
បណ្ត ឹងតូចតាច (លហុ)ក្ន ុងរដ្ឋម៉ា ស្សាឈូសស្សត:  អ្វ ីដដ្លសោក្អ្នក្គួរយល់ដ្ងឹ 

 
 

1.  ត ើខ្ញ ុ ំអាចត វ្ ើបណ្ត ឹង ូចតាច
ដូចតតតច? 
 
សោយការោក្់ទម្រង់ដបបបទរបស្ស់
តុោការ ម៉នចំណ្ងស ើងថា “សស្សចក្ត ី
ដលែងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹង និង សស្សចក្ត ី ូន
ដ្ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់ក្ត ី” និង ការបង់ថ្លែ
ោក្់ពាក្យ។ ទម្រង់ដបបបទសនះអាចរក្
បានសៅការយិាល័យសស្សម ៀនថ្នតុោការ
ម្ស្សកុ្ណារួយ, តុោការម្ក្ងុបូស្សត ុ ន ឬ 
តុោការទីលំសៅ។ សស្សចក្ត ីដណ្នាំអ្ំពី
ការបំសពញទម្រង់ដបបបទ “សស្សចក្ត ី
ដលែងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹងតូចតាច និង 
សស្សចក្ត ី ូនដ្ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់ក្ត ី” អាចរក្
បានសៅទីសនះ 

http://www.mass.gov/courts/courtsandj
udges/courts/courtscounty.html ។ 
បុគគល ឬ អា ីវក្រមដដ្លោក្់បណ្ត ឹង ម្តវូ
បានសគសៅថា “សដ្ើរសោទ”។ បុគគល ឬ 
អា ីវក្រមដដ្លម្តវូបានសគបត ឹង ម្តវូបានសគ
សៅថា “ចុងសោទ”។  

 

2.  ត ើកន្លែងណាន្ដលខ្ញ ុ ំអាចដាក់
បណ្ត ឹង ូចតាចបាល?  
 
អ្នក្អាចោក្់បណ្ត ឹងតូចតាចបានដតសៅ
តុោការក្ន ុងតំបនដ់ដ្លសដ្ើរសោទ ឬ 
ចុងសោទរស្ស់សៅ ឬក្៏ម៉នក្ដនែង
អា ីវក្រម ឬ ការងារបាុសណាោ ះ។ បណ្ត ឹង
តូចតាចម្បឆាំងនឹងម៉ា ស្ស់ផ្ទះ ដដ្លសក្ើត
ស ើងពីការ ួលផ្ទះ ក្អ៏ាចនាំសៅក្ដនែង
ដដ្លផ្ទះសនាះស្សថ ិតសៅផ្ងដដ្រ។ អ្នក្អាច
ស ើញថាកានដ់តងាយម្សួ្សលក្ន ុងការអ្នុវតត
សស្សចក្ត ីស្សសម្រច សោយអ្នុសម្ោះចំសពាះអ្នក្ 
ម្បស្សិនសបើអ្នក្ោក្់បណ្ត ឹងតូចតាចរបស្ស់
អ្នក្សៅក្ដនែងដដ្លចុងសោទរស្ស់សៅ ឬ 
ស វ្ ើការ បាុដនតអ្នក្រិនម្តវូបានតម្រូវឲ្យស វ្ ើ
ដូ្សោន ះស ើយ។ 

 

3  ត ើបណ្ត ឹងណាន្ដលអាចបត ឹងជា
បណ្ត ឹង ូចតាច? 
 
លុះម្តាដតសរឿងក្ត ីរបស្ស់អ្នក្ដផ្ែក្សលើ
ការខូចខាតម្ទពយស្សរបតត ិសៅក្ន ុង
សម្ោះថាន ក្់ចរាចរណ៍្ សបើរិនដូ្សោន ះសទ វា
រិនអាចសលើស្សពី $7,000.00 ស ើយ។ សោះ
ជាយាា ងសនះក្ត ី បណ្ត ឹងសនាះអាចស្សថ ិតសៅ
សម្ការការខូចខាតតារចាប់ ឬ ថ្លែរបស្ស់
សរធាវ ីសលើស្សពី $7,000.00 (ឧោ. សរឿងក្ត ី
ការពារអ្នក្សម្បើម្បាស្ស់ ឬ សរឿងក្ត ី
ម៉ា ស្ស់ផ្ទះ/អ្នក្ ួល រួយចំនួន)។ ក្ន ុងសរឿងក្ត ី
ោងំសនាះ ចំនួនរូលោឋ នរិនអាចសលើស្សពី 
$7,000.00 ស ើយ សូ្សរបីដតស្សំណ្ងអាចសលើស្ស
ពីចំនួនសនាះក៏្សោយ។ 

 

4.  ត ើមាលន្ដលកំណ្ ់តេលតេលា
ន្ដរឬតេ ចំតោះតេលណាន្ដលខ្ញ ុ ំត្ េូ
ត វ្ ើបណ្ត ឹង ូចតាច? 
 
ម៉ន។ ដដ្នក្ំណ្តស់ពលសវោ (សៅថា 
“អាជាា យុកាល”) ខុស្សោន សៅតារលក្ខណ្ៈ
ថ្នបណ្ត ឹង និង អ្នុវតតោងំសលើបណ្ត ឹង
តូចតាច និង បណ្ត ឹងរដ្ឋបបសវណី្្រមតា។ 
ជាទូសៅ បណ្ត ឹងដដ្លដផ្ែក្សលើក្ិចាស្សនា ឬ 
ចាបក់ារពារអ្នក្សម្បើម្បាស្ស់ម្តវូដតស វ្ ើក្ន ុង

រយៈសពល 6 ឆាន ំ សហើយបណ្ត ឹងដដ្លសក្ើត
ស ើងពីការស វ្ស្សម្បដហស្ស ឬ ការបងក
អ្នតរាយសោយសចតនា ម្តវូដតស វ្ ើក្ន ុង
រយៈសពល 3 ឆាន ំ បាុដនត ក៏្ម៉នការសលើក្ដលង
ផ្ងដដ្រ។ សរើលចាបទូ់សៅសៅរដ្ឋ
ម៉ា សា ូសស្សត  ំពូក្ 260 ឬ សៅបណាោ ល័យ
សាធារណ្ៈ ឬ បណាោ ល័យចាប់ សដ្ើរបីទទួល
ព័ត៌ម៉នបដនថរ។  

 

5.  ត ើខ្ញ ុ ំលឹងអាចត្បតូលត្បាក់េី
ចុងតោេន្តលតេ? 
 
ម្បស្សិនសបើអ្នក្ឈន ះក្ត ី ចុងសោទនឹងម្តវូ
បានបញ្ជា ឲ្យស្សងម្បាក់្ថ្នការវនិិចឆយ 
ម្បស្សិនសបើសគម៉នលទធភាពខាងហិរញ្ញ វតថ ុ
ក្ន ុងការស វ្ ើដូ្សោន ះ។ ម្បស្សិនសបើចុងសោទ
ម៉នលទធភាពស្សងម្បាក់្ ដតសគរិនស្សង សគ
អាចម្តវូបានោតទ់ុក្ថារិនសោរព
តុោការ និង អាចជាបព់នធនាោរ ឬក្៏ឲ្យ
បង់សសាហ៊ុយបដនថរ។ ក្ត់ស្សម៉គ ល់ថា
ម្បភពថ្នចំណូ្លខែះ និង សបៀវតសរួយភាគ
នឹងម្តវូបានសលើក្ដលងពីការបញ្ជា ឲ្យស្សង
ម្បាក់្។ 

 
 

6.  ត ើថ្លែដាក់បណ្ត ឹង ូចតាចមាល
ចំលួលបុ៉ន្មា ល?  
 
ថ្លែោក្់ពាក្យស្សម្ម៉ប់បណ្ត ឹងតូចតាចដដ្ល
ម៉នទឹក្ម្បាក្់ $500 និង សម្ការសនះគឺ 
$40។ ថ្លែោក្ព់ាក្យស្សម្ម៉ប់បណ្ត ឹងដដ្ល
ម៉នទឹក្ម្បាក្ ់$501 សៅ $2000 គឺ $50។ 
ថ្លែោក្់ពាក្យស្សម្ម៉ប់បណ្ត ឹងដដ្លម៉ន
ទឹក្ម្បាក្ ់$2001 សៅ $5000 គឺ $100។ ថ្លែ
ោក្់ពាក្យស្សម្ម៉បប់ណ្ត ឹងដដ្លម៉ន
ទឹក្ម្បាក្ ់$5001 សៅ $7000 គឺ $150។ ថ្លែ
ោក្់ពាក្យស្សម្ម៉បប់ណ្ត ឹងដដ្ល
ការខូចខាតម្ទពយស្សរបតត ិសលើស្សពី $7000 
សក្ើតស ើងពីសម្ោះថាន ក្់ចរាចរណ៍្គឺ $150។ 

 

7.  ត ើេ័ ៌មាលអ្វ ីន្ដលខ្ញ ុ ំត្ េូរតួបញ្ច ូល
កន ុងបណ្ត ឹង ូចតាចរបស់ខ្ញ ុ ំ? 
 
បំសពញក្ន ុងទម្រង់ដបបបទ “សស្សចក្ត ី
ដលែងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹងតូចតាច” ជារួយ
នឹងចំនួនដដ្លអ្នក្ក្ំពុងបត ឹង និង ពនយល់
បណ្ត ឹងរបស្សអ់្នក្សោយស្សសងខប។ ដលែងអ្ំពី
បណ្ត ឹងរបស្សអ់្នក្យាា ងសារញ្ញ  បាុដនតចាស្ស់
ោស្ស់ ដូ្សចនះចុងសោទអាចយល់ពី
រូលសហតុដដ្លសគម្តវូបានបត ឹង។ អ្នក្ម្តវូ
ដតដលែងឲ្យបានចាស្ស់នូវចំនួនដដ្លចង់
បានស្សម្ម៉បក់ារខូចខាត, ស្សម្ម៉ប់
ការខូចខាតសម្ចើន ឬ ការពិន័យតារ
ចាប់, ស្សម្ម៉បថ់្លែសរធាវ ីឬក៏្ស្សម្ម៉ប់
សសាហ៊ុយសផ្សងៗ ម្ពរោងំចំនួនស្សរុបដដ្ល
ចង់បាន សោយរិនរាប់បញ្ច លូ ការម្បាក់្
រុនការវនិិចឆយោងំឡាយដដ្លចង់បានពី
តុោការ សោយអ្នុសោរតារខបញ្ញតត ិ។ 
 
វាោំបាច់ដដ្លថាអ្នក្ម៉នសមម ះម្តឹរម្តវូ
របស្សច់ុងសោទ និង អាស្សយោឋ នសផ្ាើ
ស្សំបុម្ត។ ម្បស្សិនសបើអ្នក្ក្ំពុងបត ឹង
អា ីវក្រមរួយដដ្លរិនដរនជាសា ីវក្រម 
អ្នក្គួរស្សរសស្សរសមម ះចុងសោទជាម៉ា ស្ស់ដដ្ល
ស វ្ ើអា ីវក្រមសនាះ (“d/b/a”) សម្ការសមម ះ
អា ីវក្រមសនាះ។ អ្នក្អាចទទួលសមម ះរបស្ស់

ពួក្សគពីសស្សម ៀនទីម្ក្ងុ ឬ ម្ក្ងុ ដដ្ល
អា ីវក្រមសនាះស្សថ ិតសៅ។ ម្បស្សិនសបើអ្នក្
ក្ំពុងបត ឹងអា ីវក្រមដដ្លជាសា ីវក្រម អ្នក្
ម្តវូដតម៉នសមម ះតារផ្ល វូចាបជ់ាក្់ោក្់
របស្សស់គ។ អ្នក្អាចរក្ព័ត៌ម៉នសនះពីដផ្នក្
ក្ំណ្ត់ម្តាសា ីវក្រម ថ្នការយិាល័យរបស្ស់
សលខា្ិការរដ្ឋ អាស្សយោឋ ន One 
Ashburton Place, Room 1712, Boston, 
MA 02108 (ឬ តារ 
http://corp.sec.state.ma.us/corp/corpse
arch/corpsearchinput.asp) 
ក្ន ុងដផ្នក្ “ព័ស្សត ុតាងសយាធា” អ្នក្ម្តវូដត
បញ្ជា ក្់ថាសតើចុងសោទក្ំពុងបំសពញ
ភារក្ិចាសយាធាឬក៏្អ្ត់។ ម្បស្សិនសបើអ្នក្
ដ្ឹងសលខស្សនត ិស្សុខស្សងគររបស្សច់ុងសោទ 
អ្នក្អាចក្ំណ្ត់ថាសតើសគក្ំពុងបំសពញ
ភារក្ិចាសយាធាឬអ្ត់ តារបណាត ញ
អ្ុីន្ឺណិ្ត 
https://www.dmdc.osd.mil/appj/scra/sc
raHome.do; សបើរិនដូ្សោន ះសទ អ្នក្ម្តវូដត
ស្សរសស្សរលិខិតសៅទីសាន ក្់ការសស្សវាសយាធា
ដដ្លស្សរម្ស្សប (រាយសៅ 
www.defenselink.mil/faq/pis/PC09SLD
R.html)។ ម្បស្សិនសបើអ្នក្រិនអាចក្ំណ្ត់ថា
សតើចុងសោទក្ំពុងបំសពញភារក្ចិាសយាធា
ឬក៏្អ្ត់សទ សហើយចុងសោទរិនអាចរក្
បងាា ញខល នួ តុោការអាចតម្រូវឲ្យអ្នក្ោក្់
ម្បាក់្ធានា ឬក្អ៏ាចសចញនូវការបញ្ជា
សផ្សងសទៀត សដ្ើរបីការពារស្សិទធរិបស្ស់
ចុងសោទ ម្បស្សិនសបើសគក្ំពុងបំសពញ
ភារក្ិចាសយាធា។  

 

8.  ត ើមាល “តុ៊ហុស ”អ្វ ីខ្ែះ?   
 
ម្បស្សិនសបើសដ្ើរសោទឈន ះក្ត ី ឬ ម្បស្សិនសបើ
ភាគីោងំពីរផ្សះផ្ារោន សលើបណ្ត ឹងសនះ 
សដ្ើរសោទអាចោររក្ វញិពីចុងសោទនូវ 
"សសាហ៊ុយ” ថ្លែោក្់បណ្ត ឹងសៅតុោការ។ 
តារការបញ្ជា របស្ស់តុោការ សពលខែះ 
សដ្ើរសោទអាចោររក្ វញិនូវសសាហ៊ុយដ្ថ្ទ
សផ្សងសទៀតរួយចំនួនក្ន ុងការោក្់បណ្ត ឹង
សនាះ។  

 

9.  ត ើចុងតោេេេួលដំណ្ឹងេីបណ្ត ឹង
តលះដូចតតតច? 
 
ចុងសោទម្តវូបានសផ្ាើឲ្យនូវឯក្សារចរែង
រួយចាប់ថ្ន “សស្សចក្ត ីដលែងការណ៍្អ្ំពី
បណ្ត ឹង និង សស្សចក្ត ី ូនដ្ំណឹ្ងអ្ំពី
ការកាត់ក្ត ី” តាររយៈស្សំបុម្តថាន ក្់ទីរួយ។ 
ម្បស្សិនសបើចុងសោទរស្ស់សៅសម្ៅរដ្ឋ សគនឹង
ទទួលដ្ំណឹ្ងតារស្សំបុម្តដដ្លម៉ន
ការបញ្ជា ក្់។ ម្បសភទថ្នសស្សចក្ត ី ូនដ្ំណឹ្ង
ោងំពីរនឹងផ្តល់ ូនសោយតុោការ បនាទ ប់
ពីបានោក្ទ់ម្រង់ដបបបទ “សស្សចក្ត ី
ដលែងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹង និង សស្សចក្ត ី ូន
ដ្ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់ក្ត ី”។ 

 

10.  ត ើតរឿងកត ីរបស់ខ្ញ ុ ំលឹងបលតតៅតុខ្
តេៀ ន្ដរឬតេ ត្បសិលតបើចុងតោេតិល
បាលេេួលតសចកត ីជូលដំណ្ឹង? 

 
ម្បស្សិនសបើការយិាល័យថ្ម្បស្សណី្យ៍រិនអាច
 ូនដ្ំណឹ្ង (“បសម្រើ ូន”) ចុងសោទបាន 
សហើយស្សំបុម្តសនាះម្តវូបានម្ត ប់សៅ
តុោការ វញិ សរឿងក្ត ីរបស្ស់អ្នក្រិនអាចបនត
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បណ្ត ឹងតូចតាច (លហុ)ក្ន ុងរដ្ឋម៉ា ស្សាឈូសស្សត:  អ្វ ីដដ្លសោក្អ្នក្គួរយល់ដ្ងឹ 

 
សៅរុខសទៀតបានស ើយ។ ម្បស្សិនសបើស្សំបុម្ត
សនាះរិនម្ត ប់រក្ វញិ បាុដនត សម្កាយរក្
បានបងាា ញថារិនបានម្បគល់ឲ្យ ឬក្៏
បានសផ្ាើសៅអាស្សយោឋ នខុស្ស ការវនិិចឆយ
ោងំឡាយដដ្លអ្នក្បានទទួលអាចម្តវូ
បានោត់ជាសម៉ ៈ។ សោយសាររូលសហតុ
សនះ វាោំបាច់ដដ្លថា អ្នក្ម្តវូម្បាក្ដ្ថា
អាស្សយោឋ នសផ្ាើស្សំបុម្តរបស្សច់ុងសោទដដ្ល
បានបញ្ច លូសលើទម្រងដ់បបបទ “សស្សចក្ត ី
ដលែងការណ៍្អ្ំពីបណ្ត ឹង និង សស្សចក្ត ី ូន
ដ្ំណឹ្ងអ្ំពីការកាត់ក្ត ី” គឺម្តឹរម្តវូ។  

 

11.  ត ើត្ េូការតតធាេនី្ដរឬតេ តៅកន ុង
 ុលាការបណ្ត ឹង ូចតាច? 
 
សទ បាុដនតអ្នក្អាច ួលរួយ ម្បស្សិនសបើអ្នក្
ចង់។  
សោក្អ្នក្អាចរក្ ំនួយសោយខល នួឯងសៅ
បណាោ ល័យសាធារណ្ះតំបន់សោក្អ្នក្
ឬណាោ ល័យចាប់ដផ្នក្តុោការកាត់ក្ដ ី

(libraries.state.ma.us),  the Trial Court 
Law Libraries 
(www.lawlib.state.ma.us), or 
MassLegal Help 
(www.MassLegalHelp.org). 
 
 

12.  ត ើតេលណា ឬ កន្លែងណាន្ដល
តដើតតោេ លិង ចុងតោេត្ េូតៅ
 ុលាការ? 
 
លុះម្តាដតសដ្ើរសោទ និង ចុងសោទផ្សះផ្ា
សរឿងក្ត ីសនះរុនថ្លៃកាត់ក្ត ី សបើរិនដូ្សោន ះសទ 
ភាគីោងំពីរម្តវូដតបងាា ញខល នួក្ន ុង
តុោការសៅកាលបរសិចឆទដដ្លសរឿងក្ត ីសនះ
ម្តវូបានសម្ោងស្សម្ម៉បក់ារកាត់ក្ត ី។ 

 

13.  ចុះត្បសិលតបើខ្ញ ុ ំតិលអាចតក
 ុលាការតៅថ្លៃកា ់កត ី?  
 
អ្នក្គួរសៅទូរស្ស័ពទ ឬ ស្សរសស្សរសៅបុគគលសៅ
ភាគីម៉ខ ងសទៀត និង ស្សុំសគឲ្យយល់ម្ពរ
ពនារសពល (“សលើក្សពល”) សរឿងក្ត ី។ 
ការសលើក្សពលគួរដតស វ្ ើស ើងសោយម៉ន
រូលសហតុលែបាុសណាោ ះ ដូ្ចជាម៉ន ំងឺ, 
ការស្សស្ងាគ ះបនាទ ន់ ឬក្ស៏ាក្សីរិនទំសនរ។ 
ម្បស្សិនសបើភាគីោងំពីរយល់ម្ពរ ឬក្៏
ម្បស្សិនសបើភាគីម៉ខ ងសទៀតរិនយល់ម្ពរ ឬ 
ម្បស្សិនសបើអ្នក្រិនអាចោក្់ទងបុគគលសៅ
ភាគីម៉ខ ងសទៀត អ្នក្ម្តវូដតស្សរសស្សរលិខិត
 ូនសស្សម ៀនតុោការថី្នតុោការសោយស្សុឲំ្យ
តុោការផ្តល់ ូនអ្នក្នូវការសលើក្សពល។ 
ចូរក្ុរំង់ោំរហូតដ្លន់ាទីចុងសម្កាយ។ 
ម្បស្សិនសបើភាគីម៉ខ ងសទៀតស វ្ ើស្សំសណ្ើស្សរ
សហតុផ្លស្សម្ម៉បក់ារសលើក្សពល វាអាច
បងាក រ ូនអ្នក្នូវទំនាស្សខ់ែ ះ ម្បស្សិនសបើអ្នក្
យល់ម្ពរចំសពាះស្សំសណ្ើ។ 

 

14.  ចុះត្បសិលតបើខ្ញ ុ ំតិលតក ុលាការ
តៅថ្លៃកា ់កត ី? 
 
ម្បស្សិនសបើសដ្ើរសោទរិនរក្បងាា ញខល នួ
ស្សម្ម៉ប់ការកាត់ក្ត ី សហើយចុងសោទរក្
បងាា ញខល នួ តុោការនឹងស វ្ ើការវនិិចឆយឲ្យ
ចុងសោទ។ ម្បស្សិនសបើោងំសដ្ើរសោទ និង 
ចុងសោទរិនរក្បងាា ញខល នួស្សម្ម៉ប់

ការកាត់ក្ត ី បណ្ត ឹងសនាះនឹងម្តវូសលើក្
សោល។ ម្បស្សិនសបើចុងសោទរិនរក្
បងាា ញខល នួស្សម្ម៉ប់ការកាត់ក្ត ី សហើយ
សដ្ើរសោទរក្បងាា ញខល នួ តុោការទំនង
ជាស វ្ ើការវនិិចឆយក្ំបាំងរុខ និង បញ្ជា ឲ្យ
ចុងសោទស្សងចំនួនដដ្លបានបត ឹង
ោរោរ។ តុោការអីាចស្សុំឲ្យសដ្ើរសោទ
បងាា ញព័ស្សត ុតាងខែះថ្នបណ្ត ឹង សូ្សរបីដត
ចុងសោទរិនម៉នវតតម៉នក៏្សោយ។ 

 

15.  ត ើខ្ញ ុ ំត្ េូតត្ ៀតខ្ល លួសត្មាប់
ការកា ់កត ីដូចតតតច? 
 
វាអាចម៉នម្បសយា ន៍ក្ន ុងការស្សរសស្សរជា
រុននូវអ្ងគសហតុថ្នសរឿងក្ត ីសនះតារលំោប់
លំសោយដដ្លបានសក្ើតស ើង។ សនះនឹង
 ួយអ្នក្សរៀបចំគំនិតរបស្ស់អ្នក្ និង ស វ្ ើ
បទបងាា ញចាស្ស់ោស្សអ់្ំពីសាច់សរឿងរបស្ស់
អ្នក្។ សៅថ្លៃកាត់ក្ត ី អ្នក្ម្តវូដតនាំរក្
ជារួយអ្នក្នូវសាក្សីោងំឡាយ, 
រូលបបោនបម្ត, វកិ្កយបម្ត, ឯក្សារ, 
របូលត ឬ លិខិតដដ្លនឹង ួយអ្នក្បងាា ញ
ព័ស្សត ុតាងថ្នសរឿងក្ត ីរបស្ស់អ្នក្។ ម្បស្សិនសបើ
អ្នក្ក្ំពុងម្បគល់ឯក្សារ ដូ្ចដដ្លបាន
បងាា ញ សៅក្ន ុងការកាត់ក្ត ី សូ្សរនាំរក្
ជារួយនូវឯក្សារចរែងបាុនាម នចាប់
ស្សម្ម៉ប់តុោការ ីនិង ស្សម្ម៉ប់ចុងសោទ
ផ្ង។ ម្បស្សិនសបើអ្នក្ម្តវូការឲ្យសាក្សីរក្
តុោការ បាុដនតសាក្សីរិនរក្ សូ្សរស្សុំឲ្យ
សស្សម ៀនសៅការយិាល័យរបស្ស់តុោការសីចញ
ដ្ីកាសកាះសៅសាក្សី ដដ្លបនាទ ប់រក្ អ្នក្
ម្តវូដតសរៀបចឲំ្យតម្រួត ឬ អ្នុម្បធានរ្នត ី
អ្នុវតតចាប់ ម្បគល់ ូនសាក្សី។ អ្នក្
ម្បដហលជាម្តវូការសាក្សី ំនាញសដ្ើរបី
បញ្ជា ក្់ពីបញ្ជា ខែ ះដដ្លរិនដរនស្សថ ិតសៅ
ក្ន ុងបទពិសសា្ន៍ទូសៅ។ ចាបដ់ដ្ល
ម្គបដ្ណ្ត ប់សលើបណ្ត ឹងតូចតាចគឺដូ្ចោន
នឹងចាប់ស្សម្ម៉បប់ណ្ត ឹង្ំៗ សលើក្ដលងដត
ថា វាបានសម្បើនីតិវ ិ្ ីងាយម្សួ្សលបាុសណាោ ះ។ 
សដ្ើរសោទម្តវូដតបញ្ជា ក្់ថាបណ្ត ឹងសនាះគឺ
ជាបណ្ត ឹងរួយដដ្លចាបទ់ទួលសាគ ល់ និង 
ថាចុងសោទជាអ្នក្ទទួលខុស្សម្តវូ សបើរិន
ដូ្សោន ះសទ តុោការនីឹងស វ្ ើសស្សចក្ត ីស្សសម្រច
ស្សម្ម៉បច់ុងសោទ។  

 

16.  ត ើលឹងមាលអ្វ ីតកើ ត ើងតៅថ្លៃ
កា ់កត ី?  
 
ម្តវូម្បាក្ដ្ថារក្ឲ្យោន់សពល។ ម្បស្សិនសបើ
សរឿងក្ត ីរបស្សអ់្នក្រិនបានសោះម្សាយសោយ
អ្នក្ស្សម្រះុស្សម្រួលសទ ការកាត់ក្ត ីនឹងស វ្ ើ
ស ើងសៅចំសពាះរុខតុោការ។ី សដ្ើរសោទ
នឹងម្តវូបានស្សុឲំ្យម្បាបភ់ាគីរបស្ស់សគនូវ
សាច់សរឿងសនាះ រចួសហើយចុងសោទនឹង
ម្បាបភ់ាគីរបស្ស់សគ។ ភាគីនីរួយៗនឹង
ម៉នឱកាស្សសួ្សរស្សំណួ្រដ្លភ់ាគីម៉ខ ងសទៀត 
និង សាក្សីរបស្សភ់ាគីម៉ខ ងសទៀត។ សដ្ើរបីឈន ះ
ក្ត ី ចាបត់ម្រូវឲ្យសដ្ើរសោទបញ្ជា ក្អ់្ំពី
ស្សុពលភាពថ្នបណ្ត ឹងរបស្ស់សគ។ 

 

17. ចុះត្បសិលតបើភាគីណាតួសចង់
តលើកតេល? 
 
ម្បស្សិនសបើភាគីោងំពីរម៉នវតតម៉ន
សៅសពលសលើក្សរឿងក្ត ីសនាះរក្កាត់ សរឿងក្ត ី
សនាះនឹងបនតសៅរុខ លុះម្តាដតម៉ន

រូលសហតុលែ រួយស្សម្ម៉បក់ារសលើក្សពល។ 
ម្បស្សិនសបើអ្នក្បានសម្តៀរខល នួជាសម្ស្សច
សដ្ើរបីបនតសៅរុខ សហើយភាគីម៉ខ ងសទៀត
ចង់សលើក្សពល ម្តវូម្បាក្ដ្ថាអ្នក្ ូន
ដ្ំណឹ្ងដ្លត់ុោការ ីម្បស្សិនសបើអ្នក្ ំោស្ស់។  

 

18.  ត ើ ុលាការលីឹងត វ្ ើអ្វ ីខ្ែះ? 
 
តុោការនីឹងស វ្ ើសស្សចក្ត ីស្សសម្រច។ សស្សចក្ត ី
 ូនដ្ំណឹ្ងអ្ំពីសស្សចក្ត ីស្សសម្រច (ដដ្លសគ
សៅថា “ការវនិិចឆយ”) នឹងផ្តល់ ូន ឬ សផ្ាើ
 ូនភាគីនីរួយៗ។ 
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