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

សិ�វ�ិិភាពីនិិងអនា�័យសិម្រា�ប់់មើ�កអុកដែ�លជានិិមើ�ជិិ�មើ�កដែនិែងការងារដែ�លអនិ�វ�ាការងារម្រាកូមើ�េអគ្គីីីសិនីិ
កុ�ងចំំមើ��អាជីិវក�មម្រាកូមើ�េ។

めっきの安全衛生
まん が で わ か る ភាសាដែ�មរ

クメール語

ដែសិែងយល់តា�រយៈគំ្គីនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ងការងារម្រាកូមើ�េ





អូ!

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

ការងារម្រាកូមើ�េ!

វាជាការងារមើម្រាប់ើទំាំង�េ សិ�ីនិ
�ិនិដែ�និមើម្រាប់ើដែ�នៃ�មើនាះមើ� �ូមើចំុះម្រា�ូវ

ម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុ
ចំំមើ�ះសិ�វ�ិិភាពី។

ដែ�និមើ�ើយ!

�ឹកថំុ្នាំក៏មើម្រាប់ើដែ�រ។
គួ្គីរម្រាប់យ័�ុ
នឹិងអែី�ែះ
មើ�ណ។

ម្រា�ូវបានិ�ប់/ម្រា�ូវបានិទាំក់ចូំល
រអិល�ួល ប់េះ�ល់សារធា��មើម្រា�ះថុ្នាំក់ជាមើ�ើ�

គឺ្គី�និមើម្រាចំើនិដែ�និ។

សូិ�ីីដែ�មើ�កដែនិែងមើ�ែើការ

ដែប់ប់មើនិះក៏មើដ្ឋាយ ក៏មើម្រា�ះថុ្នាំក់
ការងារគឺ្គីកំពី�ងដែ�មើកើ��និ

មើ�ើងដែ�រ។

មើតាះឥ�ូវ

មើយើងមើ�ើលពីី�ូលមើ���ចំ�ីង
នៃនិមើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារ។

ឯកសារមើ�ង៖ ម្រាកសួិងសិ�ខាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី "សិានិភាពីនៃនិការមើកើ�មើ�ើងនៃនិមើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារ
តា�វស័ិិយតា�ម្រាប់មើភិ�មើម្រា�ះថុ្នាំក់ (ឆំុ្នាំ2020)"

1 ម្រា�ូវបានិ�ប់/ម្រា�ូវបានិទាំក់ចូំល 20 %

2 រអិល�ួល 16 %

3 ប់េះ�ល់សារធា��មើម្រា�ះថុ្នាំក់ជាមើ�ើ� 14 %

4 ធាែ ក់/រអិលធាែ ក់ 10 %

5 ខាា �/ធាែ ក់ម្រា�ូវ 10 %

អម្រាតាមើកើ�មើ�ើងនៃនិមើម្រា�ះថុ្នាំក់សាែ ប់់ របួ់សិកុ�ងវស័ិិយម្រាកូមើ�េអម្រាតាមើកើ�មើ�ើងនៃនិមើម្រា�ះថុ្នាំក់សាែ ប់់ របួ់សិកុ�ងវស័ិិយម្រាកូមើ�េ

* មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារប់ងើឲ្យយសាែ ប់់/សិម្រា�កពីីការងារ4នៃ�ៃមើ�ើង ម្រា�ូវបានិ
រាយការណ៍ថ្នាំ�និចំំនួិនិម្រាប់ដែ�ល 50 ករណីកុ�ង1ឆំុ្នាំ
មើ�កុ�ងវស័ិិយម្រាកូមើ�េ។



ម្រា�ូវមើ�ើយ។

ថ្នាំមើ�េចំ?

មើតាះឥ�ូវ

មើយើងមើ�ើលករណីជាក់�ក់
នៃនិមើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារ!

ករណីរអិល�ួលមើដ្ឋាយរអិលមើជិើងនឹិង
កម្រា�លឥ�ាមើសិើ� ក៏ម្រា�ូវបានិរាយការណ៍ផងដែ�រ។

មើ���អែី បានិ ជា
មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារ

 មើកើ�មើ�ើង?

ការ�ិនិបានិមើ�រពី
កីួនិចំាប់់សិម្រា�ប់់ធានាសិ�វ�ិិភាពី 

គឺ្គីជា�ូលមើ���ចំ�ីង។

ឧទាំ�រណ៍ ម្រា��នៃ�ម្រា�ូវបានិ�ប់ឬ
ទាំក់ចូំលកុ�ងដែផុកប់ងែិល

នៃនិ�េ សិ�ីនិ

ជាឧទាំ�រណ៍ មើ�ើ�និ
កីួនិចំាប់់ដែប់ប់��ែះ?

អ�ីចឹំងមើ�?

�ំ�ំសាម និដែ��និកីួនិចំាប់់
សិម�គ្គីសាម ញជាងមើនិះ។

 មើ�ើ�ីី ការ�រ មើម្រា�ះថុ្នាំក់ 
ការងារ ការអនិ�វ�ា
កីួនិចំាប់់ឲ្យយបានិ

សិពីែម្រាគ្គីប់់គឺ្គីសំិខាន់ិ� !

បា�...!

ពិីនិិ�យសិ�វ�ិិភាពីកដែនិែងមើ�ែើការ
��និមើពីលចាប់់មើផាើ�ការងារ។

ការ�ក់ឧប់ករណ៍ការ�រឱ្យយបានិ
ម្រា�ឹ�ម្រា�ូវជានិិចំចក៏សំិខាន់ិដែ�រ។

* កីួនិចំាប់់សិម្រា�ប់់ធានាសិ�វ�ិិភាពី ម្រា�ូវបានិប់មើងើើ�មើ�ើងមើដ្ឋាយយកប់�ពិីមើសា�ន៍ិនៃនិការប់រាជ័ិយនិិងមើម្រា�ះថុ្នាំក់ជាមើម្រាចំើនិ

កនិែង�កជាមើ�មើរៀនិ �ិនិដែ�និម្រា�ឹ�ដែ�ចំាប់់ប់�ប់ីញ្ញញ�ាិប់េ�មើ�ះ ះមើ�។



អ�ីចឹំងមើតាះ

មើយើងមើ�មើ�ើល

�ីតំាងផ្ទាា ល់ជាក់ដែសិាងដែ��ាង!

ថំុ្នាំ(�ឹកថំុ្នាំ)ដែ�លមើម្រាប់ើកុ�ងការងារម្រាកូមើ�េ គឺ្គី�និ
ពីពួីកដែ�ល�និមើម្រា�ះថុ្នាំក់�ពស់ិ ឧទាំ�រណ៍�ូចំជា
អាសិ�ី�សុិ�លផួរចិំ អាសិ�ី�អ�ីម្រា�ូកែរចិំជាមើ�ើ� �ូមើចំុះ

សូិ�ម្រាប់យ័�ុក�ំប់េះវាមើដ្ឋាយផ្ទាា ល់។

ជាពិីមើសិសិការមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិសារធា���និ
ផលប់េះ�ល់និិងសារធា��ពី�ល

គឺ្គីម្រា�ូវដែ�ម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុ�ពស់ិ។

មើ�ជាប់់នឹិង
មើម្រា�ះថុ្នាំក់ដែ��ាង។

អ�ីចឹំងមើ�ើយបានិជា
ការមើ�រពីកីួនិចំាប់់

ឲ្យយបានិម្រាបាក�គឺ្គីសំិខាន់ិ។

មើ�ើ�ីីការ�ររាងកាយ�ែួនិឯង

ការ�ក់ឧប់ករណ៍ការ�រគឺ្គីសំិខាន់ិ។

�និមើម្រាចំើនិម្រាប់មើភិ� មើ�ើយចំាបាច់ំ
ម្រា�ូវមើម្រាជិើសិមើរ ើសិឲ្យយម្រា�ឹ�ម្រា�ូវដែផែកមើលើ

ការងារដែ�លមើ�ែើ។

មើ�ើជា��មតាគួ្គីរ
ម្រាប់យ័�ុនឹិងអែី�ែះ?

សីាល់ 4S មើ�?
4S គឺ្គី សិម្រា�ិ�សិម្រា�ំង(Seiri)

សិ�ា ប់់ធុាប់់(Seiton) សិ�ែ �(Seiso) 
សិាង់ដ្ឋារ(Seiketsu)។ វាគឺ្គីជា�ូលដ្ឋាា និ

នៃនិសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ។

សិម្រា�ិ�សិម្រា�ំង សិ�ា ប់់ធុាប់់ សិ�ែ � សិាង់ដ្ឋារ

ដែប់ងដែចំករប់ស់ិ

ម្រា�ូវការនិិងរប់ស់ិ

�ិនិម្រា�ូវការ មើ�ើយ

មើបាះមើចាលរប់ស់ិ

�ិនិម្រា�ូវការ

មើ�ែើឲ្យយអាចំយក

រប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវការ

បានិភាែ �ៗ

ម្រាគ្គីប់់មើពីល

សិ�ែ �ឲ្យយសាែ �

មើដ្ឋាយក�ច �់

សំិរា� ភាពីក�ែក់

រកាសិភាពីសាែ � 

�ម និភាពីក�ែក់មើ�

�ែួនិម្រាបាណ 

សិមើ�ែ�ក

បំ់�ក់ ជិ�ំវញិ�ែួនិ
រប់ស់ិ�ិនិរប់ស់ិ�ិនិ
ម្រា�ូវការម្រា�ូវការ

ម្រា�ូវការម្រា�ូវការ



CASE 1
សូិ�ម្រាប់យ័�ុនឹិង�ឹកថំុ្នាំ

អ�ញ រដែ�ក
បា�់!

មើចំញម្រាប់មើហ្កាង
បា�់។ ដែ�ប់និាិចំអ�ីចឹំង

គួ្គីរដែ��ិនិអីមើ�។

ការងារ�ម និ
ប់ញ្ហាា អីមើ�?

លម��ល់មើពីល
ម្រា�ូវប់ដែនិិ�

�ឹកថំុ្នាំ
មើ�ើយ�។

បា� អូមើ�។

薬剤保管室
�ឹកថំុ្នាំ�ុឹង

មើ��អ�ីមើចំះ?
...មើ�ើញមើ�ើយ!

អូមើ�
កាន់ិវាមើ�សិិនិ។

�ំបូ់ង�ក់
ដែវ េនិតាការ�រ

�ាងមើ�ៀ�
ឲ្យយជាប់់សិិនិ។

អា សាំដែ�និ!

薬液

ប់និាប់់ដ្ឋាក់ថំុ្នាំប់និាប់់ដ្ឋាក់ថំុ្នាំ



មើ�េចំមើ�ើយ?

��ឹ�? �និជាន់ិអី
មើ�ើយ។

អូ  សិ�ំមើទាំសិ។

មើ�ែើឲ្យយដែប់កដែវ េនិតា
ការ�របា�់មើ�មើ�ើយ។

ចំាប់និាិចំ �ំ�ំនឹិងមើ�យក

រប់ស់ិជំិនួិសិ
�ក។

�ិនិបាច់ំ�និ
ដែវ េនិតាការ�រក៏
គួ្គីរដែ��ិនិអីដែ�រ។  
ឆ្នាំប់់ចាប់់ មើផើើ�

ការងារវញិសិិនិ។

ម្រា��នៃ�ផាៗ
�ិចំៗ។

ខាា �
ចូំល
ដែភិុក!

អូយ!
ឈឺឺ!ឈឺឺ!

មើអ មើ�េចំមើ�ើយ? ឲ្យយ�ំ�ំមើ�ើលដែភិុក ម្រា�ូវ
មើ�សាចំ�ឹកមើ�ើយ។

អូមើ� មើ��ង
មើដ្ឋាយកាលរ េបីុូ់មើនិ
បាញ់�ងដែភិុក!



មើពីលមើ�ើរកា�់ដែកីរអុកមើ�ែើការងារ

សូិ�ម្រាប់យ័�ុនឹិង�ីតំាងមើជិើងផងដែ�រ។

មើពីល ចាក់�ឹកថំុ្នាំ ��់បីុ់��ងសូិ� ដែប់រមើ�មើលើ ចាក់ �ុ�ៗ

មើ�ើយ ម្រាប់យ័�ុនឹិងការខាា �ពីីអាង។

・● ថំុ្នាំរ�ំយដែ�លមើម្រាប់ើសិម្រា�ប់់�ងជិម្រា�ះ

ជា�ិខាែ ញ់ជាមើ�ើ� មើប់ើ�សិូប់ចំំហ្កាយវា

មើនាះអាចំនឹិងប់ងើឲ្យយ�ប់់�មើងាើ�ឬ

ពី�ល�សិួចំ�សាវ។

・● ក៏�និថំុ្នាំរ�ំយដែ�ល�ម និពីណ៌

កែិនិផងដែ�រ។

・・● សូិ�ក�ំមើ�ែើការដែ��ុក់ឯងមើ�មើពីល

យប់់ឬនៃ�ៃឈឺប់់សិម្រា�កជាមើ�ើ�។

មើប់ើ�ួលសិនិែប់់ វានឹិងយូរ�ម្រា�ំ

មើគ្គីម្រាប់�ះមើ�ើញ។

* ការ�ឹង��កជា��និពីីភាពីមើម្រា�ះថុ្នាំក់រប់ស់ិថំុ្នាំដែ�លមើម្រាប់ើ គឺ្គីសំិខាន់ិ។ សូិ�សាកសួិរអុកម្រាគ្គីប់់ម្រាគ្គីង។

CASE 1 សិរ�ប់�ក

ឧប់ករណ៍ការ�រសូិ�ដែ�ទំាំ
ឱ្យយបានិលែ!

សូិ�មើ�ែើការមើដ្ឋាយ�ក់
ឧប់ករណ៍ការ�រ!1 2

ក�ំឱ្យនិ���មើ�ជិិ�អាងថំុ្នាំរ�ំយ!TIPS

NG

មើចំញម្រាប់មើហ្កាង

បា�់។ ដែ�ប់និាិចំអ�ីចឹំង

គួ្គីរដែ��ិនិអីមើ�។

អូ  សិ�ំមើទាំសិ។

មើ�ែើឲ្យយដែប់កដែវ េនិតា
ការ�របា�់មើ�មើ�ើយ។

ម្រា��នៃ�ផាៗ
�ិចំៗ។

មើ�សា�នៃ�រដែ�កមើ�ើយ
សាកមើដ្ឋាះមើចំញមើ�ើល។

�ឹកថំុ្នាំមើ�ែើឲ្យយ
រ�កដែសិីក

បា�់មើ�មើ�ើយ។

មើ�
មើពី�យភាែ � ជិិះឡានិ!

�ំ�ំសិ�ំមើទាំសិ

ដែ�លមើ�ែើឲ្យយ
ម្រាពីួយបារ�ភ។

ឧប់ករណ៍ការ�រ
ជារប់ស់ិសិម្រា�ប់់ការ�រ
រាងកាយ�ែួនិឯង�។

មើទាំះកុ�ងរយៈមើពីល�ែី
ក៏មើដ្ឋាយ មើពីលមើ�ែើការ
ម្រា�ូវ�ក់ឧប់ករណ៍
ការ�រក�ំខានិ។

ឧប់ករណ៍ការ�រដែ�ល
រដែ�កឬ�និការ
�ូចំខា� ម្រា�ូវប់ាូរ

ភាែ �ៗក�ំមើម្រាប់ើវា។

បា� �ំ�ំ យល់ 
មើ�ើយ។

�ួកការងារ

ដែវ េនិតាការ�រ

�េ សិការ�រជា�ិពី�ល

មើអៀ�

សិមើ�ែ�កបំ់�ក់ការងារ

មើ�សា�នៃ�

អូយ!
ឈឺឺ!ឈឺឺ!



CASE 2
ម្រាប់យ័�ុនឹិងដែ�ែសិងាែ ក់�ឹកជិញូូ្ញនិ

ពីយួរអស់ិមើ�ើយ
យកមើ�ុើរ�ំមើនិរម្រា�លប់់

មើ�វញិសិិនិ។

�និឡាំង
មើ�អ�់មើកើ�។

��កមើ�មើនិះសិិនិមើ�ើយ
អ�ីចឹំង។ មើពីលមើម្រាកាយ

ចំាយកវាមើ�។

�ំ�ំ

�និការចំង់
សួិរប់និាិចំ។

មើ�ុើរ�ែះ 1 ។

�និដ្ឋាក់មើ�
កដែនិែង�មើផែងមើ�?

�ំ�ំដ្ឋាក់វាមើ�ម្រា�ង់មើនាះ

សិិនិមើដ្ឋាយសារផែូវមើ�ើរ

�និឡាំងគ្គីរ ឆ្លែងកា�់អ�់មើកើ�។

អូ មើ�ម្រា�ង់មើនាះ!
�ឹងមើ�ើយ។

មើ�?



ម្រាប់ដ្ឋាប់់ពីយួរចំង់ធាែ ក់មើ�ើយ!

ឆ្នាំប់់ពីយួរមើ�ើងវញិមើ�ើប់បានិ!

អីយេូយ!

មើអ!  
មើ�ែើអី
�ុឹង?

អា!



CASE 2 សិរ�ប់�ក

មើពីលដែ�ែ សិងាែ ក់ ផលិ�ក�ម��សិម្រាប់ម្រាក�ី

ម្រា�ូវដែ�សិកម្រាបាប់់! បិ់�ប់ញ្ញឈប់់!1

ម្រាប់ការម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុមើ�កុ�ងការងារខា�់TIPS

ម្រាប់យ័�ុនឹិងការម្រា�ូវបានិទាំក់ចូំល! ម្រា�ូវមើម្រាប់ើឧប់ករណ៍ការ�រក�ំខានិ!

ម្រា��នៃ� កនៃ�អាវការងារ ជាយមើអៀ�ជាមើ�ើ� ការ�រដែភិុក ��់ ម្រាចំ��ះ នៃ�ជាមើ�ើ�

មើពីល�និភាពី��សិម្រាប់ម្រាក�ីមើកើ�មើ�ើង សូិ�ដែ�សិកម្រាបាប់់
អុកជិ�ំវញិមើ�ើយ�និាឹ��ុមើនិះ បិ់�ប់ញ្ញឈប់់ប់រកិាា រភាែ �ៗ
មើ�ើយមើពីលប់េះប់រកិាា រ សូិ�ពិីនិិ�យថ្នាំវាឈឺប់់ទំាំង�សិុងសិិនិ។
�ាេងមើ�ៀ� មើពីលមើប់ើក�ំមើណើ រមើ�ើងវញិ ម្រា�ូវម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុជាពិីមើសិសិ។

* សូិ�និិ�យសួិរនំាមើ�អុកដែ�លកំពី�ងមើ�ែើការមើដ្ឋាយមើ�ើលសិានិភាពី។

* មើពីលខា�់ សូិ�សាា ប់់តា�ការដែណនំារប់ស់ិអុក�ឹកនំាថ្នាំមើ�ើ�ក់មើ�សា�នៃ�បានិឬអ�់។

សូិ�ក�ំ��ករប់ស់ិមើ�ផែូវឆ្លែងកា�់។ វាក៏ អាចំកាែ យជា

�ូលមើ���ជំិពីប់់មើជិើងជាមើ�ើ� មើ�ើយ�និហ្កានិិភ័ិយ

ប់ងើមើម្រា�ះថុ្នាំក់រអិល�ួល។

ពីពួីកឧប់ករណ៍�ូចំជាមើ�ុើរជាមើ�ើ�

ម្រា�ូវ��កមើ�កដែនិែងដែ�លបានិកំណ�់វញិ2
មើអ!  
មើ�ែើអី
�ុឹង? ��កមើ�មើនិះសិិនិមើ�ើយ

អ�ីចឹំង។ មើពីលមើម្រាកាយ
ចំាយកវាមើ�។

មើអ
មើ�េចំមើ�ើយ!?

�ំ�ំសិ�ំមើទាំសិ

ដែ�លមើ�ែើឲ្យយបារ�ភ។
មើពីលពីយួរម្រាប់ដ្ឋាប់់ពីយួរ

�ំ�ំដែប់រ���មើចំញ។

មើទាំះបី់សា� ំមើ�ើយក៏មើដ្ឋាយ
ការពីយួរម្រាប់ដ្ឋាប់់ពីយួរ

គឺ្គីម្រា�ូវមើម្រាប់ើនៃ�ពីីរ។

មើប់ើចាប់់អារ�មណ៍ថ្នាំ
ដែ�ែ សិងាែ ក់ ផលិ�ក�ម

��សិម្រាប់ម្រាក�ី ម្រា�ូវដែ�សិក
ម្រាបាប់់អុកជិ�ំវញិមើ�ើយ
បិ់�ប់ញ្ញឈប់់ជាប់នាា ន់ិ។

ការប់េះ�េ សិ�ីនិដែ�ល
កំពី�ងមើ�ើរ គឺ្គី�និ

មើម្រា�ះថុ្នាំក់។

�ំ�ំសិ�ំមើទាំសិ។ មើលើកមើម្រាកាយ�ំ�ំនឹិង
និិ�យសួិរនំាមើដ្ឋាយ
មើ�ើលកាលៈមើ�សិៈ

ដែ�រ។



CASE 3
ម្រាប់យ័�ុនឹិង�ីតំាងមើជិើង

អូមើ� ពីយួរនឹិងមើ�ុើរ

ចំប់់អស់ិមើ�ើយ។

មើ�ុើរ
តា�កីួនិចំាប់់ម្រា�ូវ

ជិញូូ្ញនិ �ាង 1 មើ� ដែ�

ជិញូូ្ញនិ�ាង 2
ចំំមើណញជាង។

អា!

មើអ ម្រាប់យ័�ុ!

មើ�េចំមើ�ើយ?



ឮ សំិមើ�ង ខាែ ំង   �និ
 អែី មើកើ� មើ�ើងមើ��ឹង?

ជួិយជិញូូ្ញនិម្រាប់អប់់ដ្ឋាក់

�ំនិិញមើនាះមើ�ឡានិ�ឹក

�ំនិិញផង! មើម្រាប់ើរមើ�ះ

ជិញូូ្ញនិអីវាេន់ិ�!

បា�។

អស់ិម្រា�ឹ�
មើនិះមើ�ើយ!

មើ�? �ូចំមើ�
�ែះ 1 មើ�ៀ�?

ជួិយមើ�មើ�ើល
ប់និាិចំមើ�ើល។

បា� ចំា�ំ�ំមើ�។

អូ ដែ�និ!
�និ 1 មើ�ៀ�។ ប់ង!

មើ�ើញមើ�ើយ!

�ំ�ំយក

មើ�ឥ�ូវ!

មើអ!
ម្រាប់យ័�ុ!



កម្រា�លឥ�ាងាយរអិល �ូមើចំុះសូិ�មើ�ើរយឺ�ៗ។

�ាេងមើ�ៀ� មើប់ើកម្រា�លឥ�ាមើសិើ� សូិ�ជូិ�មើចំញភាែ �។

មើពីលកាន់ិអីវាេន់ិមើ�នឹិងនៃ� អាចំនឹិងមើ�ើល�ិនិមើ�ើញ

�ីតំាងមើជិើង។ �ាេងមើ�ៀ� សូិ�មើរៀប់ចំំ��ករប់ស់ិដែ�ល

�ិនិម្រា�ូវការដែ�លមើ�មើលើផែូវឆ្លែងកា�់។

CASE 3 សិរ�ប់�ក

ម្រាប់យ័�ុនឹិងកម្រា�លឥ�ា
ដែ�លមើសិើ�!

ម្រាប់យ័�ុនឹិងគ្គីនាែ ក់�ពស់ិទាំប់
នៃនិកម្រា�លឥ�ា បាេ ដែ��!

1 2

ម្រាប់យ័�ុនឹិងកដែនិែងដែប់ប់មើនិះផងដែ�រ!TIPS

ជិមើណាើ រ/គ្គីនាែ ក់�ពស់ិទាំប់
នៃ�ចូំករប់ស់ិឡានិមើលើក
អីវាេន់ិដែ�លកំពី�ងឈឺប់់

��មើ�/ដែ�ែមើភិែើង/ដែ�ែពួីរ

�ំ�ំយក

មើ�ឥ�ូវ!

មើ�េចំមើ�ើយ!?

មើ�ុើរម្រា�ូវជិញូូ្ញនិ�ាង 1

ក�ំ�ំម្រាបឹ់ង�ួសិមើ���។

មើលើសិពីីមើនិះ មើពីលជិញូូ្ញនិអីវាេន់ិ

មើប់ើ�ិនិម្រាប់យ័�ុនឹិង�ីតំាងមើជិើង
គឺ្គីមើម្រា�ះថុ្នាំក់�។ មើម្រាប់ើរមើ�ះ

ជិញូូ្ញនិអីវាេន់ិ�។

កីួនិចំាប់់គឺ្គីដែ�ងដែ�
�និ�ូលមើ���
ដែ�លម្រា�ូវដែ�
មើ�រពីតា�។

មើប់ើកម្រា�លឥ�ាមើសិើ�
ម្រា�ូវជូិ�មើចំញមើម្រា�ះ
វាងាយរអិល�ួល

រប់ស់ិ�ិនិម្រា�ូវការ
ម្រា�ូវមើរៀប់ចំំ��ក។

បា� �ំ�ំនឹិងមើ�ែើការមើដ្ឋាយ

យកចិំ�ា��កដ្ឋាក់ជានិិចំច។

NG

OKOK



យល់ចំាស់ិមើ�ើយមើ�ថ្នាំ
មើម្រា�ះថុ្នាំក់គឺ្គីមើ�ដែកីរៗ�ែួនិ
មើដ្ឋាយមើយើង�ិនិនឹិកសាម និ?

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

រប់ស់ិ�ុក់ៗនិិងការមើ�រពី
កីួនិចំាប់់គឺ្គីសំិខាន់ិ។

មើ�ើយ......

ចំំណ� ចំឆ្លីងៗរប់ស់ិ
�ួអងីគឺ្គី�សិមើ�ៀង

នឹិងអុក��ុក់។
��ឹ�?

�និនិិ�យអីដែ�និ?

មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារគឺ្គី

�ិនិដែ�និជាមើរឿងអុក�នៃ�មើនាះមើ�

វាគឺ្គីជាប់ញ្ហាា មើ�ដែកីរៗ�ែួនិមើយើង។

អូមើ�!
�ំ�ំនឹិង�ំម្រាបឹ់ងមើ�ែើការរាល់នៃ�ៃ

មើដ្ឋាយមើ�រពីកីួនិចំាប់់!

ម្រា�ូវចំងចំាថ្នាំការមើ�រពី
កីួនិចំាប់់គឺ្គីជាការការ�រ
"�ែួនិម្រាបាណ" "ម្រាគ្គីួសារ" និិង
"ការរស់ិមើ�" រប់ស់ិមើយើង។

សិម្រា�ប់់កុ�ងករណី

�និអែីមើកើ�មើ�ើង

ការម្រាបា�ស័ិយទាំក់�ង�ុ
មើ�កដែនិែងមើ�ែើការជា

ម្រាប់ចំានៃ�ៃក៏សំិខាន់ិផងដែ�រ ។



សូិ�មើម្រាប់ើឧប់ករណ៍ការ�រ
ដែ�លម្រា�ូវនឹិងមើ�លបំ់ណង

មើម្រាប់ើម្រាបាស់ិ!

ឧប់ករណ៍
ការ�រ
ជាមើ�ើ�

មើ�សា�នៃ�

មើអៀ�

ឧប់ករណ៍ការ�រផែូវ�មើងាើ�

ដែវ េនិតាការ�រ

សិមើ�ែ�កបំ់�ក់

ការ�រអាវជាប់់មើខា

មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លវ�ិ�ធា��មើ�ើ�

�ន់ិនឹិងជា�ិថំុ្នាំ មើ�ើយអាចំ

មើម្រាប់ើជា�ួយថំុ្នាំដែ�លមើម្រាប់ើកុ�ងការងារ។

�ក់�ំ�ំដែ�ល

ម្រា�ូវនឹិង�ែួនិឯង។

ពីយួរពីី�ីតំាង�ពស់ិតា�

ដែ�លអាចំមើ�ែើបានិ។

មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លសិកាិសិ�

នឹិងការងារដែ�លមើ�ែើ។

វាការ�រដែភិុកពីី

�ឹកថំុ្នាំនិិងវ�ិ�
ខាា ��កជាមើ�ើ�

វាការ�ររាងកាយ

ពីី�ឹកថំុ្នាំជាមើ�ើ�

វាការ�ររាងកាយ

ពីី�ឹកថំុ្នាំជាមើ�ើ�

វាការ�រក�ំឲ្យយ�សិូប់ចូំលឧសិម័និ ចំំហ្កាយពី�លជាមើ�ើ�

�េ សិការ�រជា�ិពី�ល

●・ មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវនឹិងម្រាប់មើភិ�
កំហ្កាប់់នៃនិសារធា��មើម្រា�ះថុ្នាំក់។

・●・ ពិីនិិ�យមើ�ើលភាពីអិប់ជិិ�លែ។
・●・ ប់ាូរ�ម្រា�ងនិិងកំប់េ�ងចំមើម្រា�ះ។

・●・ ចំំមើ�ះម្រាប់មើភិ�ដែ�លមើម្រាប់ើមើ�ើយមើចាល
ម្រា�ូវមើ�រពីរយៈមើពីលកំណ�់មើម្រាប់ើម្រាបាស់ិ។

មើប់ើ �សិូប់ចូំលសារធា�� 

គី្គី�ីកុ�ងរយៈមើពីល យូរ

អាចំ នឹិងប់ងើផល

ប់េះ�ល់�ល់រាងកាយ។

វាការ�រដែផុកកាល

ពីី�ឹកថំុ្នាំនិិងវ�ិ�
ខាា ��កជាមើ�ើ�

វាការ�រមើជិើង

ពីី�ឹកថំុ្នាំជាមើ�ើ�

�ក់�ួក�ំ�ំដែ�លម្រា�ូវនឹិង�ែួនិឯង។ មើប់ើ

សិក់ដែវងម្រា�ូវចំងសិក់ដ្ឋាក់ចូំលមើ�កុ�ង។

វាការ�រនៃ�ពីី�ឹកថំុ្នាំ

និិងរប់ស់ិ���ជាមើ�ើ�

�ក់ដែសិីកមើជិើង�ំ�ំដែ�លម្រា�ូវនឹិង

�ែួនិឯង។ មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លសិកាិសិ�

នឹិងការងារ។

ចំំណ� ចំសំិខាន់ិ�ី2នៃនិវធិានិការ ចំំណ� ចំសំិខាន់ិ�ី3នៃនិវធិានិការ
សូិ�មើម្រាប់ើឧប់ករណ៍ការ�រដែ�លម្រា�ូវ

នឹិង�ំ�ំរាងកាយ!
ក�ំ��កមើចាលទំាំងម្រាប់ឡាក់ឬ�និការ�ូចំខា�!

មើប់ើ �ំ�ំ �ិនិម្រា�ូវ 

ម្រា�ូវសិ�ំប់ាូរភាែ �។

សិ�ែ �ម្រាប់ឡាក់មើចំញ។ រកា��កមើ�កដែនិែងសាែ �។

មើប់ើ�និការ�ូចំខា� �និ
ម្រាប់មើហ្កាង ម្រា�ូវប់ាូរ�មី។

ចំំណ� ចំសំិខាន់ិ�ី1នៃនិវធិានិការ
សូិ��ក់ឲ្យយម្រា�ឹ�ម្រា�ូវ មើម្រាប់ើឲ្យយម្រា�ឹ�ម្រា�ូវ!

ក�ំឲ្យយ��សិ�ីតំាងឬ

�និចំមើនាែ ះ!

ឧប់ករណ៍ការ�រម្រា�ូវ
មើម្រាជិើសិមើរ ើសិរប់ស់ិសិកាិសិ�

ដែ�លម្រា�ូវនឹិងការងារ
ដែ�លមើ�ែើ មើ�ើយមើប់ើមើម្រាប់ើ

�ិនិម្រា�ឹ�ម្រា�ូវគឺ្គីវា
�ម និន័ិយមើនាះមើ�!

�ួក

ដែសិីកមើជិើងកដែវង ដែសិីកមើជិើង សិ�វ�ិិភាពី

វាការ�រដែផុកកាល

ពីីការប់េះ�ងីិចំ

វាការ�រមើជិើងពីី

វ�ិ��ៃន់ិដែ�លធាែ ក់�ក។

�ក់ដែសិីកមើជិើង�ំ�ំដែ�លម្រា�ូវនឹិង

�ែួនិឯង។ មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លសិកាិសិ�

នឹិងការងារ។

�ួកការ�រ

ម្រា�ូវសាមើរដែ�ែចំងាើ រ�ឹឲ្យយ�ឹងលែ

មើ�ើ�ីីក�ំឲ្យយរកិំល��សិ�ីតំាង។

�ួកដែ�លរងការប់េះ�ងីិចំ

មើ�ើយ មើទាំះបី់�ាងកាី ម្រា�ូវប់ាូរ�មី។



មើចំញផាយ ដែ��ីនាឆំុ្នាំ2022

មើចំញផាយមើដ្ឋាយ៖ ម្រាកសួិងសិ�ខាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី

មើរៀប់ចំំមើដ្ឋាយ៖ Mizuho Research & Technologies, Ltd.
សិ�ការជា�ួយ៖ ការងារប់មើងើើ�សិ�ភ រឧប់មើ�សិសិម្រា�ប់់អប់់រអំំពីី
សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ�ក់ព័ីនិធនឹិងការងារម្រាកូមើ�េ
ផលិ�មើដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ដែសិែងយល់តា�រយៈគំ្គីនូិរ�ែ�ក�� ំងហ្កាើ

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ងការងារម្រាកូមើ�េ



�ំនាក់�ំនិងសាកសួិរព័ី�៌�និអំពីីឯកសារមើនិះ

ការ�ិល័យសិ�វ�ិិភាពី 

 នៃនិដែផុកសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ 

 នៃនិនាយកដ្ឋាា និសិាង់ដ្ឋារការងារ 

 នៃនិម្រាកសួិងសិ�ខាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី


