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សួសដអីនកទងំអស់គន  បទ ជួបគន មដងេទៀតេហយកនុងៃថងេនះ េហយេនកនុងៃថងេនះ 
េយងនឹងមនរបធនបទមួយេដមបីេលកយកមកនិយយ ែដលរបធនបទរបស់េយងេនកនុងៃថងេនះ 
គឺេយងនឹងនិយយអំពី ករដករបក់េនម៉សីុន េនកនុងម៉សីុនដករបក់។ បទ 
អញច ឹងេយងនឹងនិយយអំពីករដករបក់។ អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទងំអស់គន ែតមដង។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១ បទ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញថ មនរសតីមន ក់ ឬក៏នរមីន ក់ បទ 
គត់មនអយុរបែហលជៃមភរបឆំន  ំអញច ឹងនរេីនះ គត់មនសក់ែវងពណ៌េខម  
គត់ពក់អវពណ៌ទឹកសមុរទៃដែវង បទ េហយគត់េសលៀកសំពត់ពណ៌ស េហយេនេលេឆវង 
ខងេឆវងៃដរបស់គត់ គត់បន សម របស់គត់ គត់បនសព យកបូបធំមួយ 
អញច ឹងគត់សព យកបូបធំពណ៌សេនេលសម ខងសដ រំបស់គត់ បទ េនេលសម ខងសដ  ំ
េហយៃដទងំពីររបស់គត់ គត់បនចប់កូនកបូបមួយ អញច ឹងកូនកបូបេនះ គឺជកូនកបូបលុយ 
បទ ៃដទងំពីររបស់គត់កំពុងែតកន់កបូបលុយពណ៌ទឹករកូច 
េហយគត់ពិនិតយេមលេទកនុងកបូបលុយេនះ អញច ឹងគត់ពិនិតយេមលេហយ គត់បនដឹងថ 
កបូបរបស់គត់គឺមិនមនលុយេនះេទ េយងេឃញរូបភពលុយែដលមនដុះសល បកំពុងែតេហះ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ បនន័យថលុយរបស់គត់គឺេហះេចញពីកបូបអស់េហយ 
បនន័យថគត់ចំណយលុយេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់អស់ទងំអស់ែតមដង 
េទបគត់គិតអំពីលុយែដលមនសល បេហះេចញ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ 
បនពិនិតយេទេលកបូបលុយរបស់គត់ េហយគត់ដឹងថ 
គត់បនចំណយលុយេនកនុងកបូបអស់េហយ ដូេចនះគត់រតូវករលុយបែនថមេទៀត។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់បនពិនិតយកបូបលុយរបស់គត់ 
េហយគត់អត់មនេឃញលុយេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់េនះេទ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏បនេដរមកកន់ធនគរមួយ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
គត់បនសព យកបូបធំរបស់គត់េនសម ខងសដ  ំបទ េហយៃដមខ ងរបស់គត់ខទប់កបូប 
ឬក៏កន់កបូប េដមបីកំុឲយកបូបេយល អញច ឹងេនេពលែដលេយងេដរ េយងរតូវកន់កបូប 
ឬក៏សព យកបូប កបូបសព យរបស់េយងហនឹង េយងរតូវកន់ េរពះថេនេពលែដលេយងមិនកន់ 
វនឹងេយលេយក ឬក៏េយលចុះេឡងៗ ែដលេធវឲយេយងពិបកេដរ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
នរមីន ក់េនះ គត់េដរបេណដ រ កន់កបូបទប់ឲយនឹងបេណដ រ េដមបីងយរសួលកនុងករេដរ។ 
គត់បនេដរមកដល់ធនគរមួយ ែដលេយងេឃញថេនខងេលមត់ទវ រ 
គឺេគមនដក់សញញ ធនគរ េហយធនគរេនះ គឺមនទវ រចូលចំនួនពីរ បទ ទវ រចូលចំនួនពីរ 



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

  

	 	 	
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. 

បុ៉ែនតទវ រធនគរ ជទូេទគឺបិទ។ ដូេចនះេនេពលែដលអតិថិជនចូល អតិថិជនរតូវេបកទវ រេដមបីចូល 
េរពះធនគរបិទទវ រ េដមបីរកសសុវតថិភព ជទូេទទវ រធនគរ គឺជទវ រកញច ក់ 
ែដលអចឲយេយងេមលេឃញខងកនុងបន ដូេចនះេទះជបិទក៏េដយ ក៏េយងអចដឹងថ 
មនបុគគលិកេនបេរមករេនកនុងធនគរឬក៏អត់ែដរ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ នរមីន ក់េនះ គត់បនេដរមកដល់ធនគរ 
ក៏បុ៉ែនតគត់មិនចូលេទកនុងធនគរេនះេទ បទ គត់អត់ចូលេទកនុងធនគរេទ 
គឺគត់េដរមករកតរមង់ជួរវញិ។ អញច ឹងគត់តរមង់ជួរេនកនុងមនុសសជេរចន។ េនកនុងរូបភពទី ៣ 
េនះ េយងេឃញមនុសសជេរចននក់ ែដលឈរតរមង់ជួរគន  បទ 
អញច ឹងេយងេឃញមនុសសជេរចនឈរតរមង់ជួរគន  ែដលេនខងមុខេគបងអស់ បទ 
េនខងមុខេគបងអស់ គឺេនខងសដ ៃំដបងអស់ គឺមនបុរសមន ក់ គត់ពក់អវពណ៌ស 
េសលៀកេខពណ៌ស េហយពក់ែសបកេជងពណ៌សែដរ។ បនទ ប់ពីបុរសេនះ 
េយងេឃញមនកុមរមីន ក់ បទ ឬក៏េកមងរសី បទ េយងអចេហបនពីរ កុមរក៏ីបន 
េកមងរសីក៏បន។ កុមរេីនះ គត់ពក់អវពណ៌ស េសលៀកេខពណ៌េខម  េហយចងសក់ទីទុយ បទ 
កុមរេីនះ គត់ឈរេនែកបរឪពុករបស់គត់ បទ ឪពុករបស់គត់ ែដលមនពក់អវពណ៌េលឿង 
ៃដខល ីេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស បទ កុមរនិីងឪពុកេនះ គត់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរ។ 
េហយទងំពីរអនក ឪពុកកូន គឺឈរេនចំកណដ លែតមដង បទ បនន័យថ 
គត់េនឈរចំកណដ លៃនជួរ គឺខងមុខគត់គឺមនបុរសមន ក់ 
េនខងេរកយគត់មនបុរសមន ក់េទៀត។ េហយបុរសមន ក់េទៀតែដលឈរេនខងេរកយ 
បុរសែដលជឪពុកេនះ គឺពក់អវពណ៌សវ យ ៃដខល ីេសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស 
េហយគត់មនសក់ខល ីអញច ឹងគត់ពក់អវៃដែវង ៃដខលីពណ៌សវ យ។ ៃដសដ រំបស់បុរសេនះ 
គឺគត់រចត់េទកនុង[...] េហេប៉របស់គត់ អញច ឹងគត់បនឈររចត់េហេប៉ ឬក៏ែរជងេហេប៉ 
េដយដក់ៃដសដ ចូំលេទកនុងេហេប៉េខ អញច ឹងេខរបស់គត់គឺមនេហេប៉មួយ បទ 
អញច ឹងគត់ដក់ៃដសដ រំបស់គត់ចូលកនុងេហេប៉។ ពួកេគទងំបីនក់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរគន ។ បទ 
ពួកេគទងំបីនក់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរគន ។ េហយេពលេនះ 
នរែីដលមនវយ័អយុរបែហលជៃមភរបឆំន  ំែដលសព យកបូបធំេនះ 
គត់បនេដរមកដល់ករតរមង់ជួរេនះ គឺគត់េឃញមនុសសជេរចនកំពុងែតឈរតរមង់ជួរគន ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៤ ចូលមកដល់រូបភពទី ៤ េយងេឃញថ ករតរមង់ជួរគន េនះ 
គឺមនុសសទងំអស់រង់ចតំរមង់ជួរគន  េនខងមុខទូេអធីអឹម ឬក៏ម៉សីុនដករបក់។ 
អញច ឹងេដមបីេធវករដករបក់ េយងពំុចបំច់ចូលេទកនុងធនគរេទ េរពះថរគប់ធនគរទងំអស់ 
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ែតងែតមនម៉សីុនដករបក់ ឬក៏េយងអចេហថ េអធីអឹម។ អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ 
រគប់ធនគរ គឺសុទធែតមនម៉សីុនដករបក់ទងំអស់ េហយរបជជនកមពុជ ភគេរចន 
គត់ពំុសូវេហម៉សីុនដករបក់េនះេទ េរពះវែវង បទ េឈម ះវែវងេពក 
អញច ឹងេគេហអកសរកត់ដូចគន គឺ េអធីអឹម ឬក៏ម៉សីុនេអធីអឹម។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ 
មនុសសទងំអស់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរេនខងមុខម៉សីុនេអធីអឹម 
េរពះថេនេពលែដលមនមនុសសេរចន េដមបីរកសសណដ ប់ធន ប់ េយងរតូវឈរតរមង់ជួរគន  
អនកណមកមុន គឺឈរខងមុខ េហយអនកណមកេរកយ គឺឈរខងេរកយ បទ េនកនុងរូបភពេនះ 
េយងេឃញថ បុរសែដលពក់អវស េខេជង[ស] េខេជងែវងពណ៌ស គត់ឈរខងមុខេគ 
េនជប់ម៉សីុនេអធីអឹមែតមដង គឺគត់កំពុងែតដករបក់ អញច ឹង បនន័យថ បុរសេនះ 
គត់មកមុនេគ អញច ឹងគត់រតូវឈរខងមុខ បនទ ប់មកបុរសពក់អវេលឿង និងកូនរសី គឺគត់មកទី ២ 
គឺគត់ឈរបនទ ប់ បុរសពក់អវសវ យ គត់មកបនទ ប់ គឺគត់ឈរខងេរកយទី ៣ រឯីនរមីន ក់េនះ 
គត់ឈរខងេរកយេគ េរពះថគត់មកខងេរកយេគ 
េទះបីជមនអករៈរបញប់របញល់ក៏េដយ ក៏នរមីន ក់េនះមិនរបែជង 
ឬក៏របេរជៀតេទខងមុខែដរ េរពះថគត់មកខងេរកយ គឺរតូវឈរខងេរកយ 
ដូេចនះវអចរកសសណដ ប់ធន ប់ និងបនន័យថ េយងបងហ ញអំពីសុជីវធម៌ 
និងសីលធម៌របស់េយងផងែដរ េរពះថជទូេទ ករមកមុន គឺរតូវឈរខងមុខ ករមកេរកយ 
គឺរតូវឈរខងេរកយ វគឺជសុជីវធម៌ និងសណដ ប់ធន ប់មួយលអផងែដរ។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ ម៉សីុនេអធីអឹមេនះ 
បនេបកបេរមរបជជនទងំអស់ េហយមនុសសែដលេនឈរតរមង់ជួរគន េនះ បនចូលមន ក់មដងៗ 
េទតមេវនរបស់ពួកេគ តមករមកមុនមកេរកយ អញច ឹងអនកមកមុន គត់ដកមុន អនកមកេរកយ 
គត់ដកេរកយ។ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់ឈរចរំហូតទល់ែតដល់បុរសមន ក់ែដលពក់អវសវ យ 
គត់ចូលេរបរបស់ម៉សីុនេអធីអឹមរចួរល់។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ 
បុរសែដលពក់អវសវ យេនះ គត់បនេរបរបស់ម៉សីុនេអធីអឹមរចួរល់េហយ 
េហយគត់បនែរជងេហេប៉ េដយយកៃដេឆវងរបស់គត់រចត់េហេប៉ 
េហយេដរេចញពីម៉សីុនេអធីអឹមេនះ។ អញច ឹង បនន័យថ គត់បនេរបរបស់ 
ឬក៏គត់បនដកលុយេចញពីម៉សីុនេអធីអឹមេនះ សរមប់តរមូវករគត់រចួរល់េហយ។ 
បនទ ប់ពីបុរសមន ក់ែដលពក់អវសវ យេនះ គត់េដរេចញពីម៉សីុនេអធីអឹម 
នរែីដលឈរពីេរកយមនុសសរបុសពក់អវសវ យេនះ គត់ក៏ចូលេរបរបស់ម៉សីុនេអធីអឹមមដង។ 
អញច ឹង បនន័យថ ដល់េវនគត់េរបរបស់មដងេហយ។ 
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ដូេចនះគត់បនចូលេទេរបរបស់ម៉សីុនេអធីអឹម េដយអករៈរបញប់របញល់ េរពះនរមីន ក់េនះ 
គត់រតូវករលុយយ៉ងខល ងំ េដយសរែតកបូបលុយរបស់គត់ពំុមនលុយេនះេទ។ 
 
អញច ឹងចូលដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ នរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏បនឈរេនខងមុខម៉សីុនេអធីអឹម ឬក៏ម៉សីុនដករបក់ បទ េហយៃដេឆវងរបស់គត់ 
គត់កន់កតេអធីអឹម បទ អញច ឹងកនុងករេរបរបស់ម៉សីុនេអធីអឹម េយងរតូវមនកតធនគរមួយ 
ឬក៏េគេហថកតេអធីអឹម េយងរតូវបញចូ លកតេអធីអឹមេនះេទកនុងម៉សីុនេអធីអឹម 
ឬក៏ម៉សីុនដករបក់ អញច ឹងរូបភពេនះ េយងេឃញថ ៃដេឆវង ៃដសដ រំបស់នរេីនះ បទ នរេីនះ 
គត់េរបរបស់ៃដសដ រំបស់គត់ េដមបីកន់កតេអធីអឹមដក់ចូលេទកនុងម៉សីុន។ 
អញច ឹងគត់ដក់ចូលនូវកតេនកនុងម៉សីុន េដមបីឲយម៉សីុនពិនិតយេទេលអេខនធនគរ 
ឬក៏ពិនិតយេទេលគណនីធនគររបស់គត់ថរតឹមរតូវឬេទ។ អញច ឹង ជទូេទ 
េយងេរបរបស់ម៉សីុនេអធីអឹម េយងរតូវេរបកត េដមបីដក់ចូលកនុងម៉សីុន 
េដមបីឲយម៉សីុនរតួតពិនិតយថ េតគណនីរបស់េយងរតឹមរតូវែដរឬេទ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ បនទ ប់ពីេយងេរបរបស់ 
ឬក៏ដក់កតចូលេទកនុងម៉សីុនេអធីអឹមរចួេហយ េយងរតូវបញចូ លេលខសមង ត់។ 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ គឺេយងៃវ ៉គឺនរេីនះវយេលខសមង ត់បញចូ ល។ 
អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ ម៉សីុនេអធីអឹម គឺេរបរបស់ភសែខមរ េហយនិងភសអង់េគលស 
ឬក៏ភសអង់េគលស។ អញច ឹងរបសិនេបេយងជជនជតិែខមរ េយងរតូវេរជសេរ សភសែខមរ 
េហយរបសិនេបេយងជនជតិបរេទស ឬក៏មិនេចះេរបរបស់ភសែខមរេនះេទ 
េយងរតូវេរបរបស់ភសអង់េគលស េរពះថេនេលម៉សីុនទងំអស់ គឺមនពីរភស គឺភសែខមរ 
និងភសអង់េគលស។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺនរមីន ក់េនះ គត់េរបរបស់ភសអង់េគលស បទ 
េហយគត់បញចូ លេលខសមង ត់។ អញច ឹងបនទ ប់ពីេរជសេរ សភសេហយ 
េយងរតូវបញចូ លេលខសមង ត់របស់េយងចូលេទកនុងទូេអធីអឹម េដមបីសមគ ល់ថ 
គណនីរបស់អនកណ។ អញច ឹងនរមីន ក់េនះ គត់បនបញចូ លេលខសមង ត់ចំនួន ៤ ខទង់ 
េទកនុងម៉សីុនេអធីអឹមសរមប់គណនីធនគររបស់គត់ បទ េហយេនេលទូេអធីអឹមេនះ 
គឺមនបងហ ញអំពីេអរកង់មួយ បទ េអរកង់មួយ 
េដមបីឲយេយងេមលេឃញលំដប់លំេដយៃនករដករបក់ 
គឺឲយេយងេមលេឃញអំពីករបញចូ លេលខសមង ត់ េហយនិងមនបូ៊តុងពីរ បទ ឬក៏រគប់ចុចចំនួនពីរ 
ែដលមនមួយពណ៌រកហម និងមួយេទៀតពណ៌េខៀវ។ 
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េនកនុងរូបភពទី ៨ បទ េនកនុងរូបភពទី ៨ បនទ ប់ពីនរមីន ក់េនះ 
គត់បនបញចូ លេលខសមង ត់រចួរល់េហយ េយងេឃញថ េយងរតូវបញចូ លចំនួនទឹករបក់ 
ែដលេយងរតូវករដក។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ នរមីន ក់េនះ 
គត់បនវយបញចូ លេលខទឹករបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលល រ អញច ឹងគត់រតូវកររបក់ចំនួន ១៥០០ 
ដុលល រ េហយេនេលេអរកង់ ឬក៏េនេលរសគីន បទ េយងេហថេអរកង់ គឺមនបងហ ញេលខចំនួន 
១៥០០ ដុលល រ តមតរមូវកររបស់នរមីន ក់េនះ េហយមនអកសរពីរ គឺអកសរយល់រពម 
និងអកសរមិនយល់រពម ែដលអកសរយល់រពម គឺេនរគប់ចុចពណ៌ៃបតង រឯីអកសរមិនយល់រពម 
គឺេនបូ៊តុង ឬក៏រគប់ចុចពណ៌[ៃបតង] ពណ៌រកហម អញច ឹងេនេលរូបភពេនះ េយងេឃញថ 
មនអកសរ yes និងអកសរ cancel អញច ឹងអកសរ yes បនន័យថ យល់រពម អកសរ cancel 
បនន័យថ មិនយល់រពម។ ដូេចនះម៉សីុនេអធីអឹមនឹងបញជ ក់េយងមដងេទៀត 
ថេតេយងពិតជយល់រពមដករបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលល រេនះែដរឬេទ។ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងយល់រពមដករបក់ ១៥០០ ដុលល រ េយងរគន់ែតចុចេលរគប់ចុច yes 
ឬក៏រគប់ចុចយល់រពម េដមបីដករបក់ ឬក៏េបេយងមិនយល់រពមេទ 
េយងរគន់ែតចុចេលរគប់ចុចពណ៌រកហម ែដលមនន័យថ មិនយល់រពម។ 
អញច ឹងម៉សីុនេអធីអឹមទងំអស់ ែតងែតសួរបញជ ក់េឡងវញិ បទ 
សួរបញជ ក់េឡងវញិថេយងយល់រពមដករបក់ចំនួនែដលេយងរតូវករេនះែដរឬេទ។ 
 
ចូលមកដល់រូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េយងេឃញថ នរមីន ក់េនះ 
បនចុចេទេលរគប់ចុចពណ៌ៃបតង អញច ឹងករចុចេលរគប់ចុចពណ៌ៃបតង 
បនន័យថេយងយល់រពមេទនឹងអវី ែដលម៉សីុនេអធីអឹមបនបងហ ញ បនន័យថនរមីន ក់េនះ 
គត់យល់រពមដករបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលល រ។ អញច ឹងគត់ក៏បនចុចេលរគប់ចុចពណ៌ៃបតង 
េដយមនន័យថយល់រពម ដូេចនះម៉សីុននឹងេធវករបេញចញនូវរបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលល រ 
តមតរមូវកររបស់គត់ែតមដង បទ បនទ ប់ពីេយងយល់រពមេហយ។ 
 
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ បនទ ប់ពីេយងបនចុចេលរគប់ចុចយល់រពម 
នរមីន ក់េនះ គត់ក៏បនរង់ចឲំយម៉សីុនដំេណ រករ។ អញច ឹងបនទ ប់ពីេយងយល់រពមេហយ 
ម៉សីុនក៏ចប់េផដមដំេណ រកររបស់វ េដមបីបេញចញរបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលល រ។ 
ម៉សីុនបនេធវកររប់របក់េទកនុងគណនីរបស់គត់ 
ឬក៏ពិនិតយេទេលសច់របក់េនកនុងគណនីរបស់គត់ េតគណនីរបស់គត់ 
មនសច់របក់រគប់រគន់ចំនួន ១៥០០ ដុលល រែដរឬេទ ដូេចនះគឺេយងរតូវរង់ចរំយៈេពលមួយសនទុះ 
បទ ឬក៏រយៈេពលបនតិច ឬក៏ភសែខមរ ឬក៏របជជនែខមរនិយមេហថ រយៈេពលមួយសនទុះ 
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េដមបីឲយម៉សីុនរតួតពិនិតយសច់របក់េនកនុងគណនី។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ នរមីន ក់េនះ 
គត់ក៏កំពុងែតឈររង់ចឲំយម៉សីុនរតួតពិនិតយេទេលគណនីរបស់គត់ផងែដរ។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ បនទ ប់ពីពិនិតយគណនីរចួេហយ 
ម៉សីុនដករបក់បនបេញចញកតេអធីអឹមរបស់គត់េចញមកេរកវញិ មុននឹងបេញចញលុយ។ 
អញច ឹងជទូេទគឺគត់បេញចញកតេអធីអឹមមកវញិ បទ េនេពលែដលគត់ពិនិតយេហយ 
ថេតមនទឹករបក់រគប់រគន់ែដរឬេទ បទ េទះជរគប់រគន់ ឬមិនរគប់រគន់ក៏េដយ 
ម៉សីុនែតងែតបេញចញកតេអធីអឹមមកវញិ េហយេយងរតូវចប់កន់[ម៉សីុន]កតេអធីអឹមេនះ 
េដមបីយកមកទុក។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ កតេអធីអឹមគឺេចញមកេរកតមរយៈកែនលងេដតកត 
អញច ឹងកែនលងេដតកតេនកែនលងណ ម៉សីុនេអធីអឹមនឹងបេញចញកតេនកែនលងេនះមកវញិ។ 
េយងេឃញកតេអធីអឹមពណ៌ទឹករកូចេចញពីរនធមួយ បទ រនធមួយ រនធេនះគឺជរនធែដលបេញចញ 
ឬក៏បញចូ លកតេអធីអឹម។ អញច ឹងរូបភពេនះ គឺកតេអធីអឹម គឺេចញមកេរក។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីេអធីអឹមេនះបេញចញកតេចញមកេរកេហយ នរមីន ក់េនះ គត់ក៏បនយកៃដសដ រំបស់គត់ 
ចប់[កន់] ចប់កតេអធីអឹមេនះ េដមបីកំុឲយធល ក់ 
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ចប់កន់កតេអធីអឹមេនះេទ ម៉សីុនេអធីអឹមនឹងទញកតេអធីអឹមេនះ 
ចូលេទកនុងម៉សីុនវញិ។ ដូេចនះេនេពលែដលម៉សីុនេអធីអឹមគត់បេញចញកតេចញមកភល ម 
េយងរតូវចប់កតេនះ េហយដកេចញពីម៉សីុនភល មៗផងែដរ 
េដមបីកំុឲយម៉សីុនេអធីអឹមទញកតេនះចូលេទវញិ េរពះេដមបីរកសសុវតថិភពគឺ ម៉សីុនេអធីអឹម 
េនេពលែដលបេញចញកតេហយគម នអនកយក 
ម៉សីុនេនះនឹងទញកតចូលរតលប់ចូលេទកនុងម៉សីុនវញិ។ 
ដូេចនះេយងនឹងមិនអចដកកតេនះបនមកវញិេទៀតេទ។ អញច ឹងភល មៗ 
បនទ ប់ពីម៉សីុនបេញចញកតមក េយងរតូវដកកតេចញពីេអធីអឹម ដូចមន ក់ រូបភពនរមីន ក់េនះ 
គត់បនដកកតេចញពីម៉សីុនេអធីអឹមរបស់គត់ភល មៗ បនទ ប់ពីម៉សីុនេអធីអឹមបេញចញកត។ 
 
ចូលដល់រូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ 
បនទ ប់ពីម៉សីុនេអធីអឹមបេញចញកតរចួរល់េហយ 
ម៉សីុនេអធីអឹមក៏គត់បនបេញចញទឹករបក់េទតមតរមូវកររបស់នរមីន ក់េនះផងែដរ។ 
អញច ឹងបនន័យថ េនកនុងគណនីធនគររបស់នរមីន ក់េនះ មនទឹករបក់រគប់រគន់ 
សរមប់ករដកចំនួន ១៥០០ ដុលល រ។ ដូេចនះេហយម៉សីុនេអធីអឹមក៏បនបេញចញសច់របក់ចំនួន 
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១៥០០ ដុលល រ េចញពីកនុងម៉សីុនមកផងែដរ។ អញច ឹងករបេញចញសច់របក់ និងបេញចញកត 
គឺមនកែនលងខុសគន  គឺកែនលងបេញចញកតគឺមនតូច បនន័យថរនធមួយតូច 
េដមបីបេញចញកតេអធីអឹម ក៏បុ៉ែនតកែនលងបេញចញសច់របក់ គឺមនរនធធំ 
អញច ឹងេទតមទំហំសច់របក់។ ដូេចនះទឹករបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលល រ 
គឺកំពុងែតរតូវបនបេញចញពីកនុងម៉សីុនេអធីអឹម។ ជទូេទករបេញចញសច់របក់ 
គឺេគមិនបេញចញរបក់ទងំមូលមកេនះេទ គឺេគបេញចញែតពក់កណដ លែតបុ៉េណណ ះ 
ដូេចនះេយងរតូវចប់ទញសច់របក់េនះេចញពីម៉សីុនផងែដរ។ 
 
ចូលដល់កនុងរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ បនទ ប់ពីម៉សីុនេអធីអឹមេនះ 
បនបេញចញសច់របក់តមរនធសច់របក់េចញមកេរកេហយ នរមីន ក់េនះ 
គត់បនយកៃដសដ រំបស់គត់ចប់ទញសច់របក់េចញមក អញច ឹងម៉សីុនេអធីអឹម 
គត់បនបេញចញែតពក់កណដ លៃនទំហំសច់របក់េនះេទ ដូេចនះេហយ 
េយងរតូវចប់ទញេចញមកេរក េដមបីយកលុយទងំេនះ 
េរពះថរបសិនេបម៉សីុនបេញចញលុយទងំមូល លុយនឹងអចធល ក់ បទ លុយនឹងអចធល ក់ចុះ 
េហយរយប៉យ ដូេចនះេហយ េដមបីរកសសណដ ប់ធន ប់េនះ 
ម៉សីុនគឺបេញចញលុយែតពក់កណដ លខលួន ឬក៏ពក់កណដ លៃនសច់របក់េនះែតបុ៉េណណ ះ 
េដមបីឲយមច ស់សច់របក់ ឬក៏ឲយនរេីនះ ចប់ទញេចញមក ដូេចនះលុយទងំេនះ 
គឺមិនធល ក់រយប៉យគម នសណដ ប់ធន ប់េនះេទ គឺលុយនឹងរកសបនសណដ ប់ធន ប់របស់វលអែតមដង។ 
 
េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ 
បនទ ប់ពីេយងចប់ទញលុយេចញពីម៉សីុនេអធីអឹមេហយ េយងរតូវរប់លុយេមលេនះ ឲយបន 
លុយេនះ េមលឲយបនចបស់ គឺេយងរតូវពិនិតយសច់របក់ េហយរប់នូវចំនួន 
ថេតម៉សីុនេអធីអឹមរបស់េយងបេញចញលុយរគប់ចំនួនែដលេយងរតូវករែដរឬេទ 
ឬក៏បេញចញលុយរគប់ចំនួននូវអវីែដលេយងដកេនះែដរឬេទ របសិនេបមិនរគប់ចំនួនេទ 
គឺេយងរតូវបដឹង ឬក៏េយងរតូវេទនិយយរបប់េទដល់បុគគលិករបស់ធនគរ 
ថម៉សីុនេអធីអឹមបេញចញលុយមិនបនរគប់ចំនួនេនះេទ 
ដូេចនះរបសិនេបម៉សីុនេអធីអឹមបេញចញលុយរគប់ចំនួន េយងរតូវរប់ឲយបនចបស់ 
មុននឹងដក់ចូលេទកនុងកបូប។ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនះ នរមីន ក់េនះ គត់បនពិនិតយសច់របក់ 
និងពិនិតយចំនួនទឹករបក់របស់គត់ថរគប់ចំនួនរចួេហយ 
ដូេចនះេរកពីពិនិតយសច់ទឹករបក់ថរគប់ចំនួនេហយឬេន េយងរតូវពិនិតយទឹករបក់េនះផងែដរ 
ថេតលុយេនះជលុយរតឹមរតូវពិតរបកដ ឬក៏លុយែកលងកល យ របសិនេបេយងដកចំលុយែកលងកល យ 
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េយងរតូវបដឹងេទធនគរេនះភល មៗ បនទ ប់ពីេយងដករបក់ េដមបីបញជ ក់ថ លុយេនះ 
គឺជលុយែកលងកល យ ក៏បុ៉ែនតរបសិនេបលុយេនះជលុយពិតរបកដ 
េយងរតូវរប់ឲយបនចបស់លស់ថេតលុយេនះរគប់ចំនួនែដលេយងរតូវករែដរឬេទ បទ 
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