
ការសរសសរពាក្យបណ្ត ឹង
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1. សសចក្តីណណ្នាំ
＜ឧទាហរណ្៍ទូសៅ：ក្ិចចសន្យាខ្ចីប្រាក្់＞
X：អ្នក្ឲ្យខ្ចី
Y：អ្នក្ខ្ចី ーការចចារー

X Y

សៅថ្ងៃទី១ ណខ្មក្រា ឆ្ន ាំ២០១៥ ខ្្ញាំាន្យឲ្យ Y ខ្ចីប្រាក្់ចាំន្យួន្យ ១មុ៉ឺន្យដុល្លា ។ សេលសងគ៉ឺថ្ងៃទី១ ណខ្មក្រា ឆ្ន ាំ២០១៦។ ដូសចនេះ សូម Y សងប្រាក្់ ១មុ៉ឺន្យដុល្លា ការប្រាក្់ ន្យិង ការ
ប្រាក្់យ៉ឺតយ៉ា វ។

អ្ត់សង។
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X តុល្លការ

ពាក្យបណ្ត ឹង

CCP75(1)：ការស្វើបណ្ត ឹងប្រតូវដាក់្ពាក្យបណ្ត ឹងសៅតុល្លការ។

ខ្្ញាំដាក្់បណ្ត ឹងសដាយសារ Y មិន្យប្រេមសងប្រាក្់មក្ខ្្ញាំ។
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1. សសចក្តីណណ្នាំ



សតើខ្្ញាំប្រតូវសរសសរអ្វីខ្ាេះក្នញងពាក្យបណ្ត ឹង！？
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1. សសចក្តីណណ្នាំ



2. ចាំណុ្ចណដលប្រតូវសរសសរក្នញងពាក្យបណ្ត ឹង

① ស ម្ េះ ន្យិង អាស័យដាា ន្យរបស់ភាគី,
② ស ម្ េះ ន្យិង អាស័យដាា ន្យរបស់អ្នក្តាំណាងប្រសបចាប់,
③ សាលប្រក្មណដលសដើមសចាទទាមទារឲ្យតុល្លការសចញ,
④ អ្ងគសហតុចាាំាច់សដើមបីបញ្ជា ក្់េីការទាមទារ

CCP75（２）សៅក្នញងលិខ្ិតថ្ន្យពាក្យបណ្ត ឹងប្រតូវសរសសរបញ្ជច ក្ន់្យូវចាំណុ្ចខាងសប្រកាមសន្យេះ。
一 ស ម្ េះ ឬ នមក្រណ្៍ ន្យិង អាសយដាា ន្យរបស់ភាគី សហើយន្យិង ស ម្ េះ ន្យិង អាស័យដាា ន្យរបស់អ្នក្តាំណាងណដលចាប់ាន្យក្ាំណ្ត់
二 ខ្ាឹមសារថ្ន្យសាលប្រក្មណដលសដើមសចាទទាមទារឲ្យតុល្លការសចញ ន្យិង អ្ងគសហតុចាាំាចស់ដើមបីបញ្ជា ក្់ន្យូវការទាមទារ។
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ចុេះសបើ សដើមបណ្ត ឹងមិន្យាន្យសរសសរចាំណុ្ច①〜④ ?

X ពាក្យបណ្ត ឹង តុល្លការ

សូមសរសសរបណន្យែមក្នញងរយៈសេល ២សាត ហ៍ សដាយសារសដើមបណ្ត ឹងមិន្យាន្យសរសសរចាំណុ្ចណដលចាាំាច់ក្នញងពាក្យបណ្្
តឹង！សបើមិន្យអាចសទ តុល្លការន្យឹងសលើក្បណ្ត ឹងសចាល！！
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2. ចាំណុ្ចណដលប្រតូវសរសសរក្នញងពាក្យបណ្ត ឹង



សដើមបណ្ត ឹង： ដាក់្ពាក្យបណ្ត ឹង（CCP75-1）

តុល្លការ： ស្វើការណក្តប្រមូវ

មិន្យប្រគប់ប្រាន្យ់ （សូមបណន្យែមតាមCCP75-2）

មិន្យណក្តប្រមូវ

តុល្លការ： បង្គគ ប់ឲ្យណក្តប្រមូវ（CCP78-1）

តុល្លការ： សលើក្សចាលបណ្ត ឹងសដាយដីកាសសប្រមច（CCP78-2）

ពាក្យបណ្ត ឹងប្រសបចាប់

អ្ត់ខ្វេះខាត

ាន្យណក្តប្រមូវ

ាន្យណក្តប្រមូវ

សដើមបណ្ត ឹង： បតឹងជាំទាស（់CCP78-3，CCP301〜）

ដាក្់ពាក្យតវ៉ា

7

2. ចាំណុ្ចណដលប្រតូវសរសសរក្នញងពាក្យបណ្ត ឹង

មិន្យណក្តប្រមូវ



3. ចាំណុ្ចណដលសដើមសចាទគបបីសរសសរបញ្ជា ក្់ឲ្យចាស់ក្នញងពាក្យបណ្ត ឹង

⑤ អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ,

⑥ អ្ងគសហតុសាំខាន្យ់ៗណដលទាក្់ទងន្យឹងអ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ,

⑦ ភសតញតាង

CCP75(3) សៅក្នញងពាក្យបណ្ត ឹង សប្រៅេីចាំណុ្ចណដលាន្យក្ាំណ្ត់សៅក្នញងចាំណុ្ច ខ្ ថ្ន្យក្ថាខ្ណ្ឌ ទី២ ខាងសលើសន្យេះ សដើមសចាទគបបីសរសសរបញ្ជា ក្់ឲ្យចាស់ល្លស់ន្យូវអ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ ន្យិង តាមចាំណុ្ចណដលប្រតូវ
បញ្ជា ក្់ភសតញតាង គបបីសរសសរបញ្ជា ក្់ន្យូវអ្ងគសហតុសាំខាន្យ់ៗ ក្នញងចាំសណាមអ្ងគសហតុទាាំងមូលសដលទាក្់ទងន្យឹងអ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ ន្យិង ភសតញតាង។
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ចុេះសបើ សដើមបណ្ត ឹងមិន្យាន្យសរសសរចាំណុ្ច⑤〜⑦？

បញ្ាូន្យ（CCP79(1)）

X តុល្លការ Y

※ សមធាវីគួរណតសរសសរចាំណុ្ច⑤〜⑦ តាមណតអាចស្វើាន្យ។
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3. ចាំណុ្ចណដលសដើមសចាទគបបីសរសសរបញ្ជា ក្់ឲ្យចាស់ក្នញងពាក្យបណ្ត ឹង



4. ស ម្ េះ ន្យិងអាសយដាា ន្យរបស់ភាគី (①), ន្យិង ស ម្ េះ ន្យិងអាសយដាា ន្យរបស់អ្នក្តាំណាងណដលចាប់ាន្យក្ាំណ្ត់ (②)

○○○（អាស័យដាា ន្យ）
សដើមសចាទ Ｘ （ស ម្ េះ）

□□□（អាស័យដាា ន្យ）
ការិយល័យសមធាវី Z（ក្ណន្យាងប្រតូវបញ្ាូន្យ）

សមធាវីតាំណាងសដាយអ្ណ្តតិរបស់សដើមសចាទ Z（ស ម្ េះ）
TEL（FAX）：00-000-000

△△△（អាស័យដាា ន្យ）
ចុងចសមាើយ Y （ស ម្ េះ）

ពាក្យបណ្ត ឹង



5. ខ្ាឹមសារថ្ន្យសាលប្រក្មណដលសដើមសចាទទាមទារឲ្យតុល្លការសចញ（③）

・ខ្ាឹមសារថ្ន្យសាលប្រក្មមាន្យ ៣ប្របសភទ
（１）បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យផ្តល់តាវកាលិក្
ឧទា. បង្គគ ប់ឲ្យចុងចសមាើយសងប្រាក់្ ១មុ៉ឺន្យដុល្លា សៅសដើមសចាទ។
（２）បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់
ឧទា. ទាមទារឲ្យបញ្ជា ក្់អ្ាំេីន្យតែិភាេថ្ន្យកាតេវក្ិចចសងប្រាក្់សដើម ១មុ៉ឺន្យដុល្លា របស់សដើមសចាទចាំសពាេះចងុចសមាើយ សដាយណផ្ែក្សលើកិ្ចចសន្យាខ្ចីបរិសភាគណដល
ស្វើស ើងរវងសដើមសចាទ ន្យិង ចុងចសមាើយសៅថ្ងៃទ១ី ណខ្មក្រា ឆ្ន ាំ២០១៥។
（３）បណ្ត ឹងទាមទារឲ្យបសងកើត បតូរ ឬ រំលត់ទាំនក់្ទាំន្យងគតិយុតត
ឧទា. បណ្ត ឹងណលងលេះរវងសដើមសចាទ ន្យិង ចុងចសមាើយ។
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・ការសសនើរសុាំបនា ប់បន្យសាំ（ក្រណ្ីបណ្ត ឹងទាមទារឲ្យផ្តល់តាវកាលិក្）

（１）ប្រាក្់ប្របដាប់ក្តី
ឧទា. ប្រាក្់ប្របដាប់ក្តីជាបន្យាញក្របសច់ុងចសមាើយ។

（２）ការប្របកាសអ្ន្យុវតតបសណាត េះអាសន្យន
ឧទា. ទាមទារឲ្យប្របកាសការអ្ន្យុវតតបសណាត េះអាសន្យន
※ សាលប្រក្មទាមទារឲ្យចុងចសមាើយបង្គា ញឆន្យាៈ（ឧទា. ទាមទារឲ្យស វ្ើនី្យតិវិ្ីសផ្ារក្មមសិទធិសលើការចុេះបញ្ា）ីមិន្យអាចប្របកាសការអ្ន្យុវតតបសណាត េះ
អាសន្យនាន្យសទ（CCP529(1)）។
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5. ខ្ាឹមសារថ្ន្យសាលប្រក្មណដលសដើមសចាទទាមទារឲ្យតុល្លការសចញ（③）



【ខ្ាឹមសារថ្ន្យសាលប្រក្មណដលសដើមសចាទទាមទារឲ្យតុល្លការសចញ】

１ បង្គគ ប់ឲ្យចុងចសមាើយសងប្រាក្់ ១មុ៉ឺន្យដុល្លា មក្សដើមសចាទ

２ ការប្រាក្់

３ ការប្រាក្់យ៉ឺតយ៉ា វ

４ ប្រាក្់ប្របដាប់ក្តី

５ ប្របកាសអ្នុ្យវតតបសណាត េះអាសន្យន
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5. ខ្ាឹមសារថ្ន្យសាលប្រក្មណដលសដើមសចាទទាមទារឲ្យតុល្លការសចញ（③）

ពាក្យបណ្ត ឹង



6. អ្ងគសហតុចាាំាច់សដើមបីបញ្ជា ក្់ន្យូវការទាមទារ (④)

• ពាក្យបណ្ត ឹងប្រតូវសរសសរអ្ាំេី「អ្ងគសហតុចាាំាច់សដើមបីបញ្ជា ក្់ន្យូវការទាមទារ」（CCP75(2)-2）

•「អ្ងគសហតុចាាំាច់សដើមបីបញ្ជា ក្ន់្យូវការទាមទារ」គ៉ឺជាក្មមវតែញក្នញងការវិនិ្យចឆ័យសដើមបីបញ្ជច ក់្ចាំណុ្ចនី្យមួយៗ។

 សយើងមិន្យដឹងអ្ាំេីទាំហាំថ្ន្យបណ្ត ឹងជាន្យ់ាន (CCP83) ឬ ទាំហាំថ្ន្យអ្នុ្យភាេអាជ្ាអ្ស់ជាំនុ្យាំ (CCP194)សនេះសទ សបើមនិ្យាន្យបញ្ជា ក្.់
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ការទាមទាររបស់ X គ៉ឺណផ្ែក្សលើក្ិចចសន្យាខ្ចីប្រាក្់។

ក្ិចចសន្យារវងＸន្យិងＹអាចមាន្យសប្រចើន្យ។

ក្ិចចសន្យាＡ
ក្ិចចសន្យាＢ
ក្ិចចសន្យាＣ

ក្ិចចសន្យាＺ
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6. អ្ងគសហតុចាាំាច់សដើមបីបញ្ជា ក្់ន្យូវការទាមទារ (④)



【ឧទា.１】

Ｘន្យិងＹាន្យស្វើកិ្ចចសន្យាសៅថ្ងៃដូចាន ប៉ាុណន្យត អាចជាកិ្ចចសន្យាណដលមាន្យប្របសភទសផ្សងាន ។

１） ក្ិចចសន្យាលក់្ទិញដីចុេះថ្ងៃទី១ ណខ្តុល្ល ឆ្ន ាំ២០១៥

２） ក្ិចចសន្យាខ្ចីបរិសភាគចុេះថ្ងៃទ១ី ណខ្តុល្ល ឆ្ន ាំ២០១៥

３） ក្ិចចសន្យាលក់្ទិញរងយន្យតចុេះថ្ងៃទី១ ណខ្តុល្ល ឆ្ន ាំ២០១៥
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6. អ្ងគសហតុចាាំាច់សដើមបីបញ្ជា ក្់ន្យូវការទាមទារ (④)



【ឧទា.２】

Ｘន្យិងＹាន្យស្វើកិ្ចចសន្យាប្របសភទដូចាន ណតអាចស វ្ើស ើងសៅសេលសផ្សងាន ។

１） ក្ិចចសន្យាខ្ចីប្រាក្់ចុេះថ្ងៃទ១ី ណខ្មក្រា ឆ្ន ាំ២០១៥

２） ក្ិចចសន្យាខ្ចីប្រាក្់ចុេះថ្ងៃទី១ ណខ្មីន ឆ្ន ាំ២០១៥

３） ក្ិចចសន្យាខ្ចីប្រាក្់ចុេះថ្ងៃទ១ី ណខ្សមសា ឆ្ន ាំ២០១៥

４） ក្ិចចសន្យាខ្ចីប្រាក្់ចុេះថ្ងៃទី១ ក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១៥
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6. អ្ងគសហតុចាាំាច់សដើមបីបញ្ជា ក្់ន្យូវការទាមទារ (④)



សបើសិន្យជាការទាមទារសដាយណផ្ែក្សលើកិ្ចចសន្យា សដើមសចាទប្រតូវបញ្ជច ក្់ឲ្យចាស់ថាជាកិ្ចចសន្យាណបបណា តាមចាំន្យុចដូចខាងសប្រកាម

 ភាគី

 កាលបរិសចឆទថ្ន្យក្ិចចសន្យា

 ខ្ាឹមសារថ្ន្យក្ិចចសន្យា（ក្ិចចសន្យាខ្ចីប្រាក្់、ក្ិចចសន្យាលក្់ទញិ ជាសដើម）
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6. អ្ងគសហតុចាាំាច់សដើមបីបញ្ជា ក្់ន្យូវការទាមទារ (④)



7. អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (⑤)

អ្វីជាអ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ？

① ការទាមទាររបស់សដើមសចាទគ៉ឺសាំសៅសលើសិទធិ ឬ ទាំនក់្ទាំន្យងគតិយុតតរបស់សដើមសចាទ។
② តុល្លការប្រតូវវិនិ្យចឆ័យអ្ាំេីអ្តែិភាេ ឬ ន្យតែិភាេថ្ន្យសិទធិ ឬ ទាំនក្់ទាំន្យងគតិយុតតរបស់សដើមសចាទ។
③ សិទធិ ឬ ទាំនក់្ទាំន្យងគតិយុតតរបស់សដើមសចាទសក្ើតអ្ន្យុភាេស ើងសដាយបាំសេញលក្ខខ្ណ្ខ ក្ាំណ្ត់មួយ សៅក្នញងចាប់សារធាតុ ដូចជាប្រក្មរដាបបសវណី្ជាសដើម។
④ តាមការបក្ប្រសាយខាងសលើ អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារគ៉ឺជា អ្ងគសហតុជាក្់ណសតងណដលប្រតូវន្យឹងលក្ខខ្ណ្ខ តប្រមូវក្នញងចាប់សារធាតុ ដូចជាប្រក្មរដាបបសវណ្ីជាសដើម។
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សហតុសន្យេះ
វមាន្យទាំនក់្ទាំន្យងដូចខាងសប្រកាម

អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ＝ អ្ងគសហតុណដលប្រតូវចាប់

「 អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតថុ្ន្យការទាមទារ」គ៉ឺជាការសប្រមាយអ្ងគសហតុជាក្់ណសតងសដើមបីតប្រមូវន្យឹងលក្ខខ្ណ្ឌ ។

20

7. អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (⑤)



ការទាមទារ ខ្ាឹមសារថ្ន្យសាលប្រក្មណដលសដើម សចាទទាមទារឲ្យតលុ្លការសចញ

ការអ្េះអាង
Kg1 Kg2 Kg3

ការបញ្ជា ក្់ Ev1 Ev2 Ev3

ការទាមទារ ខ្ាឹមសារថ្ន្យសាលប្រក្មណដលសដើម សចាទទាមទារឲ្យតលុ្លការសចញ

ការអ្េះអាង
Kg1 Kg2 Kg3

ការបញ្ជា ក្់ Ev1 Ev2
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7. អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (⑤)



A.អ្ងគសហតុចមបងថ្ន្យការទាមទារសងប្រាក្់ខ្ចី（CC578）

Kg1 អ្នក្ឲ្យខ្ចីាន្យសន្យាប្របគល់ប្រាក្់

Kg2 អ្នក្ខ្ចីាន្យសន្យាសងប្រាក្់ប្រតឹមសេលក្ាំណ្ត់សងន្យូវចាំន្យួន្យប្រាក្់សសមើន្យឹងចាំន្យួន្យអ្នក្ឲ្យខ្ចីាន្យប្របគល់
Kg3 សេលក្ាំណ្ត់សងាន្យមក្ដល់
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7. អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (⑤)



B. អ្ងគសហតុចមបងថ្ន្យការទាមទារកាប្រាក្់（CC583(3)）

Kg1 ការប្រេមសប្រេៀងបសងកើតឲ្យមាន្យសិទធិសលើបាំណុ្លថ្ន្យការប្រាក្់

Kg2 ការប្រេមសប្រេៀងបសងកើតឲ្យមាន្យសិទធិសលើបាំណុ្លថ្ន្យការប្រាក្់ាន្យស្វើជាល្លយលក្ខអ្ក្សរ ណដលមាន្យហតែសលខារបស់អ្នក្ខ្ចី

Kg3 សេលក្ាំណ្ត់សងាន្យក្ន្យាងហួស
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7. អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (⑤)



C. អ្ងគសហតុចមបងថ្ន្យការទាមទារការប្រាក្់យ៉ឺតយ៉ា វ（CC398(1), 391①）

Kg1 សេលក្ាំណ្ត់សងាន្យក្ន្យាងហួស

Kg2 ការសក្ើតស ើងថ្ន្យការខ្ូចខាត ន្យិង ចាំន្យួន្យ
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7. អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (⑤)
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【អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ】

7. អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (⑤)

ពាក្យបណ្ត ឹង



8. ទាំនក្់ទាំន្យងថ្ន្យអ្ងគសហតុចាាំាចស់ដើមបីបញ្ជា ក្់ការទាមទារ ន្យិង អ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតថុ្ន្យការទាមទារ

ប្របសភទខ្ាឹមសារថ្ន្យសាលប្រក្មណដលសដើមសចាទទាមទារឲ្យតលុ្លការសចញ（តាវកាលិក្
បញ្ជា ក្់ ន្យិង បសងកើត បតូរ ឬ រំលត់）

អ្ងគសហតណុដលជាមូលសហតថុ្ន្យការទាមទារ

ការទាមទារប្រតវូ
ាន្យបញ្ជា ក្់
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អ្ងគសហតុណដលបញ្ជា ក់្ការទាមទារប្រតូវ
សរសសរសៅក្ណន្យាងសន្យេះ
 ភាគី
 កាលបរិសចឆទថ្ន្យក្ិចចសន្យា
 ខ្ាឹមសារថ្ន្យកិ្ចចសន្យា（កិ្ចចសន្យាខ្ចីប្រាក់្ ការទិញលក់្ ជាអាទិ៍）



9. អ្ងគសហតុសាំខាន្យ់ៗណដលទាក្់ទងន្យឹងអ្ងគសហតណុដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (⑥) ន្យិងភសតញតាង
(⑦)

（１）អ្ងគសហតុណដលពាក្់េ័ន្យធនឹ្យងអ្ងគសហតុចមបងក្៏មាន្យសារៈសាំខាន្យ់ណដរ（⑥）
សទាេះបីជាមិន្យណមន្យជាអ្ងគសហតុណដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (អ្ងគសហតុចមបង) ក្៏សដាយ សយើងប្រតូវសរសសរអ្ងគសហតសុាំខាន្យ់ៗដាក្់ចូលឲ្យអ្ស់លទធភាេ

ឧទា）សហតុផ្លណដល Y ខ្ចីប្រាក្់េី X

សហតុផ្លណដល Y ន្យិយយថាមិន្យប្រេមសងប្រាក្់សៅ X

សេលសវល្ល ទីក្ណន្យាង ន្យិង វិ្ីណដល X ប្របគល់លុយសៅ Y ជាសដើម។
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（２）ភសតញតាង（⑦）
・សាលការណ្៍សសប្រមចសសចក្តីសដាយភសតញតាង（CCP123(1)）

តុល្លការប្រតូវទទួលសាគ ល់អ្ងគសហតុសដាយណផ្ែក្សលើភសតញតាង។
・ភសតញតាងផ្ទា ល់：ភសតញតាងណដលបង្គា ញសដាយផ្ទា ល់ចាំសពាេះអ្តែិភាេ ឬ ន្យតែិភាេថ្ន្យអ្ងគសហតុចាាំាច់
ឧទា）Kg1 អ្នក្ឲ្យខ្ចីសន្យាប្របគល់ប្រាក់្ ← លិខ្ិតក្ិចចសន្យាខ្ចីប្រាក្់
・ភសតញតាងប្របសយល：ភសតញតាងណដលបង្គា ញអ្ាំេីអ្ងគសហតុសប្រៅេីអ្ងគសហតុចាាំាច់
ឧទា） សហតុផ្លណដល Y ខ្ចីប្រាក្់េី X ← សក្ខីក្មមរបស់ Z អ្ាំេីការជួបបញ្ជា ប្រាក្់កាក្់របស់ Y សៅសេលសនេះ
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9. អ្ងគសហតុសាំខាន្យ់ៗណដលទាក្់ទងន្យឹងអ្ងគសហតណុដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (⑥) ន្យិងភសតញតាង
(⑦)
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【អ្ងគសហតុណដលពាក្់េន្យធ】

9. អ្ងគសហតុសាំខាន្យ់ៗណដលទាក្់ទងន្យឹងអ្ងគសហតណុដលជាមូលសហតុថ្ន្យការទាមទារ (⑥) ន្យិងភសតញតាង
(⑦)

ពាក្យបណ្ត ឹង



10. រចនសមព័ន្យធថ្ន្យពាក្យបណ្ត ឹង
ការទាមទារ “ខ្ាឹមសារថ្ន្យសាលប្រក្មណដលសដើម សចាទទាមទារឲ្យតលុ្លការសចញ”

ការអ្េះអាង
Kg1 Kg2 Kg3

ការបញ្ជា ក្់ Ev1 IF1 IF2 IF3 Ev3

Ev(1) Ev(2) Ev(3)

«អ្ងគសហតុចាាំាច់សដើមបីបញ្ជា ក្ក់ារទាមទារ»
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