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សួសអ
ដី នកទំងអស់គន បទ ជួបគនមដងេទៀតេហយកនុងៃថងេនះ េហយេនកនុងៃថងេនះ

េយងនឹងមនរបធនបទមួយេដមបីេលកយកមកនិយយ ែដលរបធនបទរបស់េយងេនកនុងៃថងេនះ
គឺេយងនឹងនិយយអំពី ករដករបក់េនម៉ សុីន េនកនុងម៉ សុីនដករបក់។ បទ

អញច ឹងេយងនឹងនិយយអំពីករដករបក់។ អញច ឹងេយងមកេមលរូបភពទំងអស់គនែតមដង។
េនកនុងរូបភពទី ១ បទ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញថ មនរសតីមនក់ ឬក៏នរ ីមនក់ បទ
គត់មនអយុរបែហលជៃមភរបំឆន ំ អញច ឹងនរ ីេនះ គត់មនសក់ែវងពណ៌េខម

គត់ពក់អវពណ៌ទឹកសមុរទៃដែវង បទ េហយគត់េសលៀកសំពត់ពណ៌ស េហយេនេលេឆវង
ខងេឆវងៃដរបស់គត់ គត់បន សមរបស់គត់ គត់បនសពយកបូបធំមួយ
អញច ឹងគត់សពយកបូបធំពណ៌សេនេលសមខងសដរំ បស់គត់ បទ េនេលសមខងសដ ំ
េហយៃដទំងពីររបស់គត់ គត់បនចប់កូនកបូបមួយ អញច ឹងកូនកបូបេនះ គឺជកូនកបូបលុយ
បទ ៃដទំងពីររបស់គត់កំពុងែតកន់កបូបលុយពណ៌ទឹករកូច
េហយគត់ពិនិតយេមលេទកនុងកបូបលុយេនះ អញច ឹងគត់ពិនិតយេមលេហយ គត់បនដឹងថ

កបូបរបស់គត់គឺមិនមនលុយេនះេទ េយងេឃញរូបភពលុយែដលមនដុះសលបកំពុងែតេហះ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ បនន័យថលុយរបស់គត់គឺេហះេចញពីកបូបអស់េហយ
បនន័យថគត់ចំណយលុយេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់អស់ទង
ំ អស់ែតមដង
េទបគត់គិតអំពីលុយែដលមនសលបេហះេចញ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ
បនពិនិតយេទេលកបូបលុយរបស់គត់ េហយគត់ដឹងថ

គត់បនចំណយលុយេនកនុងកបូបអស់េហយ ដូេចនះគត់រតូវករលុយបែនថមេទៀត។
ចូលមកដល់រូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ េយងេឃញថ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ
គត់បនពិនិតយកបូបលុយរបស់គត់

េហយគត់អត់មនេឃញលុយេនកនុងកបូបលុយរបស់គត់េនះេទ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ
គត់ក៏បនេដរមកកន់ធនគរមួយ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ

គត់បនសពយកបូបធំរបស់គត់េនសមខងសដ ំ បទ េហយៃដមខងរបស់គត់ខទប់កបូប
ឬក៏កន់កបូប េដមបីកុំឲយកបូបេយល អញច ឹងេនេពលែដលេយងេដរ េយងរតូវកន់កបូប
ឬក៏សពយកបូប កបូបសពយរបស់េយងហនឹង េយងរតូវកន់ េរពះថេនេពលែដលេយងមិនកន់
វនឹងេយលេយក ឬក៏េយលចុះេឡងៗ ែដលេធវឲ
 យេយងពិបកេដរ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
នរ ីមនក់េនះ គត់េដរបេណដរ កន់កបូបទប់ឲយនឹងបេណដរ េដមបីងយរសួលកនុងករេដរ។
គត់បនេដរមកដល់ធនគរមួយ ែដលេយងេឃញថេនខងេលមត់ទវរ

គឺេគមនដក់សញញធនគរ េហយធនគរេនះ គឺមនទវរចូលចំនួនពីរ បទ ទវរចូលចំនួនពីរ
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ប៉ុែនតទវរធនគរ ជទូេទគឺបិទ។ ដូេចនះេនេពលែដលអតិថិជនចូល អតិថិជនរតូវេបកទវរេដមបីចូល
េរពះធនគរបិទទវរ េដមបីរកសសុវតថិភព ជទូេទទវរធនគរ គឺជទវរកញច ក់
ែដលអចឲយេយងេមលេឃញខងកនុងបន ដូេចនះេទះជបិទក៏េដយ ក៏េយងអចដឹងថ
មនបុគគលិកេនបេរមករេនកនុងធនគរឬក៏អត់ែដរ។

ចូលដល់រូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញថ នរ ីមនក់េនះ គត់បនេដរមកដល់ធនគរ
ក៏ប៉ុែនតគត់មិនចូលេទកនុងធនគរេនះេទ បទ គត់អត់ចូលេទកនុងធនគរេទ

ិ
គឺគត់េដរមករកតរមង់ជួរវញ។
អញច ឹងគត់តរមង់ជួរេនកនុងមនុសសជេរចន។ េនកនុងរូបភពទី ៣
េនះ េយងេឃញមនុសសជេរចននក់ ែដលឈរតរមង់ជួរគន បទ

អញច ឹងេយងេឃញមនុសសជេរចនឈរតរមង់ជួរគន ែដលេនខងមុខេគបងអស់ បទ
េនខងមុខេគបងអស់ គឺេនខងសដៃំ ដបងអស់ គឺមនបុរសមនក់ គត់ពក់អវពណ៌ស
េសលៀកេខពណ៌ស េហយពក់ែសបកេជងពណ៌សែដរ។ បនទប់ពីបុរសេនះ

េយងេឃញមនកុមរ ីមនក់ បទ ឬក៏េកមងរសី បទ េយងអចេហបនពីរ កុមរ ីក៏បន
េកមងរសីក៏បន។ កុមរ ីេនះ គត់ពក់អវពណ៌ស េសលៀកេខពណ៌េខម េហយចងសក់ទីទុយ បទ
កុមរ ីេនះ គត់ឈរេនែកបរឪពុករបស់គត់ បទ ឪពុករបស់គត់ ែដលមនពក់អវពណ៌េលឿង
ៃដខលី េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស បទ កុមរ ីនិងឪពុកេនះ គត់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរ។
េហយទំងពីរអនក ឪពុកកូន គឺឈរេនចំកណ
ដ លែតមដង បទ បនន័យថ
គត់េនឈរចំកណ
ដ លៃនជួរ គឺខងមុខគត់គឺមនបុរសមនក់
េនខងេរកយគត់មនបុរសមនក់េទៀត។ េហយបុរសមនក់េទៀតែដលឈរេនខងេរកយ
បុរសែដលជឪពុកេនះ គឺពក់អវពណ៌សវយ ៃដខលី េសលៀកេខេជងែវងពណ៌ស

េហយគត់មនសក់ខលី អញច ឹងគត់ពក់អវៃដែវង ៃដខលីពណ៌សវយ។ ៃដសដរំ បស់បុរសេនះ
គឺគត់រចត់េទកនុង[...] េហេប៉របស់គត់ អញច ឹងគត់បនឈររចត់េហេប៉ ឬក៏ែរជងេហេប៉
េដយដក់ៃដសដច
ំ ូលេទកនុងេហេប៉េខ អញច ឹងេខរបស់គត់គឺមនេហេប៉មួយ បទ

អញច ឹងគត់ដក់ៃដសដរំ បស់គត់ចូលកនុងេហេប៉។ ពួកេគទំងបីនក់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរគន។ បទ
ពួកេគទំងបីនក់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរគន។ េហយេពលេនះ

័
នរ ីែដលមនវយអយុ
របែហលជៃមភរបំឆន ំ ែដលសពយកបូបធំេនះ
គត់បនេដរមកដល់ករតរមង់ជួរេនះ គឺគត់េឃញមនុសសជេរចនកំពុងែតឈរតរមង់ជួរគន។
េនកនុងរូបភពទី ៤ ចូលមកដល់រូបភពទី ៤ េយងេឃញថ ករតរមង់ជួរគនេនះ

គឺមនុសសទំងអស់រង់ចត
ំ រមង់ជួរគន េនខងមុខទូេអធីអឹម ឬក៏ម៉សុីនដករបក់។
អញច ឹងេដមបីេធវករដករបក់ េយងពុំចប
ំ ច់ចូលេទកនុងធនគរេទ េរពះថរគប់ធនគរទំងអស់
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ែតងែតមនម៉ សុីនដករបក់ ឬក៏េយងអចេហថ េអធីអឹម។ អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ
រគប់ធនគរ គឺសុទធែតមនម៉ សុីនដករបក់ទង
ំ អស់ េហយរបជជនកមពុជ ភគេរចន
គត់ពុំសូវេហម៉ សុីនដករបក់េនះេទ េរពះវែវង បទ េឈមះវែវងេពក

អញច ឹងេគេហអកសរកត់ដូចគនគឺ េអធីអឹម ឬក៏ម៉សុីនេអធីអឹម។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ
មនុសសទំងអស់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរេនខងមុខម៉ សុីនេអធីអឹម

េរពះថេនេពលែដលមនមនុសសេរចន េដមបីរកសសណ
ដ ប់ធនប់ េយងរតូវឈរតរមង់ជួរគន
អនកណមកមុន គឺឈរខងមុខ េហយអនកណមកេរកយ គឺឈរខងេរកយ បទ េនកនុងរូបភពេនះ
េយងេឃញថ បុរសែដលពក់អវស េខេជង[ស] េខេជងែវងពណ៌ស គត់ឈរខងមុខេគ
េនជប់ម៉សុីនេអធីអឹមែតមដង គឺគត់កំពុងែតដករបក់ អញច ឹង បនន័យថ បុរសេនះ
គត់មកមុនេគ អញច ឹងគត់រតូវឈរខងមុខ បនទប់មកបុរសពក់អវេលឿង និងកូនរសី គឺគត់មកទី ២
គឺគត់ឈរបនទប់ បុរសពក់អវសវយ គត់មកបនទប់ គឺគត់ឈរខងេរកយទី ៣ រ ីឯនរ ីមនក់េនះ
គត់ឈរខងេរកយេគ េរពះថគត់មកខងេរកយេគ
េទះបីជមនអករៈរបញប់របញល់ក៏េដយ ក៏នរ ីមនក់េនះមិនរបែជង
ឬក៏របេរជៀតេទខងមុខែដរ េរពះថគត់មកខងេរកយ គឺរតូវឈរខងេរកយ
ដូេចនះវអចរកសសណ
ដ ប់ធនប់ និងបនន័យថ េយងបងហញអំពីសុជីវធម៌

និងសីលធម៌របស់េយងផងែដរ េរពះថជទូេទ ករមកមុន គឺរតូវឈរខងមុខ ករមកេរកយ
គឺរតូវឈរខងេរកយ វគឺជសុជីវធម៌ និងសណ
ដ ប់ធនប់មួយលអផងែដរ។

េនកនុងរូបភពទី ៥ េនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ ម៉ សុីនេអធីអឹមេនះ

បនេបកបេរមរបជជនទំងអស់ េហយមនុសសែដលេនឈរតរមង់ជួរគនេនះ បនចូលមនក់មដងៗ
េទតមេវនរបស់ពួកេគ តមករមកមុនមកេរកយ អញច ឹងអនកមកមុន គត់ដកមុន អនកមកេរកយ
គត់ដកេរកយ។ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់ឈរចំរហូតទល់ែតដល់បុរសមនក់ែដលពក់អវសវយ
គត់ចូលេរបរបស់ម៉សុីនេអធីអឹមរួចរល់។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៥ េយងេឃញថ
បុរសែដលពក់អវសវយេនះ គត់បនេរបរបស់ម៉សុីនេអធីអឹមរួចរល់េហយ
េហយគត់បនែរជងេហេប៉ េដយយកៃដេឆវងរបស់គត់រចត់េហេប៉
េហយេដរេចញពីម៉សុីនេអធីអឹមេនះ។ អញច ឹង បនន័យថ គត់បនេរបរបស់
ឬក៏គត់បនដកលុយេចញពីម៉សុីនេអធីអឹមេនះ សរមប់តរមូវករគត់រច
ួ រល់េហយ។
បនទប់ពីបុរសមនក់ែដលពក់អវសវយេនះ គត់េដរេចញពីម៉សុីនេអធីអឹម
នរ ីែដលឈរពីេរកយមនុសសរបុសពក់អវសវយេនះ គត់ក៏ចូលេរបរបស់ម៉សុីនេអធីអឹមមដង។
អញច ឹង បនន័យថ ដល់េវនគត់េរបរបស់មដងេហយ។
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ដូេចនះគត់បនចូលេទេរបរបស់ម៉សុីនេអធីអឹម េដយអករៈរបញប់របញល់ េរពះនរ ីមនក់េនះ
គត់រតូវករលុយយ៉ ងខលង
ំ េដយសរែតកបូបលុយរបស់គត់ពុំមនលុយេនះេទ។
អញច ឹងចូលដល់រូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ នរ ីមនក់េនះ

គត់ក៏បនឈរេនខងមុខម៉ សុីនេអធីអឹម ឬក៏ម៉សុីនដករបក់ បទ េហយៃដេឆវងរបស់គត់
គត់កន់កតេអធីអឹម បទ អញច ឹងកនុងករេរបរបស់ម៉សុីនេអធីអឹម េយងរតូវមនកតធនគរមួយ
ឬក៏េគេហថកតេអធីអឹម េយងរតូវបញចូ លកតេអធីអឹមេនះេទកនុងម៉ សុីនេអធីអឹម

ឬក៏ម៉សុីនដករបក់ អញច ឹងរូបភពេនះ េយងេឃញថ ៃដេឆវង ៃដសដរំ បស់នរ ីេនះ បទ នរ ីេនះ
គត់េរបរបស់ៃដសដរំ បស់គត់ េដមបីកន់កតេអធីអឹមដក់ចូលេទកនុងម៉ សុីន។

អញច ឹងគត់ដក់ចូលនូវកតេនកនុងម៉ សុីន េដមបីឲយម៉ សុីនពិនិតយេទេលអេខនធនគរ
ឬក៏ពិនិតយេទេលគណនីធនគររបស់គត់ថរតឹមរតូវឬេទ។ អញច ឹង ជទូេទ
េយងេរបរបស់ម៉សុីនេអធីអឹម េយងរតូវេរបកត េដមបីដក់ចូលកនុងម៉ សុីន
េដមបីឲយម៉ សុីនរតួតពិនិតយថ េតគណនីរបស់េយងរតឹមរតូវែដរឬេទ។
ចូលដល់រូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ បនទប់ពីេយងេរបរបស់

ឬក៏ដក់កតចូលេទកនុងម៉ សុីនេអធីអឹមរួចេហយ េយងរតូវបញចូ លេលខសមងត់។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ២ េនះ គឺេយងៃវ ៉ គឺនរ ីេនះវយេលខសមងត់បញចូ ល។

អញច ឹងេនកនុងរបេទសកមពុជ ម៉ សុីនេអធីអឹម គឺេរបរបស់ភសែខមរ េហយនិងភសអង់េគលស
ឬក៏ភសអង់េគលស។ អញច ឹងរបសិនេបេយងជជនជតិែខមរ េយងរតូវេរជសេរ សភសែខមរ
េហយរបសិនេបេយងជនជតិបរេទស ឬក៏មិនេចះេរបរបស់ភសែខមរេនះេទ
េយងរតូវេរបរបស់ភសអង់េគលស េរពះថេនេលម៉សុីនទំងអស់ គឺមនពីរភស គឺភសែខមរ
និងភសអង់េគលស។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺនរ ីមនក់េនះ គត់េរបរបស់ភសអង់េគលស បទ
េហយគត់បញចូ លេលខសមងត់។ អញច ឹងបនទប់ពីេរជសេរ សភសេហយ

េយងរតូវបញចូ លេលខសមងត់របស់េយងចូលេទកនុងទូេអធីអឹម េដមបីសមគល់ថ

គណនីរបស់អនកណ។ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ គត់បនបញចូ លេលខសមងត់ចំនួន ៤ ខទង់

េទកនុងម៉ សុីនេអធីអឹមសរមប់គណនីធនគររបស់គត់ បទ េហយេនេលទូេអធីអឹមេនះ
គឺមនបងហញអំពីេអរកង់មួយ បទ េអរកង់មួយ

េដមបីឲយេយងេមលេឃញលំដប់លំេដយៃនករដករបក់
គឺឲយេយងេមលេឃញអំពីករបញចូ លេលខសមងត់ េហយនិងមនប៊ូតុងពីរ បទ ឬក៏រគប់ចុចចំនួនពីរ
ែដលមនមួយពណ៌រកហម និងមួយេទៀតពណ៌េខៀវ។
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េនកនុងរូបភពទី ៨ បទ េនកនុងរូបភពទី ៨ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ

គត់បនបញចូ លេលខសមងត់រច
ួ រល់េហយ េយងេឃញថ េយងរតូវបញចូ លចំនួនទឹករបក់
ែដលេយងរតូវករដក។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ៨ េនះ នរ ីមនក់េនះ

គត់បនវយបញចូ លេលខទឹករបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលលរ អញច ឹងគត់រតូវកររបក់ចំនួន ១៥០០

ដុលលរ េហយេនេលេអរកង់ ឬក៏េនេលរសគីន បទ េយងេហថេអរកង់ គឺមនបងហញេលខចំនួន
១៥០០ ដុលលរ តមតរមូវកររបស់នរ ីមនក់េនះ េហយមនអកសរពីរ គឺអកសរយល់រពម
និងអកសរមិនយល់រពម ែដលអកសរយល់រពម គឺេនរគប់ចុចពណ៌ៃបតង រ ីឯអកសរមិនយល់រពម
គឺេនប៊ូតុង ឬក៏រគប់ចុចពណ៌[ៃបតង] ពណ៌រកហម អញច ឹងេនេលរូបភពេនះ េយងេឃញថ
មនអកសរ yes និងអកសរ cancel អញច ឹងអកសរ yes បនន័យថ យល់រពម អកសរ cancel
បនន័យថ មិនយល់រពម។ ដូេចនះម៉ សុីនេអធីអឹមនឹងបញជក់េយងមដងេទៀត
ថេតេយងពិតជយល់រពមដករបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលលរេនះែដរឬេទ។
អញច ឹងរបសិនេបេយងយល់រពមដករបក់ ១៥០០ ដុលលរ េយងរគន់ែតចុចេលរគប់ចុច yes
ឬក៏រគប់ចុចយល់រពម េដមបីដករបក់ ឬក៏េបេយងមិនយល់រពមេទ
េយងរគន់ែតចុចេលរគប់ចុចពណ៌រកហម ែដលមនន័យថ មិនយល់រពម។
ិ បទ
អញច ឹងម៉ សុីនេអធីអឹមទំងអស់ ែតងែតសួរបញជក់េឡងវញ

ិ
សួរបញជក់េឡងវញថេយ
ងយល់រពមដករបក់ចំនួនែដលេយងរតូវករេនះែដរឬេទ។
ចូលមកដល់រូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េយងេឃញថ នរ ីមនក់េនះ
បនចុចេទេលរគប់ចុចពណ៌ៃបតង អញច ឹងករចុចេលរគប់ចុចពណ៌ៃបតង
បនន័យថេយងយល់រពមេទនឹងអវី ែដលម៉ សុីនេអធីអឹមបនបងហញ បនន័យថនរ ីមនក់េនះ
គត់យល់រពមដករបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលលរ។ អញច ឹងគត់ក៏បនចុចេលរគប់ចុចពណ៌ៃបតង
េដយមនន័យថយល់រពម ដូេចនះម៉ សុីននឹងេធវករបេញច ញនូវរបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលលរ
តមតរមូវកររបស់គត់ែតមដង បទ បនទប់ពីេយងយល់រពមេហយ។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០ បនទប់ពីេយងបនចុចេលរគប់ចុចយល់រពម
នរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនរង់ចឲ
ំ យម៉ សុីនដំេណរករ។ អញច ឹងបនទប់ពីេយងយល់រពមេហយ
ម៉ សុីនក៏ចប់េផដមដំេណរកររបស់វ េដមបីបេញច ញរបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលលរ។
ម៉ សុីនបនេធវកររប់របក់េទកនុងគណនីរបស់គត់

ឬក៏ពិនិតយេទេលសច់របក់េនកនុងគណនីរបស់គត់ េតគណនីរបស់គត់

មនសច់របក់រគប់រគន់ចំនួន ១៥០០ ដុលលរែដរឬេទ ដូេចនះគឺេយងរតូវរង់ចរំ យៈេពលមួយសនទុះ
បទ ឬក៏រយៈេពលបនតិច ឬក៏ភសែខមរ ឬក៏របជជនែខមរនិយមេហថ រយៈេពលមួយសនទុះ
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េដមបីឲយម៉ សុីនរតួតពិនិតយសច់របក់េនកនុងគណនី។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ នរ ីមនក់េនះ
គត់ក៏កំពុងែតឈររង់ចឲ
ំ យម៉ សុីនរតួតពិនិតយេទេលគណនីរបស់គត់ផងែដរ។
ចូលដល់រូបភពទី ១១ រូបភពទី ១១ បនទប់ពីពិនិតយគណនីរច
ួ េហយ

ិ មុននឹងបេញច ញលុយ។
ម៉ សុីនដករបក់បនបេញច ញកតេអធីអឹមរបស់គត់េចញមកេរកវញ
ិ បទ េនេពលែដលគត់ពិនត
អញច ឹងជទូេទគឺគត់បេញច ញកតេអធីអឹមមកវញ
ិ យេហយ
ថេតមនទឹករបក់រគប់រគន់ែដរឬេទ បទ េទះជរគប់រគន់ ឬមិនរគប់រគន់ក៏េដយ

ិ េហយេយងរតូវចប់កន់[ម៉ សុីន]កតេអធីអឹមេនះ
ម៉ សុីនែតងែតបេញច ញកតេអធីអឹមមកវញ
េដមបីយកមកទុក។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ កតេអធីអឹមគឺេចញមកេរកតមរយៈកែនលងេដតកត
ិ
អញច ឹងកែនលងេដតកតេនកែនលងណ ម៉ សុីនេអធីអឹមនឹងបេញច ញកតេនកែនលងេនះមកវញ។

េយងេឃញកតេអធីអឹមពណ៌ទឹករកូចេចញពីរនធមួយ បទ រនធមួយ រនធេនះគឺជរនធែដលបេញច ញ
ឬក៏បញចូ លកតេអធីអឹម។ អញច ឹងរូបភពេនះ គឺកតេអធីអឹម គឺេចញមកេរក។
ចូលដល់រូបភពទី ១២ េនកនុងរូបភពទី ១២ េយងេឃញថ

បនទប់ពេី អធីអឹមេនះបេញច ញកតេចញមកេរកេហយ នរ ីមនក់េនះ គត់ក៏បនយកៃដសដរំ បស់គត់
ចប់[កន់] ចប់កតេអធីអឹមេនះ េដមបីកុំឲយធលក់
អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ចប់កន់កតេអធីអឹមេនះេទ ម៉ សុីនេអធីអឹមនឹងទញកតេអធីអឹមេនះ
ិ
ចូលេទកនុងម៉ សុីនវញ។
ដូេចនះេនេពលែដលម៉ សុីនេអធីអឹមគត់បេញច ញកតេចញមកភលម
េយងរតូវចប់កតេនះ េហយដកេចញពីម៉សុីនភលមៗផងែដរ

ិ េរពះេដមបីរកសសុវតថិភពគឺ ម៉ សុីនេអធីអឹម
េដមបីកុំឲយម៉ សុីនេអធីអឹមទញកតេនះចូលេទវញ
េនេពលែដលបេញច ញកតេហយគមនអនកយក

ិ
ម៉ សុីនេនះនឹងទញកតចូលរតលប់ចូលេទកនុងម៉ សុីនវញ។

ិ
ដូេចនះេយងនឹងមិនអចដកកតេនះបនមកវញេទៀតេទ។
អញច ឹងភលមៗ
បនទប់ពីម៉សុីនបេញច ញកតមក េយងរតូវដកកតេចញពីេអធីអឹម ដូចមនក់ រូបភពនរ ីមនក់េនះ
គត់បនដកកតេចញពីម៉សុីនេអធីអឹមរបស់គត់ភលមៗ បនទប់ពីម៉សុីនេអធីអឹមបេញច ញកត។
ចូលដល់រូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣ េយងេឃញថ
បនទប់ពីម៉សុីនេអធីអឹមបេញច ញកតរួចរល់េហយ

ម៉ សុីនេអធីអឹមក៏គត់បនបេញច ញទឹករបក់េទតមតរមូវកររបស់នរ ីមនក់េនះផងែដរ។
អញច ឹងបនន័យថ េនកនុងគណនីធនគររបស់នរ ីមនក់េនះ មនទឹករបក់រគប់រគន់

សរមប់ករដកចំនួន ១៥០០ ដុលលរ។ ដូេចនះេហយម៉ សុីនេអធីអឹមក៏បនបេញច ញសច់របក់ចំនួន
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១៥០០ ដុលលរ េចញពីកុ ងម៉
ន
សុីនមកផងែដរ។ អញច ឹងករបេញច ញសច់របក់ និងបេញច ញកត
គឺមនកែនលងខុសគន គឺកែនលងបេញច ញកតគឺមនតូច បនន័យថរនធមួយតូច
េដមបីបេញច ញកតេអធីអឹម ក៏ប៉ុែនតកែនលងបេញច ញសច់របក់ គឺមនរនធធំ
អញច ឹងេទតមទំហំសច់របក់។ ដូេចនះទឹករបក់ចំនួន ១៥០០ ដុលលរ
គឺកំពុងែតរតូវបនបេញច ញពីកុ ងម៉
ន
សុីនេអធីអឹម។ ជទូេទករបេញច ញសច់របក់

គឺេគមិនបេញច ញរបក់ទង
ំ មូលមកេនះេទ គឺេគបេញច ញែតពក់កណ
ដ លែតប៉ុេណណះ
ដូេចនះេយងរតូវចប់ទញសច់របក់េនះេចញពីម៉សុីនផងែដរ។
ចូលដល់កុ ងរូ
ន បភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញថ បនទប់ពីម៉សុីនេអធីអឹមេនះ
បនបេញច ញសច់របក់តមរនធសច់របក់េចញមកេរកេហយ នរ ីមនក់េនះ

គត់បនយកៃដសដរំ បស់គត់ចប់ទញសច់របក់េចញមក អញច ឹងម៉ សុីនេអធីអឹម
គត់បនបេញច ញែតពក់កណ
ដ លៃនទំហំសច់របក់េនះេទ ដូេចនះេហយ
េយងរតូវចប់ទញេចញមកេរក េដមបីយកលុយទំងេនះ
េរពះថរបសិនេបម៉សុីនបេញច ញលុយទំងមូល លុយនឹងអចធលក់ បទ លុយនឹងអចធលក់ចុះ
េហយរយប៉ យ ដូេចនះេហយ េដមបីរកសសណ
ដ ប់ធនប់េនះ
ម៉ សុីនគឺបេញច ញលុយែតពក់កណ
ដ លខលួន ឬក៏ពក់កណ
ដ លៃនសច់របក់េនះែតប៉ុេណណះ
េដមបីឲយមចស់សច់របក់ ឬក៏ឲយនរ ីេនះ ចប់ទញេចញមក ដូេចនះលុយទំងេនះ

គឺមិនធលក់រយប៉ យគមនសណ
ដ ប់ធនប់េនះេទ គឺលុយនឹងរកសបនសណ
ដ ប់ធនប់របស់វលអែតមដង។
េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥

បនទប់ពីេយងចប់ទញលុយេចញពីម៉សុីនេអធីអឹមេហយ េយងរតូវរប់លុយេមលេនះ ឲយបន
លុយេនះ េមលឲយបនចបស់ គឺេយងរតូវពិនិតយសច់របក់ េហយរប់នូវចំនួន
ថេតម៉សុីនេអធីអឹមរបស់េយងបេញច ញលុយរគប់ចំនួនែដលេយងរតូវករែដរឬេទ
ឬក៏បេញច ញលុយរគប់ចំនួននូវអវីែដលេយងដកេនះែដរឬេទ របសិនេបមិនរគប់ចំនួនេទ
គឺេយងរតូវបដឹង ឬក៏េយងរតូវេទនិយយរបប់េទដល់បុគគលិករបស់ធនគរ
ថម៉ សុីនេអធីអឹមបេញច ញលុយមិនបនរគប់ចំនួនេនះេទ
ដូេចនះរបសិនេបម៉សុីនេអធីអឹមបេញច ញលុយរគប់ចំនួន េយងរតូវរប់ឲយបនចបស់
មុននឹងដក់ចូលេទកនុងកបូប។ េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនះ នរ ីមនក់េនះ គត់បនពិនិតយសច់របក់
និងពិនិតយចំនួនទឹករបក់របស់គត់ថរគប់ចំនួនរួចេហយ

ដូេចនះេរកពីពិនិតយសច់ទឹករបក់ថរគប់ចំនួនេហយឬេន េយងរតូវពិនិតយទឹករបក់េនះផងែដរ
ថេតលុយេនះជលុយរតឹមរតូវពិតរបកដ ឬក៏លុយែកលងកលយ របសិនេបេយងដកចំលុយែកលងកលយ
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េយងរតូវបដឹងេទធនគរេនះភលមៗ បនទប់ពីេយងដករបក់ េដមបីបញជក់ថ លុយេនះ
គឺជលុយែកលងកលយ ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបលុយេនះជលុយពិតរបកដ
េយងរតូវរប់ឲយបនចបស់លស់ថេតលុយេនះរគប់ចំនួនែដលេយងរតូវករែដរឬេទ បទ
ិ
របសិនេបរគប់ចំនួនតរមូវករេហយ េយងអចយកមកទុកបន េហយេធវដ
 ំេណរេទវញ

ប៉ុែនតរបសិនេបមិនរគប់េទ េយងរតូវេទបដឹងធនគរមដងេទៀតដូចគន។ េនកនុងរូបភពេនះ

គឺនរ ីមនក់េនះ គត់បនពិនិតយសច់របក់រច
ួ រល់េហយ េហយសច់របក់របស់គត់គឺរគប់ចំនួន
េហយនិងរតឹមរតូវេទតមអវីែដលគត់រតូវករ ដូេចនះគត់ក៏បនយកសច់របក់េនះ
ដក់េទកនុងកបូបលុយពណ៌ទឹករកូចរបស់គត់។ អញច ឹងគត់ក៏បនយកលុយេនះ
ដក់ចូលេទកនុងកបូបលុយពណ៌ទឹករកូចរបស់គត់ តមតរមូវកររបស់គត់។
ចូលដល់រូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញថ បនទប់ពីនរ ីេនះ

គត់េរបរបស់ម៉សុីនេអធីអឹម េដមបីដករបក់រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនេដរេចញពីម៉សុីនេនះ
បនន័យថគត់យកលុយនិងកតេអធីអឹមរកសទុកេនកនុងកបូបគត់រច
ួ រល់េហយ

គត់ក៏បនេដរេចញ បនន័យថគត់ក៏ែលងរតូវករេរបរបស់ម៉សុីនេអធីអឹមេនះរួចេទៀតេហយ
អញច ឹងគត់េដរេចញ េដមបីឲយអនកដៃទេរបរបស់មដង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េយងេឃញថ
បនទប់ពីគត់េដរេចញ គឺមននរ ីមនក់េទៀតពក់អវសៃដខលីេខេជងែវងពណ៌េខម

ក៏បនចូលេទេរបរបស់ម៉សុីនេអធីអឹមេនះមដង។ បនន័យថអមបញ់ មិញ នរ ីេនះ
គត់ឈរពីេរកយនរ ីពក់អវេខៀវ េដមបីរង់ច។
ំ អញច ឹងករេរបរបស់ម៉សុីនមួយ
ែដលមនគនេរចនសរមប់េរបរបស់ េយងរតូវតរមង់ជួរគន េដមបីរកសសណ
ដ ប់ធនប់។
ដូចេនកនុងរូបភពេនះអញច ឹង គឺេគេរបរបស់មដងមនក់ៗ។ បនទប់ពីនរ ីែដលពក់អវេខៀវ
ឬក៏ពក់អវពណ៌ទឹកសមុរទេនះ េដរេចញពីម៉សុីន

បនន័យថគត់េរបរបស់ម៉សុីនេនះរួចរល់េហយ មននរ ីមនក់េទៀត គត់ចូលេរបរបស់មដង។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ គឺបងហញអំពីករេរបរបស់េអធីអឹមរួចរល់េហយ

េហយេដរេចញពីម៉សុីនេអធីអឹម េដមបីឲយអនកដៃទចូលេរបរបស់ម៉សុីនេអធីអឹម
ិ
េដមបីដករបក់របស់េគមដងវញ។
អញច ឹងេយងរតូវករេរបរបស់មដងមនក់ៗ

េដយរកសនូវសណ
ដ ប់ធនប់និងសុជីវធម៌របស់េយង ឲយបនខពស់បំផុតេនកនុងករេរបរបស់របស់រម
ួ ។
ម៉ សុីនេអធីអឹមគឺជរបស់រម
ួ ដូេចនះេយងរតូវេរបរបស់េដយមនសុជីវធម៌ជទីបំផុត។
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