ឣចរកទិញកូនល��តបា

៤- កា រែ ថទាំេដម
ើ ល

្រគប់មុ, ែក្បរសា�នទឹក, ខ័ណ�-្រក� េសៀមរ,

្រត�យស�ឹ ឫ កាមកបា េហើយក៏មិន្រត�
េឣយសត�ពា ហៈ
ន ញំញ

ទូរស័ព�េលខៈ 012 35 10 30/017 68 84 49

ែដលនំេឣយេដ

២-

លតងប
េដយសាែតឫុសវងយដ
�

♦ ្រត�វតា

និងកំចាដ�ង �វសុីេដើមល��តេច

ដង��វេនះវសុីែតែមកឫេដើមល��តេទ
ចុះមកេ្រក

♦

វឣចរស់េ�ក�

្របែហ ៤*៥ សបា

វសុីពីេល

េលា

សុធ ,អ�កលក់ពូជេឈើ ហូបែផ�

្រគប់មុ, សួនបុបា
ងអ , ្រក�ងេសៀមរ, ទូរស័ព�
េលខៈ 012 98 06 23
៣-

ែមកលតបា
�

្រគប់មុ,

េលកគឹម ឈុំ , អ�កលក់ពូជេឈើ ហូបែផ�
សួនច្បោរេអែ,

ទូរស័ព�េលខៈ 012 31 20 55

េបើសេងត
� េឃើញមាចម៍ដង��វេ�តា

លត�

ភា ពេជគជ័យៃន កា

១- អ�ក្រស ជ ធារ�, អ�កលក់ពូជេឈើហូបែផ�

♦ េដើមលតែដលេទើ
�
បដំរួ មិន្រត�វប៉ះពា ឫ េបះ

៤-

េយើង្រត�វេឆ�ើះសំបកែមករហូតដល់េឃើ

េលា

វ�ន

េហឿន,

្រក�

េសៀមរ,

អ�កលក់ពូជេឈើហូប

ែផ�្រគប់មុ, ែក្បរផ្សោរអ�, ្រស�ក្របា
េខតេ� សៀមរ, ទូរស័ព�េលខៈ 012 70 80 43

ដង��វនឹងញិចសមា

៥- អ�ក្រស គឹម សាេ, អ�កលក់ពូជេឈើហូបែផ�

៥- កា រ្របមូលផលែផ�ល�

្រគប់មុ,

♦ ចា ៣ឆាំេឡើង េយើងឣច្របមូលផល

ភូមិសា�ﲈន្,

ទូរស័ព�េលខៈ 089 80 54 66

ខ�ះៗ។ ចា៥ឆាំេឡើង ក��ង១េដើមេយើងឣ

ខ័ណ�-្រក�ងេសៀមរ,

្របមូលផលប ១០០ គ្រ ក��ងមួយឆា
♦

ជធម�តា�ល��តចាបះយកមកប

េដយសេង�តេមើលសំបកែផ�រេល ឫេយើងេកា

កា រែណនំអនុវត�ន៍ជក់ែ

េលើែផ� វមានពណ៌េលឿងេត

ជំហា ៊នៗេដ

សំរបសំរួលេដ

េលា ឡ�ច ឡ, កសិករដំល�តេ�ឃុ
�

កម�វ�ធីអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�តំបន េខត�េសៀមរ

អូរដំបង២ , ្រស� សែង,� េខត�បា
ទូរសព�័េលខៈ 012 25 43 65
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♦ ្រត�វដក់ែមកល��ត

♦ ការេ��ទំហ ៤តឹកបួន្រជ� និងជំេ� ៤តឹក កា

ដំណ ំល��

យកឣចម៍ដីេចញពា

បំផុសឣចម៍ដីេ�សល់េឣយម៉
មួយជីឣចម៍េគា

១- ពូជល��តៈ

ចូលេ�ក��ងរេ�� េដ

រួចេទើបកា

ថ�មៗ ៃដមា

រួចដក់លា

្របមូលឣចម៏ដីល

រេ�� េដយ្រចបា

ក- លតធម�
ត ឫ លតណ
ំងបា ែផ�វធំល�
�
�

េឣយបា

រង្រទែ ែផ� ៤ េ� ៥ដង ក��ងមួយឆា

បំេពញ រេ�� េដយកប

ខ- លតណ
ំ ឫ លតណ
ំងថ ឫ លតថ�
�
�
� ៈ ែផ�លត�ិ ៗ
ប៉ុែន�រ�ង វែផ២ េ� ៣ដង ក��ងមួយឆា

េទ។ េគនិយមេ្របើ្របា និង

♦ េយើង្រត�វេបា ២ ឫ ៣ េដើម ចងភា

ែមកលត� េដើម្បីេឣ

ែក្បរៗរេ��ជមុនសិ

លតណ
ំងែប៉ ឫលតណ
ំងខ្សោ ែផ�មា
�
�

ែផ�វធំជ

លតធម�
តា វែផ៤េ� ៥ដងក��ងមួយឆា
�
២- កា

♦ េយើងមិន្រត�វជន់បង�ប់ដីេ�ក��ងរ េ��េន

♦ េយើង្រត�វយកែមកល�� (ែមកសា) មកទុកេ�

បុណ្យទានេផ្

សា

ធា េទើបឣចម៍ដីេស�ើនឹ មារេ�

៣- កា

េ� ៥ដងក��ងមួយឆា ប៉ុែន�ពុំសូវមា

ដូចែផ�ចា

ដីឫុសកំរស ២ធា េហើយេ� សល់្របែហ២

♦ ្រត�វហា ២ េ�៣ៃថ�មុនដំ

គ- លតពូជចឹកកា
ឫលតតា
េ� ែផ�ធំៗ វែផ ៤
�
�

ឃ-

ត្រ

មាំហរ្រ និង រ�ងមា

♦ យកែមកលតសា
�
♦ ្រសាយកពា

♦ េយើង្រត�វេ្រសា

�ិចេចញយឺតៗេ និង

េសើមល �ម េដយយកៃ

្រប�ង្របយ័ត�ជន េដយកុំេឣយែបកឣចម និង

ទទះទឹក ដូចជេ្រសា

ដច់ឫសល��តែដលបណ�លេឣយវង

រៀបចំ និរេ�
�ដំល��ត

េលើកូនៃស�។

♦ េយើង្រត�វភ��រហាលដីទុកេចា ១ ែខ េ� ១

ឣយុេដើមល��

ែខកន�ះសិន េដើម្បីេឣយងប់សត�ល និងេ��

រលួយបា េយើង្រត� ភ��រដីមួយេលើក េទៀតេ�
េពលែដលជិតដំកូនល��ត

♦ េយើង្រត�វទា ក��ង

កាដំដំណំេផ្ស េ្រកា

♦ ចេន�ះពីេដើមមួយេ�េដើមមួយមា៥ែម៉្រ

1

2

ចំនួនេពលេ្រសាច

តិចជ១ែខ

េរៀងរល់ៃថ�េពលលា

១ែខ ដល់ ២ែខ

េរៀងរល ២ៃថ�ម�ង

២ែខ ដល់ ៥ែខ

េរៀងរល ៣ៃថ�ម�ង

៥ែខ ដល់ ១ឆា

េរៀងរល១សបា

១ឆា ដល់ ៣ឆា

េរៀងរល ២សបា
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