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សួសដ ីេនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេផញអីវ៉ន់តមៃរបសណីយ ៍
អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេយងចង់េផញអីវ៉ន់ ឬក៏េផញអវីៗមួយេទឲយអនកដៃទ ឬក៏េទឲយអនកណមន ក់ 
េនេរករបេទស ឬក៏េនកនុងរសុក េយងែតងែតភគេរចនេយងេផញតមៃរបសណីយ ៍
បុ៉ែនតេពលខលះេនកនុងកមពុជគឺ របសិនេបេយងេផញេនកនុងរសុក 
បនន័យថេបេយងេផញពីភនំេពញេទេខតតេផសងៗ ឬក៏ពីេខតតមួយេទេខតតមួយ 
គឺេយងអត់សូវេរបៃរបសណីយបុ៉៍នម នេទ គឺភគេរចនេយងេរបតមរយៈឡន 
អញច ឹងេយងេផញតមឡន តមសថ នីយឡនរកុងជេដម ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងេផញេទេរករបេទស 
អញច ឹងេយងេផញតមៃរបសណីយ ៍ឬក៏ករយិល័យៃរបសណីយ ៍េដមបីឲយេគេផញេទេរករបេទស។ 
 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមន ក់និងរសតីមន ក់ 
អញច ឹងមនមនុសសពីរនក់េនកនុងរូបភពទី ១ ែដលបុរសមន ក់េនះ គត់មនវយ័របែហលជ ១៩ ឆន  ំ
អញច ឹងគត់កំពុងែតកន់េសៀវេភ េហយគត់ឈរទល់មុខនឹងនរមីន ក់ 
របែហលជនរមីន ក់េនះគឺជមិតតភកតិរបស់គត់ ឬក៏ជមិតតរសីរបស់គត់ េហយនរមីន ក់េនះ 
គឺគត់ពក់អវេលឿងៃដខល ីេសលៀកេខពណ៌ស អញច ឹងនរមីន ក់ហនឹងគត់ចងសក់េទេរកយ 
គត់មនសក់ែវង េហយគត់ចងសក់េទេរកយ អយុគត់របហក់របែហលគន  គឺរបែហលជ ១៩ 
ឆន ដូំចគន ។ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ ឬក៏បុរសមន ក់ហនឹង គត់ពក់អវពណ៌េខៀវៃដខល ី
េហយេសលៀកេខពណ៌សែដរ េហយសក់គត់ខងមុខគឺបះេឡងេល។ 
អញច ឹងៃដគត់ទងំពីរកំពុងែតកន់េសៀវេភ គត់កន់េសៀវេភ 
េហយគត់និយយេទរបប់នរមីន ក់េនះថ គត់ចង់េផញេសៀវេភេនះេទឲយនរណមន ក់ 
បនន័យថអចគត់េផញឲយមិតតភកតិគត់េផសងេទៀត ឬក៏េផញឲយនរណមន ក់េទៀតែដលគត់សគ ល់ 
ែដលេគចង់បនេសៀវេភ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ បុរសមន ក់ហនឹង គត់កំពុងែតរបប់េទនរ ី
ែដលឈរទល់មុខគត់ ថគត់កំពុងែតចង់េផញេសៀវេភេនះេទឲយនរណមន ក់ែដលេនេរករបេទស។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ គត់ដឹងថ 
បុរសែដលជមិតតភកតិរបស់គត់ហនឹងចង់េផញេសៀវេភេទេរក ឬក៏េផញេសៀវេភេទឲយនរណមន ក់េនះ 
នរមីន ក់េនះ គត់ក៏ឲយបុរសេនះចមំួយែភលត 
េដយសរែតរបែហលជគត់ចង់េផញអវីមួយេទឲយនរណមន ក់ែដរ។ 
អញច ឹងេដយសរែតគត់អត់ចង់េទករយិល័យៃរបសណីយេ៍ដយខលួនឯង 
េដយសរែតបុរសមន ក់េនះ គត់េទេហយ។ អញច ឹងេដយសរែតមនបុរសមន ក់េនះគត់េទេហយ 
នរមីន ក់េនះគត់ឲយចមំួយែភលត េរពះរបែហលជគត់រតូវមនអីវ៉ន់េផញែដរ 
អញច ឹងគត់េផញតមបុរសមន ក់េនះឲយយកេទករយិល័យៃរបសណីយែ៍តមដង។ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ 
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គត់អត់ចបំច់េទេទ េដយឲយបុរសមន ក់េនះ គត់យកេទជមួយទងំអស់ែតមដង 
េដយសរែតបុរសមន ក់ហនឹង គត់រតូវេទករយិល័យៃរបសណីយ ៍
អញច ឹងគត់រតូវេទករយិល័យៃរបសណីយេ៍ដមបីេផញេសៀវេភ ដូេចនះនរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏ឲយបុរសមន ក់េនះចមំួយែភលត េដមបីគត់េទយកអីវ៉ន់មកែដរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញបនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់េទបនបនតិច ឬក៏េទបនមួយសនទុះេរកយមក អញច ឹងគត់រតលប់មកវញិ នរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏រតលប់មកវញិ េដយកន់នូវសំបុរតមួយចបប់ផងែដរ អញច ឹងេដយសរែតនរមីន ក់េនះ 
គត់ចង់េផញសំបុរតេទឲយមិតតភកតិរបស់គត់ ឬក៏ឲយេទរកុមរគួសររបស់គត់ែដរ។ 
ដូេចនះគត់ក៏បនយកសំបុរតេនះមកឲយេកមងរបុសែដលមនវយ័ ១៩ ឆន េំនះ 
យកេទេផញជមួយគន ែតមដង េរពះេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់នឹងយកេសៀវេភរបស់គត់េទេផញេនករយិល័យៃរបសណីយ ៍េដមបីឲយនរណមន ក់ 
ដូេចនះេនេពលែដលគត់េទេហយ នរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេផញសំបុរតមួយេទែដរតមបុរសមន ក់េនះ េដមបីយកេទេផញឲយនរណមន ក់ 
ឬក៏េទរកុមរគួសរគត់ អចជមិតតភកតិរបស់គត់ែដលេនឆង យពីគត់ 
អញច ឹងគត់ចង់េផញសំបុរតសួរសុខទុកខ សំបុរតេនះអចជសំបុរតសួរសុខទុកខគន  
ឬក៏អចសំបុរតសួរេលងគន  បនន័យថជែជកេលង េដយសរែតគត់នឹកមិតតភកតិរបស់គត់ 
អញច ឹងគត់សរេសរសំបុរតេទេលងមិតតភកតិរបស់គត់ អញច ឹងគត់េផញសំបុរតេនះេទឲយេកមងរបុស 
ែដលមនវយ័ ១៩ ឆន  ំេដមបីយកេទេផញេនករយិល័យៃរបសណីយ។៍ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ បុរសមន ក់េនះ 
គត់បនេដរមកដល់ករយិល័យៃរបសណីយ ៍
អញច ឹងបនទ ប់ពីគត់ទទួលបនសំបុរតពីនរែីដលជមិតតភកតិរបស់គត់េហយ 
គត់ក៏បនកន់សំបុរតេនះេដរមកកន់ករយិល័យៃរបសណីយ។៍ 
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់កំពុងែតេដរមក 
អញច ឹងគត់េដរមកេដយៃដេឆវងរបស់គត់កន់សំបុរតរបស់នរមីន ក់េនះ 
េហយៃដសដ រំបស់គត់គឺកន់េសៀវេភ ែដលេយងេឃញេសៀវេភរបស់គត់មនេរចនកបល 
មនេរចនកបល មនរបកំបល។ អញច ឹងេសៀវេភែដលគត់កន់មនបួនកបល 
េហយគត់កន់សំបុរតមួយចបប់ផងែដរ េហយេដរមកកន់ករយិល័យៃរបសណីយ ៍
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
េនែកបរគត់គឺេយងេឃញមនេខល ងទវ រករយិល័យៃរបសណីយ ៍ែដលទវ រេនះកំពុងែតេបក 
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អញច ឹងបនន័យថករយិល័យៃរបសណីយគឺ៍េបកទវ រ 
េដមបីរង់ចសំវ គមន៍អតិថិជនចូលេទេផញរបស់របរ ឬក៏េផញសំបុរត ឬក៏េផញអីវ៉ន់េផសងៗ។ 
េដយេយងេឃញេនខងេលេខល ងទវ រេនះ 
េយងេឃញមនសរេសរដក់ករយិល័យៃរបសណីយផ៍ងែដរ 
េហយេនខងកនុងគឺជបញជ រសរមប់ទទួលអីវ៉ន់ ឬក៏ទទួលសមភ រៈេផសងៗែដលេយងចង់េផញ។ 
អញច ឹងេយងចូលេទកនុងករយិល័យៃរបសណីយេ៍ដយេទរកបញជ រេផសងៗែដលេគចទំទួលអីវ៉ន់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គឺេនកនុងកែនលងមួយចំនួនែដលទំេនប 
បនន័យថករយិល័យៃរបសណីយខ៍លះ េដយសរែតមនេភញៀវចូលេរចនេពក 
អញច ឹងមនេភញៀវចូលេរចន ដូេចនះគឺមនរបអប់េដមបីចុចចប់េលខ អញច ឹងេដយសរែតេភញៀវេរចន 
េហយរតូវឲយរបកដថអនកមកមុនទទួលបនេសវមុន បនន័យថអនកមកមុន 
គត់អចេផញរបស់របរបនមុន អញច ឹងេគរតូវចប់េលខ េដយេគអត់ចបំច់តរមង់ជួរគន េទ 
េដយសរែតមនមនុសសេរចន ដូេចនះេយងអចអងគុយេនេលេកអីបន 
េដយ[េគ/េយង]រគន់ែតេទចុចយកេលខ េហយេយងអចចូលេទកែនលងែដលេយងេផញ 
េនេពលែដលេគេហេលខរបស់េយង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញមនម៉សីុនចុចេលខមួយ ម៉សីុនចុចេលខ ែដលេយងេឃញមនរបដប់ចុច 
ឬក៏បូ៊តុងពណ៌ៃបតង ែដលេនេលម៉សីុនេនះ 
អញច ឹងេយងរគន់ែតយករមមៃដរបស់េយងចុចេទេលបូ៊តុងពណ៌ៃបតងេនះ 
េនះេលខនឹងេចញមកឲយេយងមិនខន។ េដយសរែតមនមនុសសេរចនេនកនុងៃថងេនះ 
ដូេចនះេនេពលែដលបុរសមន ក់េនះ គត់ចុចេទេលបូ៊តុងចប់េលខ 
គឺេយងេឃញេលខេរៀងរបស់គត់គឺេលខេរៀងទី ៦២ អញច ឹងគត់បនចប់យកេលខេរៀងទី ៦២ 
េដយសរែតគត់មកដល់ករយិល័យៃរបសណីយេ៍នះ គឺជមនុសសទី ៦២ 
ែដលបនមកដល់េនកនុងៃថងេនះ។ ដូេចនះករយិល័យៃរបសណីយគឺ៍រវល់ខល ងំ 
េដយមនមនុសសមកេរចន អញច ឹងេពលខលះ េទកែនលងខលះ គឺេយងអត់ចប់េលខេទ 
គឺេយងឈរតរមង់ជួរ ក៏បុ៉ែនតកែនលងខលះេទៀត គឺេយងអត់តរមង់ជួរេទ 
បនន័យថេយងរគន់ែតចប់េលខ េហយេយងអចមកអងគុយេនេលេកអីេផសងៗបន 
េដយេយងអត់ចបំច់ឈរតរមង់ជួរេទ េរពះេយងមនេលខ 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងដល់េលខេរៀង េគនឹងេហេយងឲយចូលេទកែនលងេផញែតមដង។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញបនទ ប់ពីគត់ចប់េលខេហយ 
េយងេឃញមនផទ ងំមួយ មនផទ ងំមួយសរមប់េលតេលខ អញច ឹងផទ ងំមួយេនះ 
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គឺជផទ ងំសរមប់េលតេលខែដលបញជ ក់ថ េតេលខេរៀងទីបុ៉នម នេទបញជ រមួយណ 
េដយេយងេឃញបញជ រេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយគឺ៍មនេរចន បនន័យថមនេរចន 
េដយសរែតបញជ រេនះគឺរង់ចទំទួលបេរមអតិថិជន េរពះែតអតិថិជនេរចន 
ដូេចនះេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយគឺ៍េគរតូវេរបរបស់ អតិថិជនេរបរបស់បញជ រេរចនែដរ 
េដមបីទទួលសវ គមន៍ និងបេរមេសវដល់អតិថិជន ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ 
េយងេឃញផទ ងំ ឬក៏ផទ ងំមួយ ែដលបញជ ក់ ែដលេលតេលខអំពីថេលខេរៀងទីបុ៉នម ន 
េទបញជ រមួយណ ែដលេយងេឃញេនេលេគ េនេលេគគឺេលខេរៀងទី ៥៩ េទបញជ រអកសរ A 
អញច ឹងបនន័យថអនកណែដលមន អនកណែដលចុចបនេលខេរៀងទី ៦៩ ៥៩ 
អញច ឹងអនកណែដលចុចបនេលខ ៥៩ គឺេយងរតូវេដរេទបញជ រ A បញជ រអកសរ A េដមបីេផញរបស់របរ 
ឬក៏េដមបីទទួលេសវកមមពីករយិល័យៃរបសណីយ ៍េដយេយងអត់រតូវខុសបញជ រេទ 
េយងអត់រតូវេទខុសបញជ រេទ េដយសរែតេពលខលះបញជ រគឺរវល់ទងំអស់ 
ដូេចនះេយងេទែតបញជ រណែដលទំេនរែតបុ៉េណណ ះ។ អញច ឹងេនេពលែដលបញជ រណទំេនរ 
េគនឹងចុចេលខេរៀងមួយ េគនឹងបដូរេលខេរៀង េដមបីឲយអតិថិជនេទបញជ រមួយេនះ 
អញច ឹងេដយសរែតបញជ រអកសរ A គឺទំេនរ ដូេចនះេលខេរៀងទី ៥៩ រតូវេទបញជ រអកសរ A។ 
បនទ ប់មកេទៀតេយងេឃញេលខេរៀងទី ៦០ គឺរតូវេទបញជ រអកសរ B 
អញច ឹងេដយសរែតបញជ រេយងមនេរចន ដូេចនះេយងអចបេរមេសវអតិថិជនហនឹងបនេរចននក់ែដរ 
េនកនុងមួយដងៗ េដយសរែតេយងមនបញជ រ A បញជ រ B ផងែដរ 
ែដលភគេរចនេនកនុងរបេទសកមពុជេយងេរបរបស់បញជ រ ក បញជ រ ខ បញជ រ គ េដយសរែតអកសរ 
ក អកសរ ខ អកសរ គ គឺជពយញជនៈេនកនុងភសែខមរេនកនុងអកសរែខមរ 
ដូេចនះភគេរចនេនកនុងករបេរមេសវកមមេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺេយងេរបរបស់អកសរែខមរ 
ដូចជអកសរ ក អកសរ ខ អកសរ គ។ ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺេនេរកមេគ 
គឺេលខេរៀងទី ៦១ គឺេគរតូវឲយេទបញជ រអកសរ A អញច ឹងេដយសរែតេលខេរៀងទី ៥៩ 
េដយសរេលខេរៀងទី ៥៩ គត់បនបញច ប់ករេរបរបស់េសវរបស់គត់េនបញជ រអកសរ A េហយ 
ដូេចនះេនេពលែដលគត់ទំេនរ អញច ឹងេគចុចេលខេរៀងបនតេទៀត អញច ឹងេដយសរែតេលខេរៀងទី ៦០ 
េទដល់បញជ រ B ដូេចនះេយងឆលងេទដល់េលខេរៀងទី ៦១ ែតមដង គឺរតូវេទបញជ រអកសរ A ដែដល។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញ បុរសមន ក់េនះ 
េដយសរែតគត់កន់េលខេរៀងទី ៦២ អញច ឹងេនេពលែដលដល់េលខេរៀងទី ៦២ បុរសមន ក់េនះ 
គត់ក៏េដរចូលេទបញជ រ B អញច ឹងេយងេឃញេនែកបរបញជ រេនះគឺមនផទ ងំេលខេរៀង 
ែដលេយងេឃញេលខ ៦២ របស់បុរសែដលពក់អវេខៀវហនឹង គឺេនបញជ រអកសរ B 
ដូេចនះបុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនកន់េសៀវេភរបស់គត់ េដមបីេទបញជ រអកសរ B 



KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — POST OFFICE (SAKANAN)  

  

	 	 	
Copyright © 2017 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are 
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 

ែដលេយងេឃញអកសរ A និងអកសរ B គឺេនជប់គន  បនន័យថបញជ រអកសរ A និងបញជ រអកសរ B 
គឺេនជមួយគន ែតមដង គឺេនជប់គន  ដូេចនះេយងេឃញមនបុរសមន ក់ 
គត់កំពុងែតឈរេនបញជ រអកសរ A េដមបីេផញរបស់របរ ឬក៏េដមបីទទួលរបស់របរែដលេគេផញមក។ 
អញច ឹងេដយសរែតករយិល័យៃរបសណីយគឺ៍មនអតិថិជនេរចន ដូេចនះេយងេឃញមនបុរសមន ក់ 
ែដលពក់អវស េខស គត់កំពុងែតឈរេនខងមុខបញជ រអកស្រ A េដមបីរង់ចទំទួលេសវកមម 
គត់អចមកទីេនះេដមបីទទួលយករបស់ ឬក៏ទទួលយកបេញញពីមិតតភកតិរបស់គត់ 
ឬក៏ពីរកុមរគួសររបស់គត់ែដលេផញមក ឬក៏គត់អចយករបស់របរេទេផញេទរកុមរគួសររបស់គត់ 
ឬក៏មិតតភកតិរបស់គត់ ែដលេនខងេរក ឬក៏ែដលេនឆង យពីគត់ 
ដូេចនះេដយសរែតេលខេរៀងរបស់គត់គឺរតូវមកបញជ រអកសរ A ដូេចនះគត់ក៏មក េដរមក 
តរមង់មកអកសរ A បុ៉ែនតេដយសរែតេកមងរបុសែដលមនវយ័ ១៩ ឆន មំន ក់េនះ េលខេរៀងទី ៦២ 
េហយេលខេរៀងទី ៦២ គឺេគបងហ ញឲយមកបញជ រអកសរ B 
ដូេចនះគត់ក៏បនកន់េសៀវេភនិងសំបុរតរបស់គត់េដរមកកន់បញជ រអកសរ B 
េដយេយងេឃញេនកនុងបញជ រអកសរ B េយងេឃញមនបុរសមន ក់ 
ែដលជបុគគលិកបេរមករេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយេ៍នះ 
គឺគត់កំពុងែតអងគុយេដមបីរង់ចអំតិថិជន។ 
អញច ឹងគត់អងគុយេនកនុងេនះេដយេសលៀកសេមលៀកបំពក់ឯកសណឋ ន 
អញច ឹងគត់េសលៀកឯកសណឋ នជអនកេធវករេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយ ៍
េដមបីទទួលបេញញពីអតិថិជន េហយេយងេឃញេនែកបរគត់គឺមនតុដក់សមភ រៈជេរចន 
បនន័យថគត់មនឯកសរជេរចនេនកនុងបញជ ររបស់គត់ ែដលគត់ទទួលបេញញ 
ដូេចនះគត់កំពុងែតអងគុយេដមបីផដល់េសវកមមេទឲយអតិថិជនរបស់គត់ ែដលចង់េផញរបស់របរ 
ឬក៏ចង់មកទទួលរបស់របរែដលេគបនេផញ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ គឺករេផញរបស់របរេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយ ៍
គឺេយងែបងែចកេចញជពីរ គឺករេផញរបស់របរជសំបុរត ករេផញសំបុរតេផសង 
និងករេផញរបស់របរជអីវ៉ន់េផសង េដយសរែតសំបុរតគឺេយងរតូវយកសំបុរតេនះេទបិទែតមសិន 
អញច ឹងេយងបិទែតមៃរបសណីយសិ៍ន ជមុនសិន មុននឹងេយងអចយកេទេផញបន 
ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ៨ គឺេយងេឃញេកមងរបុសមន ក់ហនឹង គត់ក៏បនយកសំបុរតរបស់នរមីន ក់ 
ែដលេផញតមគត់មកៃរបសណីយហ៍នឹង យកេទបិទែតម អញច ឹងជទូេទែតមៃរបសណីយ ៍
គឺេយងមនែតមជេរចនរបេភទេទតមតៃមល និងេទតមអវីែដលេយងចង់េផញ 
េដយែតមខលះមនតៃមល ១០០ េរៀល ែតមខលះមនតៃមល ៥០០ េរៀល ែតមខលះមនតៃមល ១០០០ េរៀល 
អញច ឹងេទតមរបេភទែតមនិងេទតមេគលេដែដលេគរតូវេផញ។ ដូេចនះរបសិនេបេគេផញជិត 
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គឺេយងអចបិទែតម ១០០ េរៀល ឬក៏ ៥០០ េរៀល ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងរតូវេផញេទឆង យ 
សំបុរតេនះរតូវេផញេទរបេទសឆង យ ឬក៏េផញេទកែនលងឆង យ គឺេគអចបិទែតម ១០០០ េរៀល 
ឬក៏េគអចបិទែតមទងំអស់ែតមដង គឺេពលខលះ គឺេគបិទែតមៃរបសណីយទ៍ងំអស់ែតមដង 
គឺបិទទងំែតម ១០០ េរៀល បិទទងំែតម ៥០០ េរៀល ក៏ដូចជបិទទងំែតម ១០០០ 
េរៀលជមួយនឹងគន ែតមដង បនន័យថេគបិទែតមចំនួនបី ក៏បុ៉ែនតេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺេយងេឃញគត់បិទែតមចំនួនមួយែតបុ៉េណណ ះ 
អញច ឹងគត់យកែតមមកបិទេទេលេរសមសំបុរតរបស់គត់ ក៏បុ៉ែនតគត់អត់បិទឲយចំតួអកសរេនះេទ 
េដយសរែតេលសំបុរតេនះេយងេឃញមនអកសរ េដមបីសរេសរេឈម ះអនកទទួលសំបុរតេនះ 
ក៏ដូចជអសយដឋ នរបស់អនកទទួលសំបុរត អញច ឹងេដមបីេផញសំបុរត 
េយងរតូវសរេសរេឈម ះនិងអសយដឋ នរបស់អនកទទួលឲយបនចបស់លស់ 
េដមបីងយរសួលឲយេគយកសំបុរតេនះេទឲយអនកែដលរតូវទទួល 
េរពះរបសិនេបេយងអត់សរេសរេឈម ះគត់េទ អញច ឹងេយងអត់ 
របសិនេបេយងអត់បញជ ក់ពីអសយដឋ ននិងេឈម ះរបស់គត់េទ អនករត់សំបុរត 
េយងេហថអនករត់សំបុរត ពិបកេនកនុងកររកអនកែដលទទួលសំបុរតខល ងំណស់ 
េដយសរែតអត់មនេឈម ះនិងអត់មនអសយដឋ នរតឹមរតូវ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ 
គត់កំពុងែតបិទែតមមិនឲយចំតួអកសរ ឬក៏មិនឲយចំេឈម ះអនកទទួលេនះេទ េដមបីកំុឲយបងំ។ 
បនទ ប់មកេទៀតេយងេឃញគត់បនៃវរ៉ត េបះរតេទេលែតមេនះ 
អញច ឹងកនុងករេបះរតក៏េគមនរេបៀបេបះរតរបស់េគែដរ េដយេយងេឃញករេបះរត 
គឺេយងរតូវេបះពក់កណដ លេនេលែតម េហយពក់កណដ លេទៀតគឺរតូវេហៀរមកេលសំបុរត 
េដមបីបញជ ក់ថែតមមួយេនះគឺេរបរបស់រចួរល់េហយ 
អញច ឹងេយងអត់អចយកែតមេនះេទេរបរបស់មដងេទៀតបនេទ អញច ឹងជទូេទែតមៃរបសណីយ ៍
គឺេយងេរបរបស់ែតមដងែតបុ៉េណណ ះ េដយេយងបិទេហយ េយងេបះរតពីេល ែដលរតជទូេទ 
រតែដលេបះេលែតមៃរបសណីយ ៍គឺេយងេបះរតេមឃៈ អញច ឹងេមឃៈ បនន័យថ 
េយងេរបរបស់ែលងបនេទៀតេហយ បនន័យថែតមេនះ គឺែលង 
ែលងមនរបសិទធិភពេរបេទៀតេហយ េនេពលែដលេយងេរបបនមដង 
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ រតគឺរងមូល រតរបស់គត់ែដលកន់គឺមនរងមូល 
ែដលរងមូលសំែប៉តេនខងេរកម អញច ឹងសំែប៉តេនខងេរកមគឺេគេរបជបល សទិក 
េដមបីរជលក់ពណ៌ េហយេបះេនេលរកដស ែដលសរេសរជអកសរេផសងៗ 
ដូចជសរេសរជអកសរេមឃៈជេដម េហយេយងេឃញមនដងកន់បនតិច 
អញច ឹងរតគឺែតងែតមនដងកន់ េដមបីឲយេយងងយរសួលកន់កនុងករេបះរត 
េដយេយងេឃញគត់េរបរបស់រមមៃដរបស់គត់ចប់កន់ដងរត 
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េហយេបះរតេទេលែតមជមួយនឹងសំបុរត អញច ឹងគត់េបះអត់ឲយចំេលែតមសុទធ 
ឬក៏ចំេលសំបុរតសុទធេទ េដយគត់ េយងេឃញសន មែតមែដលគត់េបះេនះ 
គឺមនបនតិចជប់េនពក់កណដ ល ជប់េនេលែតម េហយពក់កណដ លេទៀតគឺជប់េនេលសំបុរត 
អញច ឹងគឺែតមេនះគឺ េយងេបះរតេនះគឺ េដមបីបញជ ក់ថ 
ែតមេនះេរបរបស់ែលងបនេទៀតេហយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីគត់េបះរតែតមសំបុរតេហយ 
គត់ក៏បនេផញសំបុរតេនះេទដល់អនកលក់ 
េទឲយេទបុគគលិកែដលបេរមករងរេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយ ៍
េហយបនទ ប់មកេទៀតេសៀវេភរបស់គត់ មុននឹងគត់អចេផញេចញ គត់រតូវខចប់វជមុនសិន 
ដូេចនះគត់ក៏បនេដរមករកបុគគលិកែដលេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយម៍ួយេទៀត 
េដមបីែសវងរកកញច ប់ អញច ឹងេយងមនរកដសេកស ឬក៏រកដសឡងំមួយ 
ែដលេយងេឃញបុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនមកទិញរកដសឡងំមួយ េដមបីខចប់េសៀវេភរបស់គត់ 
េដយេយងេឃញអនកលក់ គឺគត់ពក់អវពណ៌របេផះៃដខល ីេហយគត់រងចំណស់បនតិច 
សក់របស់គត់គឺសិតរប បនន័យថគត់សិតែវកភលីរប េហយគត់មនវយ័របែហលជ ៣៥ ឆន  ំ
ែដលបុរសមន ក់េនះ គត់កំពុងែតយកឡងំរកដសមួយ ឬក៏សំបកឡងំ ឬក៏រកដសករតុង 
េដមបីយកមកឲយេកមងរបុសមន ក់េនះខចប់េសៀវេភរបស់គត់ ក៏បុ៉ែនតរកដសឡងំេនះ 
គឺេគមិនែមនឲយេដយឥតគិតៃថលេទ អញច ឹងរកដសឡងំ េគអត់ឲយេដយេគឥតគិតៃថលេទ 
េដយេគលក់ អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ចង់ចំណយលុយេរចន 
េដមបីទិញរកដសឡងំេនករយិល័យៃរបសណីយេ៍ទ េយងអចខចប់េសៀវេភរបស់េយង 
ឬក៏អចខចប់អីវ៉ន់របស់េយងមកពីផទះឲយេហយ អញច ឹងេយង េនេពលមកដល់ 
េយងរគន់ែតដក់េផញជករេរសច។ ក៏បុ៉ែនតេដយសរែតេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់អត់បនខចប់េសៀវេភរបស់គត់មកពីផទះេទ 
ដូេចនះរបសិនេបគត់ចង់េផញគឺេគរតូវខចប់អីវ៉ន់របស់គត់ ឬក៏េសៀវេភរបស់គត់ជមុនសិន 
េទបគត់អចេផញេទបន េរពះរបសិនេបគត់អត់ខចប់េទ អីវ៉ន់គត់េរចន 
េនេពលែដលអីវ៉ន់គត់េរចនែបបេនះ គឺវអចនឹងរេញ៉រៃញ៉ ដូេចនះេគរតូវខចប់ឲយមនសណដ ប់ធន ប់ 
េរពះេពលខលះ របសិនេបេយងអត់ខចប់ អីវ៉ន់របស់េយងអចនឹងេខទច ដូចជអចនឹងរែហក 
ឬក៏អចនឹងខូច េដយសរែតមនរបស់េរចនែដលេគរតូវេផញ ដូេចនះគឺេគដក់គរេលគន  អញច ឹងរបស់ 
អីវ៉ន់របស់េយងអចនឹងខូច ដូេចនះេកមងរបុសមន ក់េនះេនកនុងរូបភពទី ៩ 
គត់ក៏បនមកទិញឡងំរកដសមួយ សំបកឡងំរកដសមួយពីបុគគលិក 
ែដលេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយ ៍េដមបីខចប់េសៀវេភរបស់គត់។ 
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បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ 
បនទ ប់ពីគត់បនទទួលសំបកឡងំរកដសរចួរល់េហយ អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនរបគល់លុយៃថលឡងំរកដសេនះេទឲយបុគគលិកៃរបសណីយវ៍ញិ 
ដូេចនះេដយសរែតគត់ទិញ េដយសរែតឡងំរកដសេនះមិនែមនេគផដល់ឲយេដយឥតគិតៃថលេទ 
អញច ឹងេដយសរែតគត់ទិញឡងំរកដសេនះ ដូេចនះគត់រតូវឲយលុយ 
េនេពលែដលគត់ទទួលបនឡងំរកដសេនះរចួរល់ 
មុននឹងគត់ចកេចញេទខចប់េសៀវេភរបស់គត់ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់ 
ៃដសដ រំបស់គត់គឺគត់កន់េសៀវេភរបស់គត់ដែដល អញច ឹងគត់អត់ដក់េសៀវេភរបស់គត់ចុះេទ 
គឺគត់េនែតកន់េសៀវេភរបស់គត់ែដលគត់ឱបេទនឹងខលួន 
បនន័យថគត់ឱបេសៀវេភរបស់គត់េទនឹងខលួន 
េដយយកៃដកន់ឬក៏ខទប់េសៀវេភែដលេនេរកមេគ 
េហយេសៀវេភេផសងេទៀតគឺគត់យកខទប់េទនឹងខលួន បនន័យថគត់យកខលួនគត់ទប់នឹងេសៀវេភ 
េដមបីកំុឲយេសៀវេភរជុះ ដូេចនះេយងេឃញៃដេឆវងរបស់គត់ 
គឺកំពុងែតកន់លុយហុចេទឲយបុគគលិកេនករយិល័យៃរបសណីយេ៍នះ 
េហយែដលេយងេឃញបុគគលិកេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយេ៍នះ 
គត់ក៏បនលូកៃដទទួលលុយៃថលឡងំរកដសេនះពីេកមងរបុសមន ក់េនះផងែដរ។  
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេដរមករកកែនលងខចប់អីវ៉ន់ បនន័យថេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយ ៍
គឺេគែតងែតមនតុមួយសរមប់ឲយេយងខចប់អីវ៉ន់ ដូេចនះេនេពលែដលេយងទិញឡងំរកដសេហយ 
េនេពលែដលេកមងរបុសមន ក់េនះ គត់ទិញឡងំរកដសេហយ 
គត់ក៏បនកន់ឡងំរកដសជមួយនឹងេសៀវេភរបស់គត់េនះមករកតុមួយ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញមនតុមួយ 
ែដលេនេលតុេនះគឺេយងេឃញមនរកដសកែសត េយងេឃញមនដូចជកវ កវសអិត 
េហយនិងសកុតផងែដរ។ 
អញច ឹងគឺករយិល័យៃរបសណីយគឺ៍េគែតងែតដក់ឧបករណ៍េផសងៗសរមប់ខចប់អីវ៉ន់េនេលតុ 
េដមបីឲយអតិថិជនេរបរបស់ អញច ឹងេយងអត់ចបំច់យកសកុត 
អត់ចបំច់យកកវេទផទ ល់ខលួនេទក៏បនែដរ េដយេនទីេនះគឺេគមនដក់ឲយេយងរសប់ែតមដង 
អញច ឹងគឺេគដក់េនេលតុេដមបីឲយអតិថិជនទងំអស់េរបរបស់ 
េដយេនេពលែដលេយងេរបរបស់េហយ េយងរគន់ែតដក់េនេលតុេនះវញិ 
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េដមបីឲយអនកេផសងេទៀតមកេរបេដយេយងអត់រតូវយកេនះេទ 
េដយសរែតរបស់េនះគឺេគដក់េរបរមួ ជរបស់រមួ ដូេចនះអនកណក៏មនសិទធិេរបផងែដរ 
អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់ហនឹង គត់ក៏បនកន់ឡងំរកដសជមួយនឹងេសៀវេភមករកតុខចប់អីវ៉ន់ 
ែដលេយងេឃញេនេរកមតុគឺមនធុងសំរមមួយ អញច ឹងេដយសរែតេនេពលែដលេយងខចប់អីវ៉ន់ 
គឺែតងែតមនសំរម ដូចជសកុតែដលេនសល់ ឬក៏រកដសកែសតែដលេនសល់ 
ដូេចនះគឺេយងអត់េបះេចលពសវលពសកលេទ អញច ឹងេដមបីរកសអនម័យ 
និងេដមបីរកសសណដ ប់ធន ប់ គឺេយងរតូវេបះសំរមចូលេទកនុងធុងសំរម អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនកន់ឡងំរកដសរបស់គត់ េដមបីមកខចប់អីវ៉ន់េនេលតុមួយ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ 
គត់ក៏បនបត់រកដសឡងំរបស់គត់ឲយេទជរងរបអប់មួយ 
អញច ឹងេដយសរែតឡងំរកដសអមបញ់មិញគឺអត់ទន់មនបត់េចញជរូបរងរបអប់េទ 
ដូេចនះគត់រតូវែតយកឡងំរកដសេនះមកបត់េចញជរងរបអប់មួយេដមបីដក់េសៀវេភ 
អញច ឹងេដយសរែតេនេលតុ េនេលតុគឺមនសកុត ក៏ដូចជមនកវសរមប់បិទេហយ 
ដូេចនះគត់រគន់ែតយកឡងំរកដសរបស់គត់មកបត់រជុងៗឲយេចញជរងរបអប់ 
េហយេលករជុងៗរបស់ឡងំរកដសេនះេឡងផគុ ំចូលគន  
បនទ ប់មកគត់យកសកុតមកបិទជករេរសច អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ 
គត់កំពុងែតផគុ ំឡងំរកដសេនះឲយេចញជរងរបអប់មួយ េដមបីដក់េសៀវេភចូលេទខងកនុង 
េដយគត់េរបរបស់សកុតេដមបីបិទ ឬក៏េរបរបស់កវេដមបីបិទឲយវជប់គន  
អញច ឹងេដយសរែតេនករយិល័យៃរបសណីយេ៍គអត់ដឹងទំហំសមភ រៈ 
ឬក៏ទំហំរបស់របរែដលេយងចង់េផញ ដូេចនះគឺេគអត់លក់ជរបអប់េនះេទ 
គឺេគលក់ជរកដសឡងំែតមដង េដមបីឲយេយងបត់ខលួនឯង 
េរពះេដមបីឲយេយងប៉ន់សម នថេតទំហំបុ៉ណណ  រតឹមរតូវជមួយនឹងទំហរំបស់សមភ រៈរបស់េយង 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនកំពុងែតបត់ឡងំរកដសេនះឲយេចញជរបអប់មួយ េដមបីដក់េសៀវេភចូលេទខងកនុង 
េដយគត់េរបរបស់សកុត ឬក៏កវ េដមបី េដមបីបិទឡងំរកដសេនះឲយជប់គន ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ 
បនទ ប់ពីគត់ផគុ ំឡងំរកដសេនះេចញជរូបរងរបអប់មួយេហយ 
អញច ឹងគត់ក៏បនដក់េសៀវេភរបស់គត់ទងំអស់ចូលេទកនុងឡងំរកដសេនះែតមដង 
េដយេយងេឃញគត់េលកេសៀវេភរបស់គត់េដយៃដទងំពីរ 
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អញច ឹងគត់េលកេសៀវេភរបស់គត់េដយៃដទងំពីរ 
េហយេលកេសៀវេភេនះមកដក់ចូលេនកនុងរបអប់ឡងំរកដសេនះ 
េដយគត់េទបែតេធវអមបញ់មិញ អញច ឹងគត់ដក់ចូលេដមបីខចប់វេផញេទមិតតភកតិរបស់គត់ 
ែដលេនខងេរក ឬក៏េដមបីេផញេទរគួសររបស់គត់ េដយគត់េរៀបចំឲយបនសអ តបត 
មុននឹងគត់េផញេចញ េដមបីឲយរបកដថេសៀវេភេនះគឺមិននឹងខូចខតេនេពលែដលេគេផញ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញ េដយសរែតឡងំរកដសេនះ 
វមនទំហំធំជងេសៀវេភបនតិច ដូេចនះេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនយករកដសកែសតមកេសៀតេនសងខង េនខងៗ 
េដមបីឲយេសៀវេភេនះែណនលអេទនឹងរបអប់ឡងំរកដសេនះ អញច ឹងេដយសរែតឡងំរកដស 
េដយសរែតេសៀវេភវតូចជងឡងំរកដសេនះបនតិច វតូចជងរបអប់េនះបនតិច 
អញច ឹងវេធវឲយរលុង បនន័យថេសៀវេភេនះនឹងរលុងេនេពលែដលេគខចប់ 
អញច ឹងវអចរកឡុកចុះេឡងៗ េទេឆវងេទសដ បំន វនឹងរេងគ េនេពលែដលេគដឹកជញជូ ន 
ឬក៏វអចេធវឲយខូចឡងំរកដសេនះបន េនេពលែដលេគដក់អីវ៉ន់េរចនសងកត់េលគន  
ដូេចនះេដមបីឲយរបកដថេសៀវេភេនះគឺមនលំនឹង 
េដមបីរកសលំនឹងេសៀវេភេនកនុងេកសរកដសេនះ ឬក៏ឡងំរកដសេនះ គឺេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនយករកដសកែសតមកែហក បនទ ប់មកគត់ឆមូល បនន័យថគត់ 
បនន័យថគត់យករកដសេនះមកេធវជដំុតូចៗ តូចៗ េដមបីេសៀតចូលេទកនុងចេនល ះ 
ែដលមនពីេសៀវេភេទនឹងរកដស េដមបីឲយវែណនលអ អញច ឹងគត់េធវែបបេនះ 
េដមបីឲយេសៀវេភែណនលអេទនឹងឡងំរកដសេនះ េដមបីកំុឲយេសៀវេភរកឡុកេនកនុងឡងំរកដស 
ឬក៏េដមបីកំុឲយរលុង អញច ឹងេនេពលែដលេគដឹកជញជូ ន គឺវនឹងមនលំនឹងេនកនុងឡងំរកដស 
អញច ឹងវអត់េធវឲយខូចេសៀវេភ ឬក៏អត់ឲយេធវ េធវអត់ឲយេធវឲយខូចរបអប់េនះេទ 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងចង់េផញសមភ រៈ ឬក៏ចង់េផញអីវ៉ន់ 
េនេពលែដលអីវ៉ន់របស់េយងតូចជងរបអប់ េយងរតូវយកអវីេផសងៗ ដូចជរកណត់ 
ឬក៏រកដសមកេសៀតវឲយែណន េដមបីងយរសួលកនុងករេផញអីវ៉ន់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ បនទ ប់ពីគត់េសៀតែណនេហយ 
អីវ៉ន់របស់គត់េសៀតែណនចូលេទកនុងរបអប់េនះេហយ អញច ឹងគត់ក៏បនេរបរបស់សកុត 
េដមបីរុឡំងំរកដសរបស់គត់ឲយជប់ែតមដង អញច ឹងគត់បនបិទមត់ឡងំរកដសរបស់គត់ 
គត់បនបិទ បនទ ប់មកគត់យកសកុតមករុ ំគត់យកសកុតែដលមនេនេលតុ 
ែដលជរបស់ករយិល័យៃរបសណីយែ៍ដលទុកឲយេរបេនះ 
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អញច ឹងគត់យកមកបិទេនេលមុខតំណរបស់ឡងំរកដសេនះ 
បនន័យថេនេពលែដលេយងបិទគរមបឡងំរកដស ឬក៏របអប់ែតងែតមនមុខតំណមួយ 
អញច ឹងគត់យកសកុតមកបិទេលមុខតំណេនះ េដមបីឲយរបកដថកំុឲយមុខតំណេនះេហប 
េរពះេនេពលែដលេផញ េនេពលែដលេហប អចអីវ៉ន់ខច យេចញពីរបអប់ ដូេចនះគត់រតូវបិទឲយជិត 
និងឲយបនជប់លអបំផុត េដមបីករពរកំុឲយអីវ៉ន់របស់គត់មនករខូចខត ឬក៏ខច យេចញពីរបអប់។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញបនទ ប់ពីគត់បិទសកុតរចួរល់េហយ 
គត់បនបិទសកុតេលរបអប់របស់គត់រចួរល់េហយ គត់ក៏បនយកែខសមកចងបែនថមេទៀត 
អញច ឹងេដយសរែតសកុត េពលខលះគត់ខល ចសកុតរបស់គត់របូត ឬក៏សកុតបិទអត់ជប់ 
អញច ឹងវអចេធវឲយរបអប់របស់គត់ខូចខត ឬក៏អចេធវឲយេសៀវេភរបស់គត់ខច យេចញពីរបអប់ 
ដូេចនះបនទ ប់ពីគត់បិទសកុតរចួរល់េហយ គត់ក៏បនយកែខសមកចងបែនថមពីេលមួយដងេទៀត 
ឬក៏បែនថមពីេលមួយជន់េទៀត េដមបីឲយរបកដថរបអប់របស់គត់គឺមនសុវតថិភពនិងរងឹមលំអ 
គឺអត់នឹង អត់ងយខូចខត ឬក៏អត់ងយខច យ ឬក៏អត់ងយរែហកេនះេទ 
េនេពលែដលេគដក់អីវ៉ន់គរេលគន េរចន េដយសរែតេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយ ៍
គឺមនអីវ៉ន់េរចនែដលរតូវេផញេចញមដងៗ ដូេចនះអីវ៉ន់ទងំអស់នឹងរតូវដក់គរេលគន  សងកត់េលគន  
អញច ឹងរបសិនេបេយងេធវឲយរបអប់េយងអត់មេំទ គឺវអចនឹងខូចខត ដូេចនះបុរសមន ក់េនះ 
បនទ ប់ពីគត់បិទសកុតេទេលរបអប់របស់គត់យ៉ងជប់េហយ 
គត់ក៏បនយកែខសមករុពីំេលមួយជន់េទៀត េដមបីឲយរបកដថរបអប់របស់គត់គឺរងឹមលំអ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ រូបភពទី ១៧ គឺមិនខុសពីសំបុរតេនះេទ 
មិនខុសពីករេផញសំបុរតេនះេទ គឺបុរសមន ក់េនះ គត់រតូវសរេសរអសយដឋ នរបស់អនកទទួល 
អញច ឹងគត់រតូវសរេសរេឈម ះ អសយដឋ ន ក៏ដូចជេលខទូរស័ពទរបស់អនកទទួល 
េដមបីឲយអនករត់សំបុរតងយរសួលេនកនុងករយកេទឲយអនកទទួលឲយចំេគលេដ 
អញច ឹងបុរសមន ក់េនះ គត់ក៏បនកំពុងែតកន់បិ៊ច គត់កន់បិ៊ចសរេសរអសយដឋ ន 
ក៏ដូចជេឈម ះរបស់អនកទទួល េនេលរបអប់បេញញរបស់គត់ េដមបីមុននឹងគត់េផញ 
េរពះគត់សរេសរែបបេនះ គឺងយរសួល េធវឲយករយិល័យៃរបសណីយ ៍
ឬក៏បុគគលិកករយិល័យៃរបសណីយ ៍យកអីវ៉ន់េនះ ឬក៏យកសមភ រៈ ឬក៏េសៀវេភរបស់គត់េនះ 
េទឲយមិតតភកតរិបស់គត់ចំេគលេដែតមដង អញច ឹងគត់រតូវសរេសរឲយបនចបស់ 
គត់រតូវសរេសរឲយបនចបស់ េដមបីកំុឲយមនករភន់រចឡំ ដូេចនះគត់ 
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតសរេសរេដយយកចិតតទុកដក់ជទីបំផុត 
េដយគត់កន់បិ៊ចេនកនុងៃដសដ  ំេហយសរេសរ ៃដេឆវងរបស់គត់គឺដក់េនេលរបអប់ 
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េដមបីទប់កំុឲយរបអប់របស់គត់រេងគ េនេពលែដលរបអប់រេងគគឺវពិបកសរេសរ ដូេចនះគត់ទប់ឲយនឹង 
ឲយរបអប់របស់គត់មនលំនឹង េដមបីងយរសួលកនុងករសរេសរ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៨ េនកនុងរូបភពទី ១៨ 
េយងេឃញបនទ ប់ពីគត់េវចខចប់អីវ៉ន់របស់គត់េហយ 
េវចខចប់េសៀវេភរបស់គត់ចូលេទកនុងរបអប់េហយ 
បនទ ប់មកគត់ក៏យករបអប់េនះមកឲយបុគគលិកេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយម៍ដងេទៀត 
អញច ឹងបុគគលិកេនះ បនទ ប់ពីទទួលបនរបអប់ គត់ក៏យករបអប់េនះេទថលឹង 
េដយសរែតករេផញអីវ៉ន់គឺេគគិតតៃមលេទតមគីឡូ េទតមគីឡូ ឬក៏េទតមទមងន់របស់សមភ រៈ 
ឬក៏អីវ៉ន់ែដលេយងចង់េផញ ដូេចនះរបសិនេបេយងសមភ រៈ ឬក៏អីវ៉ន់ែដលេយងេផញេនះគឺធងន់ 
អញច ឹងេគគិតតៃមលៃថល បុ៉ែនតរបសិនេបរសលគឺេគគិតតៃមលេថក 
អញច ឹងេគគិតតៃមលេទតមទមងន់របស់សមភ រៈែដលេយងចង់េផញ ដូេចនះេនេពលែដលគត់េវចខចប់េហយ 
បុគគលិកេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយេ៍នះ គត់ក៏យកអីវ៉ន់របស់គត់ 
យកអីវ៉ន់របស់េកមងរបុសមន ក់េនះមកថលឹងេនេលជញជ ីងេអឡិចរតូនិចមួយ 
េដយសរែតអីវ៉ន់ខលះគឺរសលខល ងំេពក ដូេចនះេយងអត់អចថលឹងេនេលជញជ ីង 
ែដលមនរទនិចនឡិកបនេទ ដូេចនះេគរតូវេរបជញជ ីងេអឡិចរតូនិច 
េរពះជញជ ីងេអឡិចរតូនិចគឺវអចថលឹងទមងន់សមភ រៈែដលរសលបំផុតបន 
អញច ឹងគត់ក៏បនដក់េកសរកដស ឬក៏ដក់របអប់េសៀវេភេនះេនេលជញជ ីងេអឡិចរតូនិចមួយ 
េដមបីថលឹងទមងន់របស់វ។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ១៩ រូបភពទី ១៩ បនទ ប់ពីថលឹងទមងន់េហយ 
អញច ឹងបុរសែដលជបុគគលិកេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយ ៍បនសួរេទេកមងរបុសមន ក់េនះថ 
េតគត់ចង់េផញជបេញញឆប់រហ័ស ឬក៏ជបេញញធមមត 
េរពះជទូេទេសវកមមេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយគឺ៍មនពីរ គឺបេញញឆប់រហ័ស 
បេញញឆប់រហ័សបនន័យថជបេញញែដលេយងេផញេទតមយនតេហះ 
អញច ឹងេគអចេផញអីវ៉ន់ហនឹងេទតមយនតេហះ អញច ឹងវមនរយៈេពលេលឿន 
អចេពលខលះបេញញឆប់រហ័សគឺចំណយេពលរតឹមែតបីៃថង 
ឬក៏ពីរៃថងែតបុ៉េណណ ះេទកន់របេទសែដលជិត 
ជឧទហរណ៍ដូចជរបសិនេបេយងចង់េផញអីវ៉ន់ពីកមពុជេទកន់របេទសៃថ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងយកបេញញឆប់រហ័ស គឺេគចំណយរយៈេពលែតបីៃថងែតបុ៉េណណ ះ 
ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបេយងយកបេញញយឺត បនន័យថេយងយកបេញញធមមតតមរយៈកប៉ល់ 
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អញច ឹងបេញញធមមតេគនឹងេផញអីវ៉ន់របស់េយងតមរយៈកប៉ល់ 
អញច ឹងវអចនឹងចំណយរយៈេពលមួយសបត ហ៍េទពីរសបត ហ៍េដមបីេទដល់េគលេដ 
ដូេចនះេនេពលែដលេយងចង់េផញអីវ៉ន់ បុគគលិកែដលេនករយិល័យៃរបសណីយនឹ៍ងសួរេយងថ 
េតេយងចង់េរបបេញញឆប់រហ័ស ឬក៏េយងចង់េរបបេញញធមមត 
អញច ឹងបេញញឆប់រហ័សគឺមនតៃមលៃថលជងបេញញធមមតបនតិច 
េរពះថបេញញឆប់រហ័សគឺេគេរបរបស់យនតេហះគឺេលឿន បុ៉ែនតបេញញធមមតគឺេគេរបរបស់កប៉ល់ 
េហយវយឺត ដូេចនះគឺមនតៃមលេថក អញច ឹងេកមងរបុសមន ក់េនះ 
គត់ក៏បនរបប់េទបុគគលិកករយិល័យៃរបសណីយថ៍ គត់ចង់បេញញធមមត 
បនន័យថគឺេផញតមកប៉ល់ េដយសរែតគត់អត់សូវមនលុយ ឬក៏គត់អត់ចង់ចំណយថវកិេរចន 
ឬក៏អត់ចង់ចំណយលុយេរចនេនកនុងករេផញ ដូេចនះគត់ក៏បនេផញតមកប៉ល់ គឺជបេញញធមមត 
ឬក៏បេញញយឺត។ 
 
បនទ ប់មកេទៀតរូបភពទី ២០ េនកនុងរូបភពទី ២០ េយងេឃញបនទ ប់ពីគត់របប់ថ 
គត់ចង់េផញបេញញយឺតេហយ អញច ឹងគត់ក៏បនហុចលុយេទឲយបុគគលិកករយិល័យៃរបសណីយ ៍
េហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ 
គឺគត់កំពុងែតហុចលុយេទឲយបុគគលិកេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយ ៍
េហយបុគគលិកេនកនុងករយិល័យៃរបសណីយ ៍គត់ក៏បនលូកៃដមខ ងយកលុយ 
ៃដមខ ងេទៀតគឺយកវកិកយបរត អញច ឹងបុរសមន ក់ហនឹង គត់ក៏បនហុចវកិកយបរត 
េទឲយេកមងរបុសមន ក់េនះ េដយសរែតេពលខលះ 
េយងរតូវករតមដនជមួយនឹងករយិល័យៃរបសណីយ ៍ថេតអីវ៉ន់របស់េយង 
ឬក៏បេញញរបស់េយងបនេទដល់អនកទទួលេហយឬេន 
ដូេចនះេយងរតូវតមដនេដយេយងខលទូរស័ពទករយិល័យៃរបសណីយ ៍
តមរយៈវកិកយបរតែដលេយងបនទទួល េហយេពលខលះេយងអចខលេទសួរអនកែដលទទួល 
ថេតគត់បនទទួលអីវ៉ន់េហយឬេន េរពះេពលខលះអចបត់បង់ របស់អចបត់បង់ 
ដូេចនះករយិល័យៃរបសណីយនឹ៍ងសងេយងជថវកិវញិ 
ឬក៏ជរបក់វញិេនេពលែដលមនករបត់បង់ អញច ឹងរល់ករបត់បង់ ឬក៏ករខូចខត 
ករយិល័យៃរបសណីយនឹ៍ងទទួលសងេយងវញិ 
របសិនេបអីវ៉ន់របស់េយងអត់បនេទដល់ៃដរបស់អនកទទួលេនះេទ 
ដូេចនះគឺេយងរតូវមនវកិកយបរតមួយ េដមបីមកបងហ ញ េដមបីបញជ ក់ េនេពលែដលេយង 
អីវ៉ន់របស់េយងរតូវបនបត់បង់ ឬក៏ខូចខត េដមបីេយងទទួលសំណងពីករយិល័យៃរបសណីយ ៍
ដូេចនះេហយ េនេពលែដលេយងេផញ ខងករយិល័យៃរបសណីយែ៍តងែតឲយនូវវកិកយបរតមួយ 
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េដមបីមកឲយេយងទុក ឬក៏េដមបីមកឲយេយងតមដនជមួយនឹងករយិល័យៃរបសណីយ ៍
ថេតអីវ៉ន់របស់េយងេផញបនេទដល់េគលេដេហយឬេន។ 


