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Introduction
សសចក្តីបែនាំ

A strong brand identity is crucial to the recognition and 

credibility of any company or organisation. A cohesive brand 

makes an organisation instantly recognisable, and consistent 

use of a style manual ensures high quality and ‘on-brand’ 

documents, advertising, presentations and more.

This style manual is designed to be used as a practical guide. No 

matter who is creating publications for DCC, proper use of this 

guide will mean consistent high quality outputs.

ការររៀបចំអត្តសញ្ញា ណសម្គា ល់បានចបាស់លាស់ គឺម្នសារសំខាន់ណាស់
សម្ម្ប់ការទទួលសាគា ល់ និងភាពរ�ឿជាក់ របស់ សាថា ប័ន ឬអងគាការណាមួយ។ 
អត្តសញ្ញា ណដែលម្ន ភាពសីុគ្នា  រ្វីឱ្យអងគាការមួយអាចទទួលបានការ
សម្គា ល់ភាលា មៗ រ�យីការរម្បីម្បាស់រសៀវរៅរចនាបទ�ួយឲ្យម្នភាព
ចបាស់លាស់រវាងឯកសារដែលម្នគុណភាពខ្ពស់ននការរម្បីម្បាស់សាលា ក
សញ្ញា ពាណិ�្ជកម្ម ការរ្វីបទបង្ហា ញនិងឯកសាររ្សេងៗជារម្ចីនរទៀត។

រសៀវរៅរចនាបទរនះម្តរូវបានរចនារ�ងីរែីម្រីម្បីម្បាស់ជាមគគាុរទទេសក៍ជាក់
ដស្តង។ មិនថាអនាកណាដែលកំពុងបរងកីតការរបាះពុម្ភ្សាយសម្ម្ប់ DCC 
រទ តាមរយៈការរម្បីម្បាស់មគគាុរទទេសក៍រនះឱ្យបានម្តរឹមម្តរូវនរឹងទទួលបាន
លទ្ធ្លដែលម្នគុណភាពខ្ពស់។
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Logo Usage
ការស្រែតី្្ាស់ស្ាកសញ្ា
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Logo Usageការស្រែតី្្ាស់ស្ាកសញ្ា

NCSD Logo
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Clear Space

When using the logo, it should be surrounded with clear space to ensure its 

visibility and readability.

No graphic elements should invade this zone.

Allow for space the height and width of the icon, as shown in the example. 

‘x’ has been used as a guide. This is preferable to a cm measurement as it 

changes scale as the logo changes size, allowing appropriate clear space at 

all sizes.

NB: This rule can be used for other logos needed in DCC documents. 

Simply use an appropriate section of the logo as a guide to clear space.

រៅរពលរម្បីម្បាស់សាលា កសញ្ញា  គួរម្នគម្លា តចបាស់លាស់ រវាង អតថាបទ និង សាលា កសញ្ញា  
រែីម្ធីានាភាពង្យម្សរួលកនាុងការរមីលនិងការអានរបស់វា។

ហាមមិនឱ្យម្ន អតថាបទ ឬរូបភាពសថាិត រៅកនាុង ទីតាងំគម្លា តរនះរ�យី។

អនុញ្ញា តឱ្យម្នទំ�កំម្ពស់និងទទរឹងរបស់រូបសញ្ញា ែូចបង្ហា ញកនាុងឧទា�រណ៍។
‘x’ ម្តរូវបានរម្បីជាលំនា។ំ ខានា តរបស់វាគិតជា cm រ�យីទំ�វំាផ្លា ស់ប្តូររៅតាមទំ�ំ
របស់សាលា កសញ្ញា  អនុញ្ញា តឱ្យម្នទំ�ចំបាស់លាស់ម្គប់ទំ�។ំ
សម្គា ល់ៈ ការកំណត់រនះអាចរម្បីបានសម្ម្ប់សាលា កសញ្ញា រ្សេងៗដែលម្តរូវការរៅកនាុង
ឯកសារ DCC ។ ម្គ្ន់ដតរម្បីដ្នាកមួយដែលសមរម្យននសាលា កសញ្ញា ជាលំនារំែីម្បីរងកីត
គម្លា តសមម្សបមួយ។

x x

x

x

Logo Usageការស្រែតី្្ាស់ស្ាកសញ្ា
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Do’s and Don’ts

DO

Use the logo in full colour whenever possible, and 

use in it’s complete form. 

NB: When a colour logo cannot be used (e.g. for 

a fax) please use the approved Greyscale logo 

found on the next page.

DON’T

Do not change the logo type.

Do not warp, stretch, skew, or slant the logo.

Do not add a stroke to the logo.

Do not add embellishments to the logo, such as gradients 

or drop shadows.

Do not place the logo on complex or patterned 

backgrounds.

គរួរសធវតី

រម្បីសាលា កសញ្ញា ជាពណ៌រពញរៅរពលណាដែល
អាចរ្វីរៅបានរ�យីរម្បីវាជាទម្មង់រពញរលញ។

ពុំគរួរសធវតី

កំុផ្លា ស់ប្តូរពុម្ពអកសេរននសាលា កសញ្ញា ។
កំុពត់រកាងឬទាញសាលា កសញ្ញា ។
កំុបដនថាមបនាទេ ត់�ំុវញិ�ូរហាគា ។
កំុបដនថាមសទេីលរ្សេងៗរលី�ូរហាគា ែូចជា
ពណ៌បរណ្ត ញឬដាក់ម្សរម្ល។
កំុដាក់សាលា កសញ្ញា រៅរលីរូបភាពស្មុគសា្ម ញ

Logo Usageការស្រែតី្្ាស់ស្ាកសញ្ា
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NCSD Logo (Greyscale)

Logo Usageការស្រែតី្្ាស់ស្ាកសញ្ា
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Typography
ពុម្ពអក្សរ
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Khmer Typographyពុម្ពអក្សរប្មែរ

Noto Khmer Sans Bold Khmer OS Siemreap Khmer Busra Khmer OS Moul Light

ក  ្  គ  ឃ  ង  
ច  ឆ ជ  ឈ  ញ 
ដ  ឋ ឌ  ឍ  ែ  
ត  ថ  ទ  ធ  ន  
រែ  ផ ព  ភ  ម  
យ រ  ល វ  ស  ហ ឡ  អ

ក  ខ  គ  ឃ  ង  
ច  ឆ   �  ឈ  ញ 
ែ  ឋ   ឌ ឍ  ណ  
ត  ថ  ទ  ្  ន  
ប  ្   ព  ភ  ម  
យ រ  ល  វ  ស  � �  អ

ក		ខ		គ		ឃ		ង		
ច		ឆ		ជ		ឈ		ញ	
ដ		ឋ		ឌ		ឍ		ណ		
ត		ថ		ទ		ធ		ន		
ប		ផ		ព		ភ		ម		
យ		រ	ល		វ	ស	ហ	ឡ	អ

ក		ខ		គ		ឃ		ង		
ច		ឆ		ជ	 	ឈ		ញ	
ដ		ឋ		ឌ		ឍ		ណ		
ត		ថ		ទ		ធ		ន		
ប		ផ		ព		ភ		ម		
យ		រ		ល	 	វ		ស		ហ	ឡ		អ

ចំែងសជតីង

ការ្សាវ្ជាវរែង្ាញថាពិភព
សលោកកំពុងបតសកតីនសឡតីងកសម្ៅ

សីតុណហា ភាពជាម្្យមននន្ទេដ្នែីបាន
រកីនរ�ងីម្បដ�ល 0,85 ° C (1,4 F) 
កនាុងរយៈរពល 100 ឆ្នា ចុំងរម្កាយ

សីតុណ្ហ ភាពជាមធ្យមនននផទៃផផនដី
បានកកីនកឡីងបបផហល 0,85 ° C (1,4 F) 
ក្នុងរយៈកពល	100	ឆំ្្ចុងកបរោយ

សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនននផទៃផផនដី
បានកកើនកឡើងបបផហល	0,85	° C	(1,4	F)	
ក្នុងរយៈកពល	100	ឆ្្ំចុងកបរោយ

អត្ថរែទ សផ្សងៗ ឯកសារផ្លូវការ
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Typographyពុម្ពអក្សរ

Headline Text (ENG) Body Text (ENG) Tertiary Text (ENG)

Source Sans Pro Bold Source Serif Pro Source Serif Pro Bold Italic
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Research shows that the 
world is getting warmer.

The average temperature of the Earth’s surface has increased by 

about 0.85°C (1.4F) in the last 100 years. Up until 2015, 13 of the 

14 warmest years had been recorded in the 21st Century. 2015 

then became the hottest year on record, but was surpassed by 

record-breaking 2016.

Scientific evidence for warming of the 
climate system is unequivocal.
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ឧទាហរណ៍នៃការប្រេី្រាស់ពុម្ពអក្សរ

ភស្នុតាងវិទយាសាបស្

សបរាប់រោរកឡីងកំកៅ

ននបបព័ន្ធអារោសធាតុ

គឺរានភាពចបាសល់ាស់

ការ្សាវ្ជាវរែង្ាញថាពិភពសលោក
កំពុងបតសកតីនសឡតីងកសម្ៅ
បរយិាកាសដ្នែីម្នការដម្បម្បរួលទូទាងំម្បវត្តិ
សាសស្ត។ ម្គ្ន់ដតកនាុងរយៈរពល 650.000 ឆ្នា ំ
ចុងរម្កាយរនះវាម្នវែ្ដទរឹកនិងការែកែរងហាីម
ម្បាពីំរែងរ�យីជាមួយនរឹងការបញ្ចប់យា៉ា ងឆ្ប់
រ�័សននទរឹកកកកាលពី 7000 ឆ្នា មុំនដែលកត់
សម្គា ល់នូវការចាប់រ្្តីមននសម័យអាកាសធាតុ
ទំរនីបនិងអរយិ្ម៌របស់មនុសសេ។ ការដម្បម្បរួល
អាកាសធាតុភាគរម្ចីនម្តរូវបានកំណត់រដាយ
ការដម្បម្បរួលតិចតួចរៅកនាុងគនលាងរបស់ដ្នែី
ដែលផ្លា ស់ប្តូរបរមិ្ណថាមពលម្ពះអាទិត្យ
ដែលដ្នែីរបស់រយងីទទួលបាន។

និនានា ការរ�ងីករ ្្ត នារពលបច្ចុប្ននាគឺម្នសារៈ
សំខាន់ជាពិរសសរដាយសារភាគរម្ចីនននវាទំនង
ជាខាលា ងំជាង (ម្បដ�ល 95 ភាគរយម្បដ�ល) 
ដែលជាលទ្ធ្លននសកម្មភាពរបស់មនុសសេតាងំ
ពីពាក់កណា្ត លសតវតសេទី20 រ�យីបន្តរៅរក
អម្តាដែលមិនធាលា ប់ម្នពីមួយទសវតសេ
រៅរាប់ពាន់ឆ្នា ។ំ
ផ្ក យរណប�ំុវញិដ្នែីនិងបរច្ចកវទិយារ�ឿនរលឿ
នរ្សេងរទៀតបាន�ួយអនាកវទិយាសាសស្តឱ្យរឃញីរូប
ភាព្ំ ៗ ម្បមូលព័ត៌ម្នរ្សេងៗគ្នា ជារម្ចីនអំពី
ភពដ្នែីនិងបរយិាកាសរបស់វារៅទូទាងំពិភព

រលាក។ ទិននាន័យរនះដែលម្បមូលបានកនាុង
រយៈរពលជារម្ចីនឆ្នា បំង្ហា ញពីសញ្ញា ននការ
ដម្បម្បរួលអាកាសធាតុ។លក្ខណៈ្ម្មជាតិនន
កាបូនឌីអុកសីុតនិងឧស្ម័នរ្សេងៗរទៀតម្តរូវ
បានបង្ហា ញរៅពាក់កណា្ត លសតវតសេទី 19 ។ 
សមតថាភាពរបស់ពួករគកនាុងការប៉ាះពាល់ែល់
ការរ្ទេរថាមពលឥន្ធនៈតាមបរយិាកាគឺជា
មូលដាឋា នវទិយាសាសស្តននឧបករណ៍ជារម្ចីន
ដែល NASA បានរហាះរ�រី។មិនម្នចម្ងល់
រទថាកម្មិតននឧស្ម័ន្ទេះកញ្ចក់រកីនរ�ងីម្តរូវ
រ្វីឱ្យដ្នែីម្នភាពកក់រ ្្ត កនាុងការរឆលាីយតប។



DEPARTMENT OF CLIMATE CHANGE STYLE MANUAL 13ស�ៀវស�ៅរចនាបទនាយកដ្ានប្ប្បរួលអាកា�ធាតុ

Typographyពុម្ពអក្សរ

Type Sample (ENG)

Research shows that the world 
is getting warmer.

The Earth’s climate has changed 

throughout history. Just in the last 650,000 

years there have been seven cycles of 

glacial advance and retreat, with the 

abrupt end of the last ice age about 

7,000 years ago marking the beginning 

of the modern climate era — and of 

human civilization. Most of these climate 

changes are attributed to very small 

variations in Earth’s orbit that change 

the amount of solar energy our planet 

receives.

The current warming trend is of 

particular significance because most 

of it is extremely likely (greater than 

95 percent probability) to be the result 

of human activity since the mid-20th 

century and proceeding at a rate that is 

unprecedented over decades to millennia.

Earth-orbiting satellites and other 

technological advances have enabled 

scientists to see the big picture, collecting 

many different types of information 

about our planet and its climate on a 

global scale. This body of data, collected 

over many years, reveals the signals of a 

changing climate.

The heat-trapping nature of carbon 

dioxide and other gases was 

demonstrated in the mid-19th century.2 

Their ability to affect the transfer of 

infrared energy through the atmosphere 

is the scientific basis of many instruments 

flown by NASA. There is no question that 

increased levels of greenhouse gases must 

cause the Earth to warm in response.

Scientific evidence 
for warming of the 
climate system is 
unequivocal.
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Colour
ពែ៌
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Colourពែ៌

OCEAN BLUE

Represents the green/blue mix 
found in deep ocean.

DARK GREY

For use in body text, a lighter 
alternative to full black.

LIGHT FOREST GREEN

Subtle green to evoke muted 
tones found in rice fields and 
rainforest flora.

DEEP TEAL

Clear medium toned teal, 
representing rivers and other 
water ways.

BRIGHT SKY

An interpretation of the sky, 
bright and clear.

DUSTY AMBER

A bright, dymnamic orange earth 
tone, representing the soil of 
Cambodia, as well as the many 
historical temples.

C 90   M 61  Y 56   K 48

R 16  G 58  B 66

HEX 103A42

C 0   M 0   Y 0   K 80

R 88  G 89  B 91

HEX 58585b

C 54   M 10  Y 45   K 0

R 120 G 183 B 157

HEX 78B79D

C 90   M 52  Y 41   K 17

R 17  G 96  B 116

HEX 116074

C 70   M 20  Y 20   K 0

R 69  G 162 B 188

HEX 45A2BC

C 0   M 40  Y 90   K 0

R 250 G 166 B 52

HEX FAA634

Colour Palette
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Colourពែ៌

Colour Usage Percentages  

OCEAN BLUE DARK GREY LIGHT FOREST GREENDEEP TEAL BRIGHT SKY DUSTY AMBER

20% 20% 20% 15% 15% 10%

ភាគរយននការស្រែតី្្ាស់ពែ៌

Please use these percentages as a guide to the proportion of each colour in overall usage. For 

example, Dusty Amber should be used only a small amount as an accent or highlight colour, but 

Ocean Blue and Deep Teal should be more dominant in a piece of design. 

សូមរម្បីភាគរយទាងំរនះជាគម្មរូចំរពាះសម្ម្ម្តននពណ៌នីមួយៗកនាុងការរម្បីម្បាស់ទូរៅ។ ឧទា�រណ៍ Dusty Am-

ber គួរដតម្តរូវបានរម្បីដតបរមិ្ណតិចតួចប៉ាុរណាណ ះជាពណ៌សងកត់ឬបនលាិចប៉ាុដន្ត Ocean Blue និង Deep Teal គួរដត
ម្នឥទ្ធិពលខាលា ងំជាងរគកនាុងការរចនា។
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The DCC Pattern

Colourពែ៌

As part of the branding process, we have developed a ‘DCC 

Pattern’ to be used as a graphic element throughout all DCC 

branded documents and materials. The pattern is abstract, 

but is representative of land and water, mountains and rivers, 

topography and planning - all areas affected by climate change. 

This pattern can used created using any of the colours found in 

the DCC colour palette, and different combinations will create 

different looks and feels. Some examples can be seen here.

ជាដ្នាកមួយននែំរណីរការយរីហា រយងីបានបរងកីត "DCC Pattern"
 ដែល ម្តរូវបាន រម្បីជាធាតុម្កា�វកិរៅម្គប់ឯកសារនិងសម្្ភ រៈដែលម្ន
សាលា ក DCC ។ លំនារំនះម្នលក្ខណៈអរូបីបន្តិច ប៉ាុដន្ត តំណាងឱ្យ ែីនិងទរឹក 
ភនាំនិងទរនលា សណាឋា នែី និងការរ្វីដ្នការ ដែលជាតំបន់/ដ្នាកចាបំាច់ទទួល
រងឥទ្ធិពលពីការដម្បម្បរួលអាកាសធាតុ។ លំនារំនះ អាចបរងកីតរ�ងី រដាយ
ការរម្បីម្បាស់ពណ៌ណាមួយដែលម្នរៅកនាុងនាយកដាឋា នដម្បម្បរួល
អាកាសធាតុ រ�យី្សេរំ្សេងៗគ្នា  បរងកីត បាន ជា ដបបដ្ននិងអារម្មណ៍ 
រ្សេងរទៀត។ តួយា៉ា ង ម្នរៅកនាុង ឧទា� រណ៍រនះ។
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