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តោះ�ះ�!
ថ្ងៃ�ៃតោះ��តោះ�ើងសិិក្សា�ះស្វែសិែង�ល់់
ពីីសិុវត្ថិិិភាះពីអនាះម័័�ថ្ងៃ�
ឧសិ�ះហក្សាម័ម
តោះភាះជ�ី�ដ្ឋាាះ�ណ៎ាាះ។

"ដួួល់" �ិង "ម័ុត្ថិ/តោះ�ះសិ" តោះ�ើើ�
ស្វែម័�ស្វែ��ស្វែ�...។

ជាះក្សាស្វែ�ែង�ះរងាះរបតោះ�ម័ើអាះហាះររបសិ់ញ៉ាំំះ�
ដួូើតោះ�����ួល់ខុុសិ�ត្ថិូវធំ�ណ៎ាះសិ់!

ស្វែម័�តោះហើ�!

អញ្ចឹឹ�ងតោះ�ើងតោះម័ើល់ស្ថាាះ�ភាះពី
តោះក្សាើត្ថិមាះ�
តោះ��ះ��ះរ(Rosai) ឬតោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់
�ះរងាះរ

ម័ូល់តោះហត្ថិុើ�បងថ្ងៃ�តោះ��ះ��ះរ(Rosai)
មាះ�ដួូើតោះ��ណ៎ាាះបូ��ៗ។

បាះ-�! ចាះ-សិ!

�ះរងាះរតោះធំែើតោះ�ះ

តោះភាះជ�ី�ដ្ឋាាះ�

មាះ�តោះ�ើើ�ស្វែម័�ស្វែ�។
ហាះងក៏្សាមាះ�
តោះ�ើើ�ស្វែដួរស្វែ�។

ើ��ួ�ក្សារណីីតោះក្សាើត្ថិមាះ�តោះ��ះ��ះរ(Rosai)

តោះ�ះង៖ �ក្សាសិួងសិុខុុមាះល់ភាះពី�ិង�ះរងាះរ

"�ះរវិភាះគស្ថាាះ�ភាះពីតោះក្សាើត្ថិមាះ�តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់�ះរងាះរឆ្នាំាះ�២០១៨ ��ួល់តោះ�ៀ�វ/ក្សា�ស្ថាះ�តសិប�ះ�

(ក្សាុ�ងតោះនាះ�ហាះង��ួល់ទាះ�)"(ស្វែខុ៥ឆ្នាំាះ�២០១៩បើឹ�បប�ុភាះពី)

១ ដួួល់ ១៤៦៧ នាះក្សា់

២ ម័ុត្ថិ/តោះ�ះសិ ១១៥៤ នាះក់្សា

៣ បះ��ះ�រ់បសិក់្សា�តោះ�ះខុពស់ិ/ក្សា�តោះ�ះទាះប ៧៦២ នាះក្សា់

៤ ើល់នាះផុ្ទុ��ដួ�តោះណីើ�ះរ/ដួ�តោះណីើ�ះរបងំ�ហសួិ ៤០២ នាះក្សា់

៥ តោះផ្ទុេងតោះ�ៀត្ថិ ៣២៤ នាះក្សា់



ដួ�បូងមាះ�ក្សារណីីដួួល់តោះ�ើើ�ដួូើជាះ

ជ�ពីប់តោះជើង
តោះពីល់តោះល់ើក្សាបស្វែ�ែជាះតោះដួើម័។ 

តោះទាះ��បញ៉ាំះប់ក៏្សាតោះដ្ឋាះ�

�ត្ថិូវស្វែត្ថិតោះធំែើ�ះរហមត្ថិ់ើត្ថិ់ស្វែដួរណ៎ាាះ។

ជាះពីិតោះសិសិ�ះ�់ស្វែត្ថិសិុ�ើតោះងូ�ត្ថិ

ហុ�ងតោះហើ��ត្ថិូវ�ប�័ត្ថិុណ៎ាាះ។

តោះធំែើ�ំះងតោះម័ះើ�ះរពាះរ
�ះរដួួល់បាះ�តោះ�ះ?

តោះរៀបើ�សិណ៎ាាះប់ធ្នាាះប់(Seiri-Seiton)
ខុិិល់ស្វែម័�...។

ហាះាហាះាហាះាហាះាហាះាហាះា

សិ�ខាះ�់�ប�័ត្ថិុក្សាុ�តោះអាះ�ដួួល់

បាះ�តោះហើ�ម័ិ�អញ្ចឹឹ�ង?

ម័ិ�ស្វែម័�ស្វែត្ថិខុែ��ឯងតោះ�,

�ះរបតោះងើើត្ថិក្សាស្វែ�ែង�ះរងាះរ

ស្វែដួល់�ាះ�អុក្សាណ៎ាះដួួល់

គឺសិ�ខាះ�់ណ៎ាះសិ់ដួ�ងតោះ�!

បាះ...បាះ...បាះ�!

ដួ�បូងចាះ�បាះើ់�ត្ថិូវអ�ុវត្ថិត�៍ហមត្ថិ់ើត្ថិ់�ូវ

តោះរៀបើ�សិណ៎ាាះប់ធ្នាាះប់(Seiri-Seiton)

ជុ�វិញខុែ��ណ៎ាាះ។

រអិល់តោះជើងតោះដ្ឋាះ�ស្ថាះរ
ក្សា�មាះល់ជាះ�់តោះសិើម័, 

ហមឺ?

ហុ�ងតោះហើ�។

តោះរៀបើ�(Seiri)តោះរៀបើ�(Seiri)

សិណ៎ាាះប់ធ្នាាះប់(Seiton)សិណ៎ាាះប់ធ្នាាះប់(Seiton)

សិ�អាះត្ថិ(Seisou)សិ�អាះត្ថិ(Seisou)

ស្ថាាះត្ថិបាះត្ថិ(Seiketsu)ស្ថាាះត្ថិបាះត្ថិ(Seiketsu)

៤S



តោះល់ើសិពីីតោះ��

ក្សាុ�ងហាះង

មាះ�តោះ�ៀ�វតោះ�ើើ�ផ្ទុង។

�បសិិ�ដួួល់ស្វែក្សាបរក្សាស្វែ�ែងអងុ��របសិ់តោះ�ៀ�វ

អាះើបណ៎ាាះល់តោះអាះ��ត្ថិូវរបួសិទាះ�ងតោះ�ៀ�វផ្ទុងស្វែដួរ

ដួូើតោះ��ចាះ�បាះើ់�ះ�់ស្វែត្ថិ�ប�័ត្ថិុតោះ�ៀត្ថិ។

ើ�តោះពាះ�"ម័ុត្ថិ/តោះ�ះសិ"
មាះ�ក្សារណីីតោះ��ះ��ះរស្វែបប
ណ៎ាះបាះ�?

ឧទាះហរណី៍ មាះ�ក្សារណីី

ម័ុត្ថិថ្ងៃដួ��ងអ�ស្វែបងចាះ�ស្វែក្សាវ

ជាះតោះដួើម័, 

អញ្ចឹឹ�ងតោះ�ះ�
ស្ថាះក្សាតោះម័ើល់

ក្សាស្វែ�ែងតោះធំែើ�ះរ

ជាះក្សា់ស្វែសិតង

ប�តិើតោះ�?

ម័ិ�ចាះប់អាះរម័មណី៍តោះម័ើល់

ក្សា៏ម័ុត្ថិ�មាះម័ថ្ងៃដួ��ង�ះ�បិត្ថិ។

ពីិត្ថិតោះហើ�...

តោះធំែើតោះអាះ�តោះ�ៀ�វរងតោះ��ះ�ស្វែដួរ

ពីិត្ថិជាះពីិបាះក្សាតោះហើ�។

ជាះវិធ្នាះ��ះរគឺ

ស្វែដួល់មាះ�ដ្ឋាះក្សា់ក្សា�មាះល់ក្សាុ�តោះអាះ�រអិល់

ពីិត្ថិជាះ�បតោះសិើរផ្ទុងស្វែដួរ។

���ងឈឺឺ...!

�បាះក្សាដួតោះហើ��ត្ថិូវអ�ុវត្ថិត�៍ហមត្ថិ់ើត្ថិ់�ូវ៤S,

�ះរបិត្ថិសិុីក្សាគ័រ�បាះប់

តោះ�ះក្សាស្វែ�ែងតោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់

អូាអូា



សិូម័តោះទាះសិផ្ទុង
ស្វែដួល់រង់ចាះ�ចាះសិ!

ថ្ងៃ�ៃតោះ��ដួូើជាះ

តោះក្សាែ�វ�ាះស្ថាាះហាះប់ស្វែ�។

រីក្សាើតោះ�ម័ើ�
តោះពីល់ណ៎ាះម័ក្សា។

រំតោះ�ើបតោះពីក្សា
តោះើញ��ក្សាស្វែ�ុក្សា។

ចាះ-សិ...។ មាះ�ណ៎ាះត្ថិ់
ើង់តោះើញឆ្នាំះប់ស្វែម័�ណ៎ាាះ-។

តោះល់ើក្សាម័ុ�
តោះធំែើស្វែបក្សាចាះ�ស្វែដួរណ៎ាាះ។

ើង់តោះធំែើបាះប
ខុៀ��ស្វែម័�! ក្សាុ��បញ៉ាំះប់តោះពីក្សាណ៎ាាះ។

！ �បសិិ��ត្ថិូវរបួសិ

តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់ណ៎ាះសិ់

ណ៎ាាះ។

តោះហើ�តោះបើតោះធំែើស្វែបក្សាចាះ�តោះ�ៀត្ថិ

អត្ថិ់�ទាះ�ម័ិ�បាះ�តោះ�ណ៎ាាះ។

...។

ថ្ងៃ�ៃតោះ��តោះ�ៀ�វ

តោះ�ើើ�ស្វែម័�-។

ហាះ�់ស្ថាះើ់តោះហម័
តោះអាះ�តោះហើ�តោះ�ះ-។

អូ
ចាះសិ!

គឺថ្នាះ-
ដួ�បូង ដ្ឋាះក្សា់ស្ថាះើ់តោះហម័

ក្សាុ�ងឧបក្សារណី៍
ហាះ�់តោះ�ើៀក្សា...។

ឥឡូ�វមាះ�តោះពីល់អត្ថិ់?
ចាះសិ...។ អូ�ឈឺឺ...!

ក្សារណីី�ី១: វគុផ្ទុុ�បាះ�



អី�ះ-សិ!
តោះធំែើអីហុ�ង!

របួសិម័ិ�មាះ�

អីធំ�ដុួ�តោះ�។

�ីតោះ��ម័ិ�អីតោះ�,

ពី�ងជួ�លាះងចាះ�។

សិុ�តោះទាះសិចាះសិ-។

ពីិត្ថិជាះសិ�ណ៎ាះង
អាះ�ក្សាក់្សា។

ថ្ងៃដួដូួើជាះ

ឈឺឺផ្ទុ�ះ...។

ើុម័ អាះតោះ��ដ្ឋាះក្សា់
�ស្ថាះល់ប�តិើតោះ�បើតោះត្ថិើ!

របសិ់�ត្ថិូវលាះង
តោះើ�គរតោះឡូើង...។

តោះបើតោះ�ះអញ្ចឹឹ�ង

�ឺត្ថិណ៎ាះត្ថិ់តោះហើ�។

...ហមឺ ឈឺឺស្វែដួរស្វែត្ថិ

ឆ្នាំះប់បតោះងើើ�សិិ�។

រួើតោះហើ�!

ខុៀ��លាះតោះ�ះម័ុ�
តោះហើ�!

……



អូ-�! ថ្ងៃដួ... តោះឡូើង�ក្សាហម័

ដួល់់តោះដួើម័ថ្ងៃដួស្វែ�!

តោះ�ះតោះពី�យ!

របួសិបណ៎ាាះល់ម័ក្សា

ពីីថ្នាាះ�ណ៎ាាះ។

�គូតោះពី�យពីិ�ិត្ថិយថ្នាះ

ចាះ�បាះើ់ពី�ះបាះល់ម័ួ�រ�ៈ។

ពីិត្ថិជាះសិ�ណ៎ាះង
អាះ�ក្សាក់្សាស្វែម័�!

ថ្ងៃ�ៃតោះ��ះ�ម័ក្សា- ខុៀ��បាះរម័ភណ៎ាះសិ់
ណ៎ាាះ

តោះម័
សិូម័តោះធំែើតោះអាះ�មាះ�ទាះ�

អា, បាះ�...

តោះពីល់ក្សា�ពីុងតោះ�បើ�បាះសិ់

របសិ់ម័ុត្ថិ�សិួើ

�តូ្ថិវតោះ�ាះត្ថិ�ក្សាើិត្ថិត�ុក្សាដ្ឋាះក្សា់

��ង�ះរងាះរ!

តោះពីល់មាះ�របួសិ
�ត្ថិូវរាះ��ះរណី៍ថ្នាាះក្សា់តោះល់ើ
ភាាះម័!

រាះ��ះរណី៍ ថ្នាាះក្សា់តោះល់ើ

តោះ�ះហាះងតោះ�ើងពាះក្សា់តោះ�ស្ថាះម័ថ្ងៃដួ

តោះពីល់លាះងចាះ�ស្វែក្សាវជាះតោះដួើម័

ជាះវិ�័�ណ៎ាាះ។

តោះពីល់តោះឡូើងក្សា�ុ�ល់�ក្សាហម័ស្វែសិបក្សា

�ត្ថិូវរាះ��ះរណី៍ថ្នាាះក្សា់តោះល់ើ

�ិងតោះអាះ��គូតោះពី�យពីិ�ិត្ថិយ។

�ះរតោះ�ះរពីវិ�័�
ជាះ�ះរ�ះរពាះរ
ខុែ��ឯងណ៎ាាះ!

ចាះសិ......។

ខុៀ���ុក្សាើិត្ថិត

តោះល់ើឯងណ៎ាាះ។
រាះម័ើបង...!

ឯងអាះើតោះធំែើបាះ�ណ៎ាាះ!
ខុ��ប�ង-!

ខុៀ���ត្ថិូវខុ��ប�ង-!

ឆ្កួើ�ត្ថិស្វែម័�...។



អុក្សាជួ�

ក្សារណីី�ី២:ក្សារណីី�ី២:
វគុតោះ�ះក្សាស្វែ�ែងតោះ�ៀ�វអងុ��ញ៉ាំំះ�វគុតោះ�ះក្សាស្វែ�ែងតោះ�ៀ�វអងុ��ញ៉ាំំះ�

រាាះតោះម័�
ម័ក្សាដួល់់តោះហើ�បាះ�!

សិុ�តោះទាះសិផ្ទុង
ណ៎ាាះ។

ប�តិើតោះ�ៀត្ថិ
អុក្សាជួ�ម័ក្សាតោះហើ�។

បាះ�!
ដួ�ងតោះហើ�។

អាាះ...! សិុ�តោះទាះសិ...។ អត្ថិ់អីតោះ�បាះ�!

�ុក្សាអញ្ចឹឹ�ងតោះហើ�!

តោះបើម័ិ��បញ៉ាំះប់ជូត្ថិ
ភាាះម័តោះ�...។

ស្វែត្ថិតោះ�ៀ�វម័ក្សា

តោះពីញតោះ�ៀត្ថិ។

រាាះតោះម័�
រួើតោះហើ�បាះ�។

បាះ�តោះ��!

ម័ិ�អាះើតោះអាះ�

តោះ�ៀ�វរង់ចាះ�បាះ�តោះ�...!
ម័ិ�បាះើ់
�បញ៉ាំះប់តោះ�-។

អត្ថិ់អីតោះ�បាះ�!!



ធំៃ�់...។

បូ���បុសិ

អត្ថិ់អីតោះ�អី-?

រាាះតោះម័�
ម័ក្សាដួល់់តោះហើ�បាះ�!

វ៉ាាះ-!!

តោះ�ាះ!!!

តោះម័, ខុៀ��ម័ក្សា�ឺត្ថិ

សិុ�តោះទាះសិ...។ …!!
សិុ�តោះទាះសិបាះ�!

ខុៀ��តោះរៀបើ�សិ�អាះត្ថិ

ភាាះម័!

អត្ថិ់មាះ�របួសិ
�ត្ថិង់ណ៎ាះតោះ�បាះ�?

សិូម័សិ�ម័ួល់

អាះរម័មណី៍។

សិុ�តោះទាះសិ...។

ញ���ក្សាអ�តោះបាះសិ

�ិង�បដ្ឋាះប់ើូក្សាម័ក្សាសិិ�។
ស្វែបក្សាចាះ�បាះត្ថិ់...។

…！

អរគុណី...។



GeezGeez……

អូ�!

អាាះអាាះអាាះអាាះអាាះអាាះអាាះអាាះអាាះអាាះអាាះអាាះ
តោះណីើើ�...។

តោះពីល់រវល់់ម័មាះញ�ក្សា

�ត្ថិូវ�ប�័តុ្ថិ�បស្វែ�ង។

ហុី...។

តោះពីល់រវល់់ម័មាះញ�ក្សា

ហុ�ងតោះហើ�

�ត្ថិូវអ�ុវត្ថិត�៍៤Sតោះអាះ�បាះ�

ហមត្ថិ់ើត្ថិ់!

អាះើឈឺឺើតោះងើ�ស្វែដួរ

ម័ិ��តូ្ថិវតោះល់ើក្សាម័ើ�ប

តោះ�ើើ�ស្វែត្ថិម័តងតោះ�!

តោះពីល់រលាះក្សា

�ត្ថិូវដ្ឋាះក្សា់��ក្សាតោះធំែើតោះអាះ�

�ត្ថិជាះក្សា់ភាាះម័!

ចាះ�ស្វែក្សាវជាះតោះដួើម័
ស្វែដួល់ស្វែបក្សា
ម័ិ��ត្ថិូវបះ��ាះល់់��ង
ថ្ងៃដួ�តោះ�តោះឡូើ�!

�គប់តោះពីល់ណ៎ាះក្សា៏តោះដ្ឋាះ�
តោះ�ះល់�ះរណី៍គឺចាះ�បាះើ់
ណ៎ាះសិ់។

�ះរតោះ�ះរពី
វិ�័�

គឺអាះើ�ះរពាះរ

ខុែ��ឯង�ិងតោះ�ៀ�វ!

បាះ-�!

�ល់់ស្វែម័�អត្ថិ់? តោះណីើើ�...។

តោះរៀបើ�(Seiri)តោះរៀបើ�(Seiri)

 សិ�អាះត្ថិ(Seisou)  សិ�អាះត្ថិ(Seisou) 

សិណ៎ាាះប់ធ្នាាះប់(Seiton)សិណ៎ាាះប់ធ្នាាះប់(Seiton)

ស្ថាាះត្ថិបាះត្ថិស្ថាាះត្ថិបាះត្ថិ
(Seiketsu)(Seiketsu)



ក្សារណីី�ី៣: វគុតោះល់ើក្សាជញ្ចឹិ��

អាាះ, តោះ�គឿងតោះធំែើម័ើ�បអាះហាះរ

ជិត្ថិម័ក្សាដួល់់ល់មម័ស្វែ�។
ខុៀ��ជួ�

តោះល់ើក្សាជញ្ចឹិ��ើូល់!

ថ្ងៃ�ៃតោះ��ស្វែដួរ

មាះ�មួ័�ស្វែ�។
ចាះសិ។

ឮថ្នាះ�ះត្ថិ់មាះ�ក្សាតី
�សិថ្ងៃម័ើង់តោះបើក្សា
តោះភាះជ�ី�ដ្ឋាាះ�
ខុែ��ឯង។

តោះអា- មាះ�ក្សាតី�សិថ្ងៃម័ល់ូស្វែម័�

ស្វែ�-។
ហុ�ងតោះហើ�។

តោះដួើម័បីតោះអាះ�ក្សាតី�សិថ្ងៃម័

�ាះ�ជាះ�ះរពីិត្ថិ...!

ឈឺឺឈឺឺ...។

សិួសិតីបាះ�-

អូតោះខុ!

ខុ��ប�ង!

អឺើ...!

ើតោះងើ�...!!

២តោះក្សា�
តោះល់ើក្សារើួតោះហើ�

�ត្ថិូវតោះល់ើក្សាតោះ�គឿង

តោះធំែើម័ើ�បអាះហាះរ

តោះ�ះសិល់់ស្វែដួរ...។

！



ើតោះងើ�តោះក្សាើត្ថិ

អីហុ�ង?

បងំ�តោះធំែើហួសិ�ជុល់

តោះពីល់តោះល់ើក្សាតោះ�គឿងតោះធំែើម័ើ�ប

អាះហាះរ...។

អត្ថិ់អីតោះ�បាះ�!
របសិ់ធំៃ�់�ុក្សាតោះអាះ�ខុៀ��!

ជាះតោះ�ះល់�ះរណី៍ហាះងតោះ�ើង
NG(ម័ិ�បាះ�)តោះ�ណ៎ាាះ។

ស្វែត្ថិតោះ��ខុៀ��...

តោះ�ែើវិ�័�តោះហើ�?

ហាាះ-

តោះបើអញ្ចឹឹ�ង វិ�័�គឺ

�ត្ថិូវតោះ�បើរតោះ��ថ្ងៃដួវិញ។

ម័ិ��ត្ថិូវតោះល់មើសិ

វិ�័�តោះ�ណ៎ាាះ

អូតោះខុ...!

តោះបើអញ្ចឹឹ�ង

អាះើបតោះងើើ��ះរងាះរបាះ�

ឆ្នាំះប់។

អូអូអូអូអូអូ!តោះអើ! ក្សាុ�តោះធំែើហួសិតោះហត្ថិុ

អញ្ចឹឹ�ង។

�ាះ�អីបាះរម័ភតោះ�!

តោះល់ើក្សាជញ្ចឹិ��ម័តងប�តិើៗ

ើ�ស្វែម័�...
តោះម័ើល់ម័ិ�តោះ�ើញ
ខាះងមុ័ខុតោះ�...។

អាាះ...!



អូអូអូអូអូអូ�!

តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់

អញ្ចឹឹ�ងស្វែ�!

ឈឺឺ

ហមឺ?
ហាាះ-។

ហុី...!

តោះពីល់តោះល់ើក្សាជញ្ចឹិ��របសិ់ធំៃ�់

�ត្ថិូវតោះ�បើរតោះ��ថ្ងៃដួ។

បាះ�ងតោះម័ើល់ម័ិ�តោះ�ើញើ�ះសិ់
តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់ដួ�ងតោះ�។   

បះុស្វែ�តតោះបើដ្ឋាះក្សា់គរ�តួ្ថិត្ថិ

តោះល់ើ�ាះខុពសិ់តោះពីក្សា

�ត្ថិូវតោះម័ើល់បញ្ជាាះក្សា់ជុ�វិញ
រួើចាះ�តោះល់ើក្សាជញ្ចឹិ��។

បាះ-�! �ះរខុ��ប�ងសិ�ខាះ�់
តោះហើ�,

�ះរតោះធំែើសិក្សាម័មភាះពី
តោះដ្ឋាះ���ង�រធំម័ម�ះ
ក្សា៏សិ�ខាះ�់ណ៎ាះសិ់។

ក្សា៏តោះដួើម័បីក្សាតី�សិថ្ងៃម័បូ��

ផ្ទុងណ៎ាះា។

ខុៀ��

ខុ��ប�ង!

បូ��ពីិត្ថិជាះ

តោះម័ើល់តោះឆ្នាំះះ�តោះ�ះម័ុខុស្វែម័�។

បូ���បស្វែហល់ជាះ

ម័ិ�អីតោះ�-!



ចំនំុចុំដែ�លត្រូ�វូត្រូ�ុងត្រូ�យ័�័ននៅ�ៅឧស្សាាៅហកម្មមនៅ�ៅជនុយី័ដ្ឋាាៅនុ

តោះពីល់ក្សា�ពីុងតោះធំែើ�ះរម័ិ��ត្ថិូវតោះម័ើល់អែី
តោះ��ះតោះផ្ទុេង។

�ប�័ត្ថិុើ�តោះពាះ�អ�ស្វែបងចាះ�ស្វែក្សាវ
ជាះតោះដួើម័។

អ�ុវត្ថិត�៍ហមត្ថិ់ើត្ថិ់�ូវ៤S។

តោះល់ើក្សាជញ្ចឹិ���ត្ថិូវតោះ�បើរតោះ��ថ្ងៃដួ។

១

៣

២

៤

តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់មាះ�ស្វែក្សាបរៗខុែ��
ស្ថាាះ�ម័ិ�ដួល់់
ដួ�ងើ�ះសិ់តោះ�ះ?

សិុវត្ថិិិភាះពីអនាះម័័�ក្សាស្វែ�ែងតោះធំែើ�ះរ
ចាះ�បាះើ់ណ៎ាះសិ់មាាះក្សា់ៗ�ល់់ដួ�ង
�ិងតោះ�ះរពីវិ�័�។

�ត្ថិ�ម័តោះ��
ស្ថាះក្សាតោះម័ើល់តោះឡូើងវិញ
តោះខុសិស្ថាាះឌីីម័តងតោះ�ៀត្ថិ។

ក្សាស្វែ�ែងខុុសិ�បស្វែហសិ
ថ្ងៃ�ត្ថិួអងុតោះើញម័ក្សាតោះ��
ដួូើអុក្សាណ៎ាះអតោះញ្ចឹឹ�។

ហមឺ?
ថ្នាះតោះម័ះើ?

អាាះ អាាះ អាាះ..អាាះ អាាះ អាាះ..

តោះពីល់តោះល់ើក្សាជញិ្ចឹ��របសិ់ធំៃ�់

�ត្ថិូវតោះ�បើរតោះ��ថ្ងៃដួ។



ក៏ត្រូ�ូវត្រូ�ុងត្រូ�យ័័�នចំំនៅ�ៅ�ត្រូ�កាៅរទាំៅំងនៅនុ�ដែ�រ!

គនុះ��នៅ�ើម្មីីស្សាុវ�ិ��ៅព / សុ្សាខ�ៅព!

�ប�័ត្ថិុើ�តោះពាះ��គុ�តោះ�ាះ!

តោះពីល់តោះ�ែ�ង

�ត្ថិូវតោះរៀបើ�ដ្ឋាះក្សា់ក្សា�មាះល់ជូត្ថិតោះជើង!

នៅ�ើើកាៅរនៅដ្ឋាៅយ័ត្រូ�ុងត្រូ�យ័័�ននៅ�ើម្មីី

កុំនៅ�ៅយ័មាៅនុកាៅរត្រូពួយ័បាៅរម្មភពី

ត្រូកុម្មត្រូគួសាៅរនុ�ងម្ម��តភកត�រ�ស្សា់អ្ននក!

�ប�័ត្ថិុ��ង�ះរស្ថាះ�សិត្ថិែ
តោះដ្ឋាះ�ស្ថាះរ��ក្សាក្សាក្សាសិៃ�ត្ថិ!

ឧស្សាាៅហកម្មមនៅ�ៅជនុីយ័ដ្ឋាាៅនុ

១

៣

២

តោះ��ះ��ះរ(Rosai)
ដ្ឋាះើ់ខាះត្ថិម័ិ�ស្វែម័�ស្វែត្ថិជាះតោះរឿងអុក្សាដួ៍ថ្ងៃ�តោះ�
គឺជាះបញ្ជាើះស្វែក្សាបរខុែ��។

តោះដួើម័បីតោះពីល់មាះ�បញ្ជាើះតោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់អី
��នាះក្សា់���ងជាះមួ័�

អុក្សារួម័�ះរងាះរជាះធំម័ម�ះ
ក្សា៏សិ�ខាះ�់ស្វែដួរណ៎ាះា។

បាះ�!
ខុៀ��តោះបតជាាះខុ��ប�ងរាះល់់ថ្ងៃ�ៃ
តោះដ្ឋាះ��បុង�ប�័ត្ថិុើ�តោះពាះ�
តោះ��ះ��ះរ(Rosai)

ខុៀ��ើង់តោះអាះ�ចាះ�ថ្នាះ
�ះរតោះ�ះរពីវិ�័�ជាះ
�ះរតោះ�ះរពី"ខុែ��ឯង", "�គួស្ថាះរ" 
�ិង"ជីវភាះពី"។

ហុ�ងតោះហើ�ៗហុ�ងតោះហើ�ៗ



ស្សា�កាៅដែស្សាើងយ័ល់តាៅម្ម

រយ័� គំនុូរ

នៅតាៅ�សាាៅលអ់្នពំនីៅត្រូ�ៅ�ថ្នាាៅកដ់ែ�ល�ងក�ក់ន�ងនៅពលកពំងុនៅ�ើើកាៅរនៅ�ៅកដែនុះងកាៅរងាៅរ!

កាៅរហើ�កហាៅ�់បាាៅនុ់ត្រូ�មាៅណនៅត្រូ�ៅ�ថ្នាាៅក់
(KYT or Kiken Yochi Training)

�ះរតោះម័ើល់អែីតោះ��ះតោះផ្ទុេង

តោះពីល់ក្សា�ពីុងតោះធំែើ�ះរគឺ

តោះ��ះ�ថ្នាាះក្សា់។ 

របសិ់ធំៃ�់�ត្ថិូវ

ជញ្ចឹិ��តោះដ្ឋាះ�

ស្វែបងស្វែើក្សា

បះុនាាះ�តោះល់ើក្សា។

សិូម័អ�ុវត្ថិត�៍

ហមត្ថិ់ើត់្ថិ

�ូវ៤S។

នៅតាៅ�សាៅកគ��នៅម្មើលត្រូ�ងណ់ាៅនៅត្រូ�ៅ�ថ្នាាៅក់!

ត្រូ�ង់នៅនុ�ជាៅចំំនុុចំ
នៅត្រូ�ៅ�ថ្នាាៅក់!

ស្សាូម្មសាៅកគ��នៅម្មើលថ្នាៅមាៅនុចំំនុុចំនៅត្រូ�ៅ�ថ្នាាៅក់នៅ�េងនៅ�ៀ�ដែ�រឬនៅ�។

តោះបាះ�ពីុម័ពផ្ទុ�ះ�ស្វែខុ៣ឆ្នាំាះ�២០២០

តោះបាះ�ពីុម័ពផ្ទុ�ះ�តោះដ្ឋាះ�៖ �ក្សាសិួងសិុខុុមាះល់ភាះពី�ិង�ះរងាះរ

តោះរៀបើ�គតោះ�មាះងតោះដ្ឋាះ�៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.     

�តួ្ថិត្ថិពិី�ិត្ថិយ�ពិី�ធតោះដ្ឋាះ�៖ គណីៈក្សាមាាះធិំ�ះរតោះល់ើក្សាក្សាម័ពសិ�់ះរតោះរៀបើ�សិមាាះរៈអបរំ់សិតពីីីសុិវតិិ្ថិភាះពីអនាះម័័��ះរងាះរ

ផ្ទុល់ិត្ថិតោះដ្ឋាះ�៖ Sideranch Inc. ផ្ទុល់ិត្ថិតោះដ្ឋាះ�៖ Sideranch Inc. 

  

យ័ល�់�ងតាៅម្មរយ័�មាាៅង់ហាាៅក(់Manga)
ពសុី្សាវ�ិ��ៅពអ្ននាៅម្មយ័័នៃនុឧស្សាាៅហកម្មមនៅ�ៅជនុយី័ដ្ឋាាៅនុរ



��នាះក្សា់���ងម័ក្សាតោះ�ើងសិតីពីីឯក្សាស្ថាះរតោះ��
ស្វែផ្ទុុក្សាសិុវត្ថិិិភាះពី �ះរិ�ះល់័�សិុវតិិ្ថិភាះពីអនាះម័័�

នាះ�ក្សាដ្ឋាាះ�សិតង់ដ្ឋាះរ�ះរងាះរ �ក្សាសិួងសិុខុុមាះល់ភាះពី�ិង�ះរងាះរ


