
ម��បបួស

បឺហ�ឺ រសាច់េគា 
ជាមួយសាច់្រជកូបីជាន់ ឈីសអីុតាលី
សាឡាត់ និងទឹក្រជលក់្រសីុរ៉ាចាម៉ាយូ៉

ក�ឹបសាំងវ�ច  
ជាមួយសាច់្រជកូបីជាន់ សាច់ែហ៊ម ឈីស ែផ�បឺរ
សុ៊ត សាឡាត់ េប៉ងេប៉ាះ ្រជក់ និងទឹកឌីយុ៉ងេលើនប័ុំងៃរ ៉

្រតីសីុបាសេចៀន 
ជាមួយដ�ឡ�ងចណិំត និងបែន�អាំង 

សាច់មាន់បំពង្រសួយ 
ជាមួយដ�ឡ�ងបពំង បែន� និងទឹក្រជលក់ៃហណាន

ឣហរចម្បង

1 សា� ប្រពា 2 សា� ប្រពា 3 សា� ប្រពា

វា� នីឡា | ដងូ | ទុេរន | ្រកចូឆា� រ | សូកឡូា | �ស�បឺរី

កេរ�ម

នំឈីសេខករសជាតិសា� យ 
ែផ�េឈើ្រសស់ 

នំផាយរសជាតិេប៉ាម 

បែង�ម

នំឈីប និងហ�ក 
ទ័រទីឡាបន�ះជាមួយទឹក្រជលក់ែផ�បឺរខាប់
និងេប៉ងេប៉ាះសាល់សា 

ដ�ឡ�ងបំពងហ� �ដា 
ដ�ឡ�ងេចៀនជាមួយទឹក្រជលក់ហ��ដា

ឃ�ី សាឌីឡា 
សាច់មាន់ជាមួយទឹក្រជលក់ែផ�បឺរខាប់ និង្រគមីជរូ

មឹកបំពង 
ជាមួយទឹកសីុអីុវ្រកចូឆា� រហឹរ 

ផា� ខាត់ណាបុ៉បខន 
ជាមួយទឹកេម�សេខៀវ

ឣហរស្រមន់

ញាំសាច់េគា 
សាច់េគា េប៉ងេប៉ាះ ខ�ឹមបារាំង ្រតសក់
សែណ� កដ�លងី េម�ស 

ចានផកូ 
បាយសូ៊សីុ ្រតធីណូា ែផ�បឺរ សែណ� កេខៀវ
្រតសក់ ្រគាប់ល� វា� ន់តាន់បន�ះ

ញាំសាឡាត់សីុហ� 
សាច់្រជកូបីជាន់ សុ៊ត ្រតអីាន់ឆវូ� សាឡាត់រ៉េូម៉ន
ឈីសប៉ាេម៉ហ្សង� នប័ុំង្រគតូងុ

សាឡាត់វា� ល់ដូហ�ហ�ីែណល 
េប៉ាមេខៀវ ែសឡឺរ ីវ�លណាត់ ហ�ីែណល
ទឹក្រជលក់យ៉ាអួទឹកឃ� �ំ  

ឣហរសុខភព

ការមីាន់ែខ�រ 
ជាមួយ្រតប់ សែណ� កករួ និងបាយស 

បាគូេតឆាស� �ត 
ជាមួយបាយស និងឆាៃខ�

ខេ�ហូ៊ចិន 
ជាមួយផ្សិត ការ៉តុ សែណ� កបារាំង និងបាយស

បាយឆាែបបៃថ 
ជាមួយេ្រគឿងសមុ្រទ មា� ស់ េម�សេបា� ក
សែណ� ក និងស�ឹកខ�ឹម

សាច់េគាឆា និងមី្រសួយ 
ជាមួយខាត់ណា ការ៉តុ និងទឹកេ្រកវ�រសជាតសុ៊ិត

រសជតិែបបឣសីុឣេគ�យ៍

+855 23 263 031 | dining@nagaworld.com

SCAN THE QR CODE
TO SEE WHERE NAGAWORLD IS

PLANTING TREES WITH EACH DRINK!



ទីគី �ត់ 

ណាហា�  មូ៉ហីុតូ  
្រសារុាំ េឈើែអម ្រកចូេពាធិ៍សាត់ ជ�អងា� ម ពពះុែផ�ម

អ្រមឹត ៃម៉ៃត  
្រសារុាំ ្រសារសជាត្ិរកចូេពាធិ៍សាត់ ្រកចូឆា� រ ផាសិន អរហ�ីត 

បឺររី៉សូសាំងេ�ហ��  
្រសារុាំ ផា� ែអ៊លេឌើ ្រកចូឆា� រ ជ�នាងវង បឺរចី្រមុះ ្រសា្រកហម ពពះុែផ�ម

ផាន់ដាន់កូឡាដា  
្រសារុាំំមា� ស់ ស�ឹកេតើយ ខ�ិះដងូ មា� ស់

ដ�ែអ៊មបាសាឌ័រ 27   
្រសារុាំ ផាសិន សុ៊តស ្រកចូឆា� រេលឿង េ្រគឿងេទស

���កឡ�កែបប���សុិក

ប៉ាឡ�ម៉ា  
្រសាតឃីិឡា ្រកចូថ��ង ្រសាគរ៉ូាកាវរសជាត្ិរកចូេពាធិ៍សាត់ រ៉សូម៉ារ ី្រកចូឆា� រ ពពះុ

មូស� � មូល  
វ�ត់កា ្រសាេបៀររសជាតខិ�ី ្រកចូឆា� រ

មីន ជលីូព     
្រសាវ�ស�ី ជ�អងា� ម ពពះុ

ជ�នបាសីុលសា� ស   
្រសាជ�ន ជ�នាងវង ្រកចូឆា� រ

ភីស� � េ�អឺរ   
ភសី�� សុ៊តស ្រកចូឆា� រេលឿង ប៊�តធរ័

�ស�ីត 

អាេប៉រ៉លូ  
អាេប៉រ៉លូ ្របេូសកូ

ហូ៊េហា�   
ផា� ែអ៊លេឌើ ្របេូសកូ

ែប៊លីនី  
ែផ�ែប៉សពណ៌ស ្របេូសកូ

 

្រសរំុមកពីជុំវ�ញពិភពេលក

��េបៀរដប 
ឥណ� �ចនិ  
ៃថហ�ឺរ  
ករូ៉ណូា  
បាត់ៃវ�េហ្សើ   
ហ�ីេណស    េសា� ត  
េស�ឡាអាទ័រ  
សីុងេ�  

��េបៀរ��ហ�
ហិនីែគន 

្រប៊ូេវ�រ�

្រស្រកឡ�ក

េភសជ�ៈែដលេធ��ឲ្យឣរម�ណ៍្រសស់្រសយ

ដូងនិងស�ឹកេតើយ្រកឡ�ក  
ខ�ិះដងូ ស�ឹកេតើយ ទឹកេដាះេគាះ្រសស់

្រដាយស�ីង  
ែ្រគនបឺរ ី្រកចូថ��ង េប៉ាម ្រកចូឆា� រ រ៉សូម៉ារ ីពពះុស��ត

បឺរចី្រមុះនិងយ៉ាអួរ្រកឡ�ក  
បឺរ្ីរកហម បឺរេីខៀវ បឺរេី��  �ស�បឺរ ីយ៉ាអួរ

ផាសិន ឃូល័រ  
ផាសិន េ្រគឿងផ្ំស5មុខ មា� ស់ ្រកចូឆា� រ ពពះុែផ�ម

េភសជ�ៈ្រកឡ�កគ� នឣល់កុល

រំុៃហ��

សុីហ�

្រសស�ីរ�ត

កេហ� ែតសិង�បុរ� 

រ៉េូម៉អូ វា� យ ជេូលៀតា ណាំបឺរ 1 
េអច អាប់ែមន ករូ៉ណូាស េម៉ចរឺ 
មុ៉ងែត្រគសី�� ធបូូស 
េអច អាប់ែមន ែមកណាំ 50 
កហីុូបា សីុកឡ� II 

រេី�ស�សត,ូ េអសេ្របសូ, ម៉ាកគតី ូ
អាេមរកិាណូ 
កាពឈីូណូ 
កាេហ�ឡាេត 
ដាប់ប៊លេអសេ្របសូ 
ឡាេតម៉ាកគតី ូ

ឡ�ងដងុ េ្របកហ�ឺស 
េហ�សា ប��សឹម 
េអេធើណល សំាេមើ 
េបនដ�រ៉ហូ្ស�សី 
អីុមេភើេរៀល អូ៊ឡ�ង 
ទីគនួយីន សូ៊េភើេរៀ 

វ�ត់� 
្រតាយែអ៊ន្រទ ូ
េ្រកហ� �ស 
ែប៊លែវេឌៀ 

��វ�ស�ី
ចននីវ�កេឃើ  េហា� លឡាែប៊ល   
ឈីវា� ស់ រែីហ�ល  18 ឆា� ំ 
ចននីវ�កេឃើ  អិុចែអ៊រ  

បឺបិន និងៃរ� 
បាហា� ឡ� េ្រតស  
អីុហ�ល ែរ 10 ឆា� ំ 
ែយឡ�ស��ន បឺបិន  

��កូ�ក់
ែភ�រ េហ�រង៉� 1840 
ហិនេនសីុ វ�ែអសអូភ ី
ហិនេនសីុ អិុចអូ  

ភីស��
បាសូល  ភសី�� 

ជីន 

វ�ដជ�ស 
សីុតាែឌល 
រ៉គុ ូ
េអវ�េអសិន 
ផ�តឡឺរ   

តិឃី�
អាឃ�ីថ�កថ ូប�ង�ក ូ
េផ្រតនុ សីុលេវើ 
េផ្រតនុ អាេនហ្ស� 

េម���ល់
ឡា  ្រទីវ�េសៀ  
េរ ៉ េខមេភើរ៉ ូែអសផាឌីន 
េមសា� ល់ យូេញ�ន  អូ៊ណូ 
ឡ�ស ែឌនហ្សង�េត េជាវ�ន 
ឡ�ស ែឌនហ្សង�េត េរបូ៉សាដ ូ

្រសសប៉ំញ និង្រស

អូ����លី 
អូ�សា� ល ី2015 

�េបដូស
ហ�័រសែឃ�រៃស្ប៉រំុា 
ែភ�នេថសិនផា� យ 3  
ែភ�នេថសិន អូរជី�ណលដាក 
ែភ�នេថសិន 5 ឆា� ំ  
ែភ�នេថសិនរសជាតមិា� ស់ 
ែភ�នេថសិន ស�ីកជ�ន ហា� ន់សីុ ស��គ ី
ដ�រលអីាយុ 12 ឆា�  ំ
អាែអ៊ល េសៀល 10 ឆា� ំ 
ដ�រល ីអិុចអូ  
ដ�រលអីាយុ 14 ឆា�  ំ  
ែភ�នេថសិន អិុចអូ  
ជងុ & វលូហ� េលខ 3  
ហ�័រសែឃ�រ រេី� ថ�បល   
ហ�័រសែឃ�រ សីុបូែឡត   

ែបលីស 
ែបលសី 2006 សីុងហ�លខាស  

កម���
សាៃម៉ៃវ�   
សាៃម៉េហា� ល  
សាៃម៉រសជាតេិ្រមចកពំត  
សាៃម៉ ភអិុីច រុាំ លគីរ័  

គុយ�
ហាវា� ណា ក�បឹ អាយុ 3 ឆា� ំ   
ហាវា� ណា ក�បឹ អាយុ 7 ឆា� ំ 

ហ�ីជី
ែភ�នេថសិន អាល អហ� ហ�ីជ�   
ែ្រទនខន់ធណិីនថល ហ�ីជ� 2014   

��ំង 
អារម៉ូាទិក ែមនដារនី ដ� សីុឈីល ី   
អារម៉ូាទិក ផាសិន វា� នីល   

ហ�ី���� 
ជងុ & វ�លូហ� េលខ 2   

ៃហទី
ែក�រនី សុនសុន  
ែក�រនី វា� វា� ល 2018  
ែក�រនី កាសីុេមៀ 2018  
ែក�រនី ឡឺ រ៉េូឆ 2019  
ែក�រនី សាជសូ 2016   
្របវូ�ដង� ៃហទី រុាំ  

ឥណ��េនសុី
នសូា កាណា 
នសូា កាណា ៃស្ប៉ រំុា 

�ៃម៉�
ែ្រទនការេីបៀន ហា�� យអីុង ឃីង  
ែ្រទនការេីបៀន ៃណ ែរមប�ឺរ  
ែភ�នេថសិន សាយម៉ាកា 

�ៃម៉� 
ែភ�នេថសិន  អូែអហ�ធឌីី 
ឡងផនុៃវ�ហាប៊�េថសិន វា� លរ័ 
ហាមដ�ន េអេស�ត អាយុ 8 ឆា� ំ   
េអបល ហ�ត រ៉ាមបូ៊េលៀន  
ែ្រទនខន់ធណិីនថល ចាៃម៉កា  
ដាប់បិលយូភី
ដ� ហាមដ�ន េ្រកដេ� ឌីស�ីឡឺរ ីេអឌីសិន    

���ទីនិក
ៃណសិន ្របហូ�ីល 107  
ៃណសិន ឡឺ រុាំ វ�េយើ ប៉ា ៃណសិន   

ម៉ូរ�សឺស 
ញ�វ្រក ូអូលែ្រទឌីសិន អាយុ 8 ឆា� ំ  

នី����ហ�័រ
ហ��រ ដ� កាណា េហា� ល 5 ឆា� ំ   
ហ��រ ដ� កាណា �ហ�ង� េរេ៉ហ្សើវា�  7 ឆា�  ំ 
ហ��រ ដ� កាណា សង�ែតណារយូ៉ី 18 ឆា�  ំ  

�������
ែ្រទនខន់ធណិីនថល រុាំ ឡាញ 2013  
ែភ�នេថសិន ប៉ាណាម៉ា 2008  

ហ�ីលីពីន 
ដនុ ប៉ាប៉ា 7 ឆា� ំ 
ដនុ ប៉ាប៉ា រ៉ាយ ខាស  

រ�យូេញ�ន�យែលន 
សាវា� ន់ណា 6 ឆា� ំ អាន់ែស៊រ ខាស     

��ហ�ិក�ងត���ង
មូ៉បា ែស៊ឡិក រលីសី ៃវ�   

សង់លូេសៀ 
េរេ៉ណេហ�ត ្រពីខាស អូលបាខូេឡត 
េរេ៉ណេហ�ត ្រពីខាស ញ�វបាខូេឡត 
េរេ៉ណេហ�ត ្រពីខាស េភើល   
េរេ៉ណេហ�ត ្រពីខាស ដាន់ហ�ឺមលនី    

ៃថ
ចាឡ�ងេប ៃថ ស�៊�ត េបហ្សល 
ចាឡ�ងេប សីុណាមុ៉ន   
ចាឡ�ងេប េឡមិន្រកាស 

�ទីនី�ដ
ែភ�នេថសិន ្រទីនីដាដ 2009 
ជងុ & វលូ េលខ 1  

សហរដ��េម៉រ�ក
្របាយេវ�តធា ែនវ� យ៉ាត 

េវ�េណស៊ុយេអ�
ឌីប��ម៉ាទីក ូម៉ានតណូួ   
ឌីប��ម៉ាទីក ូេរេ៉សុើវា�  អិុចគ��សីុវា�  
ឌីប��ម៉ាទីក ូសីុងហ�ល វ�នធចិ    
ឌីប��ម៉ាទីក ូអាំបាសាឌ័រ   

 ែភ�នេថសិនៃហ��
ហ�ីជ�
ែភ�នេថសិន អាល  អហ� ហ�ីជ� រុាំ 

ចាៃម៉កា
ែភ�នេថសិន សាយម៉ាកា 

្រទីនីដាត
ែភ�នេថសិន ្រទីនីដាត 2009 

 អឹ���នដឹ��ល����
ហ�ីលីពីន
ដនុ ប៉ាប៉ា 7 ឆា� ំ

បារាំង
អារម៉ូាទិក ផាសិនវា� នីឡា

ៃហទី
ែក�រនី វា� វា� ល  2018

ប៉ាណាម៉ា
ែ្រទនខន់ធណិីនថល រុាំ ឡាញ 2013

ទឹក����ើ��ស់  
េប៉ាម  ការ៉តុ ឪឡឹក ្រកចូេពាធិ៍សាត់ ដងូ

��សជ�ៈ  
កកូាកឡូា កកូាេសរ៉ ូៃ�ស� ជ�នចរឺេអល ្រសាេបៀរមានជាតខិ�ី ទឹកតនិូក ទឹកសូដា

ទឹកស����កគ�ីង និងទឹក�ន�តិ���  
សង�េប៉េឡ្រគណូី ែពរេីយ អាខ�័រ ប៉ាណា េអវ�យ៉ង�

���ំ���ញ និង�ប�េសក ូ
អាស��រា ឌី េ្រតវ�សូ បាថ�ផា� យ អិច�សា� ្រដាយ  NV 
ែលនសុនឡឺែប៊�កឡាែប៊ល  NV 
ដមុេប៉រញី៉�ង  2009  
្រគកុ�ហ�ង�គវូ� NV  
ៃតទីងហ�ឺរ កមដ� សាំប៉ាញ 2006  

��ទំ�ំង�យជូរស
ែមដហ�ីសឆាដេូណ  2017 
អយស�័រេប សូវ�ញ៉�ងប�ង� 2020 
បាវា�  ធបូ�ង� េភៀតមុ៉ង ឆាដេូណ  2017  
ពឺទី ឆាប�ីស វ�េលៀម ែហ�វ  2018  

��ទំ�ំង�យជូរពណ៌���កុ�ប 
អាស��រា បាថ�ផា� យ រ៉សូ   NV 
ដ�បុ៊សសីុ េរើេវើរ ី  NV 
ែលនសុនឡឺរ៉សូ  NV  

��ទំ�ំង�យជូរ�កហម
ឡាែឃមផាណា ទីនត ូកាបឺណាត សូវ�ញ៉�ង 2017 
សង�អូហ� �ស��ស សីុរ៉ាស 2017 
ឆាតត ូកមេដក��សកាបឺែណតសូវ�ញ៉�ង 2018  
ែដលឡា វ�ឡា េឆៀនទី រេីវើរ៉ា 2018  


