
ការណែ�នាំអំំំពីី
ប�ឹ� ងតវ៉ាារបស់់
អំតិថិិជន
ប្រ�សិិនបើ�ើមានអី្វីើមួួយដែ�លបើយើងអាចដែ�លមួអ ឬអ្វីន�មិួនបើ�ញចិត្តតនឹងផលិត្តផល បើសិវា�មួម �ុគ្គគលិ� ឬ�ំបើ�ើ រការបើ�ះប្រ�យ��តឹ ងត្តវាារ�ស់ិបើយើង វាសំិខាន់
ដែ�លបើយើងបាន�ឹងឮអំ្វី�ើវា បើ�ើមួីើបើយើងអាចដែ�ត្តប្រមួវូអី្វីើៗឱ្យយបានប្រតឹ្តមួប្រត្តវូ។

បើយើងនឹងទទួលយ���តឹ ងត្តវាារ�ស់ិអ្វីន�យ៉ាា ងយ�ចិត្តតទុ���់ បើ�ីើការជាមួួយអ្វីន�បើ�ើមួីើបើ�ះប្រ�យ��តឹ ងត្តវាារ�ស់ិអ្វីន� បើ�ើយ�ាយ៉ាមួដែសិងីរ��ំបើ�ះប្រ�យ
ដែ�លប្រតឹ្តមួប្រត្តវូ និងសិមួបើ�តុ្តផល។ 

គោ�លការ�៍គោ�ះស្រា�យប�ឹ� ង
តវ៉ាារបស់់គោយីង
បើ�បើ�លបើ�ើើយត្ត�បើ�នឹង��តឹ ងត្តវាារ�ស់ិអ្វីតិ្តថិិជនបើ��នងុប្រ�បើទសិ
អូ្វីប្រ�ត លើ ប្រគ្គ�់បើ�លបើវលា �ុគ្គគលិ� និងតំ្ត�ងរ�ស់ិបើយើងនឹង៖ 

1. បើ�ីើឱ្យឱ្យយយប្របា��ថាអ្វីតិ្តថិិជនរ�ស់ិបើយើងអាចបើ�ីើ��តឹ ងត្តវាាមួ�
បើយើង បើ�យឥត្តគិ្គត្តថ្លៃថិើ។

2. �ត �់អ្វីតិ្តថិិជនរ�ស់ិបើយើង បើ�ើយចំ�យបើ�លដែសិងីយល់�ើ�ងីល់
រ�ស់ិ�ួ�បើគ្គ។

3. ចាត់្តវធិានការបើ�យបើ�ម ះប្រត្តង់ ជា�់លា�់ និងយុត្តតិ�ម៌ួ�នងុការ
បើ�ះប្រ�យរាល់��តឹ ងត្តវាា។ 

4. ផតល់សិិទិិអំ្វី�ច�ល់និបើយ៉ាជិត្ត និងអ្វីន�តំ្ត�ងរ�ស់ិបើយើង  
បើ�ើមួីើចាត់្តវធិានការប្រ���បើ�យសិិទិិអំ្វី�ច និងសុិចរតិ្តភា� 
បើ�បើ�លមានការបើសុិើ�អ្វីបើងេត្ត និងការបើ�ះប្រ�យ��តឹ ងត្តវាា។

5. ជូន�ំ�ឹង�ល់អ្វីតិ្តថិិជនរ�ស់ិបើយើង ឬអ្វីន�តំ្ត�ងរ�ស់ិ�ួ�បើគ្គឱ្យយ
ទាន់�ចុុ�ីននភា� អំ្វី�ើ�ំបើ�ើ រការថ្លៃន��តឹ ងត្តវាារ�ស់ិ�ួ�បើគ្គ បើប្រ�ើ
ភា�អ្វីង់បើគ្គើសិ�មួញ្ញញ និង�ិចារ�ជំនួយការទំនា�់ទំនង  
ឬលទឋភា�ចូលបើប្រ�ើប្របាស់ិ�មួួយដែ�ល�ួ�បើគ្គអាចប្រត្តវូការ។ 

6. សូិមួអ្វីភ័័យបើទាសិភាើ មួៗ បើ�បើ�លដែ�លបើយើង�ឹងខ្លួើួនថាបើយើង
បានបើ�ីើខុ្លួសិ បើ�ើយអ្វីនុវត្តតការបើ�ីើបើត្តសិត 'បើត្តើបើយើងគួ្គរ' រ�ស់ិ�នាគារ 
Commonwealth Bank បើ�ើមួីើដែ�ត្តប្រមួវូអី្វីើៗឱ្យយបានប្រតឹ្តមួប្រត្តវូ។

7. �ិចារ��ើ�ា នភា�ផ្ទាា ល់ខ្លួើួនរ�ស់ិអ្វីតិ្តថិិជនបើយើងបើ�យមានការ
គិ្គត្តគូ្គរ និងការបើគារ� ជា�ិបើសិសិប្រ�សិិនបើ�ើ�ួ�បើគ្គ�ំ�ុងជួ�ប្រ�ទះ
ភា�ងាយរងបើប្រគាះ និងផតល់ការគាបំ្រទសិមួប្រសិ�។

8. បើសុិើ�អ្វីបើងេត្ត�តឹ ងត្តវាាឱ្យយបាន�មត់្តចត់្ត និងបើ�យគាម នការយឺត្តយ៉ាា វ
ដែ�លមិួនចាបំាច់។ 

9. ការ�ាយ៉ាមួ�ិត្តប្របា�� បើ�ើមួីើបើ�ះប្រ�យ��តឹ ងត្តវាាឱ្យយបាន
ឆា�់រ�័សិ តាមួដែ�លអាចបើ�ីើបាន និងផតល់សំិ�ង�ិរញ្ញញវត្តាុភាើ មួៗ 
ដែ�លវាជាការប្រតឹ្តមួប្រត្តវូ�នងុការបើ�ីើដែ���បើនះ។ 

10. សិ�ការជាមួួយ�ា �័ន�ំបើ�ះប្រ�យជបើមាើ ះ�ើខាងបើប្រ�។

11. បើរៀនសូិប្រត្ត�ើ��តឹ ងត្តវាាដែ�លបើយើងទទួលបាន និ�ញ្ហាា កាន់ដែត្ត
តឹ្តងដែត្តងបើ�ើង ដែ�លអាច�ាះពាល់�ល់អ្វីតិ្តថិិជនបើផេងបើទៀត្ត។

12. �ាយ៉ាមួបើជៀសិវាង�ំបើ�ើ រការផើូវចា�់ បើ�បើ�ល�ដែ�លអាចបើ�ីើ
បើ�បាន បើ�យបើប្រ�ើ�ំបើ�ើ រការបើ�ះប្រ�យជបើមាើ ះជំនួសិវញិ ។

13. បើ��ដែនើងដែ�លមិួនអាចបើជៀសិផុត្ត�ើ��តឹ ងវវិាទ បើយើងនឹងប្រ�កាន់
ខាា �់នូវបើគាលការ�៍��តឹ ងវវិាទគំ្គររូ�ស់ិ CBA បើ�តាមួបើគ្គ�ទំ�័រ 
www.commbank.com.au/mlp

http://www.commbank.com.au/mlp


ការគោ�ើីប�ឹ� ងតវ៉ាា
មានវ�ិើ�មួញ្ញញៗ មួួយចំនួនបើ�ើមួីើបើ�ីើ��តឹ ងត្តវាា បើ�ើមួីើអ្វីន�អាចបើប្រជើសិបើរ �សិ
យ�វ��ើ�មួួយ ដែ�លសិមួប្រសិ�នឹងអ្វីន��ំផុត្ត។

បើប្រ�ើទប្រមួង់ដែ���ទតាមួអ្វីនឡាញរ�ស់ិបើយើង បើ�តាមួបើគ្គ�ទំ�័រ
www.commbank.com.au/retail/complaints-
compliments-form

ទូរសិ�ាមួ�បើយើងតាមួបើលខ្លួ 1800 805 605 �ើប្រ�បើទសិ
អូ្វីប្រ�ត លើ ឬ +61 2 9687 0756 �ើបើប្រ�ប្រ�បើទសិ
(បើមាា ង 8 ប្រ�ឹ� - បើមាា ង 6 លាា ច ថ្លៃថិាចនា-ថ្លៃថិាសុិប្រ� បើមាា ងប្រ�ងុ
សុិើ�នើយ/ដែមួាល�៊ន)

បើ�បើ�លបើ�ទូរសិ�ា�ើបើប្រ�ប្រ�បើទសិបើ�យបើប្រ�ើទូរសិ�ាថ្លៃ�រ�ស់ិ
អ្វីន� ការគិ្គត្តថ្លៃថិើ�ំរតិ្តសិតង់�របើលើការបើប្រ�ើទូរសិ�ា�ើ�របើទសិ (រ ាមូួើង/
roaming) អាចនឹងប្រត្តវូអ្វីនុវត្តត។ បើ�ើមួីើបើជៀសិវាងការគិ្គត្តថ្លៃថិើ
បើលើការទូរសិ�ា�ើ�របើទសិ សូិមួបើប្រ�ើទូរសិ�ាដែខ្លួេ បើ�ើមួីើទូរសិ�ាបើ�
កាន់់ការ �ទូរសិ�ាអ្វីនតរជាតិ្ត�នងុប្រ�បើទសិដែ�លអ្វីន��ំ�ុង�ន �់បើ� 
បើ�យផតល់ឱ្យយ�ួ�បើគ្គនូវបើលខ្លួទូរសិ�ារ�ស់ិបើយើង។

អ្វីបើញ្ញាើញមួ��ខា�មួួយរ�ស់ិបើយើង  
www.commbank.com.au/locate 

សិរបើសិរបើ�កាន់ប្រ�មុួទទួល��តឹ ងត្តវាារ�ស់ិបើយើងបើ� CBA៖
Group Customer Relations 
Reply Paid 41 Sydney, NSW 2001

មិួនចាបំាច់បើប្រ�ើដែត្តមួបើទ បើយើងនឹង�ង់ថ្លៃថិើថ្លៃប្រ�សិ�ើ យ៍ជូន។

សូិមួប្របា�់�ួ�បើយើង៖

• បើ�ម ះរ�ស់ិអ្វីន� និង�័ត៌្តមានលមួអិត្តសិប្រមា�់ទា�់ទងដែ�លអ្វីន�ចង់
បើប្រ�ើ - បើទាះជាយ៉ាា ង��តើ អ្វីន�អាច��់��តឹ ងត្តវាាជាល�ខ�ៈ
អ្វីនាមិួ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីន�ចង់ 

• បើត្តើ��តឹ ងត្តវាារ�ស់ិអ្វីន�គឺ្គអំ្វី�ើអី្វីើ រមួួទាងំផលិត្តផល ឬបើសិវា�មួម
ដែ�លអ្វីន��ំ�ុងត្តវាា និងអី្វីើដែ�លបានបើ�ើត្តបើ�ើងខុ្លួសិ និង
�ំបើ�ះប្រ�យដែ�លអ្វីន��ំ�ុងដែសិងីរ�។

តាមួរយៈការផតល់ឱ្យយបើយើងនូវ�័ត៌្តមានជាបើប្រចើន តាមួដែ�លអាចបើ�ីើបើ�
បានបើនាះ អ្វីន�នឹងជួយបើយើងបើ�ើមួីើបើ�ះប្រ�យបើរឿងរាាវឱ្យឱ្យយយបាន
កាន់ដែត្តបើលឿន។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីន�មានឯ��រគាបំ្រទ�មួួយ សូិមួ
បើរៀ�ចំឱ្យយបានរចួរាល់ បើ�បើ�លអ្វីន�បើ�ីើ��តឹ ងត្តវាារ�ស់ិអ្វីន�។

ស្រាបសិ់នគោបីអំនកស្រាតវូការជំនួយគោ�ីម្បីីី
គោ�ើីប�ឹ� ងតវ៉ាា
ផ្តតល់់សិិទិិ្ធិអនុុញ្ញាា តឱ្យយអនកផ្សេផ្តេងផ្សេ�ើម្បី ើីជួួយអនក
អ្វីន�អាចដែត្តងតាងំនរ�មាន �់បើផេងបើទៀត្ត (ដែ�លប្រត្តវូដែត្តមានអាយុ 18 ឆាន  ំ
ឬអាយុបើលើសិបើនះ) បើ�ើមួីើប្រគ្គ�់ប្រគ្គងពា�យ��តឹ ងរ�ស់ិអ្វីន��នងុនាមួអ្វីន� 
ឧទា�រ�៍ មិួត្តតភ័័�តិ ឬសិមាជិ�ប្រគ្គ�ួរ អ្វីន�តំ្ត�ងដែផន�ចា�់ ឬមានការ
ដែត្តងតាងំជាផើូវការបើផេងបើទៀត្ត ឬអ្វីន�ប្រ�ឹ�ាដែផន��ិរញ្ញញវត្តាុ។ ជាទូបើ� បើយើង
នឹងនិយ៉ាយជាមួួយអ្វីន�តំ្ត�ងរ�ស់ិអ្វីន� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីន�អ្វីនុញ្ហាញ ត្តឱ្យយបើយើង
បើ�ីើ�ូបើចនះ �ាុដែនត�នងុ�រ�ើ ខ្លួើះ បើយើងប្រ�ដែ�លជាប្រត្តវូការទទួលបាន�័ត៌្តមាន
�ដែនាមួ (�ូចជាការដែត្តងតាងំជាផើូវការរ�ស់ិ�ួ�បើគ្គ) �ើ�ួ�បើគ្គជាមុួនសិិន។ 

ផ្សេសិចកតើណែ�នាំងំាយយល់់ជាភាសាអង់ផ្សេ�េសិផ្សេ�ើម្បី ើីផ្សេ�ើើប�ត� ងតវ៉ាា
មួនុសិេជាបើប្រចើន�ិបា�អាន និងយល់�័ត៌្តមានជាលាយល�ខ�៍អ្វី�េរ។ 
ភា�អ្វីង់បើគ្គើសិដែ�លងាយប្រសិលួយល់ គឺ្គប្រសិបើ�ៀងគាន បើ�នឹងភា�
ដែ�លមិួនសិមគុ្គ�ម ញ សិបើងខ� និងងាយយល់។ បើសិច�តើដែ�នាងំាយ
យល់អំ្វី�ើ��តឹ ងត្តវាា ជាភា�អ្វីង់បើគ្គើសិរ�ស់ិបើយើង �នយល់�ើរបើ�ៀ� 
��់ពា�យ��តឹ ង និងអី្វីើដែ�លបើ�ើត្តបើ�ើងប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីន��តឹងត្តវាា។ អ្វីន�
អាចរ�បើ�ើញវាបើ�តាមួបើគ្គ�ទំ�័រ www.commbank.com.au/
easyenglishcomplaintguide

ផ្សេល់ខ Teletype (TTY)
បើសិវា�មួមវាយទូរសិ�ាសិប្រមា�់មួនុសិេថិើង់ �ិបា��ត �់ ឬមាន�ញ្ហាា �នងុការ
និយ៉ាយ។

ទូរសិ�ាបើ�បើលខ្លួ 133 677 �នាា �់មួ�បើសិនើសំុិបើលខ្លួ 13 2221

សារប្រា�ប្រាស័ិយទាក់ទ្ធិងជាមួ្បីយជួនុពិិការ SMS
បើសិវា�មួមប្របាប្រស័ិយទា�់ទងសិប្រមា�់មួនុសិេថិើង់ �ិបា��ត �់ ឬមាន�ញ្ហាា
�នងុការនិយ៉ាយ។

�រជាអ្វី�េរ 0423 677 767

សិប្រមា�់�័ត៌្តមាន�ដែនាមួ សូិមួចូលបើ�កាន់បើសិវា�មួមជាតិ្តដែផន� 
ប្របាប្រស័ិយទា�់ទងជាមួួយជន�ិការ (NRS) បើ�តាមួបើគ្គ�ទំ�័រ  
www.communications.gov.au/what-we-do/phone/
services-people-disability/accesshub. អ្វីន�នឹងប្រត្តវូការ 
ចុះបើ�ម ះជាមួួយ NRS មុួនបើ�លបើប្រ�ើប្របាស់ិបើសិវា�មួមរ�ស់ិ�ួ�បើគ្គ។

ផ្សេល់ខប្រា�ប្រាស័ិយទាក់ទ្ធិងសិប្រា�ប់ជួនុពិិការជាសំិផ្សេ�ង
បើសិវា�មួមប្របាប្រស័ិយទា�់ទងសិប្រមា�់ជន�ិការជាសំិបើ�ង  
សិប្រមា�់អ្វីន�ដែ�លមាន�ញ្ហាា �នងុការនិយ៉ាយ។

ទូរសិ�ាបើ�បើលខ្លួ 1300 555 727  
�នាា �់មួ�បើសិនើសំុិបើលខ្លួ 13 2221

ផ្សេសិវ៉ាកម្បីមអនកបកណែប្រាបផ្ទាា ល់់�ត់
ប្រ�សិិនបើ�ើភា�អ្វីង់បើគ្គើសិមិួនដែមួនជាភា��ំ�ូងរ�ស់ិអ្វីន�បើទ អ្វីន�អាច
ចូលបើប្រ�ើប្របាស់ិបើសិវា�មួមអ្វីន���ដែប្រ�ផ្ទាា ល់មាត់្តបើ�យឥត្តគិ្គត្តថ្លៃថិើ តាមួរយៈ
បើសិវា�មួម��ដែប្រ�ភា�សិរបើសិរ និងអ្វីន���ដែប្រ�ផ្ទាា ល់មាត់្ត (TIS) បើ�តាមួ
បើគ្គ�ទំ�័រ www.tisnational.gov.au។ បើសិវា�មួមបើនះប្រត្តវូបានផតល់ជូន
បើ�យប្រ�សួិង�ិចុការ�នងុប្រ�បើទសិ បើ�ើយអាចរ�បានជាង 150 ភា�។ 
សូិមួប្របា�់បើយើង ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីន�ចង់ឱ្យយបើយើងបើរៀ�ចំបើសិវា�មួមបើនះជូនអ្វីន�។

http://www.commbank.com.au/retail/complaints-compliments-form
http://www.commbank.com.au/retail/complaints-compliments-form
http://www.commbank.com.au/locate
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/support/docs/complaints-flyer-easy-english.pdf
https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/support/docs/complaints-flyer-easy-english.pdf
http://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub
http://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub
http://www.tisnational.gov.au


គោតីមានអំើីគោកីតគោ�ីងគោ�គោពីលអំនកគោ�ើី
ប�ឹ� ងតវ៉ាា
ផ្សេយើងនុ�ងទ្ធិទួ្ធិល់សាា ល់់ពាកយប�ត� ងតវ៉ាារបស់ិអនក
��តឹ ងត្តវាាភាគ្គបើប្រចើនអាចប្រត្តវូបានបើ�ះប្រ�យបើ�នឹង�ដែនើងឬ�នងុរយៈ 
បើ�ល�ាុនាម នថ្លៃថិា។

ប្រ�សិិនបើ�ើបើយើងមិួនអាចបើ�ះប្រ�យ��តឹ ងត្តវាារ�ស់ិអ្វីន�បើ�នឹង�ដែនើង
បានបើទ បើយើងប្រ�ដែ�លជាប្រត្តវូដែសិងីរ�ប្រ�មុួការងារដែ�លប្រត្តវូនឹង��តឹ ង 
(�ូចជាទំនា�់ទំនងអ្វីតិ្តថិិជនជាប្រ�មុួ) បើ�ើមួីើ�ិនិត្តយបើមួើល��តឹ ងត្តវាាបើនាះ។ 

ប្រ�សិិនបើ�ើ�រ�ើ បើនះបើ�ើត្តបើ�ើង បើយើងនឹងប្របា�់អ្វីន�ឱ្យយ�ឹងថាបើយើងបានទទួល
ពា�យ��តឹ ងរ�ស់ិអ្វីន� (ជាទូបើ�បើ�ថ្លៃថិាបើ�ីើការ�នាា �់) ផតល់បើលខ្លួបើយ៉ាង�ល់
អ្វីន� បើ�ើយប្របា�់អ្វីន�ឱ្យយ�គ ល់បើ�ម ះ និង�័ត៌្តមានទំនា�់ទំនងលមួអិត្តរ�ស់ិ
អ្វីន�ដែ�លនឹងបើ�ះប្រ�យ��តឹ ងត្តវាាបើនាះ ឱ្យយបានឆា�់តាមួដែ�លបើយើងអាច
បើ�ីើបើ�បាន។

ផ្សេយើងនុ�ងវ៉ាយតម្លៃម្បីេព័ិត៌�នុណែ�ល់ផ្សេយើង�នុ និុងផ្សេសុិើបអផ្សេងេត
បញ្ញាា ផ្សេនាំះ
បើយើងនឹងវាយត្តថ្លៃមួើ�័ត៌្តមានដែ�លអ្វីន�ផតល់ឱ្យយបើយើង បើសុិើ�អ្វីបើងេត្ត�ញ្ហាា �ដែនាមួ
បើទៀត្តបើ�ទើ�ដែនើងរ�ស់ិបើយើង ប្រ�សិិនបើ�ើបើយើងប្រត្តវូការ បើ�ើយបើ�ីើការជាមួួយ
អ្វីន�បើ�ើមួីើដែសិងីរ��ំបើ�ះប្រ�យបើ�យសិមួបើ�តុ្តផល។

សិប្រមា�់��តឹ ងត្តវាាអំ្វី�ើផលិត្តផល ឬបើសិវា�មួមធានារាា�់រងទូបើ� បើយើងនឹង
ប្របា�់អ្វីន�អំ្វី�ើវឌ្ឍឍនភា�រ�ស់ិបើយើង យ៉ាា ងបើ�ច�ស់ិបើរៀងរាល់ 10 ថ្លៃថិាថ្លៃន
ថ្លៃថិាបើ�ីើការ បើលើ�ដែលងដែត្តវាប្រត្តវូបានបើ�ះប្រ�យមុួនបើ�ល�ំ�ត់្តបើនះ ឬអ្វីន�
យល់ប្រ�មួបើ�ះប្រ�យបើ�បើ�លបើវលាបើផេង�ើបើនះ។

ផ្សេយើងនុ�ងផ្សេ�ើើការជាមួ្បីយអនកផ្សេ�ើម្បី ើីណែសិើងរកល់ទិ្ធិផ្តល់មួ្បីយ
ណែ�ល់យុតតិ�ម៌្បី។
បើយើងនឹងបើប្រគាងផតល់ឱ្យយអ្វីន�នូវការបើ�ើើយត្ត�ចុងបើប្រកាយចំបើពាះ��តឹ ងត្តវាា
រ�ស់ិអ្វីន� ឱ្យយបានបើលឿនតាមួដែ�លបើយើងអាចបើ�ីើបើ�បាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើយើង
មិួនអាចបើ�ីើ�ូចបើនះ�នងុរយៈបើ�ល 30 ថ្លៃថិាបានបើទ បើយើងនឹងប្របា�់អ្វីន��ើ
បើ�តុ្តផលចំបើពាះការ�នារបើ�លបើនះ ផតល់កាល�របិើចេទ�ល់អ្វីន� ដែ�លអ្វីន�
អាចរ�ឹំងថានឹងទទួលបានលទផិល បើ�ើយ�នតបើ�ីើ�ចុុ�ីននភា�ជូនអ្វីន�អំ្វី�ើ
វឌ្ឍឍនភា�រ�ស់ិបើយើង។

ប្រ�សិិនបើ�ើ��តឹ ងត្តវាារ�ស់ិអ្វីន�ទា�់ទងនឹងការទូទាត់្តប្របា�់តាមួ
បើអ្វី�ចិប្រត្តនិូ� (រមួួទាងំមាា សុិើន ATM, EFTPOS, �ិចុការជំនួញកាត្ត
ឥ�ទាន ការទូទាត់្តប្របា�់តាមួអុ្វីើន�ឺ�ិត្ត និង BPAY) បើយើងនឹងបើប្រគាង
បើ�ើើយត្ត��នងុរយៈបើ�ល 21 ថ្លៃថិា។ ប្រ�សិិនបើ�ើបើយើងមិួនអាចបើ�ើើយត្ត�បាន
ទាន់បើ�លបើទ បើយើងនឹងប្របា�់អ្វីន�ឱ្យយ�ឹង�ើមូួលបើ�តុ្ត។

ស្រាបសិ់នគោបីអំនកមិ្បីនស់បាយចិិតឹន�ង
ការគោ�ើីយតបចុិងគោស្រាកាយរបស់់គោយីង 
ឬការគោ�ះស្រា�យប�ឹ� ងតវ៉ាា 
របស់់អំនក
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្វីន�មិួនបើ�ញចិត្តតនឹងលទផិលថ្លៃន��តឹ ងត្តវាារ�ស់ិអ្វីន�បើទ អ្វីន�អាច
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