួនខ្ញុំ ឬមនុស
េផ ងេទៀត េនៅេពលមានឧ្រកិដ្ឋកម្ម។

12. I  do /  do not make the claim that the fact I have been held in jail since my arrest and
could not post bail caused me to decide to plead guilty in order to get the thing over with
rather than waiting for my turn at trial.
ខ្ញុំ  (បាន)/  (មិនបាន) េធ្វើការអះអាងថាេហតុែដលខ្ញុំជាប់គុកតាំងពីេពលខ្ញុំបានចាប់ខ្លួនមក េហើយខ្ញុំមិនអាចបង់
្របាក់ធានា បានបណា្ដលឲ ខ្ញុំសំេរចសារភាពទទួលេទាស េដើម ីបញ្ចប់េរឿង ្របេសើរជាងរង់ចាំេវនរបស់ខ្ញុំេនៅេពលកាត់ក្ដី។

13. I  was /  was not represented by an attorney when I  had a probable cause hearing.  I
have not had a probable cause hearing
ខ្ញុំ  (បាន)/  (មិនបាន) តំណាងេដាយេមធាវី េនៅេពលខ្ញុំ  េធ្វើសវនាការបងាញបុព្វេហតុមាំមួន។  ខ្ញុំមិនធាប់
បានេធ្វើសវនាការបងាញបុព្វេហតុមាំមួន

a. I know that I could now move that the complaint against me be dismissed for lack of
probable cause and I know that if I do not make such a motion and go ahead with
entering my plea of guilty, I waive all right to successfully object to the absence of a
probable cause hearing.
ខ្ញុំដឹងថា ឥឡូវេនះខ្ញុំសំេរចថាបណ្ដឹង្របឆាំងនឹងខ្ញុំ អាច្រតូវបានបញ្ចប់េដាយខ្វះបុព្វេហតុមាំមួន េហើយខ្ញុំដឹងថាេបើខ្ញុំ
មិនេធ្វើញ្ញត្ដិដូេចាះ និង្រពមជាមួយនឹងការសារភាពទទួលេទាសរបស់ខ្ញុំ េនាះខ្ញុំេបាះបង់សិទ្ធិទាំងអស់េដើម ីជំទាស់
េទៅនឹងការអវត្ដមានៃនសវនាការបងាញបុព្វេហតុមាំមួន។

b. I also know that I waive all right to successfully object to any errors in the probable
cause hearing when I enter my plea of guilty.
ខ្ញុំក៏ដឹងែដរថា ខ្ញុំេបាះបង់សិទ្ធិទាំងអស់េដើម ីជំទាស់ចំេពាះការភាន់្រចឡំអ្វីមួយ េនៅក្នុងសវនាការបងាញបុព្វេហតុ
មាំមួន េនៅេពលខ្ញុំ្រពមសារភាពទទួលេទាសរបស់ខ្ញុំ។

14. My attorney has told me and I understand:
េមធាវីរបស់ខ្ញុំបាន្របាប់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថា៖

a. That the prosecutor for the case against me, has:
រដ្ឋអាជា សំរាប់េរឿងក្ដី្របឆាំងនឹងខ្ញុំ មានឬបាន៖

i. physical evidence obtained as a result of searching for and seizing the evidence;
ទទួលភស្ដុតាងជាក់ែស្ដង មកពីលទ្ធផលៃនការែឆកេឆរ និងការរឹបអូសភស្ដុតាង;

ii. evidence in the form of statements, oral or written that I made to police or others
regarding this crime;
ភស្ដុតាងជាទំរង់ៃនរបាយការណ៍ ផាល់មាត់ ឬជាលាយល័ក្ខណអ
៍ ក រ ែដលខ្ញុំបានេធ្វើជាមួយប៉ូលីស ឬអ្នក
េផ ងៗ ែដលទាក់ទងនឹងឧ្រកិដ្ឋកម្មេនះ;

iii. evidence discovered as a result of my statements or as a result of the evidence
seized in a search;
ភស្តុតាងែដលបានរកេឃើញ មកពីលទ្ធផលៃនរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំ ឬមកពីលទ្ធផលបានរឹបអូសភស្តុតាងក្នុង
ការែឆកេឆរ;
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iv. identification evidence from a line-up or photographic identification;
ការសំគាល់ភស្តុតាង េចញពីការឈរត្រមង់ជួរ ឬការសំគាល់េដាយរូបថត;

v. evidence the prosecution believes indicates that I committed one or more other
crimes.
ភស្តុតាងការេចាទ្របកាន់ែដលេជឿ បងាញថាខ្ញុំបាន្រប្រពឹត្ដឧ្រកិដ្ឋកម្មមួយ ឬឧ្រកិដ្ឋកម្មេ្រចើនេផ ងៗេទៀត។

b. That I have a right to a pre-trial hearing before a judge to determine whether or not the
evidence the prosecution has could be used against me if I went to trial in this case.
ខ្ញុំមានសិទ្ធិចំេពាះសវនាការមុនេពលកាត់ក្ដី េនៅមុខេចៅ្រកម េដើម ីសំេរចថាេតើភស្តុតាងការេចាទ្របកាន់ អាចយក
មកេ្របើ្របឆាំងនឹងខ្ញុំបាន ឬមិនបាន េបើខ្ញុំសំេរចេឡើងេទៅកាត់ក្ដីក្នុងេរឿងក្ដីេនះ។

c. That if I requested such a pre-trial hearing I could testify at the hearing if I wanted to,
but my testimony could not be used as substantive evidence against me if I went to trial
in this case.
េបើខ្ញុំបានេស្នើសុំសវនាការមុនេពលកាត់ក្ដីដូេចាះ េបើខ្ញុំចង់ ខ្ញុំអាចេធ្វើជាសាក ីេនៅេពលសវនាការ ប៉ុែន្ដកសិណសាក ី
របស់ខ្ញុំមិនអាចយកមកេ្របើជាភស្តុតាងសំខាន់ ្របឆាំងនឹងខ្ញុំបានេទ េបើខ្ញុំេឡើងេទៅកាត់ក្ដីក្នុងេរឿងក្ដីេនះ។

d. That I  do /  do not now request such a pre-trial hearing and I specifically  do /
 do not now waive my right to have such a pre-trial hearing.
ឥឡូវេនះ ខ្ញុំ  េស្នើ / មិន  េស្នើ សុំសវនាការមុនេពលកាត់ក្ដីដូេចាះ េហើយជាពិេសស ឥឡូវេនះខ្ញុំ  េបាះបង់ /
 មិនេបាះបង់ សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ េដើម ីឲ មានសវនាការមុនេពលកាត់ក្ដីដូេចាះ។

e. That whether or not I have had such a hearing I will not be able to object tomorrow or
any other time to the evidence that the prosecutor has.
េទាះេបើខ្ញុំមាន ឬមិនធាប់មានសវនាការដូេចាះក៏េដាយ ខ្ញុំនឹងមិនអាចជំទាស់េនៅៃថ្ងែស្អក ឬេនៅេពលណាមួយ
េផ ងេទៀត ចំេពាះភស្ដុតាងែដលរដ្ឋអាជាមានេឡើយ។

15. I have been told by my attorney and I understand:
ខ្ញុំ្រតូវបាន្របាប់េដាយេមធាវីរបស់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថា៖

a. That if I wish to plead not guilty I am entitled to a trial by a jury on the issue of guilt,
and all jurors would have to agree I was guilty before the jury could find me guilty.
េបើខ្ញុំ្របាថាសារភាពមិនទទួលេទាស ខ្ញុំមានសិទ្ធិបានទទួលការកាត់ក្ដី េដាយគណៈវិនិច្ឆ័យេលើេរឿងមានេទាស
េហើយសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ នឹង្រតូវែតយល់្រពមថាខ្ញុំមានេទាស មុននឹងគណៈវិនិច្ឆ័យអាចនឹង
រកេឃើញថាខ្ញុំមានេទាស។

b. That if I plead guilty I will not have a trial by either a jury or by a judge without a jury.
េបើខ្ញុំសារភាពទទួលេទាស ខ្ញុំនឹងពុំមានការកាត់ក្ដីេដាយគណៈវិនិច្ឆ័យ ឬេដាយេចៅ្រកម េដាយគានគណៈវិនិច្ឆ័យ
េឡើយ។

c. That with knowledge of my right to a trial on the issue of guilt, I now waive my right to
a trial.
េដាយមានចំេណះដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ ចំេពាះការកាត់ក្ដីេលើេរឿងៃនការមានេទាស ឥឡូវេនះខ្ញុំេបាះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ
ចំេពាះការកាត់ក្ដី។
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16. I have been told by my attorney and I understand that if I wish to plead not guilty and have a
trial by jury or trial by a judge I would be presumed innocent until my guilt is proved beyond
a reasonable doubt.
ខ្ញុំ្រតូវបាន្របាប់េដាយេមធាវីរបស់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថាេបើខ្ញុំ្របាថាសារភាពមិនទទួលេទាស េហើយមានការកាត់ក្ដីេដាយ
គណៈវិនិច្ឆ័យ ឬការកាត់ក្ដីេដាយេចៅ្រកម ខ្ញុំនឹង្រតូវបានសន្មតជានិរេទាស (គានេទាស) រហូតទាល់ែតេទាសរបស់ខ្ញុំ
បានបងាញហួសពីការសង ័យដ៏សមេហតុផល។

17. I have been told by my attorney and understand:
ខ្ញុំ្រតូវបាន្របាប់េដាយេមធាវីរបស់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថា៖

a. That if I wish to plead not guilty and have a trial the prosecutor would be required to
have the witnesses testify against me in open court in my presence and that I would
have the right, through my attorney, to question these witnesses.
េបើខ្ញុំ្របាថាសារភាពមិនទទួលេទាស និងមានការកាត់ក្ដី រដ្ឋអាជានឹងត្រមូវឲ មានសាក ី េធ្វើជាកសិណសាក ី្របឆាំង
នឹងខ្ញុំ េនៅក្នុងតុលាការ េដាយអវត្ដមានរូបខ្ញុំ េហើយថាខ្ញុំនឹងមានសិទ្ធិតាមរយៈេមធាវីរបស់ខ្ញុំ េដើម ីសួរសាក ីទាំង
េនះ។

b. That with knowledge of my right to have the prosecution’s witnesses testify in open
court in my presence and questioned by my attorney, I now waive this right.
េដាយមានចំេណះដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ េដើម ីមានសាក ីរបស់រដ្ឋអាជាេធ្វើជាកសិណសាក ី េនៅក្នុងតុលាការ
េដាយវត្ដមានរូបខ្ញុំ េហើយ្រតូវបានសួរេដាយេមធាវីរបស់ខ្ញុំ ឥឡូវេនះខ្ញុំេបាះបង់សិទ្ធិេនះ។

18. I have been told by my attorney and I understand:
ខ្ញុំ្រតូវបាន្របាប់េដាយេមធាវីរបស់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថា៖

a. That if I wish to plead not guilty and have a trial I would be entitled to require any
witnesses that I think are favorable to me to appear and testify at trial.
េបើខ្ញុំ្របាថាសារភាពមិនទទួលេទាស និងមានការកាត់ក្ដី ខ្ញុំនឹងមានសិទ្ធិត្រមូវឲ សាក ីណាែដលខ្ញុំគិតថាជាទីេពញ
ចិត្ដខ្ញុំ េដើម ីបងាញខ្លួន និងេធ្វើកសិណសាក ីេនៅេពលកាត់ក្ដី។

b. That with knowledge of my right to require favorable witnesses to appear and testify at
trial I now waive this right.
េដាយមានចំេណះដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ េដើម ីត្រមូវឲ សាក ីជាទីេពញចិត្ដ េដើម ីបងាញខ្លួន និងេធ្វើកសិណសាក ីេនៅ
េពលកាត់ក្ដី ឥឡូវេនះខ្ញុំេបាះបង់សិទ្ធិេនះ។

19. I have been told by my attorney and I understand:
ខ្ញុំ្រតូវបាន្របាប់េដាយេមធាវីរបស់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថា៖

a. That a person who has prior convictions or a prior conviction can be given a longer
prison term because of this.
បុគ្គលណាមាក់ែដលមានការជាប់េទាសនានាពីមុន ឬការជាប់េទាសមួយពីមុន អាចបានផ្ដល់ឲ នូវការជាប់ពន្ធនា
គារយូរអណត្ដិជាង េដាយសារេរឿងេនះ។
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b. That the maximum penalty that the court could impose for this crime (taking into
consideration any prior conviction or convictions) is imprisonment for
years.
That if a minimum sentence is required by statute the court may impose a sentence of
imprisonment of not less than
months for this crime.
េទាសពិន័យជាអតិបរិមា ែដលតុលាការអាចនឹងដាក់សំរាប់ឧ្រកិដ្ឋកម្មេនះ (េដាយការគិតគូរពិចារណាពីការជាប់
េទាស ឬការជាប់េទាសនានា ពីមុន) គឺការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន

ឆាំ។ េបើការកាត់េទាសទាបបំផុត

បានត្រមូវេដាយលក្ខន្ដិកៈៃនតុលាការ អាចនឹងដាក់ការកាត់ក្ដីឲ ជាប់ពន្ធនាគារមិនតិចជាង

ែខ

សំរាប់ឧ្រកិដ្ឋកម្មេនះ។

c. That for felony driving while impaired offenses and most sex offenses, a mandatory
period of conditional release will follow any executed prison sentence that is imposed.
Violating the terms of this conditional release may increase the time I serve in prison.
In this case, the period of conditional release is ______ years.
សំរាប់បទឧ្រកិដៃ្ឋ នការេបើកបរ ក្នុងខណៈេទាសកម្មខូចសារតី និងេទាសកម្មផ្លូវេភទភាគេ្រចើន េនាះរយៈេពលដាច់
ខាតៃនលក្ខខ័ណការេដាះែលង នឹងមានបន្ដេ្រកាយពីការជាប់ពន្ធនាគារ ែដលបានដាក់រួចេហើយ។ ការបំពាន
េលើអាណត្ដិៃនលក្ខខ័ណការេដាះែលងេនះ អាចនឹងបេង្កើនេពលែដលខ្ញុំ្រតូវជាប់ពន្ធនាគារ។ េនៅក្នុងករណីេនះ
រយៈេពលៃនលក្ខខ័ណការេដាះែលងគឺ ______ ឆាំ។

d. That a person who participates in a crime by intentionally aiding, advising, counseling
and conspiring with another person or persons to commit a crime is just as guilty of that
crime as the person or persons who are present and participating in the crime when it is
actually committed.
បុគ្គលណាមាក់ែដលចូលរួមក្នុងឧ្រកិដ្ឋកម្ម តាមការជួយ ការឲ េយាបល់ ការ្របឹក និងរួមគំនិត្រប្រពឹត្ដទុចរិត
េដាយេចតនា ជាមួយបុគ្គលមាក់េទៀត ឬបុគ្គលេផ ងៗ េដើម ី្រប្រពឹត្ដិឧ្រកិដ្ឋកម្ម គឺមានេទាសឧ្រកិដ្ឋកម្មេនាះ ដូចគា
នឹងបុគ្គល ឬបុគ្គលេផ ងៗ ែដលមានវត្ដមាន និងមានការចូលរួមក្នុងឧ្រកិដ្ឋកម្ម េនៅេពលែដលេគបាន្រប្រពឹត្ដេដាយ
ពិតែមន។

e. That my present probation or parole could be revoked because of the plea of guilty to
this crime.
ការេដាះែលងសាកល ង ឬលក្ខខ័ណការេដាះែលងបច្ចុប ន្នរបស់ខ្ញុំ អាច្រតូវបានដកហូតវិញ េដាយសារការសារ
ភាពទទួលេទាស ចំេពាះឧ្រកិដ្ឋកម្មេនះ។

f. That the prosecutor is seeking an aggravated sentence of
រដ្ឋអាជាកំពុងែតែស្វងរកការវិនិច្ឆ័យេទាសធ្ងន់េលើសពីធម្មតា នូវ

_____________________________________________________________________។
20. I have been told by my attorney and understand:
ខ្ញុំ្រតូវបាន្របាប់េដាយេមធាវីរបស់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថា៖

a. That my attorney discussed this case with one of the prosecuting attorneys and that my
attorney and the prosecuting attorney agreed that if I entered a plea of guilty, the
prosecutor will do the following: (Give substance of the agreement)
េមធាវីរបស់ខ្ញុំបានពិភាក េរឿងក្ដីេនះ ជាមួយនឹងេមធាវីមាក់របស់រដ្ឋអាជា េហើយថាេមធាវីរបស់ខ្ញុំ និងេមធាវីរបស់
រដ្ឋអាជា បាន្រពមេ្រពៀងគាថាេបើខ្ញុំចូលសារភាពទទួលេទាស រដ្ឋអាជានឹងេធ្វើដូចតេទៅ៖ (ផ្ដល់ខ្លឹមសារៃនកិច្ច្រពម
េ្រពៀង)
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b. That if the court does not approve this agreement:
េបើតុលាការមិនយល់្រពម ចំេពាះកិច្ច្រពមេ្រពៀងេនះេទ៖

i. I have an absolute right to then withdraw my plea of guilty and have a trial.
ខ្ញុំមានសិទ្ធិបរិបូណ៌ េដើម ីដកេចញនូវការសារភាពទទួលេទាសរបស់ខ្ញុំ េហើយមានការកាត់ក្ដីមួយ។

ii. Any testimony that I have given concerning the guilty plea could not be used
against me unless I am charged with the crime of perjury based on this testimony.
កសិណសាក ីណាែដលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ ជាប់ទាក់ទងនឹងការសារភាពទទួលេទាស មិនអាចយកមកេ្របើ្របឆាំង
នឹងខ្ញុំេទ លុះ្រតាែតខ្ញុំ្រតូវបានជាប់េចាទេដាយឧ្រកិដ្ឋកម្មបទភូតកុហក ែដលេយាងេទៅតាមកសិណសាក ីេនះ។

21. That except for the agreement between my attorney and the prosecuting attorney:
េលើកែលងែតសំរាប់កិច្ច្រពមេ្រពៀង រវាងេមធាវីរបស់ខ្ញុំ និងេមធាវីរបស់រដ្ឋអាជា៖

a. No one – including my attorney, any police officer, prosecutor, judge, or any other
person - has made any promises to me, to any member of my family, to any of my
friends or other persons, in order to obtain a plea of guilty from me.
គាននរណាមាក់ – រួមទាំងេមធាវីរបស់ខ្ញុំ, ម្រន្ដីប៉ូលិស, រដ្ឋអាជាេចៅ្រកម, ឬបុគ្គលេផ ងេទៀតណាមួយ – បាន េធ្វើ
កិច្ចសន មកខ្ញុំ, ចំេពាះសមាជិក្រគួសាររបស់ខ្ញុំណាមាក់ ចំេពាះជាមិ្រតភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំណាមាក់ ឬបុគ្គលេផ ងេទៀត,
្របេយាជន៍េដើម ីឲ បានការសារភាពទទួលេទាសពីខ្ញុំេឡើយ។

b. No one – including my attorney, any police officer, prosecutor or judge, or any other
person – has threatened me, or any member of my family or my friends or other
persons, in order to obtain a plea of guilty from me.
គាននរណាមាក់ – រួមទាំងេមធាវីរបស់ខ្ញុំ, ម្រន្ដីប៉ូលិស, រដ្ឋអាជា, េចៅ្រកម, ឬបុគ្គលេផ ងេទៀតណាមួយ – បាន
គំរាមកំែហងខ្ញុំ, សមាជិក្រគួសាររបស់ខ្ញុំណាមាក់ ឬមិ្រតភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំ ឬបុគ្គលេផ ងេទៀត, ្របេយាជន៍េដើម ីឲ បានការ
សារភាពទទួលេទាសពីខ្ញុំេឡើយ។

22. My attorney has told me and I understand that if my plea of guilty is for any reason not
accepted by the court, or if I withdraw the plea with the court’s approval, or if the plea is
withdrawn by court order on appeal or other review:
េមធាវីរបស់ខ្ញុំបាន្របាប់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថាេបើការសារភាពទទួលេទាសរបស់ខ្ញុំ គឺេដាយមូលេហតុណាមួយ មិនបានទទួល
យល់្រពមេដាយតុលាការ ឬេបើខ្ញុំដកការសារភាពេចញ េដាយមានការយល់្រពមពីតុលាការ ឬេបើការសារភាព្រតូវបានដក
េចញេដាយបទប

តុលាការ តាមការវិនិច្ឆ័យសាថ្មី ឬេដាយការពិនិត េឡើងវិញេផ ងេទៀត៖

a. I would then stand trial on the original charge (charges).
េនាះខ្ញុំនឹង្រតូវេឡើងកាត់ក្ដីតាមការេចាទេដើមដំបូង (ការេចាទជាេ្រចើន)។

b. The prosecution could proceed against me just as if there had been no plea of guilty and
no plea agreement.
ការកាត់េទាសអាចេធ្វើ្របឆាំងនឹងខ្ញុំ បីដូចេបើមានការសារភាពមិនទទួលេទាស និងគានកិច្ច្រពមេ្រពៀងសារភាព។
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23. My attorney has told me and I understand that if my plea of guilty is accepted by the judge I
have the right to appeal, but that any appeal or other court action I may take claiming error in
the proceedings probably would be useless and a waste of my time and the court’s.
េមធាវីរបស់ខ្ញុំបាន្របាប់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថាេបើការសារភាពទទួលេទាសរបស់ខ្ញុំ ្រតូវបានយល់្រពមេដាយេចៅ្រកម ខ្ញុំមាន
សិទ្ធិសុំវិនិច្ឆ័យសាថ្មី ប៉ុែន្ដការសុំវិនិច្ឆ័យសាថ្មីអ្វីមួយេនាះ ឬការសំេរចេផ ងេទៀតេដាយតុលាការ ខ្ញុំអាចនឹងយកការអះអាង
ពីការភាន់្រចឡំេនៅក្នុងនីតិវិធី ្របែហលនឹងមិនមាន្របេយាជន៍េទ ទាំងខាតបង់េពលេវលារបស់ខ្ញុំ និងរបស់តុលាការ។

24. My attorney has told me and I understand that a judge will not accept a plea of guilty for
anyone who claims to be innocent.
េមធាវីរបស់ខ្ញុំបាន្របាប់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថាេចៅ្រកមនឹងមិនទទួលយកការសារភាពទទួលេទាស សំរាប់នរណាមាក់ែដល
អះអាងថាជានិរេទាស។

25. I now make no claim that I am innocent.
ឥឡូវេនះ ខ្ញុំមិនេធ្វើការអះអាង ថាខ្ញុំជានិរេទាសេទ។

26. I have been told by my attorney and I understand that if I wish to plead not guilty and have a
jury trial:
ខ្ញុំ្រតូវបាន្របាប់េដាយេមធាវីរបស់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថាេបើខ្ញុំ្របាថាសារភាពមិនទទួលេទាស េហើយមានគណៈវិនិច្ឆ័យកាត់ក្ដី
េនាះមានេសចក្ដីថា៖

a. That I could testify at trial if I wanted to but I could not be forced to testify.
េបើខ្ញុំចង់េធ្វើ ខ្ញុំអាចេឆ្លើយជាកសិណសាក ីេនៅេពលកាត់ក្ដីបាន ប៉ុែន្ដខ្ញុំមិនអាច្រតូវបានបង្ខំឲ េឆ្លើយជាកសិណសាក ី
េទ។

b. That if I decided not to testify neither the prosecutor nor the judge could comment on
my failure to testify.
េបើខ្ញុំបានសំេរចថាមិនេឆ្លើយជាកសិណសាក ី សូម ីែតរដ្ឋអាជា ឬក៏េចៅ្រកម ក៏មិនអាចេធ្វើការសេង្កតេលើការេថាះ
េធាយ ចំេពាះការេឆ្លើយជាកសិណសាក ីរបស់ខ្ញុំេឡើយ។

c. That with knowledge of my right not to testify and that neither the judge nor the
prosecutor could comment on my failure to testify at trial I now waive (give up) this
right and I will tell the judge the facts of the crime.
េដាយមានចំេណះដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំ ែដលមិនេឆ្លើយជាកសិណសាក ី េហើយថាសូម ីែតេចៅ្រកម ឬក៏រដ្ឋអាជា
ក៏មិនអាចេធ្វើការសេង្កតេលើការេថាះេធាយ ចំេពាះការេឆ្លើយជាកសិណសាក ីរបស់ខ្ញុំេនៅេពលកាត់ក្ដី ឥឡូវេនះខ្ញុំ
េបាះបង់ (លះបង់) សិទ្ធិេនះ េហើយខ្ញុំនឹង្របាប់េចៅ្រកមអំពីការណ៍ពិតទាំងអស់ៃនឧ្រកិដ្ឋកម្ម។

27. My attorney has told me and I understand that if I am not a citizen of the United States this
plea of guilty may result in deportation, exclusion from admission to the United States of
America or denial of citizenship.
េមធាវីរបស់ខ្ញុំបាន្របាប់ខ្ញុំ េហើយខ្ញុំយល់ថាេបើខ្ញុំមិនែមនជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាេមរិក ការសារភាពទទួលេទាសេនះអាច
នឹងបណា្ដលឲ មានការនិរេទស ការបដិេសធន៍ពីការសុំចូលមកសហរដ្ឋអាេមរិក ឬការបដិេសធន៍នូវការចូលស
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28. That in view of all above facts and considerations I wish to enter a plea of guilty.
េនៅក្នុងទិដ្ឋភាពៃនការណ៍ពិត និងការពិចារណាទាំងអស់េនៅខាងេលើ ខ្ញុំ្របាថាចូលសារភាពទទួលេទាស។

Dated:
កាលបរិេច្ឆទ៖

Signature
ហត្ថេលខា

Name:
េឈាះ៖

Street Address:
អាសយដានផ្លូវ៖

City/State/Zip:
ទី្រកុង/រដ្ឋ/សុីបកូដ៖
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