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

សិ�វ�ិិភាពីនិិងអនា�័យសិម្រា�ប់់មើ�កអុកដែ�លមើ�ើើការមើ�កដែនិែងការងារពាក់ព័ីនិធនឹិងការងារឃ្លាំែ ំងសិា�កទំំនិិញ។

倉庫業の安全衛生
まん が で わ か る ភាសាដែ�ែរ

クメール語

ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ងំហ្កាើ

សិ�វ�ិភិាពីអនា�័យកុ�ងការងារឃ្លាំែ ងំសិា�កទំំនិិញ





ឯកសារមើ�ង៖ មើគំហទំំព័ីរសិ�វ�ិិភាពីកដែនិែងការងារ នៃនិម្រាកសួិងសិ�ខាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី

សិានិភាពីនៃនិការមើកើ��និមើម្រា�ះថុ្នាក់សាែ ប់់និិងរបួ់សិ(�នៃ�ែប់ញ្ជាា ក់ច្បាាស់ិនៃនិឆំុ្នាំ2020)

មើ�ងតា� "របាយការណ៍សាែ ប់់របួ់សិនិិងឈឺឺនៃនិនិិមើ�ជិិ�"

(អម្រាតាមើកើ�មើ�ើងគឺំជាអម្រាតាមើ�ៀប់នឹិងចំ្បានួិនិករណីមើកើ�មើ�ើងសិរ�ប់(685ករណី)កុ�ងឆំុ្នាំ2020)

1 ម្រាប់�ិក�ែ�ប់នឹិងច្បាលនា/ច្បាលនា��សិទំំនិង 151 នាក់ (22%)

2 រអិល�ួល 143 នាក់ (21%)

3 ធ្លាែ ក់/រអិលធ្លាែ ក់ 94 នាក់ (14%)

4 ម្រា�ូវបានិ�ប់/ម្រា�ូវបានិទាក់ចូ្បាល 86 នាក់ (13%)

5 ម្រា�ូវបានិប់�កប់ះះ 61 នាក់ (  9%)

សិានិភាពីនៃនិការមើកើ��និអុកសាែ ប់់
និិងរបួ់សិមើដ្ឋាយសារមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ

នៃ�ៃមើនិះមើយើងនឹិងមើរៀនិអំពីី
សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ង

ការងារឃ្លាំែ ំងសិា�កទំំនិិញ!

"ម្រាប់�ិក�ែ�ប់នឹិងច្បាលនា/
ច្បាលនា��សិទំំនិង" "រអិល�ួល" "ធ្លាែ ក់/រអិលធ្លាែ ក់"

�និមើម្រាច្បាើនិដែ�និ...។

ការងារឃ្លាំែ ំងសិា�កទំំនិិញ
គឺំជាការងារ�៏សំិខាន់ិ

ដែ�លជួិយម្រាទំម្រាទំង់សិងគ�។

ដែ�និមើហើយ!

សូិ�ីីដែ�មើ�កដែនិែងមើ�ើើការ
ដែប់ប់មើនិះក៏មើដ្ឋាយ ក៏មើម្រា�ះថុ្នាក់

ការងារគឺំកំពី�ងដែ�មើកើ��និ
មើ�ើងដែ�រ។

មើតាះឥ�ូវ
មើយើងមើ�ើលពីី�ូលមើហ��ច្បា�ីង

នៃនិមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ។

អូ!

មើគំរកាទំ�កទំំនិិញ
មើម្រាច្បាើនិម្រាប់មើភិទំដែ�និ។

វាជាការងារ�និទំំនួិល
��សិម្រា�ូវ�ពស់ិដែ�លប់ញ្ជូាូ និ

ទំំនិិញមើពីលម្រា�ូវការ។



ម្រា�ូវមើហើយ។
ឧទាហរណ៍ ករណី

"ម្រាប់�ិក�ែ�ប់នឹិងច្បាលនា/
ច្បាលនា��សិទំំនិង"

ជាពិីមើសិសិ មើពីលពីា��មើលើកទំំនិិញ

�ៃន់ិៗមើ�ើង ឬមើពីលពីា��ប់ងើិល�ែួនិ

ទំាងកំពី�ងមើលើកកាន់ិទំំនិិញ គឺំងាយ

នឹិងឈឺឺច្បាមើងើះ �ូមើច្បាុះសូិ�ម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុ។

ឡាំំងមើ�ើលនឹិងដែភិុក�ិនិ�ឹង

ទំ�ៃន់ិមើទំ អ�ីចឹ្បាងចំាំបាច់្បា

ម្រា�ូវម្រាប់យ័�ុ។

ការដែច្បាកចាំយទំំនិិញមើកើនិមើ�ើង

មើ�ើើឲ្យយប់រ�ិណប់មើញ្ជូេ ញប់ញ្ជូេូ លទំំនិិញ

មើកើនិមើ�ើង ក៏ជា�ូលមើហ���ួយដែ�រ។

អ�ីចឹ្បាងមើ�ើើមើ�ះច្បា
មើ�ើ�ីីការពារ?

កីួនិច្បាាប់់មើម្រាច្បាើនិមើពីក

រមើញះរនៃញះណាស់ិ...។

សំិខាន់ិឲ្យយដែ�ម្រាប់យ័�ុមើ�
គឺំបានិមើហើយ �ិនិអ�ីចឹ្បាង?

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

អុកជិ�ំវញិ ក�ំ ឲ្យយរងរបួ់សិដែ�រ!

បាទំ...!

ម្រាបាក�ណាស់ិសា�ី�ែួនិម្រា�ូវម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុ
មើហើយសំិខាន់ិគឺំមើ�រពីតា�កីួនិច្បាាប់់
និិងជំិហ្កានិការងារដែ�លបានិកំណ�់។

 ករណីឈឺឺ ច្បាមើងើះ សាែ  នៃ� ជាមើ�ើ�
មើពីល ជិញ្ជូាូ និឬមើពីលមើលើកទំំនិិញមើ�ើង

កំពី�ងមើកើ��និមើ�ើង។

ហ�ឹ�?



ប់នាា ប់់�កគឺំ "រអិល�ួល"។
ករណីជំិពីប់់មើដ្ឋាយ�ិនិបានិចាំប់់អារ�ែណ៍
នឹិងវ�ិ�មើទំើសិមើជិើងមើពីលជិញ្ជូាូ និទំំនិិញមើម្រាច្បាើនិ

កុ�ងមើពីលដែ��ួយ គឺំ�និមើម្រាច្បាើនិ។

ជាពិីមើសិសិ មើ�ដែកីរម្រាច្បាកមើច្បាញចូ្បាលឃ្លាំែ ំង 
ភាគំមើម្រាច្បាើនិ�និការទំ�កដ្ឋាក់បាះ ដែ��
ជាមើ�ើ� �ូមើច្បាុះចំាំបាច់្បាម្រា�ូវម្រាប់យ័�ុ។

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

ឧទាហរណ៍

�និករណីរអិលនៃ�ធ្លាែ ក់មើពីល

មើ�ើងមើលើមើ�ុើរដ្ឋាក់បាះ ដែ��

អ�ីចឹ្បាងមើតាះ

មើយើងមើ�មើ�ើល

ទីំតំាងផ្ទាា ល់ជាក់ដែសិាងដែ��ាង!

�ណៈពីា��
ពិីនិិ�យទំំនិិញមើ�

មើ�ុើរដ្ឋាក់បាះ ដែ��។

មើប់ើ រង របួ់សិ មើ�ើើ ការ�ិនិ បានិ

ម្រាគំួសារ �ំ�ំក៏ នឹិង ម្រាពីួយ បារ�ភ

មើហើយ ខាងម្រាបាក់ ចំ្បាណូល

ក៏ នឹិង ជួិប់ ប់ញ្ជាា ដែ�រ…។ អ�ីចឹ្បាងមើហើយបានិជាការមើ�ើើ

អើី�ួយមើដ្ឋាយម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុ

ជាម្រាប់ចំាំគឺំសំិខាន់ិ។

មើពីលជិញ្ជូាូ និទំំនិិញ សូិ�ម្រាប់យ័�ុនឹិង

ក�ពស់ិទំំនិិញដែ�លជិញ្ជូាូ និមើ�ើើ�ះងណា

ក�ំឲ្យយមើ�ើលខាង����ិនិមើ�ើញ មើម្រាប់ើ

រមើទំះជិញ្ជូាូ និអីវាះន់ិជាមើ�ើ�មើហើយ

ម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុនឹិងអើីដែ�លមើ�ជិ�ំវញិ។

រមើប់ៀប់មើលើកកាន់ិ/ជិញ្ជូាូ និដែ�ល
ម្រា�ឹ�ម្រា�ូវគឺំសំិខាន់ិមើម្រាពាះវា

ការពារការឈឺឺច្បាមើងើះជាមើ�ើ�។

អូ �ំ�ំយល់មើហើយ…



CASE 1
ជួិយជិញ្ជូាូ និម្រាប់អប់់ 2 មើនិះ

មើ�ខាងមើនាះ។

បាទំ!

ម្រាប់អប់់ប់ះ�និហុឹង
ទំំនិងស្រួសិួលជិញ្ជូាូ និ។

អី�ះ ! �ៃន់ិ!

ដែ�ចំ្បានួិនិ�ិនិ�ល់កម្រា�ិ�ម្រា�ូវ
មើម្រាប់ើរមើទំះជិញ្ជូាូ និអីវាះន់ិមើទំ...។

ហ�ឹប់! …!!

អូយ...។

ឈឺឺច្បាមើងើះដែ�និ?

ចំាំ�ំ�ំមើ�មើ�អុកណា�ក!



 ឈឺឺច្បាមើងើះ!

 �កពីី មើលើកកាន់ិមើដ្ឋាយ
 រាង�ិនិទំំនិងមើទំ�ឹង?

មើ�ះច្បាមើហើយ?

ឈឺឺម្រា�ង់ណា?

ម្រាប់ដែហលជា
ឈឺឺច្បាមើងើះ។

មើ�សិល់ចំាំ�ំ�ំមើ�ើើ
មើ�សិម្រា�កច្បា�ះ។

មើ�សិម្រា�កមើ�
ការ�ិល័យមើ�ះច្បាដែ�រ?

មើ�ើើ�ុក់ឯងអ�ីចឹ្បាង

ជិញ្ជូាូ និសិរ�ប់ដែ��ាង

ចំ្បាមើណញជាង។

សិរ�ប់ 2 ��ំ។

អូមើ�  
មើ�មើហើយ!

មើ�ើលទីំតំាង មើជិើងអ�់មើ�ើញ
 មើទំ ដែ�ជិញ្ជូាូ និទំាងអ�ីចឹ្បាង

ដែ��ាងមើ�។

អីយះូយ!



អូយ!

�ីហុឹង!?

ទំាង 2 នាក់លអមើហើយ
ដែ�ល�ិនិអី ដែ�អាច្បា
នឹិងមើ�ើើឲ្យយរងរបួ់សិ

�ៃន់ិ�ៃរណា។

ក�ំមើលើកកាន់ិទំំនិិញ�ៃន់ិៗ
ទំាងប់ងំំ! វ�ិ��ៃន់ិម្រា�ូវ

មើម្រាប់ើរមើទំះជិញ្ជូាូ និអីវាះន់ិ។

បាទំ!

អូនិឯងម្រា�ូវប់និិយ

ចំ្បានួិនិទំំនិិញ។

ក�ំមើ�ើរមើ��កកុ�ងសិភាពីដែ�ល

មើ�ើលខាង���ឬទីំតំាងមើជិើង

�ែួនិឯង�ិនិមើ�ើញ!

មើហើយសំិខាន់ិបំ់ផុ��គឺំម្រា�ូវសិម្រា�ិ�

សិម្រា�ំងមើរៀប់ចំ្បាសិណាា ប់់ធុ្លាប់់

មើ�កដែនិែងការងារ។

បាទំ!

�ំ�ំក៏ទំទួំលសាគ ល់កំហ�សិដែ�ល

�ិនិបានិពិីនិិ�យផុែូវមើ�ើរឲ្យយ

បានិម្រាគំប់់ម្រា�ន់ិដែ�រ។

មើប់ើមើ�រពីកីួនិច្បាាប់់ មើនាះ
នឹិងអាច្បាការពារ

មើម្រា�ះថុ្នាក់មើផុេងៗបានិ។

�ំ�ំនឹិង
ម្រាប់យ័�ុ។



CASE 2

នៃ�ៃមើនិះក៏មើ�ា ដែ�រ �ូមើច្បាុះម្រា�ូវ
ម្រាប់យ័�ុនឹិងជំិងឺស្ត្រូសិា�កកមើ�ា ។

ជួិយពិីនិិ�យ
មើល�ទំំនិិញរប់ស់ិទំំនិិញ

មើ�ជាន់ិទីំ2មើនាះ។

បាទំ។

ទឹំក ��� �ិនិ លអមើសាះ
�ិនិ អី ណាហី?

បាទំ អ�់អីមើទំ។

មើម្រាប់ើជិមើណើើ រឱ្យយបានិ
ម្រា�ឹ�ម្រា�ូវណា។

បាទំ!

ដែ�….

កដែនិែងទំ�កជិមើណាើ រ
មើ�ឆ្នាំៃ យ...។

�ាិលមើ�យក
ជិមើណើើ រណាស់ិ។

ក�ពស់ិប់ះ�និមើនិះ អាច្បាមើ�ើង
�ិនិបាច់្បាជិមើណាើ រក៏បានិ។



មើល�មើ�កដែនិែងមើនិះ

ម្រា�ឹ�ម្រា�ូវមើហើយ។

ឥ�ូវ ពិីនិិ�យម្រាប់អប់់

ខាងមើនិះ�ាង។

!!

មើ�ះច្បាមើហើយ?



តំាងសាែ រ�ី មើ�ើង!

�ីហុឹង?

អាច្បាជាជំិងឺ
ស្ត្រូសិា�កកមើ�ា ។

មើតាះមើ�កដែនិែង
ម្រា�ជាក់។

អ! អ�ីចឹ្បាង�ិនិស្រួសិួល�ែួនិ
តំាងពីី��និមើពីលមើ�ើើការ។

អ�់�និប់ះះម្រា�ូវ
កាលមើទំ?

បាទំ។ អ�់ប់ះះម្រា�ូវ

 កាល មើទំ។

មើពីល�ិនិស្រួសិួល�ែួនិ

ម្រា�ូវរាយការណ៍។

មើពីលពិីនិិ�យទំំនិិញមើ�ទីំ�ពស់ិ ម្រា�ូវមើម្រាប់ើ
ជិមើណាើ រមើដ្ឋាយមើ�រពីតា�រមើប់ៀប់មើម្រាប់ើ

មើដ្ឋាយសិ�វ�ិិភាពី។

ក�ំមើតាងមើ�ើង
ប់មើងាគ ល។

មើពីលមើ�ើើការមើ�ទីំ�ពស់ិ
�និហ្កានិិភ័ិយ

អាច្បារអិលធ្លាែ ក់។

បាទំ។

អូនិឯងដែ�រ មើពីល�ុមើយើង
មើ�ើលមើ��ិនិស្រួសិួល�ែួនិ
ម្រា�ូវឲ្យយ��់សិម្រា�ក។

បាទំ។

ជាពិីមើសិសិមើពីលអាកាសិធ្លា��មើ�ា
គឺំងាយនឹិងមើកើ�ជំិងឺស្ត្រូសិា�កកមើ�ា ។

មើប់ើរងរបួ់សិ ម្រាគំួសារ
នឹិងម្រាពីួយបារ�ភណា។

�ំ�ំនឹិងម្រាប់យ័�ុ។



CASE 3

ការមើប់ើកឡាំនិមើលើក
អីវាះន់ិក៏សា� ំមើម្រាច្បាើនិ

មើហើយដែ�រ។

ការងារជិញ្ជូាូ និក៏សិល់
ដែ�ប់និាិច្បាមើទំៀ�មើហើយ

ដែ�រ។ ឆ្នាំប់់ប់មើងាើយវាសិិនិ!

ពិីនិិ�យមើ�ើល
ជិ�ំវញិផុង!

បាទំ។

មើភិែច្បាប់ងាើ ន់ិនៃ�
សំិខាន់ិ...។

អូ! ��់មើ�
កដែនិែងហុឹងលែ�!

អ�់មើទាសិ!
មើភិែច្បាប់ងាើ ន់ិនៃ�មើហើយ!



ហ�ឹ�?

ម្រាប់យ័�ុ! ក�ំឆ្លែង

កដែនិែងហុឹង!

!!

មើហ!?

អា!!!



មើ�ះច្បាបានិ�កមើ�កដែនិែង
មើនិះមើ�វញិ! កដែនិែងមើនិះជា

�ំប់ន់ិហ្កា�ឃ្លាំ�់�ិនិឲ្យយ
ចូ្បាលណា!

 សិ�ំមើទាសិ។

មើ�ះច្បាមើហើយ?

�និរបួ់សិអីមើទំ?

ដ្ឋាច់្បាខា��ិនិម្រា�ូវចូ្បាលកុ�ង

�ំប់ន់ិហ្កា�ឃ្លាំ�់�ិនិឲ្យយចូ្បាលមើទំ។

មើទាះម្រាប់ញាប់់ក៏មើដ្ឋាយ ម្រា�ូវមើ�ើរ
តា�ផុែូវដែ�លបានិកំណ�់។

អូនិឯងក៏ម្រា�ូវដែ�
ម្រាប់យ័�ុដែ�រណា។

�និបានិពិីនិិ�យមើ�ើល
ខាងមើម្រាកាយមើទំ?

មើប់ើ�ាិលពិីនិិ�យមើ�ើល

ជិ�ំវញិអាច្បាប់ងើ
ឲ្យយ�និមើម្រា�ះថុ្នាក់។

ការមើ�រពីកីួនិច្បាាប់់

នឹិងនំាឲ្យយមើ�ើើការងារ
បានិរលូនិមើហើយ
ការពារ�ែួនិឯង។

បាទំ!



មើពីលជិញ្ជូាូ និទំំនិិញ មើ�ើ�ីីការពាររអិល�ួល

សូិ�ម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុនឹិងការមើ�ើលមើ�ើញមើ�ជិ�ំវញិ។

វ�ិ��ៃន់ិ

ទីំ�ពស់ិ

ទីំតំាងមើជិើង

�ំប់ន់ិហ្កា�ឃ្លាំ�់�ិនិឲ្យយចូ្បាល/
ឡាំនិមើលើកអីវាះន់ិ

មើពីលជិញ្ជូាូ និទំំនិិញ មើ�ើ�ីីការពារឈឺឺច្បាមើងើះជាមើ�ើ� 

សូិ�ម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុនឹិងទំ�ៃន់ិ ទំំហំទំំនិិញ។

ចំ្បាណ� ច្បាច្បាង់ឲ្យយម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុមើ�កុ�ងការងារឃ្លាំែ ំងសិា�កទំំនិិញ

សូិ�ក�ំ ឆ្លែង កា�់�ំប់ន់ិហ្កា�ឃ្លាំ�់�ិនិឲ្យយចូ្បាលនិិង

មើ�ដែកីរឡាំនិមើលើកអីវាះន់ិជាដ្ឋាច់្បាខា�។

មើពីលមើ�ើើការមើ�ទីំ�ពស់ិ សូិ�ម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុនឹិងការ

រអិលធ្លាែ ក់។

!!

យល់ច្បាាស់ិមើហើយមើ�ថ្នា
មើម្រា�ះថុ្នាក់គឺំមើ�ដែកីរៗ�ែួនិ
មើដ្ឋាយមើយើង�ិនិនឹិកសាែ និ?

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

រប់ស់ិ�ុក់ៗនិិងការមើ�រពី
កីួនិច្បាាប់់គឺំសំិខាន់ិ។

ម្រា�ង់មើនិះ មើតាះមើយើង
ម្រាកមើ�កមើ�ើលករណី
សិិកា�ាងមើទំៀ�។

ចំ្បាណ� ច្បាឆ្លគងៗរប់ស់ិ

�ួអងគគឺំស្រួសិមើ�ៀង

នឹិងអុកណា�ុក់។
ហ�ឹ�?

�និនិិ�យអីដែ�និ?

ហ�ឹប់! …!!
មើ�ើលទីំតំាង មើជិើងអ�់មើ�ើញ

 មើទំ ដែ�ជិញ្ជូាូ និទំាងអ�ីចឹ្បាង
ដែ��ាងមើ�។

ក�ពស់ិប់ះ�និមើនិះ អាច្បាមើ�ើង
�ិនិបាច់្បាជិមើណាើ រក៏បានិ។



សូិ�ម្រាប់យ័�ុចំ្បាមើពាះចំ្បាណ� ច្បាមើនិះផុងដែ�រ!

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

ការងារឃ្លាំែ ំងសិា�កទំំនិិញ

សូិ�ក�ំមើ�ើងមើលើកំពូីលជិមើណាើ រឬដ្ឋាក់ជិមើណាើ រមើ�កដែនិែង

ដែ�លឈឺរ�ិនិនឹិង។

* ព័ី�៌�និល�អិ� សូិ�មើ�ើល "ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ  �ូលដ្ឋាា និម្រាគឹំះ
នៃនិសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យនិិងការការពារមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ(ឯកសារសិិកាទូំមើ�)"

មើពីលមើលើកកាន់ិទំំនិិញ�ៃន់ិ �ិនិម្រា�ូវមើលើកមើដ្ឋាយក�ែ ំង

�និ�សិេនូិវវ�ិ�ដែ�ល �ៃន់ិជាង 40% នៃនិទំ�ៃន់ិ�ែួនិចំ្បាមើពាះ

ប់�រសិ �ៃន់ិជាង 24% នៃនិទំ�ៃន់ិ�ែួនិចំ្បាមើពាះស្ត្រូសិាី។

(មើ�ងតា�មើ�លការណ៍ដែណនំានៃនិវធិ្លានិការប់ងាើ រការឈឺឺច្បាមើងើះ
កុ�ងការងារ មើដ្ឋាយម្រាកសួិងសិ�ខាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី)

មើពីលអាកាសិធ្លា��មើ�ា  មើ�កុ�ងឃ្លាំែ ំងម្រា�ូវម្រាប់យ័�ុនឹិងជំិងឺ

ស្ត្រូសិា�កកមើ�ា ។ មើពីល�ិនិស្រួសិួល�ែួនិ សូិ�ពិីភាកាភាែ �។

* ព័ី�៌�និល�អិ� សូិ�មើ�ើល "ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ  �ូលដ្ឋាា និម្រាគឹំះ
នៃនិសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យនិិងការការពារមើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារ(ឯកសារសិិកាទូំមើ�)"

ម្រា�ូវពាក់�ួកសិ�វ�ិិភាពីក�ំខានិមើ�ើ�ីីមើ�ើើការមើដ្ឋាយសិ�វ�ិិភាពី

មើ�កុ�ងឃ្លាំែ ំង។ សូិ�ក�ំ មើដ្ឋាះ �ួក សិ�វ�ិិភាពីមើដ្ឋាយសារដែ�

អាកាសិធ្លា��មើ�ា ។

រមើប់ៀប់មើម្រាប់ើជិមើណាើ រ

ការកម្រា�ិ�ទំ�ៃន់ិមើ�ើ�ីី
ការពារការឈឺឺច្បាមើងើះ

ជំិងឺស្ត្រូសិា�កកមើ�ា

ការពាក់�ួកការពារ
(�ួកសិ�វ�ិិភាពី)

ប់�រសិ

មើម្រា�ះថុ្នាក់ មើម្រា�ះថុ្នាក់

�ល់ម្រា�ឹ�
40% នៃនិ
ទំ�ៃន់ិ�ែួនិ

�ល់ម្រា�ឹ�
24% នៃនិ
ទំ�ៃន់ិ�ែួនិ

ស្ត្រូសិាី

មើម្រា�ះថុ្នាក់មើម្រា�ះថុ្នាក់

មើម្រា�ះថុ្នាក់ការងារគឺំ

�ិនិដែ�និជាមើរឿងអុក�នៃទំមើនាះមើទំ

វាគឺំជាប់ញ្ជាា មើ�ដែកីរៗ�ែួនិមើយើង។

សិម្រា�ប់់កុ�ងករណី

�និអើីមើកើ�មើ�ើង

ការម្រាបាស្រួស័ិយទាក់ទំង�ុ

មើ�កដែនិែងមើ�ើើការជា

ម្រាប់ចំាំនៃ�ៃក៏សំិខាន់ិផុងដែ�រ ។

អូមើ�!
�ំ�ំនឹិង�ំម្រាបឹ់ងមើ�ើើការរាល់នៃ�ៃ
មើដ្ឋាយមើ�រពីកីួនិច្បាាប់់!

ម្រា�ូវច្បាងចំាំថ្នាការមើ�រពី

កីួនិច្បាាប់់គឺំជាការការពារ "�ែួនិម្រាបាណ" 

"ម្រាគំួសារ" និិង "ការរស់ិមើ�" រប់ស់ិមើយើង។
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មើច្បាញផុាយមើដ្ឋាយ៖ ម្រាកសួិងសិ�ខាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី

មើរៀប់ចំ្បាមើដ្ឋាយ៖ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

សិហការជា�ួយ៖ ការងារប់មើងើើ�សិ�ភ រឧប់មើទំសិសិម្រា�ប់់អប់់រអំំពីីសិ�វ�ិិភាពី

ពាក់ព័ីនិធនឹិងវស័ិិយមើបាះ��ំនិិងការងារឃ្លាំែ ំងសិា�កទំំនិិញ

ផុលិ�មើដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ងការងារឃ្លាំែ ំងសិា�កទំំនិិញ

មើតាះពិីចាំរណាថ្នាមើ�ើកដែនិែងណាដែ�ល�និមើម្រា�ះថុ្នាក់!

ការហើឹកហើឺនិពីាករណ៍ហ្កានិិភ័ិយ(KYT)

មើនិះជាចំ្បាណ� ច្បា
នៃនិហ្កានិិភ័ិយ!

មើតាះសាកលីងគិំ�ថ្នាមើ�ើ�និចំ្បាណ� ច្បាដែ�ល�និមើម្រា�ះថុ្នាក់មើផុេងមើទំៀ�ឬមើទំ។

មើតាះយល់�ឹងពីីហ្កានិិភ័ិយដែ�ល�ក់�ែួនិកុ�ងការងារ មើ�កដែនិែងមើ�ើើការ!

សិិកាជា�ួយរបូ់ភាពី

ម្រាប់យ័�ុនឹិងទីំតំាងមើជិើង

អុក។

ក�ំមើ�ដែកីរឡាំនិ

មើលើកអីវាះន់ិ

ដែ�ល�និច្បាលនា។

មើ�ម្រាច្បាកមើច្បាញចូ្បាលម្រា�ូវ

សិម្រា�ិ�សិម្រា�ំងមើរៀប់ចំ្បា

សិណាា ប់់ធុ្លាប់់មើហើយ

ម្រាប់យ័�ុក�ំឲ្យយជំិពីប់់។



ទំំនាក់ទំំនិងសាកសួិរព័ី�៌�និអំពីីឯកសារមើនិះ

ការ�ិល័យសិ�វ�ិិភាពី 

 នៃនិដែផុុកសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ 

 នៃនិនាយកដ្ឋាា និសិាង់ដ្ឋារការងារ 

 នៃនិម្រាកសួិងសិ�ខាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី


