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សំណួរដែលបានសួរញឹកញាប ់(FAQ) 
តុលាការបណ្ត ឹងតូចតាចមិនមមនជាតុលាការដាចដ់ដាយមែកដែើយ ប៉ុមនតជាសម័យប្បជុំពិដសសរបស់តុលាការប្សកុ, តុលាការ
ប្កងុបូសត ុ ន ឬកត៏ុលាការទីលំដៅ។ តុលាការដនះប្តវូបានបដងក ើតដែើងដ ើមបីផ្តលនី់តិវធីីមួយដទៀតម លសាមញ្ញ  ដប្ៅផ្ល វូការ និង 
មិនថ្លៃ កន ុងការដដាះប្សាយដរឿងកត ីតូចតាច ($7,000 ឬ តិចជាងដនះ)។ ព័ត៌មានខាងដប្កាមប្តវូបានផ្តលជូ់នដ ើមបីជួយអ្នកម ល
ចង់ដធវ ើបណ្ត ឹងតូចតាច ដៅតុលាការណាមួយម លបានរាយខាងដលើ។ 

I. ខបញ្ញ ត្ត ិ,  ិ ធានន និង បទដ្ឋា នននបណត ឹងតូ្ចតាច 
នីតិវធីិកន ុងការបត ឹងផ្តលច់ំដោះបណ្ត ឹងតូចតាចមានដៅកន ុងចាបទូ់ដៅរបស់រ ឋម៉ាសាជូដសត និង អាចរកបានដៅ G.L. c. 218, §§ 
21-25 [add hyperlink]។  វនិនថ្នបណ្ត ឹងតូចតាចឯករបូមានដៅទីដនះ [add hyperlink]។ បទដាឋ នថ្នបណ្ត ឹងតូចតាចបង្ហា ញពី
ការអ្នុវតតម លបានផ្តលដ់ោបល់ឲ្យសប្មាបនី់តិវធីិថ្នបណ្ត ឹងតូចតាច។ បទដាឋ នទាងំដនះគឺជាការផ្តលដ់ោបល់ឲ្យដ ើមបីអ្នុវតត
ខបញ្ញតត ិថ្នបណ្ត ឹងតូចតាច។ 

II. សំណួរដែលបានសួរញឹកញាប់៖ 
 ដតើខញ ុ ំអាចដធវ ើបណ្ត ឹងតូចតាច ូចដមតច? 

 ដតើកមនៃងណាម លខញ ុ ំអាចដាកប់ណ្ត ឹងតូចតាចបាន? 

 ដតើបណ្ត ឹងណាម លអាចបត ឹងជាបណ្ត ឹងតូចតាច? 

 ដតើខញ ុ ំអាចដធវ ើបណ្ត ឹងតូចតាចដដាយមផ្ែកដលើការដធវសប្បមែសរបសន់ិដោជិតសានរណ្ៈម រឬដទ? 

 ដតើមានម នកំណ្ត់ដពលដវលាម រឬដទ ចំដោះដពលណាម លខញ ុ ំប្តវូដធវ ើបណ្ត ឹងតូចតាច? 

 ដតើខញ ុ ំនឹងអាចប្បមូលប្បាក់ពីចុងដោទមមនដទ? 

 ដតើថ្លៃដាកប់ណ្ត ឹងតូចតាចមានចំនួនប៉ុន្មា ន? 

 ដតើព័ត៌មានអ្វ ីម លខញ ុ ំប្តវូរមួបញ្ច លូកន ុងបណ្ត ឹងតូចតាចរបស់ខញ ុ ំ? 

 ដតើមាន “ដសាែ៊ុយ” អ្វ ីខៃ ះ? 

 ដតើមានតប្មូវការពិដសសម រឬដទ ប្បសិនដបើបណ្ត ឹងដនះបានដកើតដែើងពីអាជីវកមារបសខ់ញ ុ ំ? 

 ដតើចុងដោទទទួល ំណឹ្ងពីបណ្ត ឹងដនះ ូចដមតច? 

 ដតើដរឿងកត ីរបស់ខញ ុ ំនឹងបនតដៅមុខដទៀតម រឬដទ ប្បសិនដបើចុងដោទមិនបានទទួលដសចកត ីជូន ំណឹ្ង? 

 ដតើប្តវូការដមនវមី រឬដទ ដៅកន ុងតុលាការបណ្ត ឹងតូចតាច? 

 ដតើចុងដោទប្តវូបានតប្មូវឲ្យដាកឯ់កសារចដមៃ ើយម រឬដទ? 

 ចុះប្បសិនដបើចុងដោទប្ពមទទួលថាជំោក់ប្បាក់ទាងំអ្ស់? 

 ចុះប្បសិនដបើចុងដោទប្ពមទទួលថាជំោក់ប្បាក់ ប៉ុមនត ប្តវូការដពលដ ើមបីសង? 

 ចុះប្បសិនដបើចុងដោទយលថ់ាគាតម់ិនជំោក់អ្វ ីទាងំអ្ស់ ឬ ជំោកម់តប្បាក់ខៃះម លបានបត ឹងដន្មះ? 

 ចុះប្បសិនដបើចុងដោទយលថ់ាដ ើមដោទជាអ្នកជំោក់ប្បាក់គាត ់វញិ? 

 ដតើដពលណា ឬ កមនៃងណាម លដ ើមដោទ និង ចុងដោទប្តវូដៅតុលាការ? 

 ដតើមានការសប្មះុសប្មួលម រឬដទចំដោះបណ្ត ឹងតូចតាច? 

 ចុះប្បសិនដបើខញ ុ ំមិនអាចមកតុលាការដៅថ្លៃកាត់កត ី? 

 ចុះប្បសិនដបើខញ ុ ំមិនមកតុលាការដៅថ្លៃកាត់កត ី? 

 ដតើខញ ុ ំប្តវូដប្តៀមខល នួសប្មាប់ការកាត់កត ី ូចដមតច? 

 ដតើនឹងមានអ្វ ីដកើតដែើងដៅថ្លៃកាត់កត ី? 

 ចុះប្បសិនដបើភាគីណាមួយចង់ដលើកដពល? 

 ដតើតុលាការនីឹងដធវ ើអ្វ ីខៃ ះ? 

 ខញ ុ ំបានោញ់កត ីរបសខ់ញ ុ ំដៅចំដោះមុខតុលាការ។ី ដតើខញ ុ ំប្តវូដធវ ើអ្វ ី? 

 ខញ ុ ំបានឈ្ន ះកត ីរបសខ់ញ ុ ំដៅចំដោះមុខតុលាការ។ី ដតើខញ ុ ំប្តវូដធវ ើអ្វ ី? 

 ដតើខញ ុ ំប្តវូបង្ហា ញខល នួដៅកន ុងសវន្មការប្តួតពិនិតយការសងប្បាក់ម រឬដទ? 

 ដតើមានការដលើកមលងចំណូ្លណាមួយពីការបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់ម រឬដទ? 

 ប្បសិនដបើខញ ុ ំឈ្ន ះកត ីរបស់ខញ ុ ំ ដតើខញ ុ ំប្តវូជូន ំណឹ្ង លត់ុលាការម រឬដទ ដៅដពលម លខញ ុ ំបានទទួលសំណ្ង? 

III. ទម្រង់ដបបបទ 
ប្បសិនដបើអ្នកដប្ជើសដរសីដាកប់ណ្ត ឹងតូចតាច ឬ ប្បសិនដបើអ្នកគឺជាចុងដោទកន ុងករណី្បណ្ត ឹងតូចតាច តុលាការកាតក់ត ីមាន
ទប្មង់មបបបទម លនឹងមានប្បដោជន៍កន ុងការន្មំមកនូវបញ្ជា សមប្សបជូនឲ្យតុលាការោប់អារមាណ៍្។ ទប្មងម់បបបទបណ្ត ឹង
តូចតាចទាងំអ្ស់អាចរកបានដៅការោិល័យដសា ៀនថ្នតុលាការប្សកុណាមួយ, តុលាការប្កងុបូសត ុ ន ឬ តុលាការទីលំដៅ។ ដ ើមបី
ទទួលបញ្ា ថី្នទីកមនៃងតុលាការទាងំដនះតាមដខានធ ីសូមចុចទីដនះ [add hyperlink]។ បមនែមដលើដនះ ទប្មងម់បបបទទាងំអ្ស់
ម លបានដប្បើដៅកន ុងករណី្បណ្ត ឹងតូចតាចអាចទាញយកបានខាងដប្កាម ដលើកមលងមត “ដសចកត ីមលៃងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹង និង 
ដសចកត ីជូន ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់កត ី” ប៉ុដណាោ ះ។ ដសចកត ីមណ្ន្មំអ្ំពីការបំដពញទប្មងម់បបបទ “ដសចកត ីមលៃងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹង
តូចតាច និង ដសចកត ីជូន ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់កត ី” អាចរកបានដៅទីដនះ [add hyperlink]។ 

ដសចកត ីមលៃងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹង និង ដសចកត ីជូន ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់កត ី 

ការដផ្ទៀងផ្ទទ ត់អាសយដាឋ នរបសច់ុងដោទ 
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ចដមៃ ើយថ្នបណ្ត ឹងតូចតាច 

បណ្ត ឹងតបនឹងបណ្ត ឹងតូចតាច 

ញតត ិដគាលបំណ្ងទូដៅ 

ការដផ្ទៀងផ្ទទ ត់អាសយដាឋ នរបសច់ុងដោទ 

របាយការណ៍្ែិរញ្ញ វតថ ុរបសកូ់នបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ 

ការបង្ហា ញខល នួរបស់សាា កត ី (ភាសាអ្ង់ដគៃសប៉ុដណាោ ះ) 

ការបង្ហា ញខល នួរបស់សាា កត ីជំនួស (ភាសាអ្ង់ដគៃសប៉ុដណាោ ះ) 

កិចចប្ពមដប្ពៀងសប្មាបក់ារវនិិចឆយ និង សប្មាបក់ារបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់ 

បញ្ា ីថ្នការដលើកមលង 

កិចចប្ពមដប្ពៀងសប្មាបក់ារបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់ (ជាមួយការដលើកមលង) 

របាយការណ៍្ែិរញ្ញ វតថ ុរបសកូ់នបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ 

បណ្ត ឹងសាទុកខ របស់ចុងដោទ 

ការទទួលសាា លអ់្ំពីការជប្មះបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ 

ការទទួលសាា លអ់្ំពីការជប្មះបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយដលើបណ្ត ឹងតប 

IV. ចមរល ើយចំមោះសំណួរដែលបានសួរញឹកញាប់ 

1. មត្ើខញ ុ ំអាចម វ្ ើបណត ងឹតូ្ចតាចែូចមរតច? 
ដដាយការដាកទ់ប្មង់មបបបទរបស់តុលាការ មានចំណ្ងដជើងថា “ដសចកត ីមលៃងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹង និង ដសចកត ីជូន ំណឹ្ងអ្ំពី
ការកាត់កត ី” និង ការបង់ថ្លៃដាក់ោកយ។ ទប្មងម់បបបទដនះអាចរកបានដៅការោិល័យដសា ៀនថ្នតុលាការប្សកុណាមួយ, 
តុលាការប្កងុបូសត ុ ន ឬ តុលាការទីលំដៅ។ ដសចកត ីមណ្ន្មំអ្ំពីការបំដពញទប្មងម់បបបទ “ដសចកត ីមលៃងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹងតូចតាច 
និង ដសចកត ីជូន ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់កត ី” អាចរកបានដៅទីដនះ http://www.mass.gov/courts/courtsandjudges/courts/ 
courtscounty.html. ។ បុគាល ឬ អាជីវកមាម លដាក់បណ្ត ឹង ប្តវូបានដគដៅថា “ដ ើមដោទ”។ បុគាល ឬ អាជីវកមាម លប្តវូបាន
ដគបត ឹង ប្តវូបានដគដៅថា “ចុងដោទ”។ 

2. មត្ើកដនលងណាដែលខញ ុ ំអាចដ្ឋកប់ណត ឹងតូ្ចតាចបាន? 
អ្នកអាចដាក់បណ្ត ឹងតូចតាចបានមតដៅតុលាការកន ុងតំបនម់ លដ ើមដោទ ឬ ចុងដោទរស់ដៅ ឬកម៏ានកមនៃងអាជីវកមា ឬ 
ការង្ហរប៉ុដណាោ ះ។ បណ្ត ឹងតូចតាចប្បឆាំងនឹងមាច សផ់្ទះ ម លដកើតដែើងពីការជួលផ្ទះ ក៏អាចន្មំដៅកមនៃងម លផ្ទះដន្មះសែ ិតដៅ
ផ្ងម រ។ អ្នកអាចដ ើញថាកាន់មតង្ហយប្សួលកន ុងការអ្នុវតតដសចកត ីសដប្មច ដដាយអ្នុដប្គាះចំដោះអ្នក ប្បសិនដបើអ្នកដាក់
បណ្ត ឹងតូចតាចរបស់អ្នកដៅកមនៃងម លចុងដោទរស់ដៅ ឬ ដធវ ើការ ប៉ុមនតអ្នកមិនប្តវូបានតប្មូវឲ្យដធវ ើ ូដោន ះដែើយ។ 

3. មត្ើបណត ងឹណាដែលអាចបតងឹជាបណត ងឹតូ្ចតាច? 
លុះប្តាមតដរឿងកត ីរបស់អ្នកមផ្ែកដលើការខូចខាតប្ទពយសមបតត ិដៅកន ុងដប្គាះថាន ក់ចរាចរណ៍្ ដបើមិន ូដោន ះដទ វាមិនអាចដលើសពី 
$7,000.00 ដែើយ។ ដទាះជាោ៉ងដនះកត ី បណ្ត ឹងដន្មះអាចសែ ិតដៅដប្កាមការខូចខាតតាមចាប ់ឬ ថ្លៃរបសដ់មនវ ីដលើសពី 
$7,000.00 (ឧទា. ដរឿងកត ីការោរអ្នកដប្បើប្បាស់ ឬ ដរឿងកត ីមាច ស់ផ្ទះ/អ្នកជួល មួយចំនួន)។ កន ុងដរឿងកត ីទាងំដន្មះ ចំនួនមូលដាឋ នមិន
អាចដលើសពី $7,000.00 ដែើយ សូមបីមតសំណ្ងអាចដលើសពីចំនួនដន្មះក៏ដដាយ។ 

4. មត្ើខញ ុ ំអាចម វ្ ើបណត ងឹតូ្ចតាចមដ្ឋយដអែកមលើការម វ្សម្បដែសរបសន់ិមោជិត្សានរណៈដែរឬមទ? 
ជាទូដៅមិនអាចដែើយ។ បណ្ត ឹងភាគដប្ចើនចំដោះការខូចខាតប្បាក់ ប្បឆាំងនឹងខំមុនមវល, ទីភាន ក់ង្ហរ ឬ អាជាា ធររ ឋ ឬកទ៏ីប្កងុ 
ឬ ប្កងុ ម លមផ្ែកដលើការដធវសប្បមែស ឬ ការប្បប្ពឹតត ិកំែុសរបសម់ន្តនត ី ឬ និដោជិតសានរណ្ៈ ប្តវូមតដាកដ់ប្កាម ចាប់បណ្ត ឹង
ចំដោះកំែុសរ ឋបបដវណី្ដៅរ ឋម៉ាសាជូដសត, ចាបទូ់ដៅដៅរ ឋម៉ាសាជូដសត ជំពូក 258 [add hyperlink]។ បណ្ត ឹងដប្កាម ចាប់
បណ្ត ឹងចំដោះកំែុសរ ឋបបដវណី្ដៅរ ឋម៉ាសាជូដសត ប្តវូមតដាកដ់ៅតុលាការជាន់ខពស់ និង មិនអាចដាក់ជាបណ្ត ឹងតូចតាចដែើយ។ 
អ្នកអាចដាក់ជាបណ្ត ឹងតូចតាច នូវបណ្ត ឹងម លមផ្ែកដលើកិចចសនារបស់រដាឋ ភិបាល, បណ្ត ឹងប្បឆាំងនឹងអាជាា ធរទីលំដៅ ឬ 
បណ្ត ឹងម លទទួលការអ្នុញ្ជញ តដដាយចាប ់ថ្ទខៃះដទៀត ូចជា “ចាបប់្គលុក” ថ្នចាបទូ់ដៅដៅរ ឋម៉ាសាជូដសត ជំពូក 84 
មាប្តា 15 សប្មាបផ់្ល វូប្កងុ ឬ ជំពូក 81 មាប្តា 18 សប្មាបផ់្ល វូរ ឋ  [add hyperlinks]។ 

5. មត្ើមានដែនកំណត្ម់េលមិលាដែរឬមទ ចំមោះមេលណាដែលខញ ុ ំម្ត្ូិ ម វ្ ើបណត ឹងតូ្ចតាច? 
មាន។ ម នកំណ្តដ់ពលដវលា (ដៅថា “អាជាា យុកាល”) ខុសគាន ដៅតាមលកខណ្ៈថ្នបណ្ត ឹង និង អ្នុវតតទាងំដលើបណ្ត ឹងតូចតាច 
និង បណ្ត ឹងរ ឋបបដវណី្ធមាតា។ ជាទូដៅ បណ្ត ឹងម លមផ្ែកដលើកិចចសនា ឬ ចាបក់ារោរអ្នកដប្បើប្បាស់ប្តវូមតដធវ ើកន ុងរយៈដពល 6 ឆាន ំ 
ដែើយបណ្ត ឹងម លដកើតដែើងពីការដធវសប្បមែស ឬ ការបងកអ្នតរាយដដាយដចតន្ម ប្តវូមតដធវ ើកន ុងរយៈដពល 3 ឆាន ំ ប៉ុមនត ក៏មាន
ការដលើកមលងផ្ងម រ។ ដមើលចាប់ទូដៅដៅរ ឋម៉ាសាជូដសត ជំពូក 260 ឬ ដៅបណាោ ល័យសានរណ្ៈ ឬ បណាោ ល័យចាប ់ដ ើមបី
ទទួលព័ត៌មានបមនែម។ 
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6. មត្ើខញ ុ ំនឹងអាចម្បរូលម្បាក់េីចុងមោទដរនមទ? 
ប្បសិនដបើអ្នកឈ្ន ះកត ី ចុងដោទនឹងប្តវូបានបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់ថ្នការវនិិចឆយ ប្បសិនដបើដគមានលទធភាពខាងែិរញ្ញ វតថ ុកន ុងការដធវ ើ
 ូដោន ះ។ ប្បសិនដបើចុងដោទមានលទធភាពសងប្បាក់ មតដគមិនសង ដគអាចប្តវូបានោតទ់ុកថាមិនដគារពតុលាការ និង អាច
ជាប់ពនធន្មគារ ឬកឲ៏្យបង់ដសាែ៊ុយបមនែម។ កត់សមាា លថ់ាប្បភពថ្នចំណូ្លខៃះ និង ដបៀវតសមួយភាគនឹងប្តវូបានដលើកមលងពី
ការបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់។  

7. មត្ើនលលដ្ឋកប់ណត ងឹតូ្ចតាចមានចំនួនប៉ុន្មា ន? 
ថ្លៃដាក់ោកយសប្មាបប់ណ្ត ឹងតូចតាចម លមានទឹកប្បាក ់$500 និង ដប្កាមដនះគឺ $40។ ថ្លៃដាកោ់កយសប្មាបប់ណ្ត ឹងម លមាន
ទឹកប្បាក ់$501 ដៅ $2000 គឺ $50។ ថ្លៃដាកោ់កយសប្មាបប់ណ្ត ឹងម លមានទឹកប្បាក់ $2001 ដៅ $5000 គឺ $100។ ថ្លៃដាកោ់កយ
សប្មាបប់ណ្ត ឹងម លមានទឹកប្បាក់ $5001 ដៅ $7000 គឺ $150។ ថ្លៃដាកោ់កយសប្មាបប់ណ្ត ឹងម លការខូចខាតប្ទពយសមបតត ិដលើស
ពី $7000 ដកើតដែើងពីដប្គាះថាន ក់ចរាចរណ៍្គឺ $150។ 

8. មត្ើេ័ត្៌មានអ្វ ីដែលខញ ុមំ្ត្ូិ ររួបញ្ច ូលកន ុងបណត ងឹតូ្ចតាចរបសខ់ញ ុ ំ? 
បំដពញកន ុងទប្មង់មបបបទ “ដសចកត ីមលៃងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹងតូចតាច” ជាមួយនឹងចំនួនម លអ្នកកំពុងបត ឹង និង ពនយល់បណ្ត ឹង
របសអ់្នកដដាយសដងខប។ មលៃងអ្ំពីបណ្ត ឹងរបសអ់្នកោ៉ងសាមញ្ញ  ប៉ុមនតចាស់លាស់  ូដចនះចុងដោទអាចយល់ពីមូលដែតុម លដគប្តវូ
បានបត ឹង។ អ្នកប្តវូមតមលៃងឲ្យបានចាស់នូវចំនួនម លចង់បានសប្មាបក់ារខូចខាត, សប្មាបក់ារខូចខាតដប្ចើន ឬ ការពិន័យ
តាមចាប,់ សប្មាបថ់្លៃដមនវ ីឬកស៏ប្មាបដ់សាែ៊ុយដផ្សងៗ ប្ពមទាងំចំនួនសរុបម លចង់បាន ដដាយមិនរាបប់ញ្ច លូ ការប្បាក់
មុនការវនិិចឆយទាងំឡាយម លចង់បានពីតុលាការ ដដាយអ្នុដលាមតាមខបញ្ញតត ិ។ 
 
វាោំបាច់ម លថាអ្នកមានដមា ះប្តឹមប្តវូរបស់ចុងដោទ និង អាសយដាឋ នដផ្ាើសំបុប្ត។ ប្បសិនដបើអ្នកកំពុងបត ឹងអាជីវកមាមួយ
ម លមិនមមនជាសាជីវកមា អ្នកគួរសរដសរដមា ះចុងដោទជាមាច ស់ម លដធវ ើអាជីវកមាដន្មះ (“d/b/a”) ដប្កាមដមា ះអាជីវកមាដន្មះ។ 
អ្នកអាចទទួលដមា ះរបសពួ់កដគពីដសា ៀនទីប្កងុ ឬ ប្កងុ ម លអាជវីកមាដន្មះសែ ិតដៅ។ ប្បសិនដបើអ្នកកំពុងបត ឹងអាជីវកមាម លជា
សាជីវកមា អ្នកប្តវូមតមានដមា ះតាមផ្ល វូចាបជ់ាក់លាក់របសដ់គ។ អ្នកអាចរកព័ត៌មានដនះពីមផ្នកកំណ្ត់ប្តាសាជីវកមា ថ្ន
ការោិល័យរបសដ់លខាធិការរ ឋ អាសយដាឋ ន One Ashburton Place, Room 1712, Boston, MA 02108 (ឬ តាម 
http://corp.sec.state.ma.us/corp/corpsearch/corpsearchinput.asp) 
កន ុងមផ្នក “ព័សត ុតាងដោន” អ្នកប្តវូមតបញ្ជា កថ់ាដតើចុងដោទកំពុងបំដពញភារកិចចដោនឬក៏អ្ត់។ ប្បសិនដបើអ្នក ឹងដលខ
សនត ិសុខសងាមរបសច់ុងដោទ អ្នកអាចកំណ្ត់ថាដតើដគកំពុងបំដពញភារកិចចដោនឬអ្ត់ តាមបណាត ញអ្ុីនធឺណិ្ត 
https://www.dmdc.osd.mil/appj/scra/scraHome.do; ដបើមិន ូដោន ះដទ អ្នកប្តវូមតសរដសរលិខិតដៅទីសាន ក់ការដសវាដោនម ល
សមប្សប (រាយដៅ www.defenselink.mil/faq/pis/PC09SLDR.html)។ ប្បសិនដបើអ្នកមិនអាចកំណ្ត់ថាដតើចុងដោទកំពុង
បំដពញភារកិចចដោនឬក៏អ្ត់ដទ ដែើយចុងដោទមិនអាចមកបង្ហា ញខល នួ តុលាការអាចតប្មូវឲ្យអ្នកដាក់ប្បាក់នន្ម ឬកអ៏ាច
ដចញនូវការបញ្ជា ដផ្សងដទៀត ដ ើមបីការោរសិទធរិបស់ចុងដោទ ប្បសិនដបើដគកំពុងបំដពញភារកិចចដោន។ 

9. មត្ើមាន “មសាែ៊ុយ” អ្វខីលះ? 
ប្បសិនដបើដ ើមដោទឈ្ន ះកត ី ឬ ប្បសិនដបើភាគីទាងំពីរផ្សះផ្ារគាន ដលើបណ្ត ឹងដនះ ដ ើមដោទអាចទារមក វញិពីចុងដោទនូវ 
"ដសាែ៊ុយ” ថ្លៃដាក់បណ្ត ឹងដៅតុលាការ។ តាមការបញ្ជា របស់តុលាការ ដពលខៃះ ដ ើមដោទអាចទារមក វញិនូវដសាែ៊ុយ ថ្ទ
ដផ្សងដទៀតមួយចំនួនកន ុងការដាកប់ណ្ត ឹងដន្មះ។ 

10. មត្ើមានត្ម្រូិការេិមសសដែរឬមទ ម្បសិនមបើបណត ងឹមនះបានមកើត្ម ើងេីអាជីិករារបសខ់ញ ុ ំ? 
មាន។ ប្បសិនដបើបណ្ត ឹងរបសអ់្នកបានដកើតដែើងកន ុងដពលអ្នកដធវ ើជំនួញ ឬ ោណិ្ជាកមា ឬកអ៏្នកកំពុងដធវ ើបណ្ត ឹងចំដោះបំណុ្ល
ម លបានោតឲ់្យទារ អ្នកប្តវូមតរមួបញ្ច លូផ្ងម រដៅកន ុងទប្មង់មបបបទ “ដសចកត ីមលៃងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹងតូចតាច” នូវ៖ (1) ដមា ះ
របសម់ាច ស់បំណុ្លដ ើម (ប្បសិនដបើដផ្សងពីអ្នក), (2) មតដលខគណ្នីបួនខទង់ចុងដប្កាយណាមួយម លបានកំណ្ត់ដដាយមាច ស់
បំណុ្លដ ើម និង (3) ចំនួន និង កាលបរចិឆទថ្នការសងប្បាក់ចុងដប្កាយ ប្បសិនដបើមាន។ ប្បសិនដបើអ្នកមិនដធវ ើ ូដោន ះដទ ដែើយ
ចុងដោទមិនអាចមកបង្ហា ញខល នួ អ្នកប្បមែលជាមិនអាចទទួលការវនិិចឆយកំបាំងមុខ ដដាយអ្នុដប្គាះចំដោះអ្នកដែើយ ដែើយ
បណ្ត ឹងរបសអ់្នកនឹងប្តវូបានដលើកដោល ដទាះបីជាអ្នកអាចដាក់វាដែើង វញិក៏ដដាយ។ 
អ្នកក៏ប្តវូដាកទ់ប្មង់មបបបទ “ការដផ្ទៀងផ្ទទ ត់អាសយដាឋ នរបសច់ុងដោទ” [add hyperlink] ដាច់ដដាយមែកមួយ ជាមួយបណ្ត ឹង
របសអ់្នកផ្ងម រ ដដាយបញ្ជា ក់ថា អ្នកបានដផ្ទៀងផ្ទទ ត់អាសយដាឋ នដផ្ាើសំបុប្តរបសច់ុងដោទ កន ុងលកខណ្ៈម លបានមលៃងកន ុង
ទប្មង់មបបបទដន្មះ។ ប្បសិនដបើអ្នកមិនដធវ ើ ូដោន ះដទ ដែើយចុងដោទមិនមកបង្ហា ញខល នួ ជាធមាតា អ្នកប្បមែលជាមិនអាច
ទទួលការវនិិចឆយកំបាំងមុខ ដដាយអ្នុដប្គាះចំដោះអ្នកដែើយ ដែើយបណ្ត ឹងរបសអ់្នកនឹងប្តវូបានដលើកដោល ដទាះបីជាអ្នកអាច
ដាក់វាដែើង វញិក៏ដដាយ។ 
“ជំនួញ” និង “ោណិ្ជាកមា” មានអ្តែន័យ ូចគាន ដៅកន ុងចាបក់ារោរអ្នកដប្បើប្បាស់, ចាប់ទូដៅរបស់រ ឋម៉ាសាជូដសត c. 93A, § 1 
[add hyperlink]។ ពួកវារមួបញ្ច លូទាងំ ទំន្មក់ទំនងោណិ្ជាកមាភាគដប្ចើនរវាងអ្នកលក់ ឬ អ្នកផ្តលដ់សវា និងអ្នកដប្បើប្បាស់ កន ុង
បរបិទអាជីវកមា ប៉ុមនតមិនមមនជាប្បតិបតត ិការោណិ្ជាកមាឯកជនដាច់ដដាយមែកដែើយ។ ពួកវាមិនរមួបញ្ច លូការជួលទីលំដៅ
ម លមានបីបនទប់ ឬក៏តិចជាងដនះ ម លអ្នកជាមាច ស់ និង ម លដន្មះក៏ជាទីលំដៅចមបងរបស់អ្នកម រដែើយ លុះប្តាមតអ្នកជា
មាច ស់ផ្ង, ជាអ្នកប្គប់ប្គងផ្ង ឬកជ៏ាប់ោក់ព័នធនឹងការជួលទីលំដៅដផ្សងដទៀត។ 

11. មត្ើចុងមោទទទួលែំណឹងេីបណត ឹងមនះែូចមរតច? 
ចុងដោទប្តវូបានដផ្ាើឲ្យនូវឯកសារចមៃងមួយចាបថ់្ន “ដសចកត ីមលៃងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹង និង ដសចកត ីជូន ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់កត ី” 
តាមរយៈសំបុប្តថាន កទ់មួីយ។ ប្បសិនដបើចុងដោទរស់ដៅដប្ៅរ ឋ ដគនឹងទទួល ំណឹ្ងតាមសំបុប្តម លមានការបញ្ជា ក់។ ប្បដភទ
ថ្នដសចកត ីជូន ំណឹ្ងទាងំពីរនឹងផ្តលជូ់នដដាយតុលាការ បន្មទ ប់ពីបានដាក់ទប្មងម់បបបទ “ដសចកត ីមលៃងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹង និង 
ដសចកត ីជូន ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់កត ី”។ 
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12. មត្ើមរឿងកត ីរបសខ់ញ ុ ំនឹងបនតមៅរុខមទៀត្ដែរឬមទ ម្បសិនមបើចុងមោទរិនបានទទួលមសចកតជូីន
ែំណឹង? 
ប្បសិនដបើការោិល័យថ្ប្បសណី្យ៍មិនអាចជូន ំណឹ្ង (“បដប្មើជូន”) ចុងដោទបាន ដែើយសំបុប្តដន្មះប្តវូបានប្តែប់ដៅតុលាការ
 វញិ ដរឿងកត ីរបសអ់្នកមិនអាចបនត ដៅមុខដទៀតបានដែើយ។ ប្បសិនដបើសំបុប្តដន្មះមិនប្តែប់មក វញិ ប៉ុមនត ដប្កាយមកបានបង្ហា ញ
ថាមិនបានប្បគល់ឲ្យ ឬកប៏ានដផ្ាើដៅអាសយដាឋ នខុស ការវនិិចឆយទាងំឡាយម លអ្នកបានទទួលអាចប្តវូបានោតជ់ាដមា ៈ។ 
ដដាយសារមូលដែតុដនះ វាោំបាច់ម លថា អ្នកប្តវូប្បាក ថាអាសយដាឋ នដផ្ាើសំបុប្តរបស់ចុងដោទម លបានបញ្ច លូដលើទប្មង់
មបបបទ “ដសចកត ីមលៃងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹង និង ដសចកត ីជូន ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់កត ី” គឺប្តឹមប្តវូ។ 

13. មត្ើម្ត្ូិ ការមរនិដីែរឬមទ មៅកន ុងត្ុលាការបណត ងឹតូ្ចតាច?

ី
ដទ ប៉ុមនតអ្នកអាចជួលមួយ ប្បសិនដបើអ្នកចង់។  
ដលាកអ្នកអាចរកជំនួយដដាយខ ល ួនឯងដ ដៅបណាោ ល័យសានរ តំបន់ដលាកអ្នកឬណាោ ល័យចាប់ 
មផ្នកត ុលាការកាត ់កដ ,  the Trial Court Law Libraries or MassLegal Help 
(www.MassLegalHelp.org), 

14. មត្ើចុងមោទម្ត្ូិ បានត្ម្រូិឲ្យដ្ឋក់ឯកសារចមរល ើយដែរឬមទ?
ចុងដោទអាចដាកទ់ប្មង់មបបបទចដមៃ ើយ [add hyperlink] ឬក៏ដគអាចដផ្ាើលិខិតម លបានចុះែតែដលខាជូនតុលាការ ម ល
មលៃងោ៉ងចាស់ និង សាមញ្ញ ពីមូលដែតុម លដ ើមដោទមិនអាចឈ្ន ះកត ី។ “ចដមៃ ើយ” គួរមលៃងបញ្ជា ក់មផ្នកជាក់លាក់ថ្នបណ្ត ឹងម ល
បានប ិដសធ។ ដទាះជាោ៉ងដនះកត ី ចុងដោទមិនប្តវូបានតប្មូវឲ្យដាក់ឯកសារចដមៃ ើយដែើយ។ ចុងដោទប្តវូមតដផ្ាើជូនដ ើមដោទ
នូវឯកសារចមៃងថ្នចដមៃ ើយ ប្បសិនដបើបានដាកមួ់យ។ 
ដៅកន ុងទប្មងម់បបបទចដមៃ ើយ ឬ កន ុងទប្មងម់បបបទបណ្ត ឹងតប [add hyperlink] ដាចដ់ដាយមែក ឬក៏លិខិតដៅតុលាការ 
ចុងដោទអាចមលៃងជាលាយលកខណ៍្អ្កសរនូវបណ្ត ឹងប្បឆាំងនឹងដ ើមដោទដៅកន ុងយុតាត ធិការរបស់តុលាការបណ្ត ឹងតូចតាច។ (ដនះ
ដគដៅថាបណ្ត ឹងតប។) បណ្ត ឹងទាងំពីរនឹងប្តវូបានោត់ទុកថាជាដរឿងកត ីមតមួយ ប្បសិនដបើចុងដោទដផ្ាើឯកសារចមៃងថ្នបណ្ត ឹង
របសដ់គជូនដ ើមដោទ ោ៉ងដោចណាស់ ប់ថ្លៃ មុនថ្លៃកាត់កត ីម លបានដប្គាង ឬក៏ប្បសិនដបើតុលាការបីញ្ជា ថាពួកវាប្តវូបាន
ោត់ទុក ូដោន ះ។ បណ្ត ឹងតបដន្មះគឺមិនមមនខានមិនបានដែើយ។ ដ ើមដោទមិនោំបាច់ដាក់ចដមៃ ើយជាលាយលកខណ៍្អ្កសរចំដោះ
បណ្ត ឹងតបរបសច់ុងដោទដែើយ។ 

15. ចុះម្បសិនមបើចុងមោទម្េរទទួលថាជំោកម់្បាក់ទាងំអ្ស់?
ដគគួរទាក់ទងដ ើមដោទ និង ដរៀបចំដធវ ើការសងប្បាក់។ ចុងដោទមិនប្តវូបានតប្មូវឲ្យដធវ ើការសងប្បាក់ណាមួយពីចំណូ្ល
ដលើកមលង (ដមើលខាងដប្កាម) ដែើយ។ ប្បសិនដបើការសងប្បាក់ប្គប់ចំនួនមិនបានដធវ ើដែើង មុនថ្លៃកាតក់ត ីដទ ទាងំដ ើមដោទ និង 
ចុងដោទប្តវូមតបង្ហា ញខល នួកន ុងតុលាការដៅថ្លៃកាត់កត ី លុះប្តាមតពួកដគប្បគល់ជូនតុលាការមុនថ្លៃកាតក់ត ីនូវទប្មងម់បបបទ 
“កិចចប្ពមដប្ពៀងសប្មាបក់ារវនិិចឆយ និង សប្មាបក់ារបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់” [add hyperlink] ម លបានចុះែតែដលខាដដាយភាគីទាងំ
ពីរ។ តុលាការនឹងប្ពមទទួលកិចចប្ពមដប្ពៀងរវាងភាគីទាងំពីរ មតកន ុងករណី្ម លវាប្តវូបានប្បគល់តាមទប្មង់មបបបទ 
“កិចចប្ពមដប្ពៀងសប្មាបក់ារវនិិចឆយ និង សប្មាបក់ារបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់” ផ្ល វូការប៉ុដណាោ ះ។ ប្បសិនដបើដ ើមដោទ និង ចុងដោទបាន
ប្ពមដប្ពៀងគាន ដៅថ្លៃកាត់កត ី ដន្មះពួកដគគួរប្បគល់ជូនតុលាការនូវទប្មង់មបបបទ “កិចចប្ពមដប្ពៀងសប្មាបក់ារវនិិចឆយ និង 
សប្មាបក់ារបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់” ម លចុះែតែដលខាដដាយភាគីទាងំពីរ។ 

16. ចុះម្បសិនមបើចុងមោទម្េរទទួលថាជំោកម់្បាក់ ប៉ុដនតម្ត្ូិ ការមេលមែើរបីសង?
ដគគួរទាក់ទងដ ើមដោទ និង ពាោមដធវ ើកិចចប្ពមដប្ពៀងដរៀបគដប្មាងសំណ្ង។ ចុងដោទមិនប្តវូបានតប្មូវឲ្យដធវ ើការសងប្បាក់ពី
ចំណូ្លម លបានដលើកមលង (ដមើលខាងដប្កាម) ដែើយ។ ទាងំដ ើមដោទ និង ចុងដោទប្តវូមតបង្ហា ញខល នួកន ុងតុលាការដៅថ្លៃ
កាត់កត ី លុះប្តាមតពួកដគប្បគល់ជូនតុលាការមុនថ្លៃកាតក់ត ីនូវទប្មង់មបបបទ “កិចចប្ពមដប្ពៀងសប្មាប់ការវនិិចឆយ និង សប្មាប់
ការបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់” [add hyperlink] ម លបានចុះែតែដលខាដដាយភាគីទាងំពីរ។ តុលាការនឹងប្ពមទទួលកិចចប្ពមដប្ពៀងរវាង
ភាគីទាងំពីរ មតកន ុងករណី្ម លវាប្តវូបានប្បគល់តាមទប្មង់មបបបទ “កិចចប្ពមដប្ពៀងសប្មាបក់ារវនិិចឆយ និង សប្មាបក់ារបញ្ជា
ឲ្យសងប្បាក់” ផ្ល វូការប៉ុដណាោ ះ។ ប្បសិនដបើដ ើមដោទ និង ចុងដោទបានប្ពមដប្ពៀងគាន ដៅថ្លៃកាត់កត ី ដន្មះពួកដគគួរប្បគល់ជូន
តុលាការនូវទប្មង់មបបបទ “កិចចប្ពមដប្ពៀងសប្មាបក់ារវនិិចឆយ និង សប្មាបក់ារបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់” ម លចុះែតែដលខាដដាយ
ភាគីទាងំពីរ។ ប្បសិនដបើភាគីទាងំពីរមិនអាចមន លក់ារប្ពមដប្ពៀងគាន សប្មាបគ់ដប្មាងសំណ្ងដទ ចុងដោទប្តវូមតបំដពញ
របាយការណ៍្ែិរញ្ញ វតថ ុ [add hyperlink] និង ពនយល់ជូនតុលាការនូីវមូលដែតុរបស់ដគកន ុងការដសន ើសុពំនារដពលដ ើមបីសង។ 

17. ចុះម្បសិនមបើចុងមោទយលថ់ាគាត្រ់ិនជំោកអ់្វ ីទាងំអ្ស់ ឬ ជំោកដ់ត្ម្បាក់ខលះដែលបានបត ឹង
មន្មះ? 
ដគប្តវូមតបង្ហា ញខល នួកន ុងតុលាការដៅថ្លៃកាត់កត ី។ ដគនឹងអាចជំទាស់ថាដតើដ ើមដោទសំអាង ូចដមតចបានជាទាមទារចំនួនម ល
បានបត ឹង។ 

18. ចុះម្បសិនមបើចុងមោទយលថ់ាមែើរមោទជាអ្នកជំោក់ម្បាកគ់ាត្ ់ិ ធាញ?
ចុងដោទគួរបញ្ជា កពី់ចដមៃ ើយរបស់ដគ ឬកប៏្បាប់តុលាការ រចួដែើយដធវ ើសំដណ្រជាលាយលកខណ៍្អ្កសរថា ដ ើមដោទជំោក់ប្បាក់
គាត់។ បណ្ត ឹងដ ើមរបស់ដ ើមដោទ និង បណ្ត ឹងរបស់ចុងដោទប្បឆាំងនឹងដ ើមដោទ (ម លដគដៅថា “បណ្ត ឹងតប”) អាចប្តវូ
បានោតទ់ុកថាជាដរឿងកត ីមតមួយ និង កាត់កត ីដៅកាលបរដិចឆទម លបណ្ត ឹងដ ើមប្តវូបានដប្គាង។ ប្បសិនដបើចុងដោទដាក់
ឯកសារបណ្ត ឹងតបជាលាយលកខណ៍្អ្កសរ ចុងដោទប្តវូមតដផ្ាើឯកសារចមៃងមួយចាបជូ់នដ ើមដោទ។ 
ចុងដោទអាចមលៃងជាលាយលកខណ៍្អ្កសរនូវបណ្ត ឹងតបទាងំឡាយប្បឆាំងនឹងដ ើមដោទដៅកន ុងយុតាត ធិការថ្នតុលាការបណ្ត ឹង
តូចតាច។ បណ្ត ឹងតបអាចប្តវូបានរមួបញ្ច លូកន ុងចដមៃ ើយជាលាយលកខណ៍្អ្កសរ ប្បសិនដបើចុងដោទដាក់មួយ ឬ កន ុងបណ្ត ឹងតប
ដាច់ដដាយមែក ឬកល៏ិខិតដផ្ាើដៅតុលាការ។ តុលាការក៏ីអាចអ្នុញ្ជញ តឲ្យដធវ ើបណ្ត ឹងតបដដាយផ្ទទ ល់មាត ់និង ដធវ ើសំដណ្រជា
លាយលកខណ៍្អ្កសរ ដៅដពលដប្កាយផ្ងម រ។ បណ្ត ឹងទាងំពីរនឹងប្តវូបានោតទ់ុកថាជាដរឿងកត ីមតមួយ ប្បសិនដបើចុងដោទដផ្ាើតាម
ថ្ប្បសណី្យ៍នូវឯកសារចមៃងថ្នបណ្ត ឹងរបសដ់គជូនដ ើមដោទ ោ៉ងដោចណាស់ ប់ថ្លៃ មុនថ្លៃកាត់កត មី លបានដប្គាង ឬក៏ប្បសិន
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ដបើតុលាការបីញ្ជា ឲ្យោត់ទុកពួកវា ូដោន ះ។ បណ្ត ឹងតបដន្មះគឺមិនមមនខានមិនបានដែើយ។ ដ ើមដោទមិនោំបាច់ដាក់ចដមៃ ើយ
ជាលាយលកខណ៍្អ្កសរចំដោះបណ្ត ឹងតបរបស់ចុងដោទដែើយ។ 

19. មត្ើមេលណា ឬ កដនលងណាដែលមែើរមោទ នងិ ចុងមោទម្ត្ូិ មៅត្ុលាការ? 
លុះប្តាមតដ ើមដោទ និង ចុងដោទផ្សះផ្ាដរឿងកត ីដនះមុនថ្លៃកាត់កត ី ដបើមិន ូដោន ះដទ ភាគីទាងំពីរប្តវូមតបង្ហា ញខល នួកន ុងតុលាការ
ដៅកាលបរដិចឆទម លដរឿងកត ីដនះប្តវូបានដប្គាងសប្មាបក់ារកាត់កត ី។ 

20. មត្ើមានការសម្រះុសម្រួលដែរឬមទចំមោះបណត ងឹតូ្ចតាច? 
ការសប្មះុសប្មួលមានដៅតុលាការជាដប្ចើន ដៅថ្លៃកាត់កត ី។ ដៅដពលដលើកដរឿងកត ីដន្មះមក ប្បសិនដបើមានការសប្មះុសប្មួល អ្នក
នឹងប្តវូបានសួរថាដតើអ្នកចង់សប្មះុសប្មួលបណ្ត ឹងរបសអ់្នកម រឬដទ។ 

21. ចុះម្បសិនមបើខញ ុ ំរិនអាចរកត្ុលាការមៅនលៃកាត្ក់ត ី? 
អ្នកគួរដៅទូរស័ពទ ឬ សរដសរដៅបុគាលដៅភាគីមាខ ងដទៀត និង សុំដគឲ្យយល់ប្ពមពនារដពល (“ដលើកដពល”) ដរឿងកត ី។ 
ការដលើកដពលគួរមតដធវ ើដែើងដដាយមានមូលដែតុលែប៉ុដណាោ ះ  ូចជាមានជំងឺ, ការសដន្តង្ហា ះបន្មទ ន ់ឬក៏សាកសីមិនទំដនរ។ ប្បសិនដបើ
ភាគីទាងំពីរយល់ប្ពម ឬក៏ប្បសិនដបើភាគីមាខ ងដទៀតមិនយល់ប្ពម ឬ ប្បសិនដបើអ្នកមិនអាចទាក់ទងបុគាលដៅភាគីមាខ ងដទៀត 
អ្នកប្តវូមតសរដសរលិខិតជូនដសា ៀនតុលាការថី្នតុលាការដដាយសុឲំ្យតុលាការផ្តល់ជូនអ្នកនូវការដលើកដពល។ ចូរកុរំង់ោំរែូត ល់
ន្មទីចុងដប្កាយ។ ប្បសិនដបើភាគីមាខ ងដទៀតដធវ ើសំដណ្ើសមដែតុផ្លសប្មាបក់ារដលើកដពល វាអាចបង្ហក រជូនអ្នកនូវទំន្មសខ់ៃ ះ 
ប្បសិនដបើអ្នកយល់ប្ពមចំដោះសំដណ្ើ។ 

22. ចុះម្បសិនមបើខញ ុ ំរិនរកត្ុលាការមៅនលៃកាត្់កត ី? 
ប្បសិនដបើដ ើមដោទមិនមកបង្ហា ញខល នួសប្មាបក់ារកាតក់ត ី ដែើយចុងដោទមកបង្ហា ញខល នួ តុលាការនឹងដធវ ើការវនិិចឆយឲ្យ
ចុងដោទ។ ប្បសិនដបើទាងំដ ើមដោទ និង ចុងដោទមិនមកបង្ហា ញខល នួសប្មាបក់ារកាតក់ត ី បណ្ត ឹងដន្មះនឹងប្តវូដលើកដោល។ 
ប្បសិនដបើចុងដោទមិនមកបង្ហា ញខល នួសប្មាបក់ារកាត់កត ី ដែើយដ ើមដោទមកបង្ហា ញខល នួ តុលាការទំនងជាដធវ ើការវនិិចឆយ
កំបាំងមុខ និង បញ្ជា ឲ្យចុងដោទសងចំនួនម លបានបត ឹងទាមទារ។ តុលាការអីាចសុំឲ្យដ ើមដោទបង្ហា ញព័សត ុតាងខៃះថ្នបណ្ត ឹង 
សូមបីមតចុងដោទមិនមានវតតមានក៏ដដាយ។ 

23. មត្ើខញ ុ ំម្ត្ូិ មម្ត្ៀរខល នួសម្មាបក់ារកាត្ក់ត ែូីចមរតច? 
វាអាចមានប្បដោជន៍កន ុងការសរដសរជាមុននូវអ្ងាដែតុថ្នដរឿងកត ីដនះតាមលំដាប់លំដដាយម លបានដកើតដែើង។ ដនះនឹងជួយ
អ្នកដរៀបចំគំនិតរបស់អ្នក និង ដធវ ើបទបង្ហា ញចាស់លាស់អ្ំពីសាច់ដរឿងរបស់អ្នក។ ដៅថ្លៃកាត់កត ី អ្នកប្តវូមតន្មំមកជាមួយអ្នកនូវ
សាកសីទាងំឡាយ, មូលបបទានបប្ត,  វកិកយបប្ត, ឯកសារ, របូលត ឬ លិខិតម លនឹងជួយអ្នកបង្ហា ញព័សត ុតាងថ្នដរឿងកត ីរបសអ់្នក។ 
ប្បសិនដបើអ្នកកំពុងប្បគល់ឯកសារ  ូចម លបានបង្ហា ញ ដៅកន ុងការកាត់កត ី សូមន្មំមកជាមួយនូវឯកសារចមៃងប៉ុន្មា នចាប់
សប្មាបត់ុលាការ ីនិង សប្មាប់ចុងដោទផ្ង។ ប្បសិនដបើអ្នកប្តវូការឲ្យសាកសីមកតុលាការ ប៉ុមនតសាកសីមិនមក សូមសុឲំ្យដសា ៀនដៅ
ការោិល័យរបសត់ុលាការដីចញ ីកាដកាះដៅសាកសី ម លបន្មទ ប់មក អ្នកប្តវូមតដរៀបចឲំ្យតប្មួត ឬ អ្នុប្បននមន្តនត ីអ្នុវតតចាប ់
ប្បគល់ជូនសាកសី។ អ្នកប្បមែលជាប្តវូការសាកសីជំន្មញដ ើមបីបញ្ជា ក់ពីបញ្ជា ខៃ ះម លមិនមមនសែ ិតដៅកន ុងបទពិដសាធន៍ទូដៅ។ 
ចាបម់ លប្គប ណ្ត ប់ដលើបណ្ត ឹងតូចតាចគឺ ូចគាន នឹងចាបស់ប្មាប់បណ្ត ឹងធំៗ ដលើកមលងមតថា វាបានដប្បើនីតិវធីិង្ហយប្សួល
ប៉ុដណាោ ះ។ ដ ើមដោទប្តវូមតបញ្ជា ក់ថាបណ្ត ឹងដន្មះគឺជាបណ្ត ឹងមួយម លចាបទ់ទួលសាា ល់ និង ថាចុងដោទជាអ្នកទទួលខុសប្តវូ ដបើ
មិន ូដោន ះដទ តុលាការនីឹងដធវ ើដសចកត ីសដប្មចសប្មាបច់ុងដោទ។ 

24. មត្ើនឹងមានអ្វមីកើត្ម ើងមៅនលៃកាត្់កត ី? 
ប្តវូប្បាក ថាមកឲ្យទានដ់ពល។ ប្បសិនដបើដរឿងកត ីរបស់អ្នកមិនបានដដាះប្សាយដដាយអ្នកសប្មះុសប្មួលដទ ការកាត់កត ីនឹងដធវ ើដែើង
ដៅចំដោះមុខតុលាការ។ី ដ ើមដោទនឹងប្តវូបានសុំឲ្យប្បាបភ់ាគីរបស់ដគនូវសាច់ដរឿងដន្មះ រចួដែើយចុងដោទនឹងប្បាបភ់ាគីរបស់
ដគ។ ភាគនីីមួយៗនឹងមានឱកាសសួរសំណួ្រ លភ់ាគីមាខ ងដទៀត និង សាកសីរបស់ភាគីមាខ ងដទៀត។ ដ ើមបីឈ្ន ះកត ី ចាបត់ប្មូវឲ្យ
ដ ើមដោទបញ្ជា កអ់្ំពីសុពលភាពថ្នបណ្ត ឹងរបស់ដគ។ 

25. ចុះម្បសិនមបើភាគណីារួយចងម់លើកមេល? 
ប្បសិនដបើភាគីទាងំពីរមានវតតមានដៅដពលដលើកដរឿងកត ីដន្មះមកកាត ់ដរឿងកត ីដន្មះនឹងបនតដៅមុខ លុះប្តាមតមានមូលដែតុលែ
មួយសប្មាបក់ារដលើកដពល។ ប្បសិនដបើអ្នកបានដប្តៀមខល នួជាដប្សចដ ើមបីបនតដៅមុខ ដែើយភាគីមាខ ងដទៀតចង់ដលើកដពល ប្តវូ
ប្បាក ថាអ្នកជូន ំណឹ្ង លត់ុលាការ ីប្បសិនដបើអ្នកជំទាស់។ 

26. មត្ើត្ុលាការនឹីងម វ្ ើអ្វ ីខលះ? 
តុលាការនីឹងដធវ ើដសចកត ីសដប្មច។ ដសចកត ីជូន ំណឹ្ងអ្ំពីដសចកត ីសដប្មច (ម លដគដៅថា “ការវនិិចឆយ”) នឹងផ្តលជូ់ន ឬ ដផ្ាើជូន
ភាគីនីមួយៗ។ 

27. ខញ ុ ំបានោញក់ត រីបសខ់ញ ុ ំមៅចំមោះរុខត្ុលាការ។ី មត្ើខញ ុ មំ្ត្ូិ ម វ្ ើអ្វ ី? 
ប្បសិនដបើអ្នកបានបត ឹងភាគីមាខ ងដទៀត និង បានោញ់កត ី ដែើយតុលាការមីិនកាតក់ត ីឲ្យអ្នកទទួលប្បាក់ ដសចកត ីសដប្មចដន្មះគឺចុង
ដប្កាយ។ អ្នកមិនអាចបត ឹងសាទុកខ ពីដសចកត ីសដប្មចរបសត់ុលាការបី្បឆាំងនឹងអ្នកដែើយ។ 
ប្បសិនដបើអ្នកប្តវូបានបត ឹងដដាយភាគីមាខ ងដទៀត និង បានោញ់កត ី ដែើយតុលាការបីានបញ្ជា ឲ្យអ្នកសងប្បាក់ជូនភាគីមាខ ងដទៀត 
អ្នកប្តវូដធវ ើកិចចការមួយកន ុងចំដណាមកិចចការបួនខាងដប្កាម៖ 

A. សងការវនិិចឆយប្គប់ចំនួន កន ុងរយៈដពលម លបានបញ្ជា  
អ្នកប្តវូមតសងការវនិិចឆយប្គប់ចំនួន ប្បសិនដបើអ្នកមានលទធភាពខាងែិរញ្ញ វតថ ុកន ុងការដធវ ើ ូដោន ះ។ អ្នកមិនប្តវូបានតប្មូវឲ្យសង

Small Claims FAQ Khmer   08/2012   www.mass.gov/courts/forms

FAQ Small Claims_KhmerKhmer 08/2012www.mass.gov/courts/forms



FAQ  6 

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. 

 

ការវនិិចឆយពីចំណូ្លម លបានដលើកមលងដដាយចាបដ់ែើយ។ ប្បសិនដបើអ្នកមិនសងចំនួនម លបានបញ្ជា ដទ ដែើយអ្នកមាន
លទធភាពដធវ ើ ូដោន ះ អ្នកអាចប្តវូបានោតទ់ុកថាមិនដគារពតុលាការ និង អាចជាប់ពនធន្មគារ ឬក៏ប្តវូបង់ដសាែ៊ុយបមនែម។ 
សងប្បាក់ប្គប់ចំនួនដដាយផ្ទទ ល់ជូនភាគីមាខ ងដទៀត (“មាច ស់បំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ”) លុះប្តាមតតុលាការបីានបញ្ជា ដផ្សងពីដនះ។ 
មាច ស់បំណុ្លថ្នការវនិិចឆយប្តវូមតជូន ំណឹ្ង លត់ុលាការជាលាយលកខណ៍្អ្កសរកន ុងរយៈដពល 10 ថ្លៃ បន្មទ ប់ពីការវនិិចឆយប្តវូបាន
សងប្គបច់ំនួន។ អ្នកប្តវូប្បាក ថាដធវ ើ ូដចនះ ដ ើមបីការោរកំណ្ត់ប្តាកិតត ិយសរបស់អ្នក។ ប្បសិនដបើមាច ស់បំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ
ប ិដសធកន ុងការដធវ ើ ូដចនះ អ្នកអាចសុំឲ្យតុលាការដធវ ើការកំណ្ត់ ូចដន្មះដលើកំណ្ត់ប្តាឯកសារដរឿងកត ី។ ប្បសិនដបើតុលាការបីាន
បញ្ជា អ្នកឲ្យប្បគល់ប្ទពយជូនមាច សប់ំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ វញិ អ្នកប្តវូមតដធវ ើ ូដោន ះ។ 

B. សុំឲ្យតុលាការកីំណ្ត់គដប្មាងសំណ្ង 
ប្បសិនដបើតុលាការបីានដរៀបគដប្មាងសវន្មការសំណ្ង ដៅកន ុងសវន្មការសំណ្ងដន្មះ អ្នកអាចដសន ើឲ្យតុលាការដីចញបញ្ជា អ្ំពី
គដប្មាងសំណ្ងម លអ្នកអាចថ្លលកដធវ ើបាន ឬ កំណ្ត់ថាអ្នកមិនអាចសងអ្វ ីទាងំអ្ស់កន ុងដពលដនះ។ ប្បសិនដបើអ្នកដសន ើសុំ
គដប្មាងសំណ្ង ឬ ការពនារដពលសងប្បាក់ សូមទទួលទប្មងម់បបបទ “របាយការណ៍្ែិរញ្ញ វតថ ុរបសកូ់នបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ” 
ដៅទីដនះ ឬ ពីការោិល័យរបសដ់សា ៀន, បំដពញវា និង ន្មំវាមកជាមួយអ្នកដៅកន ុងសវន្មការ អ្មនឹងឯកសារទាងំឡាយម លអ្នក
មាន ទាក់ទិននឹងសាែ នភាពែិរញ្ញ វតថ ុរបសអ់្នក (ឯកសារទទួលប្បាក់ពនធ  វញិ, សនៃ ឹកដបៀវតស។ល។)។ 
ចំណូ្លមួយចំនួនប្តវូបានដលើកមលងពីការបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់ដដាយតុលាការ។ ដ ើមបីដមើលបញ្ា ីថ្នចំណូ្លម លបានដលើកមលងដន្មះ 
សូមចុចទីដនះ [add hyperlink]។ ប្បសិនដបើចំណូ្លរបសអ់្នកបានមកពីប្បភពទាងំដនះណាមួយ អ្នកគួរន្មំមកជាមួយនូវព័សត ុតាង
ខៃះអ្ំពីវា ដៅកានស់វន្មការប្តួតពិនិតយការសងប្បាក់។ វាអាចដកើតដែើងម លថាបុគាលម លមានចំណូ្លដលើកមលងក៏អាចទទួល
ដបៀវតសពីការង្ហរម លអាចសែ ិតដៅដប្កាមការបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់ម រ។ សូមបីមតបុគាលមាន កក់ន ុងដពលបចច ុបបននមិនមានលទធភាព
កន ុងការសងប្បាក់ ការវនិិចឆយអាចប្តវូបានអ្នុវតតកន ុងដពល 20 ឆាន ំ ប្បសិនដបើសាែ នភាពែិរញ្ញ វតថ ុរបស់បុគាលដន្មះប្បដសើរដែើងកន ុង
អ្ំែុងដពលដន្មះ។ 
ប្បសិនដបើតុលាការមីិនបានដរៀបគដប្មាងសវន្មការសំណ្ងដទ ដែើយអ្នកចង់ដសន ើសុំគដប្មាងសំណ្ង ឬ ការពនារដពលសងប្បាក់ 
ឬក៏ចំណូ្លរបសអ់្នកទាងំអ្សប់ានមកពីប្បភពម លបានដលើកមលង សូមសុឲំ្យការោិល័យដសា ៀនដរៀបគដប្មាងសំដណ្ើរបសអ់្នកសុំ
សវន្មការដៅចំដោះមុខតុលាការ ី- ចូរកុរំង់ោំរែូតទាលម់តអ្នកប្តវូបានតប្មូវឲ្យមកតុលាការ ដបើមិន ូដោន ះដទ អ្នកនឹងទទួល
ខុសប្តវូចំដោះដសាែ៊ុយបមនែម។ 
មាច ស់បំណុ្លថ្នការវនិិចឆយអាចមិនទទួល ីកាអ្នុវតតសាលប្កមកន ុងការ រ បបអូ្ស និង លកប់្ទពយសមបតត ិរបស់អ្នកដែើយ រែូតទាល់
មតបន្មទ បពី់សវន្មការសំណ្ង ំបូង (ឬ ប្បសិនដបើមិនបានដរៀបគដប្មាងសវន្មការសំណ្ងដទ គឺរែូត ល ់30 ថ្លៃបន្មទ ប់ពី
ការវនិិចឆយ)។ បន្មទ បពី់ដន្មះ មាច សប់ំណុ្លថ្នការវនិិចឆយអាចដធវ ើ ូដោន ះ សូមបីមតអ្នកនឹងដធវ ើការសងប្បាក់តាមដពលក៏ដដាយ 
លុះប្តាមតអ្នកទាងំពីរយល់ប្ពមថា ដគនឹងមិនដធវ ើ ូដោន ះដែើយ ខណ្ៈដពលអ្នកកំពុងដធវ ើការសងប្បាក់។ ប្ទពយរបស់បុគាលជាដប្ចើន
អាចប្តវូបាន រ បបអូ្ស និង លក់ដ ើមបីជប្មះបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ សូមបីមតបុគាលដន្មះមានចំណូ្លម លបានដលើកមលងក៏ដដាយ។ 

C. បត ឹងសាទុកខ ដៅដៅប្កម ឬ គណ្ៈវនិិចឆយ 
ប្បសិនដបើអ្នកបានបង្ហា ញខល នួដៅកន ុងការកាត់កត ីដៅចំដោះមុខតុលាការ ីដែើយអ្នកមិនយល់ប្ពមជាមួយនឹងដសចកត ីសដប្មច
របសត់ុលាការអី្ំពីបណ្ត ឹងរបស់ភាគីមាខ ងដទៀត អ្នកអាចបត ឹងសាទុកខសុំការកាត់កត ីមួយដទៀតដដាយដៅប្កមមាន ក ់ឬ គណ្ៈ វនិិចឆយ
មួយប្កមុ។ ដ ើមបីដធវ ើ ូដចនះ កន ុងរយៈដពល 10 ថ្លៃ បន្មទ បពី់អ្នកទទួលដសចកត ីជូន ំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អ្កសរអ្ំពីដសចកត ីសដប្មច
របសត់ុលាការ ីអ្នកប្តវូមតដាក់ទប្មង់មបបបទ “បណ្ត ឹងសាទុកខ របសច់ុងដោទ” របស់អ្នក (add hyperlink; សូមដាកឯ់កសារចមៃង
បួនចាប់ដៅតុលាការ) ដៅការោិល័យរបសដ់សា ៀន ដដាយបញ្ជា ក់ថាដតើអ្នកចង់បានការកាត់កត ីដដាយដៅប្កមមាន ក ់ឬ 
គណ្ៈវនិិចឆយមួយប្កមុ ជាមួយនឹងថ្លៃបត ឹងសាទុកខ  $25 (ប្បាក់មិនអាច ក វញិបាន) និង ប្បាក់នន្មបត ឹងសាទុកខ  ឬ ប្បាក់កក់ 
$100 (ម លអាច ក វញិបាន ប្បសិនដបើអ្នកឈ្ន ះកត ីកន ុងដពលបត ឹងសាទុកខ  ឬក៏ទុកជាឥណ្ទានសប្មាប់អ្វ ីម លអ្នកជំោក់ ប្បសិនដបើ
អ្នកោញ់កត ីកន ុងដពលបត ឹងសាទុកខ )។ ប្បាក់នន្ម ឬ ប្បាក់កក់បត ឹងសាទុកខ គឺដប្ចើនជាងដនះ ប្បសិនដបើអ្នកគឺជាមាច ស់ផ្ទះម លប្តវូបាន
ដគបត ឹងសប្មាបក់ារប្បគល់ប្បាក់កក់ថ្នការជួលទលីំដៅមក វញិ។ ថ្លៃបត ឹងសាទុកខ  និង ប្បាក់នន្មអាចប្តវូបានកាតប់នែយ ឬ 
ដលើកមលង ប្បសិនដបើអ្នកពិតជាប្កខាៃ ំង។ ដៅដពលបត ឹងសាទុកខ  ដៅប្កម ឬ គណ្ៈ វនិិចឆយនឹងដធវ ើដសចកត ីសដប្មចលាី ប៉ុមនតអាចយក
ដសចកត ីសដប្មចរបស់តុលាការមី លបានដធវ ើពីមុនមកគិតពិោរណា។ 
ប្បសិនដបើអ្នកមិនមកបង្ហា ញខល នួដៅកន ុងការកាត់កត ីចំដោះមុខតុលាការដីទ (ដនះដគដៅថាកំបាំងមុខ) អ្នកមិនអាចបត ឹងសាទុកខ
ដលើដសចកត ីសដប្មចរបស់តុលាការអី្ំពីបណ្ត ឹងរបស់ភាគីមាខ ងដទៀតដែើយ។ 

D. ដាកញ់តត ិសុំដមា ភាពការវនិិចឆយ 
មិនថាអ្នកបានបង្ហា ញខល នួដៅកន ុងការកាត់កត ីចំដោះមុខតុលាការឬីក៏អ្ត់ដទ អ្នកអាចសុំឲ្យតុលាការដីធវ ើដមា ៈភាព (លុបដោល) 
ការវនិិចឆយ ប្បសិនដបើអ្នកមានមូលដែតុលែ មួយ។ សំដណ្ើមបបដនះប្តវូមតដធវ ើដែើងកន ុងរយៈដពលមួយឆាន ំ លុះប្តាមតវាមផ្ែកដលើការមិន
បានទទួលដសចកត ីជូន ំណឹ្ងអ្ំពីបណ្ត ឹងតូចតាចដន្មះ។ ដ ើមបីដធវ ើសំដណ្ើ ូដោន ះ សូមសុំឲ្យការោិល័យរបស់ដសា ៀនជួយអ្នកដាក់
ឯកសារ និង ដរៀបគដប្មាង “ញតត ិសុំដមា ភាពការវនិិចឆយ”។ ទប្មងម់បបបទថ្នញតតដិនះអាចរកបានដៅទដីនះ [add hyperlink] 
និង ដៅការោិល័យរបស់ដសា ៀន។ 

28. ខញ ុ ំបានឈ្នះកត រីបសខ់ញ ុ ំមៅចំមោះរុខត្ុលាការ។ី មត្ើខញ ុ ំម្ត្ូិ ម វ្ ើអ្វ ី? 
ប្បសិនដបើអ្នកប្តវូបានបត ឹងដដាយភាគីមាខ ងដទៀត ដែើយបានឈ្ន ះកត ី ភាគីមាខ ងដទៀតមិនអាចបត ឹងសាទុកខ ដលើដសចកត ីសដប្មចរបស់
តុលាការអី្ំពីបណ្ត ឹងប្បឆាំងនឹងអ្នកដែើយ។ 
ប្បសិនដបើអ្នកបានបត ឹងភាគីមាខ ងដទៀត និង បានឈ្ន ះកត ី ដែើយតុលាការបីានកាតឲ់្យអ្នកទទួលប្បាក់ អ្នកមិនអាចប្បមូលប្បាក់
ដន្មះដែើយ លុះប្តាមតដពលសប្មាប់បត ឹងសាទុកខ ប្តវូបានបញ្ចប់ ឬ រែូតទាលម់តបណ្ត ឹងសាទុកខ ប្តវូបានដចញដសចកត ីសដប្មច។ ប្បសិន
ដបើគាា នបណ្ត ឹងសាទុកខ ដទ ឬ ប្បសិនដបើអ្នកឈ្ន ះកត ីមតងដទៀតដៅដពលបត ឹងសាទុកខ  ទាងំដនះគឺជាជំោនខៃះម លអ្នកអាចដធវ ើដ ើមបី
ប្បមូលប្បាក់របស់អ្នក៖ 

A. សុសំំណ្ង 
សុំឲ្យភាគមីាខ ងដទៀត (“កូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ”) សងប្បាក់ ឬ ប្បគល់ប្ទពយសមបតត ិមក វញិ តាមការបញ្ជា របស់តុលាការ។ី 
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B. សវន្មការសំណ្ង 
ប្បសិនដបើតុលាការបីានដរៀបគដប្មាងសវន្មការសំណ្ង ដែើយកូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយមិនសងប្បាក់មុនសវន្មការដន្មះដទ 
តុលាការនីឹងពិនិតយដមើលលទធភាពរបស់កូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយកន ុងការសងប្បាក់ ដែើយអាចបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់ភាៃ មៗ ឬ ដធវ ើ
គដប្មាងសំណ្ង។ ដៅសវន្មការដន្មះ បនទ ុកគឺនៃ កដ់លើអ្នកកន ុងការបង្ហា ញថាកូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយអាចសងប្បាក់ដដាយមិន
ដប្បើចំណូ្លម លបានដលើកមលងដដាយចាប់។ អ្នកអាចពិនិតយដមើលទប្មងម់បបបទ “របាយការណ៍្ែិរញ្ញ វតថ ុរបសកូ់នបំណុ្លថ្ន
ការវនិិចឆយ” របស់ដគ និង បង្ហា ញព័ត៌មានទាងំឡាយជូនតុលាការ ីម លោក់ព័នធនឹងលទធភាពរបស់កូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ
កន ុងការសង។ ប្បសិនដបើតុលាការកីំណ្ត់ថាកូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយមិនមានលទធភាពខាងែរញិ្ញ វតថ ុកន ុងការសងប្បាក់ឥែូវដទ 
អ្នកអាចដសន ើឲ្យតុលាការដីរៀបគដប្មាងប្តួតពិនិតយបញ្ជា ដន្មះ ដៅថ្លៃដប្កាយ។ ចំណូ្លមួយចំនួនប្តវូបានដលើកមលងពីការបញ្ជា ឲ្យសង
ប្បាក់របស់តុលាការ។ ដ ើមបីដមើលបញ្ា ីថ្នចំណូ្លម លបានដលើកមលង សូមចុចទដីនះ [add hyperlink]។ ការបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់របស់
តុលាការនឹងមិនរមួបញ្ច លូនូវចំណូ្លរបស់ចុងដោទម លបានមកពីប្បភពទាងំដនះដែើយ។ វាអាចដកើតដែើងម លថាបុគាលមាន ក់
ម លមានចំណូ្លដលើកមលងក៏អាចទទួលដបៀវតសពីការង្ហរម លអាចសែ ិតដៅដប្កាមការបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់ម រ។ 
ដទាះបីជាបុគាលមាន កក់ន ុងដពលបចច ុបបននមិនអាចសងប្បាក់បាន ការវនិិចឆយអាចអ្នុវតតកន ុងរយៈដពល 20 ឆាន ំ ប្បសិនដបើសាែ នភាព
ែិរញ្ញ វតថ ុរបសប់ុគាលដន្មះប្បដសើរដែើងកន ុងអ្ំែុងដពលដនះ។ 

C. ដសចកត ីជូន ំណ្ឹងឲ្យបង្ហា ញមូលដែត ុ
ប្បសិនដបើតុលាការមីិនបានដរៀបគដប្មាងសវន្មការសំណ្ងដទ ដែើយកូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយមិនសងប្បាក់ដន្មះ សូមសុំឲ្យ
ការោិល័យដសា ៀនដចញឲ្យអ្នកនូវ “ដសចកត ីជូន ំណឹ្ងឲ្យបង្ហា ញមូលដែតុ” ម លតប្មូវឲ្យកូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយបង្ហា ញខល នួដៅ
ចំដោះមុខតុលាការ។ អ្នកប្តវូមតដៅតុលាការម រដៅថ្លៃដន្មះ។ អ្នកប្តវូមតបង់ថ្លៃជូនតប្មួតប្កងុ ឬ អ្នុប្បននមន្តនត ីអ្នុវតតចាប់
របសដ់ខានធីឲ្យោត់ការទប្មង់មបបបទដនះដលើកូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ ប៉ុមនតចំនួនដន្មះនឹងប្តវូបមនែមដៅដលើចំនួនម លកូន
បំណុ្លថ្នការវនិិចឆយជំោក់។ 

D.  ីកាោប់ខល នួ ) ីកាោប់ខល នួខាងរ ឋបបដវណ្ី( 
ប្បសិនដបើកូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយមិនបង្ហា ញខល នួដៅសវន្មការសំណ្ង តាមការបញ្ជា ដទ ឬ បន្មទ ប់ពីបានឲ្យ “ដសចកត ីជូន ំណឹ្ង
ឲ្យបង្ហា ញមូលដែតុ” សូមសុំឲ្យការោិល័យដសា ៀនរបសត់ុលាការដីចញឲ្យអ្នកនូវ “ ីកាោប់ខល នួ” ( ីកាោប់ខល នួខាងរ ឋបបដវណី្) កូន
បំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ។ អ្នកប្តវូមតបង់ថ្លៃជូនតប្មួត ឬ អ្នុប្បននមន្តនត ីអ្នុវតតចាបរ់បស់ដខានធី ដ ើមបីោប់កូនបំណុ្លថ្ន
ការវនិិចឆយ និង ន្មំដគមកតុលាការ ប៉ុមនតចំនួនដន្មះនឹងបមនែមដៅដលើអ្វ ីម លកូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយជំោក់។ សូមឲ្យដលខ
ទូរស័ពទដពលថ្លៃរបស់អ្នកដៅតប្មួត ឬ អ្នុប្បននមន្តនត ីអ្នុវតតចាបរ់បស់ដខានធ ីនិង សុឲំ្យដគទាក់ទងអ្នក ដៅដពលន្មំខល នួកូន
បំណុ្លថ្នការវនិិចឆយដៅតុលាការ។ 

E.  ីកាអ្នុវតតសាលប្កម 
ប្បសិនដបើអ្នកអាច ឹងពីប្ទពយសមបតត ិមានតថ្មៃណាមួយរបសកូ់នបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ (អ្ចលនប្ទពយ, ោនយនត។ល។) ម លអាច
 រ បបអូ្ស និង លកដ់ ើមបីសងចំដោះការវនិិចឆយរបស់អ្នក បន្មទ ប់ពីសវន្មការសំណ្ង សូមសុំឲ្យការោិល័យដសា ៀនដចញឲ្យអ្នកនូវ 
“ ីកាអ្នុវតតសាលប្កម”។ ប្បសិនដបើមិនបានដរៀបគដប្មាងសវន្មការសំណ្ងដទ អ្នកអាចសុំ ីកាអ្នុវតតសាលប្កមកន ុងរយៈដពល 30 
ថ្លៃ បន្មទ បពី់កាលបរដិចឆទថ្នការវនិិចឆយ។ អ្នកប្តវូមតផ្តល ់ីកាអ្នុវតតសាលប្កមជូនតប្មួត ឬ អ្នុប្បននមន្តនត ីអ្នុវតតចាបរ់បស់
ដខានធីឲ្យ រ បបអូ្ស និង លកប់្ទពយសមបតត ិរបស់កូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ ដ ើមបីសងចំដោះការវនិិចឆយ។ ប្ទពយរបសប់ុគាលដន្មះ
ជាដប្ចើនអាចប្តវូបាន រ បបអូ្ស និង លកដ់ ើមបីជប្មះបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ សូមបីមតបុគាលដន្មះមានចំណូ្លម លបានដលើកមលងក៏
ដដាយ។ 
អ្នកម្ត្ូិ ដត្ជូនែំណឹងត្ុលាការមៅមេលដែលអ្នកបានទទួលសំណងម្គប់ចំនួន 
អ្នកប្តវូមតជូន ំណឹ្ងការោិល័យដសា ៀនជាលាយលកខណ៍្អ្កសរកន ុងរយៈដពល 10 ថ្លៃ បន្មទ បពី់អ្នកបានប្បមូលសំណ្ងថ្នការវនិិចឆយ
ប្គប់ចំនួន។ អ្នកអាចដប្បើទប្មង់មបបបទ “ការជប្មះបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ” របស់តុលាការ [add hyperlink] ឬ ទប្មងម់បបបទ 
“ការជប្មះបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយដលើបណ្ត ឹងតប” [add hyperlink] កន ុងដគាលបំណ្ងដន្មះ។ អ្នកមិនប្តវូបានតប្មូវឲ្យដប្បើទប្មង់
មបបបទជាក់លាក់ណាមួយដែើយ ប៉ុមនតអ្នកគួររមួបញ្ច លូដលខកំណ្ត់ប្តាឯកសារដរឿងកត ីរបស់តុលាការដៅកន ុងការជូន ំណឹ្ងរបស់
អ្នក។ 

29. មត្ើខញ ុ ំម្ត្ូិ បង្ហា ញខល នួមៅកន ុងសិន្មការសំណងដែលបានមម្គាងដែរឬមទ? 
ប្បសិនដបើដ ើមដោទម លទទួលដជាគជ័យ (“មាច សប់ំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ”) ជូន ំណឹ្ងការោិល័យដសា ៀនតុលាការថីាចុងដោទ 
(“កូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយ”) អ្នុដលាមតាមការបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់របស់តុលាការ ីដន្មះគាា នភាគីណាមួយប្តវូបានតប្មូវឲ្យបង្ហា ញ
ខល នួដៅកន ុងសវន្មការសំណ្ងម លបានដប្គាងដែើយ។ 
ប្បសិនដបើកូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយមិនបានអ្នុដលាមតាមការបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់របស់តុលាការ ីដន្មះភាគីទាងំពីរប្តវូមតបង្ហា ញ
ខល នួដៅសវន្មការសំណ្ងម លបានដប្គាង។ ប្បសិនដបើកូនបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយមិនមកបង្ហា ញខល នួដទ ដដាយគាា នការជូន ំណឹ្ង
បមនែម តុលាការអីាចដចញ ីកាោប់ខល នួខាងរ ឋបបដវណី្ ( ីកាោប់ខល នួ) សប្មាបក់ារោប់ខល នួដគ។ 

30. មត្ើមានការមលើកដលងចំណូលណារួយេីការបញ្ជា ឲ្យសងម្បាក់ដែរឬមទ? 
ចំណូ្លរបស់ចុងដោទពីជំនួយសានរណ្ៈ និង កមា វធីិផ្លប្បដោជន៍ខាងដប្កាមប្តវូបានដលើកមលងដដាយចាបពី់ការបញ្ជា ឲ្យសង
ប្បាក់ថ្នបណ្ត ឹងតូចតាចដៅតុលាការន្មន្ម៖ 
ផ្លប្បដោជន៍ថ្នភាពគាា នការង្ហរដធវ ើ (G.L. c. 151A, § 36) 
ផ្លប្បដោជន៍ថ្នសំណ្ងកមាករ (G.L. c. 152, § 47) 
ផ្លប្បដោជន៍សនត ិសុខសងាម (42 U.S.C. § 401) 
ផ្លប្បដោជន៍នន្មរាា ប់រងមនុសសោស់, អ្នកដៅរស់ & ជនពិការរបសស់ែព័នធ  (42 U.S.C. § 407) 
ចំណូ្លសនត ិសុខបមនែម (SSI) សប្មាប់មនុសសោស់, ជនពិការមភនក & ជនពិការ (42 U.S.C. § 1381[a]) 
ផ្លប្បដោជន៍នន្មរាា ប់រងពិការភាពដផ្សងដទៀត  លដ់ៅ $400 កន ុងមួយសបាត ែ ៍(G.L. c. 175, § 110A) 
ជំនួយសដន្តង្ហា ះបន្មទ នស់ប្មាបម់នុសសោស់ & ជនពិការ (ឥែូវ G.L. c. 117A) 
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ផ្លប្បដោជន៍អ្តីតយុទធជន (G.L. c. 115, § 5 ឬ 38 U.S.C. § 5301[a] ឬ 42 U.S.C. § 1001)  
ផ្លប្បដោជន៍ដមដាយថ្នអ្តីតយុទធជនម លមានកិតតយស (38 U.S.C. § 1562) 
ផ្លប្បដោជន៍ថ្នជំនួយអ្នតរកមាចំដោះប្គួសារម លមានដកាងកន ុងបនទ ុក (AFDC) (G.L. c. 118, §10) 
ផ្លប្បដោជន៍ថ្នការផ្តលជូ់ននូវដសវាសុខភាព លម់ាត យ និង ទារក (42 U.S.C. § 701) 
ផ្លប្បដោជន៍ជំនួយសានរណ្ៈដផ្សងដទៀត (G.L. c. 235, § 34, ទី ប់ប្បាំ) 
បមនែមដលើដនះ បំមណ្កមួយចំនួនថ្នដបៀវតស ឬ ការបង់ប្បាក់ចូលនិវតតនដ៍ដាយមផ្ែកដលើការង្ហរ ប្តវូបានដលើកមលងដដាយចាបពី់
ការបញ្ជា ឲ្យសងប្បាក់ដនះ។ ចំនួនថ្នការដលើកមលងគឺ $400 ឬ 85% ថ្នចំណូ្លសុទធប្បោំសបាត ែ៍ គឺមួយណាម លធំជាង។ 
“ចំណូ្លសុទធប្បោំសបាត ែ៍” គឺជាដបៀវតស ុល ឬ ការបង់ប្បាក់ចូលនិវតតនត៍ាមដពលដដាយមផ្ែកដលើការង្ហរ  កនឹងការកាតដ់ផ្សងៗ
ម លបានតប្មូវដដាយចាប ់(រមួបញ្ច លូទាងំពនធកាតទ់ុក, សនត ិសខុសងាម [fica] និង ពនធចូលនិវតតន៍របស់និដោជិតសានរណ្ៈ
ម លោំបាច់)។ កូនបំណុ្លអាចមិនកាតក់ារកាតម់ លសា ័ប្គចិតតទាងំឡាយ, ពនធសែគមន៍ ឬ  កីាដកាះដៅកូនបំណុ្ល។ 
ការដលើកមលងរបស់សែព័នធអ្បបបរមាដសា ើនឹងដបៀវតសអ្តិបរមារបស់សែព័នធ  ($7.25 ដៅថ្លៃ 7/24/09) គុណ្នឹង 30 ឬ $218 (15 
U.S.C. §§ 1671-1677)។ ចាបម៉់ាសាជូដសតដលើកមលង $125  ំបូងដៅកន ុង “ដបៀវតសម លជំោក់ . . . សប្មាបព់លកមាម លបានដធវ ើ 
ឬ ដសវាកមាម លបានផ្តលឲ់្យ" (G.L. c. 224, § 16 & c. 246, § 28) ប៉ុមនត  ជាធមាតា គឺតិចជាការដលើកមលងរបសស់ែព័នធ។ 

31. ម្បសិនមបើខញ ុ ំឈ្នះកត រីបសខ់ញ ុ ំ មត្ើខញ ុ មំ្ត្ូិ ជូនែំណឹងែល់ត្លុាការដែរឬមទ មៅមេលដែលខញ ុបំានទទួល
សំណង? 
ប្តវូមតដធវ ើ។ អ្នកប្តវូបានតប្មូវឲ្យជូន ំណឹ្ងតុលាការជាលាយលកខណ៍្អ្កសរកន ុងរយៈដពល 10 ថ្លៃបន្មទ ប់ពីអ្នកប្បមូលបានសំណ្ងថ្ន
ការវនិិចឆយរបស់តុលាការប្គប់ចំនួន។ អ្នកមិនប្តវូដប្បើទប្មង់ជាក់លាក់ណាមួយដែើយ ប៉ុមនត ប្តវូរមួបញ្ច លូដលខកំណ្ត់ប្តាឯកសារ
ដរឿងកត ីរបសត់ុលាការ ដៅកន ុងដសចកត ីជូន ំណឹ្ងរបស់អ្នក។ អ្នកអាចដប្បើទប្មងម់បបបទ ការទទួលសាា ល់អ្ំពីការជប្មះបំណុ្លថ្ន
ការវនិិចឆយ [add hyperlink] ឬ ការទទួលសាា លអ់្ំពីការជប្មះបំណុ្លថ្នការវនិិចឆយដលើបណ្ត ឹងតប [add hyperlink] ដ ើមបីជូន
 ំណឹ្ងតុលាការ។ 
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