
ឯកសារសិិកាសិម្រា�ប់់មើ�ើលនិិងសាា ប់់មើនិះ ម្រា�ូវបានិប់មើងើើ�មើ�ើងកុ�ងមើ�លបំ់ណងសិម្រា�ប់់ការសិិកាពីី�ូលដ្ឋាា និនៃនិ

សិ�វ�ិិភាពីនិិងអនា�័យសិម្រា�ប់់មើ�កអកុដែ�លមើ�ើើការមើ�កដែនិែងការងារពាក់ព័ីនិធនឹិងការងារដែកនៃ�ុមើ�ើ។

製材業の安全衛生
まん が で わ か る ភាសាដែ�ែរ

 クメール語

ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ងំហ្កាើ

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ងការងារដែកនៃ�មុើ�ើ




នៃ�ៃមើនិះមើយើងនឹិង
មើរៀនិអំពីីសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ

កុ�ងការងារដែកនៃ�ុមើ�ើ!

"ម្រា�ូវបានិ�ប់/ម្រា�ូវបានិទាក់�ូល" "���/រ��់" 
"ធ្លាែ ក់/រអិលធ្លាែ ក់" �និមើម្រា�ើនិដែ�និ...។

ដែ�និមើ�ើយ!

សូិ�ីីដែ�មើ�កដែនិែងមើ�ើើការ

ដែប់ប់មើនិះក៏មើដ្ឋាយ ក៏មើម្រា�ះថុ្នាក់

ការងារគឺំកំពី�ងដែ�មើកើ��និ

មើ�ើងដែ�រ។

មើតាះឥ�ូវ
មើយើងមើ�ើលពីី�ូលមើ�����ីង

នៃនិមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ។

អូ!

សិានិភាពីមើកើ�មើ�ើងនៃនិមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ

ឯកសារមើ�ង៖ សិ�គំ�ទប់់សាើ �់មើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារកណ្តាា ល "ទិនិុន័ិយវភិាគំមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ" 

សិានិភាពីមើកើ�មើ�ើងនៃនិមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ (ឆំុ្នាំ2019)

(ភាគំរយមើកើ�មើ�ើងគឺំជាភាគំរយមើ�ៀប់នឹិង�ំនួិនិករណីមើកើ�មើ�ើងសិរ�ប់(506ករណី)កុ�ងឆំុ្នាំ2019)

1 ម្រា�ូវបានិ�ប់/ម្រា�ូវបានិទាក់�ូល 30%

2 ���/រ��់ 20%

3 ធ្លាែ ក់/រអិលធ្លាែ ក់ 12%

4 រអិល�ួល 9%

5 ខ្ទាា �/ធ្លាែ ក់ម្រា�ូវ 8%

មើ�ើ ជាវ�ិ�ធ្លា��មើ�ើ� មើ�
ជុំ�ំវញិ�ែួនិមើយើងដែ�លរ�ួប់ញូូ្ចូលកុ�ង

ការរស់ិមើ�រប់ស់ិ មើយើង។

ការងារដែកនៃ�ុមើ�ើគឺំជា

ការងារដែកនៃ�ុមើ�ើ�ុ�ប់មើ�ជា

វ�ិ�ធ្លា��មើ�ើ�សិម្រា�ប់់ផ្ទះាះនិិង

មើម្រាគំឿងសិងាា រ�ិជាមើ�ើ�។

�ែីៗមើនិះភាពីទាក់ទាញនៃនិវ�ិ�ធ្លា��មើ�ើ�

��ែជា�ិកំពី�ងទទួលបានិការវាយ�នៃ�ែ

លអមើ�ើងវញិ។



ម្រា�ូវមើ�ើយ។

ឧទា�រណ៍ ករណី 
"ម្រា�ូវបានិ�ប់/ម្រា�ូវបានិទាក់�ូល"

មើម្រា�ះថុ្នាក់�ូ�ជា មើពីលកំពី�ងម្រា��ួពិីនិិ�យ
មើ�ជិុំ��ា សិ�ីនិប់ញូូ្ចូនិមើ�ើសិើ័យម្រាប់វ�ាិ 

បានិប់ាះមើសិនិស័ិរសិម្រា�ប់់មើប់ើកឲ្យយ�ា សិ�ីនិ
មើ�ើរមើ�ើើឲ្យយ�ា សិ�ីនិមើ�ើរមើ�ើយ�ប់ម្រា�ូវម្រាទូង

�ំ�ំធ្លាែ ប់់ឮមើគំថ្នាដែ�ែពានិ�ឹកជុំញូូ្ចូនិ
មើពីលវលិយឺ�ៗក៏មើដ្ឋាយ
ក៏�និមើម្រា�ះថុ្នាក់ដែ�រ។

ដែ�ែពានិ�ឹកជុំញូូ្ចូនិមើទាះមើ�ើលមើ�

មើ�ើញវលិយឺ�ៗក៏មើដ្ឋាយដែ�វាក�ែ ំងខ្ទាែ ំង 

អ�ី�ឹងនៃ�អី�ុឹងគឺំងាយនឹិង

ទាក់�ូលណ្តាស់ិ។

អ�ី�ឹងមើ�ើើមើ�ា�មើ�ើ�ីីការពារ?

កីួនិ�ាប់់

មើម្រា�ើនិមើពីក

រមើញារនៃញាណ្តាស់ិ...។

សំិខ្ទាន់ិឲ្យយដែ�ម្រាប់យ័�ុមើ�
គឺំបានិមើ�ើយ �ិនិអ�ី�ឹង?

មើទាះបី់វា�ិនិស្រួសិួលក៏មើដ្ឋាយ
ដែ�វាគឺំសំិខ្ទាន់ិ មើ�ើ�ីី 
ការពារ �ែួនិឯង និិង

អកុជុំ�ំវញិ ក�ំ ឲ្យយរងរបួ់សិដែ�រ!

បាទ...!

ម្រាបាក�ណ្តាស់ិសា�ី�ែួនិម្រា�ូវម្រាប់ុងម្រាប់យ័� ុ
មើ�ើយសំិខ្ទាន់ិគឺំមើ�រពីតា�កីួនិ�ាប់់
និិងជំុំហ្កានិការងារដែ�លបានិកំណ�់។

និិងមើម្រា�ះថុ្នាក់ �ូ�ជា សិមើ�ែ�កបំ់ពាក់ មើ�ើើ ការ
ម្រា�ូវបានិទាក់�ូល កុ�ងអ័កែប់ងើិលរប់ស់ិដែ�ែពានិ

�ឹកជុំញូូ្ចូនិ ក៏ បានិ មើកើ� មើ�ើង កនិែង �ក ដែ�រ។

ថ្នាមើ�ា�?



ប់នាា ប់់�កគឺំ "���/រ��់"។ 
�និករណី���នៃ�មើពីល

កា�់មើ�ើមើដ្ឋាយរណ្តារថ្នាសិ។

ក៏�និករណី���នៃ�មើពីលពីា��
សិ�អ �អា��៍រណ្តារមើលើ��កា�់មើ�ើ

មើដ្ឋាយនៃ�ផ្ទាា ល់មើដ្ឋាយ�ិនិបិ់ទឲ្យយ
រណ្តារថ្នាសិ�ប់់មើ�ើរផ្ទះងដែ�រ។

មើ�ើ "ធ្លាែ ក់/រអិលធ្លាែ ក់" 
មើកើ�មើ�ើងកុ�ងករណីដែប់ប់ណ្តាមើ�?

ឧទា�រណ៍ 
មើពីលពិីនិិ�យដែ�ទំា�ា សិ�ីនិ

អ�ី�ឹងមើតាះ

មើយើងមើ�មើ�ើល

ទីតំាងផ្ទាា ល់ជាក់ដែសិាងដែ��ាង!

ក៏�និករណី
បា�់លំនឹិងធ្លាែ ក់ពីី

ជុំមើណាើ រជាមើ�ើ�ផ្ទះងដែ�រ។

មើប់ើ រង របួ់សិ មើ�ើើ ការ�ិនិ បានិ 

ម្រាគួំសារ �ំ�ំក៏ នឹិង ម្រាពីួយ បារ�ភ 

មើ�ើយ ខ្ទាងម្រាបាក់ �ំណូលក៏ នឹិង

ជួុំប់ ប់ញ្ហាា ដែ�រ…។
អ�ី�ឹងមើ�ើយបានិជា

ការមើ�ះរមើប់ៀប់មើម្រាប់ើមើដ្ឋាយ

សិ�វ�ិិភាពីគឺំសំិខ្ទាន់ិ។

អូ �ំ�ំយល់មើ�ើយ…។

មើពីលប់ាះមើ�ែញរណ្តារថ្នាសិ 
សូិ�ពិីនិិ�យថ្នាវា�ប់់មើ�ើរ

ទំាងស្រួសិុងសិិនិ។



CASE 1

�ា សិ�ីនិកា�់�និភូាប់់�ា សិ�ីនិ

ប់ញូូ្ចូនិមើ�ើសិើ័យម្រាប់វ�ាិ

នៃ�ៃមើនិះការងារ
មើម្រា�ើនិដែ�និ...។

 នៃ�ៃ មើនិះ�ឹងមើ�ើយ
អ�់មើទ...។

ឮសំិមើ�ង
�ដែ�ែក...!?

��ឹ� 
�ិនិ�ឹងវាមើកើ�អីមើទមើនិះ។

ដែប់ប់�និជាប់់អីមើ�ើយ
មើ�ើើឲ្យយចាក់មើសា�ែួនិឯង

មើ�ើយមើ�ើលមើ�។

ស្រួសិូ�មើប់ើកវញិសិិនិ 
�ិនិអ�ី�ឹងមើទនៃ�ៃមើនិះ

អ�់មើ�ើយមើទ។

មើ�មើ�ើលឲ្យយជិុំ�
ដែ��ាង!

មើ�!?
អ�់មើ�ើរ!?



មើ� 
មើ�ើើអី�ុឹង?! មើ�ញពីី�ុឹង

ឲ្យយមើលឿនិ�ក!

បាទ

បាទ!

...អូមើ�!

......។

!!
បិ់ទមើ�ែើង!!

អ�់�និអកុណ្តាមើ�មើទ...?

�ដែ�ែកដែ�និ...
មើ�ណ្តាបា�់មើ�ើយ?

�ា សិ�ីនិ
មើប់ើកមើចាល!

កំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យកំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ

កំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យកំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ



 មើ�ើើអី�ុឹង?!

អ�់បិ់ទមើ�ែើង អ�់�ឹង
មើម្រា�ះថុ្នាក់មើទ?!

 សិ�ំមើទាសិ!

នៃ�ៃមើនិះ
ការងារមើម្រា�ើនិ

�ំ�ំ�័យថ្នាមើប់ើមើ�ដែ�
អ�ី�ឹងមើទៀ�ខ្ទាែ �
មើ�ើើអ�់មើ�ើយ…។

មើលើកមើនិះអ�់អី 
ដែ��ា សិ�ីនិអា�នឹិង
�ំមើណើ រការភាែ �ៗ។

�ំ�ំ យល់ពីី អារ�ែណ៍ថ្នា
�ង់ប់ញូ្ចូប់់ ការងារ
ឲ្យយ បានិ ឆ្នាំប់់ ដែ�…

អ�ី�ឹងក៏មើដ្ឋាយ 
កីួនិ�ាប់់គឺំម្រា�ូវ

បិ់ទមើ�ែើងមើពីល
មើ�ជិុំ��ា សិ�ីនិ។

មើ�រពីកីួនិ�ាប់់មើ�ើយ
មើ�ើើការឲ្យយ�និសិ�វ�ិិភាពីណ្តា។

…បាទ!

មើ�មើរៀនិទី1 
"បិ់ទក�ងតាក់មើពីល�ូលមើ�ជិុំ��ា សិ�ីនិ។ "

មើទាះមើពីលដែប់ប់ណ្តាក៏មើដ្ឋាយ
អាយ�ជីុំវ�ិគឺំសំិខ្ទាន់ិជាងមើគំ។

មើប់ើ �ិនិ ម្រាប់យ័�ុគឺំ នឹិង
មើ�ើើឲ្យយ របួ់សិ �ៃន់ិ�ៃរ។

បាទ 

�ំ�ំ សិ�ំមើទាសិ...។

��ឹ�? 
មើ�ើមើរឿងអី�ុឹង!?

�ំ�ំយល់មើ�ើយ។
��ះអ�ី�ឹង…

អ�់របួ់សិអីមើទ?

បាទ។ 
អ�់អីមើទ។

អ�ី�ឹង
លអមើ�ើយ។

!!



CASE 2
នៃ�ៃមើនិះមើដ្ឋាយសារដែ�
មើ��មើ�ា ខ្ទាែ ំង អ�ី�ឹង

មើ�ើ�ីីក�ំឲ្យយមើកើ�ជំុំងឺ
ស្ត្រូសិា�កកមើ�ា  ម្រា�ូវមើ�ើើ ការ

មើដ្ឋាយប់ាូរ មើវនិ�ុ សិម្រា�ក។

មើប់ើ�ិនិស្រួសិួល�ែួនិ
ម្រា�ូវរាយការណ៍

ក�ំដែម្រាកង�ិ�ា។

ការងារនៃ�ៃមើនិះ
ម្រា�ូវពាក់

មើស្រួសា�នៃ�ក�ំខ្ទានិ!

��ឺ… 
ក�ំឲ្យយដែ��ប់

នៃ�មើ�បានិមើ�ើយ។

ជិុំ��ល់មើ�ា ង
ប់ាូរមើវនិមើ�ើយណ្តា!

�ា ប់់មើ�ើយ!
មើ��ល់កុ�ង�ា សិ�ីនិ...! ពីីមើនិះមើ�លូក

អ�់�ល់មើទ...។

អា!

វវីរមើ�ើយ!
នឹិងម្រា�ូវសិាីឲ្យយមើ�ើយ!

បាទ!
មើ�ា ....។

មើស្រួសា�នៃ��ិនិគួំរមើដ្ឋាះមើ�ញមើទ។



មើពីលប់ញ្ចូឈប់់�ា សិ�ីនិ 
ម្រា�ូវដ្ឋាក់ផ្ទាែ ក ដែ�...

ក�ំគិំ�មើម្រា�ើនិ!
ឆ្នាំប់់មើ�យក

មើស្រួសា�នៃ�ដែ��ាងមើ�!

មើ�ងអ�់�ល់...!

មើ�ឲ្យយមើម្រា�
ជាង�ុឹងម្រាប់ដែ�ល

មើ�ង�ល់...!

ប់ង!�ល់មើ�ា ង
ប់ាូរមើវនិមើ�ើយ!

��� អ�់មើ�មើទ...។

អ�់�និដ្ឋាក់ផ្ទាែ កកំពី�ង

ម្រា�ួ�ពិីនិិ�យមើទ �ិ�មើ�

មើ�សិម្រា�កបា�់មើ�ើយ�ឹង?

ក�ំគិំ�មើម្រា�ើនិ!
នៃ�ៃមើនិះក៏�ំ
មើ�ើើការដែ�រ!

មើប់ើកក�ងតាក់!

មើ�...?

អូយ!!!
ប់ង!?

អ�់�ង់ឲ្យយដែប់កការណ៍ថ្នា
បានិមើដ្ឋាះមើស្រួសា�នៃ�មើទ។

កំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ ក�ំកំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ ក�ំ

មើប់ើកក�ងតាក់មើប់ើកក�ងតាក់

�ំប់ន់ិហ្កា�ឃា�់�ិនិឲ្យយ�ូល�ំប់ន់ិហ្កា�ឃា�់�ិនិឲ្យយ�ូល

ហ្កា��ូលហ្កា��ូល

មើពីលប់ញ្ចូឈប់់�ា សិ�ីនិ មើពីលប់ញ្ចូឈប់់�ា សិ�ីនិ 

 ម្រា�ូវដ្ឋាក់ផ្ទាែ កប់ងាា ញ! ម្រា�ូវដ្ឋាក់ផ្ទាែ កប់ងាា ញ!

ហ្កា��ូលហ្កា��ូល



�និមើរឿងអី�ុឹង!?

មើ�ា�បានិ
មើ��ុឹងវញិ...!?

�ំ�ំមើ�ើើម្រាជុំុះ

មើស្រួសា�នៃ�... មើពីល ពីា��មើរ ើសិ វា 
ស្រួសាប់់ដែ�ដែ�ែពានិ

�ឹកជុំញូូ្ចូនិវលិ�ប់នៃ� …!

មើ�ើ�បា�់
មើ�មើ�ើយ!

ឆ្នាំប់់មើ�មើពីទយ
ឲ្យយមើលឿនិ!

ម្រា��នៃ�បាក់
មើ�ា�មើ�ើយ? មើ��ឺ

�ិ�ៗ...។

�ំ�ំសិ�ំមើទាសិដែ�ល

អ�់បានិចាប់់អារ�ែណ៍...

ការ�ិនិពាក់
ឧប់ករណ៍ការពារ
ក៏�ិនិលអដែ�រ ដែ�

មើ�ើយ�ំប់ន់ិ
ហ្កា�ឃា�់�ិនិឲ្យយ�ូលគឺំ

មើម្រា�ះថុ្នាក់ �ិនិម្រា�ូវ
�ូលមើទ មើ�ើយ

ដែផ្ទះុកវលិរប់ស់ិដែ�ែពានិ
�ឹកជុំញូូ្ចូនិគឺំ�ិនិម្រា�ូវ

ប់ាះដ្ឋា�់ខ្ទា�។

ក៏អា��និអុកមើ�ែ�ដ្ឋាក់

ផ្ទាែ កសំិ�ល់ដែ�រ អ�ី�ឹង

ការមើ�ះដែ�មើប់ើកក�ងតាក់

មើដ្ឋាយ�ិ�ាឯងគឺំមើម្រា�ះថុ្នាក់ណ្តា។

��និមើប់ើកមើ�ែើង

�ង់ឲ្យយសួិរសិិនិ។

បាទ...។

កីួនិ�ាប់់គឺំមើប់ើប់ញ្ចូឈប់់
�ា សិ�ីនិ ម្រា�ូវដ្ឋាក់

ផ្ទាែ កប់ងាា ញឲ្យយម្រា�ឹ�ម្រា�ូវ។

ប់ា�នាែ និ នៃ�ៃ មើម្រាកាយ

�ី�ុឹង!?

មើ�ើើអីកុ�ង�ំប់ន់ិហ្កា�

ឃា�់�ិនិឲ្យយ�ូល�ុឹង!

មើ�មើរៀនិទី2 
"ផ្ទះាល់�ំណឹង�ល់អុកជុំ�ំវញិមើប់ើបិ់ទមើ�ែើង។"

កំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ ក�ំមើប់ើកក�ងតាក់កំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ ក�ំមើប់ើកក�ងតាក់

ហហហហហហហហហហហហ

ហ្កា��ូលហ្កា��ូល



CASE 3
ជំុំហ្កានិការងារសិម្រា�ប់់

ការដែកនៃ�ុមើ�ើមើដ្ឋាយ មើម្រាប់ើ

��កា�់មើ�ើគឺំ�និប់ា�ណឹឹង។

មើតាះឥ�ូវមើយើងសាក
មើ�ើើការងារទំាង�ូល។

មើប់ើ�ក់ម្រាក�ល់នឹិងមើម្រា�ះថុ្នាក់ 

អ�ី�ឹងម្រាប់យ័�ុឲ្យយខ្ទាែ ំងណ្តា។

បាទ!

��ឹ�...។

�ល់មើពីល�ូរ
ដែផ្ទះែរណ្តារថ្នាសិមើ�ើយ...។

ពិីនិិ�យមើ�ែញវា
មើ�ើយប់ាូរ

មើប់ើចំាបា�់។

បាទ។

�ប់់សិិនិ ចំាប់និាិ�។
�ំ�ំ�ង់មើ�ើលមើ�ែញ

រណ្តារថ្នាសិប់និាិ�...។

�ូរបានិ2មើ�3 នៃ�ៃ មើ�ើយ
គឺំ�ូ�ប់ងនិិ�យអ�ី�ឹង។ *

* មើពីលមើវ�ប់ាូរដែផ្ទះែរណ្តារថ្នាសិគឺំ��សិ�ុមើ�តា�កដែនិែងការងារមើដ្ឋាយអាស្រួស័ិយនឹិងលកខណៈមើ�ើនិិងប់រ�ិណការងារ។

បាទ។



អា��៍រណ្តារ
ផ្ទះា�ំមើម្រា�ើនិដែ�និ។

ឥ�ូវ�ំ�ំបិ់ទ

�ា សិ�ីនិមើ�ើយណ្តា។

ដែផ្ទះែរណ្តារថ្នាសិ�ែី
មើ�ឯណ្តាអ�ីមើ�ះ?

មើ�មើ�ុើរមើនាះ។

លែ�មើ�ើយ
មើ�ើលមើ�។

មើបាសិអា��៍រណ្តារ
មើ�ញសិិនិ...។

មើ�...!?

ម្រាប់យ័�!ុ

ក�ំទាន់ិ
ដ្ឋាក់នៃ�ជិុំ�វា!!

អូនិ!

ជួុំយប់ញ្ចូឈប់់រណ្តារថ្នាសិ

 មើ�ើយសិ�អ �

 អា��៍រណ្តារ បានិ មើទ?

មើពីលរណ្តារថ្នាសិ�ប់់ មើបាសិ

អា��៍រណ្តារមើ�ញមើ�

បានិមើ�ើយ�ិនិអ�ី�ឹង...?

បិ់ទក�ងតាក់...

ដ្ឋាក់ផ្ទាែ កកំពី�ង
ម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ...

បាទ!

!?

បីុ់�

កំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យកំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ



អា!

មើ�ា�មើ�ើយ!?

�ាប់់ �� មើ�ើយ
មើ�មើពីទយភាែ �!

�ំ�ំ

មើ�ទាក់ទងភាែ �!!

រណ្តារថ្នាសិមើទាះវលិ
�ិ�ៗក៏មើដ្ឋាយក៏
មើម្រា�ះថុ្នាក់ដែ�រ

មើប់ើ�ិនិមើ�ើើការមើដ្ឋាយ
�ិនិ�ក់ម្រាក�ល់ពិីនិិ�យថ្នា

វាបានិ�ប់់មើទ 
គឺំនឹិងប់ងើរបួ់សិ�ៃន់ិ។

មើ�ើយជំុំហ្កានិការងារ
ដែ�លបានិកំណ�់ 
គឺំម្រា�ូវមើ�រពីតា�!

មើប់ើ �ិនិបានិ ពាក់ មើស្រួសា�នៃ� មើទ
ម្រាប់ដែ�លអា�នឹិងកាន់ិដែ�

របួ់សិ�ៃន់ិ�ៃរ។

មើលើកមើម្រាកាយ

�ំ�ំនឹិងម្រាប់យ័�ុ...។

អា��៍រណ្តារមើ�រណ្តារថ្នាសិគឺំ
�និមើម្រា�ះថុ្នាក់ �ូមើ�ុះសូិ�
មើបាសិវាមើ�ញមើដ្ឋាយមើម្រាប់ើ
កំាមើ�ែើងបាញ់�យល់ឬជុំក់ 

�ិនិដែ�និមើម្រាប់ើនៃ�មើទ។

�ំ�ំឮថ្នាមើ�រ 
5 មើ�ុរ?

បាទ...។

អូយ!!!

មើ�មើរៀនិទី3 
"ឧប់ករណ៍
ម្រា�ូវប់ាះពាល់ប់នាា ប់់ពីីពិីនិិ�យថ្នា

�ា សិ�ីនិបានិ�ប់់ទំាងស្រួសុិងសិិនិ។ * "

* ជាពិីមើសិសិដែផ្ទះកុដែ�លកមើម្រា�ើកគឺំ�និមើម្រា�ះថុ្នាក់!

�ប់់!�ប់់!



មើពីលប់ញ្ចូឈប់់�ា សិ�ីនិមើដ្ឋាះស្រួសាយប់ញ្ហាា  

សូិ�ដ្ឋាក់ផ្ទាែ ក។

�ំណ� ��ង់ឲ្យយម្រាបុ់ងម្រាប់យ័�ុមើ�កុ�ងការងារដែកនៃ�ុមើ�ើ

មើពីលសិ�អ �កមើ�ា�មើ�ើឬអា��៍រណ្តារ 

សូិ�បិ់ទក�ងតាក់�ា សិ�ីនិ។

��និមើពីលចាប់់មើផ្ទះាើ�ម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ សូិ�ពិីនិិ�យ

ថ្នា�ា សិ�ីនិបានិ�ប់់ទំាងស្រួសុិងសិិនិ។

សូិ�ក�ំ�ូលមើ�កុ�ង

�ំប់ន់ិមើម្រា�ះថុ្នាក់។

បិ់ទក�ងតាក់

ពិីនិិ�យថ្នា�ា សិ�ីនិ�ប់់

ផ្ទះាល់�ំណឹង�ល់អុកជុំ�ំវញិ

ក�ំ�ូលមើ��ំប់ន់ិមើម្រា�ះថុ្នាក់

ហ្កា��ូលហ្កា��ូល

យល់�ាស់ិមើ�ើយមើ�ថ្នា
មើម្រា�ះថុ្នាក់គឺំមើ�ដែកីរៗ�ែួនិ
មើដ្ឋាយមើយើង�ិនិនឹិកសាែ និ?

មើ�ើ�ីីសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ
មើ�កដែនិែងមើ�ើើការ សាែ រ�ី

រប់ស់ិ�ុក់ៗនិិងការមើ�រពី
កីួនិ�ាប់់គឺំសំិខ្ទាន់ិ។

ម្រា�ង់មើនិះ មើតាះមើយើង
ម្រាកមើ�កមើ�ើលករណីសិិកា

�ាងមើទៀ�។

�ំណ� �ឆ្គគងៗរប់ស់ិ

�ួអងគគឺំស្រួសិមើ�ៀងនឹិង

អុកណ្តា�ុក់។
��ឹ�? 

�និនិិ�យអីដែ�និ?

កំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យកំពី�ងម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ



ឧប់ករណ៍ការពារ/មើម្រាគំឿងម្រាប់ដ្ឋាប់់ការពារ

ម្រាប់យ័�ុនឹិងការធ្លាែ ក់ពីីទី�ពស់ិ

ម្រាប់យ័�ុនឹិងជំុំងឺស្ត្រូសិា�កកមើ�ា

ពិីនិិ�យថ្នា�និបំ់ពាក់ឧប់ករណ៍សិ�វ�ិិភាពី

សូិ�ម្រាប់យ័�ុ�ំមើពាះ�ំណ� �មើនិះផ្ទះងដែ�រ! 

គំនិែឹះមើ�ើ�ីីសិ�វ�ិិភាពីនិិងសិ��ភាពី!

�ំណ� �សំិខ្ទាន់ិ

សូិ�យក�ិ�ាទ�កដ្ឋាក់ពាក់ឧប់ករណ៍ការពារដែ�លសិ�ស្រួសិប់!

ព័ី�៌�និល�អិ� សូិ�មើ�ើល "ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ

�ូលដ្ឋាា និម្រាគឹំះនៃនិសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យនិិងការការពារមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ"។

�ំណ� �សំិខ្ទាន់ិ

ម្រាប់យ័�ុ�ំមើពាះការងារមើ�ទី�ពស់ិដែ�លមើម្រាប់ើជុំមើណាើ រ។ ព័ី�៌�និល�អិ� 

សូិ�មើ�ើល "ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ  �ូលដ្ឋាា និម្រាគឹំះនៃនិ

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យនិិងការការពារមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ"។

�ំណ� �សំិខ្ទាន់ិ

ម្រាប់យ័�ុនឹិងជំុំងឺស្ត្រូសិា�កកមើ�ា មើ�កដែនិែងមើ�ើើការឬមើ�ខ្ទាងមើម្រា�អ�រ!

ព័ី�៌�និល�អិ� សូិ�មើ�ើល "ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ

�ូលដ្ឋាា និម្រាគឹំះនៃនិសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យនិិងការការពារមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ"។

�ំណ� �សំិខ្ទាន់ិ

សូិ�ពិីនិិ�យថ្នាឧប់ករណ៍សិ�វ�ិិភាពី�ំមើណើ រការបានិម្រា�ឹ�ម្រា�ូវ!

ការងារដែកនៃ�ុមើ�ើមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារគឺំ

�ិនិដែ�និជាមើរឿងអុក�នៃទមើនាះមើទ 

វាគឺំជាប់ញ្ហាា មើ�ដែកីរៗ�ែួនិមើយើង។

សិម្រា�ប់់កុ�ងករណី�និអើីមើកើ�មើ�ើង

ការម្រាបាស្រួស័ិយទាក់ទង�ុមើ�កដែនិែង

មើ�ើើការជាម្រាប់ចំានៃ�ៃក៏សំិខ្ទាន់ិផ្ទះងដែ�រ ។

អូមើ�!

�ំ�ំនឹិង�ំម្រាបឹ់ងមើ�ើើការរាល់នៃ�ៃមើដ្ឋាយ
ម្រាប់យ័�ុនឹិងមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ!

ម្រា�ូវ�ងចំាថ្នាការមើ�រពី
កីួនិ�ាប់់គឺំជាការការពារ 
"�ែួនិម្រាបាណ" "ម្រាគំួសារ" និិង 
"ការរស់ិមើ�" រប់ស់ិមើយើង។



មើ�ញផ្ទះាយ ដែ��ីនាឆំុ្នាំ2022

មើ�ញផ្ទះាយមើដ្ឋាយ៖ ម្រាកសួិងសិ�ខ្ទា�ិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី

មើរៀប់�ំមើដ្ឋាយ៖ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

សិ�ការជា�ួយ៖ ការងារប់មើងើើ�សិ�ភ រឧប់មើទសិសិម្រា�ប់់ការអប់់រអំំពីីសិ�វ�ិិភាពី

អនា�័យពាក់ព័ីនិធនឹិងការផ្ទះលិ�មើ�ើនិិងផ្ទះលិ�ផ្ទះលមើ�ើើពីីមើ�ើ

ផ្ទះលិ�មើដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ងការងារដែកនៃ�ុមើ�ើ

សិិកាជា�ួយរបូ់ភាពី

មើតាះពិីចារណ្តាថ្នាមើ�ើកដែនិែងណ្តាដែ�ល�និមើម្រា�ះថុ្នាក់!

មើតាះយល់�ឹងពីីហ្កានិិ�័យដែ�ល�ក់�ែួនិកុ�ងការងារមើ�កដែនិែងមើ�ើើការ!

ការ�ើឹក�ើឺនិពីាករណ៍ហ្កានិិ�័យ(KYT)

មើនិះជា�ំណ� �
នៃនិហ្កានិិ�័យ!

ក�ំដ្ឋាក់នៃ�

កុ�ងមើហ្កាមើ�ា។

ក�ំ�ូលមើ�កុ�ង�ំប់ន់ិ

ហ្កា�ឃា�់�ិនិឲ្យយ�ូល។

អនិ�វ�ាឲ្យយបានិសិពីើនូិវ 

4S (សិម្រា�ិ�សិម្រា�ំង 

សិណ្តាា ប់់ធុ្លាប់់ 

សិ�អ � សិាង់ដ្ឋារ)។

មើតាះសាកលីងគិំ�ថ្នាមើ�ើ�និ�ំណ� �ដែ�ល�និមើម្រា�ះថុ្នាក់មើផ្ទះែងមើទៀ�ឬមើទ។



ទិ�ាភាពីទូមើ�
 នៃនិ

ឧសិា�ក�ែមើ�ើ

នៃម្រាពី

�ែួញកាប់់មើ�ើ

មើរាង�ម្រាកមើ�ើ�ិញ្ច្រាំញំូ្ហា

* សិម្រា�ប់់វ�ិ�ធ្លា��មើ�ើ�នៃនិមើ�ើ�ិញ្ច្រាំញំូ្ហា មើម្រា�ពីី

មើ�ើកាប់់មើ�ើ�ីីទ�ក�មើនាែ ះនិិងមើ�ើកាប់់សិល់មើចាល 

ក៏�និមើម្រាប់ើមើ�ើសិល់ពីីដែកនៃ�ុនិិងមើ�ើមើចាលនៃនិ

ផ្ទះាះ/អ�រជាមើ�ើ�ផ្ទះងដែ�រ។

មើ�ើកាប់់មើ�ើ�ីីទ�ក�មើនាែ ះ/
មើ�ើកាប់់សិល់មើចាល

ទីផ្ទះារមើ�ើ�ិនិទាន់ិដែកនៃ�ុ

មើរាង�ម្រាកដែកនៃ�ុមើ�ើ

មើរាង�ម្រាកកាា រក�ងផ្ទាែ មើក

មើម្រា�ពីីមើនិះ
(មើរាង�ម្រាកកាា រមើ�ើកិនិ ជាមើ�ើ�)

មើរាង�ម្រាកកាា រមើ�សូុិ មើរាង�ម្រាកមើ�ើកា�់�ម្រា�ូវជាមើស្រួសិ�

ម្រាកុ��ុ�និសំិណង់ខុ្ទា��ំ/

ម្រាកុ��ុ�និសំិណង់ខុ្ទា��ូ� ជាមើ�ើ�

ផ្ទះាះ/អ�រ ជាមើ�ើ�

មើម្រាគំឿងសិងាា រ�ិ ជាមើ�ើ�

ម្រាកដ្ឋាសិ/ម្រាកដ្ឋាសិកា��ង

ថ្នា�ពីល

ម្រាកុ��ុ�និផ្ទះលិ�មើម្រាគំឿងសិងាា រ�ិ/

ទាើ រប់ងអួ�ជាមើ�ើ�

មើរាង�ម្រាកផ្ទះលិ�ម្រាកដ្ឋាសិ

ប់រកិាខ រផ្ទះលិ�អគំគិសិនីិ/មើម្រាប់ើម្រាបាស់ិកមើ�ៅ



ទំនាក់ទំនិងសាកសួិរព័ី�៌�និអំពីីឯកសារមើនិះ

ការ�ិល័យសិ�វ�ិិភាពី 

 នៃនិដែផ្ទះុកសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ 

 នៃនិនាយកដ្ឋាា និសិាង់ដ្ឋារការងារ 

 នៃនិម្រាកសួិងសិ�ខ្ទា�ិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី


