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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះ គឺនិយយអំពីករេធវដំេណរតមយនតេហះ។

ែដលេនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់ គត់ពក់អវសៃដខលី

ជមួយនឹងេខខលីពណ៌សែដរ។ គត់គឺជអនកេទសចរ េដយសរែតគត់មនៃថងឈប់សរមក
ដូេចនះគត់ក៏បនេធវដំេណរមកលំែហកយេនេឆនរសមុរទ េដយេយងេឃញៃថងេនះ
មនអកសធតុល អ េយងេឃញមនពនលឺៃថងេកដលមម និងមនដុំពពកជេរចន

ដូេចនះគត់ក៏បនមកអងគុយសរមកលំែហកយែផអកនឹងេកអីេនជិតមត់សមុរទ
៉
និងមនពក់ែវនតករពរកេម
ដ ៃថង េដមបីកុំឲយពនលឺៃថងចង
ំ រតូវែភនករបស់គត់។

អញច ឹងគត់អងគុយេមលេទសភពបេណដរ គត់បឺតទឹកដូងបេណដរ េដយេរបទុេយ េដយេរបទុេយ
អញច ឹងេយងដឹងេហយថដូង គឺេយងអចញុទ
ំ ឹករបស់វក៏បន

និងេរកយេពលែដលេយងញុទ
ំ ឹកអស់ េយងអចយកដូងេនះេទកប់ ឬក៏េទពុះ
េដមបីយកសច់របស់វេនខងកនុងមកញុ។
ំ និងសច់របស់វ

ក៏អចយកេទេធវជដូងរកឡុកក៏បនែដរ និងេនខងេរកយបុរសមនក់េនះ
េយងេឃញមនេដមដូង េយងេឃញមនេដមដូង និងែផលដូង។

ជធមមតេនតំបន់េឆនរសមុរទគឺមនេដមដូង និងែផលដូងេរចន ដូេចនះេនេពលែដលេភញៀវេទសចរ
គត់មកសរមកលំែហកយេនេឆនរសមុរទ ភគេរចនគឺគត់ចូលចិតតញុដ
ំ ូង េដយសរែតដូង
ទឹករបស់វ គឺរតជក់និងែផអមឆងញ់ ។

បនទប់មកេទៀត រូបភពទី ទី ២ រូបភពទី ២ ៃថងឈប់សរមករបស់គត់រតូវ
ៃថងឈប់សរមករបស់គត់រតូវបនបញច ប់ រតូវបនបញច ប់

ិ េដមបីេធវករធមមត។
ដូេចនះគត់រតូវរតលប់េទរបេទសរបស់គត់វញ
អញច ឹងេយងេឃញគត់បនេហតក់សុី េដមបីឲយតក់សុីមកយកគត់េទរពលនយនតេហះ
ិ
េដមបីជិះយនតេហះរតលប់េទរបេទសរបស់គត់វញ។
េយងេឃញឡនតក់សុី

គឺមនសញញសមគល់េនខងេល េនខងេលឡនគឺមនផលកដក់ គឺមនផលករបប់ របប់ថ
េនះគឺជឡនតក់សុី គឺមនផលកែដលសរេសរអកសរតក់សុី អញច ឹងងយរសួលសរមប់េភញៀវ គត់
គត់េហ អញច ឹងងយរសួលសរមប់េភញៀវ គត់េហ និងេយងេឃញអនកេបកឡនតក់សុី
គឺអងគុយេនខងមុខ។ គត់េបកយ៉ ងយកចិតតទុកដក់ និងេភញៀវគឺអងគុយេនខងេរកយ
អញច ឹងបុរសមនក់េនះគឺគត់អងគុយេនខងេរកយ

េដមបីឲយអនកេបកឡនតក់សុីយកគត់េទរពលនយនតេហះ

ិ
េដមបីជិះយនតេហះេទរបេទសរបស់គត់វញ។
អញច ឹងេបេទះបីជគត់អងគុយេនកនុងឡន
៉
គត់េនែតពក់ែវនតករពរកេម
ដ ៃថង ពីេរពះងយរសួលេនេពលែដលគត់េចញ
េនេពលែដលគត់ចុះពីកុ ងឡន
ន
េចញេទខងេរក េបេនខងេរកមនពនលឺៃថង
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៉
អញច ឹងពនលឺៃថងមិនចំងរតូវែភនករបស់គត់េទ។ េដយសរែតគត់ពក់ែវនតករពរកេម
ដ ៃថង។
អញច ឹងេយងេឃញអនកេបកឡនតក់សុីកំពុងែតេបកេនតមផលូវេដមបីយក

េដមបីយកបុរសមនក់េនះេទរពលនយនតេហះ េដមបីយកបុរសមនក់េនះេទរពលនយនតេហះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ ឡនតក់សុីកប
៏ នេបកមកដល់រពលនយនតេហះ
ែដលេយងេឃញេនរពលនយនតេហះេយងេឃញមនផលកសញញជេរចនេដមបីរបប់េភញៀវ
េដមបីរបប់េភញៀវ ផលូវណរតូវេទកែនលងណ ផលូវណរតូវេទកែនលងណ។

េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញមនផលកសញញពីរ។ ផលកសញញេនេលទវរទី ១

គឺេឃញយនតេហះចុះចតខងេរកម អញច ឹងមនន័យថផលូវេនះគឺសរមប់េភញៀវ សរមប់េភញៀវគត់ចុះ
គត់ចុះពីេលយនតេហះ គត់អចេចញតមរចកទវរេនះ។ អញច ឹង និងេយងេឃញសញញមួយេទៀត
គឺយនតេហះេឡង គឺយនតេហះេឡងមនន័យថេភញៀវែដលគត់រតូវករ
ិ គត់រតូវ
េភញៀវែដលគត់េធវដំេណររតលប់េទរបេទសរបស់គត់វញ

គត់រតូវេធវដំេណរេទតមផលកសញញេនះ គត់រតូវេធវដំេណរេទតមផលកសញញេនះ។
អញច ឹងអនកេបកឡនតក់សុីបនេបកេទ បនេបកេទតមផលកសញញែដលយនតេហះេឡង
ែដលយនតេហះេឡងេនះ េដមបីដក់េភញៀវរបស់គត់ េដមបីដក់េភញៀវរបស់គត់ចុះ
អញច ឹងេដមបីដក់េភញៀវរបស់គត់ចុះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ េរកយេពលែដលបុរសមនក់េនះ
គត់បនមកដល់រពលនយនតេហះ គត់ក៏បនឲយលុយតក់សុី អញច ឹងតក់សុីគឺគិតជគីឡូែម៉រត

អញច ឹងេទតម េទតមតក់សុីខលះ គឺគត់គិតមួយគីឡូែម៉រតគឺតៃមល ៤០០០ េរៀល ឬក៏ ១ ដុលលរ។
អញច ឹងេទតមតៃមលែដលគត់ដក់ ប៉ុែនតជទូេទគឺេយងគិតេទតមគីឡូែម៉រត

អញច ឹងគឺគិតេទតមគីឡូែម៉រត។ អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់ឲយលុយេទតក់សុីរច
ួ រល់េហយ
គត់ក៏បនេដរចូលមកខងកនុងេទតមផលកសញញ ែដលបនបងហញរបប់េនខងេរក។

អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ៤ គត់េដរចូលមកខងកនុង ប៉ុែនតមុនេពលែដលគត់េឡងយនតេហះ

គត់រតូវ គត់រតូវរតួតពិនិតយ គត់រតូវរតួតពិនិតយ និងគត់រតូវឆលងកត់កែនលងជេរចនជមុនសិន។
អញច ឹងកែនលងទី ១ គត់រតូវមករតួតពិនិតយវ៉លិសរបស់គត់ េដមបីថតអុិច-េរ ៉
េដមបីឲយចបស់ថវ៉លិសរបស់គត់ មិនមន មិនមនរបស់ហមឃត់។

អញច ឹងេយងេឃញេរកយេពលែដលគត់េដរមកដល់កែនលងរតួតពិនិតយេនះ

គត់បនេលកវ៉លិសរបស់គត់ដក់េនេលម៉សុីន ម៉ សុីនក៏បនរុញចូលេទ[កនុង] ចូលេទខងកនុង

េដមបីឲយបុគគលិកេនទីេនះគត់េធវកររតួតពិនិតយ។ អញច ឹងេយងេឃញៃដរបស់គត់មខងកន់វ៉លិស
េដមបីឲយវ៉លិស កន់វ៉លិសេដមបី េដមបីរុញវ៉លិសេនះ ឬក៏ម៉សុីនេនះ
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គឺបនរុញវ៉លិសេនះចូលេទកនុង ចូលេទខងកនុងេដមបីេធវកររតួតពិនិតយ។

អញច ឹងបុគគលិកេនកនុងរពលនយនតេហះ ែដលជអនកែឆកេមលអុិច-េរ ៉ គត់បនអងគុយ

គត់បនអងគុយេមលកុំពយូទ័ររបស់គត់ ឬក៏េមលម៉ សុីនសរមប់ែឆក េមលម៉ សុីនរបស់ សរមប់ែឆក
េដមបីឲយដឹងថេនខងកនុងគឺមិនមនរបស់ែដលហមឃត់េនះេទ េដមបីេនខងកនុង
េនខងកនុងគមន[របស់] មន េដមបីឲយចបស់ថរបស់េនខងកនុងអត់មនរបស់ែដល

ែដលហមឃត់។ អញច ឹងេយងេឃញបុគគលិកែដលេធវករេនទីេនះ គឺរតូវមនកររបុងរបយ័តន
ពីេរពះរបសិនេបអត់មនកររបុងរបយ័តនេទ
េពលខលះក៏អចមនបញហេកតេឡងេនកនុងរបេទសរបស់គត់ េនកនុងរបេទសរបស់គត់
អញច ឹងអចមនបញហេកតេឡងេនកនុងរបេទសរបស់គត់បន។ ដូេចនះគត់រតូវេធវករ
គត់រតូវេធវករយ៉ ងរបុងរបយ័តន។ អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយ

ែដលពក់ឯកសណ
ឋ នជអនករតួតពិនិតយអុិច-េរ ៉ ែដលពក់ឯកសណ
ឋ នជអនករតួតពិនិតយអុិច-េរ ៉
ែដលមនមួក និងឯកសណ
ឋ ន ែដលមនមួក និងឯកសណ
ឋ នពណ៌ស
និងេនខងមុខគត់េយងេឃញមនម៉ សុីនសរមប់េមល សរមប់េមល
ែឆកេមលេនខងកនុងវ៉លិសរបស់េភញៀវ។ អញច ឹងេយងេឃញគត់
គត់ែឆកេមលយ៉ ងយកចិតតទុកដក់។

រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់េធវអុិច-េរ ៉េទេលវ៉លិសរបស់គត់រច
ួ រល់េហយ
គត់ក៏បនមកកែនលងមួយេទៀត។ េដយសរែតមនេភញៀវជេរចន េដយសរែតមនេភញៀវជេរចន
គត់ គត់ គត់ឈររង់ច ំ ដូេចនះគត់រតូវឈរតរមង់ជួរេនខងេរកយេគ
គត់រតូវឈរតរមង់ជួរេនខងេរកយេគ។ អញច ឹងេនេពលែដលគត់កំពុងែតឈរតរមង់ជួរេនះ
េយងេឃញគត់សដប់ េយងេឃញគត់មនដក់កសេនរតេចៀករបស់គត់។
អញច ឹងគត់សដប់េភលងបេណដរ គត់ឈរតរមង់ជួរ េដមបីចូលេទកែនលងមួយេទៀត

េដមបីចូលេទកែនលងមួយេទៀត េដមបីេធវករែឆកនូវទមងន់ េដមបីេធវករែឆកនូវទមងន់វ៉លិសរបស់គត់
េធវករែឆកនូវទមងន់វ៉លិសរបស់គត់ និងេធវករទិញសំបុរត និងេធវករទិញសំបុរតេផសងៗេទៀត។

អញច ឹងេនរពលនយនតេហះ គឺេធវ មុនេពលែដលេយងេឡងជិះយនតេហះ េយងរតូវ េយងរតូវចូល
េយងរតូវរតួតពិនិតយមួយដំណក់កលេទមួយដំណក់កល និង
ពីមួយដំណក់កលេទមួយដំណក់កល អញច ឹងេដយសរែតេយងេឃញមន
េយងេឃញមនមនុសសជេរចនេនរពលនយនតេហះ ដូេចនះមនក់ៗ គត់រតូវឈរតរមង់ជួរ

េដយេយងេឃញ េដយេយងេឃញគត់គឺឈរេនខងេរកយ ៃដរបស់គត់ខងសដគ
ំ ឺកន់វ៉លិស
កន់វ៉លិសរបស់គត់ និងបុរសែដលគត់េនឈរខងមុខ

េយងេឃញគត់មនកន់វ៉លិសរបស់គត់ែដរ គឺគត់ដក់េនជិតខលួនរបស់គត់ និងរសតីមនក់េទៀត
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េយងេឃញគត់ឈររង់ចែំ ដរ គត់មនកន់វ៉លិសរបស់គត់េនខងមុខែដរ និងបុរសមនក់េទៀត
គឺគត់អត់មនវ៉លិសេខអវេទ គឺគត់កន់ែតវ៉លិសតូចមួយ គឺវ៉លិសដក់ឯកសរេធវករ
ឬក៏ដក់កុំពយូទ័រ។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ អស់គនកំពុងែតឈររង់ច ំ េដមបីចូល
េដមបីចូលរតួតពិនិតយកែនលងមួយេទៀត។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េរកយេពលែដល េរកយេពលែដល
េរកយេពលមនុសសទំងអស់គត់ែឆករួចរល់េហយ អញច ឹងដល់េវនគត់រតូវចូលមដង។
អញច ឹងេយងេឃញគត់បនេលកវ៉លិសរបស់គត់ េដមបីដក់េទេលជញជ ីង

េដមបីថលឹងេមលទមងន់វ៉លិសរបស់គត់។ ពីេរពះេនកនុងរពលន េនកនុងយនតេហះ
េពលខលះគឺមនករកំណត់នូវទមងន់ គឺមនករកំណត់នូវទមងន់

របសិនេបទមងន់វ៉លិសរបស់េយងេលស េយងរតូវបង់លុយបែនថម

អញច ឹងរបសិនេបវ៉លិសរបស់េយងេលស េយងរតូវបង់លុយបែនថមេទតមទមងន់ែដលេលសេនះ។
អញច ឹងេទតមទមងន់ែដលេលស ែដលេលសេនះ អញច ឹងកែនលងខលះគឺគត់កំណត់ទមងន់ែត ៣០ គីឡូ
ឬក៏អីវ៉ន់ែដលយកតមខលួនកំណត់ែត ៧ គីឡូ អញច ឹងេទតម េទតម
េទតមេជងយនតេហះែដលគត់េហះេហរ។

អញច ឹងេយងេឃញបុគគលិកែដលគត់ជអនកែឆកេមលទមងន់វ៉លិស និង
និងគត់គឺជអនកជូនសំបុរតយនតេហះ ជូនយនតេហះ សំបុរតយនតេហះឲយេភញៀវ
េនេពលែដលេភញៀវេធវករកុមម៉ង់ េនេពលែដលេភញៀវេធវករកុមម៉ង់េកអី។
អញច ឹងេយងេឃញគត់មនពក់ឯកសណ
ឋ នជអនករតួត គត់មនពក់ឯកសណ
ឋ នជអនករតួត
គត់បនពក់ឯកសណ
ឋ នជបុគគលិកេធវករេនរពលនយនតេហះ
ែដលមនកុំពយូទ័រមួយេនខងមុខគត់ មនកុំពយូទ័រមួយេនខងមុខគត់ ែដលគត់មនពក់
េយងេឃញគត់ពក់ឯកសណ
ឋ ន និងពក់រកវត់កផងែដរ។

អញច ឹងេយងេឃញេរកយេពលែដលបុរសមនក់េនះ គត់បនេដរចូលមក
គត់បនេដរចូលមកកែនលងពិនិតយេមលទមងន់វ៉លិសរបស់គត់។

អញច ឹងគត់បនេលកវ៉លិសរបស់គត់ដក់េឡងេទេល េដមបីេធវករថលឹងវ៉លិសរបស់គត់។

អញច ឹងេរកយេពលែដលបុគគលិកគត់េធវករថលឹងទមងន់វ៉លិស េធវករថលឹងទមងន់វ៉លិសរួចរល់េហយ។
អញច ឹងគត់អចេចញជរកដស ឬក៏ឯកសរមួយសនលឹកេទៀត ែដល ែដលអចឲយបុរសមនក់េនះ
គត់អច គត់អចបងហញេនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់
េនេពលែដលគត់េដរចូលេទកនុងយនតេហះ។ អញច ឹងមនន័យថរកដស រកដសេនះ
រកដសេនះគឺ គឺ គឺេរបសរមប់េនេពលែដលគត់េឡងេទេលយនតេហះ
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គត់រតូវបងហញរកដសេនះេទបុគគលិកេនកែនលងេនះជមុនសិន។
របសិនេបគត់អត់មនរកដសេនះេទ គត់អត់អចេឡងេទេលយនតេហះបនេទ។
និងរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ េរកយេពលែដលគត់

េរកយេពលែដលគត់ថលឹងទមងន់វ៉លិសរបស់គត់រច
ួ រល់េហយ ថលឹងវ៉លិស

ទមងន់វ៉លិសរបស់គត់រច
ួ រល់េហយ។ គត់ក៏បន គត់ក៏បនរបប់េទបុគគលិកេដមបី េដមបីរបប់អំពី
របប់េកអីែដលគត់ចង់អងគុយ។ អញច ឹងេកអីេយងមនេកអីជិតបងអួច េយងមន

េយងមនេកអីជប់បងអួច។ អញច ឹងអនកខលះគឺគត់អងគុយ អនកខលះគឺគត់ចូលចិតតអងគុយេកអីជប់បងអួច
ពីេរពះគត់អចេមលេទសភពេនខងេរក។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះគត់ បុរសមនក់េនះ

គត់ចង់អងគុយេកអីជប់បងអួច។ អញច ឹងគត់ក៏បនរបប់បុគគលិក គត់ក៏បនរបប់បុគគលិកែដល
ែដលជអនករតួតពិនិតយេមល ែដលជអនករតួតពិនិតយេមលសំបុរតយនតេហះ និងអនកែដលេចញ

អនកែដលេចញសំបុរតយនតេហះឲយេទេភញៀវ និងអនកែដលថលឹង និងអនកែដលថលឹងទមងន់វ៉លិសេនះ។
អញច ឹងគត់បនរបប់េទបុរសមនក់េនះ េតគត់ចង់អងគុយេកអីេនជប់នឹងបងអួច។
អញច ឹងេយងដឹងេហយថេនកនុងយនតេហះគឺមនផលូវតូចមួយេរបសរមប់

មនផលូវតូចមួយសរមប់ឲយេភញៀវគត់េដរ អញច ឹងមនេកអីសងខង មខងមនេកអីបី

មខងេទៀតមនេកអីបី អញច ឹងេទតមយនតេហះ។ យនតេហះខលះមួយចំេហៀងគឺមនេកអីបី
[អញច ឹង]យនតេហះខលះគត់អចមនេកអីេរចន។ អញច ឹងមនផលូវេដរេនកណ
ដ លមួយេរប
មនផលូវេដរេនកណ
ដ លមួយ េដមបីឲយេភញៀវ េនេពលែដលគត់េដរចូល

គត់អចេដរចូលេទរកកែនលងអងគុយ និងេពលខលះគត់េដរចូលេទបនទប់ទឹក អញច ឹងងយរសួល
អញច ឹងងយរសួលេនខងកនុងេនះ ងយរសួលេនខងកនុងេនះ។

និងបនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលគត់ េរកយេពលែដលគត់េរប
េរកយេពលែដលគត់េរជសេរ សេកអីអងគុយរួចរល់េហយ អញច ឹងគត់ក៏បន

គត់ក៏បនរកដសមួយេទៀត ែដលេយងេហថ boarding pass។ boarding pass
គឺជរកដសមួយែដលគត់ គឺជរកដសមួយែដលសរេសរអំពីេលខេកអី សរេសរអំពី
សរេសរអំពីេលខេកអី និងសរេសរអំពីេឈមះយនតេហះែដលរតូវេហះេហរ
និងសរេសរអំពីរចកទវរែដលគត់រតូវេដរចូល។ អញច ឹងរកដសេនះគឺមន[សរ]
រកដសេនះគឺសំខន់ និងភជប់ រកដសេនះគឺសំខន់ និងេពលខលះគឺេយងរតូវភជប់ជមួយនឹងសំបុរត
ជមួយនឹងសំបុរតយនតេហះ អញច ឹងរកដស របសិនេបអត់មនរកដសេនះ

េយងអត់អចេឡងេទេលយនតេហះបនេទ ពីេរពះេដយសរែតេយងអត់ដឹងថ
េតេយងរតូវអងគុយេកអីណ េយងរតូវេឡងយនតេហះមួយណ។
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អញច ឹងេនេពលែដលេយងេរៀបេឡងេទេលយនតេហះ េយងមនរចកមួយេទៀត និងមន
េយងមនរចកផលូវមួយេទៀត និងមនបុគគលិកេនទីេនះ គត់េធវករែឆកមដងេទៀត។

អញច ឹងេនេពលែដលេយងេដរចូលេទទីេនះ េយងអចហុចរកដសេនះេទឲយបុគគលិក
ែដលគត់េធវករេនទីេនះ បុគគលិកេធវករេនទីេនះ គត់នឹងែហកយក យកមួយែផនកេដមបីទុក
ិ េដមបីឲយេយង
និងមួយែផនកេទៀតគត់[បន] និងមួយែផនកេទៀតគត់ហុចឲយេយងវញ
េដមបីឲយេយងងយរសួលេដរចូលេទកនុងយនតេហះ អច អចរកកែនលងអងគុយ

អចរកកែនលងអងគុយេទតមេលខែដលគត់បនសរេសរដក់េនកនុងរកដសេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់ េរកយេពលែដលគត់ថលឹងវ៉លិស
និងដក់វ៉លិស េរកយេពលែដលគត់ថឹង
ល វ៉លិស និងបុគគលិកេនទីេនះ

គត់បនកិបរកដសជប់េននឹងវ៉លិស និងបញជូ នវ៉លិសរបស់គត់ដក់េនកនុងយនតេហះរួចរល់
ដក់េនកនុងយនតេហះរួចរល់េហយ និងគត់បន និងគត់បន និងគត់បនរកដស
េដមបីេដរចូលេទកនុងយនតេហះ អញច ឹងគត់ក៏បនមក េដរមកកែនលងមួយេទៀត

ែដលកែនលងមួយេទៀតេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ គឺជកែនលងេដមបីេធវករែឆកេមលអុិច-េរ ៉មដងេទៀត
ប៉ុែនតេនទីេនះគឺខុសពីកែនលងទី ១ េដយសរេនទីេនះគត់អត់ែឆកេមលវ៉លិសរបស់គត់េទ
េដយសរែតវ៉លិសរបស់គត់េធវអុិច-េរ ៉រួចរល់េហយ និងគត់[បន]

និងគត់បនឲយបុគគលិកេនទីេនះដក់េន និងឲយបុគគលិកេនទីេនះ គត់ដក់េនកនុងយនតេហះ
គត់ដក់ចូលេទកនុងយនតេហះ ដូេចនះេន េនទីេនះ គត់រគន់ែត គត់រគន់របស់

គត់រគន់ែតដក់របស់ែដលមនជប់េននឹងខលួន ែដលមនដូចជ ែខសរកវត់ មនទូរស័ពទ

មនកុំពយូទ័រ ឬក៏របស់េផសងៗេទៀត របស់ របស់េផសងៗេទៀត េដមបីេធវករេសកន េដមបីេធវករ
េដមបីេធវករេសកនអុិច-េរ ៉ េដមបីឲយរបកដថមិនមនរបស់ហមឃត់េនខងកនុងេនះ

មិនមនរបស់ហមឃត់េនខងកនុងេនះ ជពិេសសរបសិនេបមនកំបិត មនកំបិត

អញច ឹងេគអត់អនុញញតឲយ អនុញញតឲយយកចូល អនុញញតឲយយកចូលេទកនុងយនតេហះេទ
ពីេរពះេគខលចមនេរឿង មនេរឿង និងមនបញហេកតេឡង។ អញច ឹងេយងេឃញបុរស

េយងេឃញបុរសមនក់េនះ េរកយេពលែដលគត់េដរមកដល់កែនលងរតួតពិនិតយអុិច-េរ ៉េនះ
គត់បនេដះែខសរកវត់របស់គត់េចញពីេខ និងគត់បនដក់ទូរស័ពទ គត់បនដក់
គត់បនដក់ទូរស័ពទ និងបនដក់កុំពយូទ័ររបស់គត់ដក់ចូលេទកនុងថសមួយ ថសមួយ
និងដក់េនេលម៉សុីន និងម៉ សុីនេនះនឹងរុញបញចូ លេទខងកនុង េដមបីេធវករពិនិតយ

េដមបីេធវករពិនិតយ។ អញច ឹងបុគគលិកេនែផនកេនះ គឺគត់គឺជមនុសសរសី អញច ឹងគត់មន
គឺជមនុសសរសី គត់មនសក់រតឹមក អញច ឹងគត់ពក់ឯកសណ
ឋ នជអនករតួតពិនិតយ
និងជឯកសណ
ឋ នជបុគគលិកេនកនុងរពលនយនតេហះេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញគត់អងគុយ
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េនខងមុខគត់មនកុំពយូទ័រមួយ មនកុំពយូទ័រមួយ អញច ឹងគត់េធវករពិនិតយ

អញច ឹងគត់េធវករពិនិតយេដយយកចិតតទុកដក់ របសិនេបគត់េធវករពិនិតយខុស
គត់អចមនបញហ។ និងេពលខលះេនកនុងរបេទសរបស់គត់ក៏អចមនបញហផងែដរ
អញច ឹងក៏អចមនបញហផងែដរ។ ដូេចនះគត់រតូវពិនិតយេមលេដយយកចិតតទុកដក់

អញច ឹងគត់រតូវពិនិតយេមលេដយយកចិតតទុកដក់ អញច ឹងរបស់ និងេពលខលះសូមបីែតកងៃដ
ឬរបស់ែដលមនជតិែដក អញច ឹងេយងរតូវេដះដក់ េយងរតូវេដះដក់េនកនុងថសេនះ
េដមបីដក់ចូលេទកនុងម៉ សុីន។ របសិនេបេយងអត់េដះេទ

េនេពលែដលេយងេដរឆលងកត់េខលងទវរមួយេទៀត ទវរមួយេទៀត [...]
េដរឆលងកត់េខលងទវរមួយេទៀត ែដលេខលងទវរេនះក៏ ក៏ជេខលងទវរអុិច-េរ ៉ែដរ េដមបីពិនិតយ
េដមបីេធវករពិនិតយ ថេតមនរបស់ហមឃត់េនខងកនុងខលួនរបស់េយងអត់។
អញច ឹងអនកខលះគត់េភលចេដះែខសរកវត់ អញច ឹងេនេពលែដលគត់េដរកត់ឆលង

េដរកត់េខលងទវរេនះនឹងមនឮសំេឡង។ អញច ឹងសនតិសុខែដលគត់េធវករេនទីេនះ
ឬក៏បុគគលិកែដលគត់េធវករេនទីេនះ គត់នឹងេធវករពិនិតយមដងេទៀត គត់នឹងេធវករពិនិតយមដងេទៀត
េដមបីឲយចបស់ថមិនមនរបស់ហមឃត់េនខងកនុងខលួនរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលគត់េធវករ េធវករ េធវអុិច-េរ ៉
ពិនិតយមដងេទៀតរួចរល់េហយ រួចរល់េហយ គត់ក៏បនេដរមកកែនលងពិនិតយេមលលិខិតឆលងែដន។
ែដលេយងេឃញបុគគលិក បុគគលិកេធវករេនទីេនះគឺជមនុសសរបុស។ អញច ឹងគត់ពក់ឯកសណ
ឋ ន
មនរកវត់ក និងឯកសណ
ឋ នជអនកេធវករេនរពលនយនតេហះ។
អញច ឹងេយងេឃញជទូេទគត់រតូវែឆកេមលលិខិតឆលងែដនរបស់េភញៀវ ពីេរពះេភញៀវខលះគឺគត់
ពីេរពះេភញៀវខលះគឺគត់ េធវ េធវលិខិតឆលងែដនែកលងកលយ ឬក៏េភញៀវខលះ េភញៀវខលះគឺគត់ផុតកំណត់កុ ងករ
ន
ផុតកំណត់កុ ងកររស់
ន
េន េនកនុងរបេទសរបស់គត់ ដូេចនះគត់ខុសចបប់ អញច ឹងអចខុសចបប់។
ី និងពិនិតយេមលវស
ី
អញច ឹងេភញៀវជធមមតគត់រតូវពិនិតយេមលឆលងែដន និងពិនិតយេមលវស
េដមបីឲយដឹងថេត េដមបី េដមបីឲយដឹងថេតគត់េនរបេទសរបស់គត់ប៉ុនមនៃថង ឬ
ឬគត់មកខុសចបប់ ឬគត់គឺជមនុសស ឬគត់ជមនុសសែដលប៉ូលិសតមចប់។
អញច ឹងកែនលងែដលពិនិតយលិខិតឆលងែដនក៏រតូវេធវករយ៉ ងហមត់ចត់ និងយកចិតតទុកដក់
ី
និងជពិេសសគត់រតូវពិនិតយេមលលិខិតឆលងែដន និងវសឲយបនចបស់

ឲយរបកដថគត់មិនែមនេនទីេនះខុសចបប់។ េដយសរែតអនកខលះគឺគត់េនរយៈេពលយូរ

ី
ី
និងវសផុ
តកំណត់ និងវសផុ
តកំណត់ ដូេចនះគត់អចរស់េនរបេទសរបស់គត់េដយខុសចបប់។
ដូេចនះគត់អចមនបញហបន។ អញច ឹងេនទីេនះគឺជករពិនិតយលិខិតឆលងែដន

មុនេពលែដលអនុញញតឲយពួកគត់េធវដំេណរ ឬក៏អនុញញតឲយពួកគត់េឡងេទេលយនតេហះ
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េឡងេទេលយនតេហះ។ និងសពវៃថងេនះេនកែនលងពិនិតយ[ឆលង] ពិនិតយលិខិតឆលងែដន
ភគេរចនគឺគត់េរប េរប អញច ឹងគត់េរបម៉សុីនេសកនេមៃដ។ មនន័យថគត់ឲយេភញៀវេសកនេមៃដ
ឬក៏េសកនរមមៃដ ឬក៏កែនលងខលះេទៀត និងកែនលងខលះេទៀតគត់ដក់កេមរ៉ គត់ថតរូប។
អញច ឹងឥឡូវេនះេយងមន សពវៃថងេនះេនរពលនយនតេហះ កែនលងែដលែឆក

កែនលងែដលែឆកលិខិតឆលងែដន គត់មន គត់មនម៉ សុីនសរមប់ សរមប់េសកនេមៃដ
សរមប់េសកនេមៃដ ឬក៏រមមៃដ និងគត់មនកេមរ៉ សរមប់ថត។ អញច ឹងមនកេមរ៉ សរមប់ថត
ប៉ុែនតជទូេទគត់ថត និងេសកនេមៃដសរមប់ែត សរមប់ែតេភញៀវ
ែដលគត់ចូលេទកនុងរបេទសរបស់គត់។ ប៉ុែនតសរមប់េភញៀវែដលេចញេទ េចញពីរបេទសរបស់គត់
គឺគត់ គឺគត់អត់េធវករេសកន ឬក៏អត់េធវករថតរូបេទ។ អញច ឹងគឺគត់ហមត់ចត់េនេពលែដលេភញៀវ
ី និងលិខិតឆលងែដនរបស់គត់
គត់ចូលមកកនុងរបេទសរបស់គត់ េដមបីឲយចបស់ថវស

មិនមនផុតកំណត់ និងគត់មិន និងគត់មិន និងគត់មិនមករស់េនទីេនះេដយខុសចបប់
និងគត់មកមិន និងគត់មិនមករស់េនទីេនះេដយខុសចបប់ អញច ឹងលិខិតឆលង កែនលងលិខិតឆលងែដន
គត់េធវកររតួតពិនិតយេដយយកចិតតទុកដក់។ អញច ឹងេយងេឃញបុរសមនក់េនះ
េយងេឃញគត់បនហុចលិខិតឆលងែដនរបស់គត់ឲយេទបុគគលិក េដមបីេធវកររតួតពិនិតយ។
រូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលគត់រតួតពិនិតយឯកសររួចរល់េហយ។ អញច ឹងគត់មិន
គត់េនសល់េពល គត់េនសល់េពល ដូេចនះគត់ក៏បនេដរេមលេនកនុង

គត់ក៏បនេដរេមលហងេនកនុងរពលនយនតេហះេនះ។ ពីេរពះេនកនុងរពលនយនតេហះ

ធមមតគឺមនហងលក់របស់ជេរចន មនលក់ជរស មនលក់ជ មនលក់ជវ៉ញ មនលក់ជ
មនលក់ជរសរកហម មនលក់ជកបូប មនលក់ជេសៀវេភ
មនលក់ជេរគឿងអលងករណ៍េផសងៗ។ អញច ឹងេនកនុង

េនកនុងរពលនយនតេហះមនហងលក់ជេរចន មនហងលក់ជេរចន និងហងេនេទេនះ

ក៏មន ក៏មនករ ក៏មនករបញចុ ះតៃមល ក៏មនករបញចុ ះតៃមលេទេលមុខទំនិញេផសងៗផងែដរ។

មិនរតឹមែតមនករបញចុ ះតៃមលេទ ទំនិញ និងទំនិញខលះគឺអត់គិតពនធផងែដរ។ អញច ឹងបញចុ ះតៃមលផង
និងទំនិញខលះគឺអត់គិតពនធផង។ អញច ឹងេយងេឃញគត់េនសល់េពល អញច ឹងគត់បនេដរ
គត់បនេដរេមលហងែដលមនេនកនុងរពលនយនតេហះេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២ បនទប់មកេទៀតេរកយេពលែដលគត់េដរផសរ
េដរផសរ េដរផសរេហយ គត់ក៏បនេដរមកេមលតរងេនកនុងរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២

គត់ក៏បនេដរមកេមលតរងេដមបីបងហញថ េដមបីបងហញអំពីទីរកុង ឬក៏េម៉ ងេធវដំេណរ ទីរកុង
េឈមះទីរកុង ឬក៏េម៉ ងេធវដំេណរ។ ែដលេយងេឃញទីរកុងទី ១ េឈមះស៊ូរ ិច
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ែដលជទីរកុងរបស់របេទសសវីស និងទីរកុងទី ២ គឺទីរកុងែប៊រលីន
គឺជទីរកុងរបស់របេទសអលលឺម៉ង់។ ជទូេទរបេទសសវីសមនមនុសស ភគេរចនគត់និយយ
និងគត់េហថរបេទសសវីសគឺជរបេទសអនកមន គឺជរបេទសអនកមន
អញច ឹងរបជជនេនរបេទសសវីសភគេរចនគត់ គត់មនករងរ និងភគេរចនគឺគត់គឺជអនក
និងភគេរចនគឺគត់គឺជអនកមនេរចន គឺជអនកមនេរចន។ និងទីរកុងទី ៣ គឺរបេទស[...]
គឺរបេទសេប៉កង
ំ ែដលរបេទសេប៉កង
ំ គឺសថិតេនកនុងរបេទសចិន របេទសចិន។ អញច ឹងរបេទស
អញច ឹងទីរកុងស៊ូរ ិច ែដលជ ទីរកុងស៊ូរ ិចេនកនុងរបេទស េនកនុងរបេទសសវីស

គឺេម៉ ងេធវដំេណរគឺេនេម៉ ងមួយែសសិបរបំនទី។ របេទសែប៊រលីនេនកនុង ទីរកុង

រកុងែប៊រលីនេនកនុង េនកនុងរបេទសអលលឺម៉ង់គឺេធវដំេណរេនេម៉ ងមួយហសិបនទី និង

និងទីរកុងេប៉កង
ំ េនកនុងរបេទសចិនគឺេធវដំេណរេនេម៉ ងមួយហសិបរបំនទី។ អញច ឹងគត់េមល
គត់េមលតរងេនះ េដមបីឲយដឹងថេម៉ ងណគត់រតូវេឡងយនតេហះ េដមបីកុំឲយខក។
អញច ឹងេយងដឹងេហយរបេទសចិនក៏ជរបេទសមហអំណចមួយេទេល[េសដឋ]
មហអំណចមួយែដលមនេសដឋកិចចល។
អ អញច ឹងភគេរចនទំនិញជេរចន
េនកនុងរបេទសកមពុជេយង គឺបននំចូលមកពីរបេទសចិន ែដលមនដូចជេខអវ
និងមនរបស់របរេរបរបស់ សមភរៈេផសងៗេទៀតជេរចន និងទូរស័ពផ
ទ ងែដរ។

អញច ឹងរបេទសចិនគឺគត់ គឺគត់ជរបេទសមហអំណច ែដលគត់ខលង
ំ េទេលទីផសរ
ទីផសររបស់គត់ឥឡូវេនះគឺ ទីផសររបស់គត់ឥឡូវេនះគឺខលង
ំ ។ អញច ឹងគត់បន
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងកមពុជេយង គឺមនទំនិញជេរចនមកពីរបេទសចិន។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដលគត់េមលតរងេម៉ ង
និងេមលតរងទីរកុង និងេម៉ ងែដលរតូវេធវដំេណរ ែដលរតូវេចញដំេណរ អញច ឹងគត់
អញច ឹងេហះេហររបស់គត់ អញច ឹងេហះេហររបស់គត់រតូវេចញដំេណរ។
ដូេចនះគត់ក៏បនេឡងមកេលយនតេហះ អញច ឹងគត់េដរចូល គត់េដរចូលមកកនុងយនតេហះ។
អញច ឹងមុនេពលែដលគត់េដរចូលេនកនុងយនតេហះ គត់រតូវបងហញសំបុរតយនតេហះ

និងជមួយនឹងរកដស ែដលេយងេហថ ឬក៏រកដសែដលេយងេហថ boarding pass
េដមបីឲយេទបុគគលិកែដលគត់េធវកររតួតពិនិតយេនទីេនះ។ អញច ឹងរកដស boarding pass េនះ
គឺមនបញជក់អំពី គឺមនសរេសរអំពីរចកចូល ឬមនសរេសរអំពីរចកចូល េឈមះ

េឈមះយនតេហះែដលរតូវេធវដំេណរ និងមនេលខេកអីផងែដរ។ អញច ឹងគត់បនហុចេទឲយអនក
អញច ឹងគត់បនហុចេទឲយអនករតួតពិនិតយេមលរួចរល់េហយ គត់ក៏បនេដរចូលមកកនុងយនតេហះ។
អញច ឹងេយងេឃញេកអីរបស់គត់គឺេនជប់នឹងបងអួច

ែដលគត់អចេមលេទសភពេនខងេរកបន។ ប៉ុែនតមុនេពលែដលយនតេហះេធវករេហះេហរ
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អញច ឹងេភញៀវទំងអស់េនកនុងេនះគត់រតូវពក់ែខសរកវត់ករពរ គត់រតូវករពក់ែខសរកវត់ករពរ
េនេពលយនតេហះ េនេពលយនតេហះរបុងេរបៀបេហះេហរ របុងេរបៀបេហះេហរ។
អញច ឹងេយងេឃញបុរសមនក់េនះគឺគត់អងគុយេនេកអីែកបរនឹងបងអួច។

និងគត់បនយកែខសរកវត់ពក់ គត់ពក់ែខសរកវត់ េដមបី េដមបីរបុងេរបៀបេធវករេហះេហរេទ
ិ
េដមបីរបុងេរបៀបេធវករេហះេហររតលប់េទរបេទសរបស់គត់វញ។

អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤ យនតេហះក៏បន [...]
យនតេហះក៏ដល់េម៉ ងេចញដំេណរ។ អញច ឹងេយងេឃញយនតេហះបនេហះេឡងេទខងេល
េហះេឡងេទខងេល និងេយងេឃញៃថងេនះមនអកសធតុលែអ ដរ
និងេយងេឃញអកសធតុល អ អត់មនេភលៀង។ េយងេឃញមនពនលឺរពះអទិតយ
និងមនដុំពពកពណ៌សជេរចនជមួយនឹងធមមជតិពណ៌ៃបតងេនខងេរកម។

អញច ឹងេនេពលែដលយនតេហះេឡងេទខងេល អញច ឹងេយងេមលខងេរកមេឃញមនពណ៌ៃបតង
និងេឃញមនផទះ មនផលូវតូចៗ។ និងេនេពលែដលយនតេហះេឡងេទខងេលខពស់
អញច ឹងេពលខលះេយងអត់អចេមលេនខងេរកមេឃញផទះ និងអត់េឃញទេនល

និងអត់េឃញផលូវេនខងេរកមេទ។ ប៉ុែនតេទសភព[មន]េមលមកខងេរកម
គឺមនេទសភពសអត។ អញច ឹងគត់អងគុយេនែកបរបងអួច

ដូេចនះគត់អចេមលេទសភពយ៉ ងរសស់សអតេនខងេរកម េនខង
េទសភពយ៉ ងរសស់សអតេនខងេរកម។ អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ១៤ េនះ យនតេហះបន
បនេធវករេហះេហរេឡងេទខងេល អញច ឹងយនតេហះបនេធវករេហះេហរេឡងេទខងេល។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េនេពលែដលយនតេហះេឡងេទដល់ខងេលេហយ
យនតេហះគឺ គឺនឹងធមមត គឺនឹងធមមត ដូេចនះបុគគលិកែដលគត់េធវករេនកនុងយនតេហះ

គត់បនយកេភសជជៈ និងអហរេផសងៗេលកយកមកឲយេភញៀវ។ ែដលេយងេឃញេនេពលែដល
េនេពលែដល េនេពលែដលយនតេហះេឡងេទដល់ខងេលេហយ។
េយងអចេបកេនេកអីខងេរកយ េយងេឃញមនេកអីខង េកអីេនខងមុខ
េនខងេរកយមន េនខងេរកយមនតុ េនខងេរកយេកអីខងមុខគឺមនតុេរបសរមប់ដក់
េរបសរមប់ដក់មូ ហប ដក់ទឹក េរបសរមប់ដក់មូ ហប ដក់ទឹកែផលេឈ ឬក៏ទឹកេផសងៗែដលគត់ញុ ំ

និងមនទូរទសសន៍េនជប់នឹងេកអីេនះផងែដរ។ ដូេចនះេភញៀវគត់អចញុប
ំ េណដរ គត់អចេមល
គត់អចេមលទូរទសសន៍បេណដរ។ អញច ឹងេយងេឃញេនេលតុរបស់គត់ គឺគត់ញុទ
ំ ឹករកូច
គត់ញុទ
ំ ឹករកូចមួយកំប៉ុង អញច ឹងគត់ចក់ទឹករកូចចូលេទកនុងែកវរបស់គត់
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និងគត់មនេដតកសេនរតេចៀករបស់គត់ អញច ឹងគត់កំពុងែតេមលទូរទសសន៍។
អញច ឹងគត់ញុទ
ំ ឹករកូចបេណដរ េមលទូរទសសន៍បេណដរ។
បនទប់មកេទៀត បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦

េរកយេពលែដលេធវដំេណរអស់រយៈេពលជេរចនេម៉ ងេហយ

េជងយនតេហះក៏បនេធវដំេណរមកដល់របេទស[សវីស] របេទសសវីស។
ដូេចនះយនតេហះក៏បនបនទបខលួនមដងបនតិចៗ េដមបីចុះមកខងេរកម េដមបីេធវករចុះចតដក់េភញៀវ
ដក់េភញៀវេនខងកនុងយនតេហះេនះ។ អញច ឹងេយងេឃញយនតេហះបនទបមដងបនតិចៗ
េដមបីេធវករចុះចត។ និងេយងេឃញមនភនំ និងេយងេឃញមនភនំជេរចន
និងមនទឹកកកេនខងេលភនំេនះ។ អញច ឹងេនរបេទសសវីស
េនរបេទសសវីសគឺមនអកសធតុរតជក់។ អញច ឹងមនន័យថគឺេនរដូវ រដូវរង
អញច ឹងរដូវរងមនធលក់រពិលទឹកកក មនធលក់ មនធលក់រពិលទឹកកក
ែដលេនតំបន់ភនំេយងេឃញែដល ែដលេយងេឃញេនេលភនំ េនកំពូលភនំ ឬក៏េនេលភនំនីមួយៗ
េយងេឃញមនទឹកកករគបដណដប់ អញច ឹងេយងេឃញមនទឹកកករគបដណដប់ជមួយនឹងខយល់
ជមួយនឹងខយល់។ ដូេចនះេនរបេទសសវីស គឺមន គឺមនអកសធតុរតជក់ខលង
ំ
គឺមនអកសធតុរតជក់ខលង
ំ ។ អញច ឹងយនតេហះបន បនបនទបខលួន េដមបីេធវករចុះចត
េដមបីេធវករចុះចត។

បនទប់មកេទៀតរូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៧ េរកយេពលែដលយនតេហះេធវករចុះចត។
អញច ឹងេភញៀវទំងអស់េនេលយនតេហះ បនចុះពីេលយនតេហះ។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ
គត់បនចុះពីេលយនតេហះ និងេដរមកកែនលងែដលគត់រតូវយកវ៉លិសរបស់គត់។
អញច ឹងវ៉លិសរបស់េភញៀវ ែដលបុគគលិកេនកនុងរពលនយនតេហះ

គត់បនយកដក់េនខងេរកមយនតេហះេនះ។ អញច ឹងេនេពលែដលយនតេហះចុះចត។ ពួកគត់

បុគគលិកេនទីេនះនឹងយកវ៉លិសទំងអស់េនះ យកមកដក់េនេលម៉សុីនបងវិល េដមបីឲយេភញៀវគត់
េដមបីឲយេភញៀវគត់យកវ៉លិសរបស់គត់ងយរសួល។ អញច ឹងវ៉លិសទំងអស់

គឺដក់េនេលម៉សុីនបងវិលេនះ។ អញច ឹងេភញៀវរគន់ែតមកឈរចំេមលវ៉លិសរបស់គត់
និងេនេពលែដលគត់េឃញវ៉លិសរបស់គត់ គត់អចយកវ៉លិសរបស់គត់
េចញពីម៉សុីនបងវិលេនះ។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់ឈរ

េយងេឃញគត់ឈរដក់ៃដកនុងេហេប៉របស់គត់ ឈរចំយកវ៉លិសរបស់គត់

េនេលម៉សុីនបងវិលេនះ។ អញច ឹងេរកយេពលែដល េរកយេពលែដលឈប់សរមកពីករងរ
លំែហកយេនតំបន់ េនេឆនរសមុរទ េនេឆនរសមុរទរយៈេពលប៉ុនមនៃថងរច
ួ មក។
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ិ ែដលរបេទសរបស់គត់គឺជរបេទសសវីស
អញច ឹងគត់ក៏បនរតលប់មករបេទសរបស់គត់វញ
ែដលមនអកសធតុរតជក់ ែដលមនអកសធតុរតជក់ មនរពិលទឹកកក។
ិ និងេធវករដូចធមមត។
អញច ឹងគត់ក៏បនរតលប់មករបេទសរបស់គត់វញ
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