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គ្មាា�ន ថង់់ ប្លាា�ស្ទិិ�ក។ គ្មាា�ន  ប្លាា�ស្ទិិ�ក។ គ្មាា�ន លោ�ោហៈៈ។ គ្មាា�ន កញ្ចចក។់ គ្មាា�ន ក�កស្ទិណំ�់ ស្ទិត្វវ ចិ�ញ្ចច�ម កុ�ង់គ្មាា�ន ថង់់ ប្លាា�ស្ទិិ�ក។ គ្មាា�ន  ប្លាា�ស្ទិិ�ក។ គ្មាា�ន លោ�ោហៈៈ។ គ្មាា�ន កញ្ចចក។់ គ្មាា�ន ក�កស្ទិណំ�់ ស្ទិត្វវ ចិ�ញ្ចច�ម កុ�ង់ផ្ទះិ�។ផ្ទះិ�។

ធុងុ់ ន�ង់ ថង់់  ដា�ក់ ក�កស្ទិណំ�់ អា�ហៈ�រ ផ្ទះិ� ប្លា�យធុងុ់ ន�ង់ ថង់់  ដា�ក់ ក�កស្ទិណំ�់ អា�ហៈ�រ ផ្ទះិ� ប្លា�យ

ហៈ�ម លោចិោ�  អា�ហៈ�រ  លោនៅ កុ �ង់ ធុងុ់ ស្ទិរំ�មឬ ធុងុ់ ស្ទិម្រាម�ប់់ កែកច្នៃចិុ លោ�ើង់ វិញិហៈ�ម លោចិោ�  អា�ហៈ�រ  លោនៅ កុ �ង់ ធុងុ់ ស្ទិរំ�មឬ ធុងុ់ ស្ទិម្រាម�ប់់ កែកច្នៃចិុ លោ�ើង់ វិញិ
ដា�ក់ រប់ស្ទិ់ ទាំ�ងំ់ លោន� លោនៅ កុ �ង់ រលោទាំ� ស្ទិណំ�់ អា�ហៈ�រន�ង់ ក�កស្ទិណំ�ធ់ុា�លោស្ទិាៅ រប់ស្ទិ់ អាកុដា�ក់ រប់ស្ទិ់ ទាំ�ងំ់ លោន� លោនៅ កុ �ង់ រលោទាំ� ស្ទិណំ�់ អា�ហៈ�រន�ង់ ក�កស្ទិណំ�ធ់ុា�លោស្ទិាៅ រប់ស្ទិ់ អាកុ

ម្រាកដា�ស្ទិ លោវិចិខ្ចចប់់
កែដា� អា�ចិ ពុុកផ្ទះុយ  

អា�ហៈ�រ អា�ហៈ�រ ++ អាវ�ៗ កែដា�អា�ចិលោធុវើជី�កបំ់ុសុ្ទិប្លា�ន អាវ�ៗ កែដា�អា�ចិលោធុវើជី�កបំ់ុសុ្ទិប្លា�ន

ម្រាកដា�ស្ទិ លោវិចិខ្ចចប់់ កែដា� អា�ចិ ពុុកផ្ទះុយ  
ម�នកែមន ប្លាា�ស្ទិិ�ក ។

ស្ទិបំ់ក (ង់�វិ, ខ្ចយង់ ) ឆ្អឹឹ�ង់   ស្ទិបំ់ក (ង់�វិ, ខ្ចយង់ ) ឆ្អឹឹ�ង់   
លោ�ើចិង់ា�ក់លោ�ើចិង់ា�ក់

ស្ទិបំ់ក ស្ទិុតុ្វ ស្ទិបំ់កម្រាគ្មា�ប់ល់ោ�ើស្ទិបំ់ក ស្ទិុតុ្វ ស្ទិបំ់កម្រាគ្មា�ប់ល់ោ�ើ
(ក�ត្វងុ់ ម្រាកដា�ស្ទិ កែដា�ម្រាប់��ក់ អា�ហៈ�រ)

  ប់កែនាប់កែនា

ក�ក  ក�លោហៈវ   ក�ក  ក�លោហៈវ   
ន�ង់ ត្វម្រាមង់  ន�ង់ ត្វម្រាមង់  

ផ្ទះ�ស្ទិា� ន�ង់ អាង់ារផ្ទះ�ស្ទិា� ន�ង់ អាង់ារ

ចិង់ា��លោ�ើចិង់ា��លោ�ើ

ម្រាកដា�ស្ទិ  កែដា�  ម�ន ម�ន លោម្រាស្ទិោប់ ម្រាស្ទិ ម្រាកដា�ស្ទិ  កែដា�  ម�ន ម�ន លោម្រាស្ទិោប់ ម្រាស្ទិ 
ទាំ�ប់់ ក�រពុ�រម្រាប់អាប់ ់ទាំ�ប់់ ក�រពុ�រម្រាប់អាប់ ់

ស្ទិម្រាម�ប់់ ដា�ក់អា�ហៈ�រស្ទិម្រាម�ប់់ ដា�ក់អា�ហៈ�រ

ម្រាប់អាប់់ ភី�ហៈា� កែដា�ម្រាប់��ក់ម្រាប់អាប់់ ភី�ហៈា� កែដា�ម្រាប់��ក់
លោម្រាប់ង់ឬ ខ្ចា�ញ់លោម្រាប់ង់ឬ ខ្ចា�ញ់

ផ្ទះា�ផ្ទះា� ស្ទិា�កលោ�ើស្ទិា�កលោ�ើ

ស្ទិណំ�់ អា�ហៈ�រស្ទិណំ�់ អា�ហៈ�រ

ម្រាកដា�ស្ទិ ម្រាប់��ក់ អា�ហៈ�រម្រាកដា�ស្ទិ ម្រាប់��ក់ អា�ហៈ�រ

ក�កស្ទិណំ�ធ់ុា�លោស្ទិាៅក�កស្ទិណំ�ធ់ុា�លោស្ទិាៅ

កែផ្ទះា លោ�ើកែផ្ទះា លោ�ើ

ស្ទិ�ចិ់  ម្រាត្វ� ស្ទិ�ចិ់  ម្រាត្វ� 
ន�ង់ផ្ទះ��ត្វផ្ទះ�លោធុវើពុ�ទាំ�កលោដាោ�លោគ្មាោន�ង់ផ្ទះ��ត្វផ្ទះ�លោធុវើពុ�ទាំ�កលោដាោ�លោគ្មាោ

នបំ់ុ�ង់ ន�ង់ ធុញ្ចញជី�ត្វ�នបំ់ុ�ង់ ន�ង់ ធុញ្ចញជី�ត្វ�

 ម្រាកដា�ស្ទិ ថង់់កែត្វ   ម្រាកដា�ស្ទិ ថង់់កែត្វ  
ន�ង់ កញ្ចចប់់ ស្ទិារន�ង់ កញ្ចចប់់ ស្ទិារ

ថង់់ ម្រាកដា�ស្ទិថង់់ ម្រាកដា�ស្ទិ

រកុខជី�ត្វ� លោនៅ ផ្ទះិ�រកុខជី�ត្វ� លោនៅ ផ្ទះិ� កលោមចិិ លោស្ទិាៅកលោមចិិ លោស្ទិាៅ កែខ្ចងុ់  ន�ង់ កែមក លោ�ើកែខ្ចងុ់  ន�ង់ កែមក លោ�ើ
(លោម្រាកោម ម្រាប់កែវិង់  4 ហៈវ��ត្វ  កម្រាម�ស្ទិ់  4 អាុ�ញ)

កលោមចិិ ម្រាកដា�ស្ទិកលោមចិិ ម្រាកដា�ស្ទិ

ក�កែស្ទិត្វក�កែស្ទិត្វ ថង់់ កែដា� អា�ចិពុកុផ្ទះយុ កែដា� ម្រាត្វវូិ ប្លា�ន អានញុ្ចញ�ត្វថង់់ កែដា� អា�ចិពុកុផ្ទះយុ កែដា� ម្រាត្វវូិ ប្លា�ន អានញុ្ចញ�ត្វ
គ្មារំូ ធុងុ់ ដា�ក់ រប់ស្ទិ់ កែដា� អា�ចិ លោម្រាប់ើលោ�ើង់វិញិគ្មារំូ ធុងុ់ ដា�ក់ រប់ស្ទិ់ កែដា� អា�ចិ លោម្រាប់ើលោ�ើង់វិញិ

ថង់ក់ែដា� អា�ចិពុកុ ផ្ទះយុថង់ក់ែដា� អា�ចិពុកុ ផ្ទះយុ    
លោម្រាប់ើឬម�នលោម្រាប់ើ កប៏្លា�ន។

ថង់់ ម្រាកដា�ស្ទិ  ក�កែស្ទិត្វ   ថង់់ ម្រាកដា�ស្ទិ  ក�កែស្ទិត្វ   
ន�ង់ ដាុំ ម្រាកដា�ស្ទិ រមរូ  កែដា� ម្រាប់��ក់ អា�ហៈ�រន�ង់ ដាុំ ម្រាកដា�ស្ទិ រមរូ  កែដា� ម្រាប់��ក់ អា�ហៈ�រ

ចិ�ន ម្រាកដា�ស្ទិ កែដា�  ម�ន ម�ន លោម្រាស្ទិោប់ចិ�ន ម្រាកដា�ស្ទិ កែដា�  ម�ន ម�ន លោម្រាស្ទិោប់
ម្រាស្ទិទាំ�ប់់ ក�រពុ�រ ន�ង់ កកែនាង់ជីតូ្វ ច្នៃដាម្រាស្ទិទាំ�ប់់ ក�រពុ�រ ន�ង់ កកែនាង់ជីតូ្វ ច្នៃដា

ថង់់ ទាំ�ងំ់លោន� លោមើ�លោទាំៅ ដាចូិ ប្លាា�ស្ទិិ�ក  ប់ុកុែនា ផ្ទះ��ត្វ លោចិញ ពុ�រកុខជី�ត្វ�  លោដាើមី� ឲ្យយ វិ� ពុកុ ផ្ទះយុ ។

គ្មាា�ន ថង់់ ប្លាា�ស្ទិិ�ក  ឬ ធុងុ់ ប្លាា�ស្ទិិ�ក លោនៅកុ�ង់ រលោទាំ� ស្ទិណំ�់ អា�ហៈ�រ  ន�ង់ ស្ទិណំ�់ ធុា�លោស្ទិាៅ ។គ្មាា�ន ថង់់ ប្លាា�ស្ទិិ�ក  ឬ ធុងុ់ ប្លាា�ស្ទិិ�ក លោនៅកុ�ង់ រលោទាំ� ស្ទិណំ�់ អា�ហៈ�រ  ន�ង់ ស្ទិណំ�់ ធុា�លោស្ទិាៅ ។
អា�ហៈ�រ អា�ចិលោប្លាោ�លោចិោ� លោនៅកុ�ង់ រលោទាំ� កែត្វមដង់ ។  អា�ហៈ�រ អា�ចិលោប្លាោ�លោចិោ� លោនៅកុ�ង់ រលោទាំ� កែត្វមដង់ ។  

លោន� គ្មាជឺី� វិធិុ� ដា�ក់  ន�ង់ ជីញ្ចូ�ន ក�កស្ទិណំ��់ អា�ហៈ�រ លោទាំៅ ដា�ក់ កុ�ង់ រលោទាំ�។លោន� គ្មាជឺី� វិធិុ� ដា�ក់  ន�ង់ ជីញ្ចូ�ន ក�កស្ទិណំ��់ អា�ហៈ�រ លោទាំៅ ដា�ក់ កុ�ង់ រលោទាំ�។


