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航空業の安全衛生
យល់់ដឹឹងតាាមរយះម៉ាាាង់ហ្គាាាក់់(Manga)
ពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពីឧសុាាហក់មមអាាកាាសុចរណ៍៍

ん が でで わ か る ភាាសាាខ្មែ�មរ
クメール語版



ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះនេះ�ើងសិិក្សា�ាស្វែសិែង�ល់់
ពីីសិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�ថ្ងៃ�
ឧសិ�ាហក្សាម័មអាាកាាសិចរណ៍៍

"ចល់នាាផ្ទុុ��ដំំនេះណ៍ើកាារ/ដំំនេះណ៍ើកាារបងំំហួសិ"
នេះ�ចើ�ស្វែម័�ស្វែ��ស្វែ�...។

កាារងាារក្សាុ�ងឧសិ�ាហក្សាម័មអាាកាាសិចរណ៍៍,

រូបភាាពីនេះម័ើល់នេះ�ា�សិសិ់ស្អាាាត្ថិស្វែម័�ស្វែ�។

ស្វែម័�នេះហើ�!

ដំំបូង នេះ�ាះនេះ�ើងនេះម័ើល់ស្អាាា�ភាាពី

នេះក្សាើត្ថិមាា�នេះ��ាះកាារ(Rosai)ឬ

នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ!

ម័ូល់នេះហត្ថិុចំបងថ្ងៃ�នេះ��ាះកាារ(Rosai)
មាា�ដំូចនេះ�ះណ៎ាាាបូ��ៗ។

បាា-�! ចាា-សិ!

ជាាក្សា់ស្វែសិែង
មាា�កាារងាារអែីខ្លះះះនេះ�ាណ៎ាាា?

ចាាប់អាារម័មណ៍៍ដំល់់នេះហើ�។

ចំ�ួ�ក្សារណ៍ីនេះក្សាើត្ថិមាា�នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ

នេះ�ាង៖ សិមាាគម័បងាាារ�ប់ស្អាាាត្ថិ់នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារក្សាណ៎ាាាល់នេះ�ាង៖ សិមាាគម័បងាាារ�ប់ស្អាាាត្ថិ់នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារក្សាណ៎ាាាល់
"�ិ�ុ័�វិភាាគនេះ��ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ/ឧសិ�ាហក្សាម័មអាាកាាសិចរណ៍៍ សិរុប(ឆ្នាំាាំ២០១៨)""�ិ�ុ័�វិភាាគនេះ��ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ/ឧសិ�ាហក្សាម័មអាាកាាសិចរណ៍៍ សិរុប(ឆ្នាំាាំ២០១៨)"

(ស្វែខ្លះ៨ឆ្នាំាាំ២០១៩បចុ�បប�ុភាាពី)(ស្វែខ្លះ៨ឆ្នាំាាំ២០១៩បចុ�បប�ុភាាពី)

១ ចល់នាាផ្ទុុ��ដំំនេះណ៍ើកាារ/ដំំនេះណ៍ើកាារបងំំហួសិ ៩៩ ក្សារណ៍ី

2 ដំួល់ ២៨ ក្សារណ៍ី

3 នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់ចរាាចរណ៍៍(ដំងផ្ទុះ�វ) ២៤ ក្សារណ៍ី

4 ធ្លាាាក្សា់ពីីនេះល់ើ/ដំួល់ធ្លាាាក្សា់ ១៩ ក្សារណ៍ី

5 បុក្សា�ងិិចខ្លាំាាំង ១៧ ក្សារណ៍ី



ហុ�ងនេះហើ�។

មាា�ក្សារណ៍ីនេះផ្ទុេងៗដំូចជាា...។

ចំនេះ�ាះកាារងាារក្សាុ�ងនេះ��ាអាា�ារនេះ�ារដំូវនេះ�ាា
អាាចឈឺឺដួំល់នេះ�ា�ស្អាារ�គុ�នេះ�ាា។

ចាាសិនេះ�ះជាានេះរឿងនេះក្សាើត្ថិមាា�
ក្សាុ�ងជីីវភាាពី�បចាាំថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ើងទាំាំងអសិ់�ាា។

ហុ�ងនេះហើ�។
ចាាំបាាច់�ត្ថិូវកាារ�ារ
ខ្លះះ��នេះ�ើងនេះ�ា�ខ្លះះ��ឯងណ៎ាាា។

កាារងាារឧសិ�ាហក្សាម័មអាាកាាសិចរណ៍៍

ភាាគនេះ�ចើ�នេះ�ែើកាារជាា�កុ្សាម័ ស្វែម័�នេះ�បាា�?

ហុ�ងនេះហើ�...។

ស្វែត្ថិ�ិ�ា��ាម័�ត្ថិង់, ខ្លះិិល់ស្វែម័�...។

វិ�័�មាា�នេះដំើម័បីកាារ�ារវិ�័�មាា�នេះដំើម័បីកាារ�ារ
សិុវត្ថិិិភាាពីអុក្សាទាំាំងអសិ់�ាាណ៎ាាា!សិុវត្ថិិិភាាពីអុក្សាទាំាំងអសិ់�ាាណ៎ាាា!

បាា...បាា...បាា�!

អញ្ចឹុ�ងនេះហើ�
បាា�ជាា�ត្ថិូវនេះ�ែើ�ាម័កាារស្វែណ៍នាាំ
របសិ់�បធ្លាា��ក្សាុម័នេះអាា�បាា�ហមត្ថិ់ចត្ថិ់
�ិងនេះ�ារពីវិ�័�កាារងាារស្វែដំល់បាា�ក្សាំ�ត្ថិ់។

កាា�់នេះល់ើក្សាឥវ៉ាាា�់
នេះ�ា�ជីំហរខ្លះះ��បងំំហួសិ
នេះ�ែើនេះអាា�បត្ថិ់ចនេះងះះ, 

ហមឺ?

ហា៎ាាហា៎ាាហា៎ាា

(នេះ�ះក្សាំហ�ង)(នេះ�ះក្សាំហ�ង)

(នេះ�ះក្សាំហ�ង)(នេះ�ះក្សាំហ�ង)

(ក្សាូក្សា�ក្សាស្វែហម័)...(ក្សាូក្សា�ក្សាស្វែហម័)...



ឧសិ�ាហក្សាម័មអាាកាាសិចរណ៍៍
ជាាកាារងាារ��ួល់ខុ្លះសិ�ត្ថិូវចំនេះ�ាះអាា�ុជីីវិត្ថិរបសិ់អត្ថិិ�ិជី�។
កាារ�ារខ្លះះ��ឯង�ាម័រ�ះកាារនេះ�ារពីវិ�័�
ក្សា៏អាាចកាារ�ារអាា�ុជីីវិត្ថិរបសិ់អត្ថិិ�ិជី�បាា�ស្វែដំរ។

នេះដំើម័បីកាារ�ារអាា�ុជីីវិត្ថិនេះអាា�អសិ់ពីីក្សាំលាំាំងកាា�ចិត្ថិែ

ដំំបូង ខ្លះះ��ឯង�ត្ថិូវមាា�សិុខ្លះភាាពីល់ូសិិ�,

មាា�គិត្ថិអញ្ចឹុ�ងនេះ�?

នេះ��ាពីីនេះ�ះមាា�ក្សារណ៍ី
អែីនេះ�ៀត្ថិស្វែដំរនេះ�បាា�?

មាា�ក្សារណ៍ីដំូចជាា
នេះពីល់ក្សាំពីុងនេះ�ែើកាារជីូត្ថិសិំអាាត្ថិក្សាុ�ង��ែនេះហា៎ាះ
ក្សា៍នេះក្សាៀបថ្ងៃដំជាាប់ត្ថិុនេះ�ាអីអងិ��,

អញ្ចឹុ�ងនេះ�ាះ

នេះ�ាះស្អាាក្សានេះម័ើល់!

ក្សាស្វែ�ះងនេះ�ែើកាារផ្ទាាាល់់

ម័ុ�នេះ�ែើកាារ
ក្សា៍រអិល់ដំួល់ធ្លាាាក្សា់ពីីកាាំជីនេះណ៍ាើរ
ចូល់ក្សាុ�ង��ែនេះហា៎ាះផ្ទុងស្វែដំរ។

នេះពីល់របួសិ�ៃ�់មិ័�អាាចនេះ�ែើកាារបាា�
�គួស្អាារក្សា៏បាារម័ភ
នេះហើ�ចំណ៍ូល់ក៏្សាពីិបាាក្សាស្វែ�ម័នេះ�ៀត្ថិ... ...។  

អញ្ចឹុ�ងនេះហើ�
បាា�ជាាចាាំបាាច់នេះ�ារពីវិ�័�។

នេះម័ើល់នេះអាា�ច�ាសិ់ជីុំវិញ

នេះហើ�នេះ�ែើកាារនេះអាា�បាា��ត្ថិ�ម័�តូ្ថិវ

�ាម័រនេះបៀបស្វែដំល់បាា�ក្សាំ�ត់្ថិ។

�ត្ថិូវពីិ�ិត្ថិយនេះម័ើល់ឧបក្សារណ៍៍�ាក្សា់�ិងឧបក្សារណ៍៍កាារ�ារ
ជាានេះដំើម័ម័ុ�នេះ�ែើកាារនេះអាា�បាា��ត្ថិ�ម័�តូ្ថិវ។

អញ្ចឹុ�ងស្វែម័�...។

(ចុចកុ្សាង�ាក្សា់...)(ចុចកុ្សាង�ាក្សា់...)

(សិំនេះល់ងចុចក្សាុង�ាក្សា់)(សិំនេះល់ងចុចក្សាុង�ាក្សា់)

អូាអូា

(សិំនេះ�ងចាាប់នេះផ្ទុែើម័ឈឺុត្ថិឆ្នាំាក្សា)(សិំនេះ�ងចាាប់នេះផ្ទុែើម័ឈឺុត្ថិឆ្នាំាក្សា)



ក់រណ៍ីទីី១

ហមឺ-
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះនេះ�ាាជាាង�ម័ម�ា
ដំល់់នេះហើ�។

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ាាខ្លាំាាំង

អញ្ចឹុ�ងនេះហើ�។

គិត្ថិថ្នាានេះ�ាា

�ាា�អីចំស្វែ�ក្សា។

រ�ះនេះពីល់នេះ�ះ
ជាារដំូវនេះ�សិចរណ៍៍
ចំ�ួ�ឥវ៉ាាា�់ក្សា៏មាា�នេះ�ចើ�ស្វែ�ម័នេះ�ៀត្ថិ...។

នេះអេ-
ដំល់់នេះមាោាងសិ�មាាក្សា។

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះនេះ�ាា
�ត្ថិូវផ្ទុ�ក្សាជាាត្ថិិ��ក្សា
នេះអាា�បាា�ញ�ក្សាញាាប់ណ៎ាាា។

បាា�អរគុណ៍។ សិ�មាាក្សានេះ�ា
ក្សាស្វែ�ះងរនេះហើ�ណ៎ាាា-។

មាា�របសិ់កាាានេះសិ
�ត្ថិជាាក្សា់ៗផ្ទុងណ៎ាាា។

(សិំនេះ�ងឥវ៉ាាា�់�ាក់្សាចុះម័ក្សា)(សិំនេះ�ងឥវ៉ាាា�់�ាក់្សាចុះម័ក្សា)

(សិំនេះ�ងនេះល់ើក្សា�ាក្សា់ឥវ៉ាាា�់)(សិំនេះ�ងនេះល់ើក្សា�ាក្សា់ឥវ៉ាាា�់)
(សិំនេះ�ងនេះល់ើក្សា�ាក្សា់ឥវ៉ាាា�់)(សិំនេះ�ងនេះល់ើក្សា�ាក្សា់ឥវ៉ាាា�់)

(សិំនេះ�ងឥវ៉ាាា�់រុញនេះ�ាម័ុខ្លះ)(សិំនេះ�ងឥវ៉ាាា�់រុញនេះ�ាម័ុខ្លះ)



ឯងអត្ថិ់សិ�មាាក្សានេះ�?
ចង់នេះរៀបចំនេះអាា�នេះហើ�ឆ្នាំាប់រួច។

នេះ�ែើម័ិ�ឈឺប់
ដំល់់�ត្ថិ�ម័ណ៎ាាល់មម័ណ៎ាាា។ 

នេះអេើ�...។

ដំូចជាាហត្ថិ់ខ្លាំាាំងនេះ�ាៗ...។

ស្វែត្ថិ�ីបំផុ្ទុត្ថិ

នេះម័ើល់នេះ�ើញជីិត្ថិរួចនេះហើ�ណ៎ាាា!

�ប�ងស្វែត្ថិប�ែិចនេះ�ៀត្ថិនេះ�...។

(សិំនេះ�ងធ្លាាាក្សា់ឥវ៉ាាា�់)(សិំនេះ�ងធ្លាាាក្សា់ឥវ៉ាាា�់)



អុក្សាចូល់�មី!

នេះអេ អុក្សាចូល់�មី!
អត្ថិ់អីនេះ�!?

ឮថ្នាា�គុ�នេះ�ាា�ស្អាាល់នេះ�...។

នេះដំើម័បី�បកាារណ៎ាាមួ័�
លាំាាចសិ�មាាក្សានេះ�ាណ៎ាាា។

ម័ិ�ដំល់់ធ្លាាាក្សា់�ំដំុំ

ល់ូនេះហើ�ណ៎ាាា...។

នេះដំើម័បីកាារ�ារ�គុ�នេះ�ាា...

សិ�មាាក្សានេះ�ាក្សាស្វែ�ះងរនេះហើ�។

រាា�កាារណ៍៍ភាាាម័
នេះពីល់គិត្ថិថ្នាាសិភាាពីរាាងកាា�បុគិល់ិក្សានេះ�ែើកាារ
រួម័ទាំាំងខ្លះះ��ឯងផ្ទុងខ្លះុសិស្វែបះក្សា។

នេះគង�គប់��ា�់
នេះជីៀងវ៉ាាង��ួល់ទាំា�ជាាតិ្ថិ
អាាល់់ក្សាុល់ហួសិក្សា�ម័ិត្ថិ។
ស្អាាាប់បាា�នេះ�?

បាា�...
ខ្លះំ�ំ��ង�បុង�ប�័ត្ថិុ...។

សេសុចក់ីីលំ់អិ�ត្ថិទាាក់់ទីងនឹឹងគ្រុ�ុនឹសេ�ៅាសេសុចក់ីីលំ់អិ�ត្ថិទាាក់់ទីងនឹឹងគ្រុ�ុនឹសេ�ៅា
សុូមសេមើល់ម៉ាាាង់ហ្គាាាក់់(Manga) ខ្មែណ៍នាំាំពីីឧសុាាហក់មមសុូមសេមើល់ម៉ាាាង់ហ្គាាាក់់(Manga) ខ្មែណ៍នាំាំពីីឧសុាាហក់មម
គ្រុ�ប់់គ្រុប់សេ�ទីណ៎ាាា!គ្រុ�ប់់គ្រុប់សេ�ទីណ៎ាាា!

(សិំនេះ�ងដំួល់)(សិំនេះ�ងដំួល់)

ប�ុប់នេះពី�យប�ុប់នេះពី�យ

សិះរថ្ងៃ�បសិះរថ្ងៃ�ប

�ត្ថិូវ��ួល់ទាំា�ជាាត្ថិិ��ក្សា ជាាត្ថិិអំបិល់
នេះអាា�បាា�ញ�ក្សាញាាប់ណ៎ាាា។



ក់រណ៍ីទីី2 បាា�សិុំនេះទាំាសិ!!នេះពីល់នេះ�ើងជីនេះណ៍ាើរ
����ង់លំ់��ងដំងខ្លះះ��នេះ�ា�៣ចំ�ុច
ជាានេះ�ាល់កាារណ៍៍ណ៎ាាា។

*កាា�់បងាាា�់ថ្ងៃដំនេះ�ា�ថ្ងៃដំទាំាំងពីីរ*កាា�់បងាាា�់ថ្ងៃដំនេះ�ា�ថ្ងៃដំទាំាំងពីីរ

�ាក្សា់នេះដំើងមាាាង រួចនេះ�ើង។�ាក្សា់នេះដំើងមាាាង រួចនេះ�ើង។

នេះពីល់មាា�ឥវ៉ាាា�់នេះពីល់មាា�ឥវ៉ាាា�់

�ត្ថិូវកាា�់បងាាា�់ថ្ងៃដំនេះ�ា�ថ្ងៃដំមាាាង។�ត្ថិូវកាា�់បងាាា�់ថ្ងៃដំនេះ�ា�ថ្ងៃដំមាាាង។

ម័ិ�នេះ�បើបងាាា�់ថ្ងៃដំនេះ�
អាាចដំួល់បាា�ស្វែដំរណ៎ាាា!

អូនេះខ្លះ ចាាប់នេះផ្ទុែើម័

ស្វែត្ថិម័ែងនេះហើ�នេះវើ�!

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះស្វែដំរ

�ក្សាុម័នេះផ្ទុេងៗក្សាំពីុងនេះ�ែើកាារ

�ំ�ងម័មាាញ�ក្សាស្វែម័�...។

ឥ��វនេះ�ើងជីូត្ថិសិំអាាត្ថិក្សាុ�ង��ែនេះហា៎ាះ។
នេះ�ាះចាាប់នេះផ្ទុែើម័។

បាា� ចាាសិ!

ស្វែ�!!

�ិ�ា�អញ្ចឹុ�ង
បាា�នេះម័ើល់នេះបសិបល់អាាជីីពី 
(Pro Baseball)
ម័េិញម័ិញស្វែដំរនេះ�?

អាា!

(សិំនេះ�ងនេះ�ើងជីនេះណ៍ាើរ)(សិំនេះ�ងនេះ�ើងជីនេះណ៍ាើរ)



អូ�!! អត្ថិ់អីនេះ�!?

�ំ�ងម័ុត្ថិថ្ងៃដំ��ងរបសិ់ម័ុត្ថិ�សិួច
ក្សាុ�ងនេះហា៎ានេះ�ោានេះ�ាអីអងិ��...

គួររាា�កាារណ៍៍�បាាប់�បធ្លាា��ក្សាុម័ល់ូជាាងអេី?
នេះ�...
ជាាជាាងនេះ�ះ
គួរ�បញាាប់បនេះងេើ�កាារងាារម័ុ�?

ស្វែម័�នេះហើ�...។

របួសិថ្ងៃដំផ្ទុង

នេះ�ែើ�ោាងនេះម័េចនេះ�ា...។

គិត្ថិថ្នាា
រាា�កាារណ៍៍�បាាប់�បធ្លាា��ក្សាុម័សិិ�!

អត្ថិ់អីនេះ�!?

(សិំនេះ�ងឈឺឺមុ័ត្ថិថ្ងៃដំ)(សិំនេះ�ងឈឺឺមុ័ត្ថិថ្ងៃដំ)

(សិំនេះល់ងបុក្សា�ងិិច)(សិំនេះល់ងបុក្សា�ងិិច)



នេះ�ែសិ�បស្វែហសិស្វែត្ថិប�ែិច

អាាចបណ៎ាាាល់នេះអាា�បុក្សា�ងិិចខ្លាំាាំង

ដំល់់អុក្សានេះ�ែើកាារជាាម័ួ��ាា។

នេះ�ាប�ុប់នេះពី�យ។ បាា�...។

នេះ�កាា�ម័ក្សា
បាា�ពី�ាបាាល់�សិួល់បួល់នេះ�ាប�ុប់នេះពី�យ
នេះហើ�បាា�ស្អាាា�នេះ�កាា�។

នេះម័ើល់ជីុំវិញ�គប់�គងនេះ�ជាា�
នេះដំើម័បីកាាាប់ស្អាាា�ភាាពីនេះអាា�បាា�ច�ាសិ់លាំាសិ់។

ក្សាុ�ង��ែនេះហា៎ាះ

ម័ិ��ត្ថិ�ម័ស្វែត្ថិបុគិល់ិក្សាសិំអាាត្ថិនេះ�

មាា�បុគិល់ិក្សានេះផ្ទុេងផ្ទុងក្សា៏កំ្សាពីុងនេះ�ែើកាារស្វែដំរ។

នេះហើ�ក្សាុ�ងនេះហា៎ានេះ�ោានេះ�ាអីអងិ��

អាាចមាា�របសិ់ម័ុត្ថិ�សិួចផ្ទុងស្វែដំរ

ដំូចនេះ�ះ�ត្ថិូវនេះម័ើល់បញ្ជាាាក្សា់នេះអាា�ស្វែម័�ស្វែ��។

អញ្ចឹុ�ងស្វែម័�...។ �បញាាប់នេះពីក្សាបុក្សាស្វែត្ថិម័ែងស្វែម័�!

នេះពីល់មាា�អាារម័មណ៍៍មិ័��សិួល់ខ្លះុសិ�ប�ក្សាត្ថិី
រាា�កាារណ៍៍�បាាប់�បធ្លាា��កុ្សាម័ជាាចំនេះល់ើ��ត្ថិ�ម័�ត្ថិូវ។
ជីំងឺ�ះងក្សា៏គួរនេះអាា�ខ្លាំាាចផ្ទុងណ៎ាាា។

សិុំនេះទាំាសិបាា�...។

នេះ�ាម័ួ�!



ក់រណ៍ីទីី3

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
នេះ�ាះនេះ�ើងលាំាងសិំអាាត្ថិត្ថិួ��ែនេះហា៎ាះ។ បាា�!

ចំ�ួ�នេះដំើម័ថ្ងៃ�ម័េប(Mop)
មាា��គប់នេះ�?

អត្ថិ់អីនេះ�,
អត្ថិ់អីនេះ�

បនេះងេើ��ប�បៗនេះ�ើង។

នេះពីល់ក្សាំពីុងនេះ�ែើកាារ
�ត្ថិូវនេះផ្ទាាាត្ថិអាារម័មណ៍៍ណ៎ាាា។

បាា�!
បេុនេះណ៍ះះOK។

អសិ�ាក្សារណ៍៍(�ក្សាវ៉ាាាត្ថិ់ជំុីខ្លះះ��)អសិ�ាក្សារណ៍៍(�ក្សាវ៉ាាាត្ថិ់ជំុីខ្លះះ��)
រួចរាាល់់។រួចរាាល់់។

នេះ�ស្អាាម័ថ្ងៃដំ រួចរាាល់់។

ឧបក្សារណ៍៍សិ�មាាប់លាំាងសិំអាាត្ថិ ឧបក្សារណ៍៍សិ�មាាប់លាំាងសិំអាាត្ថិ 
រួចរាាល់់។រួចរាាល់់។

អសិ�ាក្សារណ៍៍(�ក្សាវ៉ាាាត្ថិ់ជីុំខ្លះះ��)បិត្ថិជាាប់
រួចរាាល់់

ស្វែវ��ាកាារ�ារ នេះរៀបចំរួចរាាល់់។

(សិំនេះ�ងរុញរនេះ�ះ)(សិំនេះ�ងរុញរនេះ�ះ)

(សិំនេះ�ងនេះ�ើងជីនេះណ៍ាើរ)(សិំនេះ�ងនេះ�ើងជីនេះណ៍ាើរ)



ខ្លាំាងនេះល់ើត្ថិួ��ែនេះហា៎ាះ
នេះម័ើល់ម័ិ�នេះ�ើញ
ស្អាាា�ភាាពី�បឡាាក្សា់នេះស្អាាះ...។ 

នេះអេ!!
�ាក្សា់ស្វែវ��ាកាារ�ារ
ជាាវិ�័�ដំ�ងនេះ�។

ស្អាាបូូលាំាង
អាាចចូល់ស្វែ�ុក្សាផ្ទុង!

ស្អាាក្សារុញម័េប(Mop)
នេះ�ានេះល់ើប�ែិចនេះ�ៀត្ថិនេះម័ើល់...។

អត្ថិ់នេះ�
ស្វែត្ថិ�បឡាាក់្សា...។

វ៉ាាា-!!
�បឡាាក់្សានេះ�ចើ�គួរសិម័ស្វែម័�។

បាា�
ជីូត្ថិនេះអាា�ស្អាាាត្ថិ។

ស្វែត្ថិ...។

អូនេះខ្លះ
ចាាប់នេះផ្ទុែើម័កាារងាារនេះហើ�នេះវើ�-។

(សិំនេះ�ងផ្ទាាារនេះ�កាា�)(សិំនេះ�ងផ្ទាាារនេះ�កាា�) (��ក្សា�សិក្សា់�ា�)(��ក្សា�សិក្សា់�ា�)



ស្អាាបូូលាំាង
ចូល់ស្វែ�ុក្សា...។

អត្ថិ់អីនេះ�!?

ចាាំ�ាារាា�កាារណ៍៍�បាាប់
�បធ្លាា��ក្សាុម័នេះអាា�។

អរគុណ៍...។

ធ្លាាាប់ឮ។

ក្សាុ�ងស្វែ�ុក្សានេះ�ាមាា�
អាារម័មណ៍៍មិ័��សិួល់...។

នេះហើ��ាក្សា់ស្វែវ��ាកាារ�ារ
នេះដំើម័បីកាារ�ារស្វែ�ុក្សាណ៎ាាា!

�ត្ថិូវនេះ�ែើ�ប�័ត្ថិុ
�បស្វែ�ង�គប់��ា�់

ស្អាាបូូលាំាង កាាល់ណ៎ាាចូល់ស្វែ�ុក្សា
អាាចនេះ�ែើនេះអាា�រលាំាក្សា
ឬរបួសិនេះ�ស្អាាម័ស្វែក្សាវស្វែ�ុក្សាបាា�។

ម័ិ��ត្ថិ�ម័ស្វែត្ថិស្វែវ��ាកាារ�ារនេះ�
ក្សាុំនេះ�ះច�ាក្សា់នេះ�ស្អាាម័ថ្ងៃដំ
�ិងអសិ�ាក្សារណ៍៍(�ក្សាវ៉ាាាត្ថិ់ជីុំខ្លះះ��)ផ្ទុង។

�ត្ថិូវនេះ�ារពី�ាម័
វិ�័�កាារងាារស្វែដំល់បាា�ក្សាំ�ត្ថិ់។

សេអាាយគ្រុ�ូសេពីទីយសេអាាយគ្រុ�ូសេពីទីយ
ជំំនាំាញពី�នឹ�ត្ថិយរួចសេហើយជំំនាំាញពី�នឹ�ត្ថិយរួចសេហើយ
សុំណ៎ាាងល់អអិត្ថិ់ម៉ាានឹអិី។សុំណ៎ាាងល់អអិត្ថិ់ម៉ាានឹអិី។

បាា�...
អរគុណ៍។

ដំំបូងនេះ�ា
ប�ុប់នេះពី�យ។

ឆ្នាំាប់នេះ�ាលាំាងស្វែ�ុក្សា
នេះហើ�ម័ក្សាវិញ!

(��ក្សានេះចញ)(��ក្សានេះចញ)

�ូរ�ូរ



នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់មាា�ស្វែក្សាបរៗខ្លះះ��
ស្អាាា�ម័ិ�ដំល់់
ដំ�ងច�ាសិ់នេះ�ា?

សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�ក្សាស្វែ�ះងនេះ�ែើកាារ

ចាាំបាាច់ណ៎ាាសិ់មាាាក្សា់ៗ�ល់់ដំ�ង

�ិងនេះ�ារពីវិ�័�។

នេះហើ�... ...

ក្សាស្វែ�ះងខុ្លះសិ�បស្វែហសិ
ថ្ងៃ�ត្ថិួអងិនេះចញម័ក្សានេះ�ះ
ដំូចអុក្សាណ៎ាាអនេះញ្ចឹុះ។

ហមឺ?
ថ្នាានេះម័េច?

នេះ��ាះកាារ(Rosai)
�ាច់ខ្លាំាត្ថិម័ិ�ស្វែម័�ស្វែត្ថិជាានេះរឿងអុក្សាដំ៍ថ្ងៃ�នេះ�
គឺជាាបញ្ជាាាស្វែក្សាបរខ្លះះ��។

នេះដំើម័បីនេះពីល់មាា�បញ្ជាាានេះ��ាះថ្នាាាក្សា់អី

បាា�!
ខ្លះំ�ំនេះបែជាាាខ្លះំ�ប�ងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ា��ប�័ត្ថិុចំនេះ�ាះ
សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័� !

�ំនាាក្សា់�ំ�ងជាាម័ួ�

អុក្សារួម័កាារងាារជាា�ម័ម�ា

ក្សា៏សិំខ្លាំា�់ស្វែដំរណ៎ាាា។

ខ្លះំ�ំចង់នេះអាា�ចាាំថ្នាា
កាារនេះ�ារពីវិ�័�ជាា
កាារនេះ�ារពី"ខ្លះះ��ឯង", "�គួស្អាារ" 
�ិង"ជីីវភាាពី"។

អាាា...អាាា...

ហុ�ងនេះហើ�ៗហុ�ងនេះហើ�ៗ



សេ�ារពីចាាប់់ចរាាចរណ៍៍

គ្រុប់យ័ត្ថិនចំសេ�ាះអាាកាាសុធាាត្ថិុ
(�យល់់ខ្លាំំាំង ផ្គគររនឹះះ)

ហ្គាាមចូល់ក់ខ្មែនឹែងសេគ្រុ�ាះថ្នាាាក់់

គ្រុប់យ័ត្ថិនគ្រុ�ុនឹសេ�ៅា

សេតាាះសេយើងគ្រុប់កាានឹ់វិនឹ័យមុ�ងម៉ាាាត្ថិ់ខ្លាំាាប់់�ួ�នឹ

ចំនឹុចខ្មែដឹល់គ្រុត្ថិូវគ្រុប់ុងគ្រុប់យ័ត្ថិន
ក់ន�ងឧសុាាហក់មមអាាកាាសុចរណ៍៍ (វ�គ សេ�ាវាាល់សេគ្រុ�ា)

�យល់់ខ្លាំំាំង

ផ្គគររនឹះះ

គ្រុប់យ័ត្ថិនប់ុក់ទីងគ�ចខ្លាំំាំង

ម�នឹអាាចប់ះះ�ាល់់ប់រិកាាារក់ន�ង
យនឹីសេហ្គាាះខ្មែដឹល់�ាានឹកាារខ្មែណ៍នាំាំ គ្រុប់យ័ត្ថិនសេក់ៀប់ជាាប់់

ចំនឹុចខ្មែដឹល់គ្រុត្ថិូវគ្រុប់ុងគ្រុប់យ័ត្ថិន
ក់ន�ងឧសុាាហក់មមអាាកាាសុចរណ៍៍ (វ�គ សេ�ាក់ន�ងយនឹីសេហ្គាាះ)

១ 5
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4 ៧



�ំនាាក់្សា�ំ�ងម័ក្សានេះ�ើងសិែីពីីឯក្សាស្អាារនេះ�ះ

ស្វែផ្ទុុក្សាសិុវត្ថិិិភាាពី កាារិ�ាល់័�សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�
នាា�ក្សា�ាា�សិែង់�ារកាារងាារ �ក្សាសិួងសិុខុ្លះមាាល់ភាាពី�ិងកាារងាារ

�ល់់ដំ�ង�ាម័រ�ះមាោាង់ហា៎ាាក្សា់(Manga)

ពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពីឧសុាាហក់មមអាាកាាសុចរណ៍៍

នេះបាាះពីុម័ពផ្ទុ�ា�ស្វែខ្លះ៣ឆ្នាំាាំ២០២០

នេះបាាះពីុម័ពផ្ទុ�ា�នេះ�ា�៖ �ក្សាសិួងសិុខ្លះុមាាល់ភាាពី�ិងកាារងាារ
នេះរៀបចំគនេះ�មាាងនេះ�ា�៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.
�តួ្ថិត្ថិពីិ�ិត្ថិយ�ិពី�ធនេះ�ា�៖ គណ៍ៈក្សាមាាា�ិកាារនេះល់ើក្សាក្សាម័ពសិ់កាារនេះរៀបចំសិមាាារៈអប់រំសិែីពីីសិុវត្ថិិិភាាពី

អនាាម័័�កាារងាារ
ក្សាិចុកាារនេះរៀបចំសិមាាារៈអប់រំសិែីពីីសិុវត្ថិិិភាាពីទាំាក្សា់�ង��ង ឧសិ�ាហក្សាម័មអាាកាាសិចរណ៍៍

ផ្ទុល់ិត្ថិនេះ�ា�៖ Sideranch Inc. 


