
生コンクリート製造業の安全衛生
ま ん が で わ か る ភាសាខ្មែ�ែរ

クメール語

ខ្មែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរតុ្លុ�កម៉ាំ� ងំហ្កាា

��វតិ្លុ�ភាពអនាម័យកុ�ងវ ��័យផល់�ត្លុកមែបេ�ត្លុ�ងលាយបេ��ច

ឯកសារ��កា�ម្រាម៉ាំ�់បេមើល់នូ�ងសាា �់បេនូះ ម្រាត្លុូវបានូ�បេងាើត្លុបេ�ើងកុ�ងបេ�ល់�ំណង�ម្រាម៉ាំ�់ការ

��កាពីមូល់ដ្ឋាា នូនៃនូក �ួនូចា�់នូ�ង��វតិ្លុ�ភាព�ម្រាម៉ាំ�់បេលាកអុកខ្មែ�ល់បេ�ែើការបេ�កខ្មែនូងុការងារ

ពាក់ព័នូធនឹូងវ ��័យផល់�ត្លុកមែបេ�ត្លុ�ងលាយបេ��ច។




�ហព័នូធនៃនូ�ហជីីពឧ�ាហកមែបេ�ត្លុ�ងលាយបេ��ចទូូទំាំងម្រា�បេទូ� (ឆំុ្នាំ2014-2020)

１ ធុ្លាក់/រអ�ល់ធុ្លាក់ពីឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង 55%

2 ម្រាត្លុូវបានូ��/ម្រាត្លុូវបានូទាំក់ចូល់កុ�ងខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូ 21%

3 ម្រាត្លុូវបានូ��/ម្រាត្លុូវបានូទាំក់ចូល់កុ�ងម៉ាំា ��ីនូបេផែងបេទូៀត្លុ 14%

4 ម្រាត្លុូវបានូល់�ចក�់ទំាំងរ�់កុ�ង��ី�ូ 6%

5 រអ�ល់��ល់ 4%

សិានូភាពនៃនូការបេកើត្លុម៉ាំនូអុកសុា�់
នូ�ងរ���បេដ្ឋាយសារបេម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ

នៃ�ៃបេនូះបេយើងនឹូងបេរៀនូ
អំពី��វត្លុិ�ភាពអនាម័យ
កុ�ងវ ��័យផល់�ត្លុកមែ
បេ�ត្លុ�ងលាយបេ��ច!

ជាព�បេ�� "ធុ្លាក់/រអ�ល់ធុ្លាក់ពីឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង" 
នូ�ង "ម្រាត្លុូវបានូ��/ម្រាតូ្លុវបានូទាំក់ចូល់កុ�ង

ខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូ" គឺំបេម្រាចើនូខ្មែមនូ...។

វាជាការងារ�ំខាន់ូកុ�ងការផល់�ត្លុ�ម៉ាំា រ

ខ្មែ�ល់ម�នូអាច�ែះបានូ�ម្រាម៉ាំ�់ការសាង�ង់

អ�រ សាា នូ ទំូនូ�់ជាបេ�ើម ម�នូអ�ីចឹង។

ខ្មែមនូបេហើយ!

�ូមួីខ្មែត្លុបេ�កខ្មែនូុងបេ�ែើការខ្មែ��បេនូះក៏បេដ្ឋាយ 
ក៏បេម្រា�ះថុ្នាក់ការងារគឺំកំព�ងខ្មែត្លុបេកើត្លុ

ម៉ាំនូបេ�ើងខ្មែ�រ។

បេតាះឥ�ូវបេយើងបេមើល់
ពីមូល់បេហត្លុ�ចមួង

នៃនូបេម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ។

អូ!

បេ�ត្លុ�ងលាយបេ��ច
ជី�យម្រាទូម្រាទូង់ការរ�់បេ�
នូ�ង�ងគមរ��់បេយើង។

បេល់ើ�ពីបេនូះ វាជី�យការពារ
ជីីវ �ត្លុរ�់បេ�រ��់បេយើងពី

បេម្រា�ះមហនូារាយ។

��ីមាងត៍្លុ

ទឹូក

�ាច់�ែ



ម្រាតូ្លុវបេហើយ។

ឧទាំហរណ៍ ករណី "ធុ្លាក់/រអ�ល់ធុ្លាក់ពី
ឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង"

បេម្រា�ះថុ្នាក់រអ�ល់ធុ្លាក់បេដ្ឋាយរអ�ល់បេជីើង
បេពល់ច�ះជីបេណាើ របេម្រាកាយ�ម៉ាំា ត្លុរ�ច 

គឺំបេកើត្លុម៉ាំនូជាបេរឿយៗ។

ជីបេណាើ របេ�ើបេ�ើមបេដ្ឋាយ

ទឹូកបេ�ុ�ងជាបេ�ើមគឺំ

ទំូនូងជាងាយរអ�ល់បេហើយ។

ជីីឡាវរ��់ឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង

បេ�កខ្មែនូុង�ា�់ អ�ីចឹងបេ�ើធុ្លាក់មក

គឺំ�ណ្តាា ល់ឲ្យយបាក់ឆ្អឹាឹងក៏ម៉ាំនូ។

អ�ីចឹងបេ�ែើបេមាច
បេ�ើមួីការពារ?

ក �ួនូចា�់នូ�ងជំីហ្កានូ
បេម្រាចើនូបេពករបេ�ារនៃ�ាណ្តា�់……។

នូ�យាយរ�មបេ�ែើបេមាចឲ្យយខ្មែត្លុក�ំឲ្យយរអ�ល់ធុ្លាក់

បេ�គឺំបានូបេហើយ ម�នូអ�ីចឹង?

 បេ�រពក �ួនូ ចា�់នូ�ង

ជំីហ្កានូការងារ គឺំ

�ំខាន់ូណ្តា�់ បេ�ើមួី

ការពារ ��វត្លុិ�ភាព �ុ�នូ ឯង

នូ�ង អុក ជី�ំវ �� �ុ�នូ!

បាទូ...!

ម្រាបាក�ណ្តា�់សាមី�ុ�នូម្រាត្លុូវម្រា�ុងម្រា�យ័ត្លុុ 
បេហើយ�ំខាន់ូគឺំបេ�រពតាមក �ួនូចា�់នូ�ង

ជំីហ្កានូការងារខ្មែ�ល់បានូកំណត់្លុ។

ឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង�នាា �់ពី�ញូូ្ជូនូបេ�ត្លុ�ងលាយបេ��ច

បេ�ទីូតំាងរ�ច ម្រាត្លុូវ�ម៉ាំា ត្លុខ្មែផកុខាងកុ�ងជីីឡាវ/��ងម្រាក��ក

ជានូ�ចចបេពល់មក�ល់់បេរាងចម្រាកវ �� �ា�ខ្មែនូា

ថ្នាបេមាច?

ខ្មែផុកខាងកុ�ងជីីឡាវ/��ងម្រាក��ក

រ��់ឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង

ម្រាត្លុូវ�ម៉ាំា ត្លុ1នៃ�ៃ3-5�ង។



�នាា �់មកគឺំ "ម្រាត្លុូវបានូ��/ម្រាតូ្លុវបានូទាំក់ចូល់កុ�ង
ខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូ"។ ម៉ាំនូការបេកើត្លុម៉ាំនូបេម្រា�ះថុ្នាក់កំល់�ងបេពល់

ម្រាត្លុួត្លុព�នូ�ត្លុយ បេដ្ឋាយនៃ���គំគល់�កម្រាត្លុូវបានូទាំក់ចូល់ជាម�យនឹូង
�ងឈូូ� បេពល់ពាយាមយកវត្លុិ�ចខ្មែមុកខ្មែ�ល់��ជា�់បេច�

ទំាំងបេពល់ខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូបេ�កំព�ងវ �ល់បេ�បេ�ើយ។

បេ�ើមួីឲ្យយខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូបេ�ើរ  ម្រាត្លុូវបេម្រា�ើកមំុ៉ាំងខំុាង អ�ីចឹង

បេហើយបេ�ើទាំក់ចូល់

គឺំអាចនំាឱ្យយម៉ាំនូបេម្រា�ះថុ្នាក់�ៃន់ូ�ៃរ។

បេម្រា�ះថុ្នាក់រអ�ល់��ល់ក៏បេកើត្លុ
ម៉ាំនូ�ឹកញា�់ខ្មែ�រខ្មែមនូបេទូ?

ក៏ម៉ាំនូ បេម្រា�ះ ថុ្នាក់រអ�ល់��ល់

ជា បេម្រាចើនូផងខ្មែ�របេដ្ឋាយសារ

អ�ីចឹងបេតាះ

បេយើងបេ�បេមើល់

ទីូតំាងផ្ទាា ល់់ជាក់ខ្មែ�ាងខ្មែត្លុមាង!

ជំីព�់នឹូងកខ្មែនូុងកមា�់ម�នូបេ�ែើ

ឬក៏រអ�ល់បេដ្ឋាយសារនៃផាខ្មែ�ល់

ម្រាត្លុជាក់កកជាបេ�ើម។

ករណីបេ�ុច��ទូបេ�ុើងបេហើយ
ខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូ�សា�់ខ្មែត្លុ
�ំបេណើ រការភុាមៗក៏ទំូនូងជា

អាចម៉ាំនូខ្មែ�រ។ បេ�ើបេ�ជី�ត្លុ

ត្លុ��ងែ�ល់បេដ្ឋាយម�នូម្រា�យ័ត្លុុ

គឺំបេម្រា�ះថុ្នាក់ណ្តា�់។

បេម្រា�ពីបេនូះ�ំ�ំក៏ធុ្លា�់ ឮ ថ្នា ម៉ាំនូ បេម្រា�ះ ថុ្នាក់ 

បេដ្ឋាយ��គំគល់�កបានូសុា�់កុ�ង��ី�ូខ្មែ�ល់

ផា�ក�ាច់ខ្មែ�ល់ជាវត្លុិ�ធ្លាត្លុ�បេ�ើមខ្មែ�រ...។

ម្រាត្លុូវបេហើយ។ បេពល់ កំព�ងកាយ

ទូមុ៉ាំក់�ាច់ខ្មែ�ល់ជា�់ជីញំូ្ជាំង

��ី �ូ គំំនូរ �ាច់បានូបាក់ រលំ់

បេហើយល់�ច ក�់��គំគល់�ក។

អូ �ំ�ំយល់់បេហើយ…

】�ងឈូ�ូ】

ឧ�ករណ៍�ម៉ាំា ត្លុបេ�ែើពីបេលាហៈ�ម្រាម៉ាំ�់

កម៉ាំច ត់្លុកំណកម្រា�ឡាក់ខ្មែ�ល់កកជា�់



CASE 1
នៃ�ៃបេនូះបេ�ែើយាាងណ្តា�ញ្ជូច �់
ការងារកាយទូមុ៉ាំក់�ាច់
កុ�ង��ី�ូម្រាតឹ្លុមលាៃ ចបេនូះ។

ការងារបេនូះ ចំណ្តាយ បេពល់បេហើយ
បេម្រា�ះថុ្នាក់។ ម�នូម្រា�ញា�់បេទូ 

អ�ីចឹងដ្ឋាច់ខាត្លុ
ក�ំ�ំម្រា�ឹងហ��បេហត្លុ�។

បេ�ើបេមើល់បេ�ម�នូអាច
�ញ្ជូច �់ម្រាតឹ្លុមលាៃ ចបេនូះបេទូ 
អ�ីចឹងម្រាត្លុូវឆ្នាំ�់ម្រាបា�់�ំ�ំ។

បាទូ!

ហ�ឹ�!
ហ�ឹម បេមើល់បេ�

នៃ�ៃបេនូះខ្មែ��
បេ�ែើម�នូបេហើយបេទូ។

ខ្មែមនូបេហើយ បេតាះ

បេច�បេម្រា���នូបេមាចខ្មែ�រ?

អ�ីចឹង�ំ�ំ2នាក់
បេ�រាយការណ៍��នូ។

�ម្រាម៉ាំក��នូបេ�
ចំាំព�ក�ំ�ំមកវ ��។ 

បេ�ខាងកុ�ងក�ំបេ�ែើការណ្តា!

�ំ�ំយល់់បេហើយ។
ហ�ឹម...



រង់ចំាំអ�ីចឹង
�ូះខូាយបេពល់ណ្តា�់។

បេទាំះបានូត្លុ�ច
ក៏�នូាបេ�ែើ��នូ!

អីយាូយ!

មកវ ��បេហើយ។
…អ��?

បេ�ណ្តាបាត់្លុបេហើយ?

…ជី�យផង!

!!!

វវីរបេហើយ!
ឆ្នាំ�់ជី�យ

ឲ្យយបេល់ឿនូ...!

បេម្រា�ះថុ្នាក់ណ្តា�់ បេ�ឲ្យយ
បេ�ៃ�មបេ�ហុឹងបេហើយ!

ជី�យឥ�ូវបេហើយ!

…បាទូ។



ជាបេ�ល់ការណ៍ម�នូម្រាត្លុូវបេ�ែើការងារ

បេ�កខ្មែនូុងខ្មែ�ល់អាចនឹូងម្រាត្លុូវ

ល់�ចក�់បេដ្ឋាយ�ីឬ�ាច់ជាបេ�ើម។

ការបេ�ែើការបេ�កុ�ង��ី�ូ ម្រាត្លុូវពាក់ឧ�ករណ៍ការពារខ្មែ�ល់បានូកំណត់្លុបេហើយព�នូ�ត្លុយថ្នាអាចបេ�ែើការ

បេដ្ឋាយ��វត្លុិ�ភាពរ�ច�ឹមបេ�ែើ។ បេ�បេពល់បេនាះ ម្រាត្លុូវចាំត់្លុតំាង��គំគល់�ក�បេងាត្លុការណ៍ក�ំខានូ។

ជាព�បេ��ករណី�ាច់ម៉ាំនូជាត្លុ��ំបេណើ ម បេ�ើម្រាតូ្លុវ

ល់�ចក�់កុ�ង �ាច់កុ�ង�រ �ម៉ាំណបេម្រាចើនូបេនាះនឹូងព�បាក

របំេដ្ឋាះ�ុ�នូបេច�។ បេ�ើម្រាត្លុូវ ល់�ចក�់ កុ�ង �ាច់កុ�ង�រ �ម៉ាំណ 

បេម្រាចើនូ ��ត្លុនឹូង ទូទូ�ល់រងកមំុ៉ាំង�ងាត់្លុបេហើយបេល់ើ�ពី

បេនូះឈាមនឹូងបេ�ើរម�នូល់ា ព�បាក�ក�បេងើើមជាបេ�ើម

បេហើយម៉ាំនូអាចឈានូ�ល់់សុា�់។

1

3

កុ�ងការបេ�ែើការបេ�កុ�ង��ី�ូ ម្រាត្លុូវចាំត់្លុតំាង

��គំគល់�ក �បេងាត្លុការណ៍បេហើយម�នូម្រាត្លុូវបេ�ែើការ

ខ្មែត្លុមុ៉ាំក់ឯងបេទូ។
2

បេ�ើមួីបេ�ែើការបេដ្ឋាយ��វត្លុិ�ភាពបេ�កុ�ង��ី�ូCASE1
 �រ��មក

��គំគល់�ក�បេងាត្លុការណ៍

យាា �់ខ្មែមនូ… 
ខ្មែម្រាកងម្រាបា�់ថ្នាក�ំឲ្យយ

�ំ ម្រា�ឹងហ��បេហត្លុ�ហី?

�ំ� ំ ��ំបេទាំ�…។

បេល់ើកបេនូះល់ាបេហើយម�នូម៉ាំនូ

អី�ៃន់ូ�ៃរ �ា�ខ្មែនូា...
ពីបេពល់បេនូះបេ�ម្រាតូ្លុវបេ�រព

ក �ួនូចា�់នូ�ង�ញូ្ជាំបេ�

កខ្មែនូុងបេ�ែើការឲ្យយបានូម្រាតឹ្លុមម្រាត្លុូវ។

ក�ំបេ�ែើអីតាមខ្មែត្លុច�ត្លុា�ុ�នូឯងនឹូកបេ�ើ�!

ក៏ធុ្លា�់បេកើត្លុម៉ាំនូបេម្រា�ះថុ្នាក់
អក��ល់បេដ្ឋាយ��គំគល់�ក
ម្រាតូ្លុវល់�ចក�់សុា�់ផងខ្មែ�រ បេដ្ឋាយសារគំំនូរ�ាច់

បាក់រលំ់បេពល់កំព�ង
កាយទូមុ៉ាំក់�ាច់
ជា�់នឹូងខ្មែផកុខាង
កុ�ងរ��់��ី�ូ។

ម្រាតូ្លុវម្រា�ុង ម្រា�យ័ត្លុុទំាំងអ�់�ុណ្តា
បេ�ើមួីការពារបេម្រា�ះថុ្នាក់ផងខ្មែ�រ!

�ំ�ំយល់់បេហើយ!



CASE 2

អូបេ�! វាបេ�ើរ
ម្រាតឹ្លុមម្រាតូ្លុវបេហើយ។

បេមាចអ�ីបេចះ?

អូ

ម្រាត្លុង់បេនូះកង់�ងែ�ល់
ម�នូវ �ល់បេទូ។

អូ

ម៉ាំនូអី��ជា�់។

ហ�ឹម �ូចជា
បេ�ើ�ម៉ាំនូ
�ងឈូូ�...

អា!
បេ�ើ�បេហើយ បេ�ើ�

បេហើយ។



អូបេ�…!

បេហ!

អីយាូយ!

យាា �់បេហើយ 
ម្រាត្លុូវ��ទូជា�នាា ន់ូ!

បេម្រា�ះថុ្នាក់ខ្មែមនូ...

បេហត្លុ�អែីបានូជា
ខ្មែ�ែពានូឈូ�់បេ�ើរ! គឺំថ្នា...

... �ំ�ំយល់់�ំបេណើ របេរឿងបេហើយ។



ក�ំ�ាះម៉ាំា ��ីនូខ្មែ�ល់កំព�ងបេ�ើរ

ជាដ្ឋាច់ខាត្លុ។

បេពល់ម្រាត្លុូវ�ាះពាល់់ខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូ ម្រាត្លុូវទាំក់ទូងបេ��នូា�់�ញូ្ជាំបេហើយ�នាា �់ពីវា

ឈូ�់បេ�ើរ�ឹមអនូ�វត្លុាក�ំខានូ។

2

4

1

នៃ�អាវ �បេមុ�ក �ំពាក់ ការងារម្រាត្លុូវ��ទូបេ�វ

ឲ្យយម្រាតឹ្លុមម្រាត្លុូវ បេហើយឧ�ករណ៍ការពារម្រាត្លុូវពាក់

បេ�តាមក �ួនូចា�់។

��គំគល់�កកុ�ង�នូា�់�ញូ្ជាំម្រាត្លុូវព�នូ�ត្លុយថ្នា

��គំគល់�កបេ�ទីូតំាងផ្ទាា ល់់បានូ�ញ្ជូច �់

ការងាររ�ចបេហើយ�ឹមបេ�ើកក�ងតាក់។

3

5

បេ�ើមួីបេ�ែើការបេដ្ឋាយ��វត្លុិ�ភាពបេ�ជី�ត្លុខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូCASE2
 �រ��មក

បេ�ើមួីបេម្រាត្លុ�មជាយថ្នាបេហត្លុ� ម្រាត្លុូវខ្មែ�ែងយល់់

ទូ�កជាម�នូពីទីូតំាង នូ�ងរបេ�ៀ�បេម្រា�ើម្រាបា�់

ឧ�ករណ៍��ទូ�ញ្ជូឈ�់ម្រា�អា�នូ។ុ

បេល់ើកបេនូះល់ាបេហើយ
ខ្មែ�ល់ម�នូឈានូ
�ល់់�ៃន់ូ�ៃរ �ា�ខ្មែនូា

�ះ�ះនឹូង
បេម្រា�ះថុ្នាក់�ៃន់ូ�ៃរ
បេ�បេហើយណ្តា។

ពីម�នូក៏ធុ្លា�់ម៉ាំនូ
រហូត្លុ�ល់់អកុសុា�់បេដ្ឋាយសារ

បេខាអាវទាំក់បេហើយម្រាត្លុូវបានូ
ទាំ�ចូល់ខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូ។ បេពល់�ាះពាល់់�រ �កាា រ

ឬម៉ាំា ��ីនូបេដ្ឋាយផ្ទាា ល់់ 
ម្រាត្លុូវ��ទូបេ�ុើងក�ំខានូ។

ក �ួនូចា�់នីូម�យៗ
��ទូធខ្មែត្លុម៉ាំនូ

អត្លុិន័ូយ
ចា�់លា�់។ �ំ�ំយល់់បេហើយ...!



CASE 3

អរ�ណ���ាី។

នៃ�ៃបេនូះបេដ្ឋាយសារបេម�បេ�ុ�ង
អ�ីចឹងកខ្មែនូុងឈូរ

នឹូងបេ�ើមបេហើយងាយរអ�ល់។

ម្រាត្លុូវបេ�ែើការបេដ្ឋាយម្រា�ុងម្រា�យ័ត្លុុ�ា�់។
យល់់បេទូ?

�ំ�ំយល់់បេហើយ!

ហ�ឹម 
ការងារម្រាពឹកបេនូះយាាងណ្តា

ក៏បានូ�ញ្ជូច �់បេហើយខ្មែ�រ �ា�ខ្មែនូា...

បេដ្ឋាយសារបេ�ុ�ងបេ�ែើឲ្យយយឺត្លុ
បេពល់ជាងការបេម្រា�ងទូ�ក…។

ម�នូ�ូវម៉ាំនូបេពល់�ា�នាែ នូ
បេទូម�នូ�ល់់បេវនូ�នាា �់...។



�ំណ្តាង អាកា�ធ្លាត្លុ�ល់ាវ ��
អ�ីចឹងម្រាតូ្លុវ��ូត្លុ �ម៉ាំា ត្លុបេទូើ�បានូ...!

ការងារបេនូះសា� ំបេហើយ ម�នូបាច់
ពាក់ខ្មែ�ែម្រាកវាត់្លុ��វត្លុិ�ភាពក៏បានូ។

អូបេ�
រ�ចបេហើយ។

អីយាា�់...!

�ីហុឹង!?

វវីរបេហើយ!

អុកណ្តាក៏បានូ 
 ជី�យបេ�ឡានូបេពទូយមក!



ពាក់ឧ�ករណ៍ការពារ (ម�ក��វត្លុិ�ភាព

ខ្មែ�ែ  ម្រាក វាត់្លុ ��វតិ្លុ�ភាព ខ្មែ�ួកបេជីើង

ម�នូងាយរអ�ល់) ឲ្យយបានូម្រាតឹ្លុមម្រាតូ្លុវ។

ខ្មែផកុខាងបេម្រាកាយរ��់ឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ងគឺំ�ា�់បេហើយចបេងា�ត្លុ បេហត្លុ�បេនូះម្រាត្លុូវយល់់�ឹងឲ្យយបានូល់ាថ្នាវា

ម៉ាំនូហ្កានូ��័យ�ូចជាការបាត់្លុលំ់នឹូងបេ�ែើឲ្យយរអ�ល់ធុ្លាក់ជាបេ�ើម បេហើយម្រាតូ្លុវបេ�ែើការបេដ្ឋាយបេ�រពក �ួនូចា�់។

1

3

បេ�ើងច�ះបេដ្ឋាយបេម្រា�ើត្លុមាក់ខ្មែ�ែម្រាកវាត់្លុ��វត្លុិ�ភាព

�បេណាើ រ ទូ�់លំ់នឹូងបេដ្ឋាយ3ចំណ� ច

�បេណាើ រក�ំខានូ។

2

បេ�ើមួីបេ�ែើការបេដ្ឋាយ��វត្លុិ�ភាពបេ�បេល់ើជីបេណាើ រCASE3
�រ��មក

�ំ�ំឮថ្នាបេលាកបានូបេ�ែើការបេដ្ឋាយ
ម�នូពាក់ខ្មែ�ែ  ម្រាក វាត់្លុ ��វត្លុិ�ភាព។

បាទូម្រាត្លុូវបេហើយ...។

បេ�ើបេទាំះជាសា� ំនឹូង
ការងារក៏បេដ្ឋាយ 

ហ្កាមបេមើល់�សាល់។

 បេម្រា�ះថុ្នាក់ធុ្លាក់ពីឡានូ
ម្រាក��កបេ�ត្លុ�ងរងរ���គឺំ

បេកើត្លុម៉ាំនូ �ឹក ញា�់ណ្តា�់ណ្តា។

�ំ�ំ�ុ�នូឯង

គំ�ត្លុថ្នាម�នូអីបេទូ...។

ពីបេពល់បេនូះបេ��ូម
បេ�ែើការបេដ្ឋាយបេ�រព

ក �ួនូចា�់ឲ្យយម្រាតឹ្លុមម្រាត្លុូវណ្តា!
�ំ�ំយល់់បេហើយ!



បេពល់�ាះពាល់់ខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូបេដ្ឋាយផ្ទាា ល់់ ម្រាត្លុូវផ្ទាា ច់ចរនូាបេ�ុើង

បេហើយម្រាបា�់អកុពាក់ព័នូធថ្នាកំព�ងខ្មែត្លុបេ�ែើការងារក�ំខានូ។

ការកាយទូមុ៉ាំក់�ាច់

កុ�ង��ី�ូ

ការធុ្លាក់ពីជីបេណាើ រឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង

ការយកវត្លុិ�ចខ្មែមុកបេច�

ពីខ្មែ�ែពានូ�ឹកជីញូូ្ជូនូ

កុ�ងការបេ�ែើការបេ�កុ�ង��ី�ូ ម្រាត្លុូវបេ�ែើការបេដ្ឋាយបេ�រពក �ួនូចា�់

បេម្រាកាមវត្លុាម៉ាំនូរ��់��គំគល់�ក�បេងាត្លុការណ៍ក�ំខានូ។

បេពល់ បេ�ើង ច�ះជីបេណាើ រឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង ម្រាត្លុូវ បេម្រា�ើត្លុមាក់ខ្មែ�ែម្រាកវាត់្លុ��វត្លុិ�ភាព

បេហើយទូ�់�ុ�នូបេដ្ឋាយ3ចំណ� ចកុ�ងចំបេណ្តាមនៃ�បេជីើង�ងខាងជានូ�ចច។

ចំណ� ច�ំខាន់ូខ្មែ�ល់ចង់ឲ្យយម្រា�យ័ត្លុុកុ�ងវ ��័យផល់�ត្លុកមែបេ�ត្លុ�ងលាយបេ��ច

យល់់ចា�់បេហើយបេ�ថ្នា
បេម្រា�ះថុ្នាក់គឺំបេ�ខ្មែកួរៗ�ុ�នូ
បេដ្ឋាយបេយើងម�នូនឹូកសាែ នូ?

បេ�ើមួី��វតិ្លុ�ភាពអនាម័យបេ�

កខ្មែនូុងបេ�ែើការ សាែ រតី្លុរ��់មុ៉ាំក់ៗ

នូ�ងការបេ�រពក �ួនូចា�់គឺំ�ំខាន់ូ។

ម្រាត្លុង់បេនូះ បេតាះបេយើង
ម្រាកបេ�កបេមើល់ករណី
��កាមាងបេទូៀត្លុ។

ចំណ� ចឆ្អឹគងៗរ��់

ត្លុ�អងគគឺំ��បេ�ៀង

នឹូងអុកណ្តាមុ៉ាំក់។
ហ�ឹម?

ម៉ាំនូនូ�យាយអីខ្មែមនូ?



�ូមម្រា�យ័ត្លុុចំបេពាះចំណ� ចបេនូះផងខ្មែ�រ! 

គំនូុឹះបេ�ើមួី��វត្លុិ�ភាពនូ�ង���ភាព!

ជីបេណាើ រតូ្លុច1 ការម្រាត្លុូវបានូទូ�ងើូរ��2 ការបេច��ំបេណើ រភុាមៗ3

វ ��័យផល់�ត្លុកមែ

 បេ�ត្លុ�ងលាយបេ��ច

ជីបេណាើ រតូ្លុច �ូបេចុះបេពល់ម្រាតូ្លុវទឹូកបេ�ើម 

ម្រាត្លុូវម្រា�យ័ត្លុុជាព�បេ��ក�ំឱ្យយរអ�ល់។

បេពល់សាទូ�ងើូរទូ�ក ម្រាត្លុូវបេ�ែើបេដ្ឋាយម្រា�ុង

ម្រា�យ័ត្លុុឲ្យយបានូម្រាគំ�់ម្រា�ន់ូក�ំឲ្យយ��នៃ�។

បេពល់បេ�ែើការបេ�ខាងបេម្រាកាយឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង

ម្រាត្លុូវនូ�យាយ ម្រាបា�់អុកបេ�ើក�របេហើយពាយាម

ការពារបេម្រា�ះថុ្នាក់។

បេ�កុ�ងបេរាងចម្រាក ម្រាត្លុូវម្រា�កាន់ូខូា�់ការពាក់ម�ក��វត្លុិ�ភាព

បេហើយបេ�ើរបេដ្ឋាយម្រា�ុងម្រា�យ័ត្លុុឲ្យយបានូម្រាគំ�់ម្រា�ន់ូនឹូង

កខ្មែនូុងម៉ាំនូកមា�់ម�នូបេ�ែើឬនៃផាផុូវខ្មែ�ល់បេ�ើរបេល់ើ។

ម្រាត្លុូវ ពាក់ ខ្មែ�ួក បេជីើង ��វត្លុិ�ភាពក�ំខានូបេម្រាពាះ �ំណ្តាកបេត្លុ�ាបេ�ត្លុ�ងឬ 

ឧ�ករណ៍ �ៃន់ូៗក៏ អាចនឹូង ធុ្លាក់ម្រាត្លុូវបេជីើងផងខ្មែ�រ។

ចំណ� ចម្រាត្លុូវម្រា�ុងម្រា�យ័ត្លុុរ��់ឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង

ចំណ� ចម្រាត្លុូវម្រា�ុងម្រា�យ័ត្លុុបេពល់បេ�ើរ ចំណ� ចម្រាតូ្លុវម្រា�ុងម្រា�យ័ត្លុុចំបេពាះ�នូា�់បេត្លុ�ា

បេម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ

គឺំម�នូខ្មែមនូជាបេរឿងអុក�នៃទូបេនាះបេទូ 

វាគឺំជា�ញ្ជាំើ បេ�ខ្មែកួរៗ�ុ�នូបេយើង។

ការម្រាបា��័យទាំក់ទូង�ុ

បេ�កខ្មែនូុងបេ�ែើការ

ជាម្រា�ចំាំនៃ�ៃក៏�ំខាន់ូ

ផងខ្មែ�រ �ម្រាម៉ាំ�់កុ�ង

ករណីម៉ាំនូអែីបេកើត្លុបេ�ើង។

អូបេ�!

�ំ�ំនឹូង�ំម្រា�ឹងបេ�ែើការរាល់់នៃ�ៃបេដ្ឋាយ
ម្រា�យ័ត្លុុនឹូងបេម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ!

ម្រាតូ្លុវចងចំាំថ្នាការបេ�រព

ក �ួនូចា�់គឺំជាការការពារ

"�ុ�នូម្រាបាណ" "ម្រាគំួសារ"

នូ�ង "ការរ�់បេ�" រ��់បេយើង។



បេច�ផាយ ខ្មែ�មីនាឆំុ្នាំ2022

បេច�ផាយបេដ្ឋាយ៖ ម្រាក��ង��ខា��បាល់ការងារនូ�ង����ម៉ាំល់ភាព

បេរៀ�ចំបេដ្ឋាយ៖ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

�ហការជាម�យ៖ ការងារ�ណះ� ះ�ណ្តាះ ល់ការអ�់រនំូ�ង�ម៉ាំា រឧ�បេទូ�

អំពី��វត្លុិ�ភាពពាក់ព័នូធនឹូងវ ��័យផល់�ត្លុកមែបេ�ត្លុ�ងលាយបេ��ច

ផល់�ត្លុបេដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ខ្មែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរត្លុុ�កម៉ាំ� ំងហ្កាា អំពី

��វត្លុិ�ភាពអនាម័យកុ�ងវ ��័យផល់�ត្លុកមែបេ�ត្លុ�ងលាយបេ��ច

បេតាះព�ចាំរណ្តាថ្នាបេត្លុើកខ្មែនូងុណ្តាខ្មែ�ល់ម៉ាំនូបេម្រា�ះថុ្នាក់!

ការហែឹកហែឺនូពាករណ៍ហ្កានូ��័យ (KYT)

បេនូះជាចំណ� ចនៃនូហ្កានូ��័យ!

បេតាះសាកល់ួងគំ�ត្លុថ្នាបេត្លុើម៉ាំនូចំណ� ចខ្មែ�ល់ម៉ាំនូបេម្រា�ះថុ្នាក់បេផែងបេទូៀត្លុឬបេទូ។

បេតាះយល់់�ឹងពីហ្កានូ��័យខ្មែ�ល់លាក់�ុ�នូកុ�ងការងារបេ�កខ្មែនូុងបេ�ែើការ!

��កាជាម�យរ�ូភាព

ម្រា�ុងម្រា�យ័ត្លុុឲ្យយបានូម្រាគំ�់

ម្រា�ន់ូនឹូង កខ្មែនូុងម៉ាំនូកមា�់ម�នូ

បេ�ែើឬនៃផាផុូវខ្មែ�ល់បេ�ើរបេល់ើ បេ�ើមួី

ក�ំឲ្យយរអ�ល់��ល់។

បេ�ើមួីបេម្រាត្លុ�មនឹូងការបេ�ើក

�យបេម្រាកាយ ក�ំចូល់បេ�ខាង

បេម្រាកាយឡានូម្រាក��កបេ�ត្លុ�ង។

បេ�ើងច�ះបេដ្ឋាយបេម្រា�ើត្លុមាក់

ខ្មែ�ែម្រាកវាត់្លុ��វត្លុិ�ភាពបេហើយ

ទូ�់លំ់នឹូងបេដ្ឋាយ3ចំណ� ច

ក�ំខានូ។



ទំូនាក់ទំូនូងសាក��រព័ត៌្លុម៉ាំនូអំពីឯកសារបេនូះ

ការ �យាល័់យ��វត្លុិ�ភាព 

 នៃនូខ្មែផកុ��វត្លុិ�ភាពអនាម័យ 

 នៃនូនាយកដ្ឋាា នូ�ាង់ដ្ឋារការងារ 

 នៃនូម្រាក��ង��ខា��បាល់ការងារនូ�ង����ម៉ាំល់ភាព


