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សួសដី េនកនុងរូបភពេនះគឺេយងនឹងនិយយអំពីករេផញអីវ៉ន់តមៃរបសណីយ៍

 ីៗ
អញច ឹងជទូេទរបសិនេបេយងចង់េផញអីវ៉ន់ ឬក៏េផញអ
វ មួយេទឲយអនកដៃទ ឬក៏េទឲយអនកណមនក់
េនេរករបេទស ឬក៏េនកនុងរសុក េយងែតងែតភគេរចនេយងេផញតមៃរបសណីយ៍
ប៉ុែនតេពលខលះេនកនុងកមពុជគឺ របសិនេបេយងេផញេនកនុងរសុក

បនន័យថេបេយងេផញពីភនំេពញេទេខតតេផសងៗ ឬក៏ពីេខតតមួយេទេខតតមួយ
គឺេយងអត់សូវេរបៃរបសណីយ៍ប៉ុនមនេទ គឺភគេរចនេយងេរបតមរយៈឡន

អញច ឹងេយងេផញតមឡន តមសថនីយឡនរកុងជេដម ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងេផញេទេរករបេទស
អញច ឹងេយងេផញតមៃរបសណីយ៍ ឬក៏ករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ េដមបីឲយេគេផញេទេរករបេទស។
អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់និងរសតីមនក់

័
អញច ឹងមនមនុសសពីរនក់េនកនុងរូបភពទី ១ ែដលបុរសមនក់េនះ គត់មនវយរបែហលជ
១៩ ឆន ំ
អញច ឹងគត់កំពុងែតកន់េសៀវេភ េហយគត់ឈរទល់មុខនឹងនរ ីមនក់

របែហលជនរ ីមនក់េនះគឺជមិតតភកតិរបស់គត់ ឬក៏ជមិតតរសីរបស់គត់ េហយនរ ីមនក់េនះ
គឺគត់ពក់អវេលឿងៃដខលី េសលៀកេខពណ៌ស អញច ឹងនរ ីមនក់ហនឹងគត់ចងសក់េទេរកយ
គត់មនសក់ែវង េហយគត់ចងសក់េទេរកយ អយុគត់របហក់របែហលគន គឺរបែហលជ ១៩
ឆនដ
ំ ូចគន។ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ ឬក៏បុរសមនក់ហនឹង គត់ពក់អវពណ៌េខៀវៃដខលី
េហយេសលៀកេខពណ៌សែដរ េហយសក់គត់ខងមុខគឺបះេឡងេល។
អញច ឹងៃដគត់ទង
ំ ពីរកំពុងែតកន់េសៀវេភ គត់កន់េសៀវេភ

េហយគត់និយយេទរបប់នរ ីមនក់េនះថ គត់ចង់េផញេសៀវេភេនះេទឲយនរណមនក់

 យនរណមនក់េទៀតែដលគត់សគល់
បនន័យថអចគត់េផញឲយមិតតភកតិគត់េផសងេទៀត ឬក៏េផញឲ
ែដលេគចង់បនេសៀវេភ។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១ េនះ បុរសមនក់ហនឹង គត់កំពុងែតរបប់េទនរ ី
ែដលឈរទល់មុខគត់ ថគត់កំពុងែតចង់េផញេ សៀវេភេនះេទឲយនរណមនក់ែដលេនេរករបេទស។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ េនកនុងរូបភពទី ២ បនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ គត់ដឹងថ

បុរសែដលជមិតតភកតិរបស់គត់ហនឹងចង់េផញេសៀវេភេទេរក ឬក៏េផញេសៀវេភេទឲយនរណមនក់េនះ
នរ ីមនក់េនះ គត់ក៏ឲយបុរសេនះចំមួយែភលត

េដយសរែតរបែហលជគត់ចង់េផញអីម
វ ួយេទឲយនរណមនក់ែដរ។
អញច ឹងេដយសរែតគត់អត់ចង់េទករ ិយល័យៃរបសណីយ៍េដយខលួនឯង

េដយសរែតបុរសមនក់េនះ គត់េទេហយ។ អញច ឹងេដយសរែតមនបុរសមនក់េនះគត់េទេហយ
នរ ីមនក់េនះគត់ឲយចំមួយែភលត េរពះរបែហលជគត់រតូវមនអីវ៉ន់េផញែដរ

 មបុរសមនក់េនះឲយយកេទករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ែតមដង។ អញច ឹងនរ ីមនក់េនះ
អញច ឹងគត់េផញត
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គត់អត់ចប
ំ ច់េទេទ េដយឲយបុរសមនក់េនះ គត់យកេទជមួយទំងអស់ែតមដង
េដយសរែតបុរសមនក់ហនឹង គត់រតូវេទករ ិយល័យៃរបសណីយ៍

អញច ឹងគត់រតូវេទករ ិយល័យៃរបសណីយ៍េដមបីេផញេសៀវេភ ដូេចនះនរ ីមនក់េនះ
គត់ក៏ឲយបុរសមនក់េនះចំមួយែភលត េដមបីគត់េទយកអីវ៉ន់មកែដរ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ េនកនុងរូបភពទី ៣ េយងេឃញបនទប់ពីនរ ីមនក់េនះ

ិ នរ ីមនក់េនះ
គត់េទបនបនតិច ឬក៏េទបនមួយសនទុះេរកយមក អញច ឹងគត់រតលប់មកវញ

ិ េដយកន់នូវសំបុរតមួយចបប់ផងែដរ អញច ឹងេដយសរែតនរ ីមនក់េនះ
គត់ក៏រតលប់មកវញ
គត់ចង់េផញសំបុរតេទឲយមិតតភកតិរបស់គត់ ឬក៏ឲយេទរកុមរគួសររបស់គត់ែដរ។
័ ១៩ ឆនេំ នះ
ដូេចនះគត់ក៏បនយកសំបុរតេនះមកឲយេកមងរបុសែដលមនវយ
យកេទេផញជមួយគនែតមដង េរពះេកមងរបុសមនក់េនះ

គត់នឹងយកេសៀវេភរបស់គត់េទេផញេនករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ េដមបីឲយនរណមនក់
ដូេចនះេនេពលែដលគត់េទេហយ នរ ីមនក់េនះ

គត់ក៏បនេផញសំបុរតមួយេទែដរតមបុរសមនក់េនះ េដមបីយកេទេផញឲយនរណមនក់
ឬក៏េទរកុមរគួសរគត់ អចជមិតតភកតិរបស់គត់ែដលេនឆងយពីគត់

អញច ឹងគត់ចង់េផញសំបុរតសួរសុខទុកខ សំបុរតេនះអចជសំបុរតសួរសុខទុកខគន
ឬក៏អចសំបុរតសួរេលងគន បនន័យថជែជកេលង េដយសរែតគត់នឹកមិតតភកតិរបស់គត់

អញច ឹងគត់សរេសរសំបុរតេទេលងមិតតភកតិរបស់គត់ អញច ឹងគត់េផញសំបុរតេនះេទឲយេកមងរបុស
័ ១៩ ឆន ំ េដមបីយកេទេផញេនករ ិយល័យៃរបសណីយ៍។
ែដលមនវយ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ េនកនុងរូបភពទី ៤ បុរសមនក់េនះ
គត់បនេដរមកដល់ករ ិយល័យៃរបសណីយ៍

អញច ឹងបនទប់ពីគត់ទទួលបនសំបុរតពីនរ ីែដលជមិតតភកតិរបស់គត់េហយ
គត់ក៏បនកន់សំបុរតេនះេដរមកកន់ករ ិយល័យៃរបសណីយ៍។
ែដលេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់កំពុងែតេដរមក

អញច ឹងគត់េដរមកេដយៃដេឆវងរបស់គត់កន់សំបុរតរបស់នរ ីមនក់េនះ
េហយៃដសដរំ បស់គត់គឺកន់េសៀវេភ ែដលេយងេឃញេសៀវេភរបស់គត់មនេរចនកបល
មនេរចនកបល មនរបំកបល។ អញច ឹងេសៀវេភែដលគត់កន់មនបួនកបល
េហយគត់កន់សំបុរតមួយចបប់ផងែដរ េហយេដរមកកន់ករ ិយល័យៃរបសណីយ៍
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ

េនែកបរគត់គឺេយងេឃញមនេខលងទវរករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ ែដលទវរេនះកំពុងែតេបក
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អញច ឹងបនន័យថករ ិយល័យៃរបសណីយ៍គឺេបកទវរ

េដមបីរង់ចស
ំ វ គមន៍អតិថិជនចូលេទេផញរ បស់របរ ឬក៏េផញសំបុរត ឬក៏េផញអីវ៉ន់េផសងៗ។
េដយេយងេឃញេនខងេលេខលងទវរេនះ
េយងេឃញមនសរេសរដក់ករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ផងែដរ

េហយេនខងកនុងគឺជបញជ រសរមប់ទទួលអីវ៉ន់ ឬក៏ទទួលសមភរៈេផសងៗែដលេយងចង់េផញ។

អញច ឹងេយងចូលេទកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍េដយេទរកបញជ រេផសងៗែដលេគចំទទួលអីវ៉ន់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គឺេនកនុងកែនលងមួយចំនួនែដលទំេនប
បនន័យថករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ខលះ េដយសរែតមនេភញៀវចូលេរចនេពក

អញច ឹងមនេភញៀវចូលេរចន ដូេចនះគឺមនរបអប់េដមបីចុចចប់េលខ អញច ឹងេដយសរែតេភញៀវេរចន
េហយរតូវឲយរបកដថអនកមកមុនទទួលបនេសវមុន បនន័យថអនកមកមុន

គត់អចេផញរបស់របរបនមុន អញច ឹងេគរតូវចប់េលខ េដយេគអត់ចប
ំ ច់តរមង់ជួរគនេទ
េដយសរែតមនមនុសសេរចន ដូេចនះេយងអចអងគុយេនេលេកអីបន

េដយ[េគ/េយង]រគន់ែតេទចុចយកេលខ េហយេយងអចចូលេទកែនលងែដលេយងេផញ
េនេពលែដលេគេហេលខរបស់េយង។ អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ

េយងេឃញមនម៉ សុីនចុចេលខមួយ ម៉ សុីនចុចេលខ ែដលេយងេឃញមនរបដប់ចុច
ឬក៏ប៊ូតុងពណ៌ៃបតង ែដលេនេលម៉សុីនេនះ
អញច ឹងេយងរគន់ែតយករមមៃដរបស់េយងចុចេទេលប៊ូតុងពណ៌ៃបតងេនះ
េនះេលខនឹងេចញមកឲយេយងមិនខន។ េដយសរែតមនមនុសសេរចនេនកនុងៃថងេនះ
ដូេចនះេនេពលែដលបុរសមនក់េនះ គត់ចុចេទេលប៊ូតុងចប់េលខ

គឺេយងេឃញេលខេរៀងរបស់គត់គឺេលខេរៀងទី ៦២ អញច ឹងគត់បនចប់យកេលខេរៀងទី ៦២
េដយសរែតគត់មកដល់ករ ិយល័យៃរបសណីយ៍េនះ គឺជមនុសសទី ៦២
ែដលបនមកដល់េនកនុងៃថងេនះ។ ដូេចនះករ ិយល័យៃរបសណីយ៍គឺរវល់ខលង
ំ

េដយមនមនុសសមកេរចន អញច ឹងេពលខលះ េទកែនលងខលះ គឺេយងអត់ចប់េលខេទ
គឺេយងឈរតរមង់ជួរ ក៏ប៉ុែនតកែនលងខលះេទៀត គឺេយងអត់តរមង់ជួរេទ
បនន័យថេយងរគន់ែតចប់េលខ េហយេយងអចមកអងគុយេនេលេកអីេផសងៗបន
េដយេយងអត់ចប
ំ ច់ឈរតរមង់ជួរេទ េរពះេយងមនេលខ

ដូេចនះេនេពលែដលេយងដល់េលខេរៀង េគនឹងេហេយងឲយចូលេទកែនលងេផញែតមដង។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ េនកនុងរូបភពទី ៦ េយងេឃញបនទប់ពីគត់ចប់េលខេហយ
ំ មួយ មនផទង
ំ មួយសរមប់េលតេលខ អញច ឹងផទង
ំ មួយេនះ
េយងេឃញមនផទង
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ំ សរមប់េលតេលខែដលបញជក់ថ េតេលខេរៀងទីប៉ុនមនេទបញជ រមួយណ
គឺជផទង
េដយេយងេឃញបញជ រេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍គឺមនេរចន បនន័យថមនេរចន
េដយសរែតបញជ រេនះគឺរង់ចទ
ំ ទួលបេរមអតិថិជន េរពះែតអតិថិជនេរចន

ដូេចនះេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍គឺេគរតូវេរបរបស់ អតិថិជនេរបរបស់បញជ រេរចនែដរ
េដមបីទទួលសវគមន៍ និងបេរមេសវដល់អតិថិជន ែដលជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៦ េនះ
ំ ឬក៏ផទង
ំ មួយ ែដលបញជក់ ែដលេលតេលខអំពីថេលខេរៀងទីប៉ុនមន
េយងេឃញផទង

េទបញជ រមួយណ ែដលេយងេឃញេនេលេគ េនេលេគគឺេលខេរៀងទី ៥៩ េទបញជ រអកសរ A
អញច ឹងបនន័យថអនកណែដលមន អនកណែដលចុចបនេលខេរៀងទី ៦៩ ៥៩

អញច ឹងអនកណែដលចុចបនេលខ ៥៩ គឺេយងរតូវេដរេទបញជ រ A បញជ រអកសរ A េដមបីេផញរបស់របរ
ឬក៏េដមបីទទួលេសវកមមពីករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ េដយេយងអត់រតូវខុសបញជ រេទ
េយងអត់រតូវេទខុសបញជ រេទ េដយសរែតេពលខលះបញជ រគឺរវល់ទង
ំ អស់
ដូេចនះេយងេទែតបញជ រណែដលទំេនរែតប៉ុេណណះ។ អញច ឹងេនេពលែដលបញជ រណទំេនរ
េគនឹងចុចេលខេរៀងមួយ េគនឹងបដូរេលខេរៀង េដមបីឲយអតិថិជនេទបញជ រមួយេនះ

អញច ឹងេដយសរែតបញជ រអកសរ A គឺទំេនរ ដូេចនះេលខេរៀងទី ៥៩ រតូវេទបញជ រអកសរ A។
បនទប់មកេទៀតេយងេឃញេលខេរៀងទី 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 គឺជពយញជ នៈេនកនុងភសែខមរេនកនុងអកសរែខមរ

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។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៧ េនកនុងរូបភពទី ៧ េយងេឃញ បុរសមនក់េនះ

េដយសរែតគត់កន់េលខេរៀងទី ៦២ អញច ឹងេនេពលែដលដល់េលខេរៀងទី ៦២ បុរសមនក់េនះ
ំ េលខេរៀង
គត់ក៏េដរចូលេទបញជ រ B អញច ឹងេយងេឃញេនែកបរបញជ រេនះគឺមនផទង
ែដលេយងេឃញេលខ ៦២ របស់បុរសែដលពក់អវេខៀវហនឹង គឺេនបញជ រអកសរ B
ដូេចនះបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនកន់េសៀវេភរបស់គត់ េដមបីេទបញជ រអកសរ B
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ែដលេយងេឃញអកសរ A និងអកសរ B គឺេនជប់គន បនន័យថបញជ រអកសរ A និងបញជ រអកសរ B
គឺេនជមួយគនែតមដង គឺេនជប់គន ដូេចនះេយងេឃញមនបុរសមនក់

គត់កំពុងែតឈរេនបញជ រអកសរ A េដមបីេផញរបស់របរ ឬក៏េដមបីទទួលរបស់របរែដលេគេផញមក។

អញច ឹងេដយសរែតករ ិយល័យៃរបសណីយ៍គឺមនអតិថិជនេរចន ដូេចនះេយងេឃញមនបុរសមនក់
ែដលពក់អវស េខស គត់កំពុងែតឈរេនខងមុខបញជ រអក ្សរ A េដមបីរង់ចទ
ំ ទួលេសវកមម
គត់អចមកទីេនះេដមបីទទួលយករបស់ ឬក៏ទទួលយកបេញញពីមិតតភកតិរបស់គត់

ឬក៏ពីរកុមរគួសររបស់គត់ែដលេផញមក ឬក៏គត់អចយករបស់របរេទេផញេទរកុមរគួសររបស់គត់
ឬក៏មិតតភកតិរបស់គត់ ែដលេនខងេរក ឬក៏ែដលេនឆងយពីគត់
ដូេចនះេដយសរែតេលខេរៀងរបស់គត់គឺរតូវមកបញជ រអកសរ A ដូេចនះគត់ក៏មក េដរមក

័ ១៩ ឆនម
តរមង់មកអកសរ A ប៉ុែនតេដយសរែតេកមងរបុសែដលមនវយ
ំ ន ក់េនះ េលខេរៀងទី ៦២
េហយេលខេរៀងទី ៦២ គឺេគបងហញឲយមកបញជ រអកសរ B
ដូេចនះគត់ក៏បនកន់េសៀវេភនិងសំបុរតរបស់គត់េដរមកកន់បញជ រអកសរ B
េដយេយងេឃញេនកនុងបញជ រអកសរ B េយងេឃញមនបុរសមនក់
ែដលជបុគគលិកបេរមករេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍េនះ
គឺគត់កំពុងែតអងគុយេដមបីរង់ចអ
ំ តិថិជន។

អញច ឹងគត់អងគុយេនកនុងេនះេដយេសលៀកសេមលៀកបំពក់ឯកសណ
ឋ ន

អញច ឹងគត់េសលៀកឯកសណ
ឋ នជអនកេធវករេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍

េដមបីទទួលបេញញពីអតិថិជន េហយេយងេឃញេនែកបរគត់គឺមនតុដក់សមភរៈជេរចន
បនន័យថគត់មនឯកសរជេរចនេនកនុងបញជ ររបស់គត់ ែដលគត់ទទួលបេញញ

ដូេចនះគត់កំពុងែតអងគុយេដមបីផដល់េសវកមមេទឲយអតិថិជនរបស់គត់ ែដលចង់េផញរបស់របរ

ឬក៏ចង់មកទទួលរបស់របរែដលេគបនេផញ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ គឺករេផញរ បស់របរេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍
គឺេយងែបងែចកេចញជពីរ គឺករេផញរបស់របរជសំបុរត ករេផញសំបុរតេផសង

និងករេផញរបស់របរជអីវ៉ន់េផសង េដយសរែតសំបុរតគឺេយងរតូវយកសំបុរតេនះេទបិទែតមសិន
អញច ឹងេយងបិទែតមៃរបសណីយ៍សិន ជមុនសិន មុននឹងេយងអចយកេទេផញបន

ដូេចនះេនកនុងរូបភពទី ៨ គឺេយងេឃញេកមងរបុសមនក់ហនឹង គត់ក៏បនយកសំបុរតរបស់នរ ីមនក់
 មគត់មកៃរបសណីយ៍ហនឹង យកេទបិទែតម អញច ឹងជទូេទែតមៃរបសណីយ៍
ែដលេផញត
គឺេយងមនែតមជេរចនរបេភទេទតមតៃមល និងេទតមអវីែដលេយងចង់េផញ

េដយែតមខលះមនតៃមល ១០០ េរៀល ែតមខលះមនតៃមល ៥០០ េរៀល ែតមខលះមនតៃមល ១០០០ េរៀល
 ដូេចនះរបសិនេបេគេផញជិត
អញច ឹងេទតមរបេភទែតមនិងេទតមេគលេដែដលេគរតូវេផញ។
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គឺេយងអចបិទែតម ១០០ េរៀល ឬក៏ ៥០០ េរៀល ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងរតូវេផញេទឆងយ

សំបុរតេនះរតូវេផញេទរបេទសឆងយ ឬក៏េផញេទកែនលងឆងយ គឺេគអចបិទែតម ១០០០ េរៀល
ឬក៏េគអចបិទែតមទំងអស់ែតមដង គឺេពលខលះ គឺេគបិទែតមៃរបសណីយ៍ទង
ំ អស់ែតមដង
គឺបិទទំងែតម ១០០ េរៀល បិទទំងែតម ៥០០ េរៀល ក៏ដូចជបិទទំងែតម ១០០០
េរៀលជមួយនឹងគនែតមដង បនន័យថេគបិទែតមចំនួនបី ក៏ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះ
គឺេយងេឃញគត់បិទែតមចំនួនមួយែតប៉ុេណណះ

អញច ឹងគត់យកែតមមកបិទេទេលេរសមសំបុរតរបស់គត់ ក៏ប៉ុែនតគត់អត់បិទឲយចំតួអកសរេនះេទ
េដយសរែតេលសំបុរតេនះេយងេឃញមនអកសរ េដមបីសរេសរេឈមះអនកទទួលសំបុរតេនះ
ក៏ដូចជអសយដឋនរបស់អនកទទួលសំបុរត អញច ឹងេដមបីេផញសំបុរត

េយងរតូវសរេសរេឈមះនិងអសយដឋនរបស់អនកទទួលឲយបនចបស់លស់
េដមបីងយរសួលឲយេគយកសំបុរតេនះេទឲយអនកែដលរតូវទទួល
េរពះរបសិនេបេយងអត់សរេសរេឈមះគត់េទ អញច ឹងេយងអត់
របសិនេបេយងអត់បញជក់ពីអសយដឋននិងេឈមះរបស់គត់េទ អនករត់សំបុរត
េយងេហថអនករត់សំបុរត ពិបកេនកនុងកររកអនកែដលទទួលសំបុរតខលង
ំ ណស់

េដយសរែតអត់មនេឈមះនិងអត់មនអសយដឋនរតឹមរតូវ ដូេចនះេនកនុងរូបភពេនះ

គត់កំពុងែតបិទែតមមិនឲយចំតួអកសរ ឬក៏មិនឲយចំេឈមះអនកទទួលេនះេទ េដមបីកុំឲយបំង។
៉ េបះរតេទេលែតមេនះ
បនទប់មកេទៀតេយងេឃញគត់បនៃវរត

អញច ឹងកនុងករេបះរតក៏េគមនរេបៀបេបះរតរបស់េគែដរ េដយេយងេឃញករេបះរត

គឺេយងរតូវេបះពក់កណ
ដ លេនេលែតម េហយពក់កណ
ដ លេទៀតគឺរតូវេហៀរមកេលសំបុរត
េដមបីបញជក់ថែតមមួយេនះគឺេរបរបស់រច
ួ រល់េហយ
អញច ឹងេយងអត់អចយកែតមេនះេទេរបរបស់មដងេទៀតបនេទ អញច ឹងជទូេទែតមៃរបសណីយ៍
គឺេយងេរបរបស់ែតមដងែតប៉ុេណណះ េដយេយងបិទេហយ េយងេបះរតពីេល ែដលរតជទូេទ
រតែដលេបះេលែតមៃរបសណីយ៍ គឺេយងេបះរតេមឃៈ អញច ឹងេមឃៈ បនន័យថ
េយងេរបរបស់ែលងបនេទៀតេហយ បនន័យថែតមេនះ គឺែលង
ែលងមនរបសិទធិភពេរបេទៀតេហយ េនេពលែដលេយងេរបបនមដង
េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ រតគឺរងមូល រតរបស់គត់ែដលកន់គម
ឺ នរងមូល
ែដលរងមូលសំែប៉តេនខងេរកម អញច ឹងសំែប៉តេនខងេរកមគឺេគេរបជបលសទិក
េដមបីរជលក់ពណ៌ េហយេបះេនេលរកដស ែដលសរេសរជអកសរេផសងៗ
ដូចជសរេសរជអកសរេមឃៈជេដម េហយេយងេឃញមនដងកន់បនតិច
អញច ឹងរតគឺែតងែតមនដងកន់ េដមបីឲយេយងងយរសួលកន់កុ ងករេបះរត
ន
េដយេយងេឃញគត់េរបរបស់រមមៃដរបស់គត់ចប់កន់ដងរត
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េហយេបះរតេទេលែតមជមួយនឹងសំបុរត អញច ឹងគត់េបះអត់ឲយចំេលែតមសុទធ
ឬក៏ចំេលសំបុរតសុទធេទ េដយគត់ េយងេឃញសនមែតមែដលគត់េបះេនះ
គឺមនបនតិចជប់េនពក់កណ
ដ ល ជប់េនេលែតម េហយពក់កណ
ដ លេទៀតគឺជប់េនេលសំបុរត
អញច ឹងគឺែតមេនះគឺ េយងេបះរតេនះគឺ េដមបីបញជក់ថ
ែតមេនះេរបរបស់ែលងបនេទៀតេហយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េយងេឃញថ បនទប់ពីគត់េបះរតែតមសំបុរតេហយ
គត់ក៏បនេផញសំបុរតេនះេទដល់អនកលក់

េទឲយេទបុគគលិកែដលបេរមករងរេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍

េហយបនទប់មកេទៀតេសៀវេភរបស់គត់ មុននឹងគត់អចេផញេចញ គត់រតូវខចប់វជមុនសិន
ដូេចនះគត់ក៏បនេដរមករកបុគគលិកែដលេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍មួយេទៀត
េដមបីែសវងរកកញច ប់ អញច ឹងេយងមនរកដសេកស ឬក៏រកដសឡំងមួយ

ែដលេយងេឃញបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនមកទិញរកដសឡំងមួយ េដមបីខចប់េសៀវេភរបស់គត់
េដយេយងេឃញអនកលក់ គឺគត់ពក់អវពណ៌របេផះៃដខលី េហយគត់រងចំណស់បនតិច

័
សក់របស់គត់គឺសិតរប បនន័យថគត់សិតែវកភលីរប េហយគត់មនវយរបែហលជ
៣៥ ឆន ំ
ែដលបុរសមនក់េនះ គត់កំពុងែតយកឡំងរកដសមួយ ឬក៏សំបកឡំង ឬក៏រកដសករតុង
េដមបីយកមកឲយេកមងរបុសមនក់េនះខចប់េសៀវេភរបស់គត់ ក៏ប៉ុែនតរកដសឡំងេនះ
គឺេគមិនែមនឲយេដយឥតគិតៃថលេទ អញច ឹងរកដសឡំង េគអត់ឲយេដយេគឥតគិតៃថលេទ
េដយេគលក់ អញច ឹងរបសិនេបេយងអត់ចង់ចំណយលុយេរចន
េដមបីទិញរកដសឡំងេនករ ិយល័យៃរបសណីយ៍េទ េយងអចខចប់េសៀវេភរបស់េយង
ឬក៏អចខចប់អីវ៉ន់របស់េយងមកពីផទះឲយេហយ អញច ឹងេយង េនេពលមកដល់
េយងរគន់ែតដក់េផញជករេរសច។ ក៏ប៉ុែនតេដយសរែតេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់អត់បនខចប់េសៀវេភរបស់គត់មកពីផទះេទ

ដូេចនះរបសិនេបគត់ចង់េផញគឺេគរតូវខចប់អីវ៉ន់របស់គត់ ឬក៏េសៀវេភរបស់គត់ជមុនសិន
េទបគត់អចេផញេទបន េរពះរបសិនេបគត់អត់ខចប់េទ អីវ៉ន់គត់េរចន

េនេពលែដលអីវ៉ន់គត់េរចនែបបេនះ គឺវអចនឹងរេញ៉រៃញ៉ ដូេចនះេគរតូវខចប់ឲយមនសណ
ដ ប់ធនប់
េរពះេពលខលះ របសិនេបេយងអត់ខចប់ អីវ៉ន់របស់េយងអចនឹងេខទច ដូចជអចនឹងរែហក

ឬក៏អចនឹងខូច េដយសរែតមនរបស់េរចនែដលេគរតូវេផញ ដូេចនះគឺេគដក់គរេលគន អញច ឹងរបស់
អីវ៉ន់របស់េយងអចនឹងខូច ដូេចនះេកមងរបុសមនក់េនះេនកនុងរូបភពទី ៩
គត់ក៏បនមកទិញឡំងរកដសមួយ សំបកឡំងរកដសមួយពីបុគគលិក
ែដលេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ េដមបីខចប់េសៀវេភរបស់គត់។
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បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ េនកនុងរូបភពទី ១០

បនទប់ពីគត់បនទទួលសំបកឡំងរកដសរួចរល់េហយ អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
ិ
គត់ក៏បនរបគល់លុយៃថលឡង
ំ រកដសេនះេទឲយបុគគលិកៃរបសណីយ៍វញ

ដូេចនះេដយសរែតគត់ទិញ េដយសរែតឡំងរកដសេនះមិនែមនេគផដល់ឲយេដយឥតគិតៃថលេទ
អញច ឹងេដយសរែតគត់ទិញឡំងរកដសេនះ ដូេចនះគត់រតូវឲយលុយ
េនេពលែដលគត់ទទួលបនឡំងរកដសេនះរួចរល់
មុននឹងគត់ចកេចញេទខចប់េសៀវេភរបស់គត់ េដយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះគឺគត់

ៃដសដរំ បស់គត់គឺគត់កន់េសៀវេភរបស់គត់ដែដល អញច ឹងគត់អត់ដក់េសៀវេភរបស់គត់ចុះេទ
គឺគត់េនែតកន់េសៀវេភរបស់គត់ែដលគត់ឱបេទនឹងខលួន
បនន័យថគត់ឱបេសៀវេភរបស់គត់េទនឹងខលួន

េដយយកៃដកន់ឬក៏ខទប់េសៀវេភែដលេនេរកមេគ
េហយេសៀវេភេផសងេទៀតគឺគត់យកខទប់េទនឹងខលួន បនន័យថគត់យកខលួនគត់ទប់នឹងេសៀវេភ
េដមបីកុំឲយេសៀវេភរជុះ ដូេចនះេយងេឃញៃដេឆវងរបស់គត់

គឺកំពុងែតកន់លុយហុចេទឲយបុគគលិកេនករ ិយល័យៃរបសណីយ៍េនះ
េហយែដលេយងេឃញបុគគលិកេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍េនះ

គត់ក៏បនលូកៃដទទួលលុយៃថលឡង
ំ រកដសេនះពីេកមងរបុសមនក់េនះផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ េនកនុងរូបភពទី ១១ េយងេឃញេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ក៏បនេដរមករកកែនលងខចប់អីវ៉ន់ បនន័យថេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍

គឺេគែតងែតមនតុមួយសរមប់ឲយេយងខចប់អីវ៉ន់ ដូេចនះេនេពលែដលេយងទិញឡំងរកដសេហយ
េនេពលែដលេកមងរបុសមនក់េនះ គត់ទិញឡំងរកដសេហយ
គត់ក៏បនកន់ឡង
ំ រកដសជមួយនឹងេសៀវេភរបស់គត់េនះមករកតុមួយ
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះេយងេឃញមនតុមួយ

ែដលេនេលតុេនះគឺេយងេឃញមនរកដសកែសត េយងេឃញមនដូចជកវ កវសអិត
េហយនិងសកុតផងែដរ។

អញច ឹងគឺករ ិយល័យៃរបសណីយ៍គឺេគែតងែតដក់ឧបករណ៍េផសងៗសរមប់ខចប់អីវ៉ន់េនេលតុ
េដមបីឲយអតិថិជនេរបរបស់ អញច ឹងេយងអត់ចប
ំ ច់យកសកុត

អត់ចប
ំ ច់យកកវេទផទល់ខួ នេទក៏
ល
បនែដរ េដយេនទីេនះគឺេគមនដក់ឲយេយងរសប់ែតមដង
អញច ឹងគឺេគដក់េនេលតុេដមបីឲយអតិថិជនទំងអស់េរបរបស់

ិ
េដយេនេពលែដលេយងេរបរបស់េហយ េយងរគន់ែតដក់េនេលតុេនះវញ
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េដមបីឲយអនកេផសងេទៀតមកេរបេដយេយងអត់រតូវយកេនះេទ
េដយសរែតរបស់េនះគឺេគដក់េរបរម
ួ ជរបស់រម
ួ ដូេចនះអនកណក៏មនសិទធិេរបផងែដរ

អញច ឹងេកមងរបុសមនក់ហនឹង គត់ក៏បនកន់ឡង
ំ រកដសជមួយនឹងេសៀវេភមករកតុខចប់អីវ៉ន់

ែដលេយងេឃញេនេរកមតុគឺមនធុងសំរមមួយ អញច ឹងេដយសរែតេនេពលែដលេយងខចប់អីវ៉ន់
គឺែតងែតមនសំរម ដូចជសកុតែដលេនសល់ ឬក៏រកដសកែសតែដលេនសល់
ដូេចនះគឺេយងអត់េបះេចលពសវលពសកលេទ អញច ឹងេដមបីរកសអនម័យ

និងេដមបីរកសសណ
ដ ប់ធនប់ គឺេយងរតូវេបះសំរមចូលេទកនុងធុងសំរម អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ក៏បនកន់ឡង
ំ រកដសរបស់គត់ េដមបីមកខចប់អីវ៉ន់េនេលតុមួយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១២ រូបភពទី ១២
គត់ក៏បនបត់រកដសឡំងរបស់គត់ឲយេទជរងរបអប់មួយ
អញច ឹងេដយសរែតឡំងរកដសអមបញ់ មិញគឺអត់ទន់មនបត់េចញជរូបរងរបអប់េទ
ដូេចនះគត់រតូវែតយកឡំងរកដសេនះមកបត់េចញជរងរបអប់មួយេដមបីដក់េសៀវេភ
អញច ឹងេដយសរែតេនេលតុ េនេលតុគឺមនសកុត ក៏ដូចជមនកវសរមប់បិទេហយ
ដូេចនះគត់រគន់ែតយកឡំងរកដសរបស់គត់មកបត់រជុងៗឲយេចញជរងរបអប់
េហយេលករជុងៗរបស់ឡង
ំ រកដសេនះេឡងផគុំចូលគន

បនទប់មកគត់យកសកុតមកបិទជករេរសច អញច ឹងេនកនុងរូបភពទី ១២ េនះ

គត់កំពុងែតផគុំឡង
ំ រកដសេនះឲយេចញជរងរបអប់មួយ េដមបីដក់េសៀវេភចូលេទខងកនុង
េដយគត់េរបរបស់សុ តេដ
ក
មបីបិទ ឬក៏េរបរបស់កវេដមបីបិទឲយវជប់គន
អញច ឹងេដយសរែតេនករ ិយល័យៃរបសណីយ៍េគអត់ដឹងទំហំសមភរៈ

ឬក៏ទំហំរបស់របរែដលេយងចង់េផញ ដូេចនះគឺេគអត់លក់ជរបអប់េនះេទ
គឺេគលក់ជរកដសឡំងែតមដង េដមបីឲយេយងបត់ខួ នឯង
ល

េរពះេដមបីឲយេយងប៉ ន់សមនថេតទំហំប៉ុណណ រតឹមរតូវជមួយនឹងទំហរំ បស់សមភរៈរបស់េយង
អញច ឹងេនកនុងរូបភពេនះ េកមងរបុសមនក់េនះ

គត់ក៏បនកំពុងែតបត់ឡង
ំ រកដសេនះឲយេចញជរបអប់មួយ េដមបីដក់េសៀវេភចូលេទខងកនុង
េដយគត់េរបរបស់សុ ត
ក ឬក៏កវ េដមបី េដមបីបិទឡំងរកដសេនះឲយជប់គន។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៣ េនកនុងរូបភពទី ១៣

បនទប់ពីគត់ផុ ំឡ
គ ង
ំ រកដសេនះេចញជរូបរងរបអប់មួយេហយ

អញច ឹងគត់ក៏បនដក់េសៀវេភរបស់គត់ទង
ំ អស់ចូលេទកនុងឡំងរកដសេនះែតមដង
េដយេយងេឃញគត់េលកេសៀវេភរបស់គត់េដយៃដទំងពីរ
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អញច ឹងគត់េលកេសៀវេភរបស់គត់េដយៃដទំងពីរ
េហយេលកេសៀវេភេនះមកដក់ចូលេនកនុងរបអប់ឡង
ំ រកដសេនះ

េដយគត់េទបែតេធវអមបញ់ មិញ អញច ឹងគត់ដក់ចូលេដមបីខចប់វេផញេ ទមិតតភកតិរបស់គត់
ែដលេនខងេរក ឬក៏េដមបីេផញេទរគួសររបស់គត់ េដយគត់េរៀបចំឲយបនសអតបត

មុននឹងគត់េផញេចញ េដមបីឲយរបកដថេសៀវេភេនះគឺមិននឹងខូចខតេនេពលែដលេគេផញ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៤ េនកនុងរូបភពទី ១៤ េយងេឃញ េដយសរែតឡំងរកដសេនះ
វមនទំហំធំជងេសៀវេភបនតិច ដូេចនះេកមងរបុសមនក់េនះ

គត់ក៏បនយករកដសកែសតមកេសៀតេនសងខង េនខងៗ
េដមបីឲយេសៀវេភេនះែណនលអេទនឹងរបអប់ឡង
ំ រកដសេនះ អញច ឹងេដយសរែតឡំងរកដស
េដយសរែតេសៀវេភវតូចជងឡំងរកដសេនះបនតិច វតូចជងរបអប់េនះបនតិច
អញច ឹងវេធវឲយរលុង បនន័យថេសៀវេភេនះនឹងរលុងេនេពលែដលេគខចប់

អញច ឹងវអចរកឡុកចុះេឡងៗ េទេឆវងេទសដប
ំ ន វនឹងរេងគ េនេពលែដលេគដឹកជញជូ ន
ឬក៏វអចេធវឲយខូចឡំងរកដសេនះបន េនេពលែដលេគដក់អីវ៉ន់េរចនសងកត់េលគន
ដូេចនះេដមបីឲយរបកដថេសៀវេភេនះគឺមនលំនឹង
េដមបីរកសលំនឹងេសៀវេភេនកនុងេកសរកដសេនះ ឬក៏ឡង
ំ រកដសេនះ គឺេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់កប
៏ នយករកដសកែសតមកែហក បនទប់មកគត់ឆូ មល បនន័យថគត់

បនន័យថគត់យករកដសេនះមកេធវជដុំតូចៗ តូចៗ េដមបីេសៀតចូលេទកនុងចេនលះ
ែដលមនពីេសៀវេភេទនឹងរកដស េដមបីឲយវែណនលអ អញច ឹងគត់េធវែបបេនះ

េដមបីឲយេសៀវេភែណនលអេទនឹងឡំងរកដសេនះ េដមបីកុំឲយេសៀវេភរកឡុកេនកនុងឡំងរកដស
ឬក៏េដមបីកុំឲយរលុង អញច ឹងេនេពលែដលេគដឹកជញជូ ន គឺវនឹងមនលំនឹងេនកនុងឡំងរកដស
អញច ឹងវអត់េធវឲយខូចេសៀវេភ ឬក៏អត់ឲយេធវ េធវអត់ឲយេធវឲ
 យខូចរបអប់េនះេទ
ដូេចនះេនេពលែដលេយងចង់េផញសមភរៈ ឬក៏ចង់េផញអីវ៉ន់

េនេពលែដលអីវ៉ន់របស់េយងតូចជងរបអប់ េយងរតូវយកអវីេផសងៗ ដូចជរកណត់
ឬក៏រកដសមកេសៀតវឲយែណន េដមបីងយរសួលកនុងករេផញអីវ៉ន់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ េនកនុងរូបភពទី ១៥ បនទប់ពីគត់េសៀតែណនេហយ

អីវ៉ន់របស់គត់េសៀតែណនចូលេទកនុងរបអប់េនះេហយ អញច ឹងគត់ក៏បនេរបរបស់សុ ត
ក

េដមបីរុ ំឡំងរកដសរបស់គត់ឲយជប់ែតមដង អញច ឹងគត់បនបិទមត់ឡង
ំ រកដសរបស់គត់
គត់បនបិទ បនទប់មកគត់យកសកុតមករុ ំ គត់យកសកុតែដលមនេនេលតុ
ែដលជរបស់ករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ែដលទុកឲយេរបេនះ
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អញច ឹងគត់យកមកបិទេនេលមុខតំណរបស់ឡង
ំ រកដសេនះ
បនន័យថេនេពលែដលេយងបិទគរមបឡំងរកដស ឬក៏របអប់ែតងែតមនមុខតំណមួយ
អញច ឹងគត់យកសកុតមកបិទេលមុខតំណេនះ េដមបីឲយរបកដថកុំឲយមុខតំណេនះេហប

េរពះេនេពលែដលេផញ េនេពលែដលេហប អចអីវ៉ន់ខចយេចញពីរបអប់ ដូេចនះគត់រតូវបិទឲយជិត

និងឲយបនជប់លប
អ ំផុត េដមបីករពរកុំឲយអីវ៉ន់របស់គត់មនករខូចខត ឬក៏ខចយេចញពីរបអប់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ េនកនុងរូបភពទី ១៦ េយងេឃញបនទប់ពគ
ី ត់បិទសកុតរួចរល់េហយ
គត់បនបិទសកុតេលរបអប់របស់គត់រច
ួ រល់េហយ គត់ក៏បនយកែខសមកចងបែនថមេទៀត
អញច ឹងេដយសរែតសកុត េពលខលះគត់ខលចសកុតរបស់គត់របូត ឬក៏សុ តបិ
ក ទអត់ជប់

អញច ឹងវអចេធវឲយរបអប់របស់គត់ខូចខត ឬក៏អចេធវឲយេសៀវេភរបស់គត់ខចយេចញពីរបអប់
ដូេចនះបនទប់ពីគត់បិទសកុតរួចរល់េហយ គត់ក៏បនយកែខសមកចងបែនថមពីេលមួយដងេទៀត

ឬក៏បែនថមពីេលមួយជន់េទៀត េដមបីឲយរបកដថរបអប់របស់គត់គឺមនសុវតថិភពនិងរ ឹងមំល អ
គឺអត់នឹង អត់ងយខូចខត ឬក៏អត់ងយខចយ ឬក៏អត់ងយរែហកេនះេទ

េនេពលែដលេគដក់អីវ៉ន់គរេលគនេរចន េដយសរែតេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍

គឺមនអីវ៉ន់េរចនែដលរតូវេផញេចញមដងៗ ដូេចនះអីវ៉ន់ទង
ំ អស់នឹងរតូវដក់គរេលគន សងកត់េលគន
អញច ឹងរបសិនេបេយងេធវឲយរបអប់េយងអត់មេំ ទ គឺវអចនឹងខូចខត ដូេចនះបុរសមនក់េនះ
បនទប់ពីគត់បិទសកុតេទេលរបអប់របស់គត់យ៉ងជប់េហយ

គត់ក៏បនយកែខសមករុ ំពីេលមួយជន់េទៀត េដមបីឲយរបកដថរបអប់របស់គត់គឺរ ឹងមំល។
អ
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៧ រូបភពទី ១៧ គឺមិនខុសពីសំបុរតេនះេទ

មិនខុសពីករេផញសំបុរតេនះេទ គឺបុរសមនក់េនះ គត់រតូវសរេសរអសយដឋនរបស់អនកទទួល
អញច ឹងគត់រតូវសរេសរេឈមះ អសយដឋន ក៏ដូចជេលខទូរស័ពទរបស់អនកទទួល
េដមបីឲយអនករត់សំបុរតងយរសួលេនកនុងករយកេទឲយអនកទទួលឲយចំេគលេដ

អញច ឹងបុរសមនក់េនះ គត់ក៏បនកំពុងែតកន់ប៊ិច គត់កន់ប៊ិចសរេសរអសយដឋន
ក៏ដូចជេឈមះរបស់អនកទទួល េនេលរបអប់បេញញរបស់គត់ េដមបីមុននឹងគត់េផញ
េរពះគត់សរេសរែបបេនះ គឺងយរសួល េធវឲយករ ិយល័យៃរបសណីយ៍

ឬក៏បុគគលិកករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ យកអីវ៉ន់េនះ ឬក៏យកសមភរៈ ឬក៏េសៀវេភរបស់គត់េនះ
េទឲយមិតតភកតរិ បស់គត់ចំេគលេដែតមដង អញច ឹងគត់រតូវសរេសរឲយបនចបស់
គត់រតូវសរេសរឲយបនចបស់ េដមបីកុំឲយមនករភន់រចឡំ ដូេចនះគត់
េយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់កំពុងែតសរេសរេដយយកចិតតទុកដក់ជទីបំផុត
េដយគត់កន់បិ៊ចេនកនុងៃដសដ ំ េហយសរេសរ ៃដេឆវងរបស់គត់គដ
ឺ ក់េនេលរបអប់
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េដមបីទប់កុំឲយរបអប់របស់គត់រេងគ េនេពលែដលរបអប់រេងគគវ
ឺ ពិបកសរេសរ ដូេចនះគត់ទប់ឲយនឹង
ឲយរបអប់របស់គត់មនលំនឹង េដមបីងយរសួលកនុងករសរេសរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៨ េនកនុងរូបភពទី ១៨

េយងេឃញបនទប់ពីគត់េវចខចប់អីវ៉ន់របស់គត់េហយ
េវចខចប់េសៀវេភរបស់គត់ចូលេទកនុងរបអប់េហយ

បនទប់មកគត់ក៏យករបអប់េនះមកឲយបុគគលិកេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍មដងេទៀត
អញច ឹងបុគគលិកេនះ បនទប់ពីទទួលបនរបអប់ គត់ក៏យករបអប់េនះេទថលឹង

េដយសរែតករេផញអីវ៉ន់គឺេគគិតតៃមលេទតមគីឡូ េទតមគីឡូ ឬក៏េទតមទមងន់របស់សមភរៈ
ឬក៏អីវ៉ន់ែដលេយងចង់េផញ ដូេចនះរបសិនេបេយងសមភរៈ ឬក៏អីវ៉ន់ែដលេយងេផញេនះគឺធងន់
អញច ឹងេគគិតតៃមលៃថល ប៉ុែនតរបសិនេបរសលគឺេគគិតតៃមលេថក

អញច ឹងេគគិតតៃមលេទតមទមងនរ់ បស់សមភរៈែដលេយងចង់េផញ ដូេចនះេនេពលែដលគត់េវចខចប់េហយ
បុគគលិកេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍េនះ គត់ក៏យកអីវ៉ន់របស់គត់

យកអីវ៉ន់របស់េកមងរបុសមនក់េនះមកថលឹងេនេលជញជ ីងេអឡិចរតូនិចមួយ

េដយសរែតអីវ៉ន់ខលះគឺរសលខលង
ំ េពក ដូេចនះេយងអត់អចថលឹងេនេលជញជ ីង
ែដលមនរទនិចនឡិកបនេទ ដូេចនះេគរតូវេរបជញជ ីងេអឡិចរតូនិច

េរពះជញជ ីងេអឡិចរតូនិចគឺវអចថលឹងទមងន់សមភរៈែដលរសលបំផុតបន
អញច ឹងគត់ក៏បនដក់េកសរកដស ឬក៏ដក់របអប់េសៀវេភេនះេនេលជញជ ីងេអឡិចរតូនិចមួយ
េដមបីថលឹងទមងន់របស់វ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៩ រូបភពទី ១៩ បនទប់ពីថឹង
ល ទមងន់េហយ
អញច ឹងបុរសែដលជបុគគលិកេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ បនសួរេទេកមងរបុសមនក់េនះថ
 បេញញឆប់រហ័ ស ឬក៏ជបេញញធមមត
េតគត់ចង់េផញជ

េរពះជទូេទេសវកមមេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍គឺមនពីរ គឺបេញញឆប់រហ័ ស
បេញញឆប់រហ័ សបនន័យថជបេញញែដលេយងេផញេទតមយនតេហះ

អញច ឹងេគអចេផញអីវ៉ន់ហនឹងេទតមយនតេហះ អញច ឹងវមនរយៈេពលេលឿន
អចេពលខលះបេញញឆប់រហ័ សគឺចំណយេពលរតឹមែតបីៃថង
ឬក៏ពីរៃថងែតប៉ុេណណះេទកន់របេទសែដលជិត

ជឧទហរណ៍ដូចជរបសិនេបេយងចង់េផញអីវ៉ន់ពីកមពុជេទកន់របេទសៃថ

អញច ឹងរបសិនេបេយងយកបេញញឆប់រហ័ ស គឺេគចំណយរយៈេពលែតបីៃថងែតប៉ុេណណះ
ក៏ប៉ុែនតរបសិនេបេយងយកបេញញយឺត បនន័យថេយងយកបេញញធមមតតមរយៈកប៉ ល់
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 ីវ៉ន់របស់េយងតមរយៈកប៉ ល់
អញច ឹងបេញញធមមតេគនឹងេផញអ
អញច ឹងវអចនឹងចំណយរយៈេពលមួយសបតហ៍ េទពីរសបតហ៍ េដមបីេទដល់េគលេដ

ដូេចនះេនេពលែដលេយងចង់េផញអីវ៉ន់ បុគគលិកែដលេនករ ិយល័យៃរបសណីយ៍នឹងសួរេយងថ
េតេយងចង់េរបបេញញឆប់រហ័ ស ឬក៏េយងចង់េរបបេញញធមមត
អញច ឹងបេញញឆប់រហ័ សគឺមនតៃមលៃថលជងបេញញធមមតបនតិច
េរពះថបេញញឆប់រហ័ សគឺេគេរបរបស់យនតេហះគឺេលឿន ប៉ុែនតបេញញធមមតគឺេគេរបរបស់កប៉ ល់
េហយវយឺត ដូេចនះគឺមនតៃមលេថក អញច ឹងេកមងរបុសមនក់េនះ
គត់ក៏បនរបប់េទបុគគលិកករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ថ គត់ចង់បេញញធមមត

ិ
បនន័យថគឺេផញតមកប៉ ល់ េដយសរែតគត់អត់សូវមនលុយ ឬក៏គត់អត់ចង់ចំណយថវកេរច
ន
ឬក៏អត់ចង់ចំណយលុយេរចនេនកនុងករេផញ ដូេចនះគត់ក៏បនេផញតមកប៉ ល់ គឺជបេញញធមមត
ឬក៏បេញញយឺត។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២០ េនកនុងរូបភពទី ២០ េយងេឃញបនទប់ពីគត់របប់ថ

គត់ចង់េផញបេញញយឺតេហយ អញច ឹងគត់ក៏បនហុចលុយេទឲយបុគគលិកករ ិយល័យៃរបសណីយ៍
េហយេយងេឃញេនកនុងរូបភពេនះ

គឺគត់កំពុងែតហុចលុយេទឲយបុគគលិកេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍

េហយបុគគលិកេនកនុងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ គត់ក៏បនលូកៃដមខងយកលុយ
ិ យបរត អញច ឹងបុរសមនក់ហនឹង គត់ក៏បនហុចវកក
ិ យបរត
ៃដមខងេទៀតគឺយកវកក
េទឲយេកមងរបុសមនក់េនះ េដយសរែតេពលខលះ

េយងរតូវករតមដនជមួយនឹងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ ថេតអីវ៉ន់របស់េយង
ឬក៏បេញញរបស់េយងបនេទដល់អនកទទួលេហយឬេន
ដូេចនះេយងរតូវតមដនេដយេយងខលទូរស័ពទករ ិយល័យៃរបសណីយ៍

ិ យបរតែដលេយងបនទទួល េហយេពលខលះេយងអចខលេទសួរអនកែដលទទួល
តមរយៈវកក
ថេតគត់បនទទួលអីវ៉ន់េហយឬេន េរពះេពលខលះអចបត់បង់ របស់អចបត់បង់
ិ ញ
ិ
ដូេចនះករ ិយល័យៃរបសណីយ៍នឹងសងេយងជថវកវ

ិ
ឬក៏ជរបក់វញេនេពលែដលមនករបត់
បង់ អញច ឹងរល់ករបត់បង់ ឬក៏ករខូចខត
ិ
ករ ិយល័យៃរបសណីយ៍នឹងទទួលសងេយងវញ

របសិនេបអីវ៉ន់របស់េយងអត់បនេទដល់ៃដរបស់អនកទទួលេនះេទ

ិ យបរតមួយ េដមបីមកបងហញ េដមបីបញជក់ េនេពលែដលេយង
ដូេចនះគឺេយងរតូវមនវកក

អីវ៉ន់របស់េយងរតូវបនបត់បង់ ឬក៏ខូចខត េដមបីេយងទទួលសំណងពីករ ិយល័យៃរបសណីយ៍
ិ យបរតមួយ
ដូេចនះេហយ េនេពលែដលេយងេផញ ខងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍ែតងែតឲយនូវវកក
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េដមបីមកឲយេយងទុក ឬក៏េដមបីមកឲយេយងតមដនជមួយនឹងករ ិយល័យៃរបសណីយ៍
ថេតអីវ៉ន់របស់េយងេផញបនេទដល់េគលេដេហយឬេន។
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