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សួសត ីេនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករេទដកលុយេនទូេអធីអឹម។ ែដលរូបភពទី ១ 
េយងេឃញមនរសតីមន ក់ គត់មនអយុរបែហលជ ២៥ ឆន  ំ
គត់េសលៀកពក់ឯកសណឋ នដូចជអនកេធវករ។ េដយគត់មនពក់អវពណ៌េខៀវ ៃដែវង 
ជមួយនឹងសំពត់រតឹមជងគង់ពណ៌ស គត់មនសព យកបូបេនចំេហៀង ខងសដ ៃំដរបស់គត់ 
េដយកបូបគត់គឺមនពណ៌ស។ េនេពលែដលគត់កំពុងែតេរៀបេចញេទខងេរក 
គត់ក៏បនដកកបូបលុយេចញពីកបូបរបស់គត់ េដមបី 
េដមបីេមលថេតមនលុយេនកនុងកបូបលុយេនះរគប់រគន់ែដរឬេទ េពលខលះគឺ 
េពលខលះគឺគត់មិនបនដក់លុយេរចនកនុងកបូបលុយេទ។ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់រតូវករេរបរបស់ គត់អច េនេពលែដលគត់រតូវករេរបរបស់លុយ គត់ 
គត់រតូវពិនិតយេមលលុយជមុនសិន ឬក៏គត់រតូវករបែនថមលុយចូលេទកនុងកបូបលុយរបស់គត់។ 
េនេពលែដលគត់កំពុងែតែឆកលុយេនកនុងកបូបរបស់គត់ េយងេឃញលុយេនកនុងកបូប 
កបូបរបស់គត់េនសល់ែត ១០ ដុលល រ ដូេចនះគឺអត់រគប់រគន់សរមប់គត់ចយ 
ឬក៏ទិញអីវ៉ន់ៃថងេនះ។ 
 
បនទ ប់មក រូបភពទី ២ រូបភពទី ២ រូបភពទី ២ 
េរកយេពលែដលគត់ែឆកកបូបលុយគត់ែដលគត់ដក់កបូបេនះ 
េនកនុងកបូបសព យចំេហៀងរបស់គត់ អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ែឆកលុយេហយ 
គត់េឃញមនលុយែត ១០ ដុលល រេនកនុងកបូបេនះ 
បនទ ប់មកគត់ក៏ដក់កបូបេនះចូលេទកនុងកបូបសព យចំេហៀងវញិ 
េដយគត់សព យកបូបេនះយ៉ងជប់ និងៃដខងសដ រំបស់គត់ដក់េនេលកបូបេនះ 
ពីេរពះេដយសរែតេនេពលែដលេយងសព យ និងេដរេនតមផលូវ គឺវរអិល ងយរសួលធល ក់ចុះ និង 
និងេពលខលះអចមនេចរ និង និងេពលខលះអចមនេចរ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងេដរតមផលូវេយងរតូវែតមនកររបុងរបយ័តន 
កំុឲយេចរអចលួចកបូបរបស់េយងបន។ អញច ឹងេយងេឃញរសតីមន ក់េនះ 
េរកយេពលែដលគត់ពិនិតយេមលលុយេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់េហយ គត់ 
េរកយេពលពិនិតយលុយេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់េហយ 
េដយសរែតលុយេនកនុងកបូបលុយមនែត ១០ ដុលល រ ដូេចនះគត់រតូវេដរមករកធនគរ 
េដមបីេបក េដមបីដកលុយពីទូេអធីអឹមបែនថម េដយសរែតមនែត ១០ ដុលល រ គត់មិនអច 
គត់មិនអចទិញអីវ៉ន់ ឬក៏គត់មិនអចចយសរមប់ៃថងេនះបនេទ។ 
គត់មិនអចចយរគប់រគន់សរមប់ៃថងេនះេទ។ អញច ឹងគត់រតូវេដរេទធនគរេដមបី 
េដមបីរកទូេអធីអឹម េដមបីេបកលុយ េដមបីដកលុយ។ បនទ ប់មកគត់េដរេនតមផលូវ ក៏បនេទដល់ 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — GOING TO THE ATM (VANNA)  

  

	 	 	
Copyright © 2016 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are 
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

ក៏បនេទដល់ធនគរ ក៏បនេទដល់ធនគរ េដយេយងេឃញទវ រធនគរ គឺបិទជិត 
និងជទវ រកញច ក់។  
 
រូបភពទី ៣ េរកយេពលគត់េដរេទដល់ធនគរ គត់ក៏បន គត់ក៏បនេដរចូល គត់ក៏បនេដរ 
គត់ក៏បនេដរចូលេទខងកនុង។ បនទ ប់មកគត់េឃញមនមនុសសជេរចនកំពុងែតឈររង់ច ំ
កំពុងែតឈររង់ចដំកលុយេចញពីទូេអធីអឹម។ េយងេឃញមនុសសឈរចជំជួរ 
េដយេយងេឃញអនកទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់ េយងេឃញគត់ពក់អវស ៃដខល ី
ជមួយនឹងេខសេជងែវង និងអនកទី ២ េយងេឃញ េយងេឃញបុរសមន ក់ែដលគត់ពក់អវ អវ 
អវយឺត េយងេឃញពក់អវយឺត ៃដខល ីពណ៌ពងមន់ ជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌ស 
និងមនកូនរសី និងមនកូនរសីមន ក់េនឈរជិតគត់ 
េដយេយងេឃញកូនរសីរបស់គត់គឺពក់អវៃដែវងពណ៌ស ជមួយនឹងេខេខម ។ 
អញច ឹងកូនរសីរបស់គត់មកជ កូនរសីរបស់គត់មក មកធនគរជមួយគត់េដមបីមកេបក 
េដមបីមកដកលុយតមទូេអធីអឹម។ េដយសរែតមនមនុសសេរចន 
អញច ឹងពួកគត់រតូវឈរតរមង់ជួរ។ អញច ឹងគត់រតូវ េយងេឃញគត់កន់ េយងេឃញគត់ដក់ៃដ 
កន់កូនគត់យ៉ងជប់ ពីេរពះខល ចកូនគត់រត់េលង ឬក៏រត់េទ េចញេទខងេរក អច 
អចនឹងមនេរគះថន ក់ េដយសរែតេកមងគឺរពឹស គឺមិន មិនចូលចិតតឈរេនែតមួយកែនលងេទ 
អញច ឹងេនេពលែដលគត់កំពុងែតឈររង់ចេំនះ គត់កន់កូនគត់យ៉ងជប់មិនឲយរបូតៃដេទ។ 
បនទ ប់មកេយងេឃញបុរសែដលឈរេនខងេរកយ េយងេឃញគត់ពក់អវយឺតែដរ 
បុ៉ែនតមនអវយឺត បុ៉ែនតគត់ពក់អវយឺតពណ៌សវ យ េខសេជងែវង និងគត់ឈរៃដ 
និងគត់ឈរដក់ៃដខងសដ រំបស់គត់ចូលេទកនុងេហេប៉របស់គត់ 
អញច ឹងពួកគត់ទងំអស់គន កំពុងែតឈរ កំពុងែតឈររង់ចេំដមបីអចដកលុយ េដមបីអចដកលុយ 
េចញពីទូេអធីអឹម អញច ឹងពួកគត់មន ក់ៗឈរតរមង់ជួរ េដយសរែតមនមនុសសេរចនេពក។ 
បនទ ប់មករសតីែដលគត់មនសព យកបូបពណ៌សេនចំេហៀងខងសដ  ំ
េដយគត់ដក់ៃដខងសដ រំបស់គត់កន់កបូបេនះយ៉ងជប់ 
េរកយេពលែដលគត់េដរចូលមកកនុងធនគរ េដយសរែតេឃញមនមនុសសឈរជេរចន 
ដូេចនះគត់ក៏បនេដរេទ េដមបីឈរតរមង់ជួរេនខងេរកយេដមបីរង់ចដំល់េវនរបស់គត់។ 
របសិនមិនឈរតរមង់ជួរេទ េនេពលែដលអនកេរកយៗមកបនតេទៀត អនកេរកយៗនឹងឈរតរមង់ជួរ 
ដូេចនះេយងនឹងអចឈររង់ចយូំរ។ ដូេចនះរបសិនេបេទះ 
ដូេចនះេបេទះបីមនមនុសសេរចនយ៉ងណក៏េដយ េយងរតូវឈរតរមង់ជួរ 
េដមបីឲយឆប់បនដល់េវនរបស់ខលួន។ 
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រូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េដយសរែតមនមនុសសេរចនេពក េយងេឃញគត់ឈររង់ច ំ
គត់ឈររង់ចេំដយមនអរមមណ៍ថធុញ គត់មនអរមមណ៍ថធុញកនុងកររង់ច ំ
េដយសរែតេនសល់មនុសសេរចនេពក។ 
េយងេឃញមនុសសែដលេនឈរខងមុខគត់េនសល់ចំនួន ៣ នក់េទៀត។ 
និងបុរសែដលពក់អវពណ៌សៃដខល ីេខេជងែវងកំពុងែតចប់េផដម កំពុងែតចប់េផដមដក់កត 
កំពុងែតចប់េផដមដក់កតេអធីអឹមរបស់គត់ចូលេទកនុងទូេអធីអឹមេនះ 
េដមបីអចដកទឹករបក់បន។ អញច ឹងបនទ ប់មកនឹងដល់េវនរបស់បុរសែដលគត់មនកូន 
បុរសែដលគត់មនកូនរសីមកជមួយ បនទ ប់េទៀត នឹងដល់េវនបុរសែដលគត់ពក់អវយឺតពណ៌ 
ពណ៌សវ យ និងដក់ៃដខងសដ ចូំលេទកនុងេហេប៉របស់គត់។ អញច ឹងរសតីមន ក់េនះគត់រតូវ 
គត់រតូវឈររង់ចចំំនួន គត់រតូវឈររង់ចមំនុសសចំនួន ៣ នក់េទៀត េទបដល់េវនរបស់គត់។ 
  
បនទ ប់មកេទៀត រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េនេពលែដល េនេពលែដល េនេពលែដលអនកេនខង 
េនេពលែដលអនកេនខងមុខគត់ ឬក៏េនេពលែដលមនុសសែដលឈរេនខងមុខគត់ បន 
បនចូលេទ បនចូលេទដកលុយមន ក់មដងៗ មន ក់មដងៗអស់េហយ 
ដូេចនះេយងេឃញេពលេនះគឺដល់េវនរបស់គត់។ េយងេឃញបុរសែដលពក់អវយឺតពណ៌សវ យ 
ពក់េខពណ៌សេជងែវង ដក់ៃដចូលេទកនុងេហេប៉របស់គត់ 
េរកយេពលែដលគត់បនដកលុយេហយ គត់ក៏បនេដរេចញ បនទ ប់មកក៏ដល់េវនរសតីមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនចូល េដមបីស៊កកតេអធីអឹមរបស់គត់ចូលេទកនុងទូេអធីអឹម េដមបីអចដកលុយបន 
េរកយេពលែដលគត់ឈររង់ចយ៉ំងយូរ។ េដយមនមនុសសេរចន 
េដយមនមនុសសេរចនឈររង់ច ំអញច ឹងេនេពលេនះ គឺដល់េវនគត់ 
គត់អចចូលេទដកលុយេនកនុងទូេអធីអឹម គត់អចចូលេទដកលុយតមទូេអធីអឹមេនះបន។  
 
រូបភពទីរប ំរូបភពទី ៦ េនេពលែដលគត់េដរមកដល់ទូេអធីអឹម គត់ក៏បនយកកត 
យកកតេអធីអឹមរបស់គត់ដក់ចូលេទកនុងទូេអធីអឹមេនះ។ របសិនេបអត់មនកតេអធីអឹម 
េនះេទ េយងមិនអចដកលុយេចញពីទូេអធីអឹមេនះបនេឡយ។ អញច ឹងគត់រតូវ 
េនេពលែដលគត់ចង់ដកលុយតមេអធីអឹម តមទូេអធីអឹម គត់រតូវមនកតមកជមួយនឹង 
គត់មន គត់រតូវមនកតយកមកជមួយ េដមបីស៊កចូលេទកនុងទូេនះ។ 
អញច ឹងេយងេឃញរសតីមន ក់េនះ គត់បនដកកត ដកកតរបស់គត់ 
េចញពីកបូបសព យចំេហៀងរបស់គត់។ បនទ ប់មកគត់ក៏បនស៊កចូលេទកនុងទូេអធីអឹមេនះ។  
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បនទ ប់មករូបភពទី ៧ េរកយេពលែដលគត់ស៊កកតេនះ ចូលេទកនុងទូេអធីអឹមេហយ 
គត់ក៏បនចុចេលខកូដសមង ត់ ពីេរពះ ពីេរពះេលខកូដសមង ត់េរបសរមប់ 
ករពរកំុឲយមននរណមន ក់អចលួច អចលួចលុយ េនកនុង េនកនុងគណនីរបស់គត់បន។ 
របសិនេបេយង របសិនេបេយងអត់មនេលខសមង ត់េនះេទ 
េយងមិនអចដកលុយេចញពីទូេអធីអឹមេនះបនេឡយ និងរបសិនេបេយង របសិន របសិនេប 
របសិនេបមននរណមន ក់ដឹងេលខសមង ត់េយង 
និងមននរណមន ក់គត់េរ សបនកតេអធីអឹមរបស់េយង និងដឹងេលខសមង ត់របស់េយង 
អញច ឹងអនកែដលេរ សបនេនះ គត់អច គត់អចេរបរបស់ 
និងអចដកលុយេចញពីគណនីរបស់េយងបន។ អញច ឹងេនេពលែដលេយងមនកតេអធីអឹម 
េយងរតូវមនេលខកូដសមង ត់ េដមបីេរបសរមប់ េរបសរមប់អចដកលុយបន។ 
អញច ឹងេនេពលែដលេយងស៊កកតចូលេទកនុងម៉សីុន េយងរតូវវយ វយេលខកូដសមង ត់ចំនួន ៤ 
ខទង់េនះចូលេទកនុងម៉សីុន។ អញច ឹងរសតីមន ក់េនះគត់ចប់េផដមវយេលខកូដសមង ត់ 
េលខកូដសមង ត់ចូលេទកនុងម៉សីុនេនះ េដមបីអចដកទឹកលុយបន។ បនទ ប់មកេទៀតគឺគត់ចង់ 
េយងេឃញ អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់បនវយេលខកូដចូលេទកនុង បនវយ 
បនវយេលខកូដឬក៏េលខសមង ត់ចូលេទកនុងទូេអធីអឹមេនះរចួរល់េហយ 
គត់ក៏បនវយចំនួនទឹកលុយែដលគត់រតូវករ ដកេចញ ដកេចញពីទូេអធីអឹមេនះ។ 
អញច ឹងគត់វយចំនួនទឹកលុយ ចំនួន ១៥០០ ដុលល រ របែហលជគត់រតូវករសរមប់បង់ៃថល 
បង់ៃថលអវីមួយ ឬក៏សរមប់ទិញអវីមួយ អញច ឹងគត់ដកលុយពី ពីទូេអធីអឹមេនះចំនួន ១៥០០ ដុលល រ។ 
បនទ ប់មកេរកយេពលែដលគត់វយចំនួនទឹកលុយេនះរចួរល់េហយ េយងេឃញេនេល េនេល 
េអរកង់របស់ របស់ទូម៉សីុនេអធីអឹមេនះ េយងេឃញមនអកសរ yes ឬក៏ cancel។ yes 
មនន័យថេយង េយង េនេពលែដលេយងចុច yes បនន័យថេយង េយងនឹងទទួលបនលុយ 
១៥០០ ដុលល រេនះ បុ៉ែនតរបសិនេបេយងចុច cancel មនន័យថេយងលុបេចល មនន័យថេយង 
អត់ចង់ េយងអត់ចង់ដកលុយ ១៥០០ ដុលល រេនះេទ របែហលជេយងចង់ ចង់ដកចំនួនេផសងវញិ។ 
អញច ឹងេយងេឃញគត់ េរកយេពលែដលគត់វយចំនួនទឹកលុយ ១៥០០ ដុលល រេហយ 
េនេលេអរកង់ គឺេចញ គឺេចញអកសរ yes និង cancel េដមបីសួរគត់ថេតគត់ េតគត់នឹង 
េតគត់យល់រពម េតគត់សេរមចចិតតដកលុយ ១៥០០ ដុលល រហនឹង ឬក៏គត់ចង់ 
គត់ចង់លុបេចលវញិ។  
 
បនទ ប់មក រូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់វយចំនួនទឹកលុយ ១៥០០ 
ដុលល ររចួរល់េហយ គត់ក៏បនចុចបូ៊តុងែដលមនអកសរ yes េនខងេល។ 
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អញច ឹងេដមបីអចទទួលបនទឹកលុយ ១៥០០ ដុលល រេនះយកមកេរបរបស់។ 
េរកយេពលែដលគត់ចុចបូ៊តុង yes រចួរល់េហយ េយងេឃញរូបភពទី ១០។  
 
រូបភពទី ១០ គឺគត់កំពុងែតឈរ កំពុងែតឈររង់ច ំ
កំពុងែតឈររង់ចឲំយម៉សីុនេអធីអឹមេនះដំេណ រករ េដមបីអចដកលុយេចញពី េចញ 
េដមបីអចដកលុយបន។ េយងេឃញ េយងេឃញទូេអធីអឹមេនះកំពុងដំេណ រករ 
និងេយងេឃញកែនលងែដលលុយ និងេយងេឃញកែនលងែដលេយងអចដកលុយេនះ 
មិនទន់មនលុយេលតេចញមកខងេរកេទ។ េដយសរែតទូេនះ កំពុងដំេណ រករ។ 
អញច ឹងរសតីមន ក់េនះគត់រតូវឈរ គត់រតូវឈររង់ចសិំន គត់រតូវឈររង់ចមំួយសនទុះសិន។  
 
េរកយេពលែដលគត់ឈររង់ចមំួយសនទុះេហយ េយងេឃញរូបភពទី ១១ េយងេឃញរូបភពទី 
១១ កតេអធីអឹមរបស់គត់ក៏បនេលតេចញមកខងេរកវញិ។ អញច ឹងកតេអធីអឹម 
េពលខលះរបសិនេបេយងវយេលខកូដខុស ឬក៏េយង េនេពលខលះគឺេយងអត់េចះេរបម៉សីុនេនះ 
កតេនះនឹងអចជប់េនកនុងម៉សីុនេអធីអឹមេនះ និងេយង 
េនេពលែដលកតេនះជប់េនកនុងទូេអធីអឹម េយងរតូវ េយងរតូវេតេទកន់ភន ក់ងរ 
េតេទកន់ធនគរែដលគត់អចជួយ អចជួយដកកតេនះេចញពី េចញពីទូេអធីអឹមេនះ 
អញច ឹងមនន័យថ េនេពលែដលេយងេរបកតេអធីអឹមេយងរតូវមនកររបុងរបយ័តន 
ពីេរពះេពលខលះកតេនះនឹងអច េពលខលះម៉សីុនេនះមិនអច េពលខលះម៉សីុន 
េពលខលះកតេនះមិន េនេពលែដលេយងដក់ចូលេទកនុងម៉សីុន  
និងេនេពលែដលេយងវយេលខកូដ ឬក៏េលខសមង ត់ខុស 
និងេពលខលះេនេពលែដលមនបញហ អវីមួយ កតេនះមិនបនេចញមកខងេរកេទ មិនបន 
មិនបនេចញមកខងេរកេទ េដយសរែតមនបញហ ម៉សីុនេនះ។ អញច ឹងរបសិនេបេយងមនបញហ  
េយងអច េយងអចេតេទកន់ អនក អនកេធវករេន បុគគលិកេធវករេនធនគរ អញច ឹងពួកគត់នឹងមក 
មក ពួកគត់នឹងមកយកកតេចញពីទូេអធីអឹមេនះ។ 
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ េរកយេពលែដលកតេនះ 
េនេពលែដលកតេនះេចញមកខងេរក រសតីមន ក់េនះគត់ក៏បនដកកត់េនះ 
គត់ក៏បនដកនិងយកកតេនះ េដមបីដក់រតលប់ចូលេទកនុងកបូបរបស់គត់វញិ។ អញច ឹង 
គត់រតូវរកសកតេនះ គត់រតូវរកសកតេនះ េដយរកសទុកេនកនុង កនុង 
េដយរកសទុកេនកនុងកបូបរបស់គត់ អញច ឹងេរកយេពលែដលទូេអធីអឹម 
េរកយេពលែដលទូេអធីអឹម េរកយេពលែដលទូេអធីអឹមកំពុងែតដំេណ រករ កំពុងែតដំេណ រករ 
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េដមបីអចដកលុយបន េនេពលែដលទូេអធីអឹមេនះដំេណ រកររចួរល់េហយ 
កតក៏បនេចញមកខងេរក អញច ឹងគត់អចយកកតេនះ េចញពីទូេអធីអឹមេនះបន។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េយងេឃញលុយក៏បនេចញមកខងេរកផងែដរ 
អញច ឹងទឹកលុយចំនួន ១៥០០ ដុលល រ ែដលគត់បនដកេចញពី ដកេចញពីទូេអធីអឹមេនះ 
គត់ក៏បនដកេចញមក លុយេនះក៏បនេចញមកខងេរកតមម៉សីុនេអធីអឹមេនះ។  
 
បនទ ប់មករូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ គត់ក៏បន គត់ក៏បនយកលុយេចញពីទូេអធីអឹមេនះ។ 
ដូេចនះករេរបរបស់េអធីអឹមគឺងយរសួល 
េយងមិនចបំច់ដក់លុយេរចនេនកនុងកបូបរបស់េយងេទ 
ពីេរពះេនេពលខលះរបសិនេបេយងដក់លុយេរចនេនកនុងកបូបរបស់េយង 
េពលខលះរបសិនេបមនេចរឆក់ ឬក៏េចរលួច េយងអច េយងអច េយងអចនឹងបត់បង់លុយេនះ 
បុ៉ែនតរបសិនេបេយងរគន់ែតមនកតេអធីអឹមេនកនុងកបូបរបស់េយង េយងអចដកលុយ 
េយងអចដកលុយ ឬក៏ដករបក់េនេពលណក៏បនែដរ ពីេរពះ ពីេរពះទូេអធីអឹមគឺ ២៤ េម៉ង 
អញច ឹងេយងអចដករគប់េពល ឬក៏ េយងអចដករគប់េពល រគប់េពលេវល 
ឬក៏រគប់េពលែដលេយងរតូវកររបក់ ឬរគប់េពលែដលេយងរតូវេរបរបក់ អញច ឹងេយងអច 
េយងអចេដរមករកទូេអធីអឹមេដមបីដករបក់ទងំអស់េនះ។ អញច ឹងករេរបរបស់កតេអធីអឹម 
គឺងយរសួល គឺងយរសួល និង គឺងយរសួល និងមិនចបំច់ខវ យខវល់ថ េនេពលែដលេយង 
េនេពលែដលមនេចរលួច ឬក៏េនេពលែដលមនេចរឆក់កបូបរបស់េយង 
គឺេយងបត់លុយេនះេទ អញច ឹងរបសិនេប មនេចរលួច ឬក៏េនេពលែដលេយងបត់កបូបលុយ 
ឬក៏បត់កត ឬក៏បត់កតេអធីអឹមេនះ េយងរគន់ែតេទធនគររបប់បុគគលិកេនធនគរ 
ដូេចនះពួកគត់នឹងបដូរកត ឬក៏េធវកតឲយេយងថម ីអញច ឹងេយងមិនចបំច់រពួយបរមភអវីទងំអស់។  
 
រូបភពទី ១៥ េរកយេពលែដលគត់បនដកលុយេចញពីម៉សីុនចំនួន ចំនួនលុយ ១៥០០ ដុលល រ 
គត់ក៏បនដក់លុយេនះចូលេទកនុងកបូបលុយរបស់គត់ ែដលកបូបលុយរបស់គត់ 
គត់ដក់េនកនុងកបូបសព យចំេហៀង ពណ៌ស របស់គត់ ែដលសព យេនខងេលសម  
ឬក៏េនចំេហៀងៃដខងសដ រំបស់គត់។ អញច ឹងគត់ដកកបូបលុយេនះេចញពីកបូបពណ៌ស 
បនទ ប់មកគត់ក៏បនដក់លុយចំនួន ១៥០០ ដុលល រេនះចូលេទកនុងកបូបេដយរបុងរបយ័តន។  
បនទ ប់មកេទៀត បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១៦ 
េរកយេពលែដលរសតីមន ក់េនះគត់បន គត់បនដកលុយេចញពីម៉សីុនចំនួន ១៥០០ ដុលល រ 
និងបនដក់ចូលេទកនុងកបូបលុយរបស់គត់ បនទ ប់មកគត់ក៏បិទកបូបលុយរបស់គត់ 
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និងដក់កបូបលុយរបស់គត់ចូលេទកនុងកបូបសព យចំេហៀងរបស់គត់វញិ 
និងៃដខងសដ រំបស់គត់កន់កបូប កន់កបូបសព យចំេហៀងរបស់គត់យ៉ងជប់ 
េដយសរែតគត់ខល ចេនេពលែដលគត់េដរេលឿន កបូបេនះអចរអិលធល ក់ចុះមកខងេរកម។ 
អញច ឹងគត់រតូវកន់កបូបេនះ េបេទះបីជគត់សព យេនេលសម ខងសដ រំបស់គត់ក៏េដយ។ 
អញច ឹងគត់បនេដរ អញច ឹងគត់េរកយេពលែដលដកលុយ គត់ក៏បនេដររតលប់េទវញិ 
របែហលជគត់រតលប់េទផទះរបស់គត់ ឬក៏របែហលជគត់ ឬក៏គត់េទផសរេដមបីទិញអីវ៉ន់។ 
បនទ ប់ េរកយេពលែដលគត់ េរកយេពលែដលគត់េចញពីទូ 
េរកយេពលែដលគត់េដរេចញពីទូេអធីអឹមេនះ េយងេឃញមនរសតីមន ក់េទៀត ក៏បនេដរចូល 
េដមបីដកលុយេចញពីទូ េដមបីដកលុយពីទូេអធីអឹមេនះ។ េដយេយងេឃញរសតីមន ក់េនះ 
គឺគត់ពក់អវស យឺតៃដខល ីជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌េខម  គត់មនចងសក់ 
គត់ចងសក់េនខងេរកយផងែដរ។ អញច ឹង អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែតេដរចូល 
េដមបីស៊កកតចូលេទកនុងម៉សីុន ឬក៏ទូេអធីអឹម េដមបីអចដកលុយយកមកេរបរបស់បន។ 
អញច ឹងករេរបរបស់េអធីអឹម គឺពិតជងយរសួល និងទូេអធីអឹម គឺេយងអចេរបរបស់ ២៤ េម៉ង 
រគប់េពលែដលេយងរតូវករលុយ េយងរគន់ែត េយងរគន់ែត េយងរគន់ែត 
េយងរគន់ែតស៊កកតេអធីអឹមចូលេទកនុងម៉សីុនេនះ េយងអចដកលុយបនយ៉ងងយរសួល។ 
អញច ឹង អញច ឹងភគេរចន មនុសសគត់ចូល ភគេរចនមនុសសគត់ចូលចិតតេរបេអធីអឹម 
ជងករដក់របក់ ជងករដក់របក់ជេរចនេនកនុងកបូបរបស់គត់។ 


