
交通労働災害の防止
ま ん が で わ か る ភាសាខ្មែ�ែរ

クメール語

ខ្មែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរតុ្លុ�កម៉ាំ� ងំហ្កាា

ការបង្កាា រគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការ ពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍

ឯកសារ�ិកា��ម៉ាំប់គ្រោះមើល់និូងសាា ប់គ្រោះនូះ �ត្លុូវបានូបគ្រោះងាើត្លុគ្រោះ�ើងកា�ងគ្រោះ�ល់បំណ៍ង��ម៉ាំប់ការ�ិកាពី័មូល់ដ្ឋាា នូនៃនូក �ួនូចាប់

និូង��វត្លុិិភាព័គ្រោះ�ើមួីបង្កាា រគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍��ម៉ាំប់គ្រោះ�កអ្នាកខ្មែ�ល់ជានិូគ្រោះ�ជិិត្លុ។





មិនូខ្មែមនូខ្មែត្លុវ�័ិយខ្មែ�ល់ម៉ាំនូម��តំ្លុខ្មែណ៍ង

អ្នាកគ្រោះបើកបរបុ�គ្រោះ�ះ ះគ្រោះ�ខ្មែ�ល់ម៉ាំនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់

ការង្ការពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍គ្រោះ�ចើនូ �ូមួីខ្មែត្លុ

ឧ�ាហ កមែខ្មែ�ាក�ី3ក៏ម៉ាំនូគ្រោះ�ចើនូខ្មែ�រ។

ម៉ាំនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ជាគ្រោះ�ចើនូ
កំព័�ងគ្រោះកើត្លុម៉ាំនូគ្រោះ�ើង

ចំគ្រោះពាះ�នូជំិនិូះ
គ្រោះ�ជិិត្លុៗ�ុ�នូគ្រោះនូះ។

គ្រោះតាះឥ�ូវគ្រោះយើងគ្រោះមើល់

ថ្នាគ្រោះត្លុើគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការ

ពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍ម៉ាំនូគ្រោះ�ចើនូ

គ្រោះ�កា�ងវ�័ិយ�។

អូ្ន!

គ្រោះតាះ! 
នៃ�ៃគ្រោះនូះគ្រោះយើងនឹូងគ្រោះរៀនូអំ្នពី័ការបង្កាា រ

គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍។

�ំ�ំចាប់អារមែណ៍៍គ្រោះដ្ឋាយសារ
កា�ងការង្ការក៏ម៉ាំនូ

ការជិិះ�នូជំិនិូះខ្មែ�រ។

ខ្មែមនូគ្រោះហើយ!

�ំ�ំ ជា អ្នាក គ្រោះបើកឡានូ

�ឹក�ំនិូញ អ្ន�ីចឹង �ំ�ំ �តូ្លុវ

គ្រោះបើក ឡានូ គ្រោះ�ើើរ រាល់់ នៃ�ៃ។

�ំ�ំ�តូ្លុវគ្រោះ�បើឡានូ

និូងកង់គ្រោះ�ចើនូកា�ង

ការង្ការខ្មែ�ាកល់ក់។

�ក��ង��ខាភិិបាល់ការង្ការនិូង����ម៉ាំល់ភាព័ "សិានូភាព័នៃនូ

 ការគ្រោះកើត្លុគ្រោះ�ើងនៃនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការ (ឆ្នាំា ំ2020)"

1 ពាណិ៍ជិជកមែ 1672

2 �ូរគំមនាគំមន៍ូ 866

3 វ�័ិយ�ឹកជិញ្ជូជូ នូ�ំនិូញ�ុូវគ្រោះ�ក 792

4 អាជីិវកមែគំមនាគំមន៍ូ 740

5

6

វ�័ិយ��ខាភិិបាល់និូងអ្ននាម័យ

វ�័ិយ �ំណ៍ង់

612

542

ចំនូ�នូគ្រោះកើត្លុគ្រោះ�ើងនៃនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់
ការង្ការពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍



អ្ន�ីចឹងគ្រោះ�ែើគ្រោះមុចគ្រោះ�ើមួីការពារគ្រោះ��ះថ្នាា ក់

ការង្ការពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍គ្រោះ�?

ហ�ឹម...

�ំខាន់ូឲ្យយខ្មែត្លុ�បយ័ត្លុានឹូងឡានូគ្រោះ�

ជិ�ំវញិគ្រោះ�គឺំបានូគ្រោះហើយ មិនូអ្ន�ីចឹង?

គ្រោះ�ះបីវាមិនូស្រួ�ួល់

ក៏គ្រោះដ្ឋាយខ្មែត្លុវាគឺំ�ំខាន់ូ
គ្រោះ�ើមួី ការពារ �ុ�នូឯង និូង

អ្នាកជិ�ំវញិ ក�ំ ឲ្យយរងរប��!

បា�...!

�បាក���់សាមី�ុ�នូ�តូ្លុវ

�បុង�បយ័ត្លុា គ្រោះហើយ�ំខាន់ូគឺំគ្រោះ�រព័

តាមចាប់ចរាចរណ៍៍ខ្មែ�ល់បានូកំណ៍ត់្លុ។

ថ្នាគ្រោះមុច?

�ត្លុូវគ្រោះហើយ។

ជាពិ័គ្រោះ�� កង់មិនូ�តឹ្លុមខ្មែត្លុអាចកុាយ
ជាជិនូរងគ្រោះ��ះបុ�គ្រោះ�ះ ះគ្រោះ� គឺំក៏អាចកុាយជា

អ្នាកបងាគ្រោះ��ះថ្នាា ក់�ងខ្មែ�រ។

គ្រោះត្លុើ គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ កា�ង គ្រោះព័ល់ គ្រោះ�ែើ �ំគ្រោះណ៍ើ រ

គ្រោះ�មកកខ្មែនូុងគ្រោះ�ែើការ ក៏ ជា

គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការខ្មែ�រឬ?

វាជាគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការ... 

គ្រោះហើយគ្រោះព័ល់គ្រោះបើកឡានូគ្រោះ��ីតំាង

អ្នតិ្លុ�ិជិនូឬ�ីតំាងការង្ការផ្ទាើ ល់់

ក៏គ្រោះកើត្លុម៉ាំនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់គ្រោះ�ចើនូខ្មែ�រ។

មិនូថ្នាវ�័ិយ�គ្រោះ� ចំណ៍� ចរ�មកា�ង
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍

ជាគ្រោះ�ចើនូគឺំការជិ�បគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ចរាចរណ៍៍
គ្រោះព័ល់គ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ�មកកខ្មែនូុងគ្រោះ�ែើការ

គ្រោះដ្ឋាយគ្រោះ�ើរឬជិិះកង់។



គ្រោះបើនិូ�យឲ្យយជាក់�ក់គ្រោះ� 
គ្រោះត្លុើម៉ាំនូករណី៍ខ្មែបប��ុះគ្រោះ�?

ម៉ាំនូ ករណី៍ជាក់ខ្មែ�ាងគឺំគ្រោះព័ល់គ្រោះ�ើរកាត់្លុ
ចំពី័គ្រោះ�កាយឡានូ�ឹក�ំនិូញខ្មែ�ល់កំព័�ង
ឈប់ ឡានូ�ឹក�ំនិូញស្រួសាប់ខ្មែត្លុគ្រោះបើក
�យគ្រោះ�កាយភុាមៗគ្រោះហើយបានូគ្រោះកៀរ។

គ្រោះ�ើមួីក�ំឱ្យយជិ�បគ្រោះ��ះថ្នាា ក់

ការង្ការពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍

ខ្មែបបគ្រោះនូះ
�ំបូងគ្រោះតាះ គ្រោះយើង គ្រោះមើល់អំ្នពី័ 
ចំគ្រោះណ៍ះ�ឹង មូល់ដ្ឋាា នូ គ្រោះ�ើមួី

បង្កាា រគ្រោះ��ះថ្នាា ក់!

បា�/ចា�!

ពី័គ្រោះ�អី្នអ្នាកគ្រោះបើកមកគឺំគ្រោះមើល់អ្នាកគ្រោះ�ែើការ

មិនូគ្រោះ�ើញគ្រោះហើយក៏ប�ា ល់ឲ្យយម៉ាំនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់។

គំ�រឱ្យយខុាច…។

មាុងគ្រោះ�ៀត្លុ គ្រោះ�កា�ងវ�័ិយខ្មែ�ល់គ្រោះ�បើរ�យនូាគ្រោះព័ល់គ្រោះ�ែើ

ការង្ការ�ូចជា "វ�័ិយ�ឹកជិញ្ជូជូ នូ�ំនិូញ�ុូវគ្រោះ�ក"

"វ�័ិយគំមនាគំមន៍ូ" "វ�័ិយ�ំណ៍ង់" ក៏កំព័�ងគ្រោះកើត្លុម៉ាំនូ

គ្រោះ�ើងនូូវគ្រោះ��ះថ្នាា ក់គ្រោះ�កខ្មែនូងុការង្ការផ្ទាើ ល់់�ូចជាគ្រោះព័ល់កំព័�ង

�ើ�ក�ំនិូញ គ្រោះព័ល់កំព័�ងឲ្យយ�ញ្ញាា នំា�ុូវចរាចរណ៍៍ជាគ្រោះ�ើម។

មិនូ ខ្មែមនូ�តឹ្លុម ខ្មែត្លុ អ្នាក គ្រោះបើក បរ បងា គ្រោះ��ះ ថ្នាា ក់ 

បុ�គ្រោះ�ះ ះ គ្រោះ� ករណី៍ខ្មែ�ល់ អ្នាក គ្រោះ�ែើ ការ គ្រោះ�ខ្មែកួរ ឡានូ�ឹក�ំនិូញ

ជាគ្រោះ�ើម�ត្លុូវបានូឡានូ�ឹក�ំនិូញកិនូ ក៏ម៉ាំនូគ្រោះ�ចើនូខ្មែ�រ។

គ្រោះបើ រង រប�� គ្រោះ�ែើ ការមិនូ បានូ

�គំួសារ �ំ�ំក៏ នឹូង �ព័ួយ បារមភ

គ្រោះហើយ ខាង�បាក់ ចំណូ៍ល់ក៏ 
នឹូង ជិ�ប បញ្ញាា ខ្មែ�រ…។ អ្ន�ីចឹងគ្រោះហើយបានូជាការ

 គ្រោះ�ត្លុៀម�ុ�នូជានិូចចគឺំ�ំខាន់ូ។

ជាពិ័គ្រោះ��ឡានូ�ំៗម៉ាំនូ�ជិុងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញ�ំ

អ្ន�ីចឹងគ្រោះ�ះបីម៉ាំនូមនូ��សគ្រោះ�ខ្មែកួរក៏ពិ័បាកនឹូង

ចាប់អារមែណ៍៍ខ្មែ�រ។ វា�ំខាន់ូខ្មែ�ល់អ្នាកគ្រោះ�ែើការគ្រោះ�ខ្មែកួរ

ក៏�ត្លុូវ�ឹងពី័�ជុិងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញរប�់ឡានូ�ំៗខ្មែ�រ។

មាុងគ្រោះ�ៀត្លុ គ្រោះ�ះបី�បញាប់ក៏គ្រោះដ្ឋាយ វាក៏

�ំខាន់ូ�ងខ្មែ�រខ្មែ�ល់�តូ្លុវ�ៃប់អារមែណ៍៍

ពិ័និូត្លុយគ្រោះមើល់��វត្លុិិភាព័រ�ច�ឹមគ្រោះ�ែើអ្នែីម�យ។



គ្រោះ�រព័គ្រោះភិុើង�ា�ប។
ក�ំ�ើ�ះគ្រោះចញភុាមៗគ្រោះ��ុូវ�នូជំិនិូះ។

�បយ័ត្លុានឹូងគ្រោះ��ះថ្នាា ក់

គ្រោះកើត្លុម៉ាំនូគ្រោះ��ុូវបំខ្មែបក។
គ្រោះ� ជិបុ�នូ ឡានូ គ្រោះបើកបរ�បកាន់ូគ្រោះ�ែង 

�ូគ្រោះចាះចំាបាច់ �ត្លុូវ �បយ័ត្លុានឹូង

ឡានូបត់្លុគ្រោះ�ែង ជាពិ័គ្រោះ��។

ជាពិ័គ្រោះ��ឡានូ �ំៗ �ូចជាឡានូ

�ឹក�ំនិូញជាគ្រោះ�ើម �ូម �បយ័ត្លុានឹូង

ចគ្រោះនុាះ�តូ្លុវការគ្រោះ�ើមួីបត់្លុ។

ចគ្រោះនុាះ�ត្លុូវការ
គ្រោះ�ើមួីបត់្លុ?

គ្រោះព័ល់ឡានូបត់្លុ កង់គ្រោះ�កាយ

នឹូងបរកាត់្លុចូល់នៃ�ើខាងកា�ងជាង�ីតំាង

ខ្មែ�ល់កង់ម��បរកាត់្លុគ្រោះ�គ្រោះ�ៀត្លុ។ គ្រោះគំគ្រោះ�

វាថ្នា “ចគ្រោះនុាះ�តូ្លុវការគ្រោះ�ើមួបីត់្លុ”។

អំ្នពី័ចគ្រោះនុាះ�ត្លុូវការគ្រោះ�ើមួីបត់្លុ 

ក៏ម៉ាំនូព័នូយល់់ល់មិិត្លុកា�ង “�បការ

�បុង�បយ័ត្លុាគ្រោះ��ីតំាងការង្ការ

ផ្ទាើ ល់់” ខ្មែ�រ។

�បការ�បុង�បយ័ត្លុា

គ្រោះព័ល់គ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ�

មកកខ្មែនូុងគ្រោះ�ែើការ(គ្រោះ�ើរ)

គ្រោះព័ល់គ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ�
មកកខ្មែនូុងគ្រោះ�ែើការក៏

ម៉ាំនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ខ្មែ�រ។

�ូមគ្រោះ�រព័ចាប់ចរាចរណ៍៍
�ំងអ្ន�់�ា គ្រោះ�ើមួី

កាត់្លុបនូិយគ្រោះ��ះថ្នាា ក់។

ក�ំ�ងុកាត់្លុគ្រោះ�កខ្មែនូុងខ្មែ�ល់

�ែ នូគំំនូូ�គ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង�ុងកាត់្លុ។

ករណី៍គំំនូូ�គ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង�ុងកាត់្លុខ្មែ�ល់�ែ នូ

គ្រោះភិុើង�ា�ប �ត្លុូវបង្កាា ញពី័បំណ៍ងចង់�ុងកាត់្លុ

ឲ្យយចា�់��់គ្រោះដ្ឋាយគ្រោះល់ើកនៃ�ជាគ្រោះ�ើម។

ពិ័និូត្លុយគ្រោះ�ែងសាា ំរ�ច�ឹម

�ុងកាត់្លុគ្រោះល់ើគំំនូូ�

គ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង�ុងកាត់្លុ។

ក�ំ�ងុកាត់្លុ�ុូវ�ាល់់ តាម�ិ�បញិិ្ជូត្លុ។



ក �ួនូចាប់��វត្លុិិភាព័គ្រោះព័ល់ជិិះកង់

ហ្កាមជិិះ�ា  2 នាក់

ហ្កាមជិិះ�នូើឹម�ា

ហ្កាមជិិះគ្រោះដ្ឋាយពិ័សាគ្រោះ�គំឿងស្រួ�វងឹ

គ្រោះព័ល់កំព័�ងគ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រ ក�ំគ្រោះ�បើ�ូរ�ព័ើ

ហ្កាមជិិះគ្រោះដ្ឋាយបំាង��ត្លុ

កាត្លុព័ែកិចចគ្រោះបើកគ្រោះភិុើងគ្រោះ�គ្រោះព័ល់យប់

ឈប់គ្រោះហើយពិ័និូត្លុយថ្នាម៉ាំនូ��វតិិ្លុភាព័
គ្រោះ�ចំណ៍� ច�ប�ព័ែ�ុូវ

គ្រោះព័ល់ �ុង កាត់្លុគំំនូូ�គ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង�ុងកាត់្លុ �ត្លុូវ ច�ះបគ្រោះណ៍ាើ រ
 (គ្រោះល់ើកខ្មែល់ងករណី៍�ែ នូហ្កានិូភ័ិយនៃនូការរខំានូ�ល់់  ការគ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ ររប�់អ្នាក គ្រោះ�ែើរ គ្រោះជិើង)

* កង់គឺំជា�នូជំិនិូះ 1 �បគ្រោះភិ�គ្រោះហើយគ្រោះ��ពី័គ្រោះនូះក៏ម៉ាំនូក �ួនូចាប់គ្រោះ�សងៗ�ងខ្មែ�រ។

�បការ�បុង

�បយ័ត្លុាគ្រោះព័ល់

គ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ�

មកកខ្មែនូុង

គ្រោះ�ែើការ(កង់)
�ូមចងចំាចាប់ចរាចរណ៍៍គ្រោះព័ល់

គ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ�មកកខ្មែនូុងការង្ការ

គ្រោះដ្ឋាយជិិះកង់�ងខ្មែ�រ។

គ្រោះ�ជិបុ�នូ កង់គឺំជា

�នូជំិនិូះ 1 �បគ្រោះភិ�។

ជាគ្រោះ�ល់ការណ៍៍�តូ្លុវជិិះគ្រោះល់ើ�ុូវ�ាល់់ 

គ្រោះហើយ�ុូវគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើងគឺំកា�ងករណី៍គ្រោះល់ើកខ្មែល់ង។

អ្ន�ីចឹងចំាបាច់�តូ្លុវជិិះគ្រោះ�ខាងគ្រោះ�ែង

នៃនូ�ុូវ�នូជំិនិូះ�ូចនឹូងឡានូខ្មែ�រ។

ជាករណី៍គ្រោះល់ើកខ្មែល់ង ក៏ម៉ាំនូ�ុូវ

គ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើងខ្មែ�ល់កង់អាចជិិះ

បានូខ្មែ�រ។

អូ្ន...
�ុូវគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើងខ្មែ�ល់ម៉ាំនូ

ផុ្ទាក�ញ្ញាា គ្រោះនូះគឺំកង់
អាចជិិះបានូ។

កា�ងករណី៍គ្រោះនូះ អ្នែីខ្មែ�ល់ចង់ឲ្យយ�បយ័ត្លុា គ្រោះនាះគឺំ

 �ត្លុូវ�ាល់់អា�ិភាព័�ល់់អ្នាកគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង!

អ្ន�ីចឹង�ត្លុូវជិិះយឺត្លុៗគ្រោះ�

ខាងជាប់នឹូង�ុូវ�នូជំិនិូះ។



ការ�ត្លុួត្លុពិ័និូត្លុយកង់ជាគ្រោះ�ៀង�ត់្លុ

គ្រោះល់ើ�ពី័គ្រោះនូះ 

ការ�តួ្លុត្លុពិ័និូត្លុយកង់

ជាគ្រោះ�ៀង�ត់្លុនឹូងគ្រោះ�ែើឲ្យយ

គ្រោះយើង��កចិត្លុាបានូ។

ចំគ្រោះពាះកង់ 

គ្រោះ��ពី័គ្រោះនូះម៉ាំនូអ្នែីខ្មែ�ល់

�តូ្លុវ�បយ័ត្លុាគ្រោះ�ៀត្លុគ្រោះ�?

ហ�ឹម...

�ែីៗគ្រោះនូះ គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ខ្មែ�ល់

ប�ា ល់មកគ្រោះព័ល់កំព័�ង�ឹកជិញ្ជូជូ នូ

គ្រោះដ្ឋាយកង់ កំព័�ងខ្មែត្លុគ្រោះកើនូគ្រោះ�ើង។
អូ្ន...

ខ្មែបបត្លុក់�កហល់់គ្រោះដ្ឋាយសារគិំត្លុថ្នា�ត្លុូវ

ឆ្នាំប់�ឹកឲ្យយគ្រោះល់ឿនូគ្រោះហើយគ្រោះមើល់គ្រោះ�។

ត្លុក់�កហល់់គឺំជា

គ្រោះ�ើមគ្រោះហត្លុ�នៃនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់។

គ្រោះ�ះរវល់់ក៏គ្រោះដ្ឋាយ 

វា�ំខាន់ូខ្មែ�ល់�ត្លុូវ�តួ្លុត្លុពិ័និូត្លុយ

��វត្លុិិភាព័ឲ្យយបានូ�តឹ្លុម�តូ្លុវ។

គំនូុឹះជិិះកង់

គ្រោះដ្ឋាយ��វតិិ្លុភាព័

គ្រោះតាះគ្រោះយើងគ្រោះមើល់គំនូុឹះ
នៃនូការជិិះកង់។

គ្រោះ�ជិបុ�នូ
ម៉ាំនូជិ�ម៉ាំល់គ្រោះ�ចើនូ 
�ូគ្រោះចាះ�តូ្លុវ�បយ័ត្លុា!

�បយ័ត្លុា ក�ំជិិះគ្រោះល់ឿនូ�ជិុល់គ្រោះព័ល់ច�ះជិ�ម៉ាំល់។

�បយ័ត្លុា រអិ្នល់នឹូងគំ�មបលូ់ គ្រោះព័ល់គ្រោះម�គ្រោះភិុៀង។ គំ�មបលូ់គ្រោះព័ល់គ្រោះម�គ្រោះភិុៀង
គឺំរអិ្នល់ខ្មែមនូ។

នៃ�កង់
គ្រោះត្លុើបានូរតឹ្លុតឹ្លុងជាប់ខ្មែកង
�ា នឹូងកង់ម��ឬគ្រោះ�?

ហ្វ្រាំហ្កាែ ំង

�ំងម���ំង
គ្រោះ�កាយហ្វ្រាំហ្កាែ ងំ��ីគ្រោះ�?

ចគ្រោះងាៀងម��(អំ្នពូ័ល់)

គ្រោះត្លុើគ្រោះបើកភិុឺគ្រោះ�?

ខ្មែកបកង់  
ម៉ាំនូរល់�ងគ្រោះ� គ្រោះហើយកមព�់
ដ្ឋាក់គ្រោះជិើង�ំង�ងខាង
�ល់់�ីគ្រោះ�?

ផ្ទាើ ំងចំាងព័នូុឺ 
ម៉ាំនូជាប់គ្រោះ� ក�ែក់គ្រោះ� 
គ្រោះមើល់គ្រោះ�ើញចា�់គ្រោះ�?

�ចវាក់
�រគ្រោះព័កគ្រោះ�?

គ្រោះ�គំឿងបនុា�់គ្រោះ�សងគ្រោះ�ៀត្លុ

ភាជ ប់ជាប់�តឹ្លុម�ត្លុូវគ្រោះ�?

ឈ្នាា ន់ូ 
ម៉ាំនូគ្រោះកាងជាគ្រោះ�ើម
គ្រោះ�ែើឲ្យយគ្រោះជិើងរអិ្នល់គ្រោះ�?

កង់
គ្រោះត្លុើតឹ្លុងល់�ិគំប់��ន់ូគ្រោះ� 
នៃ�ើ�ំបកកង់
ម៉ាំនូ�ឹកគ្រោះ�?



ហ្កាមគ្រោះ�បើ�បា�់

�ូរ�ព័ើនៃ�ជាគ្រោះ�ើម។

ការគ្រោះផ្ទាា ត្លុគ្រោះមើល់សាែ ត្លុហែូនូឬកមែវ�ីិ�បាប់�ុូវ

រ�យនូាគ្រោះហើយបងាគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ គឺំម៉ាំនូគ្រោះ�ចើនូ។

គ្រោះបើគ្រោះបើកបរគ្រោះល់ួឿនូ 60 គីំ�ូខ្មែមុ�ត្លុ 

គ្រោះនាះកា�ង 2 វនិា�ីនឹូងគ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រ

បានូ 33.3 ខ្មែមុ�ត្លុ។

គ្រោះបើអ្នាកគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង�ុងកាត់្លុ

កា�ងគ្រោះព័ល់ 2 វនិា�ី គ្រោះនាះ

គ្រោះ��ះថ្នាា ក់នឹូងគ្រោះកើត្លុគ្រោះ�ើង។

“គ្រោះបើកបរបគ្រោះណ៍ាើ រគ្រោះ�ែើអ្នែីបគ្រោះណ៍ាើ រ” 
គឺំគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ខ្មែមនូ។

ក �ួនូចាប់គ្រោះ�ើមួីបង្កាា រគ្រោះ��ះថ្នាា ក់

�ូមចងចំាក �ួនូចាប់

គ្រោះ�ើមួីបង្កាា រគ្រោះ��ះថ្នាា ក់

�ុងប�ក�ា �ងខ្មែ�រ។

គ្រោះ�កខ្មែនូុងខ្មែ�ល់ម៉ាំនូ

ផុ្ទាក�ញ្ញាា ឲ្យយឈប់ 

�ត្លុូវឈប់ជានិូចច។

គ្រោះ�ជិបុ�នូផុ្ទាក�ញ្ញាា
ឲ្យយឈប់គឺំ���ពី័�ាង់ដ្ឋារ

អ្ននូារជាតិ្លុ �ូគ្រោះចាះ
ចំាបាច់�ត្លុូវ�បយ័ត្លុា។

�ាង់ដ្ឋារអ្ននូារជាតិ្លុ

ជិបុ�នូ

ចំគ្រោះណ៍ះ�ឹងខ្មែ�ល់ចង់ឲ្យយចងចំាគ្រោះ�ើមួីបង្កាា រគ្រោះ��ះថ្នាា ក់

�ូមយកចិត្លុា��កដ្ឋាក់ “គ្រោះបើកបរ
គ្រោះដ្ឋាយគិំត្លុថ្នាអាចនឹូងម៉ាំនូ

អ្នែីគ្រោះកើត្លុគ្រោះ�ើង”។

ការគ្រោះបើកបរគ្រោះដ្ឋាយ�បគ្រោះមើល់គ្រោះមើល់ហ្កានិូភ័ិយ

គ្រោះ�ើមួីបង្កាា រគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ជានិូចចគ្រោះដ្ឋាយគិំត្លុថ្នាតិ្លុចគ្រោះ� 

“OO អាចនឹូងគ្រោះកើត្លុគ្រោះ�ើង” គឺំជាគ្រោះរឿង�ំខាន់ូខ្មែមនូ។

អាចនឹូងម៉ាំនូមនូ��ស

គ្រោះចញពី័ខាងគ្រោះ�កាយឡានូ។
ឡានូ ខាង ម�� អាចនឹូង

ចាប់ ហ្វ្រាំហ្កាែ ំង ភុាមៗ។

គ្រោះព័ល់បត់្លុសាា ំ ឡានូ�ល់់ម���ា បានូ

ឈប់ឲ្យយ ខ្មែត្លុពី័ចំគ្រោះហៀងអាចនឹូង

ម៉ាំនូមូុតូ្លុគ្រោះបើកមក។

�បការ�បុង

�បយ័ត្លុាគ្រោះព័ល់គ្រោះ�ែើ

�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ�មក

កខ្មែនូុងគ្រោះ�ែើការ

(ឡានូ មូុតូ្លុ)

គ្រោះតាះគ្រោះយើងគ្រោះមើល់អំ្នពី័

ការគ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ�មក

កខ្មែនូុងគ្រោះ�ែើការគ្រោះដ្ឋាយ

ជិិះឡានូឬមូុតូ្លុ។

�ំបូង�ំ�ំនឹូងព័នូយល់់

អំ្នពី័ប័ណ៍ះគ្រោះបើកបរ។

គ្រោះ�ើមួីគ្រោះបើកបរកា�ង�បគ្រោះ��ជិបុ�នូ ចំាបាច់�ត្លុូវម៉ាំនូ

និូងយកតាម�ុ�នូនូូវប័ណ៍ះគ្រោះបើកបរ�ម�យ�ូចត្លុគ្រោះ�គ្រោះនូះ។
ប័ណ៍ះគ្រោះបើកបរខ្មែ�ល់អាច

គ្រោះបើកបរបានូកា�ង�បគ្រោះ��ជិបុ�នូ

● ប័ណ៍ះគ្រោះបើកបរជិបុ�នូ ● ប័ណ៍ះគ្រោះបើកបរអ្ននូារជាតិ្លុខ្មែ�ិកគ្រោះល់ើអ្ននូ��ញ្ញាា
   �ី�កុងហសឺខ្មែណ៍វ

● ប័ណ៍ះគ្រោះបើកបរបរគ្រោះ��
   (ម៉ាំនូភាជ ប់ការបកខ្មែ�បជាភាសាជិបុ�នូ)

* រ�ម�ំងករណី៍ខ្មែ�ល់បាូរប័ណ៍ះគ្រោះបើកបរខ្មែ�ល់���ល់

បានូគ្រោះ�បរគ្រោះ��គ្រោះ�ជាប័ណ៍ះគ្រោះបើកបរជិបុ�នូ។

រយៈគ្រោះព័ល់អាចគ្រោះបើកបរគ្រោះ�ជិបុ�នូ
កា�ងកំល់�ងគ្រោះព័ល់ម៉ាំនូ��ព័ល់ភាព័។

រយៈគ្រោះព័ល់អាចគ្រោះបើកបរគ្រោះ�ជិបុ�នូ
រយៈគ្រោះព័ល់ខ្មែ�ល់�ុីជាងកា�ងចំគ្រោះ�ម រយៈគ្រោះព័ល់ម�យឆ្នាំា ំគិំត្លុពី័

នៃ�ៃចូល់�ល់់�បគ្រោះ��ជិបុ�នូ ឬរយៈគ្រោះព័ល់��ព័ល់ភាព័នៃនូ

ប័ណ៍ះគ្រោះបើកបរ។

ចាប់ចរាចរណ៍៍ជិបុ�នូ
�ូមខ្មែ�ែងយល់់ឲ្យយចា�់

ពី័ចាប់ចរាចរណ៍៍�ងខ្មែ�រ។

គ្រោះ�គំំនូូ�គ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង�ុងកាត់្លុ 

�ត្លុូវ�ាល់់អា�ិភាព័�ល់់អ្នាកគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង។

គ្រោះព័ល់គ្រោះភិុើង�កហម 

ហ្កាមគ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ�ម��។
គ្រោះបើកបរ�បកាន់ូគ្រោះ�ែង។

* បចច�បួនូាគឺំ��ម៉ាំប់ខ្មែត្លុ�បគ្រោះ���ែី� អាល់ុឺមុង់

បារាងំ ខ្មែបល់ហស� ិក មូុ�កូ និូង នៃត្លុវុាន់ូបុ�គ្រោះ�ះ ះ។



�បការ�បុង�បយ័ត្លុាគ្រោះ�

�ីតំាងការង្ការផ្ទាើ ល់់
គ្រោះ��ីតំាងការង្ការផ្ទាើ ល់់ ការ�បុង
�បយ័ត្លុានឹូងឡានូ�ឹក�ំនិូញខ្មែ�ល់

គ្រោះ�ជិ�ំវញិ ក៏�ំខាន់ូខំុាងខ្មែ�រ។

ឡានូ�ំៗ�ូចជាឡានូ�ឹក�ំនិូញជាគ្រោះ�ើម ម៉ាំនូ�ជិុង
គ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញគ្រោះ�ចើនូ។ គ្រោះ�គ្រោះព័ល់ឲ្យយ�ញ្ញាា នំា�ុូវ

ចរាចរណ៍៍ឬគ្រោះ� ការដ្ឋាា នូ �ំណ៍ង់ជាគ្រោះ�ើម 
�ូម�បយ័ត្លុាក�ំគ្រោះ��ជិុងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញ។

�ជុិងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញ
រប�់ឡានូ�ឹក�ំនិូញ

ខ្មែ�ាកខាងគ្រោះ�កាយបញិិ្ជូត្លុខាងសាា ំ 

ខ្មែ�ាកខាងគ្រោះ�កាយបញិិ្ជូត្លុខាងគ្រោះ�ែង

រប�់អ្នាកគ្រោះបើកបរ 

គឺំង្កាយនឹូងកុាយជា�ជិុង

គ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញ។

 ខ្មែ�ាក ខាង គ្រោះ�កាយឡានូ គឺំ ជា

�ជុិងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញគ្រោះសាះខ្មែត្លុមាង។

ចំគ្រោះពាះឡានូកមព�់ �ព�់ កខ្មែនូុងគ្រោះ�គ្រោះកៀកខាង ម��
អ្នាកគ្រោះបើកបរគឺំជា�ជិុងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញ។

ចគ្រោះនុាះ�ត្លុូវការគ្រោះ�ើមួបីត់្លុ

រប�់ឡានូ�ឹក�ំនិូញ

គ្រោះព័ល់ឡានូបត់្លុ កង់គ្រោះ�កាយនឹូងបរកាត់្លុចូល់នៃ�ើ

ខាងកា�ងជាង�ីតំាងខ្មែ�ល់កង់ម��បរកាត់្លុគ្រោះ�

គ្រោះ�ៀត្លុ។ គ្រោះគំគ្រោះ�វាថ្នា “ចគ្រោះនុាះ�តូ្លុវការគ្រោះ�ើមួបីត់្លុ”។

ជាពិ័គ្រោះ��ចំគ្រោះពាះឡានូ�ំ 

ចគ្រោះនុាះ�តូ្លុវការគ្រោះ�ើមួីបត់្លុ

គឺំកាន់ូខ្មែត្លុ�ំ។

គ្រោះ�ះបីគិំត្លុថ្នាគ្រោះ�ឆ្នាំៃ យ

�គំប់��ន់ូគ្រោះហើយក៏គ្រោះដ្ឋាយ

ក៏អាចគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ខ្មែ�រ 

គ្រោះហត្លុ�គ្រោះនូះ�ូម�បយ័ត្លុា។

គ្រោះ�ឃុ្លាត្លុឆ្នាំៃ យក៏
រងគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ខ្មែ�រ!

គំនូុឹះកា�ងការ

គ្រោះបើកបររ�យនូា

មូុតូ្លុគ្រោះដ្ឋាយ

��វតិិ្លុភាព័

គ្រោះតាះគ្រោះយើងគ្រោះមើល់ចំណ៍� ចខ្មែ�ល់

ចង់ឲ្យយ�បយ័ត្លុាគ្រោះ��ពី័គ្រោះនូះ

គ្រោះ�ើមួីបង្កាា រ

 គ្រោះ��ះថ្នាា ក់

 ក�ំឲ្យយគ្រោះកើត្លុគ្រោះ�ើង។

ការពិ័និូត្លុយ ��វត្លុិិភាព័  មិនូ �តឹ្លុម ខ្មែត្លុ ខាង ម��

បុ�គ្រោះ�ះ ះ គ្រោះ� គឺំ�ំង ខាង គ្រោះ�កាយនិូង  គ្រោះ�ែង សំាំ�ងខ្មែ�រ!

គ្រោះ�ែើ�ុង�ក�ំឲ្យយ�កខានូការ

�បាស្រួ�័យ�ក់�ងគ្រោះព័ល់គ្រោះបើកបរ!

គ្រោះព័ល់គ្រោះបើកបរកា�ងអាកា�ធាត្លុ�មិនូល់ ិ

�តូ្លុវ�បយ័ត្លុារអិ្នល់ជាគ្រោះ�ើម!

�បយ័ត្លុាគ្រោះភិុៀង �ពិ័ល់ 

�ត្លុជាក់កក អ័្នព័ើ 

�យល់់ខំុាងជាគ្រោះ�ើម។

គ្រោះ�តំ្លុបន់ូលំ់គ្រោះ�ដ្ឋាា នូឬ�ុូវតូ្លុចចគ្រោះងិៀត្លុ �ត្លុូវគ្រោះបើក

បរយឺត្លុៗគ្រោះដ្ឋាយគិំត្លុ�ល់់អ្នាកគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើងនិូងកង់!

 �ត្លុូវ គ្រោះបើកបរ គ្រោះដ្ឋាយ ��វត្លុិិភាព័ក�ំ
ឲ្យយកុាយជាអ្នាកបងាគ្រោះ��ះថ្នាា ក់

អី្នយូុយ...
អ្នត់្លុចង់ដ្ឋាច់ខាត្លុ...

គ្រោះ���ព័ហែ�ណ៍ឌ ពិ័ន័ូយឬបញ្ជូឈប់ពី័ការង្ការ �ល់បុះពាល់់ខ្មែ�ាក�ងគម

អាចនឹូង�ត្លុូវ�ងការ�ូចខាត្លុ ជាប់គ្រោះ��
�ព័ហែ�ណ៍ឌ �ូចជាពិ័ន័ូយជា�បាក់និូងជាប់
ព័នូធនា�រជាគ្រោះ�ើម។

អាស្រួ�័យគ្រោះល់ើប�បួញ្ជូាត្លុាិរប�់�កុមហុ�នូ
ក៏អាចនឹូងរងពិ័ន័ូយឬបញ្ជូឈប់ពី័
ការង្ការ�ងខ្មែ�រ។

ក៏អាច�ត្លុូវបានូច�ះ�ាយគ្រោះដ្ឋាយគ្រោះ�បើគ្រោះឈ្នាែ ះពិ័ត្លុ
កា�ង�ូរ��សន៍ូ�ងខ្មែ�រ។ ជាពិ័គ្រោះ�� ការ 
គ្រោះបើកបរគ្រោះដ្ឋាយពិ័សាគ្រោះ�គំឿងស្រួ�វងឹ 
�ត្លុូវបានូចាប់អារមែណ៍៍ខំុាង កា�ង �ងគម ។

គ្រោះ�គ្រោះព័ល់អ្នាកកុាយជាអ្នាកបងាគ្រោះ��ះថ្នាា ក់...



�បយ័ត្លុានឹូងការគ្រោះផ្ទាា ត្លុអារមែណ៍៍

គ្រោះភិុច�ុ�នូគ្រោះព័ល់ឲ្យយ�ញ្ញាា នំា�ុូវ។
ក�ំ�ើ�ះគ្រោះចញភុាមៗគ្រោះ��ុូវ�ាល់់។

គ្រោះព័ល់�ុងកាត់្លុខ្មែកួររ�យនូា 

�ត្លុូវពិ័និូត្លុយ��វត្លុិិភាព័។ គ្រោះ�រព័ក �ួនូចាប់គ្រោះ�កា�ងឃំុ្លាង/�ីតំាង។

 យល់់ គ្រោះ�?
គ្រោះតាះបនាើ ប់ មកគ្រោះ�ៀត្លុ គ្រោះយើង គ្រោះមើល់

ថ្នា គ្រោះត្លុើជាក់ខ្មែ�ាង ម៉ាំនូ ករណី៍

ខ្មែបប��ុះតាមរយៈសាច់គ្រោះរឿង។

ចំណ៍� ច�ំខាន់ូនៃនូ

ការគ្រោះ�ែើការគ្រោះ�ខ្មែកួរ

ឡានូ�ឹក�ំនិូញ
ចំគ្រោះពាះការង្ការ�ូចជា�នូាិ���
គ្រោះរៀបចំចរាចរណ៍៍និូងជំិនូ�យការ

អ្នាកគ្រោះបើកបរឡានូ�ឹក�ំនិូញជាគ្រោះ�ើម �ជិុងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញគឺំង្កាយនឹូង
គ្រោះកើត្លុម៉ាំនូគ្រោះ�ើងគ្រោះហើយង្កាយនឹូងគ្រោះកើត្លុ
ម៉ាំនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់គ្រោះដ្ឋាយសារការ�ើ�ះ
គ្រោះចញភុាមៗឬ�ែះការ �បុង�បយ័ត្លុា។

គ្រោះតាះគ្រោះមើល់ចំណ៍� ចចង់ឲ្យយ�បុង�បយ័ត្លុា

គ្រោះព័ល់គ្រោះ�ែើការគ្រោះ�ខ្មែកួរឡានូ�ឹក�ំនិូញ!

�បយ័ត្លុានឹូង�ជិុងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញគ្រោះព័ល់

�ើ�កឬ�មុ៉ាំក់�ំនិូញឡានូ�ឹក�ំនិូញ។

�បយ័ត្លុានឹូង�ជិុងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញនិូងឡានូ

កំព័�ងគ្រោះបើកបរកា�ងឃំុ្លាង/�ីតំាងការង្ការ។

ក�ំគ្រោះ��ជិុងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញរប�់អ្នាកគ្រោះបើកបរ។

គ្រោះព័ល់គ្រោះ�ែើការង្ការគ្រោះដ្ឋាយបនូើន់ូជិងគង់ច�ះ អ្នាកគ្រោះបើកបរពិ័បាកគ្រោះមើល់គ្រោះ�ើញ 
�ូគ្រោះចាះអ្នាកគ្រោះ�ែើការង្ការក៏�តូ្លុវ�បយ័ត្លុាខ្មែ�រ។ 
មាុងគ្រោះ�ៀត្លុ �ត្លុូវពាក់ �គ្រោះមុៀក បំពាក់ជាគ្រោះ�ើមខ្មែ�ល់គ្រោះល់ចគ្រោះធុា។



CASE 1

នៃ�ៃគ្រោះនូះជិិត្លុ�ល់់
គ្រោះមុ៉ាំងគ្រោះហើយ...!

�ល់់ខ្មែត្លុស្រួ�ូត្លុបានូបានូ!

 រក គ្រោះ�ើញគ្រោះហើយខ្មែត្លុ
�ល់់គ្រោះមុ៉ាំងឥ�ូវគ្រោះហើយ!

ឲ្យយខ្មែត្លុគ្រោះព័ល់�បញាប់
គឺំអ្ន�ីចឹងហែង...!

��ត្លុគ្រោះ��អ្ន�ីគ្រោះចះ!

គ្រោះម��ូច
ចង់ គ្រោះភិុៀង!

ហ�ឹម?

គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ខ្មែមនូ...។

ម៉ាំនូ អ្នាកគ្រោះ�ើរ គ្រោះ�ចើនូខ្មែត្លុគ្រោះមើល់គ្រោះ�
អាចគ្រោះ�ជិៀត្លុតាមចគ្រោះនុាះបានូ។

ជិិះខ្មែត្លុនៃ�ៃគ្រោះនូះ
គំ�រខ្មែត្លុមិនូអី្នគ្រោះ�!

គ្រោះហ �ុូវគ្រោះនូះកង់ជិិះ

បានូអ្នត់្លុហាឹង?

 ��ំគ្រោះ��!!

គ្រោះហ! 
គ្រោះមុចមិនូជិិះ
ខាងគ្រោះ�ែង!

អី្ន�ុ�់!?



គ្រោះហ  
គ្រោះភិុៀង?

ជិិត្លុ�ល់់កខ្មែនូុង
គ្រោះ�ែើការគ្រោះហើយ!

គ្រោះ�ឲ្យយគ្រោះល់ឿនូ�ិនូ!

�ីបំ��ត្លុ
គ្រោះភិុៀងគ្រោះហើយ!

ខ្មែត្លុម៉ាំនូ
��ត្លុគ្រោះ�គ្រោះត្លុើ!

នៃ�ៃគ្រោះនូះ
�ុយខ្មែមនូ!

បិុះ!

!?

អី្ន�ុ�់!!

គ្រោះមើល់គ្រោះ�ើញកខ្មែនូងុ
គ្រោះ�ែើការ គ្រោះហើយ!

គ្រោះហ!?

គ្រោះហងវញិ 
មក�ន់ូ...

 ��ំ
គ្រោះ��!

គ្រោះនាះ



ហ�ឹម.............។

បង...គ្រោះត្លុើ�ំ�ំគំ�រគ្រោះ�ែើ
ខ្មែបប�គ្រោះ�ើបល់?ិ

គ្រោះព័ល់ជិិះកង់
ម៉ាំនូចំណ៍� ចគ្រោះ�សងៗ

�តូ្លុវ�បយ័ត្លុា។

បាក់�ិឹង 3អា�ិត្លុយបានូជា...។

អី្ន�ុ�់!

កង់ជាគ្រោះ�ល់ការណ៍៍មិនូ�ត្លុូវ
គ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ��ុូវគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើងគ្រោះ�!

គ្រោះ�ែើឲ្យយ�ល់់គ្រោះព័ល់�គំប់��ន់ូ!

ក�ំជិិះគ្រោះដ្ឋាយ បំាង��ត្លុ!

កង់�តូ្លុវ�បកាន់ូគ្រោះ�ែង!

�ូមពាក់ម�ក��វត្លុិិភាព័!

ពី័គ្រោះព័ល់គ្រោះនូះគ្រោះ��ំ�ំនឹូង

�បយ័ត្លុា...។

ឡានូ�ឹក�ំនិូញម៉ាំនូ�ជុិងគ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញ

និូងចគ្រោះនុាះ�ត្លុូវការគ្រោះ�ើមួីបត់្លុ �ូគ្រោះចាះ

ចំាបាច់�ត្លុូវ�បយ័ត្លុាកាន់ូខ្មែត្លុខំុាង។

�បខ្មែហល់ពាក់ក�ា ល់នៃនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់សុាប់គ្រោះដ្ឋាយសារ

កង់ គឺំគ្រោះកើត្លុគ្រោះ�ើងកា�ងរងែង់ 500 ខ្មែមុ�ត្លុពី័�ើះ។

គ្រោះ�ែើអី្នបានូ�ល់ហាឹង។

ចំណ៍� ច�តូ្លុវ�បុង�បយ័ត្លុាគ្រោះព័ល់ជិិះកង់

ភាព័ត្លុក់�កហល់់នំាឲ្យយជិិះខ្មែបបគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ �ូគ្រោះចាះ
�ូមគ្រោះ�ែើអ្នែីម�យគ្រោះដ្ឋាយ��កឲ្យយ�ល់់គ្រោះព័ល់�គំប់��ន់ូ។

ការគ្រោះ�រព័�ីតំាង�តូ្លុវជិិះ អាច
បង្កាា រគ្រោះ��ះថ្នាា ក់��កជាម�នូ។

គ្រោះព័ល់គ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ��ុូវគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង 
�ូម�ាល់់អា�ិភាព័�ល់់អ្នាកគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង។

វាគ្រោះ��ះថ្នាា ក់��់គ្រោះ�ពាះ��ត្លុបំាងខ្មែភិាក 
ឬគ្រោះ�ែើឲ្យយបាត់្លុបង់លំ់នឹូងជាគ្រោះ�ើម!

56% នៃនូអ្នាកសុាប់គ្រោះដ្ឋាយគ្រោះ��ះថ្នាា ក់គ្រោះដ្ឋាយសារ
កង់គឺំរងរប��កាល់។ (កា�ងឆ្នាំា ំ2020)

អូ្នយ!!



CASE 2

ម៉ាំនូផុ្ទាក
�ញ្ញាា ឲ្យយឈប់...

ខ្មែត្លុ
អ្នត់្លុចង់
គ្រោះ�ើរ...។

ជិិះកង់គ្រោះ��ើះវញិ

គ្រោះកើត្លុអ្នត់្លុគ្រោះមើល់គ្រោះ�។

គំ�រខ្មែត្លុអាច
គ្រោះ�បានូ!

�ុូវ ��ន់ូខ្មែត្លុគ្រោះ�ើមខ្មែត្លុ
�ូចជាមិនូកកគ្រោះ� 

អ្ន�ីចឹង

ហ�ឹម?ធុាក់�ពិ័ល់!?
នៃ�ៃគ្រោះនូះ

ក៏ហត់្លុខ្មែ�រ...។

គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ខ្មែមនូ...។ ��ំគ្រោះ��។

អី្ន�ុ�់!?អ្នត់្លុ�ូវម៉ាំនូមនូ��សគ្រោះ� 
មិនូអី្នគ្រោះ�គ្រោះមើល់គ្រោះ�។

ហ�ឹម?

នៃ�ៃធុាក់�ពិ័ល់គំ�រឲ្យយខុាចខ្មែមនូ។ង្កាយរអិ្នល់គ្រោះដ្ឋាយសារ
�ពិ័ល់គ្រោះ��ឹង?



គ្រោះព័ល់គ្រោះនូឿយហត់្លុគ្រោះ�
គ្រោះ�ែើ���កាន់ូខ្មែត្លុគ្រោះ�ចើនូ...។

ឡានូកំព័�ងមក 
ខ្មែត្លុ�ុង�ន់ូគ្រោះមើល់គ្រោះ�។

គំំនូូ�គ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង�ុង

កាត់្លុក៏គ្រោះ�ឆ្នាំៃ យគ្រោះ�ៀត្លុ។

កខ្មែនូុងគ្រោះនូះម៉ាំនូឡានូគ្រោះ�ចើនូ 
ពិ័បាក�ងុ�ុូវខ្មែមនូ។

 ��ំគ្រោះ��។

ច�មយកស។

អី្ន�ុ�់!
គ្រោះ�ែើ�ល់់យប់ 

 ពិ័បាកខ្មែមនូ...។

ម៉ាំនូឡានូ
�ឹក�ំនិូញ។

ហ្កា�?

ឥ�ូវគ្រោះបើស្រួ�ូត្លុ  
អាច �ងុ ��ត្លុ...។

គ្រោះភិុើង �ា�ប ជិិត្លុ
�កហមគ្រោះហើយ!

ជិិត្លុ�ល់់
�ើះគ្រោះហើយ...។

ខ្មែណ៍!!
គ្រោះមើល់�ុូវខាងម���ង!!

ចង់ឲ្យយឆ្នាំប់
�ល់់�ើះ��់។

សាែ នូមិនូ�ល់់ថ្នា
ឡានូគ្រោះ�ជិិត្លុគ្រោះសាះ...!?យី�។



គ្រោះត្លុើ�ំ�ំគំ�រគ្រោះ�ែើខ្មែបប�
គ្រោះ�ើបល់.ិ..?

គ្រោះមើល់គ្រោះ��ូចជា
��ន់ូខ្មែត្លុគ្រោះ�ើមគ្រោះសាះ។

គ្រោះហ?

�ុូវកកគ្រោះហើយ...

គ្រោះដ្ឋាយសារគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ គ្រោះនូះ 
�ំ�ំ បានូ គ្រោះ�ែើ ឲ្យយមនូ��ស រង រប��។

គ្រោះព័ល់យប់ គ្រោះព័ល់អាកា�ធាត្លុ�

មិនូល់ ិនឹូងគ្រោះ�ជាពិ័បាកគ្រោះមើល់!

គ្រោះ�គំំនូូ�គ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង�ងុកាត់្លុ 

�ូមច�ះបគ្រោះណ៍ាើ រ!

�ូមគ្រោះ�រព័ផុ្ទាក�ញ្ញាា !ក�ំពាក់កា��ត្លុគ្រោះចៀក!

ពិ័គ្រោះ��គ្រោះ�នៃ�ៃធុាក់�ពិ័ល់ឬនៃ�ៃខ្មែ�ល់�ីត្លុ�ណ៍ា ភាព័

�ប �ូម�បយ័ត្លុានឹូង�ុូវ�ត្លុជាក់កក។
គ្រោះ�ើមួីការពារជិនូរងគ្រោះ��ះ�ងខ្មែ�រ �ូម�ិញ

ធានារុាប់រង���ល់����ត្លុូវ�ំណ៍ង

�ូចខាត្លុ��ម៉ាំប់កង់ជាគ្រោះ�ើម�ងខ្មែ�រ។
កង់ក៏ជា�នូជំិនិូះ

ខ្មែ�ល់អាចកុាយជា

អ្នាកបងាគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ខ្មែ�រ...!

ចំណ៍� ច�តូ្លុវ�បុង�បយ័ត្លុាគ្រោះព័ល់ជិិះកង់

គ្រោះបើពាក់កា��ត្លុគ្រោះចៀក �មត្លុិភាព័�បុង�បយ័ត្លុានឹូង
អ្នែីគ្រោះ�ជិ�ំវញិ�ុ�នូធុាក់ច�ះ �ូគ្រោះចាះវាម៉ាំនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់។

* ការជិិះគ្រោះដ្ឋាយពាក់កា��ត្លុគ្រោះចៀក �ត្លុូវបានូ

ហ្កាមឃ្លាត់្លុគ្រោះដ្ឋាយរាជិធានីូគ្រោះ�ត្លុាជាគ្រោះ�ចើនូ។

គ្រោះ�កខ្មែនូងុខ្មែ�ល់ម៉ាំនូផុ្ទាក�ញ្ញាា
ឲ្យយឈប់ �ូមឈប់ក�ំខានូ។

 គ្រោះព័ល់ យប់ឬគ្រោះព័ល់ អាកា�ធាត្លុ�មិនូល់ ិវានឹូង 
ពិ័បាកសាែ នូចម៉ាំៃ យឬគ្រោះមើល់វត្លុិ�ជាគ្រោះ�ល់គ្រោះ� 
�ូគ្រោះចាះគ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះដ្ឋាយ�បុង �បយ័ត្លុា។

គ្រោះព័ល់ �ុង កាត់្លុខ្មែ�ាកគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើងនៃនូគំំនូូ�គ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង�ុងកាត់្លុ 
�ូម ច�ះបគ្រោះណ៍ាើ រ គ្រោះល់ើកខ្មែល់ងខ្មែត្លុករណី៍�ែ នូហ្កានិូភ័ិយនៃនូការ
រខំានូ�ល់់ការគ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ ររប�់អ្នាក គ្រោះ�ែើរ គ្រោះជិើង។



គ្រោះ�រព័ចាប់ចរាចរណ៍៍

គ្រោះ�រព័ចាប់ គ្រោះព័ល់ជិិះកង់

�បយ័ត្លុានឹូង�ជិុងគ្រោះមើល់មិនូ
គ្រោះ�ើញរប�់ឡានូ�ឹក�ំនិូញ

អាចនឹូងកុាយជាអ្នាក
បងាគ្រោះ��ះថ្នាា ក់

ចំណ៍� ចចង់ឲ្យយ�បុង�បយ័ត្លុាអំ្នពី័

គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍

ឡានូ�ំៗ�ូចជាឡានូ�ឹក�ំនិូញជាគ្រោះ�ើម ម៉ាំនូ�ជុិង

គ្រោះមើល់មិនូគ្រោះ�ើញ។ �ូម�បយ័ត្លុានឹូងចគ្រោះនុាះ�ត្លុូវការ

គ្រោះ�ើមួីបត់្លុគ្រោះព័ល់បត់្លុគ្រោះ�ែង�ងខ្មែ�រ។

�ូមបញ្ជូឈប់ការគ្រោះ�ែើ ចរាចរណ៍៍ខ្មែបប គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ 

ខ្មែ�ល់ មិនូ គ្រោះ�រព័ ចាប់ ចរាចរណ៍៍។

 ជាពិ័គ្រោះ���ូមគ្រោះ�រព័ចាប់ខាងគ្រោះ�កាម។ 

 ● ជា�ូគ្រោះ�កង់�ូមជិិះគ្រោះ��ុូវ�នូជំិនិូះ(�ូុវគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើងគឺំករណី៍គ្រោះល់ើកខ្មែល់ង)។ 

 ● គ្រោះ��ុូវ�នូជំិនិូះ �ូម�បកាន់ូគ្រោះ�ែង។ 

 ● គ្រោះ��ុូវគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង �ូមជិិះយឺត្លុៗគ្រោះ�ខាងជាប់នឹូង�ុូវ�នូជំិនិូះគ្រោះដ្ឋាយ

�ាល់់អា�ិភាព័ឲ្យយអ្នាកគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើង។ �ូមគ្រោះ�ែើ�ុង�ក�ំឲ្យយអ្នាកគ្រោះ�ែើរគ្រោះជិើងម៉ាំនូ

អារមែណ៍៍ថ្នាម៉ាំនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់។

កង់និូងរ�យនូា កា�ងករណី៍�ុះអាចជា

អ្នាកបងាគ្រោះ��ះថ្នាា ក់។គ្រោះ�ើមួីកាត់្លុបនូិយ�ល់បុះពាល់់ ការពាក់ម�ក

��វត្លុិិភាព័��ម៉ាំប់កង់ខ្មែ�ល់ការពារកាល់

ក៏ម៉ាំនូសារៈ�ំខាន់ូខ្មែ�រ។

យល់់ចា�់គ្រោះហើយគ្រោះ�ថ្នា
គ្រោះ��ះថ្នាា ក់គឺំគ្រោះ�ខ្មែកួរៗ�ុ�នូ

គ្រោះដ្ឋាយគ្រោះយើងមិនូនឹូកសាែ នូ?

គ្រោះ�ើមួី��វត្លុិិភាព័ ការ 
គ្រោះ�រព័ចាប់ ចរាចរណ៍៍ 

គឺំ �ំខាន់ូ ។

អ្ន�ីចឹង គ្រោះតាះគ្រោះយើង�កគ្រោះ�ក
គ្រោះមើល់មាងគ្រោះ�ៀត្លុ។

ចំណ៍� ច�គងៗរប�់

ត្លុ�អ្នងគគឺំស្រួ�គ្រោះ�ៀង

នឹូងអ្នាក�ម៉ាំា ក់។ ហ�ឹម? ម៉ាំនូនិូ�យអី្នខ្មែមនូ?



គ្រោះចញ�ាយ ខ្មែ�មីនាឆ្នាំា ំ2022

គ្រោះចញ�ាយគ្រោះដ្ឋាយ៖ �ក��ង��ខាភិិបាល់ការង្ការនិូង����ម៉ាំល់ភាព័

គ្រោះរៀបចំគ្រោះដ្ឋាយ៖ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

�ហការជាម�យ៖ ការង្ការបគ្រោះងាើត្លុ�ម៉ាំភ រឧបគ្រោះ����ម៉ាំប់ការអ្នប់រអំំ្នពី័

��វត្លុិិភាព័អ្ននាម័យពាក់ព័័នូធនឹូងគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ចរាចរណ៍៍

�លិ់ត្លុគ្រោះដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ខ្មែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរត្លុុ�កម៉ាំ� ំងហ្កាា

ការបង្កាា រគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការពាក់ព័័នូធចរាចរណ៍៍

គ្រោះ��ះថ្នាា ក់ការង្ការជាបញ្ញាា គ្រោះ�

ខ្មែកួរៗ�ុ�នូគ្រោះយើង គ្រោះហើយមិនូ

ខ្មែមនូជាគ្រោះរឿងអ្នាក�នៃ�គ្រោះនាះគ្រោះ�។

ក៏�តូ្លុវខ្មែត្លុ�បយ័ត្លុាខ្មែ�រថ្នាមិនូខ្មែមនូ

ខ្មែត្លុគ្រោះព័ល់គ្រោះ�ែើ�ំគ្រោះណ៍ើ រគ្រោះ�មក

កខ្មែនូងុគ្រោះ�ែើការគ្រោះ�គ្រោះ��ីតំាង

ការង្ការផ្ទាើ ល់់ក៏ម៉ាំនូគ្រោះ��ះថ្នាា ក់ខ្មែ�រ។

អូ្នគ្រោះ�!
�ំ�ំនឹូង�ំ�បឹងគ្រោះ�ែើការ

គ្រោះ�ៀត្លុ ពី័ នៃ�ៃ ខ្មែ�កិ!

វាជាគ្រោះរឿងពាក់ព័័នូធនឹូងអាយ�ជីិវតិ្លុ
�ុ�នូឯង�ងនិូងអ្នាក�នៃ��ង 

�ូគ្រោះចាះ�ំ�ំចង់ឱ្យយគិំត្លុពី័សារៈ�ំខាន់ូ
នៃនូចាប់ចរាចរណ៍៍ឲ្យយបានូ�តឹ្លុម�ត្លុូវ។



�ំនាក់�ំនូងសាក��រព័័ត៌្លុម៉ាំនូអំ្នពី័ឯកសារគ្រោះនូះ

ការ�ិល័់យ��វត្លុិិភាព័ 

 នៃនូខ្មែ�ាក��វត្លុិិភាព័អ្ននាម័យ 

 នៃនូនាយកដ្ឋាា នូ�ាង់ដ្ឋារការង្ការ 

 នៃនូ�ក��ង��ខាភិិបាល់ការង្ការនិូង����ម៉ាំល់ភាព័


