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

នៃនិសិ�វ�ិិភាពីនិិងអនា�័យសិម្រា�ប់់មើ�កអុកដែ�លមើ�ើើការមើ�កដែនិែងការងារដែ�លអនិ�វ�ាការងារដែ�ក។

鉄工作業の安全衛生
まん が で わ か る ភាសាដែ�ែរ

クメール語

ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ងការងារដែ�ក




អូ!

នៃ�ៃមើនិះមើយើងនឹិងមើរៀនិអំពីី
សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ

កុ�ងការងារដែ�ក!

ម្រា�ូវមើម្រាប់ើវ�ិ�ធា��មើ�ើ��ៃន់ិៗ

មើ�ើើពីីដែ�កមើ�ើយប់ញ្ជាា �ា សិ�ីនិ
ផងដែ�រ អ�ីចឹឹងម្រា�ូវដែ�ម្រាប់យ័�ុ

ជាពិីមើសិសិចំឹមើ�ះសិ�វ�ិិភាពី។

ដែ�និមើ�ើយ!

មើ�ើមើ�ើើការងារ
ដែប់ប់ណាមើ�?

គួំរម្រាប់យ័�ុ
នឹិងអើី�ែះ
មើ�ណ។

"ម្រា�ូវបានិ�ប់/ម្រា�ូវបានិទាក់ចូឹល" និិង
"ខ្ទាា �/ធាែ ក់ម្រា�ូវ" �និមើលើសិ�ក់កណាា ល

នៃនិចំឹនួិនិសិរ�ប់។ មើ���អើីបានិជាម្រា�ូវបានិ�ប់
ម្រា�ូវបានិទាក់ចូឹលមើ�ណ?

សូិ�ីីដែ�មើ�កដែនិែងមើ�ើើការ
ដែប់ប់មើនិះក៏មើដ្ឋាយ ក៏

មើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារគឺំកំពី�ង
ដែ�មើកើ��និមើ�ើងដែ�រ។

មើតាះឥ�ូវ មើយើងមើ�ើលពីី
�ូលមើ���ចឹ�ីងនៃនិ
មើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ។

ឯកសារមើ�ង៖ ម្រាកសួិងសិ�ខ្ទាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី "ទិិនិុន័ិយមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ
 (សាែ ប់់/ម្រា�ូវសិម្រា�កពីីការងារ4នៃ�ៃមើ�ើង)" (ឆំុ្នាំ2012-2017)

(សិរ�ប់ 1076 ករណីដែ�លម្រា�ូវចា�់ទិ�កថ្នា�ក់ព័ីនិធនឹិងការងារដែ�ក)

1 ម្រា�ូវបានិ�ប់/ម្រា�ូវបានិទាក់ចូឹល 32%

2 ខ្ទាា �/ធាែ ក់ម្រា�ូវ 23%

3 រអិល�ួល 8%

4 ម្រា�ូវបានិប់�កប់ាះ 7%

5 បាក់រលំ/�ួលរលំ 7%

អម្រាតាមើកើ�មើ�ើងនៃនិមើម្រា�ះថុ្នាក់សាែ ប់់របួ់សិអម្រាតាមើកើ�មើ�ើងនៃនិមើម្រា�ះថុ្នាក់សាែ ប់់របួ់សិ
មើដ្ឋាយសារការងារដែ�កមើដ្ឋាយសារការងារដែ�ក



ម្រា�ូវមើ�ើយ។

ថ្នាមើ�ាចឹ?

មើតាះឥ�ូវ
មើយើងមើ�ើលករណីជាក់�ក់

នៃនិមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ!

ឬនៃ�ឬចឹ�ងម្រា��នៃ�ម្រា�ូវបានិ�ប់ចឹមើនាែ ះ
មើម្រាគំឿងដែ�ក។ �ាាងមើទិៀ� ក៏�និករណី

មើ�សា�នៃ�ម្រា�ូវបានិទាក់ចូឹល
�ា សិ�ីនិសាើ និមើពីលកំពី�ងសាើ និផងដែ�រ។

មើ���អើី បានិ ជា
មើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ

 មើកើ�មើ�ើង?

ការ�ិនិបានិមើ�រពីកីួនិចឹាប់់
សិម្រា�ប់់ធានាសិ�វ�ិិភាពី គឺំជា

�ូលមើ���ចឹ�ីង។

ឧទា�រណ៍ �និករណីនៃ�ឬម្រា��នៃ�

ម្រា�ូវបានិទាក់ចូឹលកុ�ងដែផុកវលិនៃនិ

ដែ�ែ�និ�ឹកជញ្ជូាូ និមើម្រាប់ើកង់វលិជាមើ�ើ�

ជាឧទា�រណ៍ មើ�ើ�និ
កីួនិចឹាប់់ដែប់ប់ណា�ែះ?

អ�ីចឹឹងមើទិ?

�ំ�ំសាែ និដែ��និកីួនិចឹាប់់
សិែ�គំសាែ ញជាងមើនិះ។

 មើ�ើ�ីី ការ�រ 
មើម្រា�ះថុ្នាក់ ការងារ ការ

អនិ�វ�ាកីួនិចឹាប់់ឲ្យយបានិ
សិពីើម្រាគំប់់គឺំសំិខ្ទាន់ិណា !

បាទិ...!

មើពីលម្រា�ួ�ពិីនិិ�យឬជួសិជ�ល ម្រា�ូវមើ�ើើ
�ាងណាក�ំឲ្យយ�ា សិ�ីនិ�ំមើណើ រការ�ូចឹជាបិ់ទិ

មើភិែើងជាមើ�ើ�។ វាសំិខ្ទាន់ិដែ�ល��និ�ំបូ់ងម្រា�ូវធានា
សិ�វ�ិិភាពីប់រមិើវណការងាររចួឹសឹិ�មើ�ើើការងារ។

* កីួនិចឹាប់់សិម្រា�ប់់ធានាសិ�វ�ិិភាពី ម្រា�ូវបានិប់មើងើើ�មើ�ើងមើដ្ឋាយយកប់ទិពិីមើសា�ន៍ិនៃនិការប់រាជ័យនិិងមើម្រា�ះថុ្នាក់ជាមើម្រាចឹើនិកនិែង�កជាមើ�មើរៀនិ

�ិនិដែ�និម្រា�ឹ�ដែ�ចឹាប់់ប់ទិប់ីញ្ជូញ�ាិប់ា�មើណាះ ះមើទិ។



ជាពិីមើសិសិ  មើម្រា�ះថុ្នាក់ មើដ្ឋាយសារ�ា សិ�ីនិសិាូចឹ
នឹិងនំាឲ្យយរបួ់សិ�ៃន់ិ។ មើប់ើ មើម្រាគំឿងដែ�កដែ�ល

សិាូចឹមើ�ើងវលិ ឬការ�ពក់�ិនិបានិលអ ក៏អាចឹនំា
ឲ្យយធាែ ក់ឬមើម្រាគំឿងដែ�កដែ�លចឹងមើនាះរលំក៏�និ។

មើម្រាគំឿងដែ�ក�និទិ�ៃន់ិ�ល់រាប់់រយគីំ�ូ។ មើប់ើ
ប់�កកាលឬសិងើ�់ពីីមើលើ នឹិងប់ណាា ល

ឲ្យយសាែ ប់់ក៏�និ។

មើ�ជាប់់នឹិង
មើម្រា�ះថុ្នាក់ដែ��ាង។

អ�ីចឹឹងមើ�ើយបានិជា

ការមើ�រពីកីួនិចឹាប់់ឲ្យយ

បានិម្រាបាក�គឺំសំិខ្ទាន់ិ។

ជា�ួយ�ុមើនិះ មើ�ើ�ីីការ�រ
រាងកាយ�ែួនិឯង ការ�ក់

ឧប់ករណ៍ការ�រក៏សំិខ្ទាន់ិដែ�រ។

�និមើម្រាចឹើនិម្រាប់មើភិទិ មើ�ើយចំាបាច់ឹ
ម្រា�ូវមើម្រាជើសិមើរ ើសិឧប់ករណ៍ការ�រម្រា�ូវ
នឹិងការងារ មើ�ើយ�ក់ឲ្យយម្រា�ឹ�ម្រា�ូវ។

មើ�ើជា��ែតាគួំរ
ម្រាប់យ័�ុនឹិងអើី�ែះ?

សាា ល់ 4S មើទិ?
4S គឺំ សិម្រា�ិ�សិម្រា�ំង(Seiri)

សិណាា ប់់ធុាប់់(Seiton) សិ�អ �
(Seiso) សិាង់ដ្ឋារ(Seiketsu)។ វាគឺំជា

�ូលដ្ឋាា និនៃនិសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ។

សិម្រា�ិ�សិម្រា�ំង សិណាា ប់់ធុាប់់ សិ�អ � សិាង់ដ្ឋារ

ដែប់ងដែចឹករប់ស់ិ

ម្រា�ូវការនិិងរប់ស់ិ

�ិនិម្រា�ូវការ មើ�ើយ

មើបាះមើចាលរប់ស់ិ

�ិនិម្រា�ូវការ

មើ�ើើឲ្យយអាចឹយក

រប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវការ

បានិភាែ �ៗ

ម្រាគំប់់មើពីល

សិ�អ �ឲ្យយសាអ �

មើដ្ឋាយក�ា �់

សំិរា� ភាពីក�ើក់

រកាសិភាពីសាអ �

�ែ និភាពីក�ើក់មើ�

�ែួនិម្រាបាណ សិមើ�ែ�ក

បំ់�ក់ ជ�ំវញិ�ែួនិ

រប់ស់ិ�ិនិម្រា�ូវការរប់ស់ិ�ិនិម្រា�ូវការ

ម្រា�ូវការម្រា�ូវការ

អ�ីចឹឹងមើតាះ

មើយើងមើ�មើ�ើល

ទីិតំាងផ្ទាា ល់
ជាក់ដែសិាងដែ��ាង!



CASE 1
ម្រាប់យ័�ុនឹិងអីវាាន់ិដែ�លមើ�ង!

អរ�ណ សួិសិាី។ របួ់សិ�ុឹង�ី?

មើដ្ឋាយសារ....

មើពីលកំពី�ងមើ�ើរមើពីលកំពី�ងមើ�ើរ

ប់មើណាើ រមើ�ើលទូិរសិពីាប់មើណាើ រមើ�ើលទូិរសិពីា

ប់មើណាើ រ�ូចឹរាល់�ងប់មើណាើ រ�ូចឹរាល់�ង

�សាប់់ដែ��សាប់់ដែ�

ជំពីប់់ មើជើង ជំពីប់់ មើជើង 

មើ� ប់�កមើ� ប់�ក

 ប់មើងាា ល មើភិែើង។ ប់មើងាា ល មើភិែើង។

ក�ំមើ�ើរប់មើណាើ រ
មើម្រាប់ើទូិរសិពីាប់មើណាើ រ
មើម្រា�ះថុ្នាក់ណា។

អូមើ� �ល់មើពីល
សិម្រា�កនៃ�ៃម្រា�ង់មើ�ើយ!

ឮថ្នា
ប់�កកាលនឹិង
ប់មើងាា លមើភិែើង?

ម្រា�ូវខ្ទាែ ំងណា។ មើ�

មើ�ើ�មើ�មើ�ើយមើទិ។

មើ�ើលប់និាិចឹ
មើ�ើល។



មើ�ើយម្រា�ូវបានិប់ង
ម្រាបាប់់ឲ្យយម្រាប់យ័�ុ។

មើ�...!?

អា!

អូយ



CASE 1 សិរ�ប់�ក

សូិ�មើ�រពីកីួនិចឹាប់់
�ក់ឧប់ករណ៍ការ�រ!

ម្រាប់កាន់ិខ្ទាា ប់់ការមើ�ើរតា� ផែូវ 
សិ�វ�ិិភាពី!1 2

សូិ�ម្រាប់យ័�ុជា�ួយឡានិមើលើកអីវាាន់ិផងដែ�រ!TIPS

ក�ំមើ�ើរកា�់ពីី���ឬពីីមើម្រាកាយ
ឡានិមើលើកអីវាាន់ិ។

ម្រាប់យ័�ុនឹិងនៃ�ចូឹករប់ស់ិ
ឡានិមើលើកអីវាាន់ិ។

មើពីលមើ�ើរកា�់ សូិ�ពិីនិិ�យថ្នាឡានិមើលើកអីវាាន់ិឈប់់មើសិៃ��
មើ�ើយផាល់សិញ្ជាញ មើដ្ឋាយដែ�សិកម្រាបាប់់អុកមើប់ើកប់រជានិិចឹា។

មើទាះបី់ឡានិមើលើកអីវាាន់ិឈប់់មើសិៃ��ក៏មើដ្ឋាយ
សូិ�ម្រាប់យ័�ុក�ំឲ្យយជំពីប់់នឹិងនៃ�ចូឹករប់ស់ិវា។

កុ�ងប់រមិើវណមើរាងចឹម្រាក សូិ�មើ�ើើ�ំមើណើ រតា�ផែូវសិ�វ�ិិភាពី។មើ�ប់រមិើវណដែ�លម្រា�ូវ�ក់�ួកការ�រកុ�ងមើរាងចឹម្រាក

សូិ�មើ�ើើ�ំមើណើ រមើដ្ឋាយ�ក់�ួកការ�រ។

�ិនិម្រា�ឹ�ដែ�ប់ា�និ�ុឹងមើទិ

�ួកការ�រក៏�ិនិបានិ

�ក់! មើប់ើប់ាះម្រា�ូវកាល

គឺំអាចឹសាែ ប់់ណា!

ឮថ្នា

ប់�កកាលនឹិង

ប់មើងាា លមើភិែើង?

ម្រា�ូវខ្ទាែ ំងណា។ មើ�

មើ�ើ�មើ�មើ�ើយមើទិ។

របួ់សិ �ៃន់ិ�ៃរ�ល់ 
បាក់ ឆ្អឹអឹងជំនីិ ដែ�

លអមើ�ើយដែ�ល�ិនិ
ប់ាះ�ល់អាយ�ជីវ�ិ...។

ប់ា�ដែនិា

ម្រា�ូវមើ�ើរតា�ផែូវសិ�វ�ិិភាពី!
មើពីលមើ�ើរកា�់តា�ចំឹមើ�ៀង

មើពីលមើគំកំពី�ងមើ�ើើការងារសិាូចឹ
កីួនិចឹាប់់គឺំម្រា�ូវដែ�សិកម្រាបាប់់

អុកមើ�ើើការងារសិាូចឹណា! ក�ំមើ�
ដែកីរអីវាាន់ិដែ�លមើ�ងមើដ្ឋាយ

�ែ និការអនិ�ញ្ជាញ �!

�ិនិម្រា�ឹ�ដែ�ប់ា�និ�ុឹងមើទិ

�ួកការ�រក៏�ិនិបានិ

�ក់! មើប់ើប់ាះម្រា�ូវកាល

គឺំអាចឹសាែ ប់់ណា!

វាសំិខ្ទាន់ិដែ�លម្រា�ូវពិីចារណា

ជានិិចឹាថ្នាមើ�ើមើម្រា�ះថុ្នាក់�និ

ប់ងើប់់�ែួនិមើ�កដែនិែងណាឬអ�់។

�ិនិម្រា�ឹ�ដែ�មើពីលកំពី�ងមើ�ើើ

ការងារដែ�ល�ែួនិទិទួិល��សិម្រា�ូវ

ប់ា�មើណាះ ះមើទិ មើពីលមើ�ើើ�ំមើណើ រកុ�ង

ប់រមិើវណមើរាងចឹម្រាកឬមើពីលមើ�ើើ�ំមើណើ រ

មើ�មើ�ើើការ ក៏ម្រា�ូវមើ�ើើអើី�ួយមើដ្ឋាយ

ម្រាប់មើ�ើលមើ�ើលមើម្រា�ះថុ្នាក់ដែ�រ។

បាទិ។



CASE 2
ម្រាប់យ័�ុនឹិងការម្រា�ូវបានិ�ប់!

��ឹប់!

ម្រា�ឹ�មើនិះការងារមើរៀប់គំរ�ុក៏មើ�ើយ

បានិម្រាប់ដែ�ល�ក់កណាា លដែ�រ។

បាទិ។

�កមើនិះប់និាិចឹ
បានិមើទិ?

បាទិ!

ចំាប់និាិចឹណា។ ក�ំមើ�ើើការ
តា�ចិឹ�ាឯង

ដែ��ុក់ឯងណា។

បាទិ។

5 នាទីិមើម្រាកាយ�ក —

យូរមើ�ាែះ។

… ម្រា�ឹ�ទំិ�ំប់ា�និមើនិះមើ�ើលមើ�
�ុក់ឯងក៏ជញ្ជូាូ និបានិដែ�រ។

យូរមើពីក ចំាដែលងបានិមើ�ើយ!!

ការ ងារមើ����បានិមើម្រាចឹើនិ
ដែ���់មើ�ើយ…

អី�ាស់ិ!
រលំមើ�ើយ។



អូយ!

ឈឺប់ា�ដែនិា
�ិចឹម្រា�ូវសិាីឲ្យយមើ�...?

ក�ំ��់អ�ីចឹឹង។

ឲ្យយរង់ចំាយូរមើ�ើយ! 
សិ�ំមើទាសិ�ក
យឺ�មើ�ើយ។

!

មើ�? ��និ�ុឹងមើ�ើើការ
�ុក់ឯងដែ�និ?

�ំ�ំមើ�ើើ�ុក់ឯង
បានិណា។

មើ�ាចឹបានិមើ�ើើ ការ ដែ� �ុក់ ឯង?
ដែម្រាកងម្រាបាប់់ថ្នាក�ំឲ្យយមើ�ើើការ�ុក់ឯង�ី!

មើ�!!  នៃ�
�ី�ុឹង?

មើ�ើ�ខ្ទាែ ំង
បា�់

មើ�មើ�ើយ!

ប់ងមើ�ការ!
វវីរមើ�ើយ!



CASE 2 សិរ�ប់�ក

សូិ�មើ�រពីតា�
ប់ញ្ជាា ការងារឲ្យយបានិលអ!

មើប់ើ�និរបួ់សិ សូិ�
រាយការណ៍ភាែ � ៗ !1 2

មើប់ើ�និអើីមើកើ�មើ�ើង សូិ�រាយការណ៍ ទាក់ទិង

ពិីមើម្រា�ះមើ�ប់ល់ក�ំខ្ទានិ។

● ・បំ់ដែណកដែ�ល�ំ �ៃន់ិ ម្រា�ូវមើ�ើើមើដ្ឋាយ

�ុ 2 នាក់។

●・ មើពីលប់ដែងើរបំ់ដែណក ម្រា�ូវពិីនិិ�យថ្នា

�ែ និអុកមើ�ើើការមើផែងមើ�ជ�ំវញិ។

● ・អុកមើ�ើើការជ�ំវញិផងដែ�រ �ិនិម្រា�ូវមើ�ដែកីរ

មើពីលកំពី�ងប់ដែងើរបំ់ដែណកមើទិ។

សូិ�ម្រាប់យ័�ុនឹិងផលិ�ផល�ំមើ�ើងសាកលីងផងដែ�រ!TIPS

សូិ�មើ�ើើការងារមើដ្ឋាយចំឹនួិនិ�និ�សិែដែ�លម្រា�ូវបានិម្រាបាប់់

ក�ំមើ�ើើតា�ចិឹ�ាឯង។

មើពីលប់ដែងើរផលិ�ផល�ំមើ�ើង
សាកលីងដែ�លបានិ�ំមើ�ើង
ផារមើ�ើយ ម្រា�ូវម្រាប់យ័�ុ�ូចឹ
ខ្ទាងមើម្រាកា�។

… ម្រា�ឹ�ទំិ�ំប់ា�និមើនិះមើ�ើលមើ�

�ុក់ឯងក៏ជញ្ជូាូ និបានិដែ�រ។

យូរមើពីក ចំាដែលងបានិមើ�ើយ!!

ឈឺប់ា�ដែនិា

�ិចឹម្រា�ូវសិាីឲ្យយមើ�...?

ក�ំ��់អ�ីចឹឹង។

មើ�ើ�ខ្ទាែ ំង
បា�់

មើ�មើ�ើយ!

〇〇整形外科

 �ិនិនឹិកសាែ និ
ថ្នាបាក់ឆ្អឹអឹង

មើសាះ។

ការងារដែ�លម្រា�ូវបានិកំណ�់ថ្នា "មើ�ើើ 2 នាក់"
មើទាះបី់មើ�ើលមើ�ងាយ�សិួលដែ�វា�និមើម្រា�ះថុ្នាក់

�ូមើចឹុះ�ិនិម្រា�ូវមើ�ើើ�ុក់ឯងតា�ដែ�ចិឹ�ាឯងមើទិ។

ម្រា�ូវមើ�រពីតា�ប់ញ្ជាា ការងារ
ឲ្យយបានិលអ!

មើ�ើយមើពីលរបួ់សិ ក�ំ�ក់បំាង
ម្រា�ូវ រាយការណ៍ ភាែ �។

មើម្រា�ះរាងកាយ
�ែួនិឯងគឺំ

សំិខ្ទាន់ិជាងមើគំ!

…!

�ំ�ំគួំរដែ�
រាយការណ៍ភាែ �ៗ។  

សិ�ំមើទាសិ។

�និាីរមើពីទិយវះកា�់�និាីរមើពីទិយវះកា�់ 〇〇 〇〇



CASE 3
�ា សិ�ីនិសូិ�មើម្រាប់ើម្រាបាស់ិឲ្យយសិ��សិប់!

បិ់ទិ
ក�ងតាក់

នៃផា���កា�់
ក៏សាអ �ដែ�រ។

 មើ�មើទិៀ�
មើ�ើយណា!

អូមើ�!

មើ�? �ី�ុឹង?

មើ�វនៃ�អាវខ្ទាា �
មើ�ណាបា�់។

ម្រាប់យ័�ុក�ំឱ្យយ�ប់
ម្រា��នៃ�កុ�ងអងាំ
ឬកង់វលិណា។

រកអ�់មើ�ើញមើទិ។
�ែ និជមើម្រា�ើសិមើទិ
មើ�ើើការវញិសិិនិ។

អងាំ

ដែ�ែ�និ�ឹកជញ្ជូាូ និមើម្រាប់ើកង់វលិ



ប់និាការងារវញិ!

មើ�? កំាបិ់�វលិ
យឺ�មើ�ៗមើ�ើយ។

សំិមើ�ងកា�់ក៏ចឹដែ�ែក
ដែផែងក៏មើចឹញ�កមើទិៀ�។

�ូចឹមើទិ�ឹង?

កមើ�ាចឹដែ�កក៏�ិចឹ។ រាង
ក៏ចឹដែ�ែក �ូចឹ�ាច់ឹ។

អីយាូយ!?

អូយ!!

!! 非常停止

�ី�ុឹង!? នៃ�ទាក់ចូឹល 
កំាបិ់�

កំពី�ងវលិ!

បិ់ទិប់ញ្ជូឈប់់ម្រា�អាសិនិុបិ់ទិប់ញ្ជូឈប់់ម្រា�អាសិនិុ



CASE 3 សិរ�ប់�ក

��និមើពីល�ា សិ�ីនិឈប់់
សូិ�ក�ំប់ាះ!

មើ�វនៃ�អាវសូិ�បិ់ទិ
ឲ្យយបានិម្រា�ឹ�ម្រា�ូវ!1 2

ករណី�និប់ញ្ជាា មើកើ�មើ�ើងកុ�ងការងារមើម្រាប់ើ�ា សិ�ីនិTIPS

បិ់ទិមើភិែើង ប់ញ្ជូឈប់់�ា សិ�ីនិ។
រាយការណ៍មើ�អុកទិទួិល��សិម្រា�ូវ

មើ�កដែនិែងមើ�ើើការ មើ�ើយរង់ចំាសាា ប់់ប់ញ្ជាា ការងារ។

មើប់ើ�និប់ញ្ជាា មើកើ�មើ�ើងកុ�ងការងារមើម្រាប់ើ
�ា សិ�ីនិ �ំបូ់ងសូិ�បិ់ទិ�ា សិ�ីនិក�ំខ្ទានិ។

�ា សិ�ីនិ�ិនិម្រា�ូវប់ាះមើដ្ឋាយចិឹ�ាឯងមើទិ សូិ�រាយការណ៍
មើ�ថុ្នាក់មើលើមើ�ើយរង់ចំាសាា ប់់ប់ញ្ជាា ការងារ។

នៃ�អាវអាចឹនឹិងម្រា�ូវទាក់ចូឹលដែផុកដែ�លវលិ

�ូមើចឹុះសូិ�បិ់ទិមើ�វឲ្យយបានិម្រា�ឹ�ម្រា�ូវ។

ពិីមើសិសិម្រា�ង់ដែផុក�និចឹលនារប់ស់ិ�ា សិ�ីនិ សូិ�មើម្រាប់ើជក់ 

ម្រាចាសិ ក�ំប់ាះមើដ្ឋាយនៃ�ផ្ទាា ល់។

នៃផា���កា�់

ក៏សាអ �ដែ�រ។

សំិមើ�ងកា�់ក៏ចឹដែ�ែក

ដែផែងក៏មើចឹញ�កមើទិៀ�។

�ូចឹមើទិ�ឹង?

មើ�?

អីយាូយ!?

�ា សិ�ីនិកំពី�ងវលិ មើទាះបី់យឺ�
ក៏មើដ្ឋាយ ក�ែ ំង�និ�សិែ�ិនិឈុះ

វាមើទិមើម្រា�ះវាក�ែ ំងខ្ទាែ ំងជាង
មើយើង�ល់មើ�រាប់់�ង អ�ីចឹឹង�ិនិ
ម្រា�ូវមើ�ជិ�វាមើដ្ឋាយ�ិនិចំាបាច់ឹ

មើនាះមើទិ។

មើទាះបី់ចឹ�ចឹបូូ់��ងប់ញ្ជូឈប់់ក៏មើដ្ឋាយ

ក៏មើ�ខ្ទាងកុ�ង កង់កំពី�ងវលិដែ�រ។

មើពីលសិ�អ �កមើ�ាចឹដែ�ក
ម្រា�ូវមើម្រាប់ើជក់មើបាសិជានិិចឹា!

អាចឹបា�់ប់ង់
នៃ�ណា!

មើប់ើឮសំិមើ�ង�ិនិម្រាប់ម្រាក�ី ម្រា�ូវប់ញ្ជូឈប់់
�ា សិ�ីនិ មើ�ើយមើ�អុកទិទួិល��សិម្រា�ូវ

មើ�កដែនិែងមើ�ើើការភាែ �!

មើលើសិពីីមើនិះ មើ�វ
សិមើ�ែ�កបំ់�ក់

ការងារក៏ក�ំទិ�ក

ទំាងរបូ់�អ�ីចឹឹង។

�ំ�ំនឹិងម្រាប់យ័�ុឲ្យយខ្ទាែ ំង។

បាទិ...។



យល់ចឹាស់ិមើ�ើយមើ�ថ្នា
មើម្រា�ះថុ្នាក់គឺំមើ�ដែកីរៗ�ែួនិ
មើដ្ឋាយមើយើង�ិនិនឹិកសាែ និ?

មើ�ើ�ីីសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ

មើ�កដែនិែងមើ�ើើការ សាែ រ�ី

រប់ស់ិ�ុក់ៗនិិងការមើ�រពី

កីួនិចឹាប់់គឺំសំិខ្ទាន់ិ។

មើ�ើយ......

ចំឹណ� ចឹឆ្អឹាងៗរប់ស់ិ
�ួអងាគឺំ�សិមើ�ៀង

នឹិងអុកណា�ុក់។
��ឹ�?

�និនិិ�យអីដែ�និ?

មើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារគឺំ

�ិនិដែ�និជាមើរឿងអុក�នៃទិមើនាះមើទិ

វាគឺំជាប់ញ្ជាា មើ�ដែកីរៗ�ែួនិមើយើង។

សិម្រា�ប់់កុ�ងករណី
�និអើីមើកើ�មើ�ើង

អូមើ�!

�ំ�ំនឹិង�ំម្រាបឹ់ងមើ�ើើការរាល់នៃ�ៃ
មើដ្ឋាយមើ�រពីកីួនិចឹាប់់!

ការម្រាបា�ស័ិយទាក់ទិង�ុ
មើ�កដែនិែងមើ�ើើការជា

ម្រាប់ចំានៃ�ៃក៏សំិខ្ទាន់ិផងដែ�រ ។

ម្រា�ូវចឹងចំាថ្នាការមើ�រពី
កីួនិចឹាប់់គឺំជាការការ�រ
"�ែួនិម្រាបាណ" "ម្រាគំួសារ" និិង
"ការរស់ិមើ�" រប់ស់ិមើយើង។



មើប់ើ�ិនិម្រា�ូវនឹិងទំិ�ំ�ែួនិ ឬអើី

��សិម្រាប់ម្រាក�ី សូិ�

ពិីមើម្រា�ះជា�ួយអុក

ទិទួិល��សិម្រា�ូវមើ�

ទីិតំាងការងារ!

ឧប់ករណ៍
ការ�រជាមើ�ើ�

�ួកសិ�វ�ិិភាពី

មើ�សា�នៃ�

ដែវ ានិតាការ�រ

ម្រា�ូវសាមើរដែ�ែចឹងាើ រ�ឹឲ្យយ�ឹងលអមើ�ើ�ីីក�ំឲ្យយរកិំល��សិទីិតំាង។

�ួកដែ�លរងការប់ាះទិងាិចឹមើ�ើយមើទាះបី់�ាងកាី ម្រា�ូវប់ាូរ�ែី។

មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវនឹិងម្រាប់មើភិទិនៃនិវ�ិ�មើម្រា�ះថុ្នាក់

និិងសារធា��មើម្រា�ះថុ្នាក់។

�ក់ឲ្យយអិប់ម្រា�ូវនឹិង���។

មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវនឹិង

មើ�លបំ់ណងមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិ

វាការ�រដែភិុកពីីពីនិែឺកំារសិែី

ដែ�លប់ងើមើម្រា�ះថុ្នាក់ មើ�ើយ

ទិនិាឹ��ុមើនិះការ�រ���ពីី

កមើ�ាចឹមើ��ៈដែ�លខ្ទាា �ជាមើ�ើ�

វាការ�រដែភិុកពីីពីនិែឺ

កំារសិែីដែ�លប់ងើមើម្រា�ះថុ្នាក់

វាការ�រដែភិុកពីីវ�ិ�ខ្ទាា ��ក

កមើ�ាចឹភាគំលអិ� និិងកមើ�ៅ

�ក់�ាងណា

ក�ំឱ្យយរល�ង។

វាការ�រនៃ�ពីីកមើ�ា និិងរប់ស់ិ���ជាមើ�ើ�

មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវនឹិងម្រាប់មើភិទិនៃនិវ�ិ�មើម្រា�ះថុ្នាក់

និិងសារធា��មើម្រា�ះថុ្នាក់។

 វាការ�រកមើ�ាចឹមើ��ៈ

ដែ�លខ្ទាា �ជាមើ�ើ�

�ិនិឲ្យយចូឹល

មើអៀ�

របំាងការ�រមើជើង

ដែវ ានិតាការ�រពីនិែឺ

ពីយួរពីីទីិតំាង�ពស់ិតា�

ដែ�លអាចឹមើ�ើើបានិ។

វាការ�ររាងកាយពីី

កមើ�ាចឹមើ��ៈដែ�លខ្ទាា �

កមើ�ា ជាមើ�ើ�

ឧប់ករណ៍ការ�រឆ្អឹក់មើដ្ឋាយសិើ័យម្រាប់វ�ាិ

សិម្រា�ប់់�ា សិ�ីនិផារ�ុូអគំាិសិនីិចឹរនិាឆ្នាំែ ស់ិ

វាជាឧប់ករណ៍ការ�រឆ្អឹក់។ ម្រា�ូវមើម្រាប់ើក�ំខ្ទានិមើពីលម្រា�ូវបានិប់ញ្ជាា

ពីីអុកទិទួិល��សិម្រា�ូវមើ�ទីិតំាងការងារឲ្យយមើម្រាប់ើវា មើ�មើពីលមើ�ើើការងារ

ផារ�ុូអគំាិសិនីិចឹរនិាឆ្នាំែ ស់ិ(ផារ�ុូអគំាិសិនីិ�និមើ�សាប់មើ��ៈ)។

វាការ�រដែផុកកាលពីីការប់ាះទិងាិចឹ

ឧប់ករណ៍ការ�រផែូវ�មើងាើ� វាប់ងាើ រជំងឺសួិ�មើដ្ឋាយសារ�សិូប់�ូលី(Pneumoconiosis) ដែ�ល ប់ងើមើដ្ឋាយចំឹហ្កាយភាគំលអិ�នៃនិ

ការផារឬកមើ�ាចឹភាគំលអិ� និិងផលប់ាះ�ល់សិ��ភាពី�ូចឹជាជំងឺសិរនៃសិម្រាប់សាទិជាមើ�ើ�។

វា�និសិ��ិភាពីការ�រ�ពស់ិជាង�ា សិការ�រកមើ�ាចឹភាគំលអិ�។ វាផាល់

�យល់ដែ�លប់និែ�ទិធមើដ្ឋាយឆ្អឹែងកា�់�ម្រា�ងចឹមើម្រា�ះ មើដ្ឋាយមើម្រាប់ើកងាា រអគំាិសិនីិ។

ឧប់ករណ៍ការ�រផែូវ�មើងាើ��និភាា ប់់កងាា រអគំាិសិនីិ (PAPR)

□ មើម្រាជើសិមើរ ើសិ�ា សិសិ��សិប់
● ផលិ�ផលទិទួិលសាា ល់ថុ្នាក់ជា�ិ
● �ា សិ�និសិ��ិភាពីការ�រដែ�លម្រា�ូវនឹិង

កំហ្កាប់់នៃនិចំឹហ្កាយភាគំលអិ�នៃនិការផារ
 (ចាប់់ពីីនៃ�ៃទីិ1ដែ�មើ�សាឆំុ្នាំ2022មើ�)

□ ពិីនិិ�យមើ�ើលភាពីអិប់ជិ�លអ
● �ក់ឲ្យយអិប់ជិ�លអ

ករណីឧប់ករណ៍ការ�រផែូវ�មើងាើ�ដែ�ល�និ
�ា សិ ម្រា�ូវអនិ�វ�ាការមើ�ើើមើ�សិាភាពីអិប់ជិ�
មើរៀងរាល់កុ�ងរងើង់ 1 ឆំុ្នាំ�ាង
 (ចាប់់ពីីនៃ�ៃទីិ1ដែ�មើ�សាឆំុ្នាំ2023មើ�)

□ ម្រា�ួ�ពិីនិិ�យ��និមើពីលមើ�ើើការ
● ・សិនិាះប់មើញ្ជូា ញ�យល់ ភាពីក�ើក់នៃនិ�ា សិ

ការ�ូចឹម្រាទិង់ម្រាទាយ
● ・ការសិាះ�ម្រា�ងចឹមើម្រា�ះ
● ・ការមើរចឹរលឹនៃនិដែ�ែរ�ឹ

�ា សិការ�រ

កមើ�ាចឹភាគំលអិ�

ឧប់ករណ៍ការ�រផែូវ�មើងាើ�

�និភាា ប់់កងាា រអគំាិសិនីិ

[�ា សិម្រាគំប់មើពីញនៃផា���]

[�ា សិម្រាគំប់មើពីញនៃផា���] [�ាសិម្រាគំប់�ក់កណាា លនៃផា���]

[�ា សិម្រាគំប់�ក់កណាា លនៃផា���] [ម្រាប់មើភិទិមើម្រាប់ើមើ�ើយមើចាល]

ម្រាប់មើភិទិនៃនិឧប់ករណ៍ការ�រផែូវ�មើងាើ�

វាការ�រមើជើងពីីវ�ិ��ៃន់ិ។

មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវនឹិងម្រាប់មើភិទិនៃនិវ�ិ�មើម្រា�ះថុ្នាក់

និិងសារធា��មើម្រា�ះថុ្នាក់។

ដែសិីកមើជើង សិ�វ�ិិភាពី

រប់ស់ិដែ�លមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិជាពិីមើសិសិកុ�ងការផារ

របំាងការ�រសិម្រា�ប់់មើពីលផារ



មើចឹញផាយ ដែ��ីនាឆំុ្នាំ2022

មើចឹញផាយមើដ្ឋាយ៖ ម្រាកសួិងសិ�ខ្ទាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី

មើរៀប់ចំឹមើដ្ឋាយ៖ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

សិ�ការជា�ួយ៖ ការងារប់មើងើើ�សិ�ា រឧប់មើទិសិសិម្រា�ប់់អប់់រអំំពីី

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ�ក់ព័ីនិធនឹិងការងារដែ�ក

ផលិ�មើដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ងការងារដែ�ក



ទំិនាក់ទំិនិងសាកសួិរព័ី�៌�និអំពីីឯកសារមើនិះ

ការ�ិល័យសិ�វ�ិិភាពី 

 នៃនិដែផុកសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ 

 នៃនិនាយកដ្ឋាា និសិាង់ដ្ឋារការងារ 

 នៃនិម្រាកសួិងសិ�ខ្ទាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី


