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ទំព័រេសចកតីសេងខបអំពីវវិទរគួសរ 
M.R. Civ. P. 5(h) 

សមគ ល់៖ ទរមង់ែបបបទេនះគឺសរមប់ជឯកសរេយងែតបុ៉េណណ ះ។ សូមបំេពញជភសអង់េគលសេនកនុងទរមង់ែបបបទ
ភសអង់េគលស។ របសិនេបអនករតូវករជំនួយ សូមេទកន់ករយិល័យរកឡបញជ ី េហយេគនឹងេហទូរសពទេទេសវបកែរប។ 

 
ទរមង់េនះេរបរបស់សរមប់បញចូ លព័ត៌មនជមូលដឋ នពក់ព័នធនឹងេរឿងកដី និងភគីពក់ព័នធ េទកនុងកំណត់រតរបស់តុលករ។ 
អនករតូវបំេពញទរមង់េនះឱយបនេពញេលញជមួយនឹងរកឡបញជ ី េនេពលែដលអនកដក់ពកយបតឹង ឬពកយសំុ។ អនកមិនតរមូវឱយ
របគល់សំេណចមលងៃនទរមង់េនះេទឱយភគីមខ ងេទៀតេនះេទ។ 
ទីតំងតុលករ (កែនលងែដលអនកដក់ពកយបតឹង) 
 
របេភទៃនបណតឹ ង៖ (េរជសេរ សរបអប់ណមួយ) 

 ែលងលះ - ពក់ព័នធនឹងអចលនវតថុ                                              ែលងលះ - មិនមនអចលនវតថុ 
 

 អំណចេមប និងករទទួលខុសរតូវ (ឪពុកមត យរបស់កូនរស់េនជអនីតិសងវ ស)      ែសវងរកបិតុភព 
(ែសវងរកឪពុកបេងកតរបស់កូន) 
 

 ករដក់ឱយេនែបកគន តមផលូវតុលករ                                           សលរកមបរេទស 
 

 វវិទរគួសរេផសងេទៀត 
 
របេភទៃនករដក់ពកយ៖ (េរជសរេសរបអប់ណមួយ)  

  នីតិវធីិេដម 
 

ករេសនសំុេរកយមនសលរកម៖   េដមបីែកែរប     េដមបីអនុវតត    សរមប់កររបមថតុលករ   
េលខសំណំុេរឿងេដមគឺ៖ 
 
ព័ត៌មនរបស់េដមបណតឹ ង៖ (បុគគលែដលដក់ពកយបតឹង ឬរបសិនេបេរកយមនសលរកម េឈម ះរបស់បុគគលែដលធល ប់ជេដម
បណតឹ ងេនកនុងសំណំុេរឿងេដម) 
នម៖ នម 

 
កណត ល េគតតនម េឈម ះេដម (មុនេពលេរៀបករ) 

 

អសយដឋ នេផញសំបុរត រកុង រដឋ ៃរបសណីយ៍ 
 
 

អសយដឋ នរងកយ រកុង រដឋ ៃរបសណីយ៍ 
 
 

េភទ ៃថងែខឆន ំកំេណ ត េលខផសពវផសយ SS ែដលតរមូវេនកនុងទរមេងដច់េដយែឡក 
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េលខទូរស័ពទេនផទះ៖ េលខទូរស័ពទកែនលងេធវករ៖ 

េឈម ះេមធវ៖ី អតតេលខេនគណៈេមធវ៖ី 
 

ព័ត៌មនរបស់ចុងចេមលយ៖ (បុគគលែដលរតូវបនបតឹង ឬរបសិនេបេរកយមនសលរកម េឈម ះបុគគលែដលធល ប់ជចុងចេមលយ
េនកនុងសំណំុេរឿងេដម។  
នម៖ នម 

 
កណត ល េគតតនម េឈម ះេដម (មុនេពលេរៀបករ) 

 
អសយដឋ នេផញសំបុរត រកុង រដឋ ៃរបសណីយ៍ 

 
 

អសយដឋ នរងកយ រកុង រដឋ ៃរបសណីយ៍ 
 
 

េភទ ៃថងែខឆន ំកំេណ ត េលខផសពវផសយ SS ែដលតរមូវេនកនុងទរមេងដច់េដយែឡក   

 
េលខទូរស័ពទេនផទះ៖ េលខទូរស័ពទកែនលងេធវករ៖ 

េឈម ះេមធវ៖ី អតតេលខេនគណៈេមធវ៖ី 
 

នមនិងេគតតនមៃនកូនជអនីតិជន (ៃនភគីខងេល)៖     ៃថងែខឆន ំកំេណ ត៖                          េភទ៖           
   េលខផសពវផសយ SS ែដលតរមូវ 

   េលខផសពវផសយ SS ែដលតរមូវ 

   េលខផសពវផសយ SS ែដលតរមូវ 

   េលខផសពវផសយ SS ែដលតរមូវ 

   េលខផសពវផសយ SS ែដលតរមូវ 

   េលខផសពវផសយ SS ែដលតរមូវ 

 
កលបរេិចឆទ៖           
         ហតថេលខរបស់ភគី (េមធវរីបស់ភគី) 
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រដ្ឋ Maine 
          តុលាការមណ្ឌ ល 
          ទីតាំង       
           សាំណុាំ ររឿងរេខ     
 
រដ្ើមបណតឹ ង៖    ______________________________  ចាំណាំ៖ ទម្មង់បែែែទរ េះគឺសម្ាប់ជាឯកសាររោងតត 
        ប ុរណណ េះ។ សូមបាំរេញជាភាសាអង់រលេសនៅក្នុងទម្មង់បែែែទ 
   V.     ជាភាសាអង់រលេស។ ម្បសិ របើអនកម្តូវការជាំ ួយ សូមរៅកា ់

ការោិេ័យម្កឡាបញ្ជ ី រ ើយ
រល ឹងទាក់ទងរៅរសវាបកតម្ប។ទម្មង់តបបបទរ េះ 

        ក៏ា http://courts.maine.gov/fees_forms/forms ផងតដ្រ។  
       
ចុងចរមេើយ៖ _________________________________          ដី្ការកាេះរៅអាំេីវវិាទម្លសួារ 
អាសយដ្ឋឋ  _________________________________          ិង 
___________________________________________                   អធិបញ្ជជ បឋម 
         19-A M.R.S. §§ 852  ិង 903 
ចាំរ េះចុងចរមេើយ៖ 
រដ្ើមបណតឹ ងបា ដ្ឋក់ កយបតឹងអនករដ្ើមបីទាមទារចាំណុចណមួយដូ្ចជា៖ ការតេងេេះ ការដ្ឋក់ឱ្យរៅតបកគ្នន តមផេូវតុលាការ 
ការទាមទារអាំណចរមបា ិងការទទួេខុសម្តូវ ការតសែងរកបិតុភាេ ឬអាហារកិចចរបស់កូ ។ ម្បសិ របើអនកចង់ជាំទាស់រៅ ឹង
បណតឹ ងរ េះ អនកម្តវូផតេ់ចរមេើយជាលាយេកខណ៍អកសរ រ ើយម្បសិ របើា កូ ជាអ ីតិជ  ម្តវូផតេ់មកជាមួយ ូវេិខិតបញ្ជជ ក់
សតីេីអាហារកិចចរបស់កូ ចាំរ េះរដ្ើមបណតឹ ង កនុងរយៈរេេ 20 ថ្ងៃ បន្ទា ប់េីទទួេបា ដី្ការកាេះរៅរ េះមក។ បណតឹ ង 
 ិងរសចកតីបញ្ជជ ក់អាំេីអាហារកិចចរបស់កូ តដ្េា ភាជ ប់មកជាមួយរ េះម្តូវម្បលេ់ជូ អនក។ រដ្ើមបីផតេ់សារណ  ិងរសចកតី
បញ្ជជ ក់របស់អនក អនកម្តូវផតេ់ចាប់ចមេងថ្ ឯកសារទាាំងរន្ទេះរដ្ឋយផ្ទា េ់ ឬរផញើសាំបុម្តរៅឱ្យរមធាវរីបស់រដ្ើមបណតឹ ង ឬរដ្ើម
បណតឹ ង តដ្េា រ ម្ េះ  ិងអាសយដ្ឋឋ  រៅខាងរម្កាមទាំេ័ររ េះ។ កនុងរយៈរេេ 20 ថ្ងៃ អនកម្តូវដ្ឋក់សារណចាប់រដ្ើម  ិង
រសចកតីបញ្ជជ ក់ចាប់រដ្ើមរៅតុលាការ រដ្ឋយរផញើសាំបុម្តរៅ៖ 

រ ម្ េះ  ិងអាសយដ្ឋឋ  តុលាការ៖ 
 
 

 
 

 
 

អធិបញ្ជជ បឋម 
(សម្ាប់ការតេងេេះ  ិងការដ្ឋក់ឱ្យរៅតបកគ្នន តមផេូវតុលាការតតប ុរណណ េះ) 

អ ុរលាមតម 19-A M.R.S. §§ 852  ិង 903 បង្គា ប់ឲ្យរដ្ើមបណតឹ ង  ិងចុងចរមេើយមិ ម្តូវ៖ 
(1)   េក់ រផារ បរចិ្ចច ល ដ្ឋក់បញ្ជច ាំ លាក់បាាំង ដ្ឋក់ប ាុក ឬបាំផ្ទេ ញរច្ចេម្ទេយសមបតតិណមួយតដ្េកមមសិទធិផ្ទា េ់ខេួ  ឬរួមគ្នន
របស់លូភាលី រេើកតេងតតវាម្តូវបា រធែើរ ើយរដ្ឋយ (a) ា ការម្េមរម្េៀងជាលាយេកខណ៍អកសរេីភាលីទាាំងេីរ (b) រដ្ើមបីទិញ
វតថុច្ចាំបាច់សម្ាប់ម្ទម្ទង់ជីវតិ (c) រៅកនុងការម្បម្េឹតតិរៅជាធមមតថ្ អាជីវកមមរបស់ភាលីណមួយ ឬ (d) រដ្ឋយា ការ
ម្េមរម្េៀងេីតុលាការ។  
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(2) កាំណត់រសរភីាេផ្ទា េ់ខេួ របស់ភាលីាខ ងរទៀត ឬកូ បរងកើត ឬកូ ចិញ្ច ឹមរបស់ភាលីណមួយ ឬ 
(3) ដ្កភាលីាខ ងរទៀត ឬកូ ណមួយថ្ លូភាលីរចញេីការធាន្ទរ ប់រងរម្កាមរគ្នេការណ៍ធាន្ទរ ប់រងសុខភាេណមួយ។ 
 
 
 
 
 
 
 

កាេបររិចេទ៖_________________________   (រមធាវរីបស់រដ្ើមបណតឹ ង) (រដ្ើមបណតឹ ង)៖ 
ដី្ការកាេះរៅ ( ិងអធិបញ្ជជ )រ េះ រចញរដ្ឋយ៖   រ ម្ េះ៖      
        អាសយដ្ឋឋ  ៖      
___________________________________          
ម្កឡាបញ្ជ ីថ្ តុលាការមណឌ េ  
        ទូរស័េា៖ (_______)      

 
េ័ត៌ា សាំខា ់សម្ាប់ចុងចរមេើយ 

ម្បសិ របើអនកមិ ផតេ់ ិងដ្ឋក់សារណតបរៅ ឹងបណតឹ ង  ិង “រសចកតីបញ្ជជ ក់អាំេីអាហារកិចចចាំរ េះកូ ”កនុងករណី ក់េ័ ធ ឹង
កូ ជាអ ីតិជ   ឬម្បសិ របើអនកមិ ា វតតា រៅតុលាការ រៅរេេតដ្េអនកម្តូវបា ជូ ដ្ាំណឹងឱ្យា វតតា  តុលាការអាច
រចញរសចកតីសរម្មចរៅតមការទាមទាររបស់រដ្ើមបណតឹ ង រទាេះបីជាអវតតា របស់អនកក៏រដ្ឋយ។ 

ម្បសិ របើអនកមិ ចង់ផតេ់  ិងដ្ឋក់សារណតបរៅ ឹងបណតឹ ង ប ុត តអនកចង់ឱ្យតុលាការសាត ប់អនក ក់េ័ ធ ឹងវវិាទអាហារកិចច
ចាំរ េះកូ  អាំណចរមបា ការតបងតចកម្ទេយអា  ៍េិ  ៍ អាហារកិចចចាំរ េះបតី/ម្បេ ធ ថ្ងេរសវារមធាវ ី អនកម្តូវបាំរេញទម្មង់ 
“បង្គា ញវតតា ”  ិងរសចកតីតងេងសច្ចច អាំេីអាហារកិចចចាំរ េះកូ  រ ើយដ្ឋក់រៅតុលាការ  ិងម្តូវចូេរមួកនុងកិចចម្បជុាំ  ិងសវន្ទកា
ររបស់តុលាការ។ អនកម្តូវផតេ់ឱ្យរដ្ើមបណតឹ ង ូវចាប់ចមេងថ្ រសចកតីតងេងសច្ចច រេញរេញ  ិងការចូេរៅបង្គា ញវតតា ។ 
ទម្មង់ “រសចកតីតងេងសច្ចច អាំេីអាហារកិចចចាំរ េះកូ ”  ិងទម្មង់ “បង្គា ញវតតា ” អាចតសែងរករៅការោិេ័យម្កឡាបញ្ជ ី។ 

ម្ែសិៃនែើអ្នក្ន ឿជាក់្ថាអ្នក្មាៃការការពារតទល់ៃឹងែណ្តឹ ងរែស់ន ើមែណ្តឹ ង ឬការទាមទាររែស់អ្នក្ទល់ៃឹងន ើមែណ្តឹ ង អ្នក្
គួរបត ប ក្ជាមួយនមធាវ។ី ម្ក្ឡាែញ្ជ ីមិៃម្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញា តឱ្យផ្តល់នោែល់ឱ្យអ្នក្នទ។ 

 
ការជូ ដ្ាំណឹងរៅកា ់លូភាលី 

 
រៅម្លប់ករណីទាាំងអស់ ក់េ័ ធ ឹងកូ ជាអ ីតិជ  លូភាលីម្តវូចូេរមួកិចចជាំ ុាំជម្មេះសតីេីករណីសាំណុាំ ររឿងរៅតុលាការ។ កនុងរយៈ
រេេេីរសបាត  ៍បន្ទា ប់េីរដ្ើមបណតឹ ងដ្ឋក់ភសតុតងសតីេីការការម្បលេ់ជូ ដី្ការកាេះរៅ  កយបណតឹ ង  ិងរសចកតីបញ្ជជ ក់
អាំេីអាហារកិចចចាំរ េះកូ  មកតុលាការ តុលាការ ឹងជូ ដ្ាំណឹងរៅអនកអាំេីកាេបររិចេទ  ិងរេេរវលាថ្ កិចចជាំ ុាំជម្មេះរន្ទេះ។ 
ការជូ ដ្ាំណឹង ឹងម្តវូរផញើតមរយៈសាំបុម្តធមមត។ អនកម្តវូជូ ដ្ាំណឹងជាបន្ទា  ់មកកា ់តុលាការអាំេីអាសយដ្ឋឋ  េិតម្បាកដ្របស់
អនក  ិងការផ្ទេ ស់បតូរអាសយដ្ឋឋ  របស់អនក។ ម្បសិ របើអនកមិ រធែើដូ្ចរន្ទេះរទ អនក ឹងមិ ទទួេបា ការជូ ដ្ាំណឹងណមួយ
េីតុលាការរ ើយ រមួទាាំងការជូ ដ្ាំណឹងអាំេីកិចចជាំ ុាំជម្មេះសតីេីករណីសាំណុាំ ររឿងផងតដ្រ។ 
 

ការក្រើនរលឹំរ 
កនេះគឺជាដីកាបង្គា ប់ជាផ្លូវការរបស់តុលាការ។ កបើអ្នរមិនកោរពតាមដីកាបង្គា ប់កនេះទេ តុលាការ
នឹងសនមត់ថាអ្នរ្បមាថតុលាការ។ ដីកាបង្គា ប់កនេះមានសុពលភាពទាល់តតករណីណាមួយ ដូច
ខាងទរកាម ទកើតទ ើងមុន៖ (1) លុបទោល ឬករក្ប។ (2) កេញដីកាេុងក្កាយេំក េះការកលងលេះ 
ឬការដារ់ឱ្យកៅកបរោន តាមផ្លូវតុលាការ។ ឬ (3) ្ានកាលបណ្តឹ ង។ 
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ការរម្កើ រ ាំេឹកសាំខា ់៖ អនកា សិទធិចូេរមួ  ិងសាត ប់ម្លប់ម្េឹតតិការណ៍ន្ទន្ទ(ការកាត់រសចកតី សវន្ទការ កិចចជាំ ុាំជម្មេះ ការ
ផសេះផា) រៅតុលាការ។ ម្បសិ របើអនកខកខា មិ ា វតតា រៅកនុងម្េឹតតិការណ៍ន្ទន្ទរបស់តុលាការរដ្ឋយគ្នម  មូេរ តុម្តឹម
ម្តវូរន្ទេះរទ ចាំណត់ការអាចរធែើរ ើងចាំរ េះសាំណុាំ ររឿងរបស់អនក របើរទាេះបីជាអនកមិ បា ចូេរួមក៏រដ្ឋយ។ រ េះា  ័យថា 
រទាេះជាអនកអវតតា ក៏រដ្ឋយ ក៏តុលាការអាចរចញដី្កាបង្គា ប់បរណត េះអាស ន ឬ របើកសវន្ទការចុងរម្កាយ រ ើយរចញ
ដី្កាបង្គា ប់ចុងរម្កាយ ឬសាេដី្កាសរម្មចចុងរម្កាយ ក់េ័ ធរៅ ឹងចាំណុចវវិាទណមួយ ឬទាាំងអស់រៅកនុងសាំណុាំ ររឿង
របស់អនក រមួទាាំងបិតុភាេ អាំណចរមបា ិងការទទួេខុសម្តវូចាំរ េះកូ  (ការតងរកា ការសាន ក់រៅ ទាំន្ទក់ទាំ ង ការសួរសុខទុកខ 
ជារដ្ើម) អាហារកិចចចាំរ េះកូ  អាហារកិចចចាំរ េះបតី/ម្បេ ធ ថ្ងេរសវារមធាវ ី  ិងការតបងតចកម្ទេយអា  ៍េិ  ៍  ិងមិ 
តម អា  ៍េិ  ៍ (បាំណុេ អចេ ម្ទេយ ោ យ ត ម្ទេយសមបតតិផ្ទា េ់ខេួ  លណ ីរសាធ  ិវតត ៍ ជារដ្ើម)។ តុលាការក៏ា 
អាំណចកនុងការម្ច្ច រច្ចេរេ់ ីតិវធីិថ្ បណតឹ ងតដ្េអនកបា ដ្ឋក់ជូ ផងតដ្រ ម្បសិ របើអនកមិ មកបង្គា ញខេួ រន្ទេះរទ។ រ េះលឺ
ជាការទទួេខុសម្តវូរបស់អនករដ្ើមបធីាន្ទថាតុលាការា អាសយដ្ឋឋ  ម្តឹមម្តវូរបស់អនក។ ការផ្ទេ ស់បតូរអាសយដ្ឋឋ  ម្តវូរធែើជា
លាយេកខណ៍អកសរ  ិងបញ្ជូ  រៅការោិេ័យម្កឡាបញ្ជ ី រដ្ឋយផ្ទា េ់ថ្ដ្ ឬតមរសវារផញើសាំបុម្តធមមត។  
 

រដ្ឋ Maine 
រ ឋ                                   ,ss. 
នងៃ                                   (កាលែរនិឆេទ), ខ្ុំបាៃបាំរេញចាំណត់ការែណ្តឹ ង  ីការកាេះរៅ ៃិងអធិបញ្ជជ ែឋម 
ៃិងនសឆក្តីបញ្ជជ ក់អំ្ពីអាហារកិ្ឆចឆំនពាោះកូ្ៃ នោយបាៃែញ្ជូ ៃឆាែ់ឆមលងនៃឯក្សារទំាងនៃោះ
នៅតាមអាសយោឋ ៃ ូឆខាងនម្កាម៖ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 នៅឱ្យឆុងឆនមលើយប លមាៃន ម្ ោះ ូឆបាៃនរៀែរាែ់ខាងនលើ នោយផ្ទា ល់ន ។ 
 នៅឱ្យ        (ន ម្ ោះ) ជាែុគគលប លមាៃអាយុ ៃិងឆន្ទា  ុសិទធិម្គែ់ម្ាៃ់ ប ល 

 រស់នៅផ្ាោះរែស់ឆុងឆនមលើយ។ 
 នៅឱ្យ        (ន ម្ ោះ) ជាអនកទទួេការអ្ៃុញ្ញា តឯកសារជូ ឆុងឆនមលើយ។ 
 នោយ (ពិពណ៌្នាអំ្ពីមរធោបាយែញ្ជូ ៃឯក្សាររផសងរទៀត)៖  _________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________________ 

ការឆំណាយសម្មាែ់ការែញ្ជូ ៃ៖ 
 នសវាក្ម្ម៖ $                                     
   ន្វើ ំនណ្ើ រ $                                         
   នងលែញ្ជូ ៃសំែុម្ត $                                ហតថនលខារែស់ែុគគលប លែញ្ជូ ៃឯក្សារ 
   នផ្េងៗ $   
 សរែុ $                                 
                                           ឋាៃៈ 
 ឬ ការែញ្ជូ ៃឯក្សារម្តូវន្វើន ើងរដ្ឋយភាជ ប់មកជាមួយ ូវ នម្មើសណមួយខាងនម្កាម៖ 

  ទម្មង់តបបបទនៃការទទួេសាា េ់ដី្កា (ភ្ជជ ែ់មក្ជាមួយ) 
  ែណ្ណនែតង ែង្កា ៃ់ន ទទួល (ភ្ជជ ែ់មក្ជាមួយ) 
  នសវាបញ្ជូ  ឯកសារដ្ថ្ទរទៀត (ភ្ជជ ែ់មក្ជាមួយ) 








































