
ពាក្យណែនាំក្ន ុងការបាំពេញណបបបទ សុាំមិនបងថ់្លៃតលុាការ 

ណបបបទ FW 001 ៖ ពសន ើសុាំមិនបង់ថ្លៃតុលាការ 

នៅក្ន ុងទំព័រទីមួយ សូមសរនសរពត៌័មានចូលក្ន ុងប្រអរ់នៅផ្នែក្ខាងស្ត ំដៃ 

ៃូចខាងនប្ោម ៖ 

1. ប្រអរ់ទីពីរ ខាងស្ត ំដៃ ៖ សរនសរន ម្ ោះនខានធី និងអាសយដ្ឋា នតុលាោរ ។ 

ព័ត៌មានននោះ មានរង្ហា ញនៅក្ន ុងៃោីរនោោះនៅ និងរណ្ត ងឹតវ៉ា  ដន 

រណ្ត ឹងនល ូវចារ់ ។ 

2. ប្រអរ់ទីរី ខាងស្ត ំដៃ ៖ សរនសរនលខសំណុ្នំរឿង ។ ព័ត៌មានននោះ 

មានរង្ហា ញនៅក្ន ុងៃោីរនោោះនៅ និងរណ្ត ឹងតវ៉ា  ដន រណ្ត ឹងនល ូវចារ់ ។ 

3. ប្រអរ់ទីរួន ខាងស្ត ំដៃ ៖ សរនសរន ម្ ោះសំណុ្នំរឿង ។ ន ម្ ោះសំណុ្ំនរឿង 

គឺជាន ម្ ោះមាា ស់នទោះ និងន ម្ ោះ អែក្ជួល ។ 

នៅនលើទំព័រទីមួយ សូមរំនពញចំណុ្ចទី 1 ៃល់ទី 6 ៃូចខាងនប្ោម ៖ 

1. ផ្នែក្ 1: សរនសរន ម្ ោះ អាសយដ្ឋា ន និងនលខ ទូរស័ពទឲ្យចាស់ 

2. ផ្នែក្ 2: នរើអែក្នធវ ើោរ សូមសរនសរមុខតំផ្ណ្ង ន ម្ ោះនិនោជក្ 

និងអាសយដ្ឋា ននិនោជក្ ឲ្យចាស់  

3. ផ្នែក្ 3: នរើអែក្មិនមាននមធាវ ើនទ សូមសរនសរឲ្យចាស់នូវពាក្យថា 

“តំណាងខល នួឯង” (self-represented) ឬទុក្វចំហនោល ។ 

4. ផ្នែក្ 4: ប្គីសប្រអរ់ទីមួយ ផ្ៃលនៅជារ់ពាក្យថា “តុលាោរ ជាន់ខពស់” 
5. ផ្នែក្ 5: ប្គីសប្រអរ់ ក្ ប្រអរ់ខ ឬប្រអរ់គ ។ ប្គីសយក្ផ្តមួយក្ន ុង
ចំនណាមប្រអរ់ទងំ រី ។ 

a. ប្គីសក្ន ុងប្រអរ់ ក្ នរើអែក្បានទទួល

អតថ ប្រនោជន៍ស្ធារណ្ៈណាមួយ ផ្ៃលមានរាយន ម្ ោះជូន ។ 

សូមកំុ្នលេចប្គីសប្រអរ់ នៅជារ់នឹងជនួំយស្ធារណ្ៈផ្ៃល 

អែក្បានទទួល ។ 

b. ប្គីសប្រអរ់ ខ នរើអែក្មិនបានទទួល

អតថ ប្រនោជន៍ស្ធារណ្ៈណាមួយ ៃូចមានរាយន ម្ ោះជូនខាងនលើ 

នៅផ្ក្ែរនឹងប្រអរ់ ក្ នហើយប្រសិននរើប្បាក់្ចំណូ្លប្គួស្រ

ប្រោំផ្ខររស់អែក្ នសម ើនឹង ឬក៏្តិចជាងចំនួនទឹក្ប្បាក់្ផ្ៃល

មានរាយជូន ។ នរើអែក្ប្គីសប្រអរ់ននោះ 

អែក្ប្តូវរំនពញពត៌័មានក្ន ុងផ្នែក្ទី 7, 8, និង 9 នៅក្ន ុងទំព័រទី ពីរ ។ 

c. ប្គីសប្រអរ់ គ នរើស្ា នភាពររស់អែក្មិនសា ិតក្ន ុងប្រអរ់ ក្ ឬខ ។ 

នរើ អែក្ប្គីសប្រអរ់ននោះ អែក្ប្តូវរំនពញពត៌័មានក្ន ុងទំពរ័ទីពីរ 

ទងំអស់ ។ 

6. ផ្នែក្ 6: ប្គីសប្រអរ់ននោះ នរើអែក្នសែ ើសំុមិនរង់ដលេតុលាោរ 

ក្ន ុងអំឡុងនពល 6ផ្ខ ក្នេងនៅ ។ 



 

នៅក្ន ុងទីព័រទីមួយ សូមចុោះោលររនិចេទ សរនសរន ម្ ោះររស់អែក្ឲ្យចាស់ 

នហើយចុោះហតានលខាពនីប្ោម ។ 
 

 នៅនលើទំព័រទីពរី សរនសរន ម្ ោះររស់អែក្ឲ្យចាស់ និងសរនសរ

នលខសំណុ្ំនរឿងនៅពនីលើ ។ 
 

រំនពញព័ត៌មានក្ន ុងទំពរ័ទីពរីទងំអស់ផ្ៃលនៅសល់ នរើអែក្ប្គីសប្រអរ់ 5(b) 

និងប្រអរ់ 5(c) ដនទំព័រទីមួយ ។ 

1. នរើអែក្ប្គីសប្រអរ់ 5(b) នៅក្ន ុងទំពរ័ទីមួយ 

សូមរំនពញព័ត៌មានក្ន ុងផ្នែក្ទី 7, 8, និងទី 9 ។ ប្តង់ននោះ 

គឺជាក្ផ្នេងផ្ៃលអែក្ប្តូវរំនពញប្បាក់្ចំណូ្ល ប្រោំផ្ខររស់ប្គួស្រអែក្ 

។ 

2. នរើអែក្ប្គីសប្រអរ់ 5(c) ក្ន ុងទំពរ័ទីមួយ 

អែក្ប្តូវរំនពញពត៌័មានទងំអស់ក្ន ុងទំពរ័ទីពរី ។ 

ននោះជាក្ផ្នេងផ្ៃលអែក្ប្តូវសរនសរចូលប្បាក់្ចំណូ្លប្គួស្រប្រោំផ្ខ 

ទឹក្ប្បាក់្ និងប្ទពយសមែតត ិផ្ៃលជាក្មមសិទធិររស់ប្គួស្រអែក្ 

ប្ពមទងំប្បាក់្ោត់ពបី្គួស្រ និងោរចំណាយ ប្រោំផ្ខ ។ 

 
ណបបបទ FW 002 ៖ ពសន ើសុាំមិនបង់ថ្លៃតុលាការបណនែម 

ចាំណាំ ៖ អែក្ប្តូវរំនពញ និងដ្ឋក់្នសែ ើផ្រររទននោះ នរើអែក្នសែ ើសំុឲ្យមាន

ោរវនិិចេ ័យក្ត ីនដ្ឋយគណ្ៈវនិិចេ ័យ ។ 

រំនពញប្រអរ់ទងំអស់នៅផ្នែក្ខាង ស្ត ំ ររស់ទំព័រៃូចខាងនប្ោម ៖ 

1. ប្រអរ់ទីពីរ ខាងស្ត ំដៃ ៖ សរនសរន ម្ ោះនខានធី និងអាសយដ្ឋា នតុលាោរ ។ 

ព័ត៌មានននោះ មានរង្ហា ញនៅក្ន ុងៃោីរនោោះនៅ និងរណ្ត ងឹតវ៉ា  ដន 

រណ្ត ឹងនល ូវចារ់ ។ 

2. ប្រអរ់ទីរី ខាងស្ត ំដៃ ៖ សូមសរនសរនលខសំណុ្ំនរឿងចូល ។ ព័ត៌មានននោះ 

មានរង្ហា ញនៅក្ន ុងៃោីរនោោះនៅ និងរណ្ត ឹងតវ៉ា  ដន រណ្ត ឹងនល ូវចារ់ ។ 

3. ប្រអរ់ទីរួន ខាងស្ត ំដៃ ៖ សរនសរន ម្ ោះសំណុ្នំរឿង ។ ន ម្ ោះសំណុ្ំនរឿង 

គឺជាន ម្ ោះមាា ស់នទោះ និងន ម្ ោះ អែក្ជួល ។ 

សូមរំនពញផ្នែក្ទី 1 ៃល់ទី 6 ៃូចខាងនប្ោម ៖ 

1. ផ្នែក្ 1: សរនសរន ម្ ោះ អាសយដ្ឋា ន និងនលខ ទូរស័ពទឲ្យចាស់ 

2. ផ្នែក្ 2: នរើអែក្មិនមាននមធាវ ើនទ សូមសរនសរឲ្យចាស់នូវពាក្យថា 

“តំណាងខល នួឯង” (self-represented) ឬទុក្វចំហនោល ។ 



3. ផ្នែក្ 3: សរនសរោលររនិចេទចុងនប្ោយ ផ្ៃលអែក្បាននសែ ើសំុ

មិនរង់ដលេតុលាោរ ផ្ៃលតុលាោរបានយល់ប្ពមតាមសំនណ្ើននោះ ។ 

សូមទុក្វចំហនោល នរើសិនជា មិនមាន ។ 

4. ផ្នែក្ 4: ប្គីសយក្ផ្តប្រអរ់ណាផ្ៃលអាចអនុវតតបានចំនពាោះអែក្ 

នរើអែក្បាននសែ ើសំុមិនរង់ដលេតុលាោរក្ន ុងនពល លមីៗ ។ 

5. ផ្នែក្ 5: ប្គីសប្គរ់ប្រអរ់ផ្ៃលអែក្ចង់សំុតុលាោរមិនរង់ដលេ ។ ប្គីសប្រអរ់ 

ទីមួយ ផ្ៃលមានពាក្យថា “ដលេគណ្ៈវនិិចេ ័យ និងដលេចំណាយ” (Jury fees 

and expenses) នរើអែក្នសែ ើសំុឲ្យមានោរវវនិិចេ ័យក្ត ីនដ្ឋយ គណ្ៈវនិិចេ ័យ ។ 

6. ផ្នែក្ 6: ពនយល់មូលនហតុផ្ៃលអែក្ប្តូវោរឲ្យមាន 
 

ោរវនិិចេ ័យក្ត ីនដ្ឋយគណ្ៈវនិិចេ ័យ ។ ចុោះោលររនិចេទ សរនសរន ម្ ោះអែក្ឲ្យចាស់ 

រចួចុោះហតានលខា នៅព ីនប្ោម ។ 

 

ណបបបទ FW 003 ៖ ពសចក្ត ីបង្គា ប់ចាំពពាោះការមនិបងថ់្លៃតុលាការ 

រំនពញប្រអរ់ទងំអស់នៅផ្នែក្ខាង ស្ត ំ ររស់ទំព័រៃូចខាងនប្ោម ៖ 

1. ប្រអរ់ទីពីរ ខាងស្ត ំដៃ ៖ សរនសរន ម្ ោះនខានធី និងអាសយដ្ឋា នតុលាោរ ។ 

ព័ត៌មានននោះ មានរង្ហា ញនៅក្ន ុងៃោីរនោោះនៅ និងរណ្ត ងឹតវ៉ា  ដន 

រណ្ត ឹងនល ូវចារ់ ។ 

2. ប្រអរ់ទីរី ខាងស្ត ំដៃ ៖ សូមសរនសរនលខសំណុ្ំនរឿងចូល ។ ព័ត៌មានននោះ 

មានរង្ហា ញនៅក្ន ុងៃោីរនោោះនៅ និងរណ្ត ឹងតវ៉ា  ដន រណ្ត ឹងនល ូវចារ់ ។ 

3. ប្រអរ់ទីរួន ខាងស្ត ំដៃ ៖ សរនសរន ម្ ោះសំណុ្នំរឿង ។ ន ម្ ោះសំណុ្ំនរឿង 

គឺជាន ម្ ោះមាា ស់នទោះ និងន ម្ ោះ អែក្ជួល ។ 

រំនពញផ្នែក្ទី 1 និងទី 2 ៃូចខាងនប្ោម ៖ 

1. ផ្នែក្ 1: សរនសរន ម្ ោះររស់អែក្ និង អាសយដ្ឋា ន 

2. ផ្នែក្ 2: នរើអែក្មិនមាននមធាវ ើនទ សូមសរនសរឲ្យចាស់នូវពាក្យថា 

“តំណាងខល នួឯង” (self-represented) ឬទុក្វចំហនោល ។ 

នៅក្ន ុងទំព័រទីពរី និងទីរី សរនសរន ម្ ោះររស់អែក្ឲ្យចាស់ 

និងនលខសំណុ្ំនរឿងនៅផ្នែក្ខាងនលើដនទំពរ័ ។ 

ហាមសរនសរអវ ើននេងនទៀត ដ្ឋក់្ចូលក្ន ុងផ្រររទននោះ ។ 

តុលាោរនឹងរំនពញពត៌័មានទងំអស់ផ្ៃលនៅសល់ ។ 


