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សេចក្ត ីណែនាេំម្រាប់អ្នក្ណែលដាក់្បែត ងឹតូចតាច  
— បំសេញណននក្ 1-6 សៅទំេ័រមុខនៃទម្រមង់ណបបបទ។ 

 
ណននក្ 1៖ អ្នក្អាចដាក់្បែត ឹងតូចតាចរបេ់អ្នក្ណតសៅតុលាការក្ន ុងតំបៃ់ណែលសែើមសោទ ឬ ចុងសោទ
រេ់សៅ ឬ ាៃក្ណៃែងអាជវីក្មម ឬ ការងារបុ៉សណោ ះ។ បែត ឹងតូចតាចម្របឆាំងៃឹងាា េ់នទះណែលសក្ើតស ើង
េីការជួលនទះក៏្អាចដាក់្បាៃសៅក្ណៃែងណែលនទះសនាះេថ ិតសៅណែរ។ អ្នក្អាចស ើញថាកាៃ់ណតងាយម្រេួល
ក្ន ុងការអ្ៃុវតតសេចក្ត ីេសម្រមច សដាយអ្ៃុសម្រោះចំសោះអ្នក្ ម្របេិៃសបើអ្នក្ដាក់្បែត ឹងតូចតាចរបេអ់្នក្ 
សៅក្ណៃែងណែលចុងសោទរេ់សៅ ឬក៏្ស វ្ ើការ បុ៉ណៃតអ្នក្មិៃម្រតវូបាៃតម្រមូវឲ្យស វ្ ើែូសោន ះស ើយ។ ការយិាល័យ
សេម ៀៃតុលាការអីាចម្របាបអ់្នក្ថាតុលាការណបសម្រមើការសៅក្ន ុងតំបៃ់ណមួយ ៃិង នលែបុ៉នាម ៃណែលអ្នក្ម្រតវូ
បង់សែើមបដីាក់្សរឿងក្ត ីរបេអ់្នក្។ 
 
ណននក្ 2៖ បុគ្គល ឬ អាជីវក្មមណែលដាក់្បែត ឹងម្រតវូបាៃសគ្សៅថាសែើមសោទ។ 
 
ណននក្ 3៖ បញ្ច លូសមម ះរបេចុ់ងសោទ ៃិង អាេយដាា ៃសនញើេំបុម្រត។ បុគ្គល ឬ អាជីវក្មមណែលម្រតវូបាៃសគ្
បត ឹងម្រតវូបាៃសគ្សៅថាចុងសោទ។ ម្របេិៃសបើអ្នក្កំ្េុងបត ឹងអាជីវក្មមណែលមិៃណមៃជាសាជីវក្មម អ្នក្គួ្រ
ដាក់្សមម ះាា េណ់ែលស វ្ ើអាជីវក្មមសនាះ សៅេីសម្រកាមសមម ះអាជីវក្មមសនាះ; សមម ះរបេា់ា េអ់ាចទទួលបាៃ
េីសេម ៀៃទីម្រក្ងុ ឬ ម្រក្ងុ ណែលការយិាល័យអាជីវក្មមេថ ិតសៅ។ ម្របេិៃសបើអ្នក្កំ្េុងបត ឹងអាជីវក្មមណែលជា
សាជីវក្មម អ្នក្ម្រតវូណតាៃសមម ះតាមនល វូចាប់ជាក់្លាក់្របេស់គ្។ អ្នក្អាចរក្េ័ត៌ាៃសៃះេីណននក្
កំ្ែត់ម្រតាសាជីវក្មម នៃការយិាល័យរបេ់សលខា្ិការរែា អាេយដាា ៃ One Ashburton Place, Room 
1712, Boston, MA 02108 (ឬ តាមបណត ញអីុ្ៃ្ឺែិត 
http://corp.sec.state.ma.us/corp/corpsearch/corpsearchinput.asp)។ 
 
ណននក្ 4៖ បំសេញចំៃួៃណែលអ្នក្កំ្េុងបត ឹងទាមទារ ៃិង េៃយលស់ដាយេសងេបអំ្េីបែត ឹងរបេអ់្នក្។ ណលែង
អំ្េបីែត ឹងរបេអ់្នក្ឲ្យចាេ់ ែូសចនះចុងសោទអាចយលេី់មូលសហតុណែលសគ្ម្រតវូបាៃបត ឹង។ ណលែងជាេិសេេ
ៃូវចំៃួៃទាងំឡាយណែលបាៃទាមទារេម្រាប់ការខូចខាត, េម្រាបក់ារខូចខាតសម្រចើៃ ឬ ការេិៃ័យតាម
ចាប់, េម្រាប់នលែសមធាវ ីឬ េម្រាប់សសាហ៊ុយសនេងៗ (រមួបញ្ច លូទាងំចំៃួៃនៃនលែដាក់្បែត ឹង) ម្រេមទាងំ
ចំៃួៃេរុបណែលចង់បាៃ សដាយមិៃរាប់បញ្ច លូ ការម្របាក់្មុៃការវៃិិចឆយទាងំឡាយណែលចង់បាៃេី
តុលាការ សដាយអ្ៃុសលាមតាមខបញ្ញតត ិ។ ម្របេិៃសបើបែត ឹងរបេអ់្នក្បាៃសក្ើតស ើងក្ន ុងសេលស វ្ ើជំៃួញ ឬ 
ោែិជជក្មម ឬក៏្ម្របេិៃសបើបែត ឹងរបេអ់្នក្បាៃសក្ើតស ើងក្ន ុងសេលអ្នក្ស វ្ ើជំៃួញ ឬ ោែិជជក្មម ឬក៏្អ្នក្
កំ្េុងស វ្ ើបែត ឹងចំសោះបំែុលណែលបាៃោត់ឲ្យទារ េូមបញ្ជជ ក់្នងណែរៃូវ៖ (1) សមម ះរបេ់ាា េបំ់ែុល
សែើម (ម្របេិៃសបើសនេងេីអ្នក្), (2) ណតសលខគ្ែៃីបួៃខទង់ចុងសម្រកាយណមួយណែលបាៃកំ្ែត់សដាយាា េ់
បំែុលសែើម ម្រេមទាងំចំៃួៃ ៃិង កាលបរចិឆទនៃការេងម្របាក់្ចុងសម្រកាយ ម្របេិៃសបើាៃ។ ចុះហតថសលខា
សមម ះរបេអ់្នក្ក្ន ុងចសនាែ ះណែលបាៃនតលឲ់្យ។ 
 
ណននក្ 5៖ បញ្ជជ ក់្ថាសតើអ្នក្កំ្េុងបុ៉ៃប៉ងេម្រមះុេម្រមួលបែត ឹងសៃះណែរឬសទ។ 
 
ណននក្ 6៖ ម្របេិៃសបើអ្នក្សាគ ល់សលខេៃត ិេុខេងគមរបេចុ់ងសោទ អ្នក្អាចកំ្ែត់ថាសតើសគ្កំ្េុងបំសេញ
ភារកិ្ចាសយាធាណែរឬអ្ត់ តាមបណត ញអីុ្ៃ្ឺែិត www.dmdc.osd.mil/scra/owa/home; សបើមិៃែូសោន ះ
សទ អ្នក្ម្រតវូណតេរសេរសៅទីសាន ក់្ងារសេវាសយាធាណែលេមម្រេប (ណែលបាៃរាយសៅ 
www.defenselink.mil/faq/pis/PC09SLDR.html)។ ម្របេិៃសបើអ្នក្មិៃអាចកំ្ែត់ថាសតើចុងសោទកំ្េុង
បំសេញភារកិ្ចាសយាធាណែរឬអ្ត់ សហើយចុងសោទមិៃអាចមក្បងាា ញខល ៃួ តុលាការអាចតម្រមូវឲ្យអ្នក្ដាក់្
ម្របាក់្ធានា ឬ អាចសចញបញ្ជជ សនេងសទៀតសែើមបកីារោរេិទធិរបេចុ់ងសោទ ម្របេិៃសបើសគ្កំ្េុងបំសេញ
ភារកិ្ចាសយាធា។ យក្ ឬ សនញើទម្រមង់ណបបបទណែលបាៃបំសេញម្រគ្ប់ណននក្ អ្មជាមួយៃឹងមូលបបទាៃបម្រត 
ឬ ប័ែោ បញ្ជជ បង់ម្របាក់្ (សដាយបង់សៅឲ្យ “សេម ៀៃតុលាការ”ី) េម្រាបន់លែដាក់្បែត ងឹ សៅការយិាល័យសេម ៀៃ
តុលាការរីបេតុ់លាការណែលអ្នក្ដាក់្សរឿងក្ត ីរបេ់អ្នក្។ ម្របេិនសបើបែត ងឹរបេអ់្នក្បានសក្ើតស ើងក្ន ុង
សេលអ្នក្ស វ្ ើជំនួញ ឬ ពាែិជជក្ម្ម ឬក្អ៏្នក្ក្ំេុងស វ្ ើបែត ងឹទារបំែុលណែលបានចាតឲ់្យទារ អ្នក្ក៏្ម្រតវូ
ដាក់្ទម្រមង់ណបបបទ “ការសនទៀងផ្ទទ ត់អាេយដាា ៃរបេ់ចុងសោទ” ជាមួយបែត ឹងរបេអ់្នក្នងណែរ សដាយ
បញ្ជជ ក់្ថាអ្នក្បាៃសនទៀងផ្ទទ ត់អាេយដាា ៃសនញើេំបុម្រតរបេចុ់ងសោទក្ន ុងលក្េែៈណែលបាៃណលែងក្ន ុងទម្រមង់
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ណបបបទសនាះ។ ម្របេិៃសបើអ្នក្មិៃស វ្ ើែូសោន ះសទ សហើយចុងសោទមិៃអាចមក្បងាា ញខល ៃួ អ្នក្ម្របណហលជា
មិៃអាចទទួលការវៃិិចឆយកំ្បាំងមុខស ើយ សហើយបែត ឹងរបេអ់្នក្ៃឹងម្រតវូបាៃសលើក្សោលសដាយមិៃ
បាត់បង់េិទធិ។ (តម្រមូវការសៃះមិៃអ្ៃុវតតសទ ម្របេិៃសបើបែត ឹងរបេអ់្នក្បាៃសក្ើតស ើងេីការជួលទីលំសៅ
របេអ់្នក្ណែលាៃបីបៃទប់ ឬក៏្តិចជាងសៃះ ណែលសនាះក៏្ជាទីលំសៅចមបងរបេអ់្នក្ណែរ លុះម្រតាណតអ្នក្
ជាាា េន់ង, ជាអ្នក្ម្រគ្ប់ម្រគ្ងនង ឬក៏្ជាប់ោក់្េ័ៃធៃឹងការជួលទីលំសៅសនេងសទៀត។) 

 

 

សេចក្ត ីណែនាចំំសពាះសែើម្សចាទ និង ចុងសចាទ 
1. អ្វជីាបែត ឹងតូចតាច? តុលាការបែត ឹងតូចតាចម្រតវូបាៃបសងក ើតស ើងសែើមបសីដាះម្រសាយបែត ឹងម្របាក់្
តូចតាច ណែលស វ្ ើឲ្យកាៃ់ណតងាយម្រេួល ៃិង មិៃេូវនលែចំសោះសាធារែជៃក្ន ុងការសម្របើតុលាការ។ 
សែើមសោទណែលាៃសមម ះសៅទំេ័រមុខនៃទម្រមង់ណបបបទសៃះបាៃដាក់្បែត ឹងតូចតាចម្របឆាំងៃឹង
ចុងសោទ ទាមទារចំៃួៃទឹក្ម្របាក់្ ៃិង មូលសហតុណែលបាៃណលែង។ ភាគ្ទីាងំេីរម្រតវូណតបងាា ញខល ៃួសៅ
តុលាការ សៅនលៃ ៃិង សេលសវលាកាត់ក្ត ី ណែលបាៃបងាា ញសៅខាងមុខនៃទម្រមង់ណបបបទសៃះ លុះម្រតាណត
សែើមសោទ ៃិង ចុងសោទសដាះម្រសាយ វវិាទសៃះមុៃសេលសនាះ។ 
 
2. សតើចុងសចាទបានទទួលសេចក្តជូីនែំែឹងអ្ំេីបែត ងឹសនះែូចសម្តច? ចុងសោទម្រតវូបាៃសនញើៃូវឯក្សារ
ចមែងនៃ “សេចក្ត ណីលែងការែ៍អំ្េបីែត ឹង ៃិង សេចក្ត ីជូៃែំែឹងអំ្េកីារកាត់ក្ត ី” សៃះ តាមេំបុម្រតថាន ក់្ទី
មួយ។ ជា្មមតា ចាប់ទូសៅ c. 223A, § 6 តម្រមូវឲ្យចុងសោទណែលសៅសម្រៅរែាទទួលសេចក្ត ីជូៃែំែឹងរបេ់
េួក្សគ្តាមេំបុម្រតណែលាៃការបញ្ជជ ក់្ ជាមួយៃឹងការម្រត ប់មក្ វញិៃូវបងាក ៃ់នែទទួល។ ម្របេិៃសបើ
សែើមសោទេួរ តុលាការៃឹងជូៃែំែឹងសែើមសោទថាសតើសេវានម្របេែីយអ៍ាចជូៃែែំឹង ("បសម្រមើជូៃ") 
ចុងសោទណែរឬអ្ត់។ 
 
3. សតើម្រតវូការសម្ធាវណីែរឬសទក្ន ុងតុលាការបែត ងឹតូចតាច? សទ បុ៉ណៃតអ្នក្អាចជួលាន ក់្ ម្របេិៃសបើអ្នក្
ចង់។ 
 
4. សតើាៃ “សសាហ៊ុយ” អ្វ ីខែ ះ? ម្របេិៃសបើសែើមសោទឈ្ន ះក្ត ី ឬ ម្របេិៃសបើភាគ្ទីាងំេីរសដាះម្រសាយបែត ឹង 
សែើមសោទម្របណហលជាអាចទារេីចុងសោទមក្ វញិៃូវ “សសាហ៊ុយ” នៃនលែដាក់្ោក្យបែត ឹងសៅតុលាការ ៃិង 
នលែនម្របេែីយ។៍ 
 
5. សតើចុងសចាទម្រតវូបានតម្រម្ូវឲ្យដាក្ច់សម្ល ើយណែរឬសទ? ចុងសោទមិៃម្រតវូបាៃតម្រមូវឲ្យដាក់្ចសមែ ើយជា
លាយលក្េែអ៍្ក្េរចំសោះបែត ឹងរបេស់ែើមសោទសទ។ សទាះជាយ៉ាងសៃះក្ត ី ចុងសោទអាចសនញើលិខិតណែល
ាៃចុះហតថសលខាជូៃតុលាការ ជាមួយៃឹងឯក្សារចមែងមួយចាប់សៅសែើមសោទ សដាយណលែងយ៉ាងចាេ ់
ៃិង សាមញ្ញ េីមូលសហតុណែលសែើមសោទមិៃអាចឈ្ន ះក្ត ី។ 
 
6. ចុះម្របេិនសបើចុងសចាទយល់ថាសែើម្សចាទជាអ្នក្ជំពាក្ម់្របាក្់គាត ់វ ញញ? សៅក្ន ុងចសមែ ើយរបេស់គ្ ឬ ក្ន ុង
លិខិតដាច់សដាយណ ក្ជូៃតុលាការ ឬក៏្សៅនលៃកាត់ក្ត ី ចុងសោទអាចណលែងជាលាយលក្េែ៍អ្ក្េរ សដាយ
ចមែងឯក្សារមួយចាប់ជូៃសែើមសោទ ៃូវបែត ឹងទាមទារម្របាក់្េីសែើមសោទ សដាយេថ ិតសៅក្ន ុង
យុតាត ្ិការនៃតុលាការបែត ឹងតូចតាចសៃះ (“បែត ឹងតប”)។ បែត ឹងទាងំេីរៃឹងម្រតវូបាៃោត់ទុក្ថាជា
សរឿងក្ត ីណតមួយ ៃិង កាត់ក្ត ីជាមួយោន  ម្របេិៃសបើចុងសោទសនញើតាមនម្របេែីយៃូ៍វឯក្សារចមែងនៃបែត ឹង
តបរបេ់សគ្ជូៃសែើមសោទ យ៉ាងសោចណេ់ែបន់លៃ មុៃនលៃកាត់ក្ត ណីែលបាៃសម្រោង ឬក៏្ម្របេិៃសបើ
តុលាការបីញ្ជជ ឲ្យោត់ទុក្េួក្វាែូសោន ះ។ បែត ឹងតបសនាះមិៃណមៃខាៃមិៃបាៃស ើយ។ 
 
7. ចុះម្របេិនសបើចុងសចាទម្រេម្ទទួលថាជំពាក្ម់្របាក្់ទាងំអ្េ់? ចុងសោទគួ្រទាក់្ទងសែើមសោទ ៃិង 
សរៀបចំស វ្ ើការេងម្របាក់្។ ម្របេិៃសបើមិៃបាៃេងម្របាក់្ មុៃកាលបរសិចឆទកាត់ក្ត ីសទ ទាងំសែើមសោទ ៃិង 
ចុងសោទម្រតវូណតបងាា ញខល ៃួក្ន ុងតុលាការ ឬក៏្ដាក់្សៅតុលាការៃូវទម្រមង់ណបបបទ “កិ្ចាម្រេមសម្រេៀង
េម្រាប់ការវៃិិចឆយ ៃិង េម្រាប់ការបញ្ជជ ឲ្យេងម្របាក់្” នល វូការ។ ទម្រមង់ណបបបទសនាះរាយម្របភេចំែូល
ណែលបាៃសលើក្ណលងេីការបញ្ជជ ឲ្យេងម្របាក់្ទាងំឡាយ។ 
 
8. ចុះម្របេិនសបើចុងសចាទម្រេម្ទទួលថាជំពាក្ម់្របាក្់ ប៉ុណនតម្រតវូការសេលសែើម្បេីង? 
ម្របេិៃសបើសែើមសោទ ៃិង ចុងសោទម្រេមសម្រេៀងោន អំ្េីគ្សម្រាងេំែងណែលបាៃសលើក្ស ើង េួក្សគ្ម្រតវូ
ដាក់្សៅតុលាការៃូវទម្រមង់ណបបបទ “កិ្ចាម្រេមសម្រេៀងេម្រាប់ការវៃិិចឆយ ៃិង េម្រាប់ការបញ្ជជ ឲ្យេង
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ម្របាក់្” នល វូការ។ ម្របេិៃសបើសៃះមិៃបាៃស វ្ ើស ើងមុៃនលៃកាត់ក្ត ីសទ ទាងំសែើមសោទ ៃិង ចុងសោទម្រតវូណត
បងាា ញខល ៃួក្ន ុងតុលាការសៅនលៃសនាះ។ ចុងសោទម្រតវូណតបំសេញទម្រមង់ណបបបទ "របាយការែហ៍ិរញ្ញ វតថ ុ” ៃិង 
នតលមូ់លសហតុរបេ់សគ្ក្ន ុងការសេន ើេុេំៃារសេលសែើមបេីង។ 
 
9. ចុះម្របេិនសបើចុងសចាទយល់ថាគាតម់្ិនជំពាក្អ់្វ ីទាងំអ្េ់ ឬ ជំពាក្ណ់តម្របាក្់ខ្លះណែលបានបត ឹងសនាះ? 
ចុងសោទម្រតវូណតបងាា ញខល ៃួក្ន ុងតុលាការសៅនលៃកាត់ក្ត ី ៃិង អាចេួរថាសតើសគ្ជោំក់្លុយណមៃឬសទ សហើយ
ម្របេិៃសបើែូសោន ះ បុ៉នាម ៃ។ 
 
10. ចុះម្របេិនសបើខ្ញ ុមំ្ិនអាចម្ក្តុលាការសៅថ្ងៃកាតក់្ត ី? អ្នក្គួ្រសៅទូរេ័េទ ឬ េរសេរសៅបុគ្គលសៅភាគ្ី
ាេ ងសទៀត ៃិង េុសំគ្ឲ្យយល់ម្រេមេៃារសេល (“សលើក្សេល”) សរឿងក្ត ី។ ការសលើក្សេលគួ្រណតស វ្ ើស ើងសដាយ
ាៃមូលសហតុលអ បុ៉សណោ ះ ែូចជាាៃជំងឺ, ការេស្ងាគ ះបនាទ ៃ់ ឬក៏្សាក្េីមិៃទំសៃរ។ អ្នក្ម្រតវូណតេរសេរ
លិខិតជូៃសេម ៀៃតុលាការនីៃតុលាការសដាយេុឲំ្យតុលាការនតលជូ់ៃអ្នក្ៃូវការសលើក្សេល មិៃថាអ្នក្អាច
ទាក់្ទងបុគ្គលសៅភាគ្ាីេ ងសទៀតឬក៏្អ្ត់ស ើយ ៃិង មិៃថាភាគ្ទីាងំេីរយល់ម្រេមឲ្យសលើក្សេល ឬក៏្អ្ត់
ស ើយ។ ចូរកំុ្រង់ោំរហូតែលន់ាទចុីងសម្រកាយ។ ម្របេិៃសបើភាគ្ាីេ ងសទៀតស វ្ ើេំសែើេមសហតុនលេម្រាប់
ការសលើក្សេល វាអាចបងាក រជូៃអ្នក្ៃូវទំនាេខ់ែះ ម្របេិៃសបើអ្នក្យល់ម្រេមចំសោះេំសែើ។ 
 
11. ចុះម្របេិនសបើខ្ញ ុមំ្ិនម្ក្តុលាការសៅថ្ងៃកាត់ក្ត ី? ម្របេិៃសបើចុងសោទមិៃមក្បងាា ញខល ៃួេម្រាប់
ការកាត់ក្ត ី សហើយសែើមសោទមក្បងាា ញខល ៃួ តុលាការអាចស វ្ ើការវៃិិចឆយកំ្បាំងមុខ ៃិង បញ្ជជ ឲ្យ
ចុងសោទេងចំៃួៃណែលបាៃបត ឹងទាមទារ។ តុលាការអីាចេុឲំ្យសែើមសោទបងាា ញេ័េត ុតាងខែះនៃបែត ឹង 
េូមបីណតចុងសោទមិៃាៃវតតាៃក៏្សដាយ។ ម្របេិៃសបើសែើមសោទមិៃមក្បងាា ញខល ៃួេម្រាប់ការកាត់ក្ត ី 
សហើយចុងសោទមក្បងាា ញខល ៃួ តុលាការៃឹងស វ្ ើការវៃិិចឆយឲ្យចុងសោទ។ ម្របេិៃសបើទាងំសែើមសោទ ៃិង 
ចុងសោទមិៃមក្បងាា ញខល ៃួេម្រាប់ការកាត់ក្ត ី បែត ឹងសនាះៃឹងម្រតវូសលើក្សោល។ 
 
12. សតើខ្ញ ុ មំ្រតវូសម្រតៀម្ខ្ល នួេម្រាបក់ារកាត់ក្ត ែូីចសម្តច? វាអាចាៃម្របសយាជៃក៍្ន ុងការេរសេរជាមុៃៃូវ
អ្ងគសហតុនៃសរឿងក្ត ីសៃះតាមលំដាប់លំសដាយណែលបាៃសក្ើតស ើង។ សៃះៃឹងជួយអ្នក្សរៀបចំគំ្ៃិតរបេអ់្នក្ 
ៃិង ស វ្ ើបទបងាា ញចាេ់លាេអំ់្េសីាច់សរឿងរបេ់អ្នក្។ សៅនលៃកាត់ក្ត ី អ្នក្ម្រតវូណតនាំមក្ជាមួយអ្នក្ៃូវ
សាក្េីទាងំឡាយ, មូលបបទាៃបម្រត,  វកិ្កយបម្រត, ឯក្សារ, របូលត ឬ លិខិតណែលៃឹងជួយអ្នក្បងាា ញ
េ័េត ុតាងនៃសរឿងក្ត ីរបេ់អ្នក្។ ម្របេិៃសបើអ្នក្ម្រតវូការឲ្យសាក្េីមក្តុលាការ បុ៉ណៃតសាក្េីមិៃមក្ េូមេុឲំ្យ
សេម ៀៃសៅការយិាល័យរបេ់តុលាការសីចញែីកាសកាះសៅសាក្េី ណែលបនាទ ប់មក្ អ្នក្ម្រតវូណតសរៀបចំឲ្យម្ៃត ី
ម្របគ្លជូ់ៃសាក្េី។ អ្នក្ម្របណហលជាម្រតវូការសាក្េីជំនាញសែើមបបីញ្ជជ ក់្េីបញ្ជា ខែះណែលមិៃណមៃេថ ិតសៅក្ន ុង
បទេិសសា្ៃ៍ទូសៅ។ សែើមសោទម្រតវូណតបញ្ជជ ក់្ថាបែត ឹងសនាះគឺ្ជាបែត ឹងមួយណែលចាប់ទទួលសាគ ល ់ៃិង 
ថាចុងសោទជាអ្នក្ទទួលខុេម្រតវូ សបើមិៃែូសោន ះសទ តុលាការៃឹីងស វ្ ើសេចក្ត ីេសម្រមចេម្រាប់ចុងសោទ។ 
 
13. សតើនឹងានអ្វ ីសក្ើតស ើងសៅថ្ងៃកាតក់្ត ី? ម្រតវូម្របាក្ែថាមក្ឲ្យទាៃ់សេល។ ម្របេិៃសបើសរឿងក្ត ីរបេអ់្នក្
មិៃបាៃសដាះម្រសាយសដាយអ្នក្េម្រមះុេម្រមួលសទ ការកាត់ក្ត ីៃឹងស វ្ ើស ើងសៅចំសោះមុខតុលាការ។ី 
សែើមសោទៃឹងម្រតវូបាៃេុឲំ្យម្របាបភ់ាគ្រីបេស់គ្ៃូវសាច់សរឿងសនាះ រចួសហើយចុងសោទៃឹងម្របាបភ់ាគ្រីបេ់
សគ្។ ភាគ្ៃីីមួយៗៃឹងាៃឱកាេេួរេំែួរែលភ់ាគ្ាីេ ងសទៀត ៃិង សាក្េីរបេភ់ាគ្ាីេ ងសទៀត។ សែើមបី
ឈ្ន ះក្ត ី ចាប់តម្រមូវឲ្យសែើមសោទបញ្ជជ ក់្អំ្េេីុេលភាេនៃបែត ឹងរបេស់គ្។ 
 
14. សតើតុលាការនឹីងស វ្ ើអ្វ ីខ្លះ? តុលាការៃឹីងស វ្ ើសេចក្ត ីេសម្រមច។ សេចក្ត ជូីៃែំែងឹអំ្េសីេចក្ត ីេសម្រមច 
(ណែលសគ្សៅថា “ការវៃិិចឆយ”) ៃឹងនតលជូ់ៃ ឬ សនញើជូៃភាគ្ៃីីមួយៗ។ 
 
15. សតើខ្ញ ុអំាចបត ឹងសាទុក្ខសលើសេចក្តេីសម្រម្ចរបេត់លុាការណីែរឬសទ? សដាយការដាក់្បែត ឹងសៅតុលាការ
បែត ឹងតូចតាច សែើមសោទ (ៃិង ចុងសោទ សៅសេលាៃបែត ឹងតប) សបាះបង់េិទធិក្ន ុងការឲ្យ
គ្ែៈវៃិិចឆយេសម្រមចសលើបែត ឹង ៃិង បត ឹងសាទុក្េ  ម្របេិៃសបើសគ្ោញក់្ត ី។ ម្របេិៃសបើចុងសោទោញក់្ត ី (ឬ 
សែើមសោទោញក់្ត ីសលើបែត ងឹតបណមួយ) សៅចំសោះមុខតុលាការ ីសគ្អាចបត ឹងសាទុក្េេម្រាប់ការកាត់ក្ត ី
លមសីដាយសៅម្រក្ម ឬ គ្ែៈវៃិិចឆយសលើបញ្ជា ជសាែ ះនៃអ្ងគសហតុណមួយ បុ៉ណៃត ម្រតវូណតដាក់្ម្របាក់្ធានាមួយ 
លុះម្រតាណតតម្រមូវការសៃះម្រតវូបាៃសលើក្ណលង។ (Rev. 10/09)  
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េ័ត៌ានអ្ំេីការវ ញនិចឆយសលើបែត ឹងតូចតាចសនះ 
សរឿងក្ត ីបែត ឹងតូចតាចរបេ់អ្នក្ម្រតវូបាៃសចញសេចក្ត ីេសម្រមច។ ការវ ញនិចឆយ (សេចក្ត ីេសម្រមច) របេ់
តុលាការ,ី សៅម្រក្ម ឬ គ្ែៈវៃិិចឆយម្រតវូបាៃភាជ ប់មក្ជាមួយ។ ាា េប់ំែុលថ្នការវ ញនិចឆយគឺ្ជាបុគ្គល (ឬ 
អាជីវក្មម) ណែលបាៃឈ្ន ះក្ត ី សហើយាៃេិទធិម្របមូលម្របាក់្។ កូ្នបំែុលថ្នការវ ញនិចឆយគឺ្ជាបុគ្គល (ឬ 
អាជីវក្មម) ណែលបាៃោញក់្ត ី ៃិង ជាអ្នក្ជំោក់្ម្របាក់្។ ោក្យ បែត ងឹ ាៃៃ័យថា បែត ឹងេម្រាប់
ការខូចខាតម្របាក់្។ េម្រាប់េ័ត៌ាៃបណៃថម េូមសមើលចាប់ទូសៅរបេរ់ែាា៉សាជូសេត ជំេូក្ 218 ាម្រតា 
21-25 (www.mass.gov/legis/laws/mgl/218-21.htm) ៃិង  វធិាៃតុលាការកាត់ក្ត ី III,  វធិាៃបែត ឹង
តូចតាចឯក្របូ (www.mass.gov/courts/districtcourt)។ ឯក្សារទាងំសៃះាៃសៅបណោ ល័យសាធារែៈ 
ឬ បណោ ល័យចាប់នានា។ 

 

ម្របេិនសបើអ្នក្ឈ្នះក្ត ីសៅចំសពាះម្ុខ្តុលាការ ី 
ម្របេិនសបើអ្នក្ម្រតវូបានបត ឹងសដាយភាគាីខ ងសទៀត ស ើយបានឈ្នះក្ត ី ភាគ្ាីេ ងសទៀតមិៃអាចបត ឹងសាទុក្េ
សលើសេចក្តេីសម្រមចរបេតុ់លាការ ីសដាយអ្ៃុសម្រោះចំសោះអ្នក្ស ើយ។ ម្របេិនសបើអ្នក្បានបត ឹងភាគាីខ ង
សទៀត និង បានឈ្នះក្ត ី សហើយតុលាការបីាៃកាត់ឲ្យអ្នក្ទទួលម្របាក់្ អ្នក្មិៃអាចម្របមូលម្របាក់្សនាះស ើយ 
លុះម្រតាណតសេលឲ្យកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយបត ឹងសាទុក្េបាៃនុតកំ្ែត់ ឬ រហូតទាលណ់តបែត ឹងសាទុក្េ ម្រតវូ
បាៃសចញសេចក្ត ីេសម្រមច។ ម្របេិៃសបើកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយមិៃបត ឹងសាទុក្េ សទ ឬ ម្របេិៃសបើអ្នក្ឈ្ន ះក្ត ី
មតងសទៀតសៅសេលបត ឹងសាទុក្េ  ខាងសម្រកាមគឺ្ជាជោំៃខែះណែលអ្នក្អាចស វ្ ើសែើមបីម្របមូលម្របាក់្របេ់អ្នក្។ 
សៅសេលអ្នក្បាៃម្របមូលេំែងនៃការវៃិិចឆយម្រគ្ប់ចំៃួៃ អ្នក្ម្រតវូណតជូៃែំែឹងការយិាល័យសេម ៀៃជា
លាយលក្េែអ៍្ក្េរក្ន ុងរយៈសេល 10 នលៃ។ អ្នក្មិៃម្រតវូបាៃតម្រមូវឲ្យសម្របើទម្រមង់ណបបបទជាក់្លាក់្ណមួយ
ស ើយ បុ៉ណៃតទម្រមង់ណបបបទ សេចក្ត ីជូៃែំែឹងអំ្េកីារជម្រមះបំែុល អាចរក្បាៃសៅការយិាល័យរបេ់
សេម ៀៃេម្រាបស់ោលបំែងសៃះ។ 
1. េុេំែំង េុឲំ្យកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយេងម្របាក់្ ឬ ម្របគ្លម់្រទេយេមបតត ិមក្ វញិ តាមការបញ្ជជ របេ់
តុលាការ។ី 
2. េវនាការេំែង ម្របេិៃសបើតុលាការបីាៃសរៀបគ្សម្រាងេវនាការេំែង សហើយកូ្ៃបំែុលនៃ
ការវៃិិចឆយមិៃេងម្របាក់្មុៃេវនាការសនាះសទ តុលាការៃឹីងេិៃិតយសមើលលទធភាេរបេកូ់្ៃបំែុលនៃ
ការវៃិិចឆយក្ន ុងការេងម្របាក់្ សហើយអាចបញ្ជជ ឲ្យេងម្របាក់្ភាែ មៗ ឬ ស វ្ ើគ្សម្រាងេំែង។ បៃទ ុក្គឺ្ធាែ ក់្សលើ
អ្នក្ក្ន ុងការបងាា ញថាកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយអាចេងម្របាក់្សដាយមិៃសម្របើចំែូលណែលបាៃសលើក្ណលង
សដាយចាប់។ អ្នក្អាចេិៃិតយសមើលទម្រមង់ណបបបទ របាយការែហ៍ិរញ្ញ វតថ ុរបេកូ់្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយ 
របេស់គ្ ៃិង បងាា ញេ័ត៌ាៃទាងំឡាយជូៃតុលាការ ីណែលោក់្េ័ៃធៃឹងលទធភាេរបេកូ់្ៃបំែុលនៃ
ការវៃិិចឆយក្ន ុងការេង។ ម្របេិៃសបើតុលាការកំី្ែត់ថាកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយមិៃាៃលទធភាេខាង
ហរញិ្ញ វតថ ុក្ន ុងការេងម្របាក់្ឥ ូវសទ អ្នក្អាចសេន ើឲ្យតុលាការសីរៀបគ្សម្រាងម្រតួតេិៃិតយបញ្ជា សនាះ សៅនលៃ
សម្រកាយ។ 
3. សេចក្តជូីនែំែឹងឲ្យបង្ហា ញមូ្លស តុ ម្របេិៃសបើតុលាការមិីៃបាៃសរៀបគ្សម្រាងេវនាការេំែងសទ 
សហើយកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយមិៃេងម្របាក់្សនាះ េូមេុឲំ្យការយិាល័យសេម ៀៃសចញឲ្យអ្នក្ៃូវ សេចក្ត ីជូៃ
ែំែឹងឲ្យបងាា ញមូលសហតុ ណែលតម្រមូវឲ្យកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយបងាា ញខល ៃួសៅចំសោះមុខតុលាការ។ 
អ្នក្ម្រតវូណតសៅតុលាការណែរសៅនលៃសនាះ។ អ្នក្ម្រតវូណតបង់នលែជូៃតម្រមួតម្រក្ងុ ឬ អ្ៃុម្របធាៃម្ៃត ីអ្ៃុវតត
ចាប់របេស់ខាៃ្ីឲ្យោត់ការទម្រមង់ណបបបទសៃះសលើកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយ បុ៉ណៃតចំៃួៃសនាះៃឹងម្រតវូ
បណៃថមសៅសលើចំៃួៃណែលកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយជំោក់្។ 
4. ែីកាចាប់ខ្ល នួ (ែីកាចាបខ់្ល នួខាងរែឋបបសវែី) ម្របេៃិសបើកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយមិៃបងាា ញខល ៃួសៅ
េវនាការេំែង តាមការបញ្ជជ សទ ឬ បនាទ ប់េីបាៃឲ្យ សេចក្ត ីជូៃែំែឹងឲ្យបងាា ញមូលសហតុ េូមេុឲំ្យ
ការយិាល័យសេម ៀៃរបេ់តុលាការសីចញឲ្យអ្នក្ៃូវ ែកីាោប់ខល ៃួ (ែីកាោបខ់ល ៃួខាងរែាបបសវែី) កូ្ៃបំែុល
នៃការវៃិិចឆយ។ អ្នក្ម្រតវូណតបង់នលែជូៃតម្រមួត ឬ អ្ៃុម្របធាៃម្ៃត ីអ្ៃុវតតចាប់របេស់ខាៃ្ី សែើមបោីប់
កូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយ ៃិង នាំសគ្មក្តុលាការ បុ៉ណៃតចំៃួៃសនាះៃឹងបណៃថមសៅសលើអ្វ ីណែលកូ្ៃបំែុល
នៃការវៃិិចឆយជំោក់្។ េូមឲ្យសលខទូរេ័េទសេលនលៃរបេអ់្នក្សៅតម្រមួត ឬ អ្ៃុម្របធាៃម្ៃតអី្ៃុវតតចាប់
របេស់ខាៃ្ី ៃិង េុឲំ្យសគ្ទាក់្ទងអ្នក្ សៅសេលនាខំល ៃួកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយសៅតុលាការ។ 
5. ែីកាអ្នុវតតសាលម្រក្ម្ ម្របេិៃសបើអ្នក្អាចែឹងេីម្រទេយេមបតត ិរបេកូ់្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយ 
(អ្ចលៃម្រទេយ, យាៃយៃត។ល។) ណែលអាច រ បបអូ្េ ៃិង លក់្សែើមបេីងចំសោះការវៃិិចឆយរបេអ់្នក្ បនាទ ប់
េីេវនាការេំែង េូមេុឲំ្យការយិាល័យសេម ៀៃសចញឲ្យអ្នក្ៃូវ ែកីាអ្ៃុវតតសាលម្រក្ម។ ម្របេិៃសបើមិៃបាៃ
សរៀបគ្សម្រាងេវនាការេំែងសទ អ្នក្អាចេុ ំែកីាអ្ៃុវតតសាលម្រក្ម ក្ន ុងរយៈសេល 30 នលៃ បនាទ ប់េី
កាលបរសិចឆទនៃការវៃិិចឆយ។ អ្នក្ម្រតវូណតនតល ់ែកីាអ្ៃុវតតសាលម្រក្ម ជូៃតម្រមួត ឬ អ្ៃុម្របធាៃម្ៃត ី
អ្ៃុវតតចាប់របេស់ខាៃ្ីឲ្យ រ បបអូ្េ ៃិង លក់្ម្រទេយេមបតត ិរបេកូ់្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយ សែើមបេីង
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ចំសោះការវៃិិចឆយ។  

 
ម្របេិនសបើអ្នក្បានបត ឹងភាគីាខ ងសទៀត និង បានចាញ់ក្ត ី សហើយតុលាការមិីៃកាត់ក្ត ីឲ្យអ្នក្ទទួលម្របាក់្ 
សេចក្ត ីេសម្រមចសនាះគឺ្ចុងសម្រកាយ។ អ្នក្បាៃោញក់្ត ីរបេអ់្នក្ សហើយភាគ្ាីេ ងសទៀតមិៃោំបាច់េងអ្នក្អ្វ ី
ទាងំអ្េ់។ អ្នក្ម្ិនអាចបត ឹងសាទុក្េ េីសេចក្ត ីេសម្រមចរបេតុ់លាការមី្របឆាំងៃឹងអ្នក្ស ើយ។ ម្របេិនសបើអ្នក្
ម្រតវូបានបត ឹងសដាយភាគាីខ ងសទៀត និង បានចាញក់្ត ី សហើយតុលាការបីាៃបញ្ជជ ឲ្យអ្នក្េងម្របាក់្ជូៃភាគ្ី
ាេ ងសទៀត អ្នក្ម្រតវូស វ្ ើកិ្ចាការមួយក្ន ុងចំសណមកិ្ចាការបួៃខាងសម្រកាម៖ 
1. េងការវ ញនិចឆយម្រគបច់ំនួន ក្ន ុងរយៈសេល 30 ថ្ងៃ អ្នក្ម្រតវូណតេងការវៃិិចឆយម្រគ្ប់ចំៃួៃ ម្របេិៃសបើអ្នក្
ាៃលទធភាេខាងហិរញ្ញ វតថ ុក្ន ុងការស វ្ ើែូសោន ះ។ អ្នក្ម្ិនម្រតវូបាៃតម្រមូវឲ្យេងការវៃិិចឆយេីចំែូលណែល
បាៃសលើក្ណលងសដាយចាប់ស ើយ។ ម្របេិៃសបើអ្នក្មិៃេងចំៃួៃណែលបាៃបញ្ជជ សទ សហើយអ្នក្ាៃ
លទធភាេស វ្ ើែូសោន ះ អ្នក្អាចម្រតវូបាៃោត់ទុក្ថាមិៃសោរេតុលាការ ៃិង អាចជាប់េៃធនាោរ ឬក៏្ម្រតវូ
បង់សសាហ៊ុយបណៃថម។ េងម្របាក់្ម្រគ្ប់ចំៃួៃសដាយផ្ទទ លជូ់ៃាា េបំ់ែុលនៃការវៃិិចឆយ លុះម្រតាណតតុលាការ ី
បាៃបញ្ជជ សនេងេីសៃះ។ ម្របេិៃសបើតុលាការបីាៃបញ្ជជ អ្នក្ឲ្យម្របគ្លម់្រទេយជូៃាា េ់បំែុលនៃការវៃិិចឆយ វញិ 
អ្នក្ម្រតវូណតស វ្ ើែូសោន ះ។ កូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយម្រតវូណតជូៃែំែឹងែលតុ់លាការជាលាយលក្េែអ៍្ក្េរក្ន ុង
រយៈសេល 10 នលៃ បនាទ ប់េីការវៃិិចឆយម្រតវូបាៃេងម្រគ្ប់ចំៃួៃ។ អ្នក្ម្រតវូម្របាក្ែថាស វ្ ើែូសចនះ សែើមបកីារោរ
កំ្ែត់ម្រតាកិ្តតយេរបេអ់្នក្។ ម្របេិៃសបើាា េបំ់ែុលនៃការវៃិិចឆយបែិសេ្ក្ន ុងការស វ្ ើែូសចនះ អ្នក្អាចេុំ
ឲ្យតុលាការស វ្ ើការកំ្ែត់ែូចសនាះសលើកំ្ែត់ម្រតាឯក្សារសរឿងក្ត ី។ 
2. េុឲំ្យតុលាការកី្ំែតគ់សម្រាងេំែង ម្របេិៃសបើតុលាការបីាៃសរៀបគ្សម្រាងេវនាការេំែង សៅក្ន ុង
េវនាការសនាះ អ្នក្អាចសេន ើឲ្យតុលាការសីចញបញ្ជជ អំ្េីគ្សម្រាងេំែងណែលអ្នក្អាចលក្នលស វ្ ើបាៃ ឬ 
កំ្ែត់ថាអ្នក្មិៃអាចេងអ្វ ីទាងំអ្េក់្ន ុងសេលសៃះ។ ម្របេិៃសបើអ្នក្សេន ើេុគំ្សម្រាងេំែង ឬ 
ការេៃារសេលេងម្របាក់្ េូមបំសេញទម្រមង់ណបបបទ របាយការែហ៍ិរញ្ញ វតថ ុរបេ់កូ្ៃបំែុលនៃ
ការវៃិិចឆយ ណែលបាៃភាជ ប់មក្ជាមួយ, សនញើឯក្សារចមែងមួយចាប់សៅាា េបំ់ែុលនៃការវៃិិចឆយ ៃិង 
នាវំាមក្ជាមួយអ្នក្សៅក្ន ុងេវនាការ អ្មៃឹងឯក្សារទាងំឡាយណែលអ្នក្ាៃ ទាក់្ទិៃៃឹងសាថ ៃភាេ
ហិរញ្ញ វតថ ុរបេអ់្នក្ (ឯក្សារទទួលម្របាក់្េៃធ វញិ, េៃែ ឹក្សបៀវតេ។ល។)។ អ្នក្ក៏្អាចទទួលទម្រមង់ណបបបទ 
ៃិង បញ្ជ ីនៃចំែូលណែលបាៃសលើក្ណលងសដាយចាប់េី www.mass.gov/courts/districtcourt ឬ 
ការយិាល័យរបេស់េម ៀៃនងណែរ។ ម្របេិៃសបើតុលាការមិីៃបាៃសរៀបគ្សម្រាងេវនាការេំែងសទ សហើយអ្នក្
ចង់សេន ើេុគំ្សម្រាងេំែង ឬ ការេៃារសេលេងម្របាក់្ េូមេុឲំ្យការយិាល័យសេម ៀៃសរៀបគ្សម្រាងេវនាការ
េំែងសៅចំសោះមុខតុលាការ។ី ចូរកំុ្រង់ោំរហូតទាលណ់តអ្នក្ម្រតវូបាៃតម្រមូវឲ្យមក្តុលាការ សបើមិៃែូសោន ះ
សទ អ្នក្ៃឹងទទួលខុេម្រតវូចំសោះសសាហ៊ុយបណៃថម។ ាា េបំ់ែុលនៃការវៃិិចឆយអាចមិៃទទួលែីកាអ្ៃុវតត
សាលម្រក្មក្ន ុងការ រ បបអូ្េ ៃិង លក់្ម្រទេយេមបតត ិរបេអ់្នក្ស ើយ រហូតទាលណ់តបនាទ ប់េីេវនាការេំែង
ែំបូង (ឬ ម្របេិៃសបើមិៃបាៃសរៀបគ្សម្រាងេវនាការេំែងសទ គឺ្រហូតែល ់30 នលៃបនាទ ប់េីការវៃិិចឆយ)។ 
បនាទ ប់េីសនាះ ាា េបំ់ែុលនៃការវៃិិចឆយអាចស វ្ ើែូសោន ះ េូមបីណតអ្នក្ៃឹងស វ្ ើការេងម្របាក់្តាមសេលក៏្
សដាយ លុះម្រតាណតអ្នក្ទាងំេីរយល់ម្រេមថា សគ្ៃឹងមិៃស វ្ ើែូសោន ះស ើយ ខែៈសេលអ្នក្កំ្េុងស វ្ ើការេង
ម្របាក់្។ 
3. បត ឹងសាទកុ្ខសៅសៅម្រក្ម្ ឬ គែៈវ ញនិចឆយ ម្របេិៃសបើអ្នក្ម្ិនមក្បងាា ញខល ៃួសៅក្ន ុងការកាត់ក្តចំីសោះ
មុខតុលាការសីទ (សៃះសគ្សៅថាកំ្បាំងមុខ) អ្នក្មិៃអាចបត ឹងសាទុក្េសលើសេចក្ត ីេសម្រមចរបេ់តុលាការអំី្េី
បែត ឹងរបេភ់ាគ្ាីេ ងសទៀតស ើយ។ ម្របេិៃសបើអ្នក្បានបងាា ញខល ៃួសៅក្ន ុងការកាត់ក្ត ីសៅចំសោះមុខ
តុលាការ ីអ្នក្អាចបត ឹងសាទុក្េេុកំារកាត់ក្ត ីលមមួីយសដាយសៅម្រក្មាន ក់្ ឬ គ្ែៈ វៃិិចឆយមួយម្រក្មុ។ សែើមបី
ស វ្ ើែូសចនះ ក្ន ុងរយៈសេល 10 នលៃ បនាទ ប់េីអ្នក្ទទួលសេចក្ត ីជូៃែំែឹងជាលាយលក្េែ៍អ្ក្េរអំ្េសីេចក្ត ី
េសម្រមចរបេ់តុលាការ ីអ្នក្ម្រតវូណតដាក់្ទម្រមង់ណបបបទ បែត ឹងសាទុក្េ របេ់ចុងសោទ របេ់អ្នក្ សៅ
ការយិាល័យរបេស់េម ៀៃ សដាយបញ្ជជ ក់្ថាសតើអ្នក្ចង់បាៃការកាត់ក្ត ីសដាយសៅម្រក្មាន ក់្ ឬ គ្ែៈវៃិិចឆយ
មួយម្រក្មុ ជាមួយៃឹងនលែបត ឹងសាទុក្េ  $25 (ម្របាក់្មិៃអាចែក្ វញិបាៃ) ៃិង ម្របាក់្ធានាបត ឹងសាទុក្េ  ឬ 
ម្របាក់្ក្ក់្ $100 (ណែលអាចែក្ វញិបាៃ ម្របេិៃសបើអ្នក្ឈ្ន ះក្ត ីក្ន ុងសេលបត ឹងសាទុក្េ  ឬក៏្ទុក្ជាឥែទាៃ
េម្រាប់អ្វ ីណែលអ្នក្ជំោក់្ ម្របេិៃសបើអ្នក្ោញក់្ត ីក្ន ុងសេលបត ឹងសាទុក្េ )។ ម្របាក់្ធានា ឬ ម្របាក់្ក្ក់្បត ឹង
សាទុក្េគឺ្សម្រចើៃជាងសៃះ ម្របេិៃសបើអ្នក្គឺ្ជាាា េ់នទះណែលម្រតវូបាៃសគ្បត ឹងេម្រាប់ការម្របគ្លម់្របាក់្ក្ក់្នៃ
ការជួលទីលំសៅមក្ វញិ។ នលែបត ឹងសាទុក្េ  ៃិង ម្របាក់្ធានាអាចម្រតវូបាៃកាត់បៃថយ ឬ សលើក្ណលង ម្របេិៃ
សបើអ្នក្េិតជាម្រក្ខាែ ំង។ សៅសេលបត ឹងសាទុក្េ  សៅម្រក្ម ឬ គ្ែៈវៃិិចឆយៃឹងស វ្ ើសេចក្ត ីេសម្រមចលមី បុ៉ណៃតអាច
យក្សេចក្ត ីេសម្រមចរបេតុ់លាការណីែលបាៃស វ្ ើេីមុៃមក្គិ្តេិោរណ។ 
៤. ដាក្ញ់តតេិុំសាឃភាេការវ ញនិចឆយ មិៃថាអ្នក្បាៃបងាា ញខល ៃួសៅក្ន ុងការកាត់ក្ត ីចំសោះមុខតុលាការ ី
ឬក៏្អ្ត់សទ អ្នក្អាចេុឲំ្យតុលាការសី វ្ ើសា ភាេ (លុបសោល) ការវៃិិចឆយ ម្របេិៃសបើអ្នក្ាៃមូលសហតុលអ
មួយ។ េំសែើណបបសៃះម្រតវូណតស វ្ ើស ើងក្ន ុងរយៈសេលមួយឆាន ំ លុះម្រតាណតវាណនអក្សលើការមិៃបាៃទទួលសេចក្ត ី
ជូៃែំែឹងអំ្េបីែត ឹងតូចតាចសនាះ។ សែើមបសី វ្ ើេំសែើែូសោន ះ េូមេុឲំ្យការយិាល័យរបេស់េម ៀៃជួយអ្នក្ដាក់្
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This document was developed under Grant No. 11-T-162 of the State Justice Institute. The form does not necessarily represent the official 
position or policies of the State Justice Institute. 

 

ឯក្សារ ៃិង សរៀបគ្សម្រាង ញតត ិេុសំា ភាេការវៃិិចឆយ។ 

សតើអ្នក្ម្រតវូបានតម្រម្ូវឲ្យេថ តិក្ន ុងតុលាការណែរឬសទ េម្រាបេ់វនាការេំែង? 
ម្របេិៃសបើសរឿងក្ត ីសៃះម្រតវូបាៃសម្រោងេម្រាប់េវនាការេំែង សហើយេំែងនៃការវៃិិចឆយមិៃបាៃស វ្ ើម្រគ្ប់
ចំៃួៃ មុៃកាលបរសិចឆទសនាះសទ៖ 
1. ម្របេិនសបើេំែងសក្ើតស ើងក្ន ុងសេលបចច ុបបនន៖ ម្របេិៃសបើកូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយអ្ៃុសលាមតាម
ការបញ្ជជ ឲ្យេង់ម្របាក់្របេតុ់លាការ សនាះទាងំាា េបំ់ែុលនៃការវៃិិចឆយ ៃិង កូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយ
មិៃម្រតវូបាៃតម្រមូវឲ្យេថ ិតសៅក្ន ុងតុលាការេម្រាប់េវនាការេំែងណែលបាៃសម្រោងស ើយ។ 
1. ម្របេិនសបើេំែងម្ិនសក្ើតស ើងក្ន ុងសេលបចច ុបបនន ឬ គាម នការបញ្ជជ ឲ្យេងម្របាក្់៖ ម្របេិៃសបើកូ្ៃ
បំែុលនៃការវៃិិចឆយមិៃអ្ៃុសលាមតាមការបញ្ជជ ឲ្យេង់ម្របាក់្របេ់តុលាការ សនាះទាងំាា េបំ់ែុលនៃ
ការវៃិិចឆយ ៃិង កូ្ៃបំែុលនៃការវៃិិចឆយម្រតវូណតេថ ិតសៅក្ន ុងតុលាការេម្រាប់េវនាការេំែងណែលបាៃ
សម្រោង។ ម្របេនិសបើកូ្នបែុំលថ្នការវ ញនិចឆយម្ិនម្ក្ ស ើយាា េប់ំែុលថ្នការវ ញនិចឆយណងលងសម្រកាម្
ការេិន័យថ្នការភូតក្ុ ក្ថាកូ្នបំែុលថ្នការវ ញនិចឆយម្ិនបានអ្នុសលាម្តាម្ការបញ្ជជ ឲ្យេងម្របាក្់
របេត់ុលាការ សនាះសដាយគាម នសេចក្តជូីនែំែឹងបណនថម្សទៀត តុលាការអាចសចញែកីាចាបខ់្ល នួខាង
រែឋបបសវែី (ែកីាចាបខ់្ល នួ) សែើម្បចីាប់ខ្ល នួកូ្នបំែុលថ្នការវ ញនិចឆយ។ 
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