
 

 

កម្រងសំណួរចមរលើយទាក់ទងនឹងគមម្ោង  
“Manulife បរបូិរណ៍” 

I. ស្សែងយល់ពើផលិតផល 

១. ត ើអ្វើតៅជាគតរោង Manulife បរបូិរណ៍? 

Manulife បរបូិរណ៍ គឺជាផលិ ផលការពារអាយុជើវ ិដែលោន ម្លៃសលរលយតោយភ្ជា ប់លកជាលួយនូវ៖ 
• អ្ ថរបតោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់ 

• អ្ ថរបតោជន៍របចមំ្ងងតព្យលសរោកលនទើរតព្យទ្យ 
• របាក់សំណងករណើ ពិ្យការភ្ជព្យទងំរសងុ ឬលរណភ្ជព្យបណ្តា លព្យើជំងឺ 

• របាក់សំណងករណើ ពិ្យការភ្ជព្យទងំរសងុ ឬលរណភ្ជព្យបណ្តា លលកព្យើតររោះថ្នា ក់ 

 

តោកអ្ាកអាចតធ្វើការតរជើសតរ ើសទ្ិញផលិ ផលព្យើកញ្ចប់ការពារ Manulife បរបូិរណ៍បឋល Manulife បរបូិរណ៍លធ្យល ឬ 

Manulife បរបូិរណ៍ឧត្តមដែលរកលុហ ុនបានតរៀបចំ ឬតៅតាលរយៈតព្យលម្នការការពារ ដផែកតលើ រលវូការរបស់អ្ាក។ 

 

ជាលួយ Manulife បរបូិរណ៍ តោកអ្ាកក៏អាចតរជើសតរ ើសនូវជតរលើសបង់បុព្យវោភធានារ៉ាប់រងែូចជា របចរំ ើោស របចំ
ឆោស ឬ របចឆំ្ា  ំតែើលបើផដល់ភ្ជព្យងាយរសលួ និងរសបតៅតាលលទ្ធភ្ជព្យម្នការបង់របស់តោកអ្ាក។ 

 

២. តហ ុអ្វើបានជាខំុ្គួរតរជើសតរ ើសទ្ិញផលិ ផលតនោះ? 
 ម្លៃការចំណ្តយតៅតលើការសរោកលនទើរតព្យទ្យ ក៏ែូចជាការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរោនការតកើនត ើងព្យើលួយឆ្ា តំៅលួយឆ្ា  ំ
ែូតចាោះតហើយ Manulife បរបូិរណ៍នឹងអាចជួយកា ់បនថយបនទុកហិរញ្ញវ ថុរបស់តោកអ្ាក និងលនុសសជាទ្ើរសោញ់ 
តោយអ្នុញ្ញញ  ឲ្យអ្ាកតតា  តលើការដងទសំុខភ្ជព្យឲ្យបានលែ ខណៈតព្យលដែលតយើងផាល់ជូននូវអ្ ថរបតោជន៍ហិរញ្ញវ ថុ
ែល់តោកអ្ាក។ 

 

៣. ត ើជំងឺអ្វើខៃោះរ វូបានធានារ៉ាបរងតរកាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់? 

ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ 
 

 

    

 

កម្រិតធ្ងន់ 

1. ជំងឺ
លហារើក
ែំណ្តក់
កាល
ធ្ងន់ធ្ងរ 

2. ជំងឺរងំ
តបោះែងូ 

3. ការវោះកា ់
 សរម្ស
ឈាលតបោះ
ែូង 

4. ការវោះកា ់
សរម្ស
ឈាល
រកហលធំ្ 

(Aorta) 

5.ជំងឺោច់
សរម្ស
ឈាលខួរ
កាល
ធ្ងន់ធ្ងរ 

6.ការខូចតងៃើល
ែំណ្តក់
កាលចងុ
តរកាយ 

7. ជំងឺស ួ
ែំណ្តក់
កាលចងុ
តរកាយ 

8. ការខូច
 រលង
តនាល 

ការវោះកា ់
តៃ ស់បាូរសរ ើរងគ 
9. តបោះែងូ 

10. សួ  

11. តងៃើល 

12.  រលង
តនាល 

13. លំដព្យង 

 
៤. ត ើអ្វើខៃោះជាលកខខណឌ  និង រលវូការសរោប់តធ្វើការទលទរសំណងព្យើអ្ ថរបតោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់? 

អ្ ថរបតោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់ គឺនឹងរ វូផាល់ជូនតៅតព្យលអ្ាករ វូបានធានារ៉ាប់រង បានតធ្វើតរគវនិិចឆ័យ
ត ើញថ្នោនជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់ែូចោនដចងកាុងបណណសនារ៉ាប់រង។  



 

 

សូលអានបណណសនារ៉ាប់រងតោយយកចិ ាទ្ុកោក់។ 
 

៥. ត ើ "រយៈតព្យលលិនរ វូបានធានា" ោនន័យោ៉ា ងែូចតលដចតៅកាុងកិចចសនាធានារ៉ាប់រង? 

រយៈតព្យលលិនរ វូបានធានា គឺសំតៅតលើចំនួនម្ងងកំណ ់ជាក់ោក់លួយ បនាទ ប់ព្យើកាលបរតិចឆទ្បណណសនារ៉ាប់រងចប់តផាើល
ោនសុព្យលភ្ជព្យ ឬ កាលបរតិចឆទ្ផដល់ជូនបណណសនារ៉ាប់រង ឬ កាលបរតិចឆទ្ផាល់សុព្យលភ្ជព្យសារជាងមើត ើងវញិ (កំណ ់
យកកាលបរតិចឆទ្ណ្តលួយដែលតកើ ត ើងតរកាយតគ) តហើយកាុងអំ្ ុងតព្យលតនោះ អ្ាករ វូបានធានារ៉ាប់រងរ វូតធ្វើការរង់ចំ
តែើលបើអាចទលទរសំណងព្យើអ្ ថរបតោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់ ឬអ្ ថរបតោជន៍របចមំ្ងងតព្យលសរោកលនទើរតព្យទ្យ
បាន។ 

• អ្ ថរបតោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់នឹងទ្ូទ ់ជូនតោកអ្ាក របសិនតបើោនជំងឺណ្តលួយតកើ ត ើងតរកាយ
កំ ុងតព្យល ៩០ ម្ងង គិ ព្យើម្ងងបណណសនារ៉ាប់រងចប់តផាើលោនសុព្យលភ្ជព្យ 

• អ្ ថរបតោជន៍របចមំ្ងងតព្យលសរោកលនទើរតព្យទ្យនឹងទ្ូទ ់ជូនតោកអ្ាក របសិនតបើោនជំងឺណ្តលួយរ វូបានតកើ 
ត ើងតរកាយកំ ុងតព្យល ៤៥ ម្ងង រ ើឯការទលទរសំណងតោយសារតររោះថ្នា ក់នឹងលិនោន“រយៈតព្យលលិនរ វូបាន
ធានា”តទ្។ 

 

៦. ត ើខំុ្អាចទ្ទ្ួលទ្ឹករបាក់រ  ប់លកវញិតៅតព្យលែល់កាលបរតិចឆទ្ផុ កំណ ់ម្នបណណសនារ៉ាប់រងដែរឬតទ្? 

បណណសនារ៉ាប់រងតនោះ គឺជារបតភទ្គតរោងការការពារសុទ្ធ។ តោកអ្ាកនឹងលិនទ្ទ្ួលផលរបតោជន៍ែល់កាលកំណ ់ ឬ
ផលរបតោជន៍លោះបង់បណណសនារ៉ាប់រង (រម នការបង់របាក់រ  ប់តៅវញិតនាោះតទ្ កាុងករណើ ដែលអ្ាករ វូបានធានា
រ៉ាប់រងតសាើសុំបញ្ចប់សុព្យលភ្ជព្យម្នបណណសនារ៉ាប់រងលុនកាលកំណ ់)។ 

របសិនតបើតោកអ្ាករ វូការគតរោងការការពារជាលួយនឹងការសនសំ តយើងោនផលិ ផលតផសងតទ្ៀ ដែលតោកអ្ាកអាច
តធ្វើការពិ្យចរណ្តបាន។ សូលចូលតៅកាន់តគហទ្ំព័្យររបស់តយើង www.manulife.com.kh ឬជួបជាលួយទ្ើរបឹកាធានា
រ៉ាប់រង ឬលន្តនាើជំនាញរបឹកាធានារ៉ាប់រងរបស់តយើង។ 

 

II. លកខណ:សរបតតិម ើរបើទទួលបានការធានារ៉ាប់រង 
៧. ត ើអ្ាកណ្តខៃោះោនសិទ្ធិទ្ិញផលិ ផលតនោះ? 
ផលិ ផលតនោះ គឺផដល់ជូនរល់អ្ ិងិជនដែលោនអាយុចប់ព្យើ ១៨ ែល់ ៦០ឆ្ា ។ំ 

 

៨. ត ើ រលវូឲ្យោនការពិ្យនិ យសុខភ្ជព្យដែរឬតទ្? 

 រលវូការពិ្យនិ យសុខភ្ជព្យនឹងរ វូបានកំណ ់តៅតព្យលដែលតោកអ្ាកោក់ពាកយតសាើសុំធានារ៉ាប់រង។ តយើងខំុ្នឹងពិ្យនិ យ
តលើលតោយរបងុរបយ័ ាតលើចំនួនទ្ឹករបាក់ម្នការធានារ៉ាប់រង អាយុរបស់អ្ាករ វូបានធានារ៉ាប់រង និងចតលៃើយរបស់តោក
អ្ាកចំតពាោះសំណួរតៅកាុងពាកយតសាើសុំ តែើលបើកំណ ់ថ្នត ើការពិ្យនិ យសុខភ្ជព្យចបំាច់ឬតទ្។ តនោះគឺជាការអ្នុវ ាទ្ូតៅដែល
តយើងតធ្វើត ើងតែើលបើធានាថ្ន តយើងអាចផាល់តសវាកលមលែបំផុ សរោប់តោកអ្ាក និងលនុសសជាទ្ើរសោញ់។ 

 

៩. ត ើខំុ្អាចទ្ិញផលិ ផលតនោះបានតោយរតបៀបណ្ត? 

តោកអ្ាកអាចរកទ្ិញផលិ ផលតនោះ បានតាលរយៈ៖ 
• ទ្ើរបឹកាធានារ៉ាប់រងព្យើសាខា និងលជឈលណឌ លអាជើវកលមរបស់តលនូឡាយហវ៍ តខលបូឌា ឬ 

• លន្តនាើជំនាញរបឹកាធានារ៉ាប់រង របស់តយើងតៅតាលធ្នាររ ABA និងធ្នាររសាថ បនាទ្ូទងំរបតទ្សកលពុជា ឬ 

• តោកអ្ាកអាចតផ្ើសារតាលរយៈតគហទ្ំព័្យរសាធារណៈ ឬតៅកាន់ទ្ំព័្យរតហវសប ុកផៃូវការរបស់តយើង។ រកលុការងារដផាក
លក់របស់តលនូឡាយហវ៍ នឹងទក់ទ្ងតៅតោកអ្ាកតែើលបើតធ្វើការព្យនយល់បដនថលអំ្ព្យើផលិ ផល។ 
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១០. ត ើទ្ឹករបាក់ធានារ៉ាប់រងចំនួនប៉ា ុនាម នដែលខំុ្អាចទ្ិញបាន? 

Manulife បរបូិរណ៍ ោនបើកញ្ចប់ដែលផដល់ភ្ជព្យងាយរសលួ សរោប់តោកអ្ាកកាុងការតរជើសតរ ើស៖ 

អតថម្បមោជន៍ 

(គិ ជាែុោៃ អាតលរកិ) 
បរបូិរណ៍បឋរ បរបូិរណ៍រធ្យរ បរបូិរណ៍ឧតតរ 

អ្ ថរបតោជន៍លរណភ្ជព្យ ១០.០០០ ១៥.០០០ ២០.០០០ 

អ្ ថរបតោជន៍ពិ្យការភ្ជព្យទងំរសងុ ១០.០០០ ១៥.០០០ ២០.០០០ 

អ្ ថរបតោជន៍លរណភ្ជព្យបណ្តា លលកព្យើតររោះថ្នា ក់ 

២០.០០០ ៣០.០០០ ៤០.០០០ អ្ ថរបតោជន៍ពិ្យការភ្ជព្យទងំរសងុបណ្តា លលកព្យើ
តររោះថ្នា ក់ 

អ្ ថរបតោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់ ១០.០០០ ១៥.០០០ ២០.០០០ 

អ្ ថរបតោជន៍របចមំ្ងងតៅតព្យលសរោកលនទើរតព្យទ្យ  ១០ ១០ ១០ 

 

១១. ត ើខំុ្អាចទ្ិញបដនថលនូវទ្ឹករបាក់ធានារ៉ាប់រងព្យើតលើកញ្ចប់តនោះបានដែរឬតទ្? 

 សូលតធ្វើការតសាើសុំ និងសាកសួរតៅកាន់ទ្ើរបឹកាធានារ៉ាប់រង ឬលន្តនាើជំនាញរបឹកាធានារ៉ាប់រងអំ្ព្យើចំនួនដែលតោកអ្ាក
ចង់ទ្ិញបដនថល តយើងខំុ្អាចពិ្យចរណ្តចំតពាោះករណើ ដែលពាកយតសាើសុំោនទ្ឹករបាក់តលើសព្យើ ២0,000 ែុោៃ រអាតលរកិ។ 

 

III. ការបង់បុពែលាភធានារ៉ាប់រង 

១២. ត ើការបង់បុព្យវោភធានារ៉ាប់រងទបបំផុ ោន ម្លៃប៉ា ុនាម ន? 

ការបង់បុព្យវោភធានារ៉ាប់រងលិនរ វូបានកំណ ់ចំនួនអ្បបបរោតនាោះតទ្សរោប់ផលិ ផលតនោះ ប៉ា ុដនាទ្ឹករបាក់ធានា
រ៉ាប់រងរ វូបានកំណ ់ចំនួនអ្បបបរោិរ ឹល ១0,000 ែុោៃ រអាតលរកិ តហើយការបង់បុព្យវោភធានារ៉ាប់រងនឹងដរបរបលួ
តាលអាយុ តភទ្ និងចំនួនទ្ឹករបាក់ធានារ៉ាប់រង។ 

 

១៣. ត ើោនវធិ្ើបង់បុព្យវោភធានារ៉ាប់រងអ្វើខៃោះ? 

 តោកអ្ាកអាចតរជើសតរ ើសវធិ្ើបង់បុព្យវោភធានារ៉ាប់រងែូចជា៖ របចរំ ើោស របចឆំោស និងរបចឆំ្ា ។ំ 

 

១៤. ត ើខំុ្អាចតៃ ស់បាូរវធិ្ើបុព្យវោភធានារ៉ាប់រងព្យើលួយតៅលួយបានដែរឬតទ្? 

តោកអ្ាកអាចតធ្វើការតៃ ស់បាូរវធិ្ើបង់បុព្យវោភធានារ៉ាប់រងបាន។ ទ្ើរបឹកាធានារ៉ាប់រង ឬ លន្តនាើជំនាញរបឹកាធានារ៉ាប់រង
របស់តោកអ្ាកអាចជួយអ្ាកជាលួយនឹងពាកយតសាើសុំតធ្វើការតៃ ស់បារូបាន ឬតោកអ្ាកអាចលកកាន់ការោិល័យតលនូ
ឡាយហវ៍ដែលតៅជិ តោកអ្ាកបំផុ សរោប់ែំតណើ រការតៃ ស់បាូរវធិ្ើបង់បុព្យវោភធានារ៉ាប់រង។ 

 

IV. ការទារទារសំណង 

១៥. ត ើខំុ្អាចតធ្វើការទលទរសំណងតាលរតបៀបណ្ត? 

សរោប់អ្ ថរបតោជន៍ ពិ្យការភ្ជព្យទងំរសងុ លរណភ្ជព្យ និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់ តោកអ្ាក ឬអ្ាកទលទរសំណងអាច
ទក់ទ្ងលកកាន់ទ្ើរបឹកាធានារ៉ាប់រង ឬ លន្តនាើជំនាញរបឹកាធានារ៉ាប់រងរបស់តោកអ្ាក តែើលបើជួយអ្ាកកាុងការបំតព្យញពាកយ
ទលទរសំណង។ តោកអ្ាកក៏អាច៖ 

• លកកាន់រគប់សាខារបស់តយើង 

• តផ្ើអុ្ើដលលលកតយើងតាលរយៈ claims_service_kh@manulife.com 

• តផ្ើសារលកកាន់ទ្ំព័្យរ Facebook របស់ Manulife Cambodia 
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• ឬ ទ្ូរស័ព្យទលកតយើងតោយឥ គិ ម្ងៃតាលរយៈតលខ៖ ១៨០០-២១១-២១១ 
 

សរោប់អ្ ថរបតោជន៍របចមំ្ងងតព្យលសរោកលនទើរតព្យទ្យ តោកអ្ាកអាចោក់ពាកយតសាើសុំសំណងតាលរយៈ EasyClaim 

តោយចូលតៅកាន់ https://www.manulife.com.kh/en/services/claim 

 

១៦. ត ើការទ្ូទ ់សំណងរ វូការរយៈតព្យលប៉ានុាម ន? 
ជាទ្ូតៅការទ្ូទ ់សំណងនឹងរ វូចំណ្តយរយៈតព្យល ៥ ម្ងងម្នម្ងងតធ្វើការ។ តែើលបើតជៀសវាងការយឺ ោ៉ា វតផសងៗ សូល
បំតព្យញពាកយទលទរសំណង និងលកខខណឌ ទងំអ្ស់ឲ្យបានរ ឹលរ វូ។ សរោប់ព័្យ ៌ោនលលែិ សូលចូលតៅកាន់៖  
https://www.manulife.com.kh/en/services/claim 
 

V. លកខខណឌ  
១៧. ត ើជំងឺសថិ កាុងែំណ្តក់កាលអ្វើខៃោះ ដែលរ វូបានធានារ៉ាប់រង? 

Manulife បរបូិរណ៍ ជាផលិ ផលការពារសទុ្ធសាធ្ ដែលផាល់អ្ ថរបតោជន៍ព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់ និងអ្ ថ
របតោជន៍របចមំ្ងងតព្យលសរោកលនទើរតព្យទ្យ។ តោកអ្ាកអាចដសវងរកព័្យ ៌ោនលលែិ ព្យើលកខខណឌ ធានារ៉ាប់រងសរោប់ជំងឺ
ធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់នើលួយៗ និងការទលទរសំណងតព្យលសរោកលនទើរតព្យទ្យ តៅកាុងបណណសនារ៉ាប់រងរបស់តោកអ្ាក។ 

 

១៨. របសិនតបើរកត ើញសាថ នភ្ជព្យ ឬជំងឺោនព្យើលុនរសាប់ ត ើបណណសនារ៉ាប់រងនឹងរ វូលុបតចលវញិដែរឬតទ្? 

“សាថ នភ្ជព្យ ឬជំងឺដែលោនព្យើលុនរសាប់” សំតៅតលើជំងឺ ឬសញ្ញញ /តរគសញ្ញញ ម្នជំងឺ ឬរបួសដែលតកើ ោនលុនកាល
បរតិចឆទ្បណណសនារ៉ាប់រងចប់តផដើលោនសុព្យលភ្ជព្យ ឬកាលបរតិចឆទ្ផដល់ជូនបណណសនារ៉ាប់រង ឬលុនកាលបរតិចឆទ្ផាល់សុ
ព្យលភ្ជព្យបណណសនារ៉ាប់រងសារជាងមើ។ សាថ នភ្ជព្យ ឬជំងឺោនព្យើលុនរសាប់គឺជាដផាកលួយម្នករណើ លិនធានាម្នអ្ ថ
របតោជន៍ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរករលិ ធ្ងន់ និងអ្ ថរបតោជន៍សរោករបចមំ្ងងតព្យលសរោកតៅលនទើរតព្យទ្យ។ 
 

តយើងខំុ្សូលតលើកទ្ឹកចិ ាឲ្យតោកអ្ាកបញ្ញា ក់ព័្យ ៌ោនតនោះឲ្យបានចាស់ោស់តៅកាុងពាកយតសាើសុំ ឬតៅកាុងភសាុតាងម្ន
ការធានារ៉ាប់រង តែើលបើតជៀសវាងផលវបិាកកាុងការទលទរសំណង តោយសារ “សាថ នភ្ជព្យ ឬជំងឺដែលោនព្យើលុនរសាប់” 
ឬ “ការផដល់ព័្យ ៌ោនលិនរ ឹលរ វូណ្តលួយ”។ 

 

១៩. ត ើរកលុហ ុននឹងសងទ្ឹករបាក់រ  ប់លកវញិប៉ា ុនាម ន កាុងករណើ ោនការលុប ឬតបាោះបង់តចលបណណសនារ៉ាប់រង? 

បណណសនារ៉ាប់រងតនោះ គឺជាផលិ ផលធានារ៉ាប់រងអាយុជើវ ិោនកាលកំណ ់។ តោកអ្ាកនឹងលិនទ្ទ្ួលបានទ្ឹករបាក់
រ  ប់លកវញិតនាោះត ើយ កាុងករណើ ដែលតោកអ្ាកសតរលចចិ ាតបាោះបង់តចលបណណសនារ៉ាប់រងរបស់តោកអ្ាក។ 
តយើងខំុ្សូលដណនាតំោកអ្ាកឲ្យពិ្យភ្ជកាជាលួយទ្ើរបឹកាធានារ៉ាប់រង ឬ លន្តនាើជំនាញរបឹកាធានារ៉ាប់រងតែើលបើរកជតរលើស
ដែលសលរលយសរោប់តោកអ្ាក។ 

 

២០. ត ើោច ស់បណណសនារ៉ាប់រងដែលសតរលចចិ ាឈប់បនាបង់បុព្យវោភធានារ៉ាប់រង ោនជតរលើសអ្វើតផសងដែរឬតទ្? 

លុនតព្យលតោកអ្ាកសតរលចចិ ាតបាោះបង់បណណសនារ៉ាប់រងរបស់តោកអ្ាក តយើងខំុ្សូលដណនាឲំ្យតោកអ្ាកពិ្យភ្ជកា
ជាលួយទ្ើរបឹកាធានារ៉ាប់រង ឬ លន្តនាើជំនាញរបឹកាធានារ៉ាប់រងរបស់តោកអ្ាកតែើលបើរកជតរលើសដែលសលរលយសរោប់    
អ្ាក។ 

 

របសិនតបើអ្ាកជួបការលំបាកដផាកហិរញ្ញវ ថុ អ្ាកអាចតរជើសតរ ើសតៃ ស់បាូរតៅវធិ្ើបង់បុព្យវោភធានារ៉ាប់រង ដែល ិចដ ញឹក
ញាប់ជាងលុន។ 

 

https://www.manulife.com.kh/en/services/claim.html
https://www.manulife.com.kh/en/services/claim.html


 

 

របសិនតបើអ្ាកោនអារលមណ៍ថ្នគតរោងតនោះលិនរសបតាល រលវូការរបស់តោកអ្ាក ឬរបសិនតបើតរលតៅរបស់តោកអ្ាក
ោនការតៃ ស់បាូរ ទ្ើរបឹកាធានារ៉ាប់រង ឬ លន្តនាើជំនាញរបឹកាធានារ៉ាប់រងរបស់តោកអ្ាកអាចជួយអ្ាកកាុងការតរជើសតរ ើស
គតរោងងមើដែលសលរសបជាលួយតោកអ្ាក។ 

 

២១. ត ើអ្ ិងិជនបចចុបបនារបស់តយើងអាចទ្ិញផលិ ផលតនោះបានដែរឬតទ្? 

រគប់រល់អ្ ិងិជនបចចុបបនា និងងមើរបស់តយើងអាចទ្ិញផលិ ផលតនោះបាន។ 

 


