
ស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរត្លុុ�កម៉ាំ� ំងហ្កាា

មូល់ដ្ឋាា នូនៃនូការងារជញូូ្ជូនូមនូ��សនិូងវត្លុុ�ធ្ងងន់ូ

人や重量物の
運搬作業の基本

ភាសាស្វែ�ែរ

まんがでわかる

クメール語

ឯកសារ�ិកា�ម្រាម៉ាំប់់មើមើល់និូងសាា ប់់មើនូះ ម្រាត្លុូវបានូប់មើងាើត្លុមើ�ើងកុ�ងមើ�ល់បំ់ណង�ម្រាម៉ាំប់់ការ�ិកាពីីមូល់ដ្ឋាា នូ

នៃនូ��វតិុ្លុភាពីនិូងអនាម័យ�ម្រាម៉ាំប់់មើ�កអុកស្វែ�ល់ជានិូមើ�ជិត្លុមើធ្ងែើការងារជញូូ្ជូនូមនូ��សនិូងវត្លុុ�ធ្ងងន់ូ។




នៃ�ងមើនូះមើយើងនឹូងមើរៀនូ

អំពីីវធីិ្ងមើ�ើមីីការពារការឈឺឺចមើងាះមើដ្ឋាយ

មើមើល់ករណីនៃនូការឈឺឺចមើងាះស្វែ�ល់មើកើត្លុមើ�ើង

មើ�កុ�ងការងារជញូូ្ជូនូ

មនូ��សនិូងវត្លុុ�ធ្ងងន់ូ។

ក៏ម៉ាំនូករណីជាមើម្រាចើនូស្វែ�ល់ម្រាត្លុូវ

�ម្រាម៉ាំកពីីការងាររយៈមើពីល់ស្វែវង

ចាប់់ពីី 4 �បាា ហ៍៍មើ�ើង

មើដ្ឋាយសារការឈឺឺចមើងាះ។

 កតាា ប់ងាឲ្យយឈឺឺចមើងាះ ម៉ាំនូ

មើម្រាចើនូ�ាង �ូមើចុះ មើ� ទីីមើនូះ

មើយើងនឹូង�ិកាឲ្យយបានូចា�់។

បាទី/ចា�!

ជា�ំបូ់ង មើត្លុើការ

ឈឺឺចមើងាះមើកើត្លុមើ�ើង

មើ�មើពីល់ណាមើ�?

ជាទូីមើ� ភាគំមើម្រាចើនូឈឺឺចមើងាះ

មើ�មើពីល់មើល់ើកឬជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូ។

ប់ា�ស្វែនូា�ែីៗមើនូះ 

ការឈឺឺចមើងាះមើ�មើពីល់

មើធ្ងែើការងារមើមើល់ស្វែ�ទំាំ 

កំពី�ងស្វែត្លុមើកើនូមើ�ើង។

ឧទាំហ៍រណ៍ ម៉ាំនូករណីមើ�ជា

ឈឺឺចមើងាះមើពីល់ពីា�ម

មើល់ើកអុកមើម្រាប់ើម្រាបា�់ដ្ឋាក់ឲ្យយ

មើគំងមើល់ើស្វែម្រាគំមើ�មណឌ ល់

ចា�់ជរា។

មើហ៍ត្លុ�អែីបានូជាមើកើត្លុម៉ាំនូ

ការឈឺឺចមើងាះ?

ម៉ាំនូកតាា មើ�សងៗរមួ�សំ

ប់ស្វែនូុមពីីមើល់ើ�ុរហូ៍ត្លុ�ល់់

មើ�ជាឈឺឺចមើងាះ�ូចជា
មើធ្ងែើចល់នា�ស្វែ�ល់ៗ 

មើធ្ងែើការមើ�កស្វែនូុងម្រាត្លុជាក់ 

ឥរ�ិប់�រាងកាយមិនូល់អ 

និូងការ�ំមើធ្ងែើការហួ៍�មើហ៍ត្លុ�

ស្វែត្លុមុ៉ាំក់ឯង។



ឈឺឺចមើងាះហ៍ុឹង?

ក�ំម្រាប់ស្វែហ៍�មើដ្ឋាយសារ

អាងស្វែត្លុមើ�មើកែង!

អូ!?

ស្វែត្លុ�ំ�ំមើ�មើកែង អ�ីចឹងមិនូអីមើទី!

ជាក់ស្វែ�ាងអាយ��ទង់ 20 

�ទង់ 30 ក៏មើដ្ឋាយ ក៏មើកើត្លុម៉ាំនូ

ឈឺឺចមើងាះមើដ្ឋាយសារជញូូ្ជូនូ

មនូ��សឬវត្លុុ�ធ្ងងន់ូស្វែ�រ។

មើដ្ឋាយសារស្វែត្លុ

ការឈឺឺចមើងាះមើកើត្លុមើ�ើង

មើដ្ឋាយកតាា មើ�សងៗមិនូ

ពាក់ព័ីនូធអាយ�មើទី។

អ�ីចឹងមើធ្ងែើមើមាច

មើ�ើមីីការពារ?

ជា�ំបូ់ង ម្រាត្លុូវគិំត្លុថាការកាត់្លុប់នូុយ

ការងារមើដ្ឋាយមើម្រាប់ើកមំុ៉ាំងមនូ��ស 

គឺំជាអាទិីភាពីទីី 1។
ម៉ាំនូឧប់ករណ៍ជំនួូយមើ�សងៗ �ូមើចុះ

ម្រាត្លុូវស្វែប់ងស្វែចកមើម្រាប់ើម្រាបា�់វ៉ាតាម

សុានូភាពី។

ច�ះមើប់ើចំាបាច់ម្រាត្លុូវមើធ្ងែើការងារមើដ្ឋាយ

កមំុ៉ាំងមនូ��សមើដ្ឋាយមើជៀ�មិនូបានូ 

មើត្លុើគួំរម្រាប់យ័ត្លុុនឹូងអែី�ុះ?

ការឈឺឺចមើងាះមើកើត្លុមើ�ើងមើដ្ឋាយសារកតាា មើ�សងៗ

រមួ�សំប់ស្វែនូុមពីីមើល់ើ�ុ។ អ�ីចឹង �ំខាន់ូគឺំកាត់្លុ

ប់នូុយកតាា ទំាំងមើនាះតាមស្វែ�ល់អាចមើដ្ឋាយ

ម្រាប់យ័ត្លុុនឹូងប់រសុិានូនិូងវធីិ្ងសាស្រ្ត�ាមើធ្ងែើការងារ

ជាមើ�ើម។ ពិីមើ��ម្រាត្លុូវម្រាប់យ័ត្លុុនឹូងទីមងន់ូ។
អ�ីចឹងមើតាះ 

មើយើង មើមើល់អំពីី ចំមើណះ�ឹង

 មូល់ដ្ឋាា នូ មើ�ើមីីប់ងាា រ

ការឈឺឺចមើងាះ!

បាទី/ចា�!



ម៉ាំា ��ីនូ
និូង

ឧប់ករណ៍

មើ�ើមីីការពារការឈឺឺចមើងាះ 

�ូមមើម្រាជើ�មើរ ើ�ម៉ាំា ��ីនូ ឧប់ករណ៍ 

មើ�តាមការងារស្វែ�ល់មើធ្ងែើ។

�ែីៗមើនូះ ក៏ម៉ាំនូការមើម្រាប់ើឈឺ�ត្លុ

ជំនួូយ(កមំុ៉ាំង)ស្វែ�ល់ជួយ

�ល់់ការមើធ្ងែើការ

មើដ្ឋាយប់មើងាើនូ�មត្លុុភាពី

រាងកាយតាមរយៈ

ការពាក់វ៉ា!

មើ�ើមីីការពារការ

ឈឺឺចមើងាះ �មើមុ�កបំ់ពាក់

ក៏�ំខាន់ូស្វែ�រ។

ស្វែ�ីកមើជើងការងារស្វែ�ល់ល់អគឺំ

ទំីហំ៍ម្រាត្លុូវល់ែមនឹូងមើជើងមើហ៍ើយ

មិនូងាយរអិល់។

 �មើមុ�ក បំ់ពាក់ការងារ�ូមពាក់ទំីហំ៍

�មស្រ�ប់មើហ៍ើយម៉ាំនូភាពីយឺត្លុស្វែ�ល់

មិនូងាយរខំានូ�ល់់ការមើធ្ងែើការ។

មើជៀ�វ៉ាងពាក់

ស្វែ�ីកមើជើង�៊កមើធ្ងែើការងារ

មើមើល់ស្វែ�ទំាំ។

NGNG

ឧប់ករណ៍ជំនួូយការមើមើល់ស្វែ�ទំាំឧប់ករណ៍ជំនួូយការមើមើល់ស្វែ�ទំាំ
ម៉ាំា ��ីនូមើ�ង�ម្រាម៉ាំប់់ការមើមើល់ស្វែ�ទំាំម៉ាំា ��ីនូមើ�ង�ម្រាម៉ាំប់់ការមើមើល់ស្វែ�ទំាំ ម៉ាំា ��ីនូទាំញឲ្យយមើងើប់ឈឺរម៉ាំា ��ីនូទាំញឲ្យយមើងើប់ឈឺរ

កម្រាម៉ាំល់រកិំល់�ុួនូកម្រាម៉ាំល់រកិំល់�ុួនូ
កាា ររកិំល់�ុួនូកាា ររកិំល់�ុួនូ

ស្វែ�សម្រាកវ៉ាត់្លុជំនួូយស្វែ�សម្រាកវ៉ាត់្លុជំនួូយ

ម៉ាំនូនៃ�កាន់ូម៉ាំនូនៃ�កាន់ូ

ម៉ាំា ��ីនូមើ�ង (ម៉ាំា ��ីនូមើល់ើកមើ�ើងច�ះ)ម៉ាំា ��ីនូមើ�ង (ម៉ាំា ��ីនូមើល់ើកមើ�ើងច�ះ)
ស្វែ�សពានូ�ឹកជញូូ្ជូនូស្វែ�សពានូ�ឹកជញូូ្ជូនូ

រមើទីះជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូរមើទីះជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូ

រមើទីះរ�ញអីវ៉ាាន់ូរមើទីះរ�ញអីវ៉ាាន់ូ
ឧប់ករណ៍/ត្លុមពក់ឧប់ករណ៍/ត្លុមពក់

ឧប់ករណ៍�ម្រាម៉ាំប់់ជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូឧប់ករណ៍�ម្រាម៉ាំប់់ជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូ



ទីមងន់ូ

មើ�ើមីី
ការពារការ
ឈឺឺចមើងាះ

មើប់ើអីវ៉ាាន់ូធ្ងងន់ូ ហ្កានិូភ័័យនៃនូ

ការឈឺឺចមើងាះនឹូងម៉ាំនូ�ព�់។

ម្រាត្លុង់មើនូះ �ំ�ំនឹូងស្វែណនំាអំពីី

ប់ទីដ្ឋាា នូទីមងន់ូស្វែ�ល់

�មស្រ�ប់។

មិនូម្រាត្លុូវមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមិនូម្រាត្លុូវមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូ

ចាប់់ពីី 30គីំ�ូមើ�ើងមើ�ចាប់់ពីី 30គីំ�ូមើ�ើងមើ�

ករណីការងារមិនូមើធ្ងែើប់នូាជាប់់ករណីការងារមិនូមើធ្ងែើប់នូាជាប់់
ទីមងន់ូអីវ៉ាាន់ូស្វែ�ល់ស្រ្ត�ាីអាយ� 

18 មើពីញមើ�ើងមើ�ម្រាត្លុូវមើល់ើក 

គឺំម្រាត្លុូវបានូកំណត់្លុមើដ្ឋាយចាប់់។

មិនូម្រាត្លុូវមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមិនូម្រាត្លុូវមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូ

ចាប់់ពីី 20គីំ�ូមើ�ើងមើ�ចាប់់ពីី 20គីំ�ូមើ�ើងមើ�

ករណីការងារមើធ្ងែើប់នូាជាប់់ករណីការងារមើធ្ងែើប់នូាជាប់់

មើ�ងតាម "ប់ទីប់ីញ្ជូញត្លុាិនៃនូប់ទីដ្ឋាា នូការងាររប់�់ស្រ្ត�ាី"មើ�ងតាម "ប់ទីប់ីញ្ជូញត្លុាិនៃនូប់ទីដ្ឋាា នូការងាររប់�់ស្រ្ត�ាី"

មើម្រា�ពីីមើនូះ �ំ�ំក៏នឹូងស្វែណនំាអំពីី�ាង់ដ្ឋារ

មើពីល់មើល់ើកវត្លុុ�ធ្ងងន់ូ�ងស្វែ�រ។

�ាង់ដ្ឋារមើពីល់មើល់ើកវតុ្លុ�ធ្ងងន់ូ

ប់�រ� : មិនូមើល់ើ� 40% នៃនូទីមងន់ូ�ុួនូប់�រ� : មិនូមើល់ើ� 40% នៃនូទីមងន់ូ�ុួនូ

26.0គីំ�ូ26.0គីំ�ូ 13.2គីំ�ូ13.2គីំ�ូ

ស្រ្ត�ាី : មិនូមើល់ើ� 24% នៃនូទីមងន់ូ�ុួនូ (60% នៃនូប់�រ�)ស្រ្ត�ាី : មិនូមើល់ើ� 24% នៃនូទីមងន់ូ�ុួនូ (60% នៃនូប់�រ�)

ករណីស្រ្ត�ាីទីមងន់ូករណីស្រ្ត�ាីទីមងន់ូ

55 គីំ�ូ55 គីំ�ូ

ឯកសារមើ�ង៖ "មើ�ល់ការណ៍ស្វែណនំានៃនូវធិានូការប់ងាា រការឈឺឺចមើងាះកុ�ងការងារ" (2013) មើដ្ឋាយម្រាក�ួង��ខាភិ័បាល់ការងារនិូង����ម៉ាំល់ភាពីឯកសារមើ�ង៖ "មើ�ល់ការណ៍ស្វែណនំានៃនូវធិានូការប់ងាា រការឈឺឺចមើងាះកុ�ងការងារ" (2013) មើដ្ឋាយម្រាក�ួង��ខាភិ័បាល់ការងារនិូង����ម៉ាំល់ភាពី

ករណីប់�រ�ទីមងន់ូករណីប់�រ�ទីមងន់ូ

65 គីំ�ូ65 គីំ�ូ

ទីមងន់ូគឺំចំាបាច់ម្រាត្លុូវម្រាប់យ័ត្លុុជាពិីមើ�� ស្វែត្លុ

ការឈឺឺចមើងាះមើកើត្លុមើ�ើងមើដ្ឋាយសារកតាា មើ�សងៗ

រមួ�សំប់ស្វែនូុមពីីមើល់ើ�ុ �ូមើចុះក៏ម្រាត្លុូវម្រាប់យ័ត្លុុនឹូង

កតាា មើ�សងមើទីៀត្លុស្វែ�រ។

ការឈឺឺចមើងាះភាគំមើម្រាចើនូមើកើត្លុមើ�ើង

មើដ្ឋាយសារកតាា មើម្រាចើនូរមួ�សំប់ស្វែនូុម

ពីីមើល់ើ�ុ។

មើ�ើមីីការពារការឈឺឺចមើងាះ 

�ំខាន់ូគឺំកាត់្លុប់នូុយកតាា

មើនាះតាមស្វែ�ល់អាច។

បានូន័ូយថាម្រាប់យ័ត្លុុនឹូងកតាា

ស្វែត្លុមួយក៏មើដ្ឋាយក៏មើ�ស្វែត្លុ

មើកើត្លុការឈឺឺចមើងាះស្វែ�រ។

 ចង់មើធ្ងែើឲ្យយកស្វែនូុងមើធ្ងែើការមិនូ

�ាល់់ប់នូទ�កធ្ងងន់ូខំុាង�ល់់

ចមើងាះជានិូចច។

ប់ា�ស្វែនូា មើត្លុើអែីមើ�ជាមូល់មើហ៍ត្លុ�

នៃនូការឈឺឺចមើងាះ?

អូមើ�! 

មើតាះអ�ីចឹងមើយើងមើ�មើមើល់

កតាា ជាក់�ក់ស្វែ�ល់ប់ងាឲ្យយ

ឈឺឺចមើងាះមើ�ទំីព័ីរប់នាទ ប់់!



កតាា

កតាា ស្វែ�ល់នំាឱ្យយមើកើត្លុ

ម៉ាំនូការឈឺឺចមើងាះ

គឺំម៉ាំនូអែី�ុះមើ�?

ម៉ាំនូកតាា មើ�សងៗប់ា�ស្វែនូា

មើ�ទីីមើនូះ�ំ�ំនឹូងពីនូយល់់

មើដ្ឋាយស្វែប់ងស្វែចកជា 4 ធំ្ងៗ។

កតាា ចល់នា/ការងារកតាា ចល់នា/ការងារ

មើម្រា�ពីីមើនូះ ការមើធ្ងែើការយូរមើម៉ាំា ង

កុ�ងឥរ�ិប់�រាងកាយ�ស្វែ�ល់

និូងរញ័ំររប់�់�នូជំនិូះ�ូចជា

ឡានូជាមើ�ើមក៏ជាកតាា ប់ងាឱ្យយ

ឈឺឺចមើងាះស្វែ�រ។

វ៉ាងាយនឹូងមើកើត្លុមើប់ើមើធ្ងែើការ

មើ�ទីី ងងឹត្លុឬល់កខ�ណឌ ការងារ

 ស្វែ�ល់ ពិីបាកឈឺប់់ �ម្រាម៉ាំក។

ការមើម្រាជើ�មើរ ើ�ទីមងន់ូនិូងរមើប់ៀប់

ជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូឲ្យយស្រ�ប់នឹូង

របូ់រាងកាយ អាចជួយកាត់្លុ

ប់នូុយកតាា ប់ងាឲ្យយឈឺឺចមើងាះបានូ។ �ំ�ំទាំប់ អ�ីចឹងមើប់ើយករប់�់

មើ�កស្វែនូុង�ព�់ គួំរមើម្រាប់ើជមើណាើ រមើទីើប់ល់អ។

វ៉ា�ំខាន់ូស្វែ�ល់ម្រាត្លុូវប់មើញូ្ជូ��

កតាា ស្វែ�ល់ប់ងាឲ្យយឈឺឺចមើងាះ

តាមស្វែ�ល់អាច។

ការមើល់ើកវត្លុុ�ធ្ងងន់ូការមើល់ើកវត្លុុ�ធ្ងងន់ូ ការងារមើល់ើកមនូ��សមើដ្ឋាយមើម្រាប់ើការងារមើល់ើកមនូ��សមើដ្ឋាយមើម្រាប់ើ

កមំុ៉ាំងមនូ��សកមំុ៉ាំងមនូ��ស

ឥរ�ិប់�រាងកាយមិនូ�មស្រ�ប់ឥរ�ិប់�រាងកាយមិនូ�មស្រ�ប់

ចល់នាមើល់ឿនូៗឬមិនូម្រាប់ុងម្រាប់យ័ត្លុុចល់នាមើល់ឿនូៗឬមិនូម្រាប់ុងម្រាប់យ័ត្លុុ ការមើធ្ងែើចល់នា�ស្វែ�ល់ៗការមើធ្ងែើចល់នា�ស្វែ�ល់ៗ  មើពីល់មើវ�មើល់ើក មើពីល់មើវ�មើល់ើក

កមព�់ស្វែ�ល់មើល់ើកវត្លុុ�ធ្ងងន់ូកមព�់ស្វែ�ល់មើល់ើកវត្លុុ�ធ្ងងន់ូ ចម៉ាំង យរវ៉ាងវត្លុុ�ធ្ងងន់ូនិូងរាងកាយចម៉ាំង យរវ៉ាងវត្លុុ�ធ្ងងន់ូនិូងរាងកាយ

�ីត្លុ�ណហ ភាពីជាមើ�ើម�ីត្លុ�ណហ ភាពីជាមើ�ើម �ភាពីនៃ�ទឥ�ា�ភាពីនៃ�ទឥ�ា ការមើរៀប់ចំកស្វែនូុងមើធ្ងែើការ/ប់រកិាខ រការមើរៀប់ចំកស្វែនូុងមើធ្ងែើការ/ប់រកិាខ រ

កតាា ប់រសុិានូកតាា ប់រសុិានូ

កតាា ប់�គំគល់កតាា ប់�គំគល់ កតាា ចិត្លុាសាស្រ្ត�ា/�ងគមកតាា ចិត្លុាសាស្រ្ត�ា/�ងគម

មើម្រា�ពីីមើនូះ · ម្រាប់វត្លុាិជំងឺ ជំងឺម្រាប់ចំាកាយមើម្រា�ពីីមើនូះ · ម្រាប់វត្លុាិជំងឺ ជំងឺម្រាប់ចំាកាយ

· របូ់រាង កាយ ・កមំុ៉ាំង សាច់��ំ ជាមើ�ើម· របូ់រាង កាយ ・កមំុ៉ាំង សាច់��ំ ជាមើ�ើម

អាយ�និូងមើភ័ទីអាយ�និូងមើភ័ទី

· ពិីបាកទីទួីល់បានូភាពីមើពីញចិត្លុា ទឹីកចិត្លុាមើធ្ងែើការចំមើពាះការងារ

・· �ែះការ�ំម្រាទីពីីថុាក់មើល់ើ មិត្លុារមួការងារ

・· ប់ញ្ហាហ ជាមួយអុក�នៃទី

· ・ប់ញ្ហាហ ស្វែ�ុកការងារជាមួយនៃ�គូំអាជីវកមែឬអុកជាមើ�ល់មើ�

· នៃនូមើ�វ៉ាកមែទាំក់ទីងនឹូងមនូ��សមើដ្ឋាយផ្ទាទ ល់់ ជាមើ�ើម



ការប់ងាា រ (ទូីមើ�)

ការ�ម្រាម៉ាំកឲ្យយបានូ�មស្រ�ប់

 ម៉ាំនូ ម្រាប់�ិទីធភាពី កុ�ងប់ងាា រ

ការឈឺឺចមើងាះ។ មើប់ើម្រាត្លុូវល់កខ�ណឌ  4 ចំណ� ច

ត្លុមើ�មើនូះ �ូម�ម្រាម៉ាំក

ឱ្យយបានូញឹកញាប់់។

មើពីល់�ម្រាម៉ាំក មើ�ុ�ត្លុពីត់្លុ�ុួនូ

ក៏ល់អស្វែ�រ!

មើប់ើម៉ាំនូអារមែណ៍ថាម៉ាំនូអែី

���ស្វែប់ុក �ូម�ម្រាម៉ាំក

ភុាមៗណា។

ការប់ងាា រ (�ម្រាម៉ាំប់់ការ

មើមើល់ស្វែ�ទំាំ)

�ំ�ំនឹូងស្វែណនំាពីីវធីិ្ងប់ងាា រការឈឺឺចមើងាះ

មើ�តាមការងារស្វែ�ល់មើធ្ងែើនិូង

សុានូភាពីការងារ។ ជា�ំបូ់ងគឺំ

�ម្រាម៉ាំប់់ការមើមើល់ស្វែ�ទំាំ!

ជា�ំបូ់ង វ៉ា�ំខាន់ូស្វែ�ល់ម្រាត្លុូវប់ាូរមើ�ជាប់រសុិានូការងារ/

រមើប់ៀប់មើធ្ងែើការងារស្វែ�ល់មិនូមើម្រាប់ើឥរ�ិប់�រាងកាយស្វែប់ប់មើនូះ។
ទីមងន់ូទីមងន់ូ

ចម៉ាំង យចម៉ាំង យ
ជញូូ្ជូនូជញូូ្ជូនូ

មើល់ី�នូមើល់ី�នូ

ជញូូ្ជូនូជញូូ្ជូនូ

ភាពីញឹកញាប់់ភាពីញឹកញាប់់

មើត្លុើកំពី�ងមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូធ្ងងន់ូជាងការងារធ្ងមែតាមើទី?មើត្លុើកំពី�ងមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូធ្ងងន់ូជាងការងារធ្ងមែតាមើទី?

មើត្លុើកំពី�ងជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូមើ�ើរ ចម៉ាំង យ មើត្លុើកំពី�ងជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូមើ�ើរ ចម៉ាំង យ 

ឆ្ងាង យជាងការងារ ធ្ងមែតាមើទី?ឆ្ងាង យជាងការងារ ធ្ងមែតាមើទី?

មើត្លុើកំពី�ងជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូម្រាប់ញាប់់មើត្លុើកំពី�ងជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូម្រាប់ញាប់់

ជាងការងារធ្ងមែតាមើទី?ជាងការងារធ្ងមែតាមើទី?

មើត្លុើកំពី�ងមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមើ�មកមើត្លុើកំពី�ងមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមើ�មក

ញឹកញាប់់ជាងការងារធ្ងមែតាមើទី?ញឹកញាប់់ជាងការងារធ្ងមែតាមើទី?

ចំណ� ចម្រាប់ុងម្រាប់យ័ត្លុុនៃនូចំណ� ចម្រាប់ុងម្រាប់យ័ត្លុុនៃនូ

ឥរ�ិប់�រាងកាយ/ចល់នាឥរ�ិប់�រាងកាយ/ចល់នា

មើពីល់មើធ្ងែើការ �ូមប់ងខិត្លុ�ុួនូមើពីល់មើធ្ងែើការ �ូមប់ងខិត្លុ�ុួនូ

ឲ្យយជិត្លុអុកមើម្រាប់ើម្រាបា�់។ឲ្យយជិត្លុអុកមើម្រាប់ើម្រាបា�់។

NGNG

NGNG

NGNG

NGNG

OKOK

OKOK

OKOK

OKOK

�ូម�ំមើ�ើងកមព�់នៃ�ទមើធ្ងែើការ។�ូម�ំមើ�ើងកមព�់នៃ�ទមើធ្ងែើការ។

មើពីល់ម្រាត្លុូវមើម្រាប់ើឥរ�ិប់�រាងកាយទាំប់ �ូមប់នូទន់ូជងគង់។មើពីល់ម្រាត្លុូវមើម្រាប់ើឥរ�ិប់�រាងកាយទាំប់ �ូមប់នូទន់ូជងគង់។ �ូមមើជៀ�វ៉ាងមើធ្ងែើការមើមើល់ស្វែ�ទំាំទំាំងមើវៀច�ុួនូ។�ូមមើជៀ�វ៉ាងមើធ្ងែើការមើមើល់ស្វែ�ទំាំទំាំងមើវៀច�ុួនូ។

ចំណ� ចម្រាប់ុងម្រាប់យ័ត្លុុមើ�សងមើទីៀត្លុចំណ� ចម្រាប់ុងម្រាប់យ័ត្លុុមើ�សងមើទីៀត្លុ

ការបី់អុកមើម្រាប់ើម្រាបា�់ �ូមមើធ្ងែើមើដ្ឋាយការបី់អុកមើម្រាប់ើម្រាបា�់ �ូមមើធ្ងែើមើដ្ឋាយ

មនូ��សពីីរនាក់មើ�ើងតាមស្វែ�ល់អាច។មនូ��សពីីរនាក់មើ�ើងតាមស្វែ�ល់អាច។

�ូមមើម្រាប់ើឧប់ករណ៍ជំនួូយការមើមើល់ស្វែ�ទំាំ។�ូមមើម្រាប់ើឧប់ករណ៍ជំនួូយការមើមើល់ស្វែ�ទំាំ។

* ព័ីត៌្លុម៉ាំនូល់មអិត្លុ �ូមមើ�ទំីព័ីរ "ឧប់ករណ៍ជំនួូយ"



ប់នាទ ប់់មក មើយើង មើមើល់ពីី

រមើប់ៀប់ជញូូ្ជូនូស្វែ�ល់ម្រាតឹ្លុមម្រាត្លុូវកុ�ង

ករណីជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូមើដ្ឋាយនៃ�

មើដ្ឋាយមើជៀ�មិនូរចួ!

មើ�ើមីីក�ំឲ្យយម្រាត្លុូវមើម្រាប់ើឥរ�ិប់�រាងកាយមិនូ

�មស្រ�ប់ �ូមចាត់្លុវធិានូការទី�កជាម�នូ

�ូចជា ម្រាប់ុងម្រាប់យ័ត្លុុនឹូងកមព�់ស្វែ�ល់ដ្ឋាក់

អីវ៉ាាន់ូ ក�ំទី�ករប់�់បំាងមើ�ម��មើធ្ងុើរ។ល់។

ការហ្កាត់្លុម្រាបាណជាម្រាប់ចំាក៏

ជួយប់ងាា រការឈឺឺចមើងាះស្វែ�រ!

OKOK
NGNG

ការប់មើងាើត្លុ
ប់រសុិានូ

ក៏ម៉ាំនូករណីស្វែ�ល់មើទាំះ 

ម្រាប់យ័ត្លុុ�ាងណាក៏មើ�ស្វែត្លុ

មើកើត្លុម៉ាំនូការឈឺឺចមើងាះស្វែ�រ។
មើតាះសាកគិំត្លុទំាំងអ�់�ុ

អំពីីការប់មើងាើត្លុប់រសុិានូស្វែ�ល់

មិនូងាយមើកើត្លុម៉ាំនូការឈឺឺ

ចមើងាះ មើដ្ឋាយមើម្រាប់ើវ�ា PDCA ។

PDCA គឺំជាវធីិ្ងសាស្រ្ត�ាស្វែកល់មអការងារជាប់់ជា

ប់នូាតាមរយៈការអនូ�វត្លុាមាងមើហ៍ើយមាងមើទីៀត្លុនូូវ 

Plan(ស្វែ�នូការ) Do(អនូ�វត្លុា) Check(វ៉ា�់/វ៉ាយត្លុនៃមុ) 

Action(វធិានូការ/ស្វែកល់មអ)។

មើប់ើអាចកាត់្លុប់នូុយអុកមើកើត្លុ

ឈឺឺចមើងាះមើដ្ឋាយ�ំម្រាបឹ់ងទំាំងអ�់�ុ

មើ�កស្វែនូុងមើធ្ងែើការ គឺំល់អស្វែមនូ។

ប់នាទ ប់់ មើយើងមើ�មើមើល់

ករណីជាក់ស្វែ�ាង!

បាទី/ចា�!

ការម្រាប់យ័ត្លុុចំមើពាះឥរ�ិប់�រាងកាយនិូងចល់នា អាចប់ងាា រការឈឺឺចមើងាះបានូ ការម្រាប់យ័ត្លុុចំមើពាះឥរ�ិប់�រាងកាយនិូងចល់នា អាចប់ងាា រការឈឺឺចមើងាះបានូ 

ប់ា�ស្វែនូា�ំបូ់ង�ូមផុ្ទា�់ប់ាូរមើ�ជាប់រសុិានូការងារ/រមើប់ៀប់មើធ្ងែើការងារស្វែ�ល់មិនូងាយប់ា�ស្វែនូា�ំបូ់ង�ូមផុ្ទា�់ប់ាូរមើ�ជាប់រសុិានូការងារ/រមើប់ៀប់មើធ្ងែើការងារស្វែ�ល់មិនូងាយ

�ាល់់ប់នូទ�កធ្ងងន់ូខំុាង�ល់់ចមើងាះ។�ាល់់ប់នូទ�កធ្ងងន់ូខំុាង�ល់់ចមើងាះ។

រាងកាយ�ូមមើធ្ងែើឲ្យយមើ�ជិត្លុអីវ៉ាាន់ូរាងកាយ�ូមមើធ្ងែើឲ្យយមើ�ជិត្លុអីវ៉ាាន់ូ

តាមស្វែ�ល់អាចមើហ៍ើយមើម្រាប់ើតាមស្វែ�ល់អាចមើហ៍ើយមើម្រាប់ើ

ឥរ�ិប់�រាងកាយស្វែ�ល់ឥរ�ិប់�រាងកាយស្វែ�ល់

ទីីម្រាប់ជ�ំទីមងន់ូទាំប់។ទីីម្រាប់ជ�ំទីមងន់ូទាំប់។

មើពីល់មើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមើ�ើង មើពីល់មើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមើ�ើង 

�ូម�ម្រាមួល់�មើងហើមមើហ៍ើយ�ូម�ម្រាមួល់�មើងហើមមើហ៍ើយ

ម្រាបឹ់ងសាច់��ំមើពាះ។ម្រាបឹ់ងសាច់��ំមើពាះ។

មើពីល់មើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមើ�ើង មើពីល់មើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមើ�ើង 

�ូមចាប់់អារមែណ៍នឹូង 2 ជំហ្កានូ។ �ូមចាប់់អារមែណ៍នឹូង 2 ជំហ្កានូ។ 

1 ប់នូទន់ូ�ុួនូច�ះមើដ្ឋាយដ្ឋាក់មើជើងម៉ាំខ ងមើ�ម��1 ប់នូទន់ូ�ុួនូច�ះមើដ្ឋាយដ្ឋាក់មើជើងម៉ាំខ ងមើ�ម��

មើហ៍ើយប់ត់្លុជងគង់។ មើហ៍ើយប់ត់្លុជងគង់។ 

2 ឱ្យប់អីវ៉ាាន់ូមើហ៍ើយ�ជងគង់មើម្រាកាកឈឺរមើ�ើង។2 ឱ្យប់អីវ៉ាាន់ូមើហ៍ើយ�ជងគង់មើម្រាកាកឈឺរមើ�ើង។

មើពីល់កាន់ូអីវ៉ាាន់ូ មើពីល់កាន់ូអីវ៉ាាន់ូ 

�ូមមើធ្ងែើ�ុងឲ្យយម្រាត្លុង់�ូមមើធ្ងែើ�ុងឲ្យយម្រាត្លុង់

ម្រាប់យ័ត្លុុក�ំប់ងែិល់ចមើងាះ។ម្រាប់យ័ត្លុុក�ំប់ងែិល់ចមើងាះ។

មើពីល់កាន់ូជញូូ្ជូនូ អីវ៉ាាន់ូស្វែ�ល់ ងាយរអិល់ មើពីល់កាន់ូជញូូ្ជូនូ អីវ៉ាាន់ូស្វែ�ល់ ងាយរអិល់ 

�ូមនៃចុឲ្យយងាយស្រ�ួល់ជញូូ្ជូនូ។�ូមនៃចុឲ្យយងាយស្រ�ួល់ជញូូ្ជូនូ។

ពាក់មើស្រសាមនៃ�ស្វែ�ល់ពាក់មើស្រសាមនៃ�ស្វែ�ល់

ការពាររអិល់។ការពាររអិល់។
ភូាប់់នៃ�កាន់ូ។ភូាប់់នៃ�កាន់ូ។

PP

AA

DD

CC

ម្រាប់យ័ត្លុុចំមើពាះឥរ�ិប់�ម្រាប់យ័ត្លុុចំមើពាះឥរ�ិប់�
រាងកាយនិូងចល់នារាងកាយនិូងចល់នា

នៃចុរមើប់ៀប់កាន់ូជញូូ្ជូនូនៃចុរមើប់ៀប់កាន់ូជញូូ្ជូនូ

ការ ប់ងាា រ (�ម្រាម៉ាំប់់ការ

ជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូ)

Plan - ・ស្វែ�នូការPlan - ・ស្វែ�នូការ

 <ឧទាំហ៍រណ៍> <ឧទាំហ៍រណ៍>

Do・ - អនូ�វត្លុា Do・ - អនូ�វត្លុា 

<ឧទាំហ៍រណ៍><ឧទាំហ៍រណ៍>

វ�ា PDCAវ�ា PDCA

Check・ - វ៉ាយត្លុនៃមុ Check・ - វ៉ាយត្លុនៃមុ 

<ឧទាំហ៍រណ៍><ឧទាំហ៍រណ៍>

Action - ・ស្វែកល់មអAction - ・ស្វែកល់មអ

<ឧទាំហ៍រណ៍><ឧទាំហ៍រណ៍>

បានូកំណត់្លុកីួនូចាប់់ថាបានូកំណត់្លុកីួនូចាប់់ថា

មើពីល់ជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូម្រាត្លុូវមើម្រាប់ើមើពីល់ជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូម្រាត្លុូវមើម្រាប់ើ

រមើទីះជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូជានិូចច។រមើទីះជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូជានិូចច។

បានូម្រាបាប់់ពីីកីួនូចាប់់បានូម្រាបាប់់ពីីកីួនូចាប់់

មើ�កុ�ងម្រាកុមហ៊៍�នូមើហ៍ើយ��ំឲ្យយមើ�កុ�ងម្រាកុមហ៊៍�នូមើហ៍ើយ��ំឲ្យយ

អនូ�វត្លុាឲ្យយបានូ�ពីែ។អនូ�វត្លុាឲ្យយបានូ�ពីែ។

ម៉ាំនូករណីមើកើត្លុម៉ាំនូការឈឺឺចមើងាះម៉ាំនូករណីមើកើត្លុម៉ាំនូការឈឺឺចមើងាះ

មើដ្ឋាយសារជញូូ្ជូនូមើដ្ឋាយកមំុ៉ាំងមនូ��សមើដ្ឋាយសារជញូូ្ជូនូមើដ្ឋាយកមំុ៉ាំងមនូ��ស

មើដ្ឋាយសារ�ែះរមើទីះជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូ។មើដ្ឋាយសារ�ែះរមើទីះជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូ។

ស្វែកកីួនូចាប់់មើ�ជា មើប់ើ�ែះរមើទីះស្វែកកីួនូចាប់់មើ�ជា មើប់ើ�ែះរមើទីះ

ជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូ ម្រាត្លុូវរាយការណ៍ ជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូ ម្រាត្លុូវរាយការណ៍ 

ពិីមើម្រា�ះជាមួយថុាក់មើល់ើ។ មើប់ើពិីមើម្រា�ះជាមួយថុាក់មើល់ើ។ មើប់ើ

រមើទីះជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូមើម្រាប់ើមិនូបានូ រមើទីះជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូមើម្រាប់ើមិនូបានូ 

ម្រាត្លុូវជញូូ្ជូនូមើដ្ឋាយ�ុ 2 នាក់មើ�ើង។ម្រាត្លុូវជញូូ្ជូនូមើដ្ឋាយ�ុ 2 នាក់មើ�ើង។



ពីា�មមើល់ើក អីវ៉ាាន់ូស្វែ�ល់ទី�ក មើល់ើ ឥ�ាមើ�ើង។ពីា�មមើល់ើក អីវ៉ាាន់ូស្វែ�ល់ទី�ក មើល់ើ ឥ�ាមើ�ើង។

វធិានូការវធិានូការ វធិានូការវធិានូការ

សុានូភាពី សុានូភាពី

អំពីីប់ទីដ្ឋាា នូនៃនូអីវ៉ាាន់ូ

ស្វែ�ល់�មស្រ�ប់ �ូមមើមើល់

ទំីព័ីរ "ទីមងន់ូ" ណា!

ញឹកញាប់់ញឹកញាប់់

មិនូ�ូវញឹកញាប់់មិនូ�ូវញឹកញាប់់

កមព�់ស្វែម្រាគំ

ដ្ឋាក់ម្រាតឹ្លុមចមើងាះ!

�ូមមើធ្ងែើ�ាងណាទី�កអីវ៉ាាន់ូ�ូមមើធ្ងែើ�ាងណាទី�កអីវ៉ាាន់ូ

មើ�កមព�់ស្វែ�ល់ងាយមើល់ើកមើ�កមព�់ស្វែ�ល់ងាយមើល់ើក

មើ�ើងតាមស្វែ�ល់អាច។មើ�ើងតាមស្វែ�ល់អាច។

�ូមមើម្រាប់ើឧប់ករណ៍ជំនួូយការមើមើល់ស្វែ�ទំាំ។�ូមមើម្រាប់ើឧប់ករណ៍ជំនួូយការមើមើល់ស្វែ�ទំាំ។

អុកមើម្រាប់ើម្រាបា�់ស្វែ�ល់ម៉ាំឌធំ្ង �ូមមើមើល់ស្វែ�ទំាំអុកមើម្រាប់ើម្រាបា�់ស្វែ�ល់ម៉ាំឌធំ្ង �ូមមើមើល់ស្វែ�ទំាំ

មើដ្ឋាយ�ុ 2 នាក់មើ�ើងមើដ្ឋាយក�ំម្រាបឹ់ងហួ៍�មើហ៍ត្លុ�។មើដ្ឋាយ�ុ 2 នាក់មើ�ើងមើដ្ឋាយក�ំម្រាបឹ់ងហួ៍�មើហ៍ត្លុ�។

�ូមមើម្រាប់ើ ឥរ�ិប់�រាងកាយស្វែ�ល់មិនូ�ូវ�ូមមើម្រាប់ើ ឥរ�ិប់�រាងកាយស្វែ�ល់មិនូ�ូវ

�ាល់់ប់នូទ�កធ្ងងន់ូខំុាង�ល់់ចមើងាះ។�ាល់់ប់នូទ�កធ្ងងន់ូខំុាង�ល់់ចមើងាះ។

�ូមមើរៀប់ចំប់រសុិានូការងារ។�ូមមើរៀប់ចំប់រសុិានូការងារ។

មើប់ើចំាបាច់ម្រាត្លុូវទី�កអីវ៉ាាន់ូមើ�មើល់ើឥ�ា មើប់ើចំាបាច់ម្រាត្លុូវទី�កអីវ៉ាាន់ូមើ�មើល់ើឥ�ា 

រប់�់ស្វែ�ល់មើម្រាប់ើញឹកញាប់់�ូមដ្ឋាក់មើ�រប់�់ស្វែ�ល់មើម្រាប់ើញឹកញាប់់�ូមដ្ឋាក់មើ�

កមព�់ស្វែកងនៃ� មើហ៍ើយរប់�់ស្វែ�ល់មើម្រាប់ើកមព�់ស្វែកងនៃ� មើហ៍ើយរប់�់ស្វែ�ល់មើម្រាប់ើ

មិនូ�ូវញឹកញាប់់�ូមដ្ឋាក់មើ�មើល់ើឥ�ា។មិនូ�ូវញឹកញាប់់�ូមដ្ឋាក់មើ�មើល់ើឥ�ា។

មើពីល់ជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូមើដ្ឋាយកមំុ៉ាំងមើពីល់ជញូូ្ជូនូអីវ៉ាាន់ូមើដ្ឋាយកមំុ៉ាំង

មនូ��សមើដ្ឋាយមិនូអាចមើជៀ�បានូ មនូ��សមើដ្ឋាយមិនូអាចមើជៀ�បានូ 

�ូមមើ�រពីប់ទីដ្ឋាា នូទីមងន់ូ។�ូមមើ�រពីប់ទីដ្ឋាា នូទីមងន់ូ។

1 1

3 4

2

3

2

ការមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមើ�ើងការមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមើ�ើង ការមើមើល់ស្វែ�ទំាំមនូ��សការមើមើល់ស្វែ�ទំាំមនូ��ស

ពីា�មមើមើល់ស្វែ�ទំាំអុកមើម្រាប់ើម្រាបា�់ស្វែត្លុមុ៉ាំក់ឯងមើ�មណឌ ល់មើមើល់ស្វែ�ទំាំ។ពីា�មមើមើល់ស្វែ�ទំាំអុកមើម្រាប់ើម្រាបា�់ស្វែត្លុមុ៉ាំក់ឯងមើ�មណឌ ល់មើមើល់ស្វែ�ទំាំ។

ករណីទីីករណីទីី2ករណីទីីករណីទីី1



ពីា�មផុ្ទា�់ទីីអីវ៉ាាន់ូស្វែ�ល់ដ្ឋាក់គំរ�ព�់។ពីា�មផុ្ទា�់ទីីអីវ៉ាាន់ូស្វែ�ល់ដ្ឋាក់គំរ�ព�់។

វធិានូការវធិានូការ វធិានូការវធិានូការ

សុានូភាពី សុានូភាពី

ការផុ្ទា�់ទីីអីវ៉ាាន់ូ ស្វែ�ល់ដ្ឋាក់គំរ�ព�់។ការផុ្ទា�់ទីីអីវ៉ាាន់ូ ស្វែ�ល់ដ្ឋាក់គំរ�ព�់។ ការមើធ្ងែើការមើល់ើនៃ�ទឥ�ានិូងពាក់ស្វែ�ីកមើជើងងាយរអិល់ការមើធ្ងែើការមើល់ើនៃ�ទឥ�ានិូងពាក់ស្វែ�ីកមើជើងងាយរអិល់

ជញូូ្ជូនូ អីវ៉ាាន់ូមើដ្ឋាយពាក់ស្វែ�ីកមើជើងងាយរអិល់មើល់ើនៃ�ទឥ�ាមើ�ើម។ជញូូ្ជូនូ អីវ៉ាាន់ូមើដ្ឋាយពាក់ស្វែ�ីកមើជើងងាយរអិល់មើល់ើនៃ�ទឥ�ាមើ�ើម។

ករណីទីីករណីទីី4ករណីទីីករណីទីី 3

�ូមមើធ្ងែើ�ាងណាក�ំដ្ឋាក់អីវ៉ាាន់ូ�ូមមើធ្ងែើ�ាងណាក�ំដ្ឋាក់អីវ៉ាាន់ូ

គំរ�ព�់តាមស្វែ�ល់អាច។គំរ�ព�់តាមស្វែ�ល់អាច។

មើប់ើឥ�ាមើ�ើម �ូមជូត្លុមើចញ។មើប់ើឥ�ាមើ�ើម �ូមជូត្លុមើចញ។ �ូមមើធ្ងែើការមើដ្ឋាយពាក់�ូមមើធ្ងែើការមើដ្ឋាយពាក់

ស្វែ�ីកមើជើងមិនូរអិល់។ស្វែ�ីកមើជើងមិនូរអិល់។

�ូមមើធ្ងែើ�ាងណាក�ំមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមើ�ើង�ូមមើធ្ងែើ�ាងណាក�ំមើល់ើកអីវ៉ាាន់ូមើ�ើង

មើដ្ឋាយឥរ�ិប់�រាងកាយមើដ្ឋាយឥរ�ិប់�រាងកាយ

មិនូ�មស្រ�ប់។មិនូ�មស្រ�ប់។

អីវ៉ាាន់ូស្វែ�ល់ទី�កមើ�កស្វែនូុងស្វែ�ល់ម៉ាំនូកមព�់អីវ៉ាាន់ូស្វែ�ល់ទី�កមើ�កស្វែនូុងស្វែ�ល់ម៉ាំនូកមព�់

����ុ �ូមជញូូ្ជូនូមើដ្ឋាយមនូ��សកមព�់����ុ �ូមជញូូ្ជូនូមើដ្ឋាយមនូ��សកមព�់

មិនូ�ូវ����ុ 2 នាក់មើ�ើង។មិនូ�ូវ����ុ 2 នាក់មើ�ើង។
1

1 2

3

2

NGNG
OKOK



មើប់ើពិីចារណាអំពីីការជញូូ្ជូនូត្លុមើ�មើនូះ មើត្លុើទី�កអីវ៉ាាន់ូស្វែប់ប់ណាមើទីើប់មើប់ើពិីចារណាអំពីីការជញូូ្ជូនូត្លុមើ�មើនូះ មើត្លុើទី�កអីវ៉ាាន់ូស្វែប់ប់ណាមើទីើប់

មិនូងាយមើកើត្លុឈឺឺចមើងាះ?មិនូងាយមើកើត្លុឈឺឺចមើងាះ?

កមព�់11

ចម៉ាំង យ22

ម្រាប់ស្វែហ៍ល់ចមើងាះម្រាប់ស្វែហ៍ល់ចមើងាះ

មើ�ជិត្លុ�ុួនូមើ�ជិត្លុ�ុួនូ

ឬឬ

ឬឬ

ម្រាប់ស្វែហ៍ល់សាែម្រាប់ស្វែហ៍ល់សាែ

ឆ្ងាង យពីី�ុួនូឆ្ងាង យពីី�ុួនូ

ជាច�ងមើម្រាកាយ មើ�ើមីី��វត្លុុិភាពីអនាម័យ

មើ�កស្វែនូុងមើធ្ងែើការ ប់ស្វែនូុមពីីមើល់ើសាែ រតី្លុរប់�់

មុ៉ាំក់ៗ សាែ រតី្លុប់មើងាើត្លុកស្វែនូុងមើធ្ងែើការស្វែ�ល់

�ែ នូមើម្រា�ះថុាក់ការងារមើកើត្លុមើ�ើងទំាំងអ�់�ុ គឺំ�ំខាន់ូ។

ការម្រាបាស្រ�័យទាំក់ទីង�ុ

ជាម្រាប់ចំានៃ�ង

ក៏�ំខាន់ូស្វែ�រ។

ម្រាត្លុូវចងចំាថាការមើធ្ងែើការងារ

មើដ្ឋាយ��វត្លុុិភាពីគឺំជាការការពារ 

"�ុួនូម្រាបាណ" "ម្រាគំួសារ" និូង 

"ការរ�់មើ�" រប់�់មើយើង។

អូមើ�! មើយើងរមួ�ុ�ហ៍ការ

ប់មើងាើត្លុកស្វែនូុងមើធ្ងែើការស្វែ�ល់

�ែ នូការឈឺឺចមើងាះមើកើត្លុមើ�ើង!



មើចញ�ាយ ស្វែ�មីនាឆំុ្ងា2022

មើរៀប់ចំមើដ្ឋាយ៖ Mizuho Research & Technologies, Ltd.
�ហ៍ការជាមួយ៖ ម្រាកុមការងារប់មើងាើត្លុ�ម៉ាំា រឧប់មើទី��ម្រាម៉ាំប់់អប់់រអំំពីី��វត្លុុិភាពីអនាម័យ

ពាក់ព័ីនូធនឹូងការងារជញូូ្ជូនូមនូ��សនិូងវត្លុុ�ធ្ងងន់ូ

�លិ់ត្លុមើដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

មើចញ�ាយមើដ្ឋាយ៖ ម្រាក�ួង��ខាភិ័បាល់ការងារនិូង����ម៉ាំល់ភាពី

មូល់ដ្ឋាា នូនៃនូការងារជញូូ្ជូនូមនូ��សនិូងវត្លុុ�ធ្ងងន់ូមូល់ដ្ឋាា នូនៃនូការងារជញូូ្ជូនូមនូ��សនិូងវត្លុុ�ធ្ងងន់ូ

ទំីនាក់ទំីនូងសាក�ួរព័ីត៌្លុម៉ាំនូអំពីីឯកសារមើនូះ

ការ�ិល័់យ��វត្លុុិភាពី 

 នៃនូស្វែ�ុក��វត្លុុិភាពីអនាម័យ 

 នៃនូនាយកដ្ឋាា នូ�ាង់ដ្ឋារការងារ 

 នៃនូម្រាក�ួង��ខាភិ័បាល់ការងារនិូង����ម៉ាំល់ភាពី

ស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរត្លុុ�កម៉ាំ� ំងហ្កាាស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរត្លុុ�កម៉ាំ� ំងហ្កាា


