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មោយមមធាវ ីអ្ុវី ប៉លីូ 
 

  

ការធានាបំណុលតាមរយៈ ីុប៉ូដតក្ស ជារបពន័នធានាដដលក្សំណតវ់តទុធានាជាក្សល់ាក្ស់
ដដលមយើងមៅថា ការធានាមោយវតទុ។ របពន័នមនះរតូវបានបមងេើតម ើងមដើមផធីានាដល់ការសង
បំណុល មាននយ័ថាបុគគលដដលទទួលកាតពវក្សិចច មៅមពលដដលមនិអ្នុវតថកាតពវក្សចិច បុគគល
ដដលមានសិទនិអាចអ្នុវតថសិទនិរបស់ខលួនមោយមានភាពងាយរសួល និងមានអាទិភាពជាងបុគគល
ដដលមានសិទិនមលើបំណុលដដលមនិរតូវបានធានា។  ីុប៉ដូតក្ស គឺជារបមភទននសិទិនរបតិមភាគ
របរតក្សសដដលមាច ស់បណុំលមនិកានក់ាបវ់តទុដដលជាក្សមមវតទុនន ីុប៉ូដតក្សមោយផ្ទធ ល់មទ  ក្សបុងនយ័មនះ
មយើងមឃើញថា    ីុប៉ូដតក្សរគបរ់គងចំមពាះតនមលននវតទុប៉ុមណាត ះ ម តុមនះកូ្សនបំណុល ឬតតិយជន
ដដលយក្សវតទុមក្សោក្ស ីុ់ប៉ូដតក្សមៅដតមានសិទិន  មរបើរបាស់ អារស័យផល និងចតដ់ចងពីវតទុមនាះ។ 
 មរៅពីមោលបំណងននការការពារមាច ស់បំណុល ការធានាតាមរយៈ ីុប៉ូដតក្សក្សក៏ារពារ
កូ្សនបំណុលផងដដរ តាមរយៈការអ្នុញ្ដ តឲ្យកូ្សនបណុំលមរបើរបាស់ឲ្យអ្ស់ពីលទនភាពពតីនមលនន
វតទុ ដូចជាការបមងេើត ីុប៉ូដតក្សមរចើនដងមលើវតទុដតមយួ ម ើយលំោបអ់ាទិភាពរតូវបានក្សំណត់
យក្សមពលមវលាននការចុះបចជ ី ីុប៉ូដតក្ស62 មោយមនិតរមូវឲ្យមផធរបណ័ត ក្សមមសិទិន និងមនិអ្នុញ្ដ ត
ឲ្យមាច ស់បំណុលយក្សវតទុដដលជាក្សមមវតទុនន ីុប៉ូដតក្ស មក្សមធវើជាក្សមមសិទិនរបស់ខលួនម ើយ។ 

មៅក្សបុងរក្សមរដឌបផមវណីបានក្សណំតអ់្ពំីក្សមមវតទុនន ីុប៉ូដតក្ស ដដលអាចជាអ្ចលនវតទុ សិទនិ
ជួលអ្ចិនស្រនថយ ៍ ផលុបមភាគ ជាអាទិ៍។ ប៉ុដនថមោះបីជាដូមចប ះក្សម៏ោយ របសិនមបើមានអ្តទបទ

                                                 
  មលាក្ស អីុ្វ ប៉ូលី  ជាមមធាវនីនរក្សរម ុ៊នមមធាវ ីក្សមពុជា អ្នថរជាតិ 
     ជាសមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី
     ជារបធានរក្សរមការងារកិ្សចចការរដឌបផមវណីននគណៈមមធាវ ីនិង 
     ជារគូបមរងៀនចាបន់នមជឈមណឍ លបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ។ី 
62 មារតា ៨៥១ ននរក្សមរដឌបផមវណី។ 



 
 

រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៣ ដខមមសា-មថុិនា ឆ្ប  ំ២០១៧ 
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ចាបព់ិមសសទទួលសាគ ល់នូវក្សមមវតទុមផសងមទៀត63 ក្សម៏ានអ្នុភាពផងដដរ ដូចជា ចាបព់មិសស 
ក្សំណតថ់ា យនថមហាះ នាវា ឬវតទុមផសងៗដដលអាចចុះបចជ ី គឺជាដផបក្សមយួននក្សមមវតទុ ីុប៉ូដតក្ស 
ម តុមនះរបសិនមបើមានចាបព់ិមសសដបបមនះដមន ក្សមមវតទុនន ីុប៉ូដតក្សនងឹពរងីក្សវសិាលភាព។ 

មដើមផកីាល យជាមាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្សរសបចាប ់មតើរតូវមធវើដូចមមថច? 
មដើមផចុីះបចជ ី ីុប៉ូដតក្ស មតើភាគីរតូវមធវើដូចមមថច? 
មតើ ីុប៉ូដតក្សមានរបមោជនអ៍្វកី្សបុងរបតិបតថិការមសដឌក្សិចច? 
ការទទួលបានឋានៈជាមាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្សរសបចាប ់ រតូវមធវើម ើងតាមលក្សេខណឍ

ដដលមានក្សំណតក់្សបុងរក្សមរដឌបផមវណី មោយលក្សេខណឍ បមងេើត គឺ ីុប៉ូដតក្សរតូវបានបមងេើតម ើង
តាមការរពមមរពៀងរវាងមាច ស់បណុំល និងកូ្សនបណុំល ឬតតយិជនប៉ុមណាត ះ មាននយ័ថា  ក្សិចចសនា
 ីុប៉ូដតក្ស មានអានុភាពរតឹមការរពមមរពៀងរវាងមាច ស់បំណុល និងកូ្សនបំណុល ឬតតិយជន មោះបី
ផ្ទធ ល់មាតក់្សម៏ោយ។64 ប៉ុដនថមដើមផអីាចតតាងំជាមយួនឹងតតយិជន ឬបុគគលមផសងមទៀតមរៅពីភាគី 
 ីុប៉ូដតក្សរតូវមធវើម ើងតាមទរមងយ់ថាភតូ នងិចុះបចជ ីក្សបុងមសៀវមៅមោលបចជ ីដធីល។ី65 លិខិតយថាភតូ
ដដលមានបចដតថិមៅក្សបុងមារតា ៨៤៥ ននរក្សមរដឌបផមវណី សំមៅលិខិតដដលមធវើម ើង មោយមស្រនថី
មានសមតទក្សចិចមធវើម ើងមដើមផនីីតិវធិីចុះបចជ ី66 គឺមមឃំុ-មៅសងាេ ត។់ 

ទរមងន់នកិ្សចចសនាមានដូចខាងមរកាម 
កិ្សចចសនាបមងេើត ុបី៉ដូតក្ស 

មាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្ស៖ អ្តថសញ្ដ ណ.... 
អ្បក្សបមងេើត ីុប៉ូដតក្ស៖ អ្តថសញ្ដ ណ....... 
ក្ស- ក្សមមវតទុ ននកិ្សចចសនា៖ បមងេើត ីុប៉ូដតក្សមលើអ្ចលនវតទុ   ទំ ំននសិទនិមលើបំណុលគឺ របាក្សម់ដើម 
ការរបាក្សសំ់ណងននការខូចខាត ជាអាទិ៍ 

ខ- ការធានាអ្ះអាង៖ អ្ចលនវតទុ មនះគឺជាក្សមមសិទនិរបស់អ្បក្សបមងេើត 

                                                 
63 មារតា ៨៤៣ រក្សមដឌមបផវណី។ 

64 មារតា ៨៤៤ ននរក្សមរដឌបផមវណី។ 
65 មារតា ៨៤៥ ននរក្សមរដឌបផវណី។ 
66 មារតា០៩ចំណុច “ខ” ននចាបស់ថីពីការអ្នុវតថរក្សមរដឌបផមវណី។ 



 
 

 ីុប៉ូដតក្ស 
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គ- ខសនាពិមសស៖ អ្បក្សបមងេើតមិនលក្សអ់្ចលនវតទុ មនះ ក្សបុ ងអ្ំ ុងមពលមនះមទ ជាអាទិ៍ 
ឃ- បទបផចដតថិរមួ៖ ភាគីោងំពីររតូវអ្នុវតថកិ្សចចសនាមនះមោយសុចរតិ និងមសាម ះរតង់ 
    តទមលខាមាច ស់បំណុល មសចក្សថីបញ្ជ ក្សម់មឃំុ-មៅសងាេ ត់  តទមលខាកូ្សនបំណុល 

 
មដើមផចុីះបចជ ី ីុប៉ូដតក្ស រតូវមធវើតាមលក្សេខណឍ ដដលមានក្សណំតម់ៅក្សបុងរបកាសអ្នថររក្សសួង

សថីព ីនីតិវធិីននការចុះបចជ ីសិទនិរបតយក្សសោក្សទ់ងនឹងរក្សមរដឌបផមវណី67 ដដលមានខលឹមសារថា ៖ 

ពាក្សយសំុចុះបចជ ីអំ្ពីការបមងេើត ុបី៉ដូតក្ស 
បុគគលមានសិទនិោមោរឲ្យចុះបចជី  (មាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្ស) 
អ្បក្សមានកាតពវកិ្សចចចុះបចជី  (អ្បក្សបមងេើត ីុប៉ូដតក្ស) 
ក្ស- មោលបំណងននការចុះបចជី៖ ការបមងេើត ីុប៉ូដតក្សមលើក្សមមសិទនិ 
ខ- មូលម តុ៖ កិ្សចចសនាខចីរបាក្ស ់និងកិ្សចចសនាបមងេើត ីុប៉ូដតក្ស 
គ- បគុគលមានសិទនិោមោរឲ្យចុះបចជី៖ អ្តថសញ្ដ ណមាច ស់បំណុល 
ឃ- បុគគលមានកាតពវកិ្សចចចុះបចជី ៖ អ្តថសញ្ដ ណអ្បក្សបមងេើត ីុប៉ូដតក្ស (កូ្សនបំណុល ជាអាទិ៍) 
ង- ចំណុចមផសងៗដដលរតូវចុះបចជី៖ របាក្សម់ដើម ការរបាក្ស់ សំណងននការខូចខាត ជាអាទិ៍ 
ច- អ្តថសញ្ដ ណក្សមមវតទុ នន ីុប៉ូដតក្ស ៖ អ្ចលនវតទុ ................. 

បនាធ បព់ីបានបំមពញឯក្សសារោងំមនះម ើយ និងបានយក្សមៅអ្ងគភាពសុរមិោដីនន     
ទីតាងំដដលអ្ចលនវតទុសទិតមៅរចួម ើយ មស្រនថីចុះបចជ ីនឹងមចញលិខិតដដលមានខលឹមសារថា៖ 

ខលមឹសារននការចុះបចជ ី ុបី៉ដូតក្ស 
១. បមងេើត ីុប៉ូដតក្សឲ្យមាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្ស (B) 
កូ្សនបំណុល (A) 
របាក្សម់ដើម ២០.០០០ ដុលាល រអាមមរកិ្ស 
ការរបាក្ស ់១៨% 
ការរបាក្សយឺ់តោ៉វ ២៧% 

                                                 
67 របកាសអ្នថររក្សសួងរវាងរក្សសួងយុតថិធម ៌ និងរក្សសួងដដនដីនគររូបនីយក្សមម និងសំណង ់ ចុះនថងទី២៩ ដខមក្សរា ឆ្ប  ំ
២០១៣ សថីពីពីនីតិវធីិននការចុះបចជ ីសិទនិរបតយក្សសោក្សទ់ងនឹងរក្សមរដឌបផមវណី។ 
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តាមរយៈកិ្សចចសនាខចីបរមិភាគ ចុះនថងទី ១០.១០.២០១២ និង 
កិ្សចចសនាបមងេើត ីុប៉ូដតក្ស ចុះនថងទី ១០.១០.២០១២ 

 

 
 ីុប៉ូដតក្ស ជាឧបក្សរណ៍ធានាបំណុលមួយជួយ ឲ្យអ្បក្សផថល់មសវា ិរចដ វតទុមានទំនុក្សចិតថ 

បនថសក្សមមភាពផថល់មសវាក្សមចមីៅមលើរគបរ់បតិបតថិការ ផថល់ទំនុក្សចិតថឲ្យោប មៅវញិមៅមក្ស (កូ្សនបំណុល 
និងមាច ស់បំណុល) ធានាបាននូវការសងដដលមានអាទិភាពសរមាបម់ាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្ស ម ើយ 
អ្នុញ្ដ តឲ្យកូ្សនបណុំលមរបើរបាស់វតទុមនាះបាន មាននយ័ថា កូ្សនបំណុល និងមាច ស់បំណុល
ទទួលបានផលចំមណញដូចោប  ក្សបុងការមរជើសមរ ើសយក្សរបតិបតថិការមនះ។ 

សរបុមក្ស  ីុប៉ូដតក្សជាយនថការបមងេើតម ើងមដើមផធីានាសិទនិមលើបំណុល តាមរយៈការ
ក្សំណតវ់តទុជាក្សល់ាក្ស ់ (ការធានាមោយវតទុ) មោយអ្នុញ្ដ តឲ្យមាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្សទទួលបាន
ការសងជាអាទិភាព និងផថល់សិទនិឲ្យកូ្សនបណុំលមរបើវតទុមនាះឲ្យអ្ស់តនមល។  ីុប៉ូដតក្សជារបមភទ
មយួននសិទនិរបាតិមភាគរបតយក្សសដដលមានអានុភាពអ្ះអាងចំមពាះភាគីតតិយជន និងបុគគលមផសង
មទៀត មៅមពលបំមពញលក្សេខណឍ តាមចាបក់្សំណត ់ (លក្សេខណឍ បមងេើតអានុភាព និងលក្សេខណឍ
តតាងំ) ម ើយមាច ស់បំណុល ីុប៉ូដតក្សអាចចតដ់ចងសិទនិមនះបានមោយមសរ ី ដូចជា លក្ស ់ ឬមធវើ
អ្ំមណាយ ឬោក្សរ់បាតិមភាគនូវ ីុប៉ូដតក្សរបស់ខលួនឲ្យមៅបគុគលដនទបាន។ មដើមផទីទួលបានការ
ការពារ និងសិទនិដម៏រចើនដបបមនះ ការចុះបចជ ីគឺជាជមរមើសដដលខវះមនិបាន នងិរតូវចុះបចជ ីមៅ
អ្ងគភាពសុរមិោដីននទីតាងំដសីទិតមៅ៕ 



 

35 

 

 
 

         
 

មោយមមធាវ ីអ្ុវី ប៉លីូ 
 

ទំនាក្សទ់ំនងញាតិ គឺអានុភាពគតិយុតថមយួដដលមានលក្សេណៈសមុគសាម ញចបត់ាងំពីការ
បមងេើតដំមណើ រការ និងការបចចបដ់ដលមៅក្សបុងលក្សេខណឍ មនះ ស ពទ័នក្សជ៏ាញាតិតាមផលូវចាបផ់ង
ដដរ និងមៅមពលទទួលឋានៈជាស ពទ័ន ជាទំមនៀមទមាល បម់ៅក្សបុងរបមទសក្សមពុជា មពលខលះគឺ
មានពិធីមួយ មយើងមៅថាពិធីក្សំជាប់ពាក្សយ មុននឹងអាចឈានមៅដល់ការក្សំណត់នថងមរៀប
អាពា ៍ពិពា ៍ ប៉ុដនថមនិដមនជាបុមរលក្សេខណឍ ចាបន់នអាពា ៍ពិពា ៍មនាះមទ។ 

ក្សំជាបព់ាក្សយ គឺជាមសចក្សថីសនារវាងបុរស នារ ី ថានឹងមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ជាមយួោប   
នាមពលអ្នាគត មោយមធវើពធិីក្សំជាបព់ាក្សយដដលជាទូមៅមៅក្សបុងសងគមក្សមពុជា មុននងឹឈានដល់
ការមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍តាមចាប ់ ដតងដតមានការមរៀបចំពិធីក្សំជាបព់ាក្សយ មដើមផជីាសក្សេីភាពនន
ការសនាថានឹងមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ មោយមៅក្សបុងពិធីក្សជំាបព់ាក្សយដតងដតមានជនូំន។  

ជាទមាល បគ់ឺ ខាងរបរសយក្សជនូំនមក្សឱ្យខាងរសី មោយជំនូនគឺជាភសថុភារ ឬបណាត ការ 
ដដលភាគីមាេ ងជូនមៅភាគីមាេ ងមទៀត មៅក្សបុងអ្ំ ុងមពលមរៀបចំពិធីក្សំជាបព់ាក្សយ មោយសងឃមឹ
ថានឹងបានមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ជាមយួោប នាមពលអ្នាគត។ 

របសិនមបើក្សំជាប់ពាក្សយរតូវបានរលំាយ ឬមិនអាចមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍បាន មតើរតូវ    
មោះរសាយដូចមមថចតាមចាប?់ 

មតើជំនូនដដលបានផថល់រចួម ើយ អាចោមោរតាមវធិីណា? 
របសិនមបើមានការខូចខាត មតើអាចោមោរតាមវធិីណា? 
ក្សំជាបព់ាក្សយគជឺាការសនារបស់បុរស នងិនារ ីប៉ុដនថការសនាមនះគឺមានលក្សេណៈខុសព ី

ក្សិចចសនាធមមតា មាននយ័ថា ជាមោលការណ៍ មបើក្សិចចសនាោម នវកិារៈក្សបុងការបងាា ញឆនធៈ ឬោម ន 
                                                 
  មលាក្ស អីុ្វ ប៉ូលី  ជាមមធាវនីនរក្សរម ុ៊នមមធាវ ីក្សមពុជា អ្នថរជាតិ 
     ជាសមាជិក្សរក្សរមរបឹក្សាគណៈមមធាវ ី
     ជារបធានរក្សរមការងារកិ្សចចការរដឌបផមវណីននគណៈមមធាវ ីនិង 
     ជារគូបមរងៀនចាបន់នមជឈមណឍ លបណថុ ះបណាថ លវជិាជ ជីវៈមមធាវ។ី 
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ក្សំ ុសមនាះមទ ភាគីរតូវអ្នុវតថក្សិចចសនា។ ផធុយមៅវញិ ចំមពាះក្សំជាបព់ាក្សយ មបើភាគណីាមាេ ង
បដិមសធការមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ មោយោម នមូលម តុរតឹមរតូវក្សម៏ោយ ក្សភ៏ាគីមាេ ងមទៀតមនិ
អាចោមោរឱ្យភាគីមាេ ងមទៀតអ្នុវតថការសនាមនាះបានដដរ ពីមរពាះការមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍រតូវ
មធវើម ើង មោយការសមរគច័ិតថរបស់ភាគី ម តុមនះដំមណាះរសាយតាមផលូវចាបច់ំមពាះអ្បក្សខូច
របមោជនគ៍ឺមានសិទនិោមោរជំនូន និងសំណងននការខូចខាត មៅតាមនីតិវធិីដដលមានក្សំណត ់
មៅក្សបុងចាបជ់ាធរមាន។68 

ក្សំជាបព់ាក្សយរលាយ មៅមពលគមរមាងមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍មនិអាចដំមណើ រការមៅបាន 
តាមកាលបរមិចឆទដដលបានក្សំណតស់រមាបដ់ំមណើ រការមរៀបចំពិធីអាពា ៍ពិពា ៍ ឬភាគីមាេ ងមទៀត 
មសបើ សំុផ្ទថ ច់ពាក្សយ ឬភាគីោំងសងខាងរពមមរពៀងោប ផ្ទថ ច់ពាក្សយ ឬភាគីណាមាេ ងបានទទួល    
មរណភាព។ 

ក្សបុងក្សរណីភាគីមាេ ងបដិមសធក្សំជាបព់ាក្សយមោយោម នមូលម តុរតឹមរតូវ ឬមនិអាចមរៀប
អាពា ៍ពិពា ៍បាន ភាគីខូចផលរបមោជនអ៍ាចមធវើបណថឹ ងមដើមផោីមោរជនូំន នងិសំណងនន
ការខូចខាត។ របសិនមបើភាគីណាបានមលើក្សជនូំនឲ្យមៅភាគីមាេ ងមទៀត មដើមផមីរៀបចំពិធីក្សំជាប-់
ពាក្សយ ភាគីមនាះអាចោមោរជំនូនរតលបម់ក្សវញិបាន ក្សបុងក្សរណីក្សំជាបព់ាក្សយរតូវបានរលំាយ
មោយោម នមូលម តុសមរមយ។ មូលម តុសមរមយមដើមផអីាចរលំាយក្សំជាបព់ាក្សយបាន មានដូចជា 
ភាគីមាេ ងមនិមសាម ះរតង ់មានគូដណថឹ ងម ើយ ប៉ុដនថមៅដតមាននដគូជីវតិមផសងមទៀត ឬភាគីមាេ ងមនិ
អាចផថល់សុភមងគលសរមាបរ់គួសារ (មលងដលផង ជក្សថ់ាប មំញៀន ឬោម នមុខការពិតរបាក្សដ ឬ
របក្សបរបរខុសចាប ់ជាអាទិ៍) ឬភាគីមាេ ងរបមាថមមើលងាយភាគីមាេ ងមទៀត រក្សរមរគសួារភាគីមាេ ង
មទៀត ឬភាគីមាេ ងមរបើ ិងាមលើភាគីមាេ ងមទៀត ជាអាទិ៍។ 

របសិនមបើការរលំាយក្សំជាបព់ាក្សយបណាថ លឲ្យមានការខូចខាត ភាគីដដលទទួលរងការ
ខូចខាតអាចោមោរសំណងននការខូចខាតបាន ោងំសំណងដផបក្សសមាភ រៈ និងសំណងផលូវចិតថ 

                                                 
68 មារតា ៩៤៦ រក្សមរដឌបផមវណី 



 

 
ក្សំជាបព់ាក្សយ 
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ពីភាគីមាេ ងមទៀត។ ការគណនាសំណងននការខូចខាត មយើងអាចយក្សមូលោឌ នននការមនិអ្នុវតថ
កាតពវក្សិចច ឬអ្ំមពើអ្នីតានុកូ្សល ក្សបុងការវនិិចឆយ័អ្ំពទីំ ំននសំណងសរមាបអ់្បក្សដដលខាតបង។់69 

អ្បក្សដដលមានសិទនិោមោរជនូំន និងសំណងននការខូចខាតរតូវមធវើបណថឹ ងមៅក្សបុងអ្ំ ុង 
មពល ០១ (មយួ)ឆ្ប  ំគិតចបព់ីមពលដដលក្សំជាបព់ាក្សយមនាះរតូវបានរលំាយ។70  

សរបុមសចក្សថីមក្ស ក្សំជាបព់ាក្សយជាក្សិចចសនារវាងបុរស និងនារ ីថានឹងមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ 
ជាមយួោប នាមពលអ្នាគត។ ជាទំមនៀមទមាល បប់ុរសជាអ្បក្សមលើក្សជំនូន មៅភាគខីាងនារមីដើមផមីរៀបច ំ
ពិធីក្សំជាបព់ាក្សយ មោយមធវើពិធមីៅផធះខាងរសី។ របសិនមបើភាគីនារមីសបើសំុមនិមរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ 
ឬផ្ទថ ចព់ាក្សយមោយោម នមូលម តុសមរមយ ភាគីបុរសអាចោមោរជំនូនពីភាគីនារវីញិបាន ម ើយក្ស ៏
អាចោមោរសំណងននការខូចខាត របសិនមបើមានការខូចខាតមក្សើតម ើង។ ការអ្នុវតថសិទនិ
ោមោរជំនូន និងសំណងននការខូចខាតរតូវមធវើម ើងតាមផលូវតុលាការក្សបុងអ្ំ ុងមពល ០១ (មយួ)ឆ្ប  ំ
គិតចបព់ីមពលក្សំជាបព់ាក្សយរតូវបានរលំាយ របសិនមបើភាគីនារមីនិសងជនូំន និង/ឬ ការខូចខាត
មោយសម័រគចិតថ៕  

                                                 
69 មារតា ៩៤៥ រក្សមរដឌមបផវណី 
70 មារតា ៩៤៧ រក្សមរដឌបផមវណី 




