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ទំព័រសេចក្ត ីេសខេបអំពីវិ វាទ គ្រួសារ៖ M.R. Civ. P. 5(h) 

ទម្រង់ន េះនម្រើម្ាស់សម្ារ់រញ្ច លូព័ត៌ា ជារូលដ្ឋា  ពាក់ព័ ធ ឹងន ឿងក្ដ ី  ិងភាគីពាក់ព័ ធ នៅកន ុងកំណត់ម្ារបស់តុលាកា ។ 

អ្នកម្តវូរំនពញទម្រង់ន េះឱ្យា នពញនលញជារួយ ឹងម្កឡារញ្ជ ី នៅនពលដែលអ្នកដ្ឋក់ពាកយរត ឹង ឬពាកយសុ។ំ អ្នករិ តម្រូវឱ្យ

ម្រគល់សំនៅចរលងន ទម្រង់ន េះនៅឱ្យភាគីម្ខា ងទទៀតទ ោះនទ។ 

 ីតាំខតុលាការវ(កដ លងដែលអ្នកដ្ឋក់ពាកយរត ឹង)៖ 

 

គ្បសេ នៃបណ្ត ឹខ៖វ(នម្រើសន ើសម្រអ្រ់ណារួយ) 
 ដលងលេះ - ពាក់ព័ ធ ឹងអ្ចល វតថ ុ                                              ដលងលេះ - រិ ា អ្ចល វតថ ុ 

 អ្ំណាចនរា  ិងកា ទទួលខុសម្តវូ (ឪពុកាត យ រស់កូ  ស់នៅជាអ្ ីតិសង្វា ស)      

 ភាពជាឳពុក្-ម្ខដ យ (ក្ំណត់រក្ឳពុក្-ម្ខដ យ រស់កូ ) 

 កា ដ្ឋក់ឱ្យនៅដរកគ្នន ារផ្ល វូតុលាកា   បញ្ហា ការបញ្ហា ក្់មតក្សាសៃ៍  សាលម្កររ នទស   វ វាទទម្គសាសា នផ្ងងនទតត 

 

គ្បសេ នៃការដាក់្ពាក្យ៖វ(នម្រើស នសើម្រអ្រ់ណារួយ)  

  ីតិវ វាធីនែើរ 

 បញ្ហា ការបញ្ហា ក្់មតក្សាសៃ៍, ទេខសំណំុទរឿងទ ើមគឺ៖ 

កា នសន ើសុំនម្កាយា សាលម្ករ៖   នែើរបីដកដម្រ     នែើរបីអ្ ុវតត    សម្ារ់កា ម្រាថតុលាកា    

នលខសំណំុន ឿងនែើរគឺ៖ 

ព័ត៌មាៃរបេ់ស ើមបណ្ត ឹខ៖ (រុគគលដែលដ្ឋក់ពាកយរត ឹង ឬម្រសិ នរើនម្កាយា សាលម្ករ ន ម្ េះ រស់រុគគលដែលធ្លល រ់ជានែើរ

រណត ឹងនៅកន ុងសំណំុន ឿងនែើរ) 

នារ៖ នារខល ៃួ 

 

កណាត ល នគ្នតតនារ ទ ម្ ោះទ ើម (មុៃទពេទរៀបការ) 

 

អាសយដ្ឋា  នផ្ញើសំរុម្ត៖ ម្កងុ  ែា  នរបសណីយ៍ 

 

អាសយដ្ឋា  ទេីំទៅជាក់្ស្សដង៖ ម្កងុ  ែា  នរបសណីយ៍ 

 

នេទ នថៃដខឆ្ន ំកំនណើត នលខផ្ងពាផ្ាយ SS ដែលតម្រូវនៅកន ុងទម្រនងើដ្ឋច់នដ្ឋយដែក 

 

នលខទូ ស័ពទនៅផ្ទេះ៖ នលខទូ ស័ពទកដ លងនធា ើកា ៖ 

ន ម្ េះនរធ្លវ ើ៖ អ្តតនលខនៅគណៈនរធ្លវ ើ៖ 

 

ព័ត៌មាៃរបេ់ចុខចសមល ើយ៖ (រុគគលដែលម្តវូា រត ឹង ឬម្រសិ នរើនម្កាយា សាលម្ករ ន ម្ េះរុគគលដែលធ្លល រ់ជាចុងចនរល ើយ

នៅកន ុងសំណំុន ឿងនែើរ។  

នារ៖ នារ 

 

កណាត ល នគ្នតតនារ ទ ម្ ោះទ ើម (មុៃទពេទរៀបការ) 

 

អាសយដ្ឋា  នផ្ញើសំរុម្ត ម្កងុ  ែា  នរបសណីយ៍ 

 

 

នេទ នថៃដខឆ្ន ំកំនណើត នលខផ្ងពាផ្ាយ SS ដែលតម្រូវនៅកន ុងទម្រនងើដ្ឋច់នដ្ឋយដែក   
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នលខទូ ស័ពទនៅផ្ទេះ៖ នលខទូ ស័ពទកដ លងនធា ើកា ៖ 

ន ម្ េះនរធ្លវ ើ៖ អ្តតនលខនៅគណៈនរធ្លវ ើ៖ 

 

នារ ិងនគ្នតតនារន កូ្ៃជាអៃីតិជៃវ(ន ភាគីខាងនលើ)៖     នថៃដខឆ្ន ំកំនណើត៖                          នេទ៖           

   នលខផ្ងពាផ្ាយ SS ដែលតម្រូវ 

   នលខផ្ងពាផ្ាយ SS ដែលតម្រូវ 

   នលខផ្ងពាផ្ាយ SS ដែលតម្រូវ 

   នលខផ្ងពាផ្ាយ SS ដែលតម្រូវ 

   នលខផ្ងពាផ្ាយ SS ដែលតម្រូវ 

   នលខផ្ងពាផ្ាយ SS ដែលតម្រូវ 

បញ្ហា ភាពជាឳពុក-ម្ដា យ (ទបើម្ខៃ)៖ 
 កូ្ៃមិៃម្ខៃឪពុក្ម្ខា យស្ េរតវូបាៃទទួេសាា េ់ ឪពុក្ម្ខា យស្ េរតវូបាៃក្ំណត់ទោយតុលាការ អ គតឪពុក្ម្ខា យ ឪពុក្-

ម្ខា យតាមរពឹតា ិៃ័យ ឬឪពុក្ម្ខា យទោយសៃមត។ 

ឬ 

 កូ្ៃម្ខៃឪពុក្ម្ខា យស្ េរតវូបាៃទទួេសាា េ់ ឪពុក្ម្ខា យស្ េរតវូបាៃក្ំណត់ទោយតុលាការ អ គតឪពុក្ម្ខា យ ឪពុក្-ម្ខា យ

តាមរពឹតា ិៃ័យ ឬឪពុក្ម្ខា យទោយសៃមត។ (អនក្រតវូស្តបំទពញទំព័រទសចក្ា ីសទងាបមួយោចទ់ោយស្ែក្សរម្ខប់ឪពុក្ឬម្ខា យបស្ៃែម

ម្ខន ក្់ៗស្ េកូ្ៃរបស់អនក្ម្ខៃ ៃិងឪពុក្ម្ខា យទងំអស់ រតវូស្តោក្់ជូៃជាមួយៃឹងសំទៅនៃពាក្យបណដ ឹង ៃិងោក្ភ់ាគមួីយក្ន ុង

 ំទណើរការបណដ ឹងរបស់អនក្) 

 

 
កាលរ វានចេទ៖           

         ហតថនលខា រស់ភាគី ឬ នរធ្លវ ើ រស់ភាគី 

                      


