
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សិទធិបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ និងសវនករេសមើភពរបស់អនក  

ខណៈេពលែដលអនកកំពុងទទួលបនេគហ ្ឋ ន និងេស កមមេផ ងៗែដលមនមូល ្ឋ នកនុងសហគមន៍ មន រៈសំខន់ែដលថ 

អនក នេសចក្តីជូនដំណឹងទំងអស់ែដល្រតូវបនេផញើឱយអនកអំពីេស កមមនន ។ េសចក្តីជូនដំណឹងនឹងមនព័ត៌មនសំខន់អំពី 

ដំេណើ រករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ និងសវនករេសមើភព ។ 
េតើអ្វីេទជបណ្តឹ ងឧទធរណ៍? 

បណ្តឹ ងឧទធរណ៍នឹងេសនើឱយបុគគលែដលឥតលេម្អ ងមន ក់្រតតួពិនិតយេមើលេសចក្តីសេ្រមចេផ ងៗេឡើងវញិអំពីសំណំុេរឿងរប
ស់អនក េនេពលអនកមិនយល់្រពមជមួយេសចក្តីសេ្រមចេនះ ។  ្របសិនេបើអនកមិនរកី យជមួយេសចក្តីសេ្រមចជក់ 

ក់អំពីេស កមមេផ ងៗរបស់អនក អនកមនសិទធិប្តឹងឧទធរណ៍ ។  ្របសិនេបើអនកប្តឹងឧទធរណ៍ សវនករេសមើភពមួយនឹង 
្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់អនក ។  កនុងសវនករេសមើភពមួយ ្រកសួងសុខុមលភព ធរណៈ ករយិល័យសវនករ 
និងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ េធ្វើេសចក្តីសេ្រមច បនទ ប់ពី ្ត ប់បណ្តឹ ងឧទធរណ៍អនកទំងសងខ ង ។ 

 

េតើខញុំ ចប្តឹងឧទធរណ៍បនេទ? 
 េស កមមេផ ងៗែដលកំពុង្រតូវបនបដិេសធ ្រតូវបនពនយ ្រតវូបនកត់បនថយ ឬ្រតូវបនលុបេចល ។   
 មិនកំពុង្រតូវបនផ្តល់ឱយនូវជេ្រមើសរបស់ (ឆនទៈ និង្រតូវបនចុះេឈម ះ) អនកផ្តល់ឱយ ។  
 ស្រមប់ចបប់េស កមម 150 អនក ចប្តឹងឧទធរណ៍េលើករគណនចំនួនទឹក្របក់ចំ យ បុ៉ែន្តមិនែមនៃថ្លចំ យ 

ខ្លួន េនះេទ ។   
 សូមកត់សមគ ល់៖  សវនករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍នឹងមិន្រតូវបនយល់្រពម ្របសិនេបើេហតុផលស្រមប់ទេង្វើេនះ 

កនុងសំណំុេរឿងរបស់អនកគឺជបទបញញត្តិ ឬចបប់រដ្ឋ ឬសហព័នធ ែដលបងកឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរេលើេស កមមេផ ងៗ 
ឬកមមវធីិរបស់អនក ។    

 

េតើខញុំ្រតូវេធ្វើ មជំ នៗដូចេម្តចខ្លះេដើមបីប្តឹងឧទធរណ៍? 
 េនេពលេសចក្តីសេ្រមច្រតូវបនបដិេសធ ពនយេពល កត់បនថយ ឬលុបេចលេស កមមេផ ងៗរបស់អនក អនកនឹង 

ទទួលបនេសចក្តីជូនដំណឹងអំពីេសចក្តីសេ្រមច េនះ ។ 
 អនក ឬនរ មន ក់ែដល្រប្រពឹត្តកនុងនមរបស់អនក្រតូវែតបំេពញ និងចុះហតថេលខេលើសំណំុែបបបទេនខងេ្រកយ 

េសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ។  ្របសិនេបើអនក្រតូវករជំនួយកនុងករបំេពញសំណំុែបបបទេនះ ចូរទក់ទងអនកស្រមបស្រមួល 
េស កមមរបស់េ កអនក ករយិល័យជំនួយ្រសុក ឬទីភន ក់ងរចុះេឈម ះស្រមប់ជជំនួយ ។  េសចក្តីជូនដំណឹងែដល 
្រតូវបនេផញើឱយអនកនឹងមនករែណនំពីកែន្លងែដលគួរេផញើករេសនើសំុបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់អនក ។  

 អនក ចសរេសរ ឬទូរស័ពទេទកន់អនកស្រមបស្រមួលេស កមមរបស់អនក ករយិល័យជំនួយករ្រសុក ឬទីភន ក់ងរ 
ចុះេឈម ះ េដើមបេីធ្វើករេសនើសំុបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ្របសិនេបើជំនួយ្រតូវបនត្រមូវ ។  បនទ ប់មក ទីភន ក់ងរនឹងេផញើសំណំុ 
ែបបបទសំេណើ បណ្តឹ ងឧទធរណ៍េទឱយអនកចុះហតថេលខ ។    

 
 

េតើខញុំ្រតូវប្តឹងឧទធរណ៍រយៈេពលយូរបុ៉ ្ណ ? 
 អនកមន 30 ៃថងពីកលបរេិចឆទៃនេសចក្តីជូនដំណឹង  េដើមបីេផញើករេសនើសំុរបស់អនកស្រមប់បណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ។ 
 



 

បនេចញផ យេនៃថងទី14 ែខវចិិឆក ឆន ំ2013 

្របសិនេបើខញុំកំពុងទទួលបនេស កមមេផ ងៗរចួេហើយ េហើយខញុំេរៀបចំឯក របណ្តឹ ងឧទធរណ៍ 
េតើមនអ្វីេកើតេឡើងចំេពះេស កមមេផ ងៗរបស់ខញុំ អំឡុងេពលដំេណើ រករបណ្តឹ ងឧទធរណ៍េនះ?  

 ្របសិនេបើអនកទទួលបនេសចក្តីជូនដំណឹង ែដលេស កមមេផ ងៗរបស់អនកកំពុង្រតូវបនកត់បនថយ 
លុបេចល ឬពនយេពល េស កមមេផ ងៗរបស់អនកនឹងសថិតេននឹងកែន្លងកនុងក្រមិតបចចុបបនន រហូតដល់ 
េសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកយ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ្របសិនេបើអនកេរៀបចំឯក រករេសនើសំុបណ្តឹ ងឧទធរណ៍  
កនុងរយៈេពល 10 ៃថងៃនកលបរេិចឆទៃនេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ  ។  បណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់អនកនឹងេនែតសថិត 
កនុងករពិចរ  ្របសិនេបើ ្រតូវបនេរៀបចំេលើសពី 10 ៃថង បនទ ប់ពីេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ដ ប  
្រតូវបនេរៀបចំកនុងរយៈេពល 30 ៃថង បុ៉ែន្តអនកនឹងមិន ចបន្តទទួលបនេស កមមេផ ងៗែដលេនរង់ចំ 

លទធផលៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់អនក ។   
 ្របសិនេបើអនកកំពុងប្តឹងឧទធរណ៍ ពីេ្រពះអនកបនេសនើសំុករបេងកើនេលើេស កមមេផ ងៗ េហើយករ 

បេងកើនេនះ ្រតូវបនបដិេសធ េស កមមេផ ងៗរបស់អនកនឹងបន្តកនុងក្រមិតបចចុបបនន រហូតដល់េសចក្តី 
សេ្រមចេលើសវនករចុងេ្រកយមួយ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។    

 

េតើមនអ្វីខ្លះេកើតេឡើង បនទ ប់ពីខញុំប្តឹងឧទធរណ៍/េសនើសំុសវនករេសមើភពមួយ? 
 អនកស្រមបស្រមួលេស កមមរបស់អនកនឹងេផញើករេសនើសំុរបស់អនកេទកន់ករយិល័យសវនករ 

និងបណ្តឹ ងឧទធរណ៍ ។  អនកនឹងទទួលបនេសចក្តីជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រ េនេពលសវនករ 
េនះនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។   

 េនកនុងសវនករេនះ អនក ចតំ ងឱយខ្លួនឯង មនេមធវតំី ងឱយអនក ឬមន ច់ញតិ មិត្តភក្តិ 
ឬបុគគលេផ ងេទៀតតំ ងឱយអនក ។ 

 អនក ចេ្រជើសេរ ើសនិយយអំពីបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់អនកជមួយអនកស្រមបស្រមួលេស កមមរបស់អនក 
មុនេពលសវនករេនះ្របែហល្រតូវេ ះ្រ យក្តីកង្វល់េផ ងៗរបស់អនកេ យមិនមនសវនករ ។  
្របសិនេបើអនកេនែតមិនេពញចិត្ត អនក ចដំេណើ រករជមួយសវនករេនះបន ។   

 ្របសិនេបើអនកសេ្រមចដំេណើ រករជមួយសវនករេនះ អនកនឹងទទួលបនេសចក្តីជូនដំណឹងជ 
យលកខណ៍អក រពីករយិល័យសវនករ និងបណ្តឹ ងឧទធរណបនទ ប់ពីសវនករេនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។  

 
 

េតើដូចេម្តចែដរ ្របសិនេបើខញុំមិនេពញចិត្តជមួយលទធផលៃនបណ្តឹ ងឧទធរណ៍របស់ខញុំ? 
 ្របសិនេបើអនកមិនយល់្រពមជមួយេសចក្តីសេ្រមចេនះ អនកមន 15 ៃថង ពីកលបរេិចឆទៃនេសចក្តីជូន 

ដំណឹងពីេសចក្តីសេ្រមចសវនករ  េដើមបីេសនើសំុករពិចរ េឡើងវញិ (ករ្រតួតពិនិតយេសចក្តីសេ្រមច 
េឡើងវញិ) េ យេលខធិករសុខុមលភព ធរណៈ ។  េសចក្តីសេ្រមចជ យលកខណ៍អក រនឹង 
ពនយល់ពីរេបៀបេសនើសំុករពិចរ េឡើងវញិេលើេសចក្តីសេ្រមចេនះ ។   

 កនុងសំណំុេរឿងភគេ្រចើន អនកក៏មនសិទធិប្តឹងឧទធរណ៍េលើេសចក្តីសេ្រមចសវនករេនះកនុងតុ ករ 
សហធនរដ្ឋេផនសីុល ៉នីញ៉ (Commonwealth Court of Pennsylvania) ផងែដរ ។ 


