ចាប់ស្ព
ី ត ី វិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជកម្ម
Law on Commercial Rules and Register

មារា ៖ ១២, ១៣, ១៧, ១៨, ៤២, ៤៤
Articles : 12, 13, 17, 18, 42, 44

ការកកករបលកខនតិកៈរកុម្ហុន
Amendment of Articles of Incorporation

បង្កាន់ដៃទទួលតម្ាលទ
់ ុក
Receipt for Filing

នាយកដ្ឋានចុុះបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជកម្ម
Business Registration Department

ការ ិយាល័យចុុះបញ្ជ កី កករបពាណិជ្ជកម្ម
Change and Modification Office
បានទទួលតមកល់ទុកនូវសំណុំលិខិតសតីពីការកកករបលកខនិក
ត ៈរកុមហុន
នាមករណ៍របស់រកុមហុន

៖ ..................................................................................................................................................

រទង់រាយ

៖ ..................................................................................................................................................

ទីស្នាក់ការរកុមហុន

៖ ..................................................................................................................................................

ឈ្មោះរបស់ស្នថបនិក

□

អភិបាល

□

អាណតតិគាហក

□ ៖ ........................................................................................................

របភេទនិងចំនួនឯកសារតម្ាល ់

□ ២- ពាកយសុំចុោះបញ្ជីកកករបលកខនិកត ៈរកុមហុន
□
ក- ការបតូរទីស្នាក់ការរកុមហុន
□ ៣- ថតចមលងអតតសញ្ញាណប័ណណ ឬលិខិតឆលងកដន
□
ខ- ការលាកលងឈចញសមាជិកហុន
□ ៤- រូបថត ៤X៦
□
- ការបញ្ូច លសមាជិកហុនថមី
□ ៥- របតិឈវទន៍អំពីស្នថនភាពសហរគាសពាណិជជកមម
□
- ការឈធវ្អនុបបានភាគហុន
□
គ- ការកតងតំងអភិបាលថមី-ការកតងតំងរកុមរបឹកាភិបាលថមី □
ឃ- ការបឈងក្នឈដ្មទុនចុោះបញ្ជីរកុមហុន
□
ង- ការបកនថមកមមវតថុអាជីវកមម-ការលុបកមមវតថុអាជីវកមម
□
ច- ការបតូរសញ្ញ
ជ តិរកុមហុន
□
ឆ- ការបតូរនាមករណ៍រកុមហុន
□
ជ- ការបតូររទង់រាយរកុមហុន
□
ឈ- ការតមកល់ទុកលកខនិក
ត ៈថមីរបស់រកុមហុន
□ ា
ស្នមុីជនអាកឈស្ស
ា ុំរតូវបំឈពញសំណុំលិខិតកដលមិនាន់រគប់រគាន់ កងរយៈឈពល
១៥ ថៃថង យ៉ា ងយឺតចាប់ពីថៃថងឈចញបង្កកន់ថៃដឈនោះ។

១- កំណត់ឈហតុអងគរបជុំនិងឈសចកតីសឈរមចសមូហភាព៖

ស្នមុីជនអាកឈស្ស
ា ុំតមកល់ទុកសូមធានាអោះអាងថា រាល់ឯកស្នរកដលបាន
យកមកតមកល់ទុក ពិតជារតឹមរតូវ មិនមានកកលងបនលំ ឈល្របការណាមួយ
ឈឡ្យ និងបានទទួលវ ិញ មួយចាប់ឈដ្ម តមកល់ទុកឈៅរកុមហុន ។
ភាំឈពញ ថៃថងទី

កខ

បានទទួលបង្កកន់ថៃដ

ឆ្ាំ

ុ

ឈធវ្ឈៅភាំឈពញ ថៃថងទី

កខ

ឆ្ាំ

របធានការ ិយល័យចុោះបញ្ជីកកករបពាណិជជកមម

ចាប់ស្ព
ី ត ី វិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជកម្ម
Law on Commercial Rules and Register

មារា ៖ ១២, ១៣, ១៧, ១៨, ៤២, ៤៤
Articles : 12, 13, 17, 18, 42, 44

ការកកករបលកខនតិកៈរកុម្ហុន
Amendment of Articles of Incorporation

ភស្ចកតីរបកាស្ពុំកម្នជាម្ន្រនតីរាជ្ការ និងពុំមានជាប់ភោស្ដពរ ៍
Declaration of non-civil servant and non-guilty

ខ្ំុបាទ-នាងខ្ំុ ជាអភិបាលថៃនរកុមហុន .......................................................................................................................
We, as the directors of the Company

កដលមានឈ្មោះដូចខាងឈរកាម ៖
which name below

ល.រ

ឈ្មោះ

ល.រ

ឈ្មោះ

No.

Name

No.

Name

១

២

៣

ឈលាក-ឈលាកស្សី...................................................

៤

ឈលាក-ឈលាកស្សី...................................................

Mr./Mrs.

Mr./Mrs.

អាយុ.............ឆ្ាំ មុខរបរ.......................................

អាយុ.............ឆ្ាំ មុខរបរ.......................................

Age

Age

Occupation

Occupation

អតតសញ្ញាណប័ណណឬលិខិតឆលងកដន

អតតសញ្ញាណប័ណណឬលិខិតឆលងកដន

Identity Card/Passport

Identity Card/Passport

ឈលខ...........................ចុោះថៃថងទី.............................

ឈលខ...........................ចុោះថៃថងទី.............................

Number

Number

Issued on

ឈលាក-ឈលាកស្សី...................................................

៥

Issued on

ឈលាក-ឈលាកស្សី...................................................

Mr./Mrs.

Mr./Mrs.

អាយុ.............ឆ្ាំ មុខរបរ.......................................

អាយុ.............ឆ្ាំ មុខរបរ.......................................

Age

Age

Occupation

Occupation

អតតសញ្ញាណប័ណណឬលិខិតឆលងកដន

អតតសញ្ញាណប័ណណឬលិខិតឆលងកដន

Identity Card/Passport

Identity Card/Passport

ឈលខ...........................ចុោះថៃថងទី..............................

ឈលខ...........................ចុោះថៃថងទី..............................

Number

Number

Issued on

ឈលាក-ឈលាកស្សី...................................................

៦

Issued on

ឈលាក-ឈលាកស្សី...................................................

Mr./Mrs.

Mr./Mrs.

អាយុ.............ឆ្ាំ មុខរបរ.......................................

អាយុ.............ឆ្ាំ មុខរបរ.......................................

Age

Age

Occupation

Occupation

អតតសញ្ញាណប័ណណឬលិខិតឆលងកដន

អតតសញ្ញាណប័ណណឬលិខិតឆលងកដន

Identity Card/Passport

Identity Card/Passport

ឈលខ...........................ចុោះថៃថងទី..............................

ឈលខ...........................ចុោះថៃថងទី.............................

Number

Number

Issued on

Issued on
2

ស្ូម្របកាស្ និងអុះអាងចំភពាុះម្ុខចាប់ថា ៖
Hereby have the honor to declare that :

ខ្ំុបាទ-នាងខ្ំុ ពុំកមនជាមន្រនតីរាជការបឈរម្កុងរកសួ
ា
ង ឬស្នថប័នរដឋណាមួយឈឡ្យ ឈហ្យមិនកដលរតូវបានជាប់ឈាសថៃពរ ៍

We are not the civil servant in any State Ministry or Institution and have never been convicted for criminal, civil or

ណាមួយឈាោះបីឈាសរពហមទណឌ រដឋបបឈវណី ឬរដឋបាលកតី កដលាក់ទងដល់ការហាមឃាត់សកមមភាពវ ិស័យពាណិជជកមមរបស់
administration liabilities related to our business activities or prohibited by law from doing business or being the manager of any

ខ្ុំបាទ-នាងខ្ុំឬហាមឃាត់ខុំបា
្ ទ-នាងខ្ុំ កាុងនាទីជាអាកចាត់កចងរគប់រគងសហរគាសពាណិជជកមមណាមួយឈឡ្យ ។
commercial enterprise.

កាុងករណី កដលឈសចកតីរបកាសឈនោះមិនរតឹមរតូវតមការពិត ខ្ំុ បាទ-នាងខ្ំុ សូមទទួលខុសរតូវាំងស្សុងឈៅចំឈពាោះមុខ
ចាប់ជាធរមាន ។
In the case there is any falsification we will be responsible infront of the applicable laws.

ឈធវ្ឈឡ្ងចំនួន ...........ចាប់ឈដ្ម ឈៅ ............................... ថៃថងទី ............ កខ ................ ឆ្ាំ
ហតថភលខា និងសាាម្ភម្ដៃ
Signature and Thumbprint
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ច្បាែ់សព
៊ី ត ៊ី វិធាន្ពាណិជ្ជក្មម ន្ិងែញ្ជ ពា
៊ី ណិជ្ជក្មម
Law on the Commercial Rules and Registration

មារា ៖ ១២, ១៣, ១៧, ១៨, ៤២, ៤៤
Article : 12, 13, 17, 18, 42, 44

ការកក្ករែលក្ខន្តិក្ៈរក្ុមហន្
Amendment of Articles of Incorporation

ពាក្យសកុំ ក្ករែលក្ខន្ក្
តិ ៈរក្ុមហន្
Application for Amendment of Articles of Incorporation

នាមត្រកូ ល និងនាមខ្លួន

៖

លោក ក្

សញ្ជ
ា រិ

៖

ខ្ខ្ែរ

អាសយដ្ឋានបច្ចុបបនន

៖

លលខ្១២៣ ផ្លូវលលខ្១២៣ សង្ការ់១២៣ ខ្ណ្ឌ១២៣ រាជធានីភ្ំនលេញ

អរតសញ្ជាណ្ប័ណ្ណ

៖

០០០០០១២៣ ច្ុុះថ្ងៃទី

ល្វើកុងនាមជា
ន

៖

អភ្ិបាល □ អណ្រតិគាហក

ថ្នត្កុមហុន

៖

អេ.ែ៊ី.ស៊ី ឯ.ក្

ខ្ខ្

ឆ្នំ

□

A.B.C CO., LTD.
អរតលលខ្ច្ុុះបញ្ាីពាណ្ិជាកមែ ៖

០០០០០១២៣ ច្ុុះថ្ងៃទី

ខ្ខ្

ឆ្នំ

លិខ្ិរត្បគល់សិទិធ ច្ុុះថ្ងៃទី ............ខ្ខ្ .............. ឆ្នំ ................ (លបើមានអណ្រតិគាហក) ៖ ........................................

អោយអោងអលើ ៖
-កំណ្រ់លហរុ ថ្នអងគត្បជុំ និងលសច្កតីសលត្មច្សមូហភាេ
នាថ្ងៃទី

ខ្ខ្

ឆ្នំ

-លកខនិតកៈងែីត្កុមហុន ច្ុុះហរថលលខា ថ្ងៃទី

ខ្ខ្

ឆ្នំ

អោរពជ្ូន្
ឯក្ឧត្តម រដ្ឋមន្តន្តរ៊ី ក្សួងពាណិជ្ជក្មម

លសនើសុំច្ុុះបញ្ាីពាណ្ិជាកមែ នូវការខ្កខ្ត្បលកខនិតកៈត្កុមហុន

អេ.ែ៊ី.ស ៊ី ឯ.ក្
A.B.C CO., LTD.

តាមខ្លឹមសារដូច្មានខ្ច្ងខាងលត្កាមលនុះ ៖
១- ការបញ្ូច លសមាជិកហុនងែី ០២ រូប គឺ លោក គ និងត្កុមហុន XYZ CO., LTD. រំណាងលដ្ឋយលោក ឃ
២- ការោខ្លងលច្ញសមាជិកហុន ០១ រូប គឺ លោក ខ “អភ្ិបាលចាស់”
- ការល្វើអនុបបទានភាគហុនដូច្រលៅ ៖
ភាគហុនច្ំ នួន ៥០០ ភាគហុន របស់ លោក ខ
លផ្េរជូនលៅ លោក គ

ច្ំនួន ២៥០ ភាគហុន និង

លផ្េរជូនលៅ ត្កុមហុន XYZ CO., LTD. ច្ំនួន ២៥០ ភាគហុន
(ដូច្មានតារាង ខ្.១ ឧបសមពនធទី១ និងទី២ ភាាប់ ជាមួយលនុះ)
៣- ការខ្រងតាំងត្កុមត្បឹកាភ្ិ បាលងែីត្កុមហុន ដូច្រលៅ ៖
លោក ក្

ត្បធានត្កុមត្បឹកាភ្ិបាល

លោក គ

អភ្ិបាល

លោក ឃ “ររិយជន”

អភ្ិបាល

៤- ការរមាល់ទុកលកខនិតកៈងែីរបស់ត្កុមហុន
ត្កុមហុនសូមធានាអុះអាងរាល់ឯកសារខ្ដលពាក់េ័នធដល់ការខ្កខ្ត្បលកខនិតកៈត្កុមហុនលនុះេិរជាត្រឹមត្រូវ
មិនមានការខ្កលងបនលំលលើត្បការណាមួ យល

ើយ

នឹងសូមទទួលខ្ុសត្រូវទាំងស្សុងច្ំលពាុះមុខ្ច្ាប់ នូវរាល់ការេវកិច្ច

ទាំងឡាយ ខ្ដលពាក់េ័នធ និងេនធដ្ឋរ បំណ្ុលជាមួ យរដា និងររិយជន ត្េមទាំងបារុភាេ ជាយថាលហរុ ណាមួ យ
ខ្ដលអាច្លកើរលច្ញេី ការខ្កខ្ត្បលកខនិក
ត ៈត្កុមហុនលនុះ ។
អាស្ស័យលហរុដូច្បានជត្មាបជូនខាងលលើ សូមឯកឧរតមរដាមន្តនតីត្កសួងពាណ្ិជាកមែ លមតាត េិនិរយ និង
សលត្មច្ លដ្ឋយកតីអនុ លត្គាុះ ។

សូមឯកឧរតមរដាមន្តនតីត្កសួងពាណ្ិជាកមែ ទទួលនូ វលសច្កតីលគារេដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំេីខ្ំុ្ ។
ថ្ងៃទី

ខ្ខ្

ឆ្នំ

ត្បធានត្កុមត្បឹកាភ្ិបាល
(ហរថលលខា ត្តា និងសានមលមថ្ដសាតំ)

ក្

សរមាែ់មន្តន្ត៊ីមាន្សមត្ថក្ិច្បចែញ្ជ
ជ ក្់

ច្បាែ់សព
៊ី ត ៊ី វិធាន្ពាណិជ្ជក្មម ន្ិងែញ្ជ ពា
៊ី ណិជ្ជក្មម
Law on the Commercial Rules and Registration

មារា ៖ ១២, ១៣, ១៧, ១៨, ៤២, ៤៤
Article : 12, 13, 17, 18, 42, 44

ការកក្ករែលក្ខន្តិក្ៈរក្ុមហន្
Amendment of Articles of Incorporation

នាមករណ្៍ត្កុមហុន

៖

អេ.ែ៊ី.ស៊ី ឯ.ក្
A.B.C CO., LTD.

អរតលលខ្ច្ុុះបញ្ាីពាណ្ិជាកមែ ៖

០០០០០១២៣ ច្ុុះថ្ងៃទី

ខ្ខ្

ឆ្នំ

ទីកខ្នលងច្ុុះបញ្ាីពាណ្ិជាកមែ ៖

នាយកដ្ឋានច្ុុះបញ្ាីពាណ្ិជាកមែ (ត្កសួងពាណ្ិជាកមែ)

ក្ុំណត្់អហត្នន្េងគរែជ្ុំ ន្ិងអសច្បក្តស
៊ី អរមច្បសមូហភាព
ឆ្នំេីរពាន់

ខ្ខ្

ថ្ងៃ

លវោលមា៉ោ ង

លៅទីសានក់ ការត្កុមហុន អេ.ែ៊ី.ស៊ី ឯ.ក្
A.B.C CO., LTD.
មានអាសយដ្ឋាន ៖ លលខ្១២៣ ផ្លូវលលខ្១២៣ សង្ការ់១២៣ ខ្ណ្ឌ១២៣ រាជធានីភ្ំនលេញ

មានលបើកអងគត្បជុំ វ ិសាមញ្ា មួយលត្កាមអ្ិបរីភាេរបស់ លោក ក្ ត្បធានត្កុមត្បឹកាភ្ិ បាលត្កុមហុន
ជាត្បធានអងគត្បជុំ ។
េអញ្ជ ញ
ើ ច្បូលរ ួមក្នងេងគរែជ្ុំ ៖
លោក ក្

មានច្ំនួន ៥០០ ភាគហុន

លោក ខ

មានច្ំនួន ៥០០ ភាគហុន

លោក គ
ត្កុមហុន XYZ CO., LTD.
រំណាងលដ្ឋយ លោក ឃ

រអែៀែវារៈនន្េងគរែជ្ុំមាន្ ៖
១- ការបញ្ូច លសមាជិកហុនងែី ០២ រូប
២- ការោខ្លងលច្ញសមាជិកហុន ០១ រូប
- ការល្វើអនុបបទានភាគហុន
៣- ការខ្រងតាំងត្កុមត្បឹកាភ្ិ បាលងែី
៤- ការរមាល់ទុកលកខនិតកៈងែីរបស់ត្កុមហុន
លទ្ធផលនន្េងគរែជ្ុំ ៖
ជាកិច្ចចាប់ លផ្តើមត្បធានអងគត្បជុំបានល្វើការករ់សមាគល់នូវច្ំ នួនសមាជិ កមាចស់ភាគហុនចាស់វរតមាន
កនុងអងគត្បជុំ មានច្ំនួន ០១ រូប ខ្ដលរួមមានកាន់កាប់ ភាគហុនច្ំនួន ១.០០០ ភាគហុន លលើភាគហុនសរុប
១.០០០ ភាគហុន របស់ត្កុមហុន និងមានការច្ូ លរួមរបស់សមាជិកងែីទទួ លភាគហុនលផ្េរ ។ ច្ំនួនសមាជិក
មាចស់ភាគហុនចាស់វរតមានលនុះ រំណាងឱ្យច្ំនួនលលើសេី ពាក់កណា
ត ល +១ ថ្នលដើមទុនទាំងអស់របស់
ត្កុមហុន ខ្ដលជាកូរម
៉ោុ ត្គប់ ត្គាន់សត្មាប់ល្វើការសលត្មច្បានលដ្ឋយស្សបច្ាប់ ។
េងគរែជ្ុំសអរមច្បដ្ូច្បត្អៅ ៖

អសច្បក្ត៊ីសអរមច្បសមូហភាព
១- យល់ត្េមលលើការបញ្ូច លសមាជិកហុនងែី ០២ រូប គឺ លោក គ និងត្កុមហុន XYZ CO., LTD.
រំណាងលដ្ឋយលោក ឃ

២- យល់ត្េមលលើការោខ្លងលច្ញសមាជិកហុន ០១ រូប គឺ លោក ខ “អភ្ិបាលចាស់”
- ការល្វើអនុបបទានភាគហុនដូច្រលៅ ៖
ភាគហុនច្ំ នួន ៥០០ ភាគហុន របស់ លោក ខ
លផ្េរជូនលៅ លោក គ

ច្ំនួន ២៥០ ភាគហុន និង

លផ្េរជូនលៅ ត្កុមហុន XYZ CO., LTD. ច្ំនួន ២៥០ ភាគហុន
(ដូច្មានតារាង ខ្.១ ឧបសមពនធទី១ និងទី២ ភាាប់ ជាមួយលនុះ)
៣- យល់ត្េមលលើការខ្រងតាំងត្កុមត្បឹកាភ្ិ បាលងែីត្កុមហុន ដូច្រលៅ ៖
លោក ក្

ត្បធានត្កុមត្បឹកាភ្ិបាល

លោក គ

អភ្ិបាល

លោក ឃ “ររិយជន”

អភ្ិបាល

៤- យល់ត្េមលលើការរមាល់ទុកលកខនិក
ត ៈងែីរបស់ត្កុមហុន

អងគត្បជុំបានច្ប់សេវត្គប់ លៅថ្ងៃដខ្ដល ។
ថ្ងៃទី

ខ្ខ្

ឆ្នំ

ត្បធានត្កុមត្បឹកាភ្ិបាល
(ហរថលលខា ត្តា និងសានមលមថ្ដសាតំ)

ក្
បានច្ូ លរួម និងយល់ត្េម
(ហរថលលខា និងសានមលមថ្ដសាតំ)

លោក ខ

លោក គ

ត្កុមហុន XYZ CO., LTD.
រំណាងលដ្ឋយលោក ឃ
សរមាែ់មន្តន្ត៊ីមាន្សមត្ថក្ិច្បចែញ្ជ
ជ ក្់

ត្កុមហុន អេ.ែ៊ី.ស៊ី ឯ.ក្
A.B.C CO., LTD.
ឧែសមពន្ធទ្៊ី១
ថ្នលសច្កតីសលត្មច្សមូ ហភាេ ថ្ងៃទី

ខ្ខ្

ឆ្នំ

ារាងេន្ែបទាន្ភាគហន្

ល.រ

េនក្អ្វើេន្ែបទាន្

េន្ែបទាន្ិក្

អាសយោឋន្

ច្បុំន្ួន្ភាគហន្

េន្ែបទាន្ិក្

េន្ែបទាន្

បានអាន និងសូមធានាអុះអាងថា

បានអាន

ភាគហុនអនុបបទានេុំ មានជាប់សិទធ

និងសូមធានាអុះអាងថា

ត្បារិ លភាគ ឬបនេុកណាមួយល ើយ
លហើយត្រូវបានល្វើអនុបបទាន

បានទទួលភាគហុនអនុបបទាន

ត្គប់ច្ំនួនេិរត្បាកដខ្មន

ហរថលលខា និងសានមលមថ្ដសាតំ

ហរថលលខា និងសានមលមថ្ដសាតំ

អនុបបទានិ ក

ត្គប់ច្ំនួនេិរត្បាកដខ្មន

អនកល្វើអនុបបទាន
១

លោក ខ

លោក គ

លលខ្ ១២៣ ផ្លូវលលខ្១២៣
សង្ការ់១២៣ ខ្ណ្ឌ១២៣

២៥០ ភាគហុន

លោក ខ

លោក គ

២៥០ ភាគហុន

លោក ខ

ត្កុមហុន XYZ CO., LTD.

រាជធានីភ្ំនលេញ

២

លោក ខ

ត្កុមហុន XYZ CO., LTD.
រំណាងលដ្ឋយលោក ឃ

លលខ្ ១២៣ ផ្លូវលលខ្១២៣
សង្ការ់១២៣ ខ្ណ្ឌ១២៣

រំណាងលដ្ឋយលោក ឃ

រាជធានីភ្ំនលេញ

ថ្ងៃទី

ខ្ខ្

ឆ្នំ

ត្បធានត្កុមត្បឹកាភ្ិបាល
(ហរថលលខា ត្តា និងសានមលមថ្ដសាតំ)

ក្

ត្កុមហុន អេ.ែ៊ី.ស៊ី ឯ.ក្
A.B.C CO., LTD.
ឧែសមពន្ធទ្៊ី២
ថ្នលសច្កតីសលត្មច្សមូ ហភាេ ថ្ងៃទី

ខ្ខ្

ឆ្នំ

ារាងកែងកច្បក្ភាគហន្ថ្ម៊ី
ល.រ
១

នាម ន្ិងអោត្តនាម
លោក ក្

ឋាន្ៈក្នងរក្ុមហន្
ត្បធាន
ត្កុមត្បឹកាភ្ិបាល

អាសយោឋន្

ច្បុំន្ួន្ភាគហន្

ហត្ថអលខា ន្ិងស្ននមអមនដ្ស្នត ុំ

លលខ្ ១២៣ ផ្លូវលលខ្១២៣ សង្ការ់១២៣
ខ្ណ្ឌ១២៣ រាជធានីភ្ំនលេញ

៥០០ ភាគហុន

លោក ក្

២

លោក គ

អភ្ិបាល

លលខ្ ១២៣ ផ្លូវលលខ្១២៣ សង្ការ់១២៣
ខ្ណ្ឌ១២៣ រាជធានីភ្ំនលេញ

២៥០ ភាគហុន

លោក គ

៣

ត្កុមហុន XYZ CO., LTD.

អភ្ិបាល

No.123, Street 123, Village 123, District

២៥០ ភាគហុន

ត្កុមហុន XYZ CO., LTD.

រំណាងលដ្ឋយលោក ឃ

“ររិយជន”

123, City 123, China.

រំណាងលដ្ឋយលោក ឃ

ថ្ងៃទី

ខ្ខ្

ឆ្នំ

ត្បធានត្កុមត្បឹកាភ្ិបាល
(ហរថលលខា ត្តា និងសានមលមថ្ដសាតំ)

ក្

