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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករេរៀបចំខួ នេដ
ល
មបីេចញេទេធវករ ែដលរូបភពទី ១
េយងេឃញមនរសតីមនក់កំពុងែតេគងលក់យ៉ងរសួលេនេលែរគកនុងបនទប់េគងរបស់គត់។
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងបនទប់េគងរបស់គត់ េយងេឃញមនែរគមួយ
ែដលែរគរបស់គត់គឺដក់េនជប់នឹងជញជង
ំ ែកបរនឹងបងអួចកញច ក់។

ំ ននសងខង ប៉ុែនតគត់មិនបនបិទវង
ំ ននេនះេទ។
េយងេឃញបងអួចកញច ក់របស់គត់មនវង
ដូេចនះេនេពលរពឹកេនេពលែដលមន េនេពលរពឹកេនេពលែដលរពះអទិតយរះ

ពនលឺរពះអទិតយនឹងជះចូលេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់។ ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពទីមួយ
គឺេនកនុងរូបភពទីមួយ គឺគត់កំពុងែតេគងលក់យ៉ងរសួលេនេលែរគ

េដយេយងេឃញេនែកបរកបលែរគរបស់គត់ េយងេឃញមនកូនតុតូចមួយ ែដលមនមួយថត
និងេនេលកូនតុេនះេយងេឃញមននឡិកេរទ៍ ែដលនឡិកេរទ៍គឺេរបសរមប់កណ
ំ ត់េពលេវល
ឬក៏ដក់េម៉ ង ឬក៏ដក់ ឬក៏ដក់េម៉ ង ឬក៏េពលណមួយែដលេយងចង់ឲយវេរទ៍
ដូេចនះនឡិកេនះនឹងេរទ៍េដមបី[បញជក់] នឹងេរទ៍បេញច ញសំេឡងេដមបីរបប់េយង
អញច ឹងនឡិកេរទ៍គឺគត់ដក់េនេលតុែកបរនឹង ែកបរនឹងកបលែរគរបស់គត់ ឬក៏ែកបរខលួនរបស់គត់។
អញច ឹងេយងេឃញនឡិកេនះ េយងេឃញនឡិកេនះកំពុងែតេរទ៍

េដយសរេពលេនះគឺជេពលរពឹក គត់រតូវ[ភញក់] គត់រតូវេរកកេដមបី
គត់រតូវេរកកេដមបីេទេធវករឲយទន់េពលេវល។
រូបភពទីពីរ េរកយេពលែដលនឡិកេនះេរទ៍េហយ គត់ក៏បនេរកក ឬក៏គត់ក៏បនភញក់ដឹងខលួន
និងេរកក ប៉ុែនតគត់េនអងគុយេនេលែរគេនេឡយេទ គត់មិនទន់េរកកេចញពីែរគរបស់គត់េទ
អញច ឹងគត់អងគុយេនេលែរគរបស់គត់ អញច ឹងគត់រគន់ែតេរកក និងេងបេចញពីភួយ
និងអងគុយេនេលែរគ អញច ឹងេយងេឃញគត់េសលៀកពក់េខអវេគងយប់

េយងេឃញេខអវរបស់គត់គឺលកខណៈជេខអវឈុត េខអវឈុតែដល[មន]
ែដលេយងេឃញអវកមូលៃដែវង និងមនេឡវមួយជួរេនខងមុខ និងមនកូនេហេប៉តូចមួយេន
េនខងសដៃំ ដរបស់ េនខងសដៃំ ដរបស់គត់ និងៃដខងេឆវងរបស់គត់គឺ គត់េលកេឡង
េដយសរែតគត់សងប និងេនេពលែដលសងបគឺមត់របស់េយងហធំ ដូេចនះគឺគត់េលក[ៃដ]
គឺគត់យកៃដរបស់គត់េដមបីបិទមត់របស់គត់េនេពលែដលគត់សងប

អញច ឹងេនេពលែដលគត់េរកកពីេគងគត់ គត់រតូវេងប និងអងគុយេនេលែរគបនតិចសិនេដមបីពត់ខួ ន
ល
េដមបីពត់ខួ ន
ល ពីេរពះេពលខលះេនេពលែដលេយងេគង េរកក

េនេពលែដលេយងេទបែតេរកកពីេគង មនអរមមណ៍ថសពឹកខលួន

ឬក៏មនអរមមណ៍ថឈឺខួ នបនត
ល
ិចបនតួច ដូេចនះេនេពលែដលេរកកេយងរតូវពត់ខួ នបនត
ល
ិចសិន ពត់ខួ ន
ល
ឬក៏សងបបនតិចសិន មុនេពលេទ មុនេពលចូលេទកនុងបនទប់ទឹក។

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.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — GETTING UP (VANNA)

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣ េរកយេពលែដលគត់េរកក
េរកកពត់ខួ នមួ
ល យសនទុះេហយ គត់ក៏បនឱនេទបិទនឡិកេរទ៍របស់គត់ែដលដក់េនេលតុេនះ
អញច ឹងេយងេឃញគត់ឱនបិទនឡិកេរទ៍របស់គត់ េដយៃដខងសដរំ បស់គត់ដក់េនេលជងគង់

ៃដខងេឆវង គឺគត់ឱនេទចុច ឱនេទចុចបិទ ឱនេទចុចកុងតក់េដមបីបិទ បិទសំេឡងកុំឲយនឡិក
េដមបីបិទនឡិកេនះកុំឲយឮសំេឡងេរទ៍េទៀត ែដលនឡិករបស់គត់គឺដក់េនេលតុ
ដក់េនេលតុែកបរ ែកបរ ែកបរកបលដំេណករបស់គត់ ឬក៏ែកបរកបលែរគ
អញច ឹងគត់ឱនបិទនឡិកេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េរកយេពលែដលគត់ឱនបិទនឡិកេនះេហយ
គត់ក៏បនេរកកេចញពីែរគ េដមបីេដរចូលេទកនុងបនទប់ទឹក

ប៉ុែនតគត់មិនទន់េរៀបចំែរគគត់េនេឡយេទ របែហលជគត់រង់ចរំ តលប់មកពីបនទប់ទឹកសិន
ិ អញច ឹងេយងេឃញគត់េសលៀកពក់េខអវេគងយប់
អញច ឹងេទបគត់មកេរៀបចំែរគរបស់គត់វញ
អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរេទកនុងបនទប់ទឹកេដមបីដុសសមអត និងងូតទឹក េដមបីដុសសមអតេធមញ
និងងូតទឹក។

រូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គត់ក៏បនេដរចូលមកកនុងបនទប់ទឹក

េដយេយងេឃញបនទប់ទឹករបស់គត់មន បនទប់ទឹករបស់គត់េយងេឃញមនដូចជ
េយងេឃញមនដូចជទូ ឬក៏ េយងេឃញមនដូចជទូមួយ ែដលដក់េនជប់នឹងជញជង
ំ ខងេល
ំ ុសេធមញេនខងេលេនះ
របែហលជទូេនះដក់របដប់របដសរមប់សមអតេធមញ ឬក៏ដក់ថនដ
ឬក៏ជបងអួចកញច ក់មួយែដលដក់េនកនុងបនទប់ទឹកេនះ និងេយងេឃញមនកញច ក់មួយ
ែដលដក់េនជប់នឹងជញជង
ំ េដយកញច ក់គឺេយងេរបសរមប់ឆុ លះមុខរបស់េយង
និងេយងេឃញមនឡបូសរមប់លងៃដ និងមនកបលម៉ សុីនទឹក។

អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរតរមង់មកកន់កញច ក់ និង និង និងកែនលងសមអតៃដេនះ
េដមបីដុសសមអតេធមញរបស់គត់។
រូបភពទី ៥ រូបភព រូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ េរកយេពលែដលគត់េដរចូលមកកនុងបនទប់ទឹក
ំ ុសេធមញរចបច់ដក់េនេលរចសដុសេធមញរបស់គត់
គត់ក៏បនយកថនដ

អញច ឹងេនេពលរពឹកជទូេទេរកយេពលែដលេរកកពីេគង េយងរតូវដុសេធមញ ដុសសមអតេធមញ
ំ ុសេធមញ ពីេរពះថនដ
ំ ុសេធមញអចជួយឲយ អចជួយបំបត់កលិនមត់
េដយេរបថនដ

និងអចជួយឲយេធមញរបស់េយងរ ឹងមំផងែដរ ពីេរពះេនេពលែដលេយងញុអ
ំ ហរ
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េនេពលែដលេយងញុអ
ំ ហរ ឬក៏ញុច
ំ ំណី ឬក៏សកររគប់ណមួយ

ែដលងយរសួលេធវឲយេធមញរបស់េយងពុក ឬក៏ងយរសួលបំផលញេធមញរបស់េយង

ំ ុសេធមញែដលលអ េដមបីជួយសមអតនូវ
ដូេចនះេយងរតូវេរបរចសដុសេធមញែដលលអ និងថនដ
ជួយសមអតនូវ ចំណីអហរទំងអស់េនះែដលមនជប់េនេធមញរបស់េយង

ំ ុសេធមញ
និងេដមបីជួយករពរេធមញរបស់េយងឲយរ ឹងមំផងែដរ។ អញច ឹងេយងេឃញគត់កន់ថនដ
ំ ុសេធមញដក់េនេលរចសរបស់គត់។
និងរចបច់ថនដ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧ គត់ក៏

ំ ុសេធមញេនេលរចសដុសេធមញរបស់គត់រច
េរកយេពលែដលគត់ដក់ថនដ
ួ រល់េហយ
គត់ក៏បនយករចសដុសេធមញេនះដក់ចូលេទកនុងមត់របស់គត់
េដមបីដុសសមអតេធមញរបស់គត់។ េដយសរែតគត់មន

ំ ុសេធមញេនេលរចសរបស់ រចសដុសេធមញរបស់គត់
េដយសរែតគត់មនដក់ថនដ
ដូេចនះេនេពលែដលគត់កំពុងែតដុសសមអតេធមញរបស់គត់ េយងេឃញមនពពុះ

ំ ុសេធមញេចញមកខងេរក
េយងេឃញមនពពុះេចញមកខងេរក េយងេឃញមនពពុះថនដ
ំ ុសេធមញេនេលរចសដុសេធមញរបស់គត់
អញច ឹងេដយសរែតគត់ដក់ថនដ

អញច ឹងេនេពលែដលេយងដុសសមអតេធមញ េពលដុសសមអតេធមញ នឹងមនពពុះេចញមកខងេរក
អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ៧ េនះ េយងេឃញគត់ដុសសមអតេធមញ
ែដលមនពពុះជេរចនេចញមកខងេរក អញច ឹងេយងេឃញៃដខងេឆវងរបស់គត់រចត់ចេងកះ
ៃដខងសដរំ បស់គត់កន់រចសដុសេធមញ និងដុសសមអតេធមញរបស់គត់ពីេលចុះមកេរកម
និងមនពពុះេចញមកខងេរកផងែដរ។
រូបភពទី ៨ េរកយេពលែដលគត់ដុសសមអតេធមញរួចរល់េហយ គត់ក៏បន
គត់ក៏បនយកែកវដក់ទឹក បនទប់មកគត់ក៏បនយកទឹកេនកនុងែកវេនះខពុរមត់របស់គត់
េដមបីសមអតពពុះ និងេដមបីសមអតកេមទចអហរេចញពីេធមញរបស់គត់ផងែដរ

ប៉ុែនតជទូេទមុនេពលចូលេគងេយងដុសសមអតមដងេហយ េយងដុសសមអតមដងេហយ
ដូេចនះេនេពលរពឹកេយងអត់សូវមនកេមទចអហរ ឬក៏នំេនជប់នឹងេធមញរបស់េយងេទ
ប៉ុែនតេយងដុសសមអត េដមបី េដមបី េដមបីែថទំេធមញរបស់េយងឲយរ ឹងមំ
និងេដមបីកុំឲយមនកលិនមត់ផងែដរ អញច ឹងគត់សមអតេធមញ គត់ខុ រមត់
ព
របស់គត់

គត់ខុ រមត់
ព
របស់គត់ េដយគត់កន់ែកវទឹក េដយគត់កន់ែកវទឹកេនកនុងៃដខងសដរំ បស់គត់
និងៃដខងេឆវងគឺគត់កន់រចស គឺគត់កន់រចសដុសេធមញែដលគត់បនដុសរួចរល់េហយ។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់ដុសសមអតេធមញ
និងខពុរមត់រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនេដះេខអវរបស់គត់
បនទប់មកគត់ក៏េដរចូលេទងូតទឹកេនកនុងបនទប់ទឹក

េដយគត់ងូតទឹកផកឈូកេនកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់។ អញច ឹងេយងេឃញេនេពលែដលគត់
េនេពលែដលគត់ េនេពលែដលគត់

េនេពលែដលគត់ចូលេទងូតទឹកផកឈូកកនុងបនទប់ទឹករបស់គត់ គត់ក៏បនយកសប៊ូមកកក់សក់
មកកក់សមអតសក់របស់គត់ េដមបីឲយសក់របស់គត់ទន់រេលង េដមបីឲយសក់របស់គត់ទន់រេលង
និងេពលខលះេដយសរែតសក់របស់េយងមនេញស និងមនជតិខលញ់ ដូេចនះេពលខលះេធវឲយសក់
េធវឲយែសបកកបលរបស់េយងរមស់ និងេធវឲយសក់របស់េយងរ ឹងផងែដរ ដូេចនះគត់រតូវករកក់
ដូេចនះេយងរតូវករកក់សមអត េយងរតូវករកក់សក់ េដមបីសមអតសក់
ឬក៏េដមបីសមអតែសបកកបលរបស់េយង។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៩ េនះ

េយងេឃញគត់បនយកសប៊ូកក់សក់មកកក់សក់របស់គត់ និងគត់បនដុសសមអត និងគត់បន
និងគត់បនេរបសប៊ូេនះដុសខលួនរបស់គត់ផងែដរ អញច ឹងេយងេឃញគត់កក់សក់បេណដរ

គត់កក់សក់បេណដរ គត់េបកទឹកផកឈូកេនះបេណដរ េដមបីសមអតខលួន និងសមអតសក់របស់គត់
អញច ឹងេយងេឃញគត់ ៃដទំងពីររបស់គត់េអះកបលរបស់គត់ េដមបី
េដមបីឲយសប៊ូរជបចូលេទកនុងសច់ សច់កបលរបស់គត់។
រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់កក់សក់ និងសមអតខលួនជមួយនឹងទឹកផកឈូក
និងជមួយនឹងសប៊ូរច
ួ រល់េហយ ខលួនរបស់គត់ និងសក់របស់គត់ទទឹក

ដូេចនះគត់ក៏បនយកកែនសងេពះេគ េដមបីមកជូតសមអតសក់ និងខលួនរបស់គត់ឲយសងួត

ពីេរពះរបសិនេបខួ ននិ
ល ងសក់ទទឹកេនេពលែដលគត់េដរេចញមកខងេរក ទឹកេនះនឹងតក់
ឬក៏ហូរចុះមក ហូរធលក់មកខងេរកម ដូេចនះអចេធវឲយគត់េដររអិលផងែដរ

អញច ឹងគត់រតូវជូតសមអតខលួនរបស់គត់ជមុនសិន និងេនេពលែដលខលួនរបស់គត់េសម
និងបនទប់មកគត់េសលៀកពក់េខអវ អញច ឹងេខអវ នឹងេធវឲយេខអវរបស់គត់េសម

និងេនេពលែដលគត់េសលៀកពក់េខអវេសមក៏អចេធវឲយគត់ផដសយ ឬក៏ឈផ
ឺ ងែដរ
ដូេចនះគត់រតូវជូតសមអតខលួនរបស់គត់ឲយសងួត និងជូតសមអតសក់របស់គត់ឲយសងួតសិន
េដយេរបកែនសងេពះេគ។

និងរូបភពទី ១១ េរកយេពលែដលគត់ជូតសមអតខលួនរបស់គត់សួ តេហ
ង
យ
ិ
គត់ក៏បនេដរចូលមកកនុងបនទប់េគងរបស់គត់វញ

និងេរៀបចំែរគរបស់គត់មនសណ
ដ ប់ធនប់រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បន គត់ក៏បនេដះ គត់ក៏បនដក់
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គត់ក៏បនេដះ និងដក់អវ គត់ក៏បនេដះេខអវេគងយប់របស់គត់ និងដក់វេនេល
និងដក់វេនេលែរគរបស់គត់ េនេលែរគរបស់គត់ េដយេយងេឃញមនេខេជងែវង

និងអវៃដែវងែដលមនេឡវមួយជួរេនខងមុខ និងមនេហេប៉តូចមួយេនខងសដអ
ំ វេនះ
អញច ឹងេយងេឃញគត់បនេដះអវេនះដក់េនេលែរគ េដមបីបូ ដរេខអវេចញេទេធវករ។
អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់េដះេខអវេនះេចញ

គត់ក៏បនយកេខអវេធវករមកពក់េនេលខួ នរបស់
ល
គត់

េយងេឃញគត់េសលៀកសំពត់ពណ៌សរតឹមជងគង់ និងគត់កំពុងែតពក់អវពណ៌
គត់កំពុងែតពក់អវេខៀវ គត់កំពុងែតពក់អវពណ៌េខៀវៃដែវង
គត់កំពុងែតពក់អវពណ៌េខៀវៃដែវង និងេដមបីេរៀបចំខួ នេចញេទេធវ
ល
ករ។

អញច ឹងេនេពលែដលេយងេចញេទេធវករេយងរតូវ េយងរតូវបដូរសេមលៀកបំពក់ជមុនសិន
េយងមិនអចេសលៀកពក់េខអវេគងយប់េចញេទេធវ េចញេទខងេរក

ឬក៏េចញេទេធវករបនេឡយ។ អញច ឹងគត់រតូវបដូរ គឺរតូវបដូរពក់េខអវេធវករ
េដមបីអចេចញេទេធវករបន។ អញច ឹងេយងេឃញគត់កំពុងែត

េរកយេពលែដលគត់េសលៀកសំពត់េហយ គត់ក៏បនស៊កអវចូលេទកនុង គត់ក៏បនស៊កអវ

េដមបីពក់េនេលខួ នរបស់
ល
គត់ េដមបីពក់េនេលខួ នរបស់
ល
គត់ និងអចេចញេទេធវករបន។
រូបភពទី [១០] រូបភពទី ១២ េរកយេពលែដលគត់េរៀបចំខួ នរួ
ល ចរល់េហយ

គត់ក៏បនេដរតរមង់មកកន់តុមួយ ែដលេនេលតុេនះេយងេឃញមនកបូប
កបូបរបស់គត់គឺកបូបយួរៃដ គឺកបូបយួរៃដ មិនែមនកបូបសពយ
និងមិនែមនជកបូបសពយខងេរកយេទ គឺជកបូបយួរៃដ ឬក៏កបូបសពយចំេហៀង
ឬក៏កបូបសពយចំេហៀង េយងេឃញេនេលតុេនះ េយងេឃញមនកបូប
និងេយងេឃញេនខងេល េយងេឃញមនអំពូលេភលង ែដលចង ែដលចងពយរួ

ែដលចងពយរទម
ល ក់ចុះមកខងេរកម ប៉ុែនតអំពូលេភលងេនះមិនទន់បិទេនេឡយេទ
ួ

អំពូលេភលងេនះមិនទន់បិទេនេឡយេទ អញច ឹងគត់េរកយេពលែដលគត់េសលៀកពក់េខអវេហយ
គត់ក៏បនេដរ គត់ក៏បនេដរមកកន់តុេនះ េដមបីយកកបូបសពយេចញេទេធវករ។
រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដលគត់េរៀបចំខួ ន
ល េរៀបចំកែនលងេគង និងបិទេភលងរួចរល់េហយ
គត់ក៏បនេបកទវរេចញេទេធវករ។

េយងេឃញេនែកបរទវររបស់គត់េយងេឃញមនកូនតុតូចមួយ ែដលេនេលតុេនះ
េយងេឃញមនថូផក និងមនផកេនកនុងថូេនះ េដមបីដក់លមអេនកនុងផទះ

េនែកបរជញជង
ំ េនខងេរកយខនងរបស់គត់ េយងេឃញដូចជមនរូបភពមួយ រូបភពមួយែដល
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ែដលរូបភពេនះគឺដក់លមអេនកនុងផទះរបស់គត់

អញច ឹងេរកយេពលគត់េដរមកយកកបូបេនេលតុគត់ក៏បន
គត់ក៏បនសពយកបូបេនះេន[ចំេហៀង] េនចំេហៀងែដលដក់េនេលសមៃដខង
ែដលដក់េនេលសមៃដខងេឆវងរបស់គត់ អញច ឹងគត់សពយេនេលសម
និងកន់កបូបេនះយ៉ ងជប់
េដយសរែតេពលខលះេនេពលែដលគត់េដរកបូបេនះអចរអិលធលក់ចុះមកខងេរកម
អញច ឹងគត់រតូវ អញច ឹងគត់រតូវកន់
អញច ឹងគត់រតូវយកៃដគត់កន់កបូបេនះកុំឲយវរអិលធលក់ចុះមកខងេរកម
អញច ឹងគត់ក៏បនេបកទវរផទះ េដមបីេដរេចញេទេធវករ េដមបីេចញេទេធវករ។
រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់េបកទវរផទះេចញមក េចញ េដរេចញេទេធវករ

អញច ឹងេយងេឃញគត់េដរេនតមផលូវ គត់មន
ិ បនជិះម៉ូតូឌុប ឬក៏ជិះតក់សុីេទេធវករេទ
របែហលជេដយសរែតកែនលងេធវកររបស់គត់េនជិតផទះរបស់គត់
ដូេចនះគត់រគន់ែតេដរេទេធវករេដយមិនបច់ចំណយលុយជិះម៉ូតូ

ឬក៏េដយមិនបនចំណយលុយជិះម៉ូតូ ឬក៏ជិះតក់សុីេទេធវករេឡយ
ពីេរពះេពលខលះេនេពលរពឹកតក់សុីគឺផូ វសទ
ល ះ ផលូវសទះ អញច ឹងផលូវសទះ អញច ឹងតក់សុី

អញច ឹងេយងអចចំណយេពលយូរ អញច ឹងរបសិនេបកែនលងករងរេនជិតផទះ អញច ឹងេយងអចេដរ
[េដមបី] េយងអចេដរេដមបីហត់របណផង អញច ឹង អញច ឹងងយរសួលសរមប់គត់
អញច ឹងគត់កំពុងែតេដរេនតមផលូវេដមបីេទកែនលងេធវកររបស់គត់

ប៉ុែនតគត់មិនទន់ញុអ
ំ ហរេពលរពឹកេនេឡយេទ របែហលជគត់ចទ
ំ ិញេនតមផលូវ
អញច ឹងគត់េដរបេណដរ រកេមលកែនលងទិញអហរេពលរពឹកបេណដរ។
រូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ គត់ក៏បនេដរមកដល់កែនលងមួយ
ែដលមនលក់អហរេពលរពឹកេនតមចិេញច មផលូវ ជទូេទអហរេពលរពឹក ជទូេទេយងញុ ំ
េយងញុប
ំ យសច់រជូកជមួយនឹងពងមន់ ឬក៏ពងទ និងេពលខលះគឺេយងញុ ំ េយងញុម
ំ ី
ឬក៏គុយទវ មី ឬក៏គុយទវែដលជស៊ុប ែដល ែដលមីេនះគឺជមីសុប
៊ និងឬក៏ជគុយទវ

និងេយងញុ ំ ជទូេទគឺេយងអចញុម
ំ ីឆ ឬក៏លតឆេនេពលរពឹកផងែដរ ពីេរពះករចមអិនលតឆ
មីឆ គុយទវ ឬក៏សុប
៊ មីមិនចំណយេពលយូរេទ មិនចំណយេពលយូរេទ

និងគត់អចទិញរបស់ទង
ំ េនះយកេទញុេំ នកែនលងេធវកររបស់គត់ផងែដរ។

អញច ឹងរបែហលជគត់ទិញ របែហលជគត់ទិញមីឆ ឬក៏គត់ របែហលជគត់ទិញមីឆ
ឬក៏គត់ទិញស៊ុប ប៉ុែនតេដយសរែតេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ទី [១០] ទី ១៥ េនះគឺ
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គឺេយងេឃញមនអនកលក់កន់ េយងេឃញអនកលក់គត់កន់របអប់មួយ អញច ឹងរបែហលជមីឆ
អញច ឹងអនកលក់េនះគត់លក់មីឆេនតមផលូវ គត់លក់មីឆេនតមផលូវ េដយមីឆមនមីឆសច់េគ
ជមួយនឹងបែនល និងជមួយនឹងពងមន់ ឬក៏ពងទ អញច ឹងគត់លក់មីឆ
អញច ឹងេរកយេពលែដលរសតីមនក់េនះគត់េដរេទេធវករ និងគត់រក
រកកែនលងទិញអហរេពលរពឹកផង
គត់ក៏បនរបទះេឃញកែនលងលក់មីឆមួយកែនលងែដលលក់េនតមផលូវ

េដយមនរសតីចំណស់មនក់គត់លក់មីឆេនះ អញច ឹងរសតីចំណស់មនក់េនះ េយងេឃញគត់
េយងេឃញគត់ េរកយេពល េយងេឃញគត់កំពុងែតខចប់
កំពុងែតខចប់មីឆមួយរបអប់ឲយរសតីមនក់េនះ េដយសរែតគត់ចង់
េដយសរែតរសតីមនក់េនះរបប់គត់ឲយឆមីជមួយនឹងសច់េគ ឬក៏ជមួយនឹងពងមន់មួយរបអប់
អញច ឹងេរកយេពលែដលរសតីមនក់េនះបនឆ និងខចប់ដក់ និងខចប់ចូលកនុងរបអប់រច
ួ រល់េហយ
រសតីមនក់េនះគត់ក៏បនសួរតៃមលមីឆេនះ។ ជទូេទមីឆែដលលក់េនតមផលូវគឺអត់ៃថលេទ
របសិនេបេយង ឆជមួយនឹងសច់េគតៃមល ៣០០០ ៛ របសិនេបេយងឆជមួយែត

ជមួយែតពងទេទ គឺ ២០០០ ឬក៏ ២៥០០ ៛ អញច ឹងរបែហល អញច ឹងេដយសរែតគត់[ឆ]
មីឆជមួយនឹង ជមួយនឹងសច់េគនិងពងទ ដូេចនះមីឆេនះមួយរបអប់ ៣០០០ ៛។
េរកយេពលអនកលក់របប់គត់ [បី] របប់តៃមលេទគត់េហយ
រសតីមនក់េនះគត់ក៏បនដកលុយេចញពីកបូបសពយចំេហៀងរបស់គត់
និងបនហុចលុយឲយេទអនកលក់ អនកលក់ក៏បនេរៀបចំ និងដក់របអប់េនះចូលេទកនុងថង់
េដមបីងយរសួលឲយរសតីមនក់េនះគត់យួរេទកន់កែនលងេធវករ។

អញច ឹងេរកយេពលែដលរសតីមនក់េនះគត់ឲយលុយេទកន់អនកលក់េហយ គត់ក៏បន គត់ក៏បនយក
គត់ក៏បនយកមីឆពីរសតីមនក់េនះ។
រូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ គត់ក៏បនយួរមីឆេនះេនកនុងៃដខងសដរំ បស់គត់
េដយសរែតៃដខងេឆវងរបស់គត់ គត់ គត់សពយកបូបេនេលសមរបស់គត់
និងៃដរបស់គត់កន់កបូបេនះជប់
េដយសរែតគត់មិនចង់ឲយកបូបេនះរអិលធលក់ចុះមកខងេរកមេនេពលែដលគត់កំពុងែតេដរ
អញច ឹងគត់ គត់ េរកយេពលែដលគត់ទិញអហរេពលរពឹករួចរល់េហយ

គត់ក៏េដរតរមង់េទកន់កែនលងេធវកររបស់គត់ ែដលកែនលងេធវកររបស់គត់គឺេនជិតេនះ
អញច ឹង អញច ឹងគត់ អញច ឹងរូបភពទី ១៧ រូបភពទី [១២]
រសតីមនក់េនះក៏បនេដរមកដល់កែនលងេធវកររបស់គត់
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ែដលកែនលងេធវកររបស់គត់គឺេនអគរដ៏ធំមួយ េនអគរដ៏ធំមួយ ែដលអគរេនះគឺចំរុះេទេដយ
គឺចំរុះេទេដយ ចំរុះេទេដយរកុមហ៊ុនេផសងៗ ឬក៏ករ ិយល័យេផសងៗជេរចន។
អញច ឹងែដលករ ិយល័យ ឬក៏រកុមហ៊ុនទំងអស់េនះ ែដលមកពី ែដលរកុមហ៊ុនទំងអស់េនះ
បនមកេធវករ និងបនមកជួលទីតង
ំ េនកនុងអគរេនះ បនមកជួលទីតង
ំ េនកនុងអគរេនះ
អញច ឹងេយងេឃញអគររបស់គត់គឺ គឺមនទវរកញច ក់ និងមនកំជេណដរពីរកំ

អញច ឹងគត់ក៏បនេដរតរមង់េទកន់ទវរេនះេដមបីេបកទវរចូលេទកនុង[កែនលង] ចូលេទកនុង
ចូលេទខងកនុងេដមបីេដរេទកែនលងេធវកររបស់គត់។ អញច ឹងគត់អត់ទន់ញុ ំ អញច ឹងេន
អញច ឹងគត់អត់ទន់ញុអ
ំ ហរេពលរពឹករបស់គត់េនេឡយេទ

គត់រង់ចេំ នេពលែដលគត់េដរេទដល់កែនលងេធវករ និងេនេពលែដលគត់អងគុយ

េនេពលែដលគត់អងគុយ គត់អចញុអ
ំ ហរេពលរពឹកែដលគត់បនទិញេនតមផលូវេនះ។
អញច ឹងគឺងយរសួល អញច ឹងេនេពលរពឹកគត់មិនចំបច់ចមអិនអហរេដយខលួនឯងេទ

គត់រគន់ែតទិញអហរេនតមផលូវ និងេដរមកេធវករ និងអចញុេំ នកែនលងេធវករបន
ជទូេទអនករកុងនិងអនកែរសអហរេពលរពឹកខុសគនបនតិច ខុសគន

េនទីរកុងអហរេពលរពឹកពួកគត់គឺញុគ
ំ ុយទវ មីឆ បយឆ បយសច់មន់

ឬក៏បយសច់រជូកជមួយពងមន់ ឬក៏ពងទ ប៉ុែនតអនកែដលរស់េនតមជនបទ ឬក៏រសុកែរសចំករ
េនេពលរពឹកគឺគត់រតូវចមអិនអហររបស់គត់េដយខលួនឯង ឬក៏េនេពលរពឹកគឺគត់ញុប
ំ យកក។
បយកកគឺ គឺជបយែដលសល់ពីលងច គឺគត់មិនបនដំេពលរពឹកេទ គឺជបយែដលសល់ពីលងច
ដូេចនះេយងេហថបយកក។ អញច ឹងគត់ គត់ គត់ហូបបយកកទំងអស់េនះ
គត់ហូបបយកកជមួយនឹងពងមន់ ឬក៏ពងទ ឬក៏ជមួយរតីែដលគត់រកបន
អញច ឹងគត់អត់[សូវ]េន ភគេរចនេនជនបទអត់សូវសមបូរមហូប ឬក៏អត់ អត់សូវសមបូរមហូប

ឬក៏កែនលងលក់ កែនលងលក់អហរ កែនលងលក់បយ ឬក៏មូ ហប ឬក៏អហរេនតមចិេញច មផលូវេទ
េដយសរែតេនតមរសុកែរស ឬក៏ជនបទ គឺពួកគត់មិនសូវមនលុយេរចន

ដូេចនះគត់រតូវចយសនសំសំៃច គត់រតូវចយសនសំសំៃចេដយសរែតគត់មនរសូវ
និងអងករេនផទះរបស់គត់េហយ ដូេចនះគត់រគន់ែតេចញេទរក គត់រគន់ែតេចញេទរករតី
ឬក៏មន់ទែដលគត់ចិញចឹមេនះ មន មនពង ដូេចនះគត់អចេរបពងមន់
ឬក៏ពងទេនះមកចមអិនមហូបសរមប់អហរេពលរពឹករបស់គត់។ អញច ឹងខុសគនពីអនកទីរកុង

អនកទីរកុងេពលរពឹកេឡង របសិនេបគត់ខជិលចមអិនអហរេទ គត់រគន់ែតេចញេទខងេរកទិញ
េទទិញអហរេនតមចិេញច មថនល់ និងអហរតមចិេញច មថនល់គឺឆងញ់ និងមនតៃមលេថក អត់ៃថលេទ
និងគត់អចញុេំ នកែនលងេធវកររបស់គត់បនយ៉ ងងយរសួល។
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