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1. ទិដ�ភាពទូេទ 

1.A. គំនូសតងលំហូរដំេណ រករបេណ� ញេចញ (ករឃាឃំាងេដយខុសច្បាប់) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ចក់េសរបិទ  ឈ�ះក�ី ចញ់ក�ី 

ស� ក់េននិងបង់ៃថ�ឈ�ួលែដលជំពក់ 

*ៃថ�កំណត់េដយតុលករមិនរប់ប��ូ លៃថ�េសរ ៍ៃថ�អទិត្យ និងៃថ�ស្រមាករបស់តុលករេទ។  

ៃថ�ទី0 = ៃថ�ែដលអ�កជួលចូលេន ចំែណកៃថ�ទី1 = ៃថ�បនា� ប់។ 

្របសិនេបៃថ�ចូលេនផា� ល់ខ�ួន – រយៈេពលៃថ� 5 តុលករ 

្របសិនេបេសវ្រត�វបានជំនួសេដយសមាជិកក�ុងបន�ុក្រគ�សរ – រយេពល 10 ៃថ�តម្របតិទិន + រយៈេពល 5ៃថ�តុលករ 

្របសិនេប្រត�វបានបិទផ្សោយេនេលលំេនដ� នរបស់អ�កជួល និងេផ�តមសំបុ្រត – រយៈេពល 10ៃថ�តម្របតិទិន + រយៈេពល 

5 កំណត់េដយតុលករ  

គា� នចេម�យ 

ករជំនំជ្រមះ - ក�ុងរយៈេពល 10ៃថ�ៃន

ករដក់ពក្យេស�សំុចេម�យ គួរទទួល

បានលិខិតេដយមានកលបរេិច�ទ

តុលករ ករជំនំុជ្រមះនឹង្រត�វកំណត់

េឡងក�ុងរយៈេពល 21ៃថ�។ 

សវនករ និង បណ�ឹ ង – សំណំុឯកសរតុលករ ែដល្រត�វផ�ល់ជូនអ�កជួល ឬសមាជិក្រគ�សរមុនេពល

ែដលមា� ស់ផ�ះអចចប់េផ�មេរឿងក�ីតុលករពីបទឃាឃំាងេដយខុសច្បាប់បាន។ ឯកសរទំងេនះមិន

គួរប��ូ នេចញេ្រកយផុតកំណត់ករជូនដំណឹងេទ។  

ចេម�យ 

សល្រកមកំបំាងមុខ 

ករេដះ�សយ – អចេកត

េឡងមុន ឬក�ុងអំឡុង

 

អ�កជួលមានរយៈេពល្របំាៃថ�ផ�ល់េដយ

តុលករេដម្បេីធ�ករេឆ�យតប! 

អចនឹងមានករពន្យោេពល

អនុវត�ដីកបង� ប់តុលករ 

និង ករេធ�េមាឃភាពៃន

សល្រកមកំបំាងមុខ 

ករជូនដំណឹង – មុនេពលែដលមា� ស់ផ�ះដក់បណ�ឹ ងេរឿងក�ីករឃាឃំាងេដយខុសច្បាប់េទតុល ពួក

េគ្រត�វែតផ�ល់ដល់អ�កជួលនូវករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ ករជូនដំណឹងផ�ល់េពលេវលក�ុង

ចំនួនជាក់លក់ ចេនា� ះពី 3-90 ៃថ� េដម្បីអនុវត�សកម�ភាព ដូចជាករទូទត់សងៃថ�ឈ�ួលែដលជំពក់ 

ផ្សះផ្សោកររបំំពបំពនេលករជួល ឬ ករបេណ� ញេចញពីលំេនដ� នជាេដម។  

សមា� ល់៖ ែផ�កេនះេរៀបរប់ពីអ�ីែដល្រត�វបានសន�ិដ� នថាេកតេឡងេនេពលែដលមា� ស់ផ�ះអនុវត�

ច្បាប់បេណ� ញេចញ។ ្របសិនេបអ�កមិន្របាកដេថេតមា� ស់ផ�ះរបស់អ�កកំពុងែតអនុវត�តមច្បាប់បេណ� ញ

េចញឬអត់េនាះ អ�កគួរែតពិភាក្សោជាមួយនឹងេមធាវកីរពរេរឿងក�ីករបេណ� ញេចញ។ 

ករចក់េសរបិទ – រយៈេពល 7-9 ៃថ�េ្រកយ, បូ៉លីស

នឹងបិទេសចក�ីជូនដំណឹងេដម្បីឲ្យចកេចញ។ រយៈ

េពល 5-7 ៃថ�េ្រកយ បូ៉លីសនឹង្រតឡប់មកវញិ េហយ

បង�ំឲ្យ្រគប់គា� ចកេចញក�ុងរយៈេពល 5 នាទី។ អ�ក

ជួលនឹងមិន្រត�វបានផ�ល់េពលឲ្យេរៀបចំអីវ៉ន់េឡយ។ 
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1.B. កំែណបរយិាយពីដំេណ រករបេណ� ញេចញ (ករឃាឃំាងេដយខុសច្បាប់)  

សមា� ល់៖ ែផ�កេនះេរៀបរប់ពីអ�ីែដល្រត�វបានសន�តថាេកតេឡងេនេពលមា� ស់ផ�ះ

អនុវត�ច្បាប់បេណ� ញេចញ។ ្របសិនេបអ�កមិន្របាកដថាេតមា� ស់ផ�ះរបស់អ�កនឹង

អនុវត�តមច្បាប់បេណ� ញេចញ ឬអត់េនាះ អ�កគួរែតពិភាក្សោជាមួយនឹងេមធាវ ី

ករពរក�ីករណីបេណ� ញេចញ។  

 

ជំហនទី 1 កររជូនដំណឹងពីមា� ស់ផ�ះ – មុនេពលែដលមា� ស់ផ�ះដក់បណ�ឹ ងពី

ករបេណ� ញេចញេទកន់តុលករេនាះ ពួកេគ្រត�វែតផ�ល់ដល់អ�កជួលនូវ  

ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ ករជូនដំណឹងផ�ល់េពលេវលក�ុងចំនួន

ជាក់លក់ ចេនា� ះពី 3-90 ៃថ� េដម្ីបអនុវត�សកម�ភាព ដូចជាករទូទត់សងៃថ�ឈ�ួល

ែដលេនជំពក់ “ផ្សះផ្សោ” (ជួសជួល) ករបំពនេលកិច�សន្យោជួល ឬ "ចកេចញ" 

(េរ េចញ) ពីលំេនដ� ន។ ្របសិនេបអ�កមានសំណួរអំពីករករពរករបេណ� ញ

េចញក�ុងស� នភាព COVID-19 េដយសរែតមិនបានបង់្របាក់ឈ�ួលេនាះ និង

វធិានជូនដំណឹងពិេសសេនាះ សូមចូលេមល៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-housing 
 

ជំហនទី 2 ករេកះេហ និង បណ�ឹ ង – ទំងេនះជាសំណំុឯកសរតុលករ 

ែដល្រត�វ “ប��ូ នេទឲ្យ” (ផ�ល់ជូន) អ�កជួល ឬសមាជិក្រគ�សរមុនេពលែដល

មា� ស់ផ�ះអចចប់េផ�មដំេណ រករេរឿងក�ីតុលករពីករបេណ� ញេចញបាន។ 

ឯកសរទំងេនះមិនគួរប��ូ នេទឲ្យេ្រកយផុតកំណត់ករជូនដំណឹងេឡយ។ 

ករេ្រកនរម�ឹក – េនេពលអ�កជួលទទួលបានករេកះេហ និងពក្យ

បណ�ឹ ងេហយអ�កជួលមានេពល 5ៃថ�តុលករ* េដម្ីបេឆ�យតបេដយ “ចេម�យ” 

មួយែដលជាទ្រមង់ែបបបទតុលករ េហយដក់វេនតុលករ។ មជ្ឈមណ� ល

ជួយខ�ួនឯងរបស់តុលករក�ុងមូលដ� ន អចជួយដល់អ�កជួលក�ុងករបំេពញ

ទ្រមង់េនះបាន។ េគហទំព័រតុលករក�ុងមូលដ� ន និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង អច

https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-housing
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រកបានេនទីេនះ៖ https://www.courts.ca.gov/find-my-
court.htm?query=browse_courts 
 

*ៃថ�តុលករមិនរប់ប��ូ លៃថ�េសរ ៍ៃថ�អទិត្យ និងៃថ�ឈប់ស្រមាករបស់

តុលករេទ។ ៃថ�ទី0 = ៃថ�ែដលអ�កជួលចូលេន ចំែណកៃថ�ទី1 = ៃថ�បនា� ប់។ 

្របសិនេបប��ូ នមកេដយផា� ល់ខ�ួន អ�កជួលមានេពល 5ៃថ�តុលករេដម្ីបេធ�ករ

េឆ�យតប។ ្របសិនេបពក្យបណ�ឹ ងនិងករេកះេហ្រត�វបានប��ូ នេទកន់សមាជិក

ក�ុងបន�ុក្រគ�សរ (“េសវៃនដំេណ រករ”) 10ៃថ�េល្របតិទិន + 5ៃថ�កំណត់េដយ

តុលករ េដម្ីបដក់បណ�ឹ ងេឆ�យតប។ ្របសិនេប្រត�វបានបិទេនេលលំេនដ� ន

របស់អ�កជួល និងប��ូ នតមសំបុ្រតេនាះ 10ៃថ�េល្របតិទិន + 5ៃថ�កំណត់េដយ

តុលករ េដម្ីបដក់បណ�ឹ ងេឆ�យតប។ 

 

ជំហន 3.A. ក�ុងករណីែដលអ�កជួលមិនបានដក់បណ�ឹ ងេឆ�យតប – សល្រកម

កំបំាងមុខ និងករចក់េសរបិទ។ 

សល្រកមកំបំាងមុខអច្រត�វបានេចញេដយតុលករ្របឆំាងចំេពះអ�កជួល 

ក�ុងករណីែដលពួកេគមិនបានដក់បណ�ឹ ងេឆ�យតបេទនឹងពក្យបណ�ឹ ងនិង

ករេកះេហេទេនាះ។ េនះមានន័យថា អ�កជួល្រត�វបានបេណ� ញេចញេដយ

ស�័យ្របវត�ិេដយមិនចំបាច់មានសវនករេឡយ។ ក�ុងរយៈេពល 7-9 ៃថ�េ្រកយ

សល្រកមកំបំាងមុខ បូ៉លីសនឹងបិទេសចក�ីជូនដំណឹងឲ្យេរ េចញ េហយ 5-7 

ៃថ�េ្រកយមក បូ៉លីសនឹង្រតឡប់មកវញិនិងបង�ំឲ្យមនុស្ស្រគប់គា� ចកេចញ

ក�ុង   រយៈេពល 5នាទី។ អ�កជួលនឹងមិន្រត�វបានផ�ល់េពលវលឲ្យេរៀបចំអីវ៉ន់

េឡយ។ អចនឹងមានទ្រមង់ៃនករសេ�ង� ះ ែដលេគេហថា “ករពន្យោេពល

អនុវត�ដីកបង� ប់តុលករ” និង “ករេធ�េមាឃភាព” ក�ុងករណីមានេហតុផល

ែផ�កច្បាប់ចំេពះមូលេហតុបេណ� ញេចញមិនគួរ្រត�វអនុវត�េឡយ។ េទះជាយ៉ាង

https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
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ណា ទ្រមង់ៃនករសេ�ង� ះទំងេនះមានលក�ណៈក្រម និងជាេហតុករណ៍

ជាក់លក់ ដូេច�ះអ�កជួលគប្ីបពិភាក្សោជាមួយេមធាវែីផ�កករបេណ� ញេចញ។ 
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ជំហន 3.B. ្របសិនេបអ�កជួលបានដក់បណ�ឹ ងេឆ�យតប – ករេដះ�សយប�� ប់ 

ឬ ករជំនំុជ្រមះក�ី 

 

ករេដះ�សយប�� ប់ – អ�កជួលនិងមា� ស់ផ�ះេធ�ករ្រពមេ្រព�ងគា� មួយ។  

ឬ 

ករជំនំុជ្រមះ - ជាទូេទក�ុងរយៈេពល 10ៃថ�ៃនករដក់បណ�ឹ ងេឆ�យតប អ�កជួល

គួរទទួលបានលិខិតមួយច្បាប់េដយមានកលបរេិច�ទកំណត់េដយតុលករ។ 

អង�ជំនំុជ្រមះនឹង្រត�វកំណត់្របែហល 21ៃថ�េ្រកយពីអ�កជួលបានដក់បណ�ឹ ង

េឆ�យតប។ េទះជាយ៉ាងណា អ�កជួលមិនគួរសន�តថា ពួកេគនឹងទទួលបាននូវ

ករជូនដំណឹងភា� មៗេនាះេទ ដូេច�ះពួកេគគួរែតសកសួរមកតុលករជាមុន 

េដម្ីបឲ្យដឹងពីកលបរេិច�ទសវនាករ។  

 

្របសិនេបអ�កជួលចញ់ក�ី – អ�កជួល្រត�វបានចក់េសរមិនឱ្យចូល – នីតិវធីិបិទ

ជូនដំណឹងនិងេពលេវលកំណត់ករចក់េសរបិទដូចគា� េនះ ្រត�វបានេរៀបរប់

ស�ិតេនេ្រកមជំហន 3.A. 

 

្របសិនេបអ�កជួលឈ�ះក�ី – អ�កជួលបន�ស� ក់េននិងបង់ៃថ�ឈ�ួលែដលបានជំពក់។ 
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2. ករេឆ�យតបេទនឹងករេកះេហនិងពក្យបណ�ឹ ង – ចេម�យនិង

ទ្រមង់ែបបបទតុលករេផ្សងេទៀត 

ែផ�កេនះពន្យល់ពីទ្រមង់ែបបបទ ែដលេ្រចនដក់មកតុលករេ្រកយពីអ�កជួល

ទទួលបានករេកះេហនិងពក្យបណ�ឹ ង។ ក៏មានផងែដរនូវតំណភា� ប់ ែដលផ�ល់

នូវធនធានបែន�មពីរេបៀបបំេពញទ្រមង់ែបបបទ និងទីកែន�ងេទេស�សំុជំនួយ

បែន�ម។ ែផ�កេនះនឹងផ�ល់នូវព័ត៌មានបែន�មពីទ្រមង់ែបបបទដូចខងេ្រកម៖  

• ចេម�យ  

• ឯកសរភា� ប់េទនឹងចេម�យ (មិនត្រម�វ)  

• ភ័ស�ុតងប�� ក់ពីេសវកម�  

• ករទមទរឲ្យមានគណៈវនិិច�័យក�ី (មិនត្រម�វ) 

• ករេលកែលង្របាក់្របដប់ក�ី (មិនត្រម�វ) 

ចេម�យ៖ 

េដម្ីបេឆ�យតបចំេពះករទមទររបស់មា� ស់ផ�ះ្របឆំាងនឹងពួកេគេនក�ុង     

ករេកះេហនិងពក្យបណ�ឹ ងេនាះ អ�កជួលអចដក់ “បណ�ឹ ងេឆ�យតប” មួយេន

តុលករេដម្ីប៖ 

• បដិេសធរល់ករេលកេឡងេដយមិន្រតឹម្រត�វេធ�េឡងេដយមា� ស់ផ�ះ

របស់េគេនក�ុងពក្យបណ�ឹ ង និង  

• ប�� ក់ពីករករពរទំងឡាយណា ែដលពួកេគអចមានចំេពះករបេណ� ញ

េចញ។  

្របសិនេបគា� នករេឆ�យតបចំេពះបណ�ឹ ង្រត�វបានដក់េនាះ េច្រកម ឬ ្រកឡាប�� ី

អចេចញសល្រកមកំបំាងមុខ េហយ្របែហលជា 12-14ៃថ�េ្រកយមក បូ៉លីស

អចចក់េសរមិនឲ្យអ�កជួលេចញចូលផ�ះរបស់េគ។  
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តុលករបានបេង�តទ្រមង់បណ�ឹ ងេឆ�យតបមួយ។ ទ្រមង់ែបបបទទំេនរ អចែស�ងរក

បានេនទីេនះ៖ https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-105. 

េសចក�ីែណនំាលម�ិតពីករបំេពញទ្រមង់បណ�ឹ ងេឆ�យតបអចរកបានេនទីេនះ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-
attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf, េនក�ុងឯកសរែណនំារបស់

េយងអំពីករេឆ�យតបេទនឹងបណ�ឹ ងបេណ� ញេចញ អចរកបានេនទីេនះ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-
eviction-lawsuit.  

វេីដអូែណនំាខ�ីតមអនឡាញ ែដលបង� ញដល់អ�កជួលពីរេបៀបបំេពញទ្រមង់

ចេម�យ អចរកបានេនទីេនះ៖ 
https://www.youtube.com/watch?v=NZNb3WVFo8s. 

េនេពលអ�កជួលដក់បណ�ឹ ងេឆ�យតបេនតុលករ អ�កជួល “ប��ូ ន” ឬ យកេទជូន 

បណ�ឹ ងេឆ�យតបរបស់េគមួយច្បាប់េទកន់មា� ស់ផ�ះរបស់ពួកេគ (សូមេមលែផ�ក 

“ភ័ស�ុតងប�� ក់ពីេសវកម�” ខងេ្រកម)។  

ឯកសរភា� ប់េទនឹងបណ�ឹ ងេឆ�យតប (មិនត្រម�វ) 

អ�កជួលខ�ះដក់បែន�មនូវករករពរែផ�កច្បាប់ែដលមិន្រត�វបានរយេនេល

ទ្រមង់ែបបបទបណ�ឹ ងេឆ�យតបរបស់តុលករ េដយករដក់ឯកសរភា� ប់ជាមួយ

នឹងបណ�ឹ ងេឆ�យតបរបស់េគ។ ទ្រមង់ឯកសរភា� ប់ អចែស�ងរកបានេនទីេនះ៖ 

ឯកសរភា� ប់ 3l ឯកសរភា� ប់ទូទំងរដ� (pdf)។ េ្រកយពិនិត្យឯកសរភា� ប់និង      

ករករពរេដយ្រប�ង្របយ័ត�រចួមក អ�កជួលអចគូសក�ុង្របអប់ែដលសម�សប

ស្រមាប់ពួកេគ។ ឯកសរក�ុងទ្រមង់ PDF ក៏អចរកបានេនក�ុងឯកសរែណនំា

របស់ DRC ពីរេបៀបេឆ�យតបេទនឹងបណ�ឹ ងបេណ� ញេចញបានេនទីេនះែដរ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-
eviction-lawsuit. 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-105
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_4_UD_105_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
https://www.youtube.com/watch?v=NZNb3WVFo8s
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_6__Attachment_3l_Attachment_StateWide.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
https://www.disabilityrightsca.org/publications/fact-sheet-how-to-answer-an-eviction-lawsuit
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ភ័ស�ុតងប�� ក់ពីេសវកម�៖ 

បណ�ឹ ងេឆ�យតបមួយច្បាប់ចំបាច់្រត�វប��ូ ន (យកេទ្របគល់ឲ្យ) េទដល់មា� ស់ផ�ះ 

ឬ េមធាវរីបស់មា� ស់ផ�ះ។ េនក�ុងរដ�កលីហ�័រញ៉ា អ�កជួលអចប��ូ នឯកសរេទ

កន់មា� ស់ផ�ះរបស់េគតមសំបុ្រតបាន។ េសវកម�ចំបាច់្រត�វេធ�េឡងេដយ

នរណាមា� ក់ែដលមានអយុេលសពី 18ឆា� ំ ែដលមិនពក់ព័ន�េនក�ុងពក្យបណ�ឹ ង

បេណ� ញេចញេទ។ បុគ�លេនាះចំបាច់្រត�វបំេពញនិងចុះហត�េលខេលទ្រមង់ 

“ប�� ក់ភ័ស�ុតងពីេសវកម�”។  

ទ្រមប់ែបបបទទំេនរ “ប�� ក់ភ័ស�ុតងពីេសវកម�” អចែស�ងរកបានេនទីេនះ៖ 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/POS-030. េសចក�ីែណនំាលម�ិតអំពី

ករបំេពញទ្រមង់ែបបបទ “ប�� ក់ភ័ស�ុតងពីេសវកម�” េនះ អចរកបានេន

ខងេ្រកយៃនទ្រមង់ែបបបទប�� ក់ភ័ស�ុតងពីេសវកម� និងក៏មានេនទីេនះែដរ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-
attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf.  

្របយ័ត�៖ េ្រកយបំេពញេសវចប់ អ�កជួលចំបាច់្រត�វដក់ទំងទ្រមង់ែបបបទ 

“ប�� ក់ភ័ស�ុតងពីេសវកម�” និង “បណ�ឹ ងេឆ�យតប” ច្បាប់េដមេនតុលករ។  

ករទមទរឲ្យមានករជំនំុជ្រមះេដយគណៈវនិិច�័យ៖  

អ�កជួលមានជេ្រមសឲ្យេរឿងក�ីរបស់េគ្រត�វបានសេ្រមចេដយគណៈវនិិច�័យ 

ែដលជា្រក�មមនុស្សមួយ្រក�មមកពីសធារណៈជន ែដលសេ្រមចក�ី ឬ 

សេ្រមចេដយអង�េច្រកម។ អង�ជំនំុជ្រមះេដយមានគណៈវនិិច�័យ ្រត�វបាន

េហថា អង�ជំនំុជ្រមះ គណៈវនិិច�័យ េហយអ�កជួលែដលចង់បានករជំនំុ

ជ្រមះេដយ  គណៈវនិិច�័យ ្រត�វែតេស�សំុជាមុន។ អង�ជំនំុជ្រមះ្រត�វសេ្រមចេឡង

េដយេច្រកម និងគា� នគណៈវនិិច�័យ្រត�វបានេហថាករជំនំុជ្រមះេដយ“

េច្រកម”។ មានទំងគុណសម្បត�ិនិងគុណវបិត�ិចំេពះករជំនំុជ្រមះេដយ

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/POS-030
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_7_POS_Instructions.pdf


ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏

មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  13 

គណៈវនិិច�័យ និងករជំនំុជ្រមះេដយេច្រកម។ ្របសិនេបអ�កជួលមិនច្បាស់ថា

្រត�វេ្រជសេរ សយកមួយណាេនាះ ពួកេគអចពិភាក្សោជាមួយេមធាវកីរពរក�ី

ករបេណ� ញេចញបាន។  

 

្របសិនេបអ�កជួលចង់បានគណៈវនិិច�័យជាងេច្រកមេនាះ ឲ្យសេ្រមចេលលទ�ផល

ៃនេរឿងក�ីរបស់េគេនាះ ពួកេគអចេស�សំុឲ្យមានករជំនំុជ្រមះរបស់គណៈវនិិច�័យ

េនក�ុង “បណ�ឹ ងេឆ�យតប” របស់ពួកេគ ឬ ពួកេគអចដក់ឯកសរដច់េដយ

ែឡកបាន។ េនះជាទ្រមង់ស�ង់ដរបស់តុលករេដម្ីបេស�សំុករជំនំុជំរះេដយ        

គណៈវនិិច�័យ៖ https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-150. ទ្រមង់គំរូ

ឯកសរជា Word ែដលអចេ្រប្របាស់បានេដម្ីបេស�សំុអង�ជំនំុជ្រមះគណៈ

វនិិច�័យ្រត�វភា� ប់េនទីេនះ៖ ទ្រមង់គំរូសំុឲ្យមានករជំនំុជ្រមះេដយគណៈវនិិច�័យ 

(docx)។ អ�កជួលអចបំេពញេនក�ុងវង់្រកចកនិងែផ�កប�� ក់េដយពណ៌ េហយ

ែកស្រម�លទ្រមង់ែបបបទទំងពីរមុននឹងដក់េនតុលករ។  

្របសិនេបអ�កជួលសេ្រមចេស�សំុករជំនំុជ្រមះគណៈវនិិច�័យេនក�ុងឯកសរ

ដច់េដយែឡក ជាជាងេនក�ុងបណ�ឹ ងេឆ�យតបរបស់េគ ពួកេគនឹងចំបាច់្រត�វ

ប��ូ នមួយច្បាប់ៃនឯកសរេនះេទកន់មា� ស់ផ�ះរបស់េគ ឬេមធាវមីា� ស់ផ�ះរបស់

ពួកេគ េហយដក់ច្បាប់េដមេនតុលករ។ សូមេមលែផ�ក “ប�� ក់ភ័ស�ុតងពី

េសវកម�” ខងេលស្រមាប់ករែណនំានានាពីរេបៀបបំេពញេសវ និងេរៀបចំ 

េហយដក់ករប�� ក់ភ័ស�ុតងពីេសវកម� និងេរៀបចំ និងដក់ទ្រមង់ែបបបទ

ភ័ស�ុតងេសវកម�។  

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/UD-150
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_11_Demand_for_Jury_Trial_Template.docx
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_11_Demand_for_Jury_Trial_Template.docx


ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏

មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  14 

សំេណ សំុករេលកែលង្របាក់្របដប់ក�ី៖ 

មានករចំណាយេលតុលករែដលចំបាច់្រត�វបង់េដម្ីបដក់ឯកសរេន  

តុលករ។ អ�កជួលអចេស�សំុករេលកែលង្របាក់្របដប់ក�ី ្របសិនេបពួកេគអច

មានលទ�ភាពបង់្របាក់្របដប់ក�ីេដយករបំេពញទ្រមង់ែបបបទចំបាច់នានាបាន។  

ច្បាប់ទំេនរៃនទ្រមង់ែបបបទេលកែលង្របាក់្របដប់ក�ីទំងបី អចរកបានេនទីេនះ៖ 
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-001; 
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-002; 
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-003.  
 
េសចក�ីែណនំាលម�ិតពីរេបៀបបំេពញទ្រមង់ែបបបទទំងេនះ អចរកបានេនទីេនះ៖ 
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-
attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf. 

សមា� ល់៖ ទ្រមង់ “FW-002៖ សំេណ សំុករេលកែលង្របាក់្របដប់ក�ីបែន�ម”  

គួរបំេពញ និងដក់ែតក�ុងករណីែដលអ�កជួលេស�សំុករជំនំុជ្រមះក�ីេដយ      

គណៈវនិិច�័យ េបមិនអ�� ឹងេទអ�កជួល្រគាន់ែតដក់ទ្រមង់ “FW_001 សំេណ រសំុ

េលកែលង្របាក់្របដប់ក�ី” និង ទ្រមង់ “FW_003 ដីករស�ីពីករេលកែលង

្របាក់្របដប់ក�ី។”  

សមា� ល់៖ អ�កជួលពិតជាចំបាច់្រត�វប��ូ នទ្រមង់ែបបបទេលកែលង្របាក់្របដប់ក�ី

េទកន់មា� ស់ផ�ះ ឬ េមធាវមីា� ស់ផ�ះ ពួកេគ្រគាន់ែតដក់ទ្រមង់ែបបបទទំងេនាះ

េនតុលករបានេហយ។  

កែន�ងរកជំនួយ៖ 

្របសិនេបអ�កជួល្រត�វករជំនួយក�ុងករបំេពញែបបបទបណ�ឹ ងេឆ�យតបរបស់េគ 

ឬ ទ្រមង់ែបបបទណាមួយេនាះ ពួកេគអចេទកន់មជ្ឈមណ� លជួយខ�ួនឯងក�ុង

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-001
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-002
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/FW-003
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_9_Instructions_on_FW_Forms.pdf


ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏

មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  15 

មូលដ� នរបស់តុលកររបស់ពួកេគ ឬ អ�កផ�ល់ជំនួយែផ�កច្បាប់ករពរករេរឿងក�ី

បេណ� ញេចញ។  

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងស្រមាប់តុលករក�ុងមូលដ� នអចរកេឃញេនទីេនះ៖ 
https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts.  

សន�ឹកប��ូ នបន�ស្រមាប់ជំនួយែផ�កច្បាប់ករពរករបេណ� ញេចញ អចរកបាន

េនទីេនះ៖ https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-
attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf.  

េតមានអ�ីេកតេឡងេ្រកយពីអ�កជួលដក់បណ�ឹ ងេឆ�យតបរបស់េគរចួ?  

ក�ុងរយៈេពល 10ៃថ�ៃនករដក់បណ�ឹ ងេឆ�យតប អ�កជួលគួរទទួលបានលិខិតមួយ

ច្បាប់េដយមានកលបរេិច�ទតុលករ។ អង�ជំនំុជ្រមះរបស់េគនឹង្រត�វកំណត់

េឡងក�ុងរយៈេពល្របែហល 21ៃថ�។ េ្រកយមក ពក្យបណ�ឹ ងបេណ� ញេចញ

ជាទូេទនឹង្រត�វបានេដះ�សយេដយទំងតមករស្រម�ះស្រម�ល ឬ តមករ

ជំនំុជ្រមះ។ សូមេមលែផ�កទំងឡាយដូចខងេ្រកម េដម្ីបេរៀនបែន�មអំពី

ដំេណ រករនីមួយៗៃនដំេណ រករទំងេនះ។  

  

https://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm?query=browse_courts
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/Link_13_Housing_Law_List_2020-with_SR_edits.pdf
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3. ករេដះ�សយប�� ប់ និងករស្រម�ះស្រម�ល 

េនក�ុងែផ�កេនះផ�ល់ព័ត៌មានអំពីរេបៀបបីយ៉ាង ែដលបណ�ឹ ងតុលករពីបទបេណ� ញ

េចញអច្រត�វបានេដះ�សយេដយពំុចំបាច់េទដល់ករជំនំុជ្រមះក�ី –     

ករេដះ�សយប�� ប់ ដំេណាះ�សយជេមា� ះតមករេ្រជសេរ ស និងករ

ស្រម�ះស្រម�ល។ ដំេណ រករទំងបីេនះ អចជាឧបករណ៍ដ៏មាន្របេយាជន៍

ស្រមាប់ភាគីទំងពីរេនក�ុងដំេណ រករបេណ� ញេចញឈនេទដល់ករ្រពម

េ្រព�ងគា� មួយេដយពំុ្រត�វឆ�ងកត់ករតឹងែតងអរម�ណ៍ ករចំណាយេពល និង

ភាពមិនច្បាស់លស់ៃនករជំនំុជ្រមះក�ី។ េនក�ុងែផ�កេនះចប់េផ�មេដយករ

េរៀបរប់ពីអ�ីែដលជាករេដះ�សយប��  រេបៀបែស�ងរកករ្រពមេ្រព�ងេដះ

�សយប�� ប់មួយប�� ទំងឡាយ្រត�វពិចរណាេនេពលចូលដល់ករ្រពម

េ្រព�ងករេដះ�សយប�� ប់មួយ និងឧទហរណ៍ពីករេដះ�សយប�� ប់ទូេទ

មួយចំនួន។ ែផ�កេនះប�� ប់េដយមានទ្រមង់ែបបបទមួយចំនួនែដលអចមានៃន

ករសេ�ង� ះ ្របសិនេបករេដះ�សយប�� ប់មិនសេ្រមចេនាះ េហយព័ត៌មាន

អំពីដំេណាះ�សយជេមា� ះតមជេ្រមស និងករស្រម�ះស្រម�ល។ 

អ�ីេទជាករេដះ�សយប�� ប់ និងេតខ�ុំអចេស�សំុបានតមរេបៀបណា? 

ករ្រពមេ្រព�ងេដះ�សយប�� ប់ គឺជាមេធ្យោបាយមួយែដលគូភាគី – 

េនក�ុងករណីេនះ អ�កជួលនិងមា� ស់ផ�ះរបស់េគេនក�ុងពក្យបណ�ឹ ងករណី

បេណ� ញេចញ – អចេដះ�សយពក្យបណ�ឹ ងបានេដយខ�ួនេគ ជំនួសឲ្យករ

មានេច្រកម ឬ គណៈវនិិច�័យេនឯករជំនំុជ្រមះ។  

តុលករមួយចំនួនត្រម�វឲ្យគូភាគីចូលរមួេនក�ុងអ�ីមួយែដលេគេហថា 

“សន�ិសិទ�េដះ�សយបិទប�� ប់តមករកំណត់” ែដលជាទូេទេកតេឡងមុន

េពលករជំនំុជ្រមះក�ីចប់េផ�មេឡង។ សន�ិសីទ�េដះ�សយប�� ប់តមករ

កំណត់អចមានលក�ណៈមិនផ�ូវករ។ ឧទហរណ៍ វអចជាករសន�នាគា� ្របំា



ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏

មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  17 

នាទីរវងគូភាគីេនតមផ�ូវេដរក�ុងបន�ប់ខងេ្រកបន�ប់សវនាករ។ ឬ វអចមាន

លក�ណៈផ�ូវករជាងេនះ េហយេធ�េឡងេនក�ុងបន�ប់សវនាករជាមួយេច្រកម

ដឹកនំាឲ្យមានករសន�នាគា� ។ 

ពីេ្រពះែតមា� ស់ផ�ះ ែដលជាអ�កបានចប់េផ�មនូវដំេណ រករបេណ� ញេចញ ជាធម�ត

បានវនិិេយាគទឹក្រចក់េនក�ុងដំេណ រករេនះ – េដយករបង់្របាក់្របដប់ក�ី និង

អចមានបង់ៃថ�េមធាវ ី– វមិនងយនឹងេឃញមានខងមា� ស់ផ�ះេទសំុករេដះ

�សយប�� ប់ជាមួយអ�កជួលេដយខ�ួនេគផា� ល់េនាះេទ។ េទះជាយ៉ាងណា វ

អចមាន្របេយាជន៍ដល់មា� ស់ផ�ះ្រត�វេដះ�សយប�� ប់ ជំនួសឲ្យករចំណាយ

្របាក់េ្រចនែថមេទៀតេទេលករជំនំុជ្រមះេនាះ។ េដយសរែតេហតុផលទំង

េនះេហយ ្របសិនេបអ�កជួលចប់អរម�ណ៍ក�ុងករេដះ�សយប�� ប់េរឿងក�ី 

ជំនួសឲ្យករតតំងគា� េនសវនករេនាះ អ�កជួលអចេទរកមា� ស់ផ�ះេដម្ីបេស�សំុ

ករេដះ�សយប�� ប់បាន។ េបេទះជាតុលករត្រម�វឲ្យមានសន�ិសីទ

េដះ�សយប�� ប់តមករកំណត់មួយក៏ពិតែមន ក៏អ�កជួលេនែតអចេដះ

�សយប�� ប់េរឿងក�ីជាមួយមា� ស់ផ�ះរបស់ខ�ួនមុនេពលសន�ិសីទចប់េផ�មបាន

ែដរ។  

ករចរចរេដះ�សយប�� ប់ អចចប់េផ�មេឡងេដយករសន�នាេ្រកផ�ូវករ ឬ 

េដយករផ�ល់ឲ្យមួយែដលចប់េផ�មឲ្យគូភាគីទំងសងខងប��ូ នឲ្យគា� េទវញិ

េទមកនូវករផ�ល់ជួន។ ឧទហរណ៍ អ�កជួលអចផ�ល់នូវសម្បទនមួយ េហយ

មា� ស់ផ�ះ ឬេមធាវតំីណាងឲ្យមា� ស់ផ�ះ នឹងេឆ�យតបេដយករយល់្រពម ឬ មិន

យល់្រពម។ មា� ស់ផ�ះក៏អចផ�ល់នូវសម្បទនេឆ�យតបេទនឹងសម្បទនផ�ល់េដយ

អ�កជួលវញិ េហយអ�កជួលអចទទួលយកសម្បទនេនះ បដិេសធសម្បទនេនះ 

ឬ ផ�ល់នូវសម្បទនេឆ�យរបស់េគផា� ល់វញិ។  
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មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  18 

ពីេ្រពះែតវមានលក�ណៈងយ�ស�លជាងស្រមាប់គូភាគី ្រត�វដឹងពីអ�ីែដល    

ភាគីទំងសងខងបានសន្យោ្រត�វេធ� ្របសិនេបវមានជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

អ�កជួលនិងមា� ស់ផ�ះជាធម�តេធ�កិច�្រពមេ្រព�ងរបស់េគជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

េដយរមួប��ូ លនូវរល់លក�ខណ� សំខន់ចំេពះពួកេគ និង្រត�វ្របាកដថា   ទំង

អ�កជួលនិងមា� ស់ផ�ះបានចុះហត�េលខេលវ។ េធ�ែបបេនាះ ្របសិនេបខងណា

មួយមិនេធ�េទតមអ�ីែដលពួកេគបាន្រពមេ្រព�ងគា� េទេនាះ ភាគីមា� ងេទៀតអច

ប�ឹងេទតុលករឲ្យជួយ។ (សូមេមលខងេ្រកមស្រមាប់ឧទហរណ៍ពីលក�ខណ�

េដះ�សយប�� ប់។) 

្របសិនេបេឃញថា អ�កជួលមិនមានលទ�ភាពឈនដល់ករ្រពមេ្រព�ងជាមួយ

នឹងមា� ស់ផ�ះរបស់េគេទេនាះ ពួកេគអចករពរខ�ួនពួកេគេនឯអង�ជំនំុជ្រមះក�ី

េដយមានេច្រកម ឬគណៈវនិិច�័យបាន។ សមា� ល់ – េដយសរែត្រកម §1152 

ប�� ក់ភ័ស�ុតងរដ�កលីហ�័រញ៉ាេនាះ ករផ�ល់សម្បទនដល់ករេដះ�សយ

ប�� ប់េរឿងក�ីមិនអចេ្រប្របឆំាងេទនឹងនរណាមា� ក់េនក�ុងតុលករបានេទ។  

ឧទហរណ៍ពីករ្រពមេ្រព�ងេដះ�សយប�� ប់ែដលេគនិយមេ្រប៖ 

1. ករចរចរេលករេរ េចញ៖ ្របសិនេបអ�កជួលចង់េរ េចញ ទំងេនះជាចំណុច

មួយចំនួន្រត�វពិចរណាេនក�ុងករចរចរកិច�្រពមេ្រព�ងេដះ�សយប�� ប់។ 

• េពលេវល៖ អ�កជួលេស�សំុេពលេវលែដលេគ្រត�វករេដម្ីបេរ េចញ 

េដយសំអងថាមា� ស់ផ�ះនឹងព្យោយាមចរចរបន�យេពលេវលឲ្យេន

កន់ែតខ�ី។ ឧទហរណ៍ – ្របសិនេបអ�កជួលអចទំនងជាេរ េចញេន

ក�ុងរយៈេពល  30ៃថ�េនាះ អ�កជួលអចនឹងចង់េស�សំុរយៈេពល 60ៃថ�។ 

ឬ ្របសិនេបអ�កជួលដឹងថា ពួកេគ្រត�វករេពល 60ៃថ�េនាះ ពួកេគអច

នឹងចង់េស�សំុរយៈេពល 90ៃថ�។  
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• ្របាក់ឈ�ួលដល់េពល្រត�វសងកន�ងមក៖ អ�កជួលអចចរចរសំុ        

ករេលកែលង ឬ ករអភ័យ ចំេពះ្របាក់ឈ�ួលែដលបានជំពក់     

្របាក់ឈ�ួលេមធាវ ីនិងករចំណាយេលតុលករ។ េពលខ�ះមា� ស់ផ�ះ

្រគាន់ែតចង់ទទួលបានផ�ះមកវញិ េហយយល់្រពមេបាះបង់េចលនូវ

ៃថ�ឈ�ួលែដលអ�កជួលជំពក់្របសិនេបពួកេគេរ េចញេនាះ។ អ�កជួល

ក៏អចេស�សំុមា� ស់ផ�ះឲ្យយល់្រពមេលកែលង្របាក់ឈ�ួលទំងឡាយ

ណាែដលពួកេគជំពក់ ឧទហរណ៍ក�ុងករណីែដលពួកេគមិនបានបង់

្របាក់ឈ�ួលពីេ្រពះែតផ�ះរបស់េគមានសភាពមិនល�សម�សប េហយ

មា� ស់ផ�ះមិនបានេដះ�សយប�� េនាះ។ 

• ្របាក់កក់ អ�កជួលអចពិចរណាេបាះបង្របាក់កក់របស់េគជាករប�ូរេទ

នឹងករេលកែលង ឬករប��ុ ះចំនួនទឹក្របាក់ៃនៃថ�ឈ�ួល ឬៃថ�ចំណាយ

េផ្សងេទៀតែដលបានជំពក់។  

• ពំុមានកំណត់្រតពីករបេណ� ញេចញ៖ អ�កជួលអចចរចរេដម្ីបឲ្យ្របាក

ដថាសំណំុេរឿងរបស់ពួកេគ្រត�វបានបិទប�� ប់។ េនះនឹងករពរមិនឲ្យ

េរឿងក�ីបេណ� ញេចញបង� ញេឡងេនេលសំណំុឯកសរសធារណៈ 

និងករប៉ពល់ដល់គុណសម្បត�ិរបស់េគ ឬ េធ�ឲ្យពួកេគពិបាករកជួល

ផ�ះនាេពលអនាគត។  

 

2. ករចរចរសំុទូទត់និងបន�ស� ក់េន៖ 

្របសិនេបអ�កជួលចង់ស� ក់េនបន� េហយេហតុផលស្រមាប់ករបេណ� ញ

េចញេនាះគឺេដយសរែត្របាក់ឈ�ួលមិនបានបង់ ឬៃថ�ឈ�ួលេផ្សងេទៀតេនាះ 

អ�កជួលនឹងទំនងជា្រត�វបង់នូវចំនួនទឹក្របាក់េពញ ឬករបង់ជាចំែណកៃនចំនួន

្របាក់ឈ�ួលែដលមិនទន់បានបង់ ឬៃថ�ឈ�ួលេផ្សងេទៀត េដម្ីបស� ក់បន�េនក�ុង

ផ�ះេនាះ។  
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មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  20 

 

េនក�ុងពក្យបណ�ឹ ងបឋម មា� ស់ផ�ះនឹងទំនងជាេស�សំុឲ្យអ�កជួលបង់ទំងអស់ ឬ 

ភាគេ្រចនៃនចំនួន្របាក់ឈ�ួលែដលមិនទន់បានបង់ ្រពមទំងៃថ�ចំណាយេល

តុលករ។ អ�កជួលអចមានសមត�ភាពចរចរទំងសំុករេលកែលង និង   

ករអភ័យៃនករចំណាយទំងេនះ ឬប��ុ ះចំនួនទឹក្របាក់្រត�វបង់។ េនះជា

ចំណុចមួយចំនួន្រត�វពិចរណាេនក�ុង្របេភទៃនករចរចរទំងេនះ៖ 

 

• ករបង់្របាក់ឈ�ួលេពញ៖ អ�កជួលអចបង់ចំនួនទឹក្របាក់ែដលបាន

េស�សំុទំងអស់ជាករជំនួសឲ្យករបេណ� ញេចញ។ 

• ែផនករបង់្របាក់៖ អ�កជួលអចេស�សំុែផនករបង់្របាក់្របសិនេប

ពួកេគមិនមានទឹក្របាក់្រគប់ចំនួនេស�សំុទំងអស់។ ្របយ័ត� ្របសិនេប

អ�កជួលខកខនបង់្របាក់េទតមែផនករបង់្របាក់ ពួកេគអចនឹង្រត�វ

បានបេណ� ញេចញេដយពំុមានជូនដំណឹងបែន�មេទៀតេឡយ។ 

• ករសំុករេលកែលង/ករអភ័យ៖ មា� ស់ផ�ះទំនងជាអចនឹងផ�ល់នូវ 

ករអភ័យដល់្របាក់ឈ�ួល្រត�វបង់កន�ងមក ៃថ�ឈ�ួលនានា និង        

ករចំណាយ្របសិនេបអ�កជួលមានករករពរ ឬ មា� ស់ផ�ះចង់រក្សោ

អ�កជួលឲ្យស� ក់េនបន�។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបអ�កជួលមិនបានបង់

ៃថ�ឈ�ួលពីេ្រពះែតផ�ះរបស់េគមានសភាពមិនល� េហយមា� ស់ផ�ះមិនបាន

េដះ�សយប�� ទំឡាយេនាះ អ�កជួលអចេស�សំុមា� ស់ផ�ះឲ្យអនុ�� ត

ដល់ពួកេគបង់្របាក់ឈ�ួលតិចជាងមុនរហូតដល់ករជួសជុល្រត�វបាន

េធ�េឡង េពលេនាះនឹងបង់្របាក់ឈ�ួលធម�តរបស់េគេឡងវញិេនេពល

ផ�ះ្រត�វបានជួសជុលរចួ។ 

• ពំុមានកំណត់្រតករបេណ� ញេចញ៖ អ�កជួលអចចរចរសំុករបដិេសធ

ចូលតុលករ េហយសំុឲ្យតុលករបិទប�� ប់សំណំុេរឿងរបស់េគបាន។ 
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្របយ័ត�៖ ្របសិនេបអ�កជួលមិនអនុវត�េទតមលក�ខណ� ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង 

េដះ�សយបិទប�� ប់េទេនាះ ពួកេគអចនឹង្រត�វបេណ� ញេចញ។ 

 

្របសិនេបករេដះ�សយប�� ប់មិនសេ្រមចបានេទេនាះ - ករសេ�ង� ះពីករ

របឹអូសនិងករពន្យោេពលអនុវត�ដីកបង� ប់តុល 

្របសិនេបអ�កជួលមិនអចឈនដល់ករេដះ�សយប�� ប់េទ មុនករជំនំុជ្រមះ

របស់េគចប់េផ�ម ពួកេគេនែតអចេស�សំុឲ្យតុលករឲ្យេគអចបង់អ�ីៗ្រគប់យ៉ាង

ែដលបានជំពក់ េដម្ីបឲ្យេគអចស� ក់េនបន�ក�ុងផ�ះរបស់ពួកេគបាន។ ជាទូេទ

េគេស�សំុ “ករសេ�ង� ះពីកររបឹអូស” (្រកមៃនរដ�ប្បេវណី §1179) ្របសិន

េបពួកេគជួបករលំបាកលំបិន បុ៉ែន�ពំុមានករករពរែផ�កច្បាប់េទ។ េដម្ីបអច

ទទួលបានស្រមាប់ករសេ�ង� ះេនះ អ�កជួល្រត�វ៖ 

 

1. មាន្រគប់ចំនួន្របាក់ឈ�ួលែដលខ�ួនបានជំពក់្រតឹមកលបរេិច�ទជំនំុជ្រមះក�ី 

2. ្រត�វ្របាកដ្របជាពីសមត�ភាពបង់្របាក់ឈ�ួលនាេពលអនាគត និង 

3. ្រត�វែតអចបង់ៃថ�េមធាវ ីៃថ�ចំណាយេលតុលករ និងករចំណាយ       

េផ្សងៗេទៀត។ 

 

្របសិនេបអ�កជួលមិនអចឈនដល់ករេដះ�សយបិទប�� ប់េទេនាះ អ�កជួល

ក៏អចេស�សំុឱ្យតុលករ “ពន្យោេពល” (ពន្យោករអនុវត�ដីកបង� ប់តុលករ) 

ករបេណ� ញេចញរហូតេទដល់ 40ៃថ� បុ៉ែន�មា� ស់ផ�ះអចទមទរឱ្យបង់្របាក់

ស្រមាប់រយៈេពល 40ៃថ�េនាះ។ (CCP §1176.) សមា� ល់ អ�កជួលេនែតអច

េស�សំុ “ករពន្យោេពលករអនុវត�ដីកបង� ប់តុលករ” ្របសិនេបមា� ស់ផ�ះមាន

វត�មានេនៃថ�ជំនំុជ្រមះ ឬ ពួកេគ្រត�វបានផ�ល់ករជូនដំណឹងមុន (ករជូនដំណឹង

ជាលយលក�ណ៍អក្សរមុន) េទដល់មា� ស់ផ�ះេនាះ។ អ�កជួលអចសកសួរពី



ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏
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នីតិវធីិតុលករក�ុងមូលដ� នរបស់េគជាមួយនឹង្រកឡាប�� ី ឬេនេលេគហទំព័រ

តុលករក�ុងមូលដ� ន្របសិនេបពួកេគមានសំណួរនានាអំពីរេបៀបជូនដំណឹង

ស្រមាប់ “ករស� ក់េនបន�។” ្របសិនេបអ�កជួលេស�សំុ “ករពន្យោេពលករ

អនុវត�ដីកបង� ប់តុលករ” េដយសរែតភាពលំបាកខ� ំងេនាះ អ�កជួលគួរែត

យកេទជាមួយនូវឯកសរទំងឡាយរបស់េគ និងភ័ស�ុតងទំងឡាយេផ្សង

េទៀតែដលប�� ក់ពីភាពលំបាករបស់េគដល់តុលករ។ ឧទហរណ៍ អ�កជួល

អចយកមកជាមួយនូវឯកសរេពទ្យបង� ញពីេពលេវលែដលពួកេគស�ិតេនក�ុង

មន�ីរេពទ្យ។ 

 

េតអ�ីេទជាករេដះ�សយជេមា� ះតមជេ្រមស និងករស្រម�ះស្រម�ល? 

ករេដះ�សយជេមា� ះតមជេ្រមស (ADR) ជាលក�ខណ� ្រត�វបានេ្របស្រមាប់

្រគប់មេធ្យោបាយទំងអស់េដម្ីបេដះ�សយេរឿងក�ីតុលករ ែដលមិនរមួ

ប��ូ លនូវករជំនំុជ្រមះក�ី ឬករសេ្រមចរបស់តុលករ។ ដំេណ រករ ADR មួយ

ចំនួនអច្រគាន់ែតជេ្រមស ឬ េ្រកផ�ុវករបំផុត ដំេណ រករេផ្សងៗេទៀតអចជា     

ករចប់បង�ំ និងមានលក�ណៈផ�ូវករ។  

ករស្រម�ះស្រម�ល គឺជា្របេភទមួយៃនជេ្រមសេដះ�សយជេមា� ះ។ ករស្រម�ះ

ស្រម�លគឺជាករពិភាក្សោផ�ូវករជាមួយនឹងភាគីទំងសងខងៃនបណ�ឹ ងតុលករ

េនក�ុងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងបំណងេដះ�សយេរឿងក�ីទំងមូលឬេដយ  

ែផ�កណាមួយ។  

ៃថ�ចំណាយ 

្របសិនេបតុលករផ�ល់ករស្រម�ះស្រម�លេនាះ នឹងពំុមានចំណាយចំេពះ   

ករចូលរមួក�ុងករស្រម�ះស្រម�លេទ។ េទះជាយ៉ាងណា ្របសិនេបមា� ស់ផ�ះនំា
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េមធាវមីកចូលរមួក�ុងករស្រម�ះស្រម�លេនាះ េនះនឹងបេង�នៃថ�េមធាវដីល់មា� ស់ 

ែដលអ�កជួលអចនឹងជាអ�កទទួលខុស្រត�វេលចំណាយេនះ។ 

េតអ�កជួលដឹងបានេដយរេបៀបណាថាករស្រម�ះស្រម�ល ឬ េសវេដះ�សយ

ជេមា� ះមួយេផ្សងេទៀត្រត�វបានផ�ល់ឲ្យ ឬ ត្រម�វេនតុលកររបស់ខ�ួនេនាះ? 

អ�កជួលគប្ីបសកសួរជាមួយមជ្ឈមណ� លជួយខ�ួនឯងរបស់តុលករក�ុងមូលដ� ន

របស់េគ ឬទីភា� ក់ជំនួយែផ�កច្បាប់េដម្ីបែស�ងយល់ពីករអនុវត�ក�ុងមូលដ� នរបស់

តុលកររបស់ពួកេគ និងលក�ខណ� ត្រម�វទំងឡាយស្រមាប់ករស្រម�ះស្រម�ល

េដយមានភាគីបីចូលរមួ ឬទ្រមង់ផ�ូវករេផ្សងេទៀតៃនករេដះ�សយជេមា� ះ

តមករេ្រជសេរ ស។  

េតនឹងមានអ�ីេកតេឡងេនក�ុងអំឡុងេពលស្រម�ះស្រម�ល? 

អ�កស្រម�ះស្រម�លនឹងនិយាយេទកន់ភាគីទំងសងខង េដម្ីបជួយដល់ពួកេគ

ឲ្យយល់ពីករេមលេឃញពីគា� េទវញិេទមក។ េនេពលខ�ះ គូភាគីទំងពីរអច

ស�ិតេនក�ុងបន�ប់ជាមួយគា� នឹងអ�កស្រមបស្រម�ល េពលខ�ះេទៀតមានែត     

ភាគីមា� ងេទែដលអចស�ិតេនក�ុងបន�ប់ជាមួយអ�កស្រម�ះស្រម�ល។ 

ព័ត៌មានសមា� ត់ 

ករពិភាក្សោក�ុងអំឡុងេពលស្រម�ះស្រម�លមានលក�ណៈសមា� ត់ េហយមិនអច

េ្រប្របាស់ដូចករសរភាពេនក�ុងតុលករេទ។ ករណីេលកែលងែតមួយគត់

ចំេពះករពិភាក្សោែដលពក់ព័ន�ដល់តុលករគឺក�ុងអំឡុងេរឿងក�ី្រពហ�ទណ� ។ 

្រកមប�� ក់ភ័ស�ុតងរដ�កលីហ�័រញ៉ា 1119។ 

 

េតនរណាជាអ�កស្រម�ះស្រម�ល? 



ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏

មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  24 

អ�កស្រម�ះស្រម�លគឺជាភាគីទីបីែដលទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លជាពិេសស។ 

អ�កស្រម�ះស្រម�លមិនែមនជាេច្រកម បុ៉ែន�េពលខ�ះជាេមធាវ។ី េបេទះជា    

ភាគីមា� ងេទៀតខុស 100% េហយភាគីមា� ងេទៀត្រត�វ 100% ក៏េដយ ក៏អ�កស្រម�ះ

ស្រម�លនឹងមិនលំេអៀងេទរកភាគីណាមួយេឡយ។ អ�កស្រម�ះស្រម�លស�ិតេន

ជាអព្យោ្រកឹត្យ។ អ�កស្រម�ះស្រម�លនឹងមិនសេ្រមចេទេលភាព្រតឹម្រត�វតមច្បាប់

ទំង�ស�ង ឬ ភាពយុត�ិធម៌ៃនជេមា� ះេនាះេទ។ អ�កស្រម�ះស្រម�លនឹងសួរសំណួរ

ដល់ភាគីនីមួយៗឱ្យព្យោយាមសេ្រមចបាននូវករ្រពមេ្រព�ងគា� មួយរវងគូភាគី

ទំងពីរ។ 

េតអ�ីេទជាលទ�ផលៃនករស្រម�ះស្រម�ល? 

ដូចគា� េទនឹងករេដះ�សយប�� ប់តមករចរចរែដរ ្របសិនេបអ�កជួលឈន

ដល់ករ្រពមេ្រព�ងមួយេទេលជេមា� ះទំង�ស�ងឬេដយែផ�កេនាះ វនឹងជាករ

្របេសរបំផុត្របសិនេបពួកេគេរៀបចំករ្រពមេ្រព�ងគា� េនាះជាលយលក�ណ៍

អក្សរ។ ករ្រពមេ្រព�ងគួរដក់ប��ូ លនូវលក�ខណ� ទំងឡាយស�ីពីរេបៀប្រត�វ

េដះ�សយបណ�ឹ ងតុលករ (ឧទហរណ៍ ប��ូ លនូវលក�ខណ� ទំងឡាយស�ពីី

ករលុបេចញជាអចិៃ�ន�យ៍នូវកំណត់្រតតុលករស�ីពីករបេណ� ញេចញេទតម

វធិានច្បាប់របស់តុលកររដ�កលីហ�័រញ៉ា 2.551 េបេទះជាករស្រម�ះស្រម�ល

េធ�េឡងេ្រកបន�ប់សវនាករក៏េដយ)។ ្របយ័ត� – អ�កជួលមិន្រត�វទទួលយក

លក�ខណ� េដះ�សយប�� ប់ទំងឡាយណាែដលមា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ ឬ

អ�កស្រម�ះស្រម�លេស�េឡងេនាះេទ។ ្របសិនេបអ�កជួលមិនឈនេទដល់ ករ

្រពមេ្រព�ងមួយេទ េរឿងក�ីរបស់េគនឹងប��ូ ន្រតឡប់េទកន់តុលករេ្រប�បដូច

ជាករស្រម�ះស្រម�លពំុបានេកតេឡងអ�� ឹងែដរ។  
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មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  25 

េហតុអ�ី្រត�វចូលរមួក�ុងករស្រម�ះស្រម�ល? 

្របសិនេបអ�កជួលមានករលំបាកលំបិនក�ុងករព្យោយាមេដះ�សយេរឿងក�ី

របស់េគជាមួយនឹងមា� ស់របស់េគេនាះ អ�កស្រម�ះស្រម�លអចជួយដល់អ�កជួល

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមា� ស់ផ�ះរបស់េគបាន។ ្របសិនេបអ�កជួលមិនឈនេទ

ដល់ករ្រពមេ្រព�ងមួយេទ ពួកេគេនែតអចបន�េទកន់ករជំនំុជ្រមះបានែដរ។ 

េបេទះបីជាអ�កជួលមិនឈនេទដល់ករ្រពមេ្រព�ងគា� មួយក៏េដយ ក៏តមរយៈ

ដំេណ រករស្រម�ះស្រម�ល អ�កជួលអចេរៀនពីអ�ីែដលសំខន់ចំេពះភាគីមា� ង

េទៀតេដម្ីបេដះ�សយបណ�ឹ ងតុលករ ែដលអចនឹងជួយដល់អ�កជួលឲ្យ

េដះ�សយប�� ប់បានេនទីបំផុតែដរ។  

ចុះេបក�ុងករណីែដលអ�កជួល្រត�វករករទទួលសម�សបមួយេដម្ីបចូលរមួេនក�ុង

ករស្រម�ះស្រម�ល? 

្របសិនេបតុលកររបស់អ�កជួលផ�ល់នូវករស្រម�ះស្រម�លវញិ ពួកេគអចេយាង

េទែផ�កទី 7 ែដលមានចំណងេជង “ករទទួលសម�សបេនក�ុងតុលករ” េន

ទំព័រទី 37។ 
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មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  26 

4. ករេដះដូរព័ត៌មានរវងគូក�ី 

ករេដះដូរព័ត៌មានរវងគូក�ី គឺជាពក្យស្រមាប់ដំេណ រករែផ�កច្បាប់េនក�ុង  

បណ�ឹ ងតុលករ ែដលេនក�ុងករណីេនះអ�កជួលនិងមា� ស់ផ�ះ សំុឯកសរ ព័ត៌មាន 

និងករប�� ក់ករពិតឱ្យគា� េទវញិេទមក។ គូភាគីទំងពីរេនក�ុងបណ�ឹ ងតុលករ

ចង់បានព័ត៌មានេនះពីគា�  េដម្ីបឲ្យពួកេគអចេ្របវេនឯសវនាករ េដម្ីបព្យោយាម

និងប�� ក់ពីភ័ស�ុតងដល់ករណីរបស់េគ ឬ េ្របវេដម្ីបព្យោយាមចរចរករេដះ

�សយប�� ប់េនមុនករជំនំុជ្រមះក�ី។  

ែផ�កខងេ្រកមផ�ល់នូវព័ត៌មានអំពីដំេណ រករេដះដូរព័ត៌មានគា�  – េដយ       

រួមប��ូ លទំងជំហននិងេពលេវលកំណត់ទំងឡាយស្រមាប់ករេដះដូរ 

ព័ត៌មាន ករពិពណ៌នា និងឧទហរណ៍នានាៃន្របេភទេផ្សងៗគា� ៃន

សំេណ េដះដូរព័ត៌មានគា�  និងករបដិេសធនានាែដលអច្រត�វេធ�េឡងចំេពះ

សំេណ េដះដូរព័ត៌មាន។ 

្របយ័ត� - ករេឆ�យតបេទនឹងសំេណ េដះដូរព័ត៌មានទំងឡាយ្រត�វែតេផ��ងផា� ត់។ 

េនះមានន័យថា អ�កជួលនឹង្រត�វចុះហត�េលខ ស�ិតេ្រកមេទសទណ� ៃនករ

និយាយកុហកតុលករ ែដលព័ត៌មានទំងអស់បានផ�ល់េនក�ុងឯកសរ គឺ្រតឹម

្រត�វ េហយែដលចេម�យរបស់ពួកេគគឺពិតនិង្រតឹម្រត�វ។  

េពលេវលកំណត់ពីករេដះដូរព័ត៌មានេ្រកមបទបេណ� ញេចញ 

ករេដះដូរព័ត៌មានចប់េផ�ម៖  

• 5 ៃថ�បនា� ប់ពីមា� ស់ផ�ះប��ូ នេទឲ្យអ�កជួលនូវករេកះេហនិងពក្យបណ�ឹ ង 

ឬ  

• 5 ៃថ�េ្រកយពីអ�កជួលបានដក់បណ�ឹ ងេឆ�យតបេទនឹងបណ�ឹ ងតុលករពី

ករបេណ� ញេចញ េពលគឺមួយណាក៏េដយែដលេកតមុន។  
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មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  27 

ករេដះដូរព័ត៌មាន្រត�វប�� ប់៖ 

• ្របំាៃថ�េល្របតិទិនមុនេពលករជំនំុជ្រមះេធ�េឡង។  

្របយ័ត� – គូភាគីទំងពីរត្រម�វឲ្យេឆ�យតបេទនឹងករេដះដូរព័ត៌មាន ែដល្រត�វបាន

ប��ូ នេទដល់ពួកេគយ៉ាង្រតឹម្រត�វ។ េដម្ីបបេ�� �សផលលំបាកធ�ន់ធ�រេនាះ 

អ�កជួលេនក�ុងដំេណ រករេដះដូរព័ត៌មាន គប្ីបេ្រត�មនិងផ�ល់ចេម�យេទដល់

សំេណ ទំងេនះឲ្យបានមុនករលបរេិច�ទផុតកំណត់េដយច្បាប់។  

អ�កជួលនិងមា� ស់ផ�ះរបស់េគ គ៏អចឯកភាពគា� េទនឹងកលបរេិច�ទផុតកំណត់

េផ្សងបានផងែដរ។ េទះជាយ៉ាងណា ្របសិនេបពួកេគពិតជា្រពមេ្រព�ងគា� េទ

នឹងកលបរេិច�ទផុតកំណត់ក�ុងករេដះដូរព័ត៌មានេផ្សងពីេនះេនាះ វជាករ្របេសរ 

្របសិនេបករ្រពមេ្រព�ងេនាះ្រត�វបានកត់្រតទុកជាលយលក�ណ៍អក្សរតម   

អីុែម៉ល សរ ឬលិខិត។ 

េតអ�កជួលប��ូ នចេម�យរបស់េគេទកន់សំេណ រេដះដូរព័ត៌មានបានតមរេបៀប

ណា? 

អ�កជួល្រត�វែតឲ្យនរណាមា� ក់េផ្សងេផ�ករេឆ�យតប (“ប��ូ ន”) និងចុះហត�េលខ

ជាភ័ស�ុតងប�� ក់ពីេសវកម�។ ភ័ស�ុតងប�� ក់ពីេសវកម�ជាករ្របកសជា

លយលក�ណ៍អក្សរ ែដលបុគ�លបានប��ូ ន ឬ្របគល់ជូននូវលិខិតស� មេទដល់

នរណាមា� ក់។ បុគ�លែដលប��ូ ន និងែដលចុះហត�េលខេលភ័ស�ុតងប�� ក់ពី

េសវកម�ស្រមាប់អ�កជួល ្រត�វែតជាពលរដ�រស់េន ឬនិេយាជិតេនក�ុងេខនធី 

ែដលករេផ�លិខិតេកតេឡង េហយ្រត�វែតមានអយុ 18ឆា� ំេឡងេទ (េយាងេទ

េល “ភ័ស�ុតងប�� ក់ពីេសវកម�” េនទំព័រទី 7)។  

  



ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏

មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  28 

េតមានអ�ីេកតេឡងក�ុងករណីែដលភាគីមា� ងមិនេឆ�យតបេទនឹងសំេណ រេដះ

ដូរព័ត៌មាន ឬេធ�ករេឆ�យតបមិន្រតឹម្រត�វេនាះ? 

េច្រកមអចេចញដីករពិន័យេទដល់ភាគី ក�ុងករណីែដលរកេឃញថាភាគីេនាះ

្របមាថតុលករ បង� ប់ឲ្យបង់ៃថ�េមធាវឲី្យភាគីមា� ងេទៀត ឬ សេ្រមចេរឿងក�ីមុន

ករជំនំុជ្រមះេកតេឡង។ 

េតអ�កជួលមានេពលេ្រចនបុ៉ណា� េដម្ីបេឆ�យតបេទនឹងសំេណ សំុេដះដូរព័ត៌មាន? 

មានេពលេវលកំណត់េផ្សងៗគា�  អ�ស័យេទេលរេបៀបែដលអ�កជួលទទួល

បានសំេណ ៖ 

• ្របសិនេបនរណាមា� ក់ប��ូ នសំេណ រសំុេដះដូរព័ត៌មានេទដល់អ�កជួល

េដយផា� ល់ អ�កជួលមានេពល 5ៃថ�តម្របតិទិនរប់ចប់ពីៃថ�ែដលេគ

្រត�វបានប��ូ នមកឲ្យេឆ�យតប។  

• ្របសិនេបនរណាមា� ក់េផ�មកអ�កជួលនូវសំេណ សំុេដះដូរព័ត៌មានេដយ

ប��ូ នមកទំងយប់ អ�កជួលមានេពល 7ៃថ�រប់ចប់ពីៃថ�ែដលសំេណ េនាះ

្រត�វបានេផ�មកឲ្យេឆ�យតប។  

• ្របសិនេបនរណាមា� ក់ប��ូ នមកអ�កជួលនូវសំេណ សំុេដះដូរព័ត៌មាន

តមរយៈបេ��ធម�ត អ�កជួលមានេពល 10ៃថ�រប់ចប់ពីៃថ�សំេណ ្រត�វបាន

េផ�មកឲ្យេឆ�យតប។  

សមា� ល់ – មា� ស់ផ�ះក៏មានេពល 5, 7,  ឬ 10 ៃថ�រប់ចប់ពីកលបរេិច�ទែដល

អ�កជួល្រត�វបានប��ូ នករេដះដូរព័ត៌មាន្រត�វេឆ�យតបេទនឹងសំេណ រសំុ 

េដះដូរព័ត៌មានរបស់អ�កជួល អ�ស័យេទេលវធីិស�ស�ៃនេសវកម�របស់អ�កជួល 

(េដយផា� ល់ មកទំងយប់ ឬតមបេ��ធម�ត) ដូច្រត�វបានកំណត់ខងេល។ 

េតចំណុចៃនករេឆ�យតបក�ុងករេដះដូរព័ត៌មានជាអ�ី? 



ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏

មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  29 

ករេឆ�យតបអច្រត�វបានេ្របេដម្ីបេលកជាសំណួរនានាអំពីភាពពិត្របាកដ ឬ 

ភាពែដលអចេជឿជាក់បានរបស់ភាគីេឆ�យតប ឬ េដម្ីបចប់េផ�ម ឬ ដក់ករ

កំណត់េទេល អ�ីែដលជាប�� អច្រត�វបានេលកេឡងចំេពះមុខតុលករក�ុង

អំឡុងេពលជំនំុជ្រមះក�ី។ េនះជាមូលេហតុែដលវមានសរសំខន់្រត�វេឆ�យតប

េទនឹងករេដះដូរព័ត៌មាន ករទទួលបាននូវករ្របឹក្សោែផ�កច្បាប់្របសិនេបអច 

និង្រត�វែត្របាកដថាភាគីមា� ងេទៀតកំពុងអនុវត�េទតមវធិានច្បាប់េនក�ុង

សំេណ សំុេដះដូរព័ត៌មានរបស់ខ�ួន។  

េត្របេភទខុសៗគា� ៃនករេដះដូរព័ត៌មានមានអ�ីខ�ះ? 

មាន្របេភទៃនករេដះដូរព័ត៌មានចំនួន្របំា៖ 

1. សំណួរ – សំណួរជាលយលក�ណ៍អក្សរែដល្រត�វេឆ�យតបជាលយលក�ណ៍

អក្សរ។ 

2. សំេណ សំុឯកសរ – សំេណ រសំុពិនិត្យេមលឯកសរ ឬភ័ស�ុតងជារបូវន័�។ 

3. សំេណ រសំុប�� ក់ពីភាព្រតឹម្រត�វ – សំេណ សំុឲ្យប�� ក់េលេហតុករណ៍ថា

ពិត្របាកដែមន។  

4. វធីិយកសក�ីកម� – ករសមា� សន៍េដយផា� ល់អំពីេហតុករណ៍ៃនករណីបណ�ឹ ង។ 

5. ដីកេកះសក្ីស – រេបៀបេស�សំុឯកសរ ព័ត៌មាន ឬករសមា� សន៍ៃន

នរណាមា� ក់ ឬពីនរណាមា� ក់ែដលមិនែមនជាភាគីេនក�ុងេរឿងក�ី។  

្របេភទនីមួយៗៃន្របេភទទំង 5 ៃនករេដះដូរព័ត៌មាន ្រត�វបានពន្យល់លម�ិត

ែថមេទៀតេនខងេ្រកមេដយមានឧទហរណ៍ភា� ប់មកជាមួយផង។ 

1. សំណួរ – សំណួរជាលយលក�ណ៍អក្សរែដល្រត�វេឆ�យតបជាលយលក�ណ៍

អក្សរ។ ជាទូេទ ភាគីខងណាមួយក៏បានអច្រគាន់ែតប��ូ ន 35សំណួរ

េទភាគីមា� ងេទៀត។ ្រកមច្បាប់នីតិវធីិរដ�ប្បេវណី 2030.30. េទះជា 



ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏

មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  30 

យ៉ាងណា េនក�ុងករណីបេណ� ញេចញ មាន “ទ្រមង់” សំណួរទំងឡាយ 

ែដលអ�កជួលនឹងចំបាច់្រត�វេឆ�យតបេទនឹងសំេណ ទំងអស់ េបេទះបីជា

មានេលសពី 35សំណួរក៏េដយ។  

 

សមា� ល់ – េនក�ុងេរឿងក�ីបេណ� ញេចញ មា� ស់ផ�ះគឺជា “េដមេចទ” ឬ ជាភាគី

ជាអ�កដក់បណ�ឹ ង េហយអ�កជួលគឺជា “ចុងេចទ” ជាភាគីែដលករណី   

បណ�ឹ ង្រត�វបានេចទ។ 

ទំងេនះជាឧទហរណ៍ៃនសំណួរែដលេគនិយមសួរ៖ 

a. “េតចុងេចទបានចូលកន់កប់ផ�ះជួលពីេពលណាមក?” 

b. “េតចុងេចទបានបរជ័យបង់្របាក់ឈ�ួលឲ្យបានទន់េពលែមនេទ?” 

c. “សូមរយនូវលក�ខណ� ទំងឡាយៃនផ�ះជួលែដលបំពនេទេល

ច្បាប់ក�ុងមូលដ� ន ច្បាប់រដ� និងច្បាប់សហព័ន�។”  

អ�កជួលគួរយកចិត�ទុកដក់បំផុតេទេលអ�ី ែដលកំពុងសួរេនក�ុងសំណួរ។ 

ពួកេគមិនចំបាច់្រត�វផ�ល់ព័ត៌មានែដលមិន្រត�វបានសួរេនាះេទ។ 

បែន�មេលេនះ អ�កជួលអចពិចរណាជំទស់េទនឹងសំណួរ (សូមេមល

ែផ�កអំពីករជំទស់េទនឹងសំេណ សំុេដះដូរព័ត៌មានខងេ្រកម)។ ្រប

សិនេប  អ�កជួលមិនដឹងពីចេម�យេទនឹងសំណួរេទ ពួកេគអចប�� ក់ 

“ចុងេចទពំុមានព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់េឆ�យេទនឹងសំេណ េលខ [េលខ]បាន

េទ។”  

2. សំេណ សំុឯកសរ – ជាបំណងេមលឲ្យដឹងថាមានឯកសរ ឬភ័ស�ុតងជា

របូវន័�អ�ីខ�ះែដលភាគីមា� ងេទៀត្រត�វប�� ក់ជាភ័ស�ុតងេរឿងក�ីរបស់ខ�ួន។ 

្រកមច្បាប់នីតិវធីិរដ�ប្បេវណី 2031.010 េទ 2031.510។ កលបរេិច�ទផុត

កំណត់េនក�ុង CCP 2031.260.  
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េនះជាឧទហរណ៍ទំងឡាយៃនសំេណ សំុឯកសរ៖ 

a. “សូមផ�ល់របូថតទំងអស់ែដលអ�កមានពីករខូចខតេដយទឹកេន

ក�ុងផ�ះ។” 

b. “សូមផ�ល់នូវករជូនដំណឹងទំងឡាយែដលអ�កមាន ែដល្រត�វបាន

េផ�វេទឱ្យមា� ស់ផ�ះរបស់អ�ក។” 

 

3. សំេណ សំុប�� ក់ពីករពិត – ក�ុងបំណងេដម្ីបឱ្យប�� ក់ពីេហតុករណ៍

មួយថាពិត្របាកដែមន ដូេច�ះវមិន្រត�វប�� ក់ភ័ស�ុតងេនអង�ជំនំុជ្រមះ

េឡយ។ ជាទូេទ គូភាគីមា� ងៗអចប��ូ នេទែត 35សំេណ េទកន់ភាគី

មា� ងេទៀត េដយមិនរប់ប��ូ លនូវសំេណ ឲ្យប�� ក់េទេលឯកសរទំង

ឡាយថាជាឯកសរពិតឥតែក�ងបន�ំេទ។ ្រកមច្បាប់នីតិវធីិរដ�ប្បេវណី 

2033.030(b)។  

េនះជាឧទហរណ៍៖ 

a. “សូមប�� ក់មកថា ភាគីេដមេចទស� ក់េនផ�ះ 123 Main Street, 

Salinas, California 93905។” 

i. ្របសិនេបអ�កជួល “ប�� ក់” ថាេនះជាករពិតេឆ�យតបេទនឹង

សំេណ សំុឲ្យប�� ក់េហយេនាះ អ�កជួលមិនអចជំទស់បាន

េឡយ ឬ្របែកកថាវមិនពិតបានេឡយេនេពលស�ិតេនក�ុង

អង�ជំនំុជ្រមះេនាះ។  

1. ឧបមាថា អ�កជួលតមពិតរស់េនក�ុងផ�ះ 123 ½ Main 

Street (ផ�ះតូចមួយខងេ្រកយផ�ះធំ) េហយវជាផ�ះ

ខុសច្បាប់។ េនឯអង�ជំនំុជ្រមះ អ�កជួលនឹងមិនអច

េស�សំុឲ្យេច្រកមពិចរណាថាេតផ�ះ 123 ½ Main 
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Street ជាផ�ះខុសច្បាប់ឬអត់បានេទ ពីេ្រពះេយាងេទ

តមចេម�យសរភាពែដលបានដក់កន�ងមកេនាះ គឺ

អ�កជួលស� ក់េនផ�ះ 123 Main Street េពលគឺមិនែមន

េនក�ុងផ�ះ 123 ½ Main Street េទ។  

េនក�ុងចេម�យរបស់អ�កជួលេទកន់សំេណ សំុឲ្យប�� ក់ពី្រពឹត�ិករណ៍

ពិតេនាះ ពួកេគ្រគាន់ែត្រត�វករឲ្យ “សរភាព” េទេលករេលកេឡងថាពិត 

100% និង “បដិេសធ” ករេលកេឡងេនាះថាមិនពិតែតបុ៉េណា� ះ។ សំេណ សំុ

សរភាពករពិតអចមានលក�ណៈេ្រគាះថា� ក់ ពីេ្រពះ្របសិនេបអ�កជួល

មិនេឆ�យវឲ្យបានទន់េពលេទ មា� ស់ផ�ះអចេស�សំុឲ្យតុលករសេ្រមចថា 

អ�កជួលសរភាព្រគប់យ៉ាង (េស�សំុឲ្យេច្រកម “ចត់ទុកថាសំេណ ទំងឡាយ

្រត�វបានសរភាពទំងអស់”) េហយបនា� ប់មក េ្រប្របាស់ចេម�យសរភាព

ទំងេនាះេនឯអង�ជំនំុជ្រមះ្របឆំាងនឹងអ�កជួល។  

4. វធីិផ�ល់សក�ីកម� – ករសមា� សន៍េដយផា� ល់អំពីេហតុករៃនករណីបណ�ឹ ង។ 

គូភាគីមួយណាក៏បាន អចេស�សំុឲ្យមានសក�ីកម�ពីភាគីមា� ងេទៀត។ 

បុគ�លណាមា� ក់ែដល្រត�វបានឲ្យផ�ល់សក�ីកម� (អ�កផ�ល់សក�ីកម�) នឹងត្រម�វ

ឲ្យស្បថនិយាយករពិតក�ុងអំឡុងករផ�ល់សក�ីកម�។ អ�កផ�ល់សក�ីកម�អច

ចំបាច់្រត�វេមលករតំងបង� ញេដម្ីបេឆ�យសំណួរ។  

 

អ�កជួល្រត�វផ�ល់សក�ីកម�េដយ្រត�វេឆ�យែតសំណួរែដលពួកេគ្រត�វបានសួរ

ែតបុ៉េណា� ះ េហយពំុមានអ�ីេលសពីេនះេទ។ បែន�មេលេនះ ្របសិនេប 

អ�កជួលមិនយល់សំណួរ អ�កជួលអចសំុឲ្យេគសួរសំណួរេឡងវញិ ឬ 

ប�� ក់សំណួរេឡងវញិ ជាជាងសន�តថាពួកេគដឹងពីអ�ីែដលមា� ស់

ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះកំពុងសួរ។ អ�កជួលក៏អចបដិេសធេទនឹងសំណួរ 

េហយេស�សំុេទបន�ប់ទឹក ឬករស្រមាកញំុាទឹក/អហរ។ 
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េមធាវជីាធម�តេធ�ករផ�ល់សក�ីកម�េនក�ុងករយិាល័យរបស់េគ។ ភាគីែដល

េស�សំុឲ្យមានករផ�ល់សក�ីកម� ្រត�វបង់ៃថ�ចំណាយេលអ�កបកែ្របភាស 

្របសិនេបអ�កផ�ល់សក�ីកម�េស�សំុឲ្យមានេនាះ។ ជាធម�តអ�កកត់្រតតុលករ

មានវត�មាន ែដលជាអ�កនឹងថតករសមា� សន៍ និងវយេចញជាអត�បទពី

បទសមា� សន៍មានផ�ល់ជូនស្រមាប់លក់។ អ�ករយករណ៍តុលករនឹងសួរ

ឲ្យភាគី្រត�វេធ�សក�ីកម� ថាេតពួកេគចង់ឲ្យេលកែលងករចុះហត�េលខរបស់

េគេនេលអត�បទសមា� សន៍េនាះែដរឬេទ។ ករចុះហត�េលខេលអត�បទ

ផ�ល់សក�ីកម�បង� ញថា ពក្យេពចន៍ទំងឡាយែដល្រត�វបានសរេសរេឡង

េនាះ ជាពក្យែដលពួកេគបានែថ�ងេឡងក�ុងអំឡុងផ�ល់សក�ីកម�។ ជាទូេទ 

អ�កជួលមិនគួរសំុមិនចុះហត�េលខរបស់េគេទ។ អ�កជួលអចទទួលបាន

មួយច្បាប់ៃនសក�ីកម�េដម្ីបអន ពិនិត្យេមល និងែកត្រម�វេបចំបាច់ មុន

នឹងពួកេគផ�ល់ហត�េលខ េដយករប�� ក់ថា ទំងេនាះគឺជាពក្យេពចន៍

ែដលពួកេគបានែថ�ងេឡងេនក�ុងករផ�ល់សក�ីកម�។ 

 

ករផ�ល់សក�ីកម�អច្រត�វបានកំណត់កលវភិាគយ៉ាងេហចណាស់្របំាៃថ�

េ្រកយេសវកម�ៃនករជូនដំណឹងពីករផ�ល់សក�ីកម� បុ៉ែន�ករផ�ល់សក�ីកម�

្រត�វេកតេឡង្របំាៃថ�មុនករជំនំុជ្រមះក�ី។ ្រកមច្បាប់នីតិវធីិរដ�ប្បេវណី 

2025.270. 

 

5. ដីករេកះសក្ស ី– ដីករេកះសក្ីស គឺជារេបៀបេស�សំុឯកសរ ព័ត៌មានរបស់

ភាគី ឬជាករសមា� សន៍នរណាមា� ក់ែដលមិនែមនជាភាគីចំេពះេរឿងក�ី។  

ករទទួលសម�សប៖  
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្របសិនេបអ�កជួលត្រម�វឲ្យមានករទទួលស្រមាប់ករផ�ល់សក�ីកម�របស់េគេនាះ 

ពួកេគអចដក់សំេណ េទកន់មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

េហយ/ឬ ទូរសព�េទកន់មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ េដម្ីបពិភាក្សោពីករទទួល 

សម�សប។ សូមចំថា បុគ�លែដលមានពិករភាពមិនចំបាច់បង� ញពីេរគ

វនិិច�័យ(ទំងឡាយ) របស់ខ�ួនចំេពះសំេណ សំុករទទួលសម�សបេនាះេទ។ 

ករបដិេសធេទនឹងសំេណ សំុេដះដូរព័ត៌មាន 

អ�កជួលអចបដិេសធចំេពះសំេណ សំុេដះដូរព័ត៌មានបាន ្របសិនសិនេបពួកេគ

មានមូលដ� នច្បាប់េនាះ។ ខងេ្រកមជាឧទហរណ៍ទំងឡាយៃន្របេភទខុសៗ

គា� ៃនករបដិេសធែដលេធ�េឡងភាគេ្រចន។ េទះជាយ៉ាងណា វគួរែតកត់

សមា� ល់ថា េ្រកយករបដិេសធ អ�កជួលអចេនែត្រត�វេឆ�យេទនឹងសំេណ

េដយែផ�កេលចំេណះដឹងរបស់េគ ឬ ្របសិនេបមានែមនេនាះ ពួកេគអច

ប�� ក់ថាពួកេគមិនមានព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់េដម្ីបេឆ�យេទនឹងសំេណ េនាះេទ។  

 

ករបដិេសធេទនឹងសំេណ សំុេដះដូរព័ត៌មានែដលេធ�េឡងេ្រចនបំផុតទំង

្របំាមួយ៖ 

• ភាពពក់ព័ន�៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះសំុព័ត៌មានែដលមិនពក់ព័ន�េទ

នឹងេរឿងក�ី។ 

• ភាពពក់ព័ន�/ឯកជនភាព៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះកំពុងសួរសំណួរែដល

ពក់ព័ន�ដល់ព័ត៌មានបង� ញពីអត�ស�� ណបុគ�ល ឬព័ត៌មានឯកជន។ 

• ទូលំទូលយេពកនិងកររខំនហួសេហតុ៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះសំុ

ព័ត៌មានេ្រចនេពកែដលពិបាកនឹងផ�ល់ជូន។ 

• ករស� ន៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះកំពុងព្យោមឲ្យអ�កជួលនិយាយអ�ីេ្រកពី

ករយល់ដឹងរបស់គាត់ ឬេ្រកពីអ�ីែដលពួកេគជួប្របទះ។ 
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• សមាសសំណួរ៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះកំពុងែតសួរអ�កជួលនូវសំណួរ

ែដលមានេ្រចនែផ�កែដលត្រម�វឲ្យេឆ�យដច់េដយែឡកៗពីគា� ។ 

• សំណួរនិងចេម�យដែដលៗ៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះកំពុងសួរអ�កជួលនូវ

សំណួរដែដលៗែដលពួកេគបានេឆ�យរចួេហយ។ 

 

នីមួយៗៃនករជំទស់េទនឹងសំេណ សំុេដះដូរព័ត៌មានេ្រចនេកតមានទំង  

្របំាមួយេនះ ដូចមានខងេល ្រត�វបានពន្យល់កន់ែតលម�ិតបែន�ម្រពមជាមួយ

នឹងឧទហរណ៍។  

 

• ភាពពក់ព័ន�៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះកំពុងសំុព័ត៌មានែដលមិនពក់ព័ន�

េទនឹងេរឿងក�ី។ ឧទហរណ៍ េនក�ុងសំណួរមួយ មា� ស់ផ�ះបានសួរេទដល់

អ�កជួលនូវេឈ� ះរបស់េចហ� យរបស់គាត់ េហយេចហ� យរបស់គាត់គា� ន

អ�ីពក់ព័ន�េទនឹងករស� ក់េនរបស់េគេទ។ ករេឆ�យតបជាឧទហរណ៍

របស់អ�កជួលអចជា៖ “ចុងេចទសូមជំទស់េទនឹងសំណួរេលខ 9 

េដយសរែតសំណួរេនះេស�សំុព័ត៌មានែដលមិនពក់ព័ន�េទនឹងនីតិវធីិ

េរឿងក�ីទំងេនះេទ។ កម�វត�ុចំេពះករជំទស់ែដលបានេលកេឡងេនាះ 

េចហ� យរបស់ខ�ុំគឺ Crystal Garcia។” 

 

• ភាពពក់ព័ន� / ឯកជនភាព៖ មា� ស់ផ�ះកំពុងសួរសំណួរែដលពក់ព័ន�េទ

នឹងព័ត៌មានបង� ញពីអត�ស�� ណបុគ�ល ដូចជាេលខសន�ិសុខសង�ម

របស់អ�កជួល ៃថ�ែខឆា� ំកំេណ ត  េលខប័ណ�េបកបរ ឬ ព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួន

ដូចជាស� នភាពអេនា� ្របេវសន៍របស់ពួកេគ ឬ ពិករភាពជាក់លក់ណាមួយ 

ឬ ព័ត៌មានែផ�កេវជ�ស�ស�។ អ�កជួលអចជំទស់េដយែផ�កេទេល៖   

(1) ភាពពក់ព័ន� ពីេ្រពះែតព័ត៌មានមិនពក់ព័ន�េទនឹងករបេណ� ញេចញ 
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និង (2) ឯកជនភាព ពីេ្រពះែតវជាព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនែដល្រត�វបានករពរ

របស់អ�កជួល។ ឧទហរណ៍ េនក�ុងករផ�ល់សក�ីកម� េមធាវមីា� ស់ផ�ះសួរ

អ�កជួលពីេលខសន�ិសុខសង�មរបស់ពួកេគ។ ចេម�យគំររូបស់ពួកេគអច

ជា៖ “ខ�ុំសូមជំទស់េទនឹងសំណួរេនាះេដយែផ�កេលភាពមិនពក់ព័ន�និង

ឯកជនភាព។” អ�កជួលមិនចំបាច់េឆ�យេទនឹងសំណួរេដយពក់ព័ន�ដល់

ព័ត៌មានឯកជនផា� ល់ខ�ួនរបស់េគេទ។  

 

• ទូលំទូលយេពកនិងកររខំនហួសេហតុ៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះសំុ

ព័ត៌មានេ្រចនេពកែដលពិបាកនឹងផ�ល់ជូន។ ឧទហរណ៍ េនក�ុងសំេណ សំុ

ឯកសរ មា� ស់ផ�ះកំពុងេស�សំុនូវ្រគប់កំណត់េហតុរបស់្រគ�េពទ្យ ែដល

អ�កជួលធា� ប់ទទួលបានទក់ទងេទនឹងពិករភាពរបស់ពួកេគ ែដល

េគមានក�ុងរយៈេពល 30ឆា� ំមកេនះ។ ករេឆ�យតបគំររូបស់អ�កជួលអច

ជា៖ “ចុងេចទសូមជំទស់េទនឹងសំេណ រផ�ល់ឯកសរេលខ 9 េដយសរ

ែតទូលំទូលយេពកនិងជាករខំនហួសេហតុេពក េហយមិនពក់ព័ន�  

ទល់ែតេសះ េដយសរែតវេស�សំុព័ត៌មានចប់ពីសមសិបឆា� ំកន�ងមក 

េហយកិច�សន្យោជួលរបស់ខ�ុំចប់េផ�ម្រតឹម 8ែខកន�ងមកេនះេទ។ កម�វត�ុ
ចំេពះករជំទស់ែបបេនះ ភាគីចុងេចទផ�ល់នូវកំណត់េហតុចុងេ្រកយពីរ

របស់្រគ�េពទ្យ ែដលគាត់ទទួលបានថ�ីៗបំផុត េហយរក្សោទុកនូវឯកសរ

ទំងឡាយែដលេនសល់។ 

 

• ករស� ន៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះកំពុងព្យោមឲ្យអ�កជួលនិយាយអ�ីេ្រកពី

ករយល់ដឹងរបស់គាត់ ឬេ្រកពីអ�ីែដលពួកេគជួប្របទះ។ ឧទហរណ៍ 

េនក�ុងករផ�ល់សក�ីកម� េមធាវមីា� ស់សួរអ�កជួលពីអ�ីែដលពួកេគនឹងេធ� ្រប

សិនេបមា� ស់ផ�ះរបស់េគបានេឆ�យទូរសព�របស់េគ េបេទះជាមា� ស់ផ�ះ

របស់ពួកេគមិនបានេឆ�យទូរសព�ក៏េដយ។ ករេឆ�យតបគំររូបស់អ�កជួល
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អចជា៖ “ជំទស់ ទញេទរកករស� ន។ កម�វត�ុករជំទស់ែបបេនះ ខ�ុំនឹង

បាន្របាប់មា� ស់ខ�ុំអំពីរ ៉បី៊ូ េណធា� យ េហយសំុឲ្យគាត់ជួសជុលវ។ សមា� ល់៖ 

េនក�ុងតុលករ អ�កជួលមិនគួរ្រត�វេឆ�យេទសំណួរែដលនំាឲ្យេធ�ករ

សន�ិដ� នទល់ែតេសះ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ េនក�ុងករផ�ល់

សក�ីកម�ពំុមានវត�មានេច្រកមេទ ដូេច�ះអ�កជួលអចជំទស់បានេហយ

និយាយថាជាករសន�ិដ� ន េហយមិនេឆ�យសំណួរេឡយ។ ឬ អ�កជួលអច

ជំទស់េហយនិយាយអ�ីមួយែដលមិនប៉ះពល់ដល់េរឿងក�ីរបស់េគ។ 

 

• សមាសសំណួរ៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះកំពុងែតសួរអ�កជួលនូវសំណួរ

ែដលមានេ្រចនែផ�កែដលត្រម�វឲ្យេឆ�យដច់េដយែឡកៗពីគា� ។ 

ឧទហរណ៍ េនក�ុងករេស�សំុឲ្យប�� ក់ពីេហតុករណ៍ពិត េមធាវមីា� ស់ផ�ះ

និយាយថា៖ “ភាគីចុងេចទសរភាពថា គាត់បានេបកត�ន�ីខ� ំងៗេនពក់

កណា� លយប់េនៃថ�ទី09 ែខឧសភា ឆា� ំ2020 ពីេ្រពះគាត់មានពិធីជប់េលៀង

េនេគហដ� ន។” ករេឆ�យតបគំររូបស់អ�កជួលអចជា៖ “ជំទស់ 

សំេណ េលខ 9 ជាសមាសសំណួរ។ កម�វត�ុចំេពះករេបដិេសធែបបេនះ 

្រត�វបានបដិេសធ។” 

 

• សំណួរនិងចេម�យដែដលៗ៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះកំពុងសួរអ�កជួលនូវ

សំណួរដែដលៗែដលពួកេគបានេឆ�យរចួេហយ។ ឧទហរណ៍ េនឯករផ�ល់

សក�ីកម� េមធាវមីា� ស់ផ�ះសួរថា “ដូេច�ះអ�កមិនបានបង់ៃថ�ឈ�ួលែខ

វចិ�ិកែមនេទ?” េហយអ�កជួលេឆ�យ េហយេ្រកយមកបន�ិច េមធាវសួីរថា   

“េតអ�កមិនបានបង់ៃថ�ឈ�ួលែខវចិ�ិកែមនេទ?” អ�កជួលអចជំទស់េទនឹង

សំណួរេទពីរបានេដយនិយាយថា “សូមជំទស់ ជាករសួរដែដលៗ” 

េហយមិន្រត�វេឆ�យេទនឹងសំណួរទីពីរេនាះម�ងេទៀតេឡយ។ 
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សមា� ល់៖ ្របសិនេបអ�កជួលមានករពិបាកចងចំេឈ� ះៃនករជំទស់ក�ុង

អំឡុងករផ�ល់សក�ីកម� ពួកេគេនែតអចប�� ក់ “ករជំទស់” និងេហតុផល

ស្រមាប់ករជំទស់តមពក្យរបស់េគផា� ល់បាន។ េច្រកមអចពិចរណា

េលករណីេនះ។  
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6. A. ករជំនំុជ្រមះក�ី - េសចក�ីេផ�ម 

េនក�ុងែផ�កេនះ ពន្យល់ពីអ�ីែដលេកតមានេឡងេ្រកយពីដំេណ រករេដះ

ដូរព័ត៌មានបានប�� ប់ េពលវជាករចប់េផ�មៃនករជំនំុជ្រមះក�ី។ វពន្យល់ពី

មូលដ� នទំងឡាយៃនអ�ីែដលរពឹំងទុក រេបៀបែដលអ�កជួល្រត�វេ្រត�មេនមុន

ករជំនំុជ្រមះក�ី េដយរប់ប��ូ លទំងអ�ីែដល្រត�វយកមកជាមួយមកកន់     

អង�ជំនំុជ្រមះ និងពីរេបៀបចូលមកតុលករ។  

ករជំនំុជ្រមះេដយេច្រកម ឬករជំនំុជ្រមះេដយគណៈវនិិច�័យ? 

អ�កជួលែដលទីបំផុតេទ្រត�វេឡងេទដល់ករជំនំុជ្រមះក�ីេនាះ ជាជាងករេដះ

�សយប�� ប់េរឿងក�ីតមរយៈករ្រពមេ្រព�ងេដះ�សយប�� ប់មួយេនាះ មាន

ជេ្រមសឲ្យេរឿងក�ីរបស់េគ្រត�វបានសេ្រមចេដយគណៈវនិិច�័យ ែដលជា្រក�ម

មនុស្សមួយ្រក�មមកពីសធារណៈជន សេ្រមចេរឿងក�ី ឬ សេ្រមចេដយេច្រកម។ 

ករជំនំុជ្រមះេដយមានគណៈវនិិច�័យ ្រត�វបានេហថា ករជំនំុជ្រមះេដយ     

គណៈវនិិច�័យ េហយអ�កជួលែដលចង់បានករជំនំុជ្រមះេដយគណៈវនិិច�័យ 

្រត�វែតេស�សំុជាមុន (សូមេមល “ែផ�កទី 2 ករេឆ�យតបេទនឹងករេកះេហ

និងពក្យបណ�ឹ ង – ចេម�យនិងទ្រមង់ែបបបទតុលករេផ្សងេទៀត” “ទមទរឲ្យ

មានករជំនំុជ្រមះេដយគណៈវនិិច�័យ”)។ ករជំនំុជ្រមះ្រត�វបានសេ្រមចេឡងេដ

យេច្រកម េហយគា� នគណៈវនិិច�័យេនាះ ្រត�វបានេហថាករជំនំុជ្រមះេដយ

េច្រកម។ មានទំងគុណសម្បត�ិនិងគុណវបិត�ិចំេពះករជំនំុជ្រមះ 

គណៈវនិិច�័យ និងករជំនំុជ្រមះេច្រកម។ ្របសិនេបអ�កជួលមិនច្បាស់ថា្រត�វ

េ្រជសេរ សយកមួយណាេនាះ ពួកេគអចពិភាក្សោជាមួយេមធាវកីរពរេរឿងក�ី 

បេណ� ញេចញ។  

្របយ័ត�៖ េដយសរែតជំងឺរតត្បាត COVID-19 តុលករមួយចំនួនេបកសវនាករ

ពីចមា� យែតបុ៉េណា� ះ។ តុលករអចនឹងជំនំុជ្រមះក�ីតមទូរសព� តមកម�វធីិ
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កំុព្ូយទ័រ ឬ តមេវទិក “Zoom” ែដលអចចូលរួមបានតមកំុព្ូយទ័រ ទូរសព� 

ឬឧបករណ៍េអឡិច្រត�និកេផ្សងេទៀតែដលមានភា� ប់អីុនធឺណិត ឬតមរយៈ  

ករទទួលបានេសវកម�តមទូរសព�។ អ�កជួលអចទូរសព�េទកន់្រកឡាប�� ីៃន

តុលករក�ុងមូលដ� នរបស់េគ ឬ េសវជំនួយរបស់តុលករក�ុងមូលដ� ន េដម្ីប

ទទួលបានព័ត៌មានបែន�មអំពីនីតិវធីិេបកសវនាករពីចមា� យរបស់តុលកររបស់

េគ។ 

អ�ីែដល្រត�វេធ�េនមុនករជំនំុជ្រមះក�ី 

េនមុនករជំនំុជ្រមះក�ី អ�កជួលអចនឹងចំបាច់្រត�វ៖ 

1. ប��ូ នប�� ីសក្សេីទកន់មា� ស់ផ�ះរបស់េគ េហយផ�ល់ប�� ីេនះមួយច្បាប់ជូន

េទតុលករ។ ប�� ីសក្ីសមានេឈ� ះនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ�ក  

ទំងឡាយែដលអ�កជួលមានបំណងចង់ឲ្យេធ�ជាសក្ីស ឬ និយាយេនចំេពះ

មុខតុលករ េ្រកមពក្យសម្បថ និងក�ុងនាមពួកេគេនេពលជំនំុជ្រមះក�ី។ 

ប�� ីេនះរមួប��ូ លនូវមា� ស់ផ�ះ ឬ សក្ីសមា� ស់ផ�ះ ្របសិនេបអ�កជួល្រត�វករឲ្យ

ពួកេគេធ�សក�ីកម�េដម្ីបប�� ក់ពីភ័ស�ុតងចំណុចណាមួយ។ អ�កជួលមិន្រត�វ

េហទូរសព�េទមនុស្ស្រគប់គា� េនេលប�� ីសក្ីសរបស់េគឱ្យផ�ល់កសិណេធ�

សក្ីសេនាះេទ បុ៉ែន�ពួកេគមិនអចឲ្យអ�កណាែដលមិនមានេឈ� ះេនេលប�� ី

សក្ីសផ�ល់កសិណបានែដរ។ 

 

2. ប��ូ ននូវេសចក�ីែណនំារបស់គណៈវនិិច�័យ និងទ្រមង់សល្រកមេទកន់

មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះរបស់េគ េហយដក់ប��ូ នមួយច្បាប់េទតុលករ។ 

អ�កជួលគប្ីបទូរសព�េទកន់មជ្ឈមណ� លជួយខ�ួនឯងក�ុងមូលដ� នរបស់េគ ឬ 

ទីភា� ក់ងរជំនួយែផ�កច្បាប់ និងអនុវត�េទតមនីតិវធីិរបស់តុលករក�ុង

មូលដ� នរបស់េគ។ អចនឹងមាន “ដីកស� ពរ” ផ�ល់ជូនេដយមានករែណនំា



ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏
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ពីេច្រកមរបស់េគ។ ឧទហរណ៍ – េខនធីមួយចំនួនទក់ទងនឹងករជំនំុជ្រមះក�ី

ពីចមា� យតមអនឡាញត្រម�វឲ្យយកឯកសរភ័ស�ុតងមកដក់ក�ុងហិបដក់

ឯកសរេនសលក�ី ឬេផ�តមអីុែម៉លមកកន់សលក�ី ្រពមជាមួយនឹង ករ

េផ�តមអីុែម៉ល ឬយកេទ្របគល់ឲ្យដល់មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ។  
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េនមុនករជំនំុជ្រមះក�ី អ�កជួលអចចង់៖ 

1. គិតេឡងវញិេទេលទឡ�ីករណ៍ទំងឡាយែដលពួកេគចង់េលកេឡង 

និងឯកសរទំងឡាយ ឬ សក្ីសទំងឡាយែដលេគ្រត�វករេដម្ីបជួយបង� ញ

ជាភ័ស�ុតងដល់េរឿងក�ីេនះ។ វអចនឹងមាន្របេយាជន៍ែដលេយង្រត�វេមល

េទេលទ្រមង់បណ�ឹ ងេឆ�យតប េដម្ីបដឹងថាករករពរអ�ីខ�ះែដលេគបានេលក

េឡង។ អ�កជួលខ�ះយល់ថាវមាន្របេយាជន៍្រត�វសរេសរេចញេ្រគាងេគាលៗ 

ែដលេគអចយកេទអង�ជំនំុជ្រមះជាមួយបាន េដម្ីបកំុឲ្យពួកេគេភ�ចនូវ

ចំណុច សំខន់ៗែដលពួកេគចង់េលកេឡង។ េ្រគាងេគាលៗអចរួមប��ូ ល

នូវទឡ�ីករណ៍របស់េគ និង ចំណុចនីមួយៗៃនទឡ�ីករណ៍របស់ពួកេគ - ពី

ភ័ស�ុតងទំងឡាយ ឬករេលកេឡងទំងឡាយរបស់េគ ឬរបស់សក្ីស ែដល

េគនឹងេ្របេដម្ីបបង� ញវជាភ័ស�ុតង។ សូមេមល “ភ័ស�ុតង” និង “សក្ីស” 

ស�ិតេនេ្រកមែផ�ក “អ�ី្រត�វយកេទជាមួយេទកន់អង�ជំនំុជ្រមះ” េនេដមទំព័រ

ទី 23 ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។  

 

2. គិតេឡងវញិឲ្យបានល�ិតល�ន់េទេលទឡ�ីករណ៍ទំងឡាយែដលពួកេគគិតថា

មា� ស់ផ�ះអចនឹងេលកេឡង និងឯកសរទំងឡាយ ឬ សក្សទំីងឡាយែដល

េគ្រត�វករេដម្បជួីយបង� ញជាភ័ស�ុតងដល់េរឿងក�ីេនះ។ វអចមាន្របេយាជន៍

ែដល្រត�វេមលពក្យបណ�ឹ ងពីមា� ស់ផ�ះ េដម្ីបឲ្យេឃញពីមូលេហតុែដលពួកេគ

សំអងថាអ�កជួលគួរែត្រត�វទទួលេទស។ អ�កជួលអចនឹងទទួលបាន្របេយាជន៍

ពីេនះ ពីេ្រពះថាេពលេនាះេគអចមានអរម�ណ៍កន់ែតមានទំនុកចិត�បន�ិច

អំពីអ�ីែដល្រត�វរពឹំង និងអច្រត�វេ្រត�មខ�ួនេដម្ីបេឆ�យតប។ ឧទហរណ៍   

្របសិនេបពួកេគដឹងថាមា� ស់ផ�ះរបស់ពួកេគនឹងអះអងេលអ�ីមួយែដលមិនពិត 

្របសិនេបេគេធ�ែបបេនះែមន អ�កជួលអចេ្រត�មនូវភ័ស�ុតងែដលប�� ក់ថា

វមិនពិត។  
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3. កំណត់ថាេតពួកេគនឹង្រត�វករអ�កបកែ្របភាសឬអត់ ឬ្រត�វករកែន�ង  

សម�សបែដរឬេទ េដម្បចូីលរមួេនក�ុងដំេណ រករនីតិវធីិតុលករេនាះ។ 

សូមេមលែផ�ក “ព័ត៌មានមូលដ� នពីបន�ប់សវនាករ” ខងេ្រកមមានព័ត៌មាន

េ្រចនែថមេទៀត។  

 

4. កំណត់ថាេតពួកេគនឹង្រត�វករស្រមបស្រម�លករេមលែថទំេក�ងនិង/ឬ

ករេធ�ដំេណ រ និង/ឬ េពលឈប់ស្រមាកពីករងរ េដម្បអីចមក

ចូលរមួសវនាករែដរឬេទ។ សូមេមលែផ�ក “ព័ត៌មានមូលដ� នពីសលក�ី” 

ខងេ្រកមមានព័ត៌មានេ្រចនែថមេទៀត។  

ព័ត៌មានជាមូលដ� នពីបន�ប់សវនាករ 

េម៉ាង៖ អ�កជួលចំបាច់្រត�វមកដល់តុលករឲ្យបានមុនេម៉ាង។ អ�កជួលចំបាច់

្រត�វមានេពល្រគប់្រគាន់េដម្ីបមកដល់ ឆ�ងកត់ម៉ាសីុនែស�ន រកេមលបន�ប់សវនាករ

របស់េគ រកេមល “កលវភិាគ” និងចុះេឈ� ះចូលជាមួយនឹង្រកឡាប�� មុីននឹង

េច្រកម ឬ្រកឡាប�� ីចប់េផ�ម្របកសក�ីេទតមេពលរយស្រមាប់កលបរេិច�ទ

តុលកររបស់េគ។ ប�� ីេហេឈ� ះគឺជា្រកដសមួយសន�ឹកែដលបិទជាប់េទនឹង

ទ� របន�ប់សវនាករ ឬ េដតេដយម�ុលជាប់េទនឹងជ�� ំងែក្បរទ� របន�ប់សវនាករ 

បង� ញពីេឈ� ះក�ីនិងេលខសមា� ល់ក�ី ែដលមានកលបរេិច�ទកំណត់េដយ

តុលករេនក�ុងៃថ�េនាះ។ 

 

ករជំនំុជ្រមះក�ីពីចមា� យ៖ ្របសិនេបករជំនំុជ្រមះេធ�េឡងពីចមា� យជំនួសឲ្យ

ករេធ�ផា� ល់េនាះ អ�កជួលេនែតចង់ឲ្យ្របាកដថា ពួកេគបានផ�ល់េពលេវល

្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ខ�ួនេគ េដម្ីបឲ្យរចួរល់េនមុនតុលករចប់េផ�ម។ 

ឧទហរណ៍ អ�កជួលអចនឹងចំបាច់្រត�វេរៀបចំកែន�ង ែដលពួកេគនឹងចូល
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សវនាករ ថាេតវនឹងេធ�េឡងតមទូរសព�របស់េគ ឬតមកំុព្ូយទ័រ េហយេដម្ីបេធ�

េតស�សកល្បងបេច�កវទិ្យោទំងឡាយែដលពួកេគនឹងេ្រប រួមទំងករភា� ប់ អីុន

ធឺណិតរបស់េគផងេបចំបាច់។ ជាករ្របឹងែ្របងឲ្យអស់ពីលទ�ភាពេនាះ អ�ក

ជួលគួរែតព្យោយាមធានាថាកែន�ងែដលពួកេគនឹងេ្រប្របាស់េនាះមាន

សភាពស�ប់ស� ត់និងមានឯកជនភាព។  

ករេស��កពក់៖ អ�កជួលគប្ីបព្យោយាមេស��កពក់ឲ្យបានសមរម្យ។  

 

ករែថទំកុមារ៖ អចនឹងពំុមានេសវែថទំកុមារផ�ល់ជូនេឡយេនឯសលក�ី។ 

្រគប់គា� ែដលកំពុងេមលតុលករ្រត�វេស��មស� ត់េនេពលេច្រកមេឡងេល

សវនដ� នេច្រកម ឬ អជា� សល ែដលមានលក�ណៈដូចសន�ិសុខករពរេន

ក�ុងបន�ប់សវនាករេនាះ នឹងសំុឲ្យពួកេគចកេចញពីបន�ប់សវនាករ។ ដូចគា� េនះែដរ 

ស្រមាប់ករេបសវនករពីចមា� យ – េច្រកមនឹងមិនចង់ឲ្យ្រត�វបានរខំនេដយ

សេម�ងខងេ្រកយេនេលទូរសព�េទ រមួទំងេក�ងៗផងែដរ។  

 

អ�កបកែ្របភាសផា� ល់មាត់៖ េនមុនកលបរេិច�ទេបសវនាករ អ�កជួលអច  

ទូរសព�មកសលក�ីេដម្ីបេស�សំុអ�កបកែ្របភាសផា� ល់មាត់។ េនៃថ�េបក   

សវនាកររបស់េគ អ�កជួលអចអនុ�� តឲ្យ្រកឡាប�� ីដឹងថាពួកេគ្រត�វករ 

អ�កបកែ្របភាសផា� ល់មាត់ឲ្យបានឆាប់តមែតអចេធ�បាន ឬ េនេពលពួក

េគចូលេទដល់បន�ប់សវនាករ។ ្របសិនេបេច្រកម្របកសក�ី េហយអ�កបកែ្រប

ភាសមិនស�ិតេនទីេនាះេទ អ�កជួលអចសំុឲ្យេច្រកមឱ្យរង់ចំឲ្យអ�កបក

ែ្របភាសផា� ល់មាត់មកដល់សិន។ 

 

ករទទួលសម�សបេនក�ុងតុលករ៖ សូមេមលែផ�កនិយាយពី 

“ករទទួលសម�សបេនក�ុងតុលករ” ខងេ្រកម។  
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អ�ីខ�ះែដល្រត�វយកេទជាមួយេទកន់ករជំនំុជ្រមះក�ី 

អ�កជួលគប្ីបមានជាប់ជាមួយនូវភ័ស�ុតងទំងអស់របស់េគ និងែដល្រត�វបាន

េរៀបចំ្រតឹម្រត�វ និងមានវត�មានសក្ីសរបស់េគេនក�ុងតុលករេនេពលសវនាករ

របស់េគចប់េផ�ម។  

 

ភ័ស�ុតង – ស្រមាប់ភ័ស�ុតងទំងអស់ អ�កជួលចំបាច់្រត�វយកមកជាមួយ

យ៉ាងេហចណាស់ច្បាប់េដម 1ច្បាប់ និងច្បាប់ថតចម�ងចំនួន 2ច្បាប់។ េនះក៏

េ្រពះែតមា� ស់ផ�ះមានសិទ�ិេមលច្បាប់េដម េហយនឹងទទួលបានមួយច្បាប់ែដរ។ 

េច្រកមនឹងទទួលយកច្បាប់េដម េហយអ�កជួលអចេ្របច្បាប់ថតចម�ងក�ុង

អំឡុងជំនំុជ្រមះក�ី។ ្របសិនេបករជំនំុជ្រមះក�ីេធ�េឡងពីចមា� យ អ�កជួលអច

សកសួរជាមួយនឹង្រកឡាប�� ីេនមុនកលបរេិច�ទជំនំុជ្រមះក�ី េដម្ីបឲ្យដឹងពី

រេបៀបេមលឯកសរក�ុងអំឡុងជំនំុជ្រមះក�ី។  

 

ឧទហរណ៍ៃនភ័ស�ុតងមួយចំនួន ែដលអ�កជួលអចយកមកតុលករមាន៖  

 

• របូថតៃនករខូចមិនដំេណ រករ ឬ លក�ខណ� មិនសម្របកបេនក�ុងផ�ះ

របស់េគ 

• ច្បាប់ថតចម�ងែដល្រត�វបានប�� ក់ៃនរបាយករណ៍ពីនាយកដ� នសុខភាព 

កំណត់្រតរដ� ភិបាល ឬ កំណត់្រតអជីវកម�ទំងឡាយ 

• បង� ន់ៃដបង់្របាក់ឈ�ួលផ�ះទំងអស់ ឬភ័ស�ុតងៃនករទូទត់ៃថ�ឈ�ួល 

ឧទហរណ៍មាន របាយករណ៍ធនាគារបង� ញមូលប្បទនប័្រតែដល  

្រត�វបានដក្របាក់ បង� ន់ៃដបង់្របាក់តមករប�� បង់្របាក់ ឬបង� ន់ៃដ

ទំងឡាយ និង 
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• លិខិតស� មនានា េសចក�ីជូនដំណឹង សរជាអក្សរ ឬករទំនាក់ទំនងតម

សរជាសេម�ង ែដលអ�កជួលបានេធ�េឡងជាមួយនឹងមា� ស់ផ�ះរបស់េគ។ 

ឧទហរណ៍ អ�កជួលអចយកមកនូវលិខិតស� មទំងឡាយណា ែដល

ពួកេគបានផ�ល់ជូនេទមា� ស់ផ�ះរបស់េគ េស�សំុឲ្យេធ�ករជួសជុល ឬ ជូន

ដំណឹងដល់មា� ស់ផ�ះរបស់េគពីប�� ណាមួយពក់ព័ន�នឹងមា� ស់ផ�ះ។   

អ�កជួលក៏អចរមួប��ូ លនូវេ�សមសំបុ្រតនានាផងែដរ ពីេ្រពះែតម

ៃ្របសណីយ៍បង� ញកលបរេិច�ទៃនករេផ�េចញ និងេ�សមសំបុ្រត   

ទំងឡាយែដលបង� ញថាលិខិតេផ�បានេទ និងមកពីនរណា។ 

 

្របយ័ត�៖ អ�កជួលមិនអចផា� កករជំនំុជ្រមះក�ីបានេដយសរែតពួកេគមិន

មានភ័ស�ុតងទំងអស់របស់េគមកជាមួយ (ឬបានដក់ប��ូ នមកយ៉ាង

្រតឹម្រត�វស្រមាប់ករជ្រមះក�ីតមអីុនធឺណិត) េនាះេទ។ អ�កជួល្រត�វ

េ្រត�មខ�ួនឲ្យបានរចួរល់េនៃថ�សវនាកររបស់េគ។  

 

សក្ស ី– សក្ីសទំងឡាយ្រត�វែតមានវត�មានេនក�ុងតុលករេនេពលចប់េផ�ម

ករជំនំុជ្រមះក�ី និងទំេនរអចេឆ�យសំណួរនិងផ�ល់កសិណបាន។ ឧទហរណ៍ 

អ�កជួលមិនអចយកលិខិតពីអ�កជិតខងរបស់េគមកជំនួសឲ្យអ�កជិតខងរបស់

េគមកតុលករេដយផា� ល់េដម្ីបផ�ល់កសិណបានេនាះេទ។ េនះគឺេដយសរែត 

លិខិតមួយមិនអចប�� ក់ឲ្យបានសព�្រជ�ងេ្រជាយេដយភាគីមា� ងេទៀតបាន

េទ។ ្របសិនេបអ�កជួល្រព�យបារម�ថា សក្ីសរបស់េគអចនឹងមកកន់

តុលករេនាះ អ�កជួលអចនឹងេចញដីកេកះបាន។ អ�កជួលអចទទួលបាន

ដីកេកះពីករយិាល័យ្រកឡាប�� ី េហយបនា� ប់មកឲ្យអ�កេផ្សងយកវេទជូន

សក្ីសរបស់ពួកេគឲ្យបានមុនៃថ�ជំនំុជ្រមះក�ី។ 
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្របសិនេបសក្ីសសំុ អ�កជួលអច្រត�វបង់ៃថ�ករេធ�ដំេណ ររបស់សក្ីស និងៃថ�

ចំណាយចំេពះសក្ីស។ ($35/ក�ុងមួយៃថ�េដយបែន�មករចំណាយេលករេធ�

ដំេណ រតមករជាក់ែស�ង។ Gov. Code 68093.) អ�កជួលមិន្រត�វបង់ៃថ�ឲ្យ  

ករេធ�ដំេណ ររបស់មា� ស់ផ�ះរបស់េគ ឬៃថ�ចំណាយេលសក្ីសរបស់មា� ស់ផ�ះ

របស់េគេទ ្របសិនេបពួកេគទូរសព�េទមា� ស់ផ�ះរបស់េគ ឬសក្ីសរបស់មា� ស់ផ�ះ

របស់េគជាសក្ីសផា� ល់ខ�ួនរបស់េគេនាះ។ 

ករចុះេឈ� ះនិងករនិយាយស�ីេនក�ុងតុលករ – វប្បធម៌បន�ប់សវនាករ 

1. អចនឹងមាននូវប�� ីេឈ� ះបិទេនេលទ� របន�ប់សវនាករ ឬេនេលជ�� ងំ

ជាប់នឹងទ� រ។ អ�កជួលគប្ីបរកេមលសំណំុេរឿងក�ីរបស់េគ ឬេឈ� ះនិង  

ចំេលខែដលស�ិតេនេលប�� ីបិទបង� ញ។  

 

2. បនា� ប់មក អ�កជួលនឹងចូលេទតមទ� រ េហយចូលជួរេដម្ីប្របាប់ដល់ 

្រកឡាប�� ីថា ពួកេគបានមកដល់េហយ េលខសំណំុេរឿងរបស់ពួកេគ និង

្របាប់ថាពួកេគជាភាគីចុងេចទ។ េនេពលេនះ អ�កជួលក៏ប�� ក់ជាមួយ

នឹង្រកឡាប�� ីផងែដរថាេតអ�កបកែ្របភាសទំេនរេទ ្របសិនេបអ�កជួល

្រត�វករមា� ក់េនាះ។ េបសម�សប អ�កជួលក៏អចប�� ក់ជាមួយនឹង      

្រកឡាប�� ីថា តុលករបានដឹងពីសំេណ សំុករទទួលសម�សបរបស់អ�ក

ជួលជាមួយនឹងតុលករេហយែដរ។ 

 

3. េ្រកយចុះេឈ� ះចូលរចួេហយ អ�កជួលមានកែន�ងអង�ុយ និង្រត�វ្របាកដថា

ទូរសព�ៃដរបស់េគ្រត�វបានបិទឬដក់ឲ្យគា� នសេម�ងេររ។៍ ្របសិនេបអ�កជួល

មកដល់េលឿនខ� ំង េហយេបចង់េនាះ ពួកេគអចសំុនិយាយជាមួយនឹង

មា� ស់ផ�ះ ឬេមធាវមីា� ស់ផ�ះរបស់េគេនតមផ�ូវក�ុងបន�ប់ខងេ្រកបន�ប់ 

សវនាករក�ុងបំណងេដះ�សយប�� ប់េរឿងក�ីរបស់េគបាន។ (សូមេមល
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ែផ�កស�ីអំពីករេដះ�សយប�� ប់ េនេដមទំព័រទី 9។) េទះជាយ៉ាងណា 

អ�កជួលគួរែត្រត�វ្របាកដថា ពួកេគស�ិតេនក�ុងបន�ប់សវនាករេនេពលែដល

េច្រកមស�ិតេនេល “សវនដ� នេច្រកម។” (“សវនដ� នេច្រកម” គឺជាតុ

ែដលស�ិតខងមុខក�ុងបន�ប់សវនករ ែដលេច្រកមអង�ុយ “េនេល

សវនដ� នេច្រកម” មានន័យថា េនេពលែដលេច្រកមកំពុងអង�ុយ

េនេលតុ)។  

 

4. េនេពលែដលេច្រកមចូលមកក�ុងបន�ប់សវនាករ ្រគប់គា� េនក�ុង

បន�ប់សវនាករអចេ្រកកឈរ។ េនេពលេច្រកមអង�ុយចុះ ្រគប់គា�

អង�ុយចុះ។ េនេពលេច្រកមស�ិតេនេលសវនដ� នេច្រកម អ�កែដល

អចគួរនិយាយគឺមានែតេច្រកម គូភាគីែដល្រត�វបានេហឲ្យេឡងមក

ខងមុខេច្រកម និង្រកឡាប�� ីែតបុ៉េណា� ះ។ 

 

5. េនេពលករណីរបស់អ�កជួល្រត�វបានេហ អ�កជួលេ្រកកឈរេឡង  

្របសិនេបអច េហយ្របាប់េគាត�នាមរបស់េគខ� ំងៗ ឬប�� ក់ថាជា    

“ភាគីចុងេចទ”។ បនា� ប់មកអ�កជួលេដរេទកន់សវនដ� នេច្រកម េហយឈរ 

្របសិនេបពួកេគអច េនខងមុខស�� ែដលនិយាយថាភាគីចុងេចទ។  

a. ្របសិនេបអ�កជួល្រត�វករអ�កបកែ្របភាស េហយអ�កបកែ្របភាស

មិនទន់មានវត�មានេនេឡយេនាះ អ�កជួលអចេស�សំុេច្រកមនូវ

អ�កបកែ្របភាសមា� ក់។ 

b. ្របសិនេបអ�កជួលេនែតមិនមានឱកសនិយាយជាមួយនឹងមា� ស់ផ�ះ

អំពីករព្យោយាមេដម្ីបេដះ�សយប�� ប់េរឿងក�ីេនាះ េហយចង់បាន

ឱកសេនះ អ�កជួលអចសំុឲ្យេច្រកមអនុ�� តដល់ពួកេគមានពីរបី

នាទីេដម្ីបនិយាយជាមួយមា� ស់ផ�ះ និងេមធាវមីា� ស់ផ�ះទក់ទងនឹង

េរឿងក�ីបាន។ បនា� ប់មកអ�កជួលនិងមា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះេដរចូល
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េទផ�ូវក�ុងបន�ប់ ឬ េទក�ុងបន�ប់ដច់េដយែឡកមួយ ្របសិនេបមាន 

េហយនិយាយជាមួយគា� េទវញិេទមក។ េនេពលែដលគូភាគីប��

ប់ករនិយាយគា�  ពួកេគនឹង្រតឡប់មកខងក�ុងវញិ េហយចុះេឈ� ះ

ចូលេឡងវញិជាមួយនឹង្រកឡាប�� ីេដម្ីបឲ្យបានេរឿងក�ីរបស់ពួកេគ

េហេឡងវញិេនខងមុខេច្រកម។ 

 

សមា� ល់៖ េឈ� ះសម�សប្រត�វេហេទកន់េច្រកមគឺ “េលកេច្រកម” និង 

“អង�តុលករជាទីេគារព។” េនេពលគូភាគីស�ិតេនខងមុខេច្រកម គូរភាគីនឹង

និយាយេទកន់េច្រកម និងមិននិយាយរកគា� េនាះេទ។ ្របសិនេបអ�កជួលអច

េធ�បាន ពួកេគគួរែតសម�ឹងេទកន់េច្រកម េហយនិយាយេទកន់េច្រកមេន

េពលពួកេគនិយាយ េហយមិននិយាយេទកន់មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះេទ។ 

ឧទហរណ៍ អ�កកំពុងែតស�ិតេនេលបង់ េហយេមធាវមីា� ស់ផ�ះ្របាប់ដល់តុលករ

ថា អ�កបានយល់្រពមេរ េចញ។ ជំនួសឲ្យករនិយាយថា “េទ ខ�ុំមិនបាននិយាយ

េទ េតអ�កកំពុងនិយាយអំពីអ�ី” េទកន់េមធាវេីនាះ អ�កគួរែតនិយាយែបបេនះេទ

កន់េច្រកម៖ “េលកេច្រកម េមធាវតំីណាងឲ្យមា� ស់ផ�ះកំពុងែតនិយាយពីអ�ីមួយ 

ែដលខ�ុំមិនបាននិយាយេទ។ អ�ីែដលខ�ុំពិតជាបាននិយាយេនាះគឺ ខ�ុំអចនឹងមាន

ឆន�ៈេរ េចញ ្របសិនេបពួកេគផ�ល់េពលេវលឲ្យខ�ុំេ្រចនបែន�មេទៀត បុ៉ែន�េយងមិន

មានឱកសបានពិភាក្សោអំពីប�� េនះេនេឡយេទ។ េតខ�ុំអចមានឱកសេដម្ីប

ពិភាក្សោចំណុចេនះជាមួយនឹងមា� ស់ផ�ះខ�ុំនិងេមធាវរីបស់ពួកេគេនតមផ�ូវក�ុង

សលក�ីបានេទ?” 
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6. B. ករជំនំុជ្រមះក�ី – ជាជំហនៗ 

ែផ�កេនះនឹងផ�ល់នូវលំហូរជាជំហនៗទូេទ ៃនរេបៀបែដលទំងអ�កជួលនិង

មា� ស់ផ�ះ្របាប់សច់េរឿងដល់គា� េទវញិេទមក និងពីរេបៀបបង� ញភ័ស�ុតងក�ុង

អំឡុងជំនំុជ្រមះក�ី រមួទំងសក្ីសផងែដរ។ 

េតនរណាជានរណា េហយអ�ីេកតេឡងេនេពលណា?  

ករជំនំុជ្រមះក�ីេរឿងបេណ� ញេចញអចប�� ប់េទយ៉ាងេលឿន។ មា� ស់ផ�ះ (ភាគី

េដមេចទ) នឹងបង� ញពីេរឿងក�ីទំងមូលរបស់េគមុន។ បនា� ប់ពីេនះ អ�កជួល (ភាគី

ចុងេចទ) បង� ញពីេរឿងក�ីទំងមូលរបស់េគ។ គូភាគីទំងសងខងមានឱកសេធ�

េទតមជំហនៗដូចគា� េដម្ីបព្យោយាមនិងបង� ញភ័ស�ុតងេរឿងក�ីរបស់ពួកេគ។ 

ជំហនទំងេនះមាន៖ 

1. េសចក�ីែថ�ងចប់េផ�ម – េសចក�ីសេង�បខ�ីៃនទឡ�ីករណ៍របស់ភាគីអំពីមូលេហតុ

ែដលពួកេគគួរែតឈ�ះក�ី (មា� ស់ផ�ះ ឬ អ�កជួល) និងអ�ីែដលពួកេគចង់បង� ញ 

ឬមិនបង� ញេនេពលជំនំុជ្រមះក�ី។ 

2. ករេធ�សក�ីកម�សក្ីស – ជាឱកសមួយស្រមាប់ភាគីឲ្យនំាមនុស្សមកនិយាយ

ក�ុងតុលករ ែដលេហថាសក្ីស េដម្ីបនិយាយអំពីព័ត៌មានែដលពួកេគដឹង ឬ 

េដម្ីបប�� ក់េទេលរបូថត ឬ ឯកសរេផ្សងេទៀត។  

3. ករសួរេដញេដលសក្ីស – សួរសំណួរទំងឡាយេទេលសក្ីសទំងឡាយ

របស់ភាគីមា� ងេទៀត (ឧទហរណ៍ អ�កជួលសួរសំណួរសក្ីសែដលមា� ស់ផ�ះ

បាននំាមកឲ្យនិយាយ)។  

4. ករសួរេដញេដលសក្ីសខ�ួនឯង – ជាេពល្រត�វសួរសក្ីសខ�ួនឯងរបស់ភាគី

េនេ្រកយពីភាគីមា� ងេទៀតបានសួរេដញេដលសក្ីសរបស់េគេនាះ។  

5. ករបង� ញភ័ស�ុតង – ជាឱកសេដម្ីបបង� ញភ័ស�ុតងជាឯកសរនានា។  
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6. ករផ�ល់ទឡ�ីករណ៍បិទប�� ប់ – ជាឱកសស្រមាប់គូភាគីទំងពីរផ�ល់នូវេសចក�ី

សេង�បពីទឡ�ីករណ៍របស់េគ អំពីអ�ីែដលភ័ស�ុតងែដលបានប�� ក់េនក�ុង

អំឡុងជំនំុជ្រមះក�ី និងពីមូលេហតុែដលេច្រកម ឬ គណៈវនិិច�័យគួរឯកភាព

ជាមួយពួកេគ។  

ជំហននីមួយៗ្រត�វបានពន្យល់លម�ិតបែន�មេទៀតខងេ្រកមស្រមាប់ទំងមា� ស់ផ�ះ

និងអ�កជួល រមួទំងមានឧទហរណ៍និងគន�ឹះដ៏មាន្របេយាជន៍នានាផងែដរ។ 

សមា� ល់៖ េច្រកមខ�ះនឹងមិនអនុ�� តឲ្យមានករែថ�ងេបកនិង/ឬបិទប�� ប់    

ទឡ�ីករណ៍េនក�ុងករណីបេណ� ញេចញេនាះេទ។ បុ៉ែន�្របសិនេបភាគីមា� ងមាន

ឱកសែថ�ងេបក េនះ្រគាន់ែតជាឧទហរណ៍េទ ភាគីមា� ងេទៀត្រត�វែតទទួលបាន

ឱកសេធ�ករែថ�ងេបកែដរ – ភាគីមួយអចេនែតសេ្រមចឲ្យ “េលកែលង” ឬ 

មិនេធ�ករែថ�ងេបក បុ៉ែន�ពួកេគ្រត�វែតទទួលបានឱកសេដម្ីបេធ�វ។ 

ែផ�ក 1 - ករណីរបស់មា� ស់ផ�ះ 

ក�ុងអំឡុងករជំនំុជ្រមះក�ីេរឿងបេណ� ញេចញ មា� ស់ផ�ះនិងទទួលបានឱកសមុន

េដម្ីបបង� ញពីករណីរបស់េគ - ឬ េដម្ីបប�� ក់ពីមូលេហតុែដលអ�កជួលគួរ 

្រត�វបានបេណ� ញេចញ។ េដម្ីបករពរក�ីរបស់េគ មា� ស់ផ�ះ ឬ េមធាវមីា� ស់ផ�ះ 

អចនឹងេហសក្ីស និង/ឬបង� ញភ័ស�ុតង។ ក�ុងអំឡុងករបង� ញេរឿងក�ីរបស់

មា� ស់ផ�ះ អ�កជួលគួរែតស� ប់េដយ្រប�ង្របយ័ត� និង/ឬ កត់្រតទុកនូវអ�ីមួយែដល

មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះបង� ញថាវមិនពិត ឬ មិនពិតទំង�ស�ងេនាះ។ េនះនឹង

ជួយដល់ពួកេគឲ្យេ្រត�មខ�ួនស្រមាប់ករសកសួរេដញេដលសក្ីស និងេដម្ីប

េធ�ករជំទស់។ ករសួរេដញេដយសក្ីស និងករជំទស់ ្រត�វបានពិភាក្សោេន

ែផ�កខងេ្រកមក�ុងេលខបួន។  
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1. ករែថ�ងេបកសំណំុេរឿង៖ មា� ស់ផ�ះនឹងចប់េផ�មដំេណ រករករណីរបស់េគ 

េដយបង� ញនូវេសចក�ីសេង�បជាមូលដ� នពីមូលេហតុែដលអ�កជួលគួរ្រត�វ

បេណ� ញេចញ។  

 

2. សក្ស៖ី មា� ស់ផ�ះនឹងេហសក្ីស េហយសួរសំណួរទំងឡាយែដលពួកេគគិតថា

នឹងជួយប�� ក់ពីមូលេហតុែដលអ�កជួលគួរែត្រត�វបានបេណ� ញេចញ។ 

មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ អចសូម្ីបែតេហអ�កជួលឲ្យផ�ល់កសិណេដម្ីបជួយ

ប�� ក់ដល់ករណីរបស់េគក៏បានែដរ។ ក�ុងអំឡុងករេធ�បទបង� ញរបស់

មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ អ�កជួលអចនឹងជំទស់េទនឹងអ�ីមួយែដល្រត�វបាន

េលកេឡង ្របសិនេបពួកេគមានមូលដ� នច្បាប់ស្រមាប់ករជំទស់េនាះ។ 

្របសិនេបេច្រកមនិយាយថា “ជំទស់គា� ន្របសិទ�ិភាព” សក្ីសអចេឆ�យ

សំណួរបាន។ ្របសិនេបេច្រកមនិយាយថា “ជំទស់មាន្របសិទ�ិភាព” សក្ីស

មិនអចេឆ�យសំណួរបានេទ។ (សូមេមលព័ត៌មានបែន�មខងេ្រកមស�ីពី 

ករែថ�ងជំទស់េនក�ុងអំឡុងជំនំុជ្រមះក�ី េហយទំព័រទី 18 

ស្រមាប់ឧទហរណ៍បែន�មពីករជំទស់)។  

 

3. ករជំទស់៖ េលកែលងែតករេធ�េសចក�ីែថ�ងជំទស់ តុលករនឹងមិន

េពញចិត�េឡយ េហយអចនឹងស�ីបេនា� សអ�កជួល ្របសិនេបពួកេគនិយាយ

កត់    ភាគីមា� ងេទៀត ឬ និយាយក�ុងខណៈែដលភាគីមា� ងេទៀតកំពុងែត

បង� ញពីករណីរបស់េគេនាះ។ ករជំទស់ជាទូេទក�ុងអំឡុងជំនំុជ្រមះក�ីគឺ 

“ភាពពក់ព័ន�” (សំណួរកំពុង្រត�វបានសួរមិនពក់ព័ន�ដល់េរឿងក�ីេទ) ឬ “ពក្យ

ចរចមអរ៉ម” (សក្ីសកំពុងែតេលកេឡងវញិពីអ�ីែដលអ�កេផ្សងបាននិយាយ

េនខងេ្រកតុលករេដម្ីបប�� ក់ពីអ�ីមួយែដលបុគ�លបាននិយាយគឺជាអ�ី

ែដលពិតជាបានេកតេឡងែមន)។ ឧទហរណ៍មួយៃនករែថ�ងេដយពក្យ

ចរចមអរ៉មេដយមា� ស់ផ�ះគួរែតជា៖ “អ�កជិតខងអ�កជួលបាន



ឯកសរេបាះពុម�ផ្សោយេនះមិនែមនជាករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់េទ េហយក៏
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្របាប់ខ�ុំេ្រចនដងថា អ�កជួលេធ�ឲ្យមានសេម�ងខ� ំងៗេនពក់កណា� ល

អ្រធា្រត” េនេពលែដលអ�កជិតខង មិនមានវត�មានជាសក្ីសេនក�ុង

តុលករេនាះ។  

 

េនះជាឧទហរណ៍មួយពីរេបៀបែដលអចេធ�ករជំទស់ក�ុងអំឡុងេធ�សក�ីកម�

សក្ីស៖ េមធាវមីា� ស់ផ�ះសួរសក្ីសមា� ស់ផ�ះពីមូលេហតុែដលអ�កជួលបានេធ�

អ�ីមួយ។ អ�កជួលែ�សកេឡងខ� ំងៗថា “សំុជំទស់ េនះជាករទញករសន�ិដ� ន” 

ភា� មៗេ្រកយពីមា� ស់ផ�ះសួរសំណួរេហយរង់ចំឲ្យេច្រកម “សេ្រមច” 

(សេ្រមចថាេតពួកេគឯកភាព ឬមិនឯកភាពេទនឹងករជំទស់)។ េនក�ុង

ករណីេនះ េច្រកមនឹងនិយាយថា “ជំទស់មាន្របសិទ�ិភាព” ែដលមានន័យថា 

សក្ីសរបស់មា� ស់ផ�ះមិនអចេឆ�យសំណួរបានេទ ពីេ្រពះអ�កជួលបានេធ� 

ករជំទស់េដយមានសុពលភាព។ 

 

4. ករសកសួរេដញេដលសក្សេីដយភាគីបដិបក�៖ ភា� មៗេ្រកយ

មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះប�� ប់ករសួរសំណួរដល់សក្ីស អ�កជួលនឹង្រត�វបាន

ផ�ល់ឱកសឲ្យសួរសំណួរេទដល់សក្ីសេនាះែដរ។ ដំេណ រករេនះេហថា          

“ករសួរេដញេដលសក្ីសេដយភាគីបដិបក�”។ មូលេហតុៃនករសួរេដញ

េដលសក្ីសេដយភាគីបដិបក�េនាះ គឺេដម្ីបទំងប�� ក់ពីអ�ីមួយែដលសក្ីស

បាននិយាយ ែដលអចជួយដល់ករណីរបស់អ�កជួល ឬ ព្យោយាមេដម្ីប

កត់បន�យេ្រគាះថា� ក់ៃនអ�ីមួយែដលពួកេគបាននិយាយ ែដលនឹង

ប៉ះពល់ដល់ករណីរបស់អ�កជួល។  

 

វមាន្របេយាជន៍្របសិនេបអ�កជួលកត់្រតទុកនូវអ�ីែដលសក្ីសនិយាយ

េនេពលែដលមា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះសួរសំណួរ និងសរេសរចូលនូវចំណុច

ទំងឡាយណាែដលអ�កជួលចង់ឲ្យសក្ីសប�� ក់េឡងវញិ ឬេឆ�យ។          
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េធ�ែបបេនះ េនេពលដល់េវនរបស់អ�កជួល្រត�វសួរសំណួរេដញេដលសក្ីស

ភាគីបដិបក�េនាះ ពួកេគបានេ្រត�មរចួរល់។  

 

សមា� ល់៖ អ�កសួរេដញេដលសក្ីសភាគីបដិបក� មិន្រត�វសួរសក្ីសពីកម�វត�ុថ�ី 

ែតផ�ុយេទវញិពួកេគ្រគាន់ែត្រត�វសួរសំណួរដល់សក្ីសពីអ�ីែដល្រត�វបាន

ពិភាក្សោគា� រួចេនក�ុងអំឡុងករសួរេដញេដលផា� ល់។ េនះមានន័យថា       

្របសិនេបមា� ស់ផ�ះ/សក្ីសេមធាវរីបស់មា� ស់ផ�ះមិន្រត�វបានសួរអំពីកម�វត�ុែដល

នឹងមាន្របេយាជន៍ដល់អ�កជួលេនាះេទ អ�កជួលនឹង្រត�វែតរង់ចំេដម្ីបសួរ

អំពីកម�វត�ុេនាះរហូតដល់េវនរបស់អ�កជួលេដម្ីបបង� ញពីករណីរបស់អ�កជួល

មកដល់។ បនា� ប់មក ពួកេគអចេហបុគ�លេនះជាសក្ីសរបស់េគផា� ល់ េហយ

សួរសក្ីសេនាះអំពីកម�វត�ុេនាះ។  

 

ឧទហរណ៍៖ មា� ស់ផ�ះបានសួរដល់សក្ីសែតអំពីេរឿងករបង់ៃថ�ឈ�ួល បុ៉ែន�

មិនបានសួរអំពីលក�ខណ� មិនល�របស់ផ�ះអ�កជួលេនក�ុងករសួរេដញេដល

ផា� ល់េនាះេទ។ ក�ុងអំឡុងករសួរេដញេដលសក្ីសេដយភាគីបដិបក� ពួកេគ

អចសួរសំណួរទំងឡាយែដលពក់ព័ន�ដល់ករបង់្របាក់។ េ្រកយមក  

េនេពលដល់េវនអ�កជួល្រត�វបង� ញករណីរបស់េគ អ�កជួលអចេហបុគ�ល

េនះថាជាសក្ីសរបស់ពួកេគ េដម្ីបសួរពួកេគអំពីលក�ខណ� មិនល�េនក�ុងផ�ះ

របស់អ�កជួល។ 

 

5. ករសួរេដញេដលសក្សខី�ួនឯង៖ េ្រកយពីអ�កជួលប�� ប់ករសួរេដញេដល

សក្ីស េមធាវមីា� ស់ផ�ះអចនឹងេធ�ករ “សួរសក្ីសខ�ួនឯងេឡងវញិ” (មានន័យថា 

សួរសក្ីសដែដលជាចុងេ្រកយអំពីចេម�យរបស់សក្ីសក�ុងអំឡុងករសួរ

េដញេដលសក្ីសេដយភាគីបដិបក�)។ បនា� ប់មក េច្រកមនឹងឲ្យ
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ប�� ប់សក្ីស េហយេមធាវមីា� ស់ផ�ះអចបន�បង� ញនូវភ័ស�ុតងេផ្សងេទៀត 

េហយេហសក្ីសេផ្សងេទៀតស្រមាប់មា� ស់ផ�ះ។  

 

6. ករបង� ញភ័ស�ុតង៖ ក�ុងអំឡុងេវនរបស់ពួកេគបង� ញនូវករណីរបស់េគ 

មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ ក៏អចបង� ញភ័ស�ុតងជាឯកសរនានាជា

វត�ុតងែដលពួកេគគិតថានឹងជួយប�� ក់ពីមូលេហតុែដលអ�កជួលគួរ្រត�វ

បេណ� ញេចញ។ ឧទហរណ៍ទំងឡាយៃនវត�ុតងអចជារបូថត ឬ 

េសយហុ៊យធនាគារេលមូលប្បទនប័្រតែដលមានសច់្របាក់។  

 

េនេពលបង� ញភ័ស�ុតងដល់តុលករ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះចំបាច់្រត�វ

េធ�េរឿងមួយចំនួនេដម្ីបឲ្យ្របាកដថាភ័ស�ុតង្រត�វបាន “្រត�វបាននប��ូ លេទ

ក�ុងសំណំុេរឿង។” ្របសិនេបភ័ស�ុតងមិន្រត�វបាន “ប��ូ ល” ្រតឹម្រត�វេទ 

េពលេនាះេច្រកម ឬ គណៈវនិិច�័យមិនអចពិចរណាវបានេទេនេពលេធ�

េសចក�ីសេ្រមចជាចុងេ្រកយេនាះ។  

 

ដំបូង អ�កជួល្រត�វបានអនុ�� តឲ្យេមលវត�ុតងេដម និង្រត�វែតផ�ល់ឲ្យមួយ

ច្បាប់ៃនវត�ុតង។ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ ក៏នឹងចំបាច់្រត�វឲ្យមា� ស់ផ�ះ ឬ 

សក្ីសេផ្សងេទៀតេឆ�យសំណួរអំពីភ័ស�ុតងជាឯកសរ េដម្ីបប�� ក់ពីទីតំង

ែដលជា្របភពឯកសរ និងថាវពិត្របាកដ េហយជាច្បាប់្រតឹម្រត�វេទៀតផង។ 

អ�កជួល្រត�វបានអនុ�� តឲ្យជំទស់េទនឹងភ័ស�ុតងែដលកំពុង្រត�វដក់មក

េដយែផ�កេល “ករដក់បន�ុក” ្របសិនេបមា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះមិនអច

បង� ញពី្របភពឯកសរបានេទេនាះ ឬថាឯកសរទំងេនាះពិត និងជា

ច្បាប់្រតឹម្រត�វេទេនាះ។ 
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សូមេមល “ែផ�កទី 2 – ករណីរបស់អ�កជួល” ខងេ្រកមស្រមាប់ជាព័ត៌មាន

បែន�មអំពីករប��ូ លភ័ស�ុតងេនក�ុងតុលករ។  
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ែផ�ក 2 - ករណីរបស់អ�កជួល៖ 

េដម្ីបកំុឲ្យចញ់ក�ី អ�កជួលចំបាច់្រត�វបង� ញថា មា� ស់ផ�ះ៖  

 

(1) បរជ័យក�ុងករបង� ញនូវករណីរបស់ខ�ួន ឬ  

(2) ថាអ�កជួលមានករករពរែដលររងំមិនឲ្យមា� ស់ផ�ះឈ�ះក�ីបាន។  

 

ជំហនទំងឡាយេនក�ុងករណីរបស់អ�កជួលេធ�េទតមលំដប់និងែបបបទ

ដូចគា� េទនឹងជំហនទំងឡាយេនក�ុងករណីរបស់មា� ស់ផ�ះែដរ។ 

 

សមា� ល់៖ ករេស�សំុទមា� ក់ករេចទ្របកន់។ េ្រកយពីេដមេចទ “ស្រមាក” ឬ 

បានបង� ញនូវសក្ីសទំងអស់េហយ និងបានប��ូ លភ័ស�ុតងទំងអស់ែដល

េគចង់ប��ូ ល េដម្ីបព្យោមនិងបង� ញពីករណីរបស់េគស�ីពីមូលេហតុែដលអ�កជួល

គួរែត្រត�វបានបេណ� ញេចញរចួមកេនាះ អ�កជួលអចសំុេច្រកមបដិេសធេរឿងក�ី

េដយេស�សំុឲ្យបដិេសធេរឿងក�ី។ ្រកមច្បាប់នីតិវធីិរដ�ប្បេវណី §581c ស្រមាប់

ឧទហរណ៍ អ�កជួលអចនិយាយថា “អង�តុលករជាទីេគារព េដយក�ីេគារពខ�ុំ

សូមឲ្យេធ�ករទមា� ក់េរឿងក�ីេនះេចល។” េច្រកមនឹង “អនុ�� តតមសំេណ ” ឬ 

ឯកភាពជាមួយនឹងសំេណ សំុទមា� ក់ករេចទ្របកន់ ្របសិនេបេច្រកមរកេឃញ

ថាមា� ស់ផ�ះមិនអចប�� ក់ពីករណីរបស់េគេដយែផ�កេលភ័ស�ុតងែដលបាន

ស� ប់រហូតមកដល់េពលេនះ។ ្របសិនេបសំេណ េនះ្រត�វបានអនុ�� តេនាះ  

អ�កជួលមិនចំបាច់្រត�វបង� ញនូវករណីរបស់េគេទ ពីេ្រពះេរឿងក�ីនឹង្រត�វ

ចប់សព�្រគប់េទេហយ។ ្របសិនេបេច្រកមបដិេសធេទនឹងករេស�សំុឲ្យ

ទមា� ក់ករេចទ្របកន់េនាះ អ�កជួលេនែតមានឱកសបង� ញពីករណីរបស់េគ 

ែដល្រត�វបានេហថាករករពរក�ី។  
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1. ករែថ�ងេបកសំណំុេរឿង៖ អ�កជួលនឹងជ្រមាប់ពី្រជ�ងៃនសច់េរឿងរបស់េគេទ

ដល់េច្រកម ឬ គណៈវនិិច�័យក�ី។ មនុស្សភាគេ្រចនរួមទំងេច្រកម និង     

គណៈវនិិច�័យផង យល់ថាព័ត៌មានមានលក�ណៈងយ�ស�លយល់ ្របសិនេប

វ្រត�វបានបង� ញេឡងតមលក�ណៈជាកល្របវត�ិ ែដលមានន័យថាតម

លំដប់ែដលវបានេកតេឡង។ អ�កជួលនឹង្រគាន់ែតចង់ប��ូ លនូវេសចក�ី 

លម�ិតែដលពក់ព័ន�ដល់សច់េរឿង និងពន្យល់ពីមូលេហតុែដលេសចក�ីលម�ិត

ទំងេនាះសំខន់។ េច្រកមអចនឹងសួរកត់អ�កជួល។ អ�កជួលនឹងចំបាច់្រត�វ

េឆ�យសំណួររបស់េច្រកមេហយបនា� ប់មកបន�បង� ញពីសច់េរឿងរបស់េគ។  

 

សមា� ល់៖ អ�កជួលែដលអចនឹងមានអរម�ណ៍ភ័យអំពីករេភ�ចអ�ីមួយ ឬនិយាយ

ខុសសច់េរឿងក�ុងករណី្រត�វបានកត់េនាះ អចយកជាប់ជាមួយនូវ

កំណត់ចំណំានានា ឬេ្រគាងេគាលៗៃនអ�ីែដលេគចង់និយាយមកបាន។ េធ�

ែបបេនះ ្របសិនេបេច្រកមសួរសំណួរកត់ ពួកេគអចេមលកំណត់ចំណំា

របស់េគ េដម្ីបបន�និយាយពីកែន�ងចស់របស់េគ។ 

 

2. សក្ស៖ី អ�កជួលនឹងមានឱកសេដម្ីបបង� ញពីសក្ីសរបស់េគផា� ល់ ដូចគា� េទ

នឹងមា� ស់ផ�ះបានបង� ញពីសក្ីសរបស់េគែដរ។ អ�កជួលេ្រចនយល់ថាវមាន

្របេយាជន៍្រត�វកត់សំណួរ ឬ ចំណុចសំខន់ៗរបស់េគ ែដលពួកេគចង់ឲ្យសក្ីស

និយាយទុកជាមុន ដូេច�ះពួកេគបានចំ្រគប់អ�ីៗែតក�ុងរយៈេពលមួយេភ�ត។  

 

អ�កជួលនឹងេហសក្ីសរបស់េគម�ងមួយៗ។ សក្ីសទំងឡាយអច្របាប់េទ

ដល់េច្រកមែតអ�ីែដលពក់ព័ន�េទនឹងមូលេហតុែដលអ�កជួល្រត�វ

បេណ� ញេចញ។ សក្ីសទំងឡាយក៏អចផ�ល់ជាកសិណចំេពះអ�ីៗែដលពួក

េគបានេឃញ ឮ ដឹងក�ិន ឬ មានអរម�ណ៍េដយផា� ល់ខ�ួន។ សក្ីសទំង

ឡាយនឹងមិនអចចប់េផ�មនិយាយេដយខ�ួនឯងបានេទ។ ផ�ុយេទវញិ អ�ក
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មិនជំនួសឱ្យករផ�ល់េយាបល់ែផ�កច្បាប់ែដរ។  59 

ជួល្រត�វសួរដល់សក្ីសរបស់េគ េដម្ីបឲ្យេគផ�ល់ព័ត៌មាន។ េច្រកមនឹងមិន

សួរសក្ីសរបស់អ�កជួលជំនួសឲ្យអ�កជួលេនាះេទ។ េទះជាយ៉ាងណា 

េច្រកមអចនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសួរដល់សក្ីសទំងឡាយទំងក�ុង

អំឡុងេពលសួរេដញេដលរបស់អ�កជួល ឬេនេ្រកយពីអ�កជួលប�� ប់ករ

សួរេដញេដលដល់សក្ីស។ អ�កជួលក៏នឹងប��ូ លនូវរល់ភ័ស�ុតងែដលពួក

េគតមករចង់បាន តមរយៈសក្ីសទំងឡាយរបស់េគក�ុងខណៈសក្ីសរបស់

េគកំពុងផ�ល់កសិណេនាះ។  (សូមេមលែផ�កបនា� ប់ស�ីពីភ័ស�ុតងដក់បន�ុក។)  

 

វេ្រចនែតមាន្របេយាជន៍ែដលេច្រកមនិង/ឬគណៈវនិិច�័យដឹងថា សក្ីសជា

នរណា េតពួកេគមានទំនាក់ទំនងែបបណាជាមួយនឹងបុគ�លែដលេហពួកេគ

មកេធ�ជាសក្ីស េហយេតពួកេគដឹងអ�ីែដលេគដឹងតមរេបៀបណា។ ករេធ�ែបប

េនះ្រត�វបានេគេហថា “ករដក់បន�ុក។” េនះជាសំណួរជាេ្រចនែដលជាគំរ ូ

ែដលផ�ល់ជាឧទហរណ៍ពីរេបៀបដក់បន�ុកស្រមាប់ព័ត៌មានែដលអ�កជួល

ព្យោយាមឲ្យសក្ីសជួយេឆ�យ។ 

 

• េតអ�កេឈ� ះអ�ី?  

• េតអ�កជាប់ពក់ព័ន�េទនឹងផ�ះេលខ 9 េនផ�ូវ 123 យ៉ាងដូចេម�ច? 

• េតធា� ប់បានចូលេទខងក�ុងផ�ះេនះពីមុនមកេទ? 

• េតមានបន�ប់ទឹកេទ?  

• េតអ�កបានេ្របបន�ប់ទឹកេទ?  

• េតបន�ប់ទឹកមានប�� អ�ីេទេនេពលអ�កចង់េ្របវ?  

• សូមេរៀបរប់ពីប�� ។ 

 

ដូចបានបង� ញេនក�ុងឧទហរណ៍េនះ េដម្ីបឲ្យអ�កជិតខងមា� ក់មកេធ�ជា

សក្ីសអំពីលក�ខណ� ៃនបន�ប់ទឹកេនាះ េច្រកម ឬគណៈវនិិច�័យដំបូងនឹង
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ចង់ដឹងថាេតសក្ីសេនាះជានរណា និងេតដឹងពីអ�ីែដលេគបានដឹងអំពីបន�ប់

ទឹកេនាះយ៉ាងដូចេម�ច។ ចំណុចេនះជួយដល់េច្រកម ឬ គណៈវនិិច�័យ

សេ្រមចថាេតសក្ីសនិងព័ត៌មានែដលបានផ�ល់មកអចេជឿជាក់បានបុ៉ណា� ។  

 

ក�ុងអំឡុងករបង� ញសក្ីសរបស់អ�កជួល មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ អចនឹង

ជំទស់េទនឹងសំណួររបស់អ�កជួល។ េនេពលករណីេនះេកតេឡង អ�កជួល

រង់ចំឲ្យេច្រកមេលកសេ្រមចេទេលករជំទស់មុននឹងបន�េទេទៀត។   

្របសិនេបេច្រកមនិយាយថា “ជំទស់គា� ន្របសិទ�ិភាព” សក្ីសអចេឆ�យ

សំណួរបាន។ ្របសិនេបេច្រកមនិយាយថា “ជំទស់មាន្របសិទ�ិភាព” សក្ីស

មិនអចេឆ�យសំណួរបានេទ។ េច្រកមនឹងទំនងជាអនុ�� តឲ្យអ�កជួលសួរ

សំណួរតមរេបៀបេផ្សង (“េរៀបពក្យ” សំណួរេឡងវញិ)។   

 

ករជំទស់ភាគេ្រចនគឺពក្យចរចមអរ៉ម។ ករេលកេឡងខងេ្រកមជា

ឧទហរណ៍ៃនពក្យចរចមអរ៉ម៖ “ជាង្របព័ន�ទឹកបាន្របាប់ខ�ុំថា ផ�ះរបស់ខ�ុំ

មិនអចរស់េនបានេទ។” េដម្ីបបេ�� �សប�� ពក្យចរចមអរ៉មេនាះ  អ�កជួល

អចេហជាង្របព័ន�ទឹកមកេធ�ជាសក្ីស េហយឲ្យជាង្របព័ន�ទឹកេនាះពន្យល់

ពីលក�ខណ� ្របព័ន�ទឹកែដលេធ�ឲ្យផ�ះរបស់អ�កជួលមិនអចេនបាន។ មា� ស់ផ�ះ

/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ េពលេនាះនឹងមានឱកសសួរេដញេដលសក្ីសជាជាង្របព័ន�

ទឹករបស់គូបដិបក�បាន។ 

 

3. ករសកសួរេដញេដលសក្ីសេដយគូរបដិបក�៖ េ្រកយពីអ�កជួលប�� ប់

ករសួរសំណួររបស់េគេទដល់សក្ីសនីមួយៗរចួមក មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ

នឹងមានឱកសសួរេដញេដលសក្ីសគូបដិបក�ែដលជាសក្ីសរបស់អ�កជួល។ 

មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ្រគាន់ែតអនុ�� តឲ្យសួរសំណួរទំងឡាយអំពីកម�វត�ុ
ដូចគា� េទនឹងសំណួរទំងឡាយែដលអ�កជួលបានសួរ។ ្របសិនេប
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មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះសួរអំពីកម�វត�ុេផ្សង អ�កជួលអចជំទស់េទនឹង

សំណួរថា “ជាសំណួរមិនពក់ព័ន�។”  

 

4. ករសកសួរសក្សខី�ួនេឡងវញិ៖ េ្រកយពីករសកសួរសក្ីសគូបដិបក�

េដយមា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់រចួមក អ�កជួលអចសួរសំណួរបន�េទដល់សក្ីស

របស់ខ�ួនបាន។ ដំេណ រករេនះេហថា ករសួរេដញេដលសក្ីសខ�ួនឯង 

“េឡងវញិ”។ អ�កជួល្រត�វកំណត់សំណួររបស់េគចំេពះកម�វត�ុែដលមា� ស់ផ�ះ

េទបែតបានសួរសក្ីសរបស់ខ�ួន។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបមា� ស់ផ�ះ/េមធាវ ី

មា� ស់ផ�ះកត់ពក់កណា� លចេម�យសក្ីសរបស់អ�កជួល ឬ អ�កជួលដឹងថា

សក្ីសរបស់េគអចនឹងនិយាយអ�ីមួយែដលមាន្របេយាជន៍ដល់កម�វត�ុេនាះ 

អ�កជួលអចសួរសំណួរេនាះេនជំុែដល្រត�វសួរសក្ីសខ�ួនេឡងវញិ។ 

 

5. ករដក់បន�ុកភ័ស�ុតងេទក�ុងសំណំុេរឿង៖ មានមេធ្យោបាយមួយែដលគូភាគី

្រត�វបង� ញពីភ័ស�ុតងេដម្ីបឲ្យ្របាកដថាភ័ស�ុតងែដលពួកេគបានយកមក

កន់ករជំនំុជ្រមះ អច្រត�វបានពិចរណាេដយេច្រកម ឬ គណៈវនិិច�័យ។ 

ែផ�កខងេ្រកម ផ�ល់នូវឧទហរណ៍ទំងឡាយពីរេបៀបែដលអ�កជួលអច

ដក់បន�ុកភ័ស�ុតង។ 

ឧទហរណ៍ 1  

អ�កជួលមិនបានបង់្របាក់ឈ�ួលពីេ្រពះែតមា� ស់ផ�ះមិនបានេដះ�សយ

ប�� េកតមានេនផ�ះរបស់េគ។ 

A. អ�កជួលបានថតចម�ងរូបភាព និងឯកសរនីមួយៗចំនួន 3ច្បាប់ែដល

េគចង់េ្រប។ េនខងខ�ងៃនរូបភាព ឬេនខងមុខៃនទំព័រដំបូងរបស់

ឯកសរ អ�កជួលសរេសរថា វត�ុតងភាគីចុងេចទ A (ទំង 3ច្បាប់នឹង

និយាយថា វត�ុតង A)។ េនេលរបូភាព ឬឯកសរបនា� ប់ អ�កជួល សរេសរ
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ថា វត�ុតងភាគីចុងេចទ B (េនេលទំង 3ច្បាប់)។ េនេលរបូភាព ឬឯកសរ

បនា� ប់ អ�កជួលសរេសរថា វត�ុតងភាគីចុងេចទ C (េនេលទំង 3ច្បាប់) 

និងេធ�ែបបេនះជាបន�បនា� ប់។ 

B. អ�កជួលជ្រមាបេទេច្រកមថា៖ “ខ�ុំមិនបានបង់ៃថ�ឈ�ួលេទ េដយសរ

ែតលក�ខណ� មិនសម្របកប េហយមា� ស់ផ�ះមិនបានមកជួសជុល។” 

C. អ�កជួលបានផ�ល់ច្បាប់ថតចម�ងៃនរបូភាព ឬឯកសរេទឲ្យ

មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ េហយបនា� ប់មកផ�ល់ច្បាប់ថតចម�ងៃនរបូភាព

ឬឯកសរេទជូនេច្រកម។  

D. អ�កជួលអចពន្យល់របូភាពទំងេនាះម�ងមួយៗជាមួយនឹងេច្រកម និង

ជ្រមាបដល់េច្រកមនូវព័ត៌មានដូចខងេ្រកមអំពីរបូភាពនីមួយៗ៖ 

1. អ�កជួលប�� ក់ពីរូបភាពថាជារូបភាពៃនលក�ខណ� ែដលមាន  

លក�ណៈយុត�ិធម៌និង្រតឹម្រត�វេនេពលែដលរបូភាព្រត�វបានថត 

េហយ/ឬ េដយសរែតលក�ខណ� េនដែដលេនេពលេនះ េហយ

ថាអ�កជួលដឹងច្បាស់ពីអ�ីែដលបានបង� ញេនក�ុងរូបភាព។ 

(ថ�ីេបវត្រម�វយករបូថតេនាះមកដក់បន�ុកក៏ពិតែមន ែតអ�កជួល

្រត�វបានេ្រត�មេឆ�យេដយបង� ញថា នរណាជាអ�កថតរបូេនាះ 

េហយវ្រត�វបានថតេនេពលណា។)  

2. អ�កជួលប�� ក់ពីអ�ីែដលពិតជាដូច្រត�វបានបង� ញេនក�ុងរបូភាព

ែមន។ ឧទហរណ៍ អ�កជួលនិយាយថា “េនេពលេបកទឹក ទឹកេលច

េនខងេ្រកមឡាបូ េហយអ�ក្រត�វ្រតងទឹកេដម្ីបកំុឲ្យវ

េហៀរហូរេពញបន�ប់។ អ�កអចេឃញធុងទឹកពណ៌េលឿងរបស់ខ�ុំ

ែដលស�ិតេនខងេ្រកមឡាបូ។” 

3. អ�កជួលប�� ក់ឲ្យដឹងពីរយៈេពលែដលប�� បានេកតេឡង។ 

អ�កជួល្រត�វែតនិយាយឲ្យបានជាក់លក់ពីប�� ។ អ�កជួល

ដក់ប��ូ លនូវភ័ស�ុតងណាមួយែដលពួកេគមានអំពីេពលវ
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ែដលប�� េនះបានចប់េផ�ម ដូចជារបាយករណ៍អ�ក្រត�តពិនិត្យ

ែផ�កសុខភាព។ 

4. អ�កជួលប�� ក់ពីេពលេវលែដលេគបាន្របាប់េទអ�ក

្រគប់្រគង/មា� ស់ផ�ះ អំពីប�� ។ អ�កជួលដក់ប��ូ លនូវ

េហតុករណ៍ពក់ព័ន� ដូចជាថាេតេគ្របាប់ប�� េនះដល់មា� ស់

ផ�ះញឹកញាប់បុ៉ណា� ។ ជាថ�ីម�ងេទៀត េនទីេនះអ�កជួល្រត�វែត

េលកេឡងឲ្យបានជាក់លក់ –ឧទហរណ៍ អ�កជួលេឆ�យថា 

“្របាប់រហូត” អ�កជួល្រត�វែតនិយាយ “េរៀងរល់ពីរៃថ�ម�ងេពញមួយ

ែខ” ឬ “េនៃថ�ទី9 ែខវចិ�ិក ឆា� 2ំ020 ខ�ុំបានេហទូរសព�េទកន់

េលកមា� ស់ផ�ះ Notagood េហយបានេផ�សរជាសេម�ងទុក 

្របាប់គាត់អំពីករេលចទឹកេនក�ុងសរជាសេម�ងេនាះ។ េនៃថ�

ទី10 ែខវចិ�ិក ឆា� ំ2020 ខ�ុំបានេផ�សរជាអក្សរជូន Mr. Notagood 

េហយបានសំុឲ្យជួយចំេពះប�� ទឹកេលចេនះ។ េនៃថ�ទី11 

ែខវចិ�ិក ឆា� ំ2020 ខ�ុំបានេផ�អីុែម៉លជូន Mr. Notagood េហយបាន

សំុឲ្យជួយចំេពះប�� ទឹកេលចេនះ។ េហយេនៃថ�ទី12 ែខវចិ�ិក 

ឆា� ំ2020 ខ�ុំបានេផ�លិខិតេនះជូន  Mr. Notagood ែដលបាន

ដក់កំណត់សមា� ល់ថាជាវត�ុតងទី 4 របស់ចុងេចទ។ េលក

អចេមលេឃញបង� ន់ៃដទទួលេចញេដយ

ករយិាល័យៃ្របសណីយ៍ ចុះៃថ�ទី12 ែខវចិ�ិក ឆា� 2ំ020 ែដលជា

ករប�� ក់បែន�មេទេលលិខិតែដលខ�ុំបានេផ�។ បង� ន់ៃដេនះ្រត�វ

បានដក់សំគាល់ថាជាវត�ុតងទី 5។” 

5. អ�កជួលេស�សំុឲ្យេលកេច្រកមប��ូ លរូបថតជា “ភ័ស�ុតងដក់

បន�ុក។”  

6. អ�កជួលប�� ក់ថាេតមា� ស់ផ�ះបានជួសជុលប�� ឬអត់។ ស្រមាប់

ជាឧទហរណ៍ អ�កជួលជ្រមាបេទអង�េច្រកមឱ្យបាន្រជាប 
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្របសិនេបមា� ស់ផ�ះបានសន្យោេដះ�សយប��  បុ៉ែន�បនា� ប់មក

មិនែដលបានេធ�។ 

7. ្របសិនេបអ�កជួល ឬ ្រក�ម្រគ�សរអ�កជួល ឬ មិត�ភក�ិមិនេធ�ឲ្យមាន

ប�� េទ អ�កជួលជ្រមាបដល់េច្រកម េហយដក់ប��ូ លនូវព័ត៌មាន

ពក់ព័ន�។ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបមានកនា� ត អ�កជួល

គួរនិយាយថា “្រគ�សររបស់ខ�ុំនិងខ�ុំមិនទុកចំណីអហរេចល

ខងេ្រកេទ។ េយងយកស្រមាមេយងេចលេនេពលវេពញ 

េហយទុកដក់ស្រមាមជាកំបុ៉ងេនក�ុងទូរេដម្ីបកំុឲ្យវស�ិតេន

ខងេ្រកកណា� លវល។ េយងក៏បានលងសមា� តចនេ្រកយ

េពលបរេិភាគ េហយមិនទុកចនេចលេនក�ុងឡាបូលងេចល

េពលយប់េទ។” 

8. អ�កជួលជ្រមាបជូនេច្រកមអំពីរេបៀបែដលប�� ប៉ះពល់ដល់

អ�កជួលនិង្រក�ម្រគ�សររបស់េគ។ ឧទហរណ៍ ស្រមាប់េលចទឹក 

អ�កជួលគួរនិយាយ “េដយសរែតឡាបូេលចទឹកេនាះ វេធ�ឲ្យ

មានអរម�ណ៍តនតឺងខ� ំងណាស់េនេពលលងចនម�ងៗ។ 

េយង្រត�វេចញេទខងេ្រកយផ�ះជា្របចំេដម្ីបចក់ទឹកេនាះ

េចល េហយេយង្រត�វជូតសំអតអហរេចញេហយយក

ចនេទលងេនក�ុងបាញ័របន�ប់ទឹកេដម្ីបលងវ។ បនា� ប់មក 

េយង្រត�វសមា� តបាញ័រញឺកញាប់ជាងមុន។” ឬ ចំេពះកនា� តវញិ 

អ�កជួលគួរនិយាយជាឧទហរណ៍ដូចជា៖ “ខ�ុំ្រព�យបារម�ថាកនា� ត

នឹងចម�ងេរគ។ ខ�ុំមានទរកតូចែដល្រត�វករវរេលងេនេលឥដ� 

េហយមាន្របដប់្របដេក�ងេលងេនេលដី េហយខ�ុំមិនចង់ឲ្យ

កូនខ�ុំប៉ះកែន�ងែដលកនា� តវរេលេទ។” 

E. ស្រមាប់ភ័ស�ុតងទំងអស់ដូចជារបាយករណ៍ស�ពីីសុខភាព លិខិតអ�ក

ជួលេផ�េទកន់មា� ស់ផ�ះ ។ល។ អ�កជួលជាដំបូងនិងេផ�មួយច្បាប់េទ
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កន់មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ េហយបនា� ប់មកផ�ល់ឯកសរទំងេនាះ

េទដល់េច្រកម។ ជាថ�ីម�ងេទៀត អ�កជួលនឹងពន្យល់េទដល់េច្រកម

ថាឯកសរទំងេនាះជាអ�ី េហយឯកសរអ�ីែដលជួយដល់អ�កជួល

ប�� ក់ជាភ័ស�ុតង។ បនា� ប់ពីករពន្យល់ពីសវតរេនះ អ�កជួលនឹងសំុ

ឲ្យប��ូ លឯកសរទំងេនាះជា “ភ័ស�ុតងដក់បន�ុក។” 

ឧទហរណ៍ 2 

្របសិនេបមា� ស់ផ�ះបានដក់បណ�ឹ ងពីេ្រពះែតគាត់ផ�ល់ករជូនដំណឹងដល់អ�ក

ជួលចំនួនបីៃថ� េនៃថ�ទី3 ៃនែខ បុ៉ែន�អ�កជួលព្យោយាមបង់ៃថ�ឈ�ួលេនៃថ�ទី 8ៃនែខ 

ែដលជាេពលេវលអ�កជួលជាធម�តែតងែតបង់ៃថ�ឈ�ួលេនាះ៖  

A. អ�កជួលជ្រមាប់ដល់េច្រកមថា “ជាធម�តខ�ុំបង់ៃថ�ឈ�ួលេនៃថ�ទី 8 ៃនែខ 

េហយមា� ស់ផ�ះទទួលយកវ។” 

B. អ�កជួលបង� ញដល់មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ និងបនា� ប់មកដល់េច្រកម

នូវបង� ន់ៃដបង់្របាក់ទំងអស់ ែដលប�� ក់ថាពួកេគែតងែត ឬជាធម�ត

បានបង់្របាក់ៃថ�ឈ�ួលរបស់េគេនៃថ�ទី8 ៃនែខ មិនែមនេនៃថ�ទី1 ៃន

ែខេនាះេទ។  

C. អ�កជួលមានគំនូសតងបង� ញ្ជាេ�សចពីៃថ�ែដលេគបានបង់្របាក់

ឈ�ួលស្រមាប់ឆា� ចុំងេ្រកយ ឬេ្រចនជាងេនះ និងជ្រមាបដល់េច្រកមថា 

បង� ន់ៃដបង់្របាក់នីមួយៗ និងកលបរេិច�ទេនេលគំនូសតងតំណាង

ឲ្យេពលេវលនិងកលបរេិច�ទែដលពួកេគបានបង់្របាក់ៃថ�ឈ�ួល។ 

D. អ�កជួលេស�សំុឲ្យប��ូ លបង� ន់ៃដបង់្របាក់និងគំនូសតងទំងេនាះ

ចូលជាភ័ស�ុតង។ 

 

សមា� ល់៖ មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ នឹងអចសួរដល់សក្ីស ឬ អ�កជួលនូវសំណួរ

ទំងឡាយក�ុងករសួរេដញេដលសក្ីសគូបដិបក�ទក់ទងនឹងឯកសរ។  
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ែផ�ក 3 – ទឡ�ីករណ៍បិទប�� ប់  

េ្រកយពីទំងមា� ស់ផ�ះនិងអ�កជួលបានបង� ញនូវករណីនិងករករពរទំងមូល

រចួេហយមក េច្រកមអចនឹងអនុ�� តឲ្យគូភាគីទំងពីរេធ� “ករប�� ក់ពីទឡ�ីករណ៍

បិទប�� ប់” ឬ េសចក�ីែថ�ងជាចុងេ្រកយ។ េនក�ុងេសចក�ីែថ�ងេនះ អ�កជួលជ្រមាប់

ដល់អង�េច្រកម ឬ គណៈវនិិច�័យពីមូលេហតុទំងឡាយែដលេច្រកម ឬ    

អង�វនិិច�័យគួរែតឯកភាពជាមួយពួកេគ និងមិនឯកភាពជាមួយនឹងមា� ស់ផ�ះ។  

អ�កជួលក៏អចេ្របេពលេវលេនះេដម្ីបប�� ក់ដល់អង�េច្រកម ឬ គណៈវនិិច�័យ

ពីអ�ីែដលអត�ន័យភ័ស�ុតងែដលពួកេគបានស� ប់ េហយពីមូលេហតុែដលវ

សំខន់ចំេពះករករពររបស់ពួកេគ។ អ�កជួលប�� ក់ (1) េហតុករណ៍ពិតទំង

ឡាយ ែដលជាមូលេហតុមា� ស់ផ�ះមិនអចផ�ល់ករប�� ក់ករអះអងរបស់

មា� ស់ផ�ះ្របឆំាងនឹងពួកេគ េហយ (2) េហតុករណ៍ពិតទំងឡាយែដលគំា្រទដល់        

ករករពររបស់ពួកេគ។ អ�កជួលបនា� ប់មកសំុឲ្យអង�េច្រកម ឬ គណៈវនិិច�័យ

បដិេសធេរឿងក�ីេចល។  
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7. ករសេ្រមចចុងេ្រកយនិងអ�ីែដលេកតេឡងបនា� ប់ 

េនក�ុងែផ�កេនះ នឹងពន្យល់ពីរេបៀបែដលគូភាគីទំងពីរចំេមលេតនរណាបាន

ឈ�ះក�ុងេរឿងក�ីបេណ� ញេចញ េហយអ�ីែដលេកតេឡងេនេ្រកយពីករសេ្រមច

ជាចុងេ្រកយ្រត�វបានេធ�េឡង។  

េសចក�ីែថ�ងសេ្រមចក�ី 

េ្រកយពីទឡ�ីករណ៍បិទប�� ប់្រត�វបានផ�ល់រចួមក អ�កជួលអចេស�សំុអង�េច្រកម

ឲ្យេចញេសចក�ីសេ្រមចក�ី។” េសចក�ីសេ្រមចក�ី នឹងពន្យល់ពីមូលេហតុទំងឡាយ

ែដលអ�កជួលបានឈ�ះ ឬ ចញ់ក�ី។ អង�េច្រកមជាធម�តមិនត្រម�វឲ្យផ�ល់   

ករសេ្រមចេសចក�ីជាលយលក�ណ៍អក្សរេនាះេទេនក�ុងករជំនំុជ្រមះក�ីខ�ីជាង

មួយៃថ� ឬ 8េម៉ាង។ អ�កជួល្រត�វេស�សំុអង�េច្រកមឲ្យេចញេសចក�ីសេ្រមចក�ីេន

មុនអង�េច្រកមសេ្រមច (មានន័យថា េនមុនេពលែដលេច្រកមប�� ក់ពី  

េសចក�ីសេ្រមចរបស់េគ)។ 

 

“សល្រកម” ឬ “ដីក”  

េច្រកម ឬ គណៈវនិិច�័យ នឹងជាធម�តសេ្រមចេទេលេរឿងក�ីខណៈែដលអ�កជួល

េនែតស�ិតេនក�ុងតុលករ។ ្របសិនេបមិនេនេទ អ�កជួលនឹង្រត�វបានជូនដំណឹង

តមសំបុ្រត ែដលជាធម�តក�ុងរយៈេពលពីរឬបីៃថ�េ្រកយករជំនំុជ្រមះក�ី។   

េសចក�ីសេ្រមចជាលយលក�ណ៍អក្សរ ឬ “ដីក” នឹងរមួប��ូ លនូវចំណុចបួន៖ 

 

1. េសចក�ីែថ�ងែដលនឹងនិយាយថាអ�កជួល្រត�វបានអនុ�� តឲ្យស� ក់េនបន�

ក�ុងផ�ះរហូតដល់ (្របសិនេបអ�កជួលឈ�ះក�ី) ឬ ថាអ�កជួល្រត�វែតេរ េចញ 

(អ�កជួលចញ់ក�ី) 

2. ថាេតអ�កជួល្រត�វែតបង់្របាក់ឈ�ួលសងវញិឬអត់ 
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3. ថាេតភាគីខងឈ�ះក�ីអចទទួលបាន្របាក់ពីភាគីខងចញ់ក�ីស្រមាប់ៃថ�

តុលករែដរឬេទ។ (្របសិនេបអ�កជួលឈ�ះក�ី េហយចង់ឲ្យភាគីមា� ងេទៀត

ឲ្យបង់ៃថ�ចំណាយរបស់េគ ែដលពួកេគអចទទួលបានចំណាយមកវញិ

តមរយៈករបំេពញទ្រមង់ែបបបទមួយក�ុងរយៈេពល 10ៃថ�េ្រកយ   

ករជំនំុជ្រមះក�ី។ ទ្រមង់ែបបបទេនាះអចរកបានេនទីេនះ៖ 

https://www.courts.ca.gov/documents/mc010.pdf) និង 

4. ថាេតភាគីខងចញ់ក�ី្រត�វបង់្របាក់េទភាគីខងឈ�ះក�ីនូវៃថ�េមធាវែីដរឬេទ។ 

ករណីេនះ អចេកតេឡងេទបាន ្របសិនេបមានកិច�សន្យោជួលជា

លយលក�ណ៍អក្សររវងមា� ស់ផ�ះនិងអ�កជួល ែដលត្រម�វឲ្យមានករចំណាយ

រេបៀបេនះ េហយភាគីឈ�ះក�ីបានជួលេមធាវ។ី អ�កជួលមិនទទួលបានៃថ�

េមធាវេីទ ្របសិនេបពួកេគតំណាងឲ្យខ�ួនឯងេនាះ។ 

 

្របយ័ត�៖ អ�កជួល្រត�វែតអនដីកបង� ប់តុលករេដយ្រប�ង្របយ័ត�េ្រពះថា    

េបេទះបីជាេគ “ឈ�ះ” េនៃថ�ជ្រមះក�ីក៏ពិតែមន ែតតុលករេនែតអចេចញដីក

បង� ប់ឲ្យពួកេគចត់ករេផ្សងេទៀតេដម្ីបបេ�� �សករបេណ� ញេចញ។ ឧទហរណ៍ 

សលដីកអចនឹងត្រម�វឲ្យអ�កជួលសង្របាក់ឈ�ួលវញិេទតម

កលបរេិច�ទកំណត់ជាក់លក់ េហយ្របសិនេបពួកេគមិនសងេទ អ�កជួលអច

េនែត្រត�វបានបេណ� ញេចញេបេទះបីជាពួកេគ “ឈ�ះ” ក�ីរបស់េគក៏េដយ។ ្រប

សិនេបអ�កជួលមានពិករភាព មិនយល់ពីអ�ីែដលមានែចងេនក�ុង

សលដីករបស់េគេទ ពួកេគអចទូរសព�មកកន់ DRC េដម្ីបសំុជំនួយក�ុងករ

យល់ពីខ�ឹមសរែដលមានែចងេនក�ុងដីកបង� ប់តុលករេនាះ។ 

 

ឈ�ះ ឬ ចញ់ អ�ីេទបនា� ប់? 

ឧទហរណ៍ៃន “ករឈ�ះ” ករជំនំុជ្រមះ៖ 

https://www.courts.ca.gov/documents/mc010.pdf
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• េច្រកមមាន្របសសន៍ថា អ�កជួល្រត�វបានអនុ�� តឲ្យបន�ស� ក់េនក�ុង

ផ�ះពីេ្រពះែតពួកេគបានប�� ក់ពីករករពររបស់េគៃនករបំពនេល 

កររ៉ប់រងៃនករស� ក់េន បុ៉ែន�េច្រកមបានេចញដីកបង� ប់ឲ្យពួកេគ 

បង់្របាក់មួយចំែណកៃនៃថ�ឈ�ួល្រត�វសងក�ុងរយៈេពល 5ៃថ�។  

o ្របសិនេបអ�កជួលបង់្របាក់ឈ�ួលសងទន់េពល (េហយទទួលបាន

បង� ន់ៃដបង់្របាក់) អ�កជួលនឹងឈ�ះក�ី េហយនឹងមិន្រត�វេរ េចញ

េឡយ។  

o ្របសិនេបអ�កជួលមិនបង់ៃថ�ឈ�ួលសងទន់េពលេទេនាះ មា� ស់ផ�ះ

នឹងឈ�ះក�ី េហយអ�កជួលនឹង្រត�វែតេរ េចញ។ (សូមេមលែផ�ក

និយាយពីករជូនដំណឹងឲ្យចកេចញខងេ្រកម។) 

 

ឧទហរណ៍ៃន “ករចញ់” ក�ី៖ 

្របសិនេបអ�កជួល “ចញ់” ក�ី មា� ស់ផ�ះនឹងទទួលបាននូវសល្រកមៃនករកន់កប់” 

ែដលផ�ល់ករកន់កប់េទេលផ�ះេទដល់មា� ស់ផ�ះរបស់េគ។ អ�កជួល

ស�ិតក�ុងស� នេនះមានពីរបីជេ្រមស៖ 

1. ពួកេគអចសំុេពលេវលបែន�មេទៀត។  

o ្របសិនេបេច្រកម្របាប់ដល់អ�កជួលក�ុងបន�ប់សវនាករថា ពួកេគ

នឹង្រត�វ “បេណ� ញេចញ” ឬ ្រត�វែតេរ េចញេនាះ អ�កជួលអចសំុេទ

េច្រកមេនេពលេនាះភា� មនូវេពលេវលបែន�មេទៀតមុននឹងពួកេគ

្រត�វេរ េចញ។ េដម្ីបេធ�ែបបេនះបាន អ�កជួលអចនិយាយថា៖   

“អង�តុលករជាទីេគារព ខ�ុំសូមេស�សំុេពល 30ៃថ�េដម្ីបេចញ។”   

ករបែន�មេពលេវលេរ េចញេហថា “ករពន្យោេពលករអនុវត�” ៃន

សលដីកតុលករ។ (សូមេបលទំព័រទី 11)។  

o អ�កជួលគួរែតេ្រត�មពន្យល់ពីមូលេហតុែដលពួកេគ្រត�វករ

េពលេវលបែន�មេដម្ីបេរ េចញ។ សមា� ល់៖ អ�កជួលអច្រត�វបង់
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ៃថ�ឈ�ួលបែន�មេទឲ្យមា� ស់ផ�ះស្រមាប់េពលេវលស� ក់េនបែន�ម

ក�ុងផ�ះ។ 

o េបេទះជាេច្រកមមិនផ�ល់ឲ្យអ�កជួលនូវេពលេវលបែន�មក៏ពិតែមន 

ែតអ�កជួលមិនចំបាច់េរ េចញេនក�ុងៃថ�ជាមួយនឹងករជំនំុជ្រមះក�ី

របស់េគែដរ។ (សូមេមលដូចខងេ្រកមទក់ទងនឹងេសចក�ីជូន

ដំណឹងឲ្យចកេចញ។) 

2. អ�កជួលអចេស�សំុ “ករសេ�ង� ះពីកររបឹអូស” ្របសិនេបសម�សប។ 

(សូមេបលទំព័រទី 11)។ 

3. អ�កជួលអចេស�សំុសលដីកបិទប�� ប់ក�ី េដម្ីបឲ្យករបេណ� ញេចញមិន

បង� ញេនេលកំណត់្រតឥណទនរបស់េគ។  

 

េសចក�ីជូនដំណឹងពីករចកេចញ 

េសចក�ីជូនដំណឹងពីករចកេចញជា្រកដសពណ៌សេដយសរេសរអក្សរពណ៌

្រកហម ែដលនិយាយថា អ�កជួលមានេពល្របំាៃថ�េដម្ីបេរ េចញ េហយ

ប�� ក់ពីកលបរេិច�ទែដលអ�កជួល្រត�វេរ េចញ។ អ�កជួលនឹងមិនទទួលបាននូវ

ករជូនដំណឹងពីករ្រត�វចកេចញរហូតដល់េ្រកយេពលែដលពួកេគចញ់ក�ី។ 

បូ៉លីសនឹងបិទេសចក�ីជូនដំណឹងេនះេនេលទ� រផ�ះរបស់អ�កជួល។  

 

េ្រកយពីបូ៉លីសបិទេសចក�ីជូនដំណឹង្រត�វចកេចញេលទ� រផ�ះអ�កជួលរចួមក 

អ�កជួលកំពុងស�ិតេនក�ុងរជូនដំណឹង ែដលអ�កជួលនឹង្រត�វែតេរ េចញេនេពល

េពលបូ៉លីសនិយាយថាអ�កជួល្រត�វេរ េចញេនាះ។ 

 

្របសិនេបអ�កជួល្រត�វករសំុេពលពីរបីៃថ�បែន�មេទៀតស� ក់េនក�ុងផ�ះរបស់េគ 

េហយមា� ស់ផ�ះរបស់េគយល់្រពមេនាះ អ�កជួលចំបាច់្រត�វទទួលបានករអនុ�� ត
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េនះជាលយលក�ណ៍អក្សរ រក្សោទុកករអនុ�� តេនះជាេ�សចេដម្ីបបង� ញដល់

បូ៉លីស និង្រត�វែត្របាកដថាមា� ស់ផ�ះជូនដំណឹងដល់បូ៉លីសផងែដរ។ អ�កជួល

ក៏អចទូរសព�េទកន់បូ៉លីសេដម្ីបប�� ក់ថាមា� ស់ផ�ះរបស់េគបានជូនដំណឹង

ដល់បូ៉លីសេហយ។  

 

េនេពលបូ៉លីសមកដល់ បូ៉លីសនឹង្រគាន់ែតផ�ល់ដល់អ�កជួលពីរបីនាទីេដម្ីប

ចកេចញពីផ�ះែតបុ៉េណា� ះ ដូេច�ះអ�កជួលនឹងមិនមានេពលេវល្រគប់្រគាន់

េដម្ីបេរ េចញនូវេ្រគ�ងសង� រមឹ ឬ្រទព្យរបស់េផ្សងេទៀតេឡយ។ វទំនងជានឹង

មិនជាប�� េទ ្របសិនេបពួកេគមានកូនៗ ែដលមានពិករភាព ឬមាន

ជំងឺេនាះ។  ពួកេគនឹង្រត�វែតចកេចញពីផ�ះរបស់េគភា� មៗ។  

 

្របសិនេបរបស់្រទព្យរបស់អ�កជួលមិនទន់្រត�វបានេរ េចញពីផ�ះេនមុនេពល  

បូ៉លីសមកដល់េទេនាះ មា� ស់ផ�ះរបស់ពួកេគនឹងទំនងជារក្សោទុករបស់្រទព្យឲ្យេគ 

េហយអ�កជួលនឹង្រត�វែតបង់លុយសងេដម្ីបអចយករបស់្រទព្យេគបាន។     

្របសិនេបអ�កជួលមិនេរ របស់្រទព្យេគេចញេនមុនេពលបូ៉លីសចក់េសរបិទ 

េហយពួកេគចង់ករពររបស់្រទព្យពួកេគពីករេបាះេចលេនាះ អ�កជួលអច

សរេសរលិខិតេទកន់មា� ស់ផ�ះក�ុងរយៈេពល 18ៃថ�ៃនករករចក់េសរបិទ។ 

អ�កជួលគួរចុះកលបរេិច�ទេលលិខិតេនៃថ�ែដលអ�កជួលសរេសរលិខិតេនាះ 

រក្សោទុកលិខិតេនាះមួយច្បាប់ស្រមាប់ខ�ួនឯង េផ�មួយច្បាប់តមេសវប��ូ ន

លិខិតែដលមានករប�� ក់ ឬ ករយកលិខិតេនាះេទជូនេដយផា� ល់ៃដ េហយ

ែចងត្រម�វក�ុងលិខិតេនាះត្រម�វឲ្យមា� ស់ផ�ះចុះហត�េលខេលច្បាប់របស់អ�កជួល

ប�� ក់ថាេគបានទទួលវ។ 

 

េនះជាលិខិតគំរ៖ូ 
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(កលបរេិច�ទ) 

 

េគារពជូន (អ�ក្រគប់្រគង/េឈ� ះមា� ស់ផ�ះ)៖ 

 

ខ�ុំមិនអចយករបស់របរទំងអស់របស់ខ�ុំេចញបានេនមុនៃថ�ែដលខ�ុំ្រត�វេរ 

េចញេនាះេទ។ [ប�� ី ឬ ករេរៀបរប់ពីរបស់្រទព្យែដលេនសល់។]      

សូមេមត� កំុេបាះរបស់្រទព្យខ�ុំេចល។ ខ�ុំនឹងទក់ទងអ�កភា� មេដម្ីប

កំណត់េពលមកយករបស់របរខ�ុំ។ 

 

សូមអរគុណ 

 

(េឈ� ះរបស់អ�ក) 

(អសយដ� ន) 

 

េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ អ�កជួលអចេនែត្រត�វបង់្របាក់េទដល់មា� ស់ផ�ះ

េដម្ីបមកយករបស់្រទព្យេគវញិ។ មា� ស់ផ�ះមិនអចគិតៃថ�េ្រចនជាង “ៃថ�េរ េចញ

សម�សប” និង ៃថ�ឈ�ួលផ�ះ្របចំៃថ�ស្រមាប់ៃថ�នីមួយែដលមា� ស់ផ�ះរក្សោទុក

របស់្រពទ្យពួកេគេទ។ អ�កជួលនឹងចំបាច់្រត�វផ�ល់ដល់មា� ស់ផ�ះនូវអសយដ� ន 

និងទីកែន�ងែដលេគអចទទួលលិខិតបានស្រមាប់មា� ស់ផ�ះេផ�ករទរ្របាក់ៃថ�

ឈ�ួល។ 

 

្របយ័ត�៖ ្របសិនេបអ�កជួលមិនផ�ល់លិខិតេទដល់អ�ក្រគប់្រគង/មា� ស់មា� ស់ផ�ះេទ 

អ�ក្រគប់្រគង/មា� ស់ផ�ះអចនឹងអះអងបានថាអ�កជួលបានេបាះបង់្រទព្យ

សម្បត�ិរបស់េគេចល។ 
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8. ករទទួលសម�សបេនក�ុងតុលករ៖ 

េតករទទួលសម�សបេនក�ុងតុលករជាអ�ី? 

ករទទួលសម�សបជាករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងករអនុវត� េគាលនេយាបាយ ឬ នីតិវធីិ

ែដលអនុ�� តឲ្យបុគ�លមានពិករភាពេពញចិត�នូវករទទួលបានេដយេស�ភាព

ចំេពះដំេណ រករនីតិវធីិក�ីេនក�ុងតុលករ។ 

េហតុអ�ីបានជាអ�កជួលអចនឹងចំបាច់្រត�វេស�សំុនូវករទទួលមួយសម�សប? 

អ�កជួលអចនឹងចំបាច់្រត�វេស�សំុករទទួលមួយសម�សប ពីេ្រពះមួយៃន

ពិករភាពរបស់េគអចនឹងររងំពួកេគមិនឲ្យេធ�ជាសក្ីសេនក�ុងតុលករបាន 

បង� ញខ�ួនេនក�ុងេរឿងក�ីរបស់េគេនតុលករបាន ឬ ចូលរមួេនក�ុង

ដំេណ រករនីតិវតុីលករតមមេធ្យោបាយេផ្សងៗ។  

ឧទហរណ៍ អ�កជួលែដលមានពិករភាពអចនឹងចំបាច់្រត�វញំុាអហរក�ុង

ខណៈកំពុងស�ិតេនក�ុងបន�ប់សវនាករ ឬ បុគ�លែដលមានប�� ែភ�កអចនឹង

ចំបាច់្រត�វករអ�កជួយេដម្ីបជួយពួកេគក�ុងករទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ�លិក

តុលករ។ អ�កេផ្សងែដលមានពិករភាព អចនឹង្រត�វករឲ្យតុលករផ�ល់

ឧបករណ៍ជំនួយករស� ប់ ឬអន ឬអចនឹង្រត�វករឲ្យតុលករ

កំណត់សវនាករេឡងវញិេទកន់បន�ប់សវនាករណាមួយែដលងយ�ស�ល

េចញចូលជាង។  

អ�កមានពិករភាពខ�ះ អចនឹងមានសមត�ភាពេស�សំុឱ្យេលកកលបរេិច�ទ    

សវនាករេដយសរែតករទទួល ឧទហរណ៍ ពិករភាពរបស់េគប៉ះពល់ដល់

សមត�ភាពេគ្រត�វបង� ញខ�ួនេនក�ុងតុលករ។ េទះជាយ៉ាងណា វមិន្រត�វបាន

ធានាថាតុលករនឹងអនុ�� តករទទួលជាពិេសសេនះេទ េហយេលកែលងែត

មានឯកសរជាលយលក�ណ៍អក្សរប�� ក់ថា ករេលកេពល្រត�វបានអនុ�� ត 
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េបមិនអ�� ឹងេទអ�កជួលេនែតេទចូលរមួសវនាកររបស់េគតមកលវភិាគ

កំណត់ពីមុនមកដែដល។  

េតអ�កជួលេស�សំុនូវករទទួលសម�សបមួយតមរេបៀបណា? 

អ�កជួលអចេស�សំុឲ្យមានករទទួលេដយសម�សបមួយេនក�ុងតុលករ 

េដយបំេពញនិងដក់ប��ូ ននូវទ្រមង់ “MC-410” េទកន់អ�កស្រមបស្រម�ល ADA 

របស់សលក�ីក�ុងមូលដ� នរបស់េគ។ ទ្រមង់េនះមានេនេលេគហទំព័រេនះ៖ 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-410. េនះជាេសចក�ីែណនំា

នានាពីរេបៀប្រត�វបំេពញវ៖ https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-410-

INFO. ទ្រមង់េនះ្រត�វបានចត់ជាព័ត៌មានសមា� ត់េហយមិន្រត�វបានផ�ល់េទឲ្យ

មា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះេឡយ។ ្របសិនេបតុលករចង់បានព័ត៌មានបែន�ម អ�ក

ជួលអចេស�សំុឲ្យែចករែំលកព័ត៌មានេនះជាមួយនឹងេច្រកមជាលក�ណៈឯកជន 

ឬ េដយពំុមានមា� ស់ផ�ះ/េមធាវមីា� ស់ផ�ះ និងអ�កេផ្សងេនក�ុងបន�ប់សវនាករ

ស� ប់ឮ ព័ត៌មានេឡយ។ 

េតេនះវខុសអ�ីពីករទទួលសម�សបេនខងេ្រកតុលករេនាះ? 

ពិតជាខុសគា�  ្របសិនេបអ�កជួលបានទទួលនូវករទទួលមួយសម�សបពី

និេយាជករបស់េគ ឬ មា� ស់ផ�ះ ឬបុគ�លេផ្សង ឬនីតិបុគ�លេនាះ ពួកេគអចចង់

េស�សំុនូវករទទួល្របហក់្របែហលគា� េទនឹងករចូលរមួេនក�ុងតុលករែដរ។ 

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម អ�កជួលក៏អចចូលេមលតំណភា� ប់ខងេ្រកម៖ 

https://www.courts.ca.gov/14362.htm និង 
https://www.courts.ca.gov/documents/Disability-Accommodations-in-
California-Courts.pdf. 

https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-410
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-410-INFO
https://selfhelp.courts.ca.gov/jcc-form/MC-410-INFO
https://www.courts.ca.gov/14362.htm
https://www.courts.ca.gov/documents/Disability-Accommodations-in-California-Courts.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/Disability-Accommodations-in-California-Courts.pdf
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