
ពាក្យណែនាំដ ើម្បបីាំដេញណបបបទចដម្ល ើយ (ណបបបទ UD 105) 

សូមបំពេញផ្នែកខាងព ើនៃផ្បបបទចពមល ើយ ដូចខាងពរោម ៖ 

1. របអប់ទីមួយ ផ្នែកខាងពវេង ៖ សូមសរពសរព ម្ ោះ អាសយដ្ឋា ៃ ព ខទូរស័េទ 

ៃិង អាសយដ្ឋា ៃអ ីពម៉េ របស់អែកឲ្យបាៃចាស់ ។ 

រចួសរពសរព ម្ ោះពខាៃធីផ្ដ ពេបាៃដ្ឋក់ពសែ ើសំណ ំពរឿងកតរីបស់អែក 

ៃិងអាសយដ្ឋា ៃត លាោរ ។ េ័ត៌មាៃពៃោះ 

មាៃបង្ហា ញពៅកន ុងដោីរពោោះពៅ ៃិងបណត ឹងតវ៉ា  នៃ បណត ងឹនល វូចាប់ ។ 

2. របអប់ទីេីរ ពៅខាងពវេងនដ ៖ សរពសរព ម្ ោះរបស់ពដើមបណត ឹង (ភាេីមាា ស់នទោះ) 

ដូចគ្នែ ពៅៃឹងអេីផ្ដ សរពសរពៅកន ុងពាកយបណត ងឹតវ៉ា  ឲ្យបាៃចាស់ ។ 

សរពសរព ម្ ោះច ងបណត ងឹ (ភាេីអែកជួ ) ដូចគ្នែ ពៅៃឹងអេីផ្ដ សរពសរ

ពៅកន ុងពាកយបណត ងឹតវ៉ា  ឲ្យបាៃចាស់ ។ 

ពបើសិៃជាសំណ ំពរឿងមាៃពាក់េៃ័ធមៃ សសពរចើៃ 

សូមសរពសរព ម្ ោះអែកទងំព ោះចូ ទងំ អស់ ។ 

3. របអប់ទីេីរ ខាងស្ត ំនដ ៖ សូមសរពសរព ខសំណ ពំរឿងចូ  ។ េ័ត៌មាៃពៃោះ 

មាៃពៅកន ុងដីោរពោោះពៅ ៃិងពាកយបណត ងឹតវ៉ា នៃ បណត ងឹនល វូចាប់ ។ 

ផ្នែក 1 ៖ ច ងចពមល ើយ 

សរពសរព ម្ ោះរបស់អែកចូ  

ផ្នែក 2 ៖ សូមរេីសយកផ្តមួយ នៃរបអប់ទងំេរី  

សូមរេីសរបអប់ ក របសិៃពបើចំៃួៃទឹករបាក់ផ្ដ ពសែ ើស ពំដ្ឋយ

ភាេីមាា ស់នទោះ កន ុងទំេ័រទី 2 នៃផ្បបទបណត ងឹតវ៉ា  មាៃបរមិាណតិចជាង 

$1,000 ។ ពបើមិៃដូព ែ្ ោះពទ សូមរេីសយករបអប់ ខ ។ 

ពបើអែករេីសយករបអប់ ខ េឺមាៃៃ័យថា ពៅរតង់ប ទ ត់ ទីមួ្យ 

សូមសរពសរព ខកឋាខ័ណឌ ពចញេបីណត ងឹតវ៉ា របស់ភាេីមាា ស់នទោះ 

ផ្ដ អែកេិតថាវខ សេោីរេតិ ឬមិៃរតឹមរតូវ ព ើយពៅរតង់ប ទ ត់ ទីេីរ 

សូមសរពសរព ខកឋាខ័ណឌ  ពចញេបីណត ងឹតវ៉ា របស់ភាេីមាា ស់នទោះ ផ្ដ អែក

មិៃមាៃេ័ត៌មាៃរេប់រគ្នៃ់ ពដើមបអីាចដងឹបាៃថា 

ខលឹមស្រកន ុងកឋាខ័ណឌ ព ោះ េិត ឬមិៃេតិ ។ 

ផ្នែក 3 ៖ ភសត ុតាងជាក់ផ្សតងពដើមបោីរពារ 

សូមអាៃខលឹមស្រនៃកឋាខ័ណឌ  កន ុងរបអប់ (a) ដ ់ (j) 

ពដ្ឋយយកចិតតទ កដ្ឋក់ ព ើយរេីសព ើចំណ ចោរពារទងំអស់

ផ្ដ អែកេិតថា វពាក់េៃ័ធជាមួយអែក ។ 



ពបើអែករតូវដ្ឋក់បញ្ច  ូ “ឯកស្រភាា ប់ 3L” (Attachment 3L) 

ជាមួយៃឹងចពមល ើយរបស់អែក សូមរេីសរបអប់ (k) ៃិង (l) ។ 

ពបើអែកមិៃដ្ឋក់បញ្ច  ូ “ឯកស្រភាា ប់ 3L” (Attachment 3L) ជាមួយៃឹង

ចពមល ើយរបស់អែកពទ សូមសរពសរចូ ៃូវោរេតិ   

ពដើមបីគំ្នរទមូ ព ត របស់អែក 

សរមាប់ោររេីសយកភសត ុតាងជាក់ផ្សតងណាមួយ កន ុងរបអប់ទី 3(a) ដ ់ 3(j) 

។ សូមសរពសរោរេិត  ពៅខាងពរោមចំណ ច 3(l) ។ 

 

ផ្នែក 4 ៖ ពសចកត ីផ្លលងពនសងពទៀត 

សូមរេីសកន ុងរបអប់ 4(a) ពបើអែកផ្ ងរស់ពៅកន ុងនទោះព ោះពទៀតព ើយ 

ព ើយសូមសរពសរោ បរពិចេទផ្ដ អែកបាៃពរពីចញេនីទោះព ោះ ។ 

រេីសរបអប់ 4(b) ពបើអែកេិតថា នលលជួ នទោះរបស់អែកខពស់ពេក ពដ្ឋយស្រ

ផ្តបញ្ហា របស់នទោះពៃោះ ឬពដ្ឋយស្រផ្តពេវយតនមលខពស់ ួសេតីនមលេតិ 

ពដ្ឋយព ត ន អេមួីយ រចួសូមពធេ ីោរេៃយ ់ ។ ឧទ រណ ៍អែកអាច

សរពសរថា “តនមលជាក់ផ្សតងនៃោរជួ នទោះពៃោះ ខពស់ ួសរបមាណ 

ពដ្ឋយស្រផ្តនទោះពៃោះ មាៃបញ្ហា  រតូវោរជួសជ   

ផ្តមាា ស់នទោះមិៃបាៃជួសជ  ព ើយ” ។ (The fair rental value of the 
premises is too high because there are problems in my home that 
need repair that the landlord hasn’t repaired. 

ផ្នែក 5 ៖ សំពណើរបស់ភាេីច ងបណត ឹង 

សូមអាៃពសចកត ីផ្លលងទងំពៃោះ កន ុងរបអប់ 5(a) ដ ់របអប់ 5(e) 

ពដ្ឋយយកចិតតទ កដ្ឋក់ ព ើយរេីសយករបអប់ណាផ្ដ រតឹមរតូវ

ចំពពាោះអែក ។ របអប់ 5(e) េឺជាកផ្ៃលងផ្ដ អែកអាចពសែ ើស ំ

បផ្ៃែមដ ់ត លាោរ ដូចជាពសែ ើស ំឲ្យមាៃោរ

វវៃិិចេ ័យកត ីពដ្ឋយពរបើេណវៃិិចេ ័យ ។ 

ផ្នែក 6 ៖ ចំៃួៃទំេ័រដ្ឋក់ភាា ប់មកជាមួយ ។ 

ពបើអែករតូវដ្ឋក់បផ្ៃែមទំេរ័ជាឯកស្រភាា ប់ ដូចជា “ឯកស្រភាា ប់ 3L” 

(Attachment 3L) សូមរេីសរបអប់ទី 6 (Box 6) ព ើយ

សរពសរចូ ចំៃួៃទំេ័រផ្ដ អែកដ្ឋក់បញ្ច  ូជាឯកស្រភាា ប់ ។ 

ផ្នែក 7 ៖ ជំៃួយចំពពាោះដពំណើរោរត លាោរេពិសសអំេោីរបពណតញពចញ 

សូមរេីសរបអប់េីម ខពាកយថា “មិៃបាៃបង់” (did not) 

ពបើសិៃជាអែកមិៃបាៃបង់របាក់ឲ្យពេជួយនត ់ដំបូ ម ៃដ ់អែក 



ឬជួយអែកកន ុងោរបំពេញផ្បបបទពៃោះ 

ព ើដំពណើរោរត លាោរេពិសសអំេោីរបពណតញពចញ ។ 

សរពសរព ម្ ោះអែកឲ្យចាស់ រចួច ោះ តែព ខាពៅខាងពរោមទំេរ័ 

េីពរោមរបពោេផ្ដ សរពសរថា “ចំពពាោះអែកជាភាេីច ងបណត ងឹៃីមួយៗ ផ្ដ 

ចពមល ើយរបស់ខល ៃួរតូវបាៃដ្ឋក់ពសែ ើដ ់ត លាោរ រតូវសរពសរព ម្ ោះកន ុងចំណ ចទី 1 

ព ើយរតូវច ោះ តែព ខាព ើចពមល ើយពៃោះ របសិៃពបើពមធាវរីបស់ខល ៃួមិៃបាៃ

ច ោះ តែព ខាពទព ោះ” ។ (Each defendant for whom this answer is filed must 
be named in item 1 and must sign this answer unless his or her attorney 
signs.) 

ពៅខាងពរោមបំន តនៃទំេរ័ េីពរោមពាកយថា “ោរពនទៀងផ្ទទ ត់” (Verification) 

សូមច ោះោ បរពិចេទ សរពសរព ម្ ោះឲ្យចាស់ ៃិងច ោះ តែព ខា ។ 


