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រដ្ឋ MAINE 
តុ ករកំពូល        តុ ករមណ្ឌ ល 

________________________, ss.     ទី ំង ___________________ 

សំណំុេរឿងេលខ _______________________    សំណំុេរឿងេលខ _____________ 
 

_________________________ េដើមេចទ 
 
 
 
 

v. 
 
 
__________________________ ចុងេចទ 

សមគ ល់៖ ទ្រមង់ែបបបទេនះគឺស្រមប់ជឯក រេយងបុ៉េ ្ណ ះ។ 
សូមបំេពញជភ អង់េគ្លសេនកនុងទ្រមង់ែបបបទភ អង់េគ្លស។ 
្របសិនេបើអនក្រតូវករជំនួយ សូមេទកន់ករយិល័យ្រក បញជ ី 
េហើយេគនឹងេ ទូរសពទេទេស បកែ្រប។ 

ពកសំុរបស់ 
 េដើមេចទ 

 ចុងេចទ 

នឹងដំេណើ រករនីតិវធីិេ យពំុបង់្របក់ 
M.R. Civ. P.  91 

      
ខញុំពំុមនថវកិស្រមប់បង់  ៃថ្ល ក់ពកយ  ៃថ្លេស នន  ៃថ្លស្រមុះស្រមួល  ៃថ្ល្រកុម្របឹក តុ ករ  ៃថ្លបណ្ដឹ ង
ឧទធរណ៍េឡើយ េ យែផ្អក មព័ត៌មនកនុងេសចក្ដីបញជ ក់អះ ងរបស់ខញុំដូចមនភជ ប់ជូន។ ខញុំអនុវត្តចំ ត់ករេនះេ យសុចរតិ
។ ខញុំយល់្រពមបង់ៃថ្លចំ យ ឬ ៃថ្លេស នន ែដល ចនឹង្រតូវេលើកែលង ្របសិនេបើខញុំមនលទធភពបង់្របក់ េនេពល
មួយអំឡុងករអនុវត្តចំ ត់ករេនះ ឬ ្របសិនេបើខញុំទទួលបនករទូទត់្របក់ ឬ ្រតូវបនចត់ទុកជភគីឈនះក្ដី និងទទួលៃថ្លេស
េផ ងៗ។ 
 ខញុំសូមេសនើឲយមនករបង់ៃថ្លេស ននេ យពំុចំបច់ពយយមផ្ដល់ឯក រ មៃ្របសណីយ៍ជមុន ពីេ្រពះ៖   

                
 
កលបរេិចឆទ៖                 

                    (ហតថេលខរបស់ភគី) 
               សយ ្ឋ ន៖      
                
       ទូរស័ពទ៖          
 

េសចក្ដីបងគ ប់ 
  1. តុ ករបនពិនិតយេសចក្ដីែថ្លងសំ ងែដលបនេសនើេឡើង។ អនក ក់ពកយទំនងជដំេណើ រករនីតិវធីិេ យសុចរតិ និង

មិនមនថវកិ្រគប់្រគន់ស្រមប់បង់ៃថ្លចំ យ ឬ ៃថ្លេស មួយចំនួន។ តុ ករសូមបងគ ប់ឲយ៖  
  េលើកែលងៃថ្ល ក់ពកយ។ 

  កតព្វកិចចរបស់អនក ក់ពកយកនុងករបង់ៃថ្លស្រមុះស្រមួលមួយចំែណក ្រតូវបនេលើកែលង។ ៃថ្លស្រមុះស្រមួល្រតូវបង់ឲយ
បន្រគប់ចំនួនេ យភគីជំទស់ េលើកែលងែតភគីជំទស់ក៏បនទទួលករេលើកែលងដូចគន ពីតុ ករ។ ្របសិនេបើភគី
ជំទស់មិនបង់ៃថ្លស្រមុះស្រមួល ឬ មិនបនទទួលករេលើកែលងកតព្វកិចចបង់ៃថ្លេស េនះកនុងរយៈេពល 14ៃថង ចប់ពី
កលបរេិចឆទេចញេសចក្ដីបងគ ប់េនះ ករស្រមុះស្រមួល ច្រតូវបនកំណត់េពលេវ មសំេណើ របស់អនក ក់ពកយ 
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េហើយេសចក្ដីសេ្រមចចំេពះកតព្វកិចចរបស់ភគីជំទស់កនុងករបង់ៃថ្លស្រមុះស្រមួល ្រតូវេធ្វើេឡើងេ យេសចក្ដីបងគ ប់
បែនថមរបស់តុ ករ។  

  ៃថ្លេស នន្រតូវបង់ជៃថ្លចំ យរដ្ឋបល។ អនក ក់ពកយ្រតូវែតទក់ទងភន ក់ងរសម្រសបេ យផទ ល់ េដើមបីេរៀបចំករ
ក់បញជូ នសំេណើ សំុ ឬ ពកយបណ្ដឹ ង។ 

        អនក ក់ពកយនឹង្រតូវពយយមផ្ដល់ឯក រ មៃ្របសណីយ៍េ យមនលិខិតទទួល គ ល់។ ្របសិនេបើករផ្ដល់
ឯក រេនះមិនេជគជ័យេទេនះ ករផ្ដល់ឯក រេ យតំ ង ឬ លិខិតអនុសិដ្ឋ ចនឹង្រតូវបនអនុញញ តេនេលើ
សំេណើ សំុរបស់អនក ក់ពកយ េ យមនភជ ប់ជមួយនូវេសចក្ដីបញជ ក់អះ ងមួយចបប់ ែដលពណ៌នអំពីករផ្ដល់
ឯក រ មៃ្របសណីយ៍ែដលបនពយយមេ យមនលិខិតទទួល គ ល់េនះ និងបនទ ប់ពីសវនករ មករចំបច់។ 
ករផ្ដល់ឯក រ មមេធយបយេផ ងេទៀត នឹងមិន្រតូវបនអនុញញ តេនះេទ េលើកែលងចំេពះសំេណើ សំុជក់ ក់។   

  ៃថ្ល្រកុម្របឹក តុ ករ្រតូវបនេលើកែលង។  
  េផ ងៗ              

 

   2. តុ ករយល់េឃើញថ អនក ក់ពកយមនលទធភពបង់ៃថ្លេស ទំងអស់ ឬមួយចំែណក។ តុ ករ
សូមបងគ ប់ឲយអនក ក់ពកយបង់ $                ស្រមប់  ៃថ្ល ក់ពកយ  ៃថ្លស្រមុះស្រមួល 

 ៃថ្លេស េផ ងៗ និង/ឬ   

  ៃថ្ល្រកុម្របឹក តុ ករ ដូចខងេ្រកម៖ $      ល់ (សប្ដ ហ៍)(ែខ) េ យចប់េផ្ដើមេន           

   3. េសចក្ដីសេ្រមចថេតើ្រតូវេលើកែលង ឬ ត្រមូវឲយបង់សងវញិ   ៃថ្ល ក់ពកយ  ៃថ្លស្រមុះស្រមួល 

 ៃថ្លេស េផ ងៗ និង/ឬ  

   ៃថ្លគណៈវនិិចឆ័យ ្រតូវបនរក សិទធិ េហើយនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងេ យេយង មេសចក្ដីបងគ ប់បែនថមរបស់តុ ករ។ 

   4. ពកយសំុ្រតូវបនបដិេសធ។ ្របសិនេបើពកយសំុ្រតូវករករេលើកែលងរបស់េដើមេចទចំេពះករបង់ៃថ្ល
ក់ពកយ េហើយេដើមេចទមិនបនបង់ៃថ្ល ក់ពកយេនះកនុងរយៈេពល 7ៃថងៃនេសចក្ដីបងគ ប់េនះ ចំ ត់ករនឹង្រតូវបន

្រចនេចលេ យរក ទុកសិទធិេ យប្តឹងត ៉ជថមី។  
 

   5. ្របសិនេបើអនក ក់ពកយបនទទួលករទូទត់្របក់ ឬ ្រតូវបនចត់ទុកថជភគីឈនះក្ដី ៃថ្លចំ យ និង
ៃថ្លេស េផ ងៗែដល្រតូវបនេលើកែលងេ យេយង មេសចក្ដីបងគ ប់េនះ ចនឹងមនករកត់ពនធជូនរដ្ឋ ជៃថ្លេស
្របឆំងទល់នឹងភគីជំទស់។ េសចក្ដីបងគ ប់េនះ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងសំណំុេរឿងជឯក រេយង មេសចក្ដីែណនំ
ជក់ ក់របស់តុ ករ។   

 
កលបរេិចឆទ៖                

        េច្រកម / តុ ករ / អងគេច្រកម 


