
វីដីេ�អូូដេ�ះត្រូ�ូវីបា�ដេ�ៀបដេ�ៀងដេ�ើងដេ�ើម្បីីីឲ្យយអូនកដេ�ើើកា�ដេ�កន្លែ�ែងកា�ងា�ដេ�ើើពុុម្បីព

អាចសិិកាពីុមូ្បីលដ្ឋាា �នៃ�សុិវី�ិិភាពុ �ិងអូនាម័្បីយ។

鋳造の安全衛生
まん が で わ か る ភាសាន្លែ�ែ�

クメール語

ន្លែសិើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីីវីចល

សុិវី�ិិភាពុអូនាម័្បីយកា�ងា�ដេ�ើើពុុម្បីព



បាទ/ច៎ា៎!

នៃ�ៃដេ�ះដេយើងដេ�ៀ�ពីុ
សុិវី�ិិភាពុអូនាម័្បីយដេ�
កន្លែ�ែងកា�ងា�ដេ�ើើពុុម្បីព!

ដេដ្ឋាយសា�វាជាងកា�ងា�ដេត្រូបើត្រូបាស់ិ
សិម្ភាា �ៈ�ុញ�ៃ�់ជាមួ្បីយ�ឹងកដេ�ៅ �ពស់ិ
ដេ�ើយត្រូ�ូវីដេ�ើើកា�បញ្ជាា ម្ភាា សីុិ�ដេទៀ�

�ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូបយ័�នពីុសុិវី�ិិភាពុ។

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ!

ដេ�ើដេគំដេ�ើើកា�ងា�
ន្លែបបណា�ែះដេ�?

ដេ�ើត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន
ជាមួ្បីយ�ឹង

ចំណុុចណា�ែះន្លែ��?
មិ្បី�ន្លែម្បី�ត្រូ��់ន្លែ�កា�ពា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ដេទ

ចំា៎បាច់ត្រូ�ូវីកា�ពា�កា�ពិុកា�ដេដ្ឋាយសា�
លំអូង�ូលីផងន្លែ��។

ដេតាះ
ម្បីកដេម្បីើលសិា�ភាពុដេកើ�ដេ�ើង

នៃ�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�។

ដេតាះ ដេយើងម្បីកដេម្បីើល
មូ្បីលដេ��ុចម្បីីងនៃ�
ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�។

ដេ�ង៖ ត្រូកសួិងសុិខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសុិ�ុម្ភាលភាពុ «សិា�ភាពុដេកើ�ដេ�ើងនៃ�

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�ន្លែបងន្លែចកតាម្បីត្រូបដេភិទដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ ឆ្នាំន ំ២០១៩»

(គំណុនាតាម្បី�ួ�ដេល�សិ�បុនៃ�កា�ងា�ដេ�ើើពុុម្បីព �ិងកា�ងា�មិ្បី�ន្លែម្បី�ដេ�ើើពុុម្បីពន្លែ�ក)

1 ត្រូ�ូវីបា��ប/ត្រូ�ូវីបា�ទាក់ចូល 31 %

2 កា�បាះ�ឹងវី�ិុម្ភា�កដេ�ៅ �ពស់ិ 13 %

3 ខាា �/ធ្លាែ ក់ម្បីកពីុដេលើ 11 %

4 �អិូល�ួល 10 %

5 សិកម្បីែភាពុផាុយ/កា�ដេ�ើើទំាងបងំំ 9 %

អូត្រូតាដេកើ�ម្ភា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់បងកឲ្យយសាែ ប់
ឬ�បួសិដេ�កន្លែ�ែងកា�ងា�ដេ�ើើពុុម្បីព

�ូដេចនះម្ភា�កា�បា�ម្បីាចំដេពាះផលបាះពាល់ដេដ្ឋាយសា�លំអូង�ូលី។



ពិុ�ន្លែម្បី�ដេ�ើយ។

ហ៎ា៎?

ដេតាះ ម្បីកដេម្បីើល
ឧទា��ណ៍ុជាក់ន្លែសិៅងនៃ�

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�!

ក៏ម្ភា�ដេសិចកៅីរាយកា�ណ៍ុសិៅីពីុ
ក�ណីុសាែ ប់ដេដ្ឋាយសា�រាងកាយ

�បជាប់�ឹងម្ភាា សីុិ� ឬដេត្រូគំឿងពុុម្បីព។

ដេ��ុអូើីបា�ជា
ម្ភា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�
ដេកើ�ដេ�ើងន្លែបបដេ�ះ?

កតាៅ សំិខា�់មួ្បីយកនុងចំដេណាម្បីដេនាះគឺំ

មិ្បី�បា�ដេ��ពុតាម្បីវី�័ិយ*

ដេ�ើម្បីីី�កាសុិវី�ិិភាពុ។

ឧទា��ណ៍ុ នៃ�ត្រូ�ូវីបា�ទាក់ចូល
ម្ភាា សីុិ��ញុទំ�ិញដេដ្ឋាយន្លែ�ែពា�

ដេ�ើើឲ្យយ�ង�បួសិ�ៃ�់

ឧទា��ណ៍ុ ដេ�ើម្ភា�វី�័ិយ

ន្លែបបណា�ែះន្លែ��?

គឺំន្លែបបដេ�ះដេទ។

សាែ �ន្លែ�ម្ភា�វី�័ិយអីូ

សិែុគំសាែ ញខាែ ំង។

ដេ�ើម្បីីីបញ្ឈឈប់កំុឲ្យយម្ភា�
ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�

សំិខា�់ត្រូ�ូវីដេ��ពុវី�័ិយ
ជាដ្ឋាច់ខា�!

បា បាទ!

ដេពុលត្រូ�ួ�ពិុ�ិ�យ �ិងជួីសិជុីលម្ភាា សីុិ�

�ំបូងត្រូ�ូវីបញ្ឈឈប់ម្ភាា សីុិ�សិិ�។

ដេត្រូកាយបញ្ជាា ក់ចាស់ិថ្នា

ម្ភាា សីុិ�ឈប់ត្រូបាក�ន្លែម្បី� ដេទើបចា៎ប់ដេផៅើម្បី

ដេ�ើើកា� ទំាងដេ�ះជាចំណុុចសំិខា�់។

*វី�័ិយដេ�ើម្បីីី�កាសុិវី�ិិភាពុ ត្រូ�ូវីបា�បដេងកើ�ដេ�ើងដេដ្ឋាយមិ្បី�ន្លែម្បី�ន្លែផែកតាម្បីចាប់មួ្បីយមុ្បី�ដេទ
វាគឺំដេ�ងតាម្បីត្រូបវី�ៅិដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ �ិងកា�បរាជ័ីយជាដេត្រូចើ�នាអូ�ី�កាលផងន្លែ��។



ដេតាះ

ដេ�កន្លែ�ែងជាក់ន្លែសិៅង

ពិុ�ិ�យដេម្បីើល!

ដេត្រូ�ពីុដេ�ះ ម្ភា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ជាដេត្រូចើ�ដេកើ�ដេ�ើង
ដេ�ដេពុលសិាូច។ ម្ភា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់�ំៗ�ូចជា

បុកត្រូ�ូវីពុុម្បីពន្លែ�លត្រូ�ូវីបា�សិាូចដេ�ើង
ឬ�បជាប់�ឹងជីញ្ជាា ំងជាដេ�ើម្បី។

ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�នចំដេពាះកា�ធ្លាែ ក់ពុុម្បីព �ិងសាច់ពុុម្បីព។

ទម្បីៃ�់�បស់ិវាម្ភា��ល់រាប់�យគីំ�ូ �ូដេចនះ

ដេបើធ្លាែ ក់ត្រូ�ូវីកាល ឬត្រូ�ូវីបា�សិងក�់ពីុដេលើ

អាច�ឹងដេ�ើើឲ្យយបា�់បង់ជីីវី�ិក៏ម្ភា�។

កា�ងា�គឺំដេ�ន្លែកី�
ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ជា�ិចច។

អូញ្ឈច ឹងដេ�ើយដេទើប�ិ�យថ្នា
កា�ដេ��ពុវី�័ិយឲ្យយបា�ខាា ប់�ាួ�

គឺំសំិខា�់ណាស់ិ។

ម្បីាាងវីញិដេទៀ� ដេ�ើម្បីីីកា�ពា��ែួ�ឲ្យយបា�លែ

កា�ពាក់ឧបក�ណ៍ុកា�ពា�គឺំម្ភា�សា�ៈសំិខា�់។

ចំា៎បាច់ត្រូ�ូវីដេត្រូជីើសិដេ� ើសិឲ្យយត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវីស្រសិបតាម្បី

ដេ�លដេ�ដេត្រូបើត្រូបាស់ិ ដេត្រូពាះវាម្ភា�ដេត្រូចើ�ត្រូបដេភិទ។

ឧទា��ណ៍ុ ដេ�ើម្បីីីកា�ពា�លំអូង�ូលី
កា�ពាក់ម្ភាា ស់ិគឺំម្ភា�ត្រូបសិិទធភាពុ។

តាម្បី�ម្បីែតាដេ�ើត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន
ដេដ្ឋាយ�ដេបៀបណាលែ?

ដេ�ើឯងសាា ល់4Sដេទ?
4S គឺំ Seiri (កា�ដេ�ៀបចំ)

Seiton (កា�ដេ�ើើឲ្យយម្ភា�សិណាៅ ប់ធ្លាន ប់)

Seiso (កា�សិម្ភាែ �) Seiketsu (កា�ដេ�ើើឲ្យយសាែ �)

ទំាងដេ�ះគឺំជាមូ្បីលដ្ឋាា �នៃ�សុិវី�ិិភាពុ។

Seiri
 (កា�ដេ�ៀបចំ)

Seiton
(កា�ដេ�ើើឲ្យយម្ភា�សិណាៅ ប់ធ្លាន ប់)

Seiso
 (កា�សិម្ភាែ �)

Seiketsu
 (កា�ដេ�ើើឲ្យយសាែ �)



ថ្នាន ំលាបពុុម្បីពបា�

ត្រូបឡាក់ជាប់�ឹង

ឯកសិណាា �។

ត្រូ�ូវីពាក់ម្ភាា ស់ិកា�ពា�

កំុឲ្យយពុុល ដេ�ះគឺំជា

ចំណុុចសំិខា�់។

ដេដ្ឋាយសា�ន្លែ�ថ្នាន ំលាបពុុម្បីព

គឺំជាសា�ធ្លា�ុ�លំាយសិ�រីាងា

ពុុម្បីព�ាច់ដេ�ះ

ចំា៎ជួីយលាប

ទុកឲ្យយផង។

បនាា ប់ពីុលាបដេ�ើយ

បាញ់ដេភិែើងដ្ឋាក់ ន្លែបបដេ�ះ

ដេ�ើើឲ្យយនៃផាខាងដេលើ

ដេ�ជា�ងឹ។

សា�ធ្លា�ុ�លំាយសិ�រីាងា

ងាយ�ឹងដេ�ើើឲ្យយដេ�ះណាស់ិ

�ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូបយ័�នចំដេពាះ

ដេភិែើងឲ្យយបា�លែ។

បាទ

�ំុំយល់ដេ�ើយ!

បនាា ប់ម្បីក

ត្រូ�ូវីបាញ់ដេភិែើងដ្ឋាក់។

លែ
លាបចប់ដេ�ើយ។

អ៎ា!
�ា ប់ដេ�ើយ!

ត្រូ�ូវីយកចិ�ៅទុកដ្ឋាក់ដេ�ើងវីញិ
មិ្បី�ម្ភា�

បញ្ជាា អីូ�ំ�ំុដេទ។

ក�ណីុទី១

�លាក ប�កំិា�បៅូ��យល់ដេចញចូល



អូូ ដេ�ះ
ដេ�ះដេ�ើយ។

ដេលាកដេអូើយ!
ដេភិែើងដេ�ះឯកសិណាា �

ដេ�ើយ។

ន្លែណ៎ុ!
ម្ភា�ដេ�ឿងអីូ�នឹង?

�លាកខាែ ំងណាស់ិ

ឆ្នាំប់យកអីូសិែំឲ្យយដេលឿ�!

ដេ�ើឯងមិ្បី�អីូដេទ?

ឈឺ...។

អូូយ!
ដេ�ៅ  ដេ�ៅ !

ជួីយ�ំុំផង!



កា�សិដេងំបអំូពីុក�ណីុទី១

១ ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា�ងា�
ត្រូ�ូវីដេត្រូបើឧបក�ណ៍ុកា�ពា�ឲ្យយបា�
ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី!

២ វី�ិុ�លំាយសិ�រីាងា ដេដ្ឋាយសា�វា
ងាយដេ�ះ �ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូបុងយ័�ន!1 2

ដេ�ដេពុលបាះសាច់ពុុម្បីពត្រូ�ូវីពាក់ដេស្រសាម្បីនៃ�ន្លែសិីក!TIPS

អូូ

សាច់ពុុម្បីព

�ូចដេវីៀចប�ៅិច។

ពុណ៌ុវាដេ�ើងដេ�ែ ចឹង

ត្រូបន្លែ�លត្រូ�ជាក់ដេ�ើយ។

អូូយ!

ដេ�ៅ !

ដេលាកដេអូើយ!
ដេភិែើងដេ�ះឯកសិណាា �

ដេ�ើយ។

អូូយ!
ដេ�ៅ  ដេ�ៅ !

ជួីយ�ំុំផង!

ន្លែណ៎ុ!

ម្ភា�ដេ�ឿងអីូ�នឹង?
ត្រូបសិិ�ដេបើកំពុប់
ត្រូ�ូវីត្រូបញាប់ជូី�វាដេចញ។

ន្លែ�កដេទាះជាវាន្លែត្រូបពុណ៌ុដេ�ែ  ក៏អាចដេ�ម្ភា�

កដេ�ៅ �ពស់ិន្លែ��។ ដេ�ើយអាលុយមី្បីញាូ ម្បីវីញិ

ដេទាះសិិិ�កនុងកដេ�ៅ �ពស់ិ ក៏វាមិ្បី�ន្លែត្រូបពុណ៌ុន្លែ��។

កា�បាះសាច់ពុុម្បីព ត្រូ�ូវី�ង់ចំា៎វាត្រូ�ជាក់សិិ�។

�ំុំនំាឯងដេ�

ម្បី�ាី�ដេពុទយ!
�ំុំដេ�ដេ�

ឡា�សិដេ�ងាា ះបនាា �់ភាែ ម្បី!

ត្រូបន្លែ�ល

ត្រូ�ូវីចូលសិត្រូម្ភាកដេពុទយ

មួ្បីយ�យៈ។

ដេត្រូកាយបញ្ឈាូ �ដេ�ម្បី�ាី�ដេពុទយ

ដេពុលឯង�បួសិ

មិ្បី�ត្រូ�ឹម្បីន្លែ�លំបាក

�ែួ�ឯងដេទ

មិ្បី�ៅភ័ិកក �ិងត្រូកុម្បីត្រូគំួសា�

សុិទធន្លែ�បា�ម្បីាទំាងអូស់ិ។
��់យល់�ាងចាស់ិអំូពីុ

សិកម្បីែភាពុដេ�ើសិត្រូបន្លែ�សិ�បស់ិ�ែួ�

បា�បងកជាដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ន្លែបបណា។



លែ! ដេ�ៀបចំ�ចូរាល់ដេ�ើយ។

ចា៎ប់ដេផៅើម្បីដេ�ើើកា�ងា�ឆ្នាំប។

កា�ងា�ឆ្នាំប
គឺំដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ណាស់ិ

�ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន។

ឥវាា�់ដេនាះដេ�ណា

បា�់ដេ�ើយ។

�ំបូង

ទប់សាច់ពុុម្បីា

ដេដ្ឋាយអូងាុំដេកៀប។

ដេពុលដ្ឋាក់ដេលើ�ុ
ទំាងវាដេ�វីលិ
វាអាចធ្លាែ ក់
ដេ�ើើឲ្យយ�បួសិដេជីើង។

ម្ភាា សីុិ�ឆ្នាំបខាា �ម្ភាា សីុិ�ឆ្នាំបខាា �
ដេ�ើើឲ្យយន្លែផែ�ែឆ្នាំបបាះត្រូ�ូវី�ែួ�ដេ�ើើឲ្យយន្លែផែ�ែឆ្នាំបបាះត្រូ�ូវី�ែួ�
បណាៅ លឲ្យយ�បួសិ�ៃ�់។បណាៅ លឲ្យយ�បួសិ�ៃ�់។

អូូ សាកសួិ�

ម្ភាន ក់ដេនាះសិិ�។

អូូយ ឈឺ!

អូ�់អីូដេទឬ?

កំុញីន្លែភិនក។

ឆ្នាំប់ដេ�លាងន្លែភិនក

ឲ្យយបា�ដេលឿ�។

អឺូ...
សំុិដេទាសិ

សំុិសួិ�ប�ៅិច។

ន្លែភិនក!?
ន្លែភិនក�ំុំ!?

�ឺុយ
គួំ�ឲ្យយបា�ម្បីាណាស់ិ។

ក�ណីុទី២

�បួសិដេដ្ឋាយសា�កា�ងា�ឆ្នាំប



កំទិចដេលា�ធ្លា�ុ

ដេទាះជាវាដេ�ើ�ដេ�ជំុីវីញិ

ក៏ដេយើងមិ្បី��ឹងន្លែ��

ដេត្រូពាះដេម្បីើលវាមិ្បី�ដេ�ើញ។

អូូយ!

ឈឺ!
សាច់ពុុម្បីពបា�
ធ្លាែ ក់ដេលើដេជីើង។

កន្លែ�ែងត្រូ�ូវីសាច់ពុុម្បីពធ្លាែ ក់ត្រូ�ូវី

កា�់ន្លែ�ឈឺដេ�ៗ ដេ�ើយ

ម្ភា�អា�ម្បីែណ៍ុថ្នាដេ�ៅ ប�ៅិច។ ដេ�ើ វា�ាងដេម្បីាច
ដេ�ើយ។

ឈឺប�ៅិចន្លែម្បី�

ន្លែ�ដេម្បីើលដេ�

�ូចជាមិ្បី�អីូដេទ។

ត្រូ�ូវីន្លែ�ពាក់

ឧបក�ណ៍ុ

កា�ពា��នងដេជីើង។

អូូ ន្លែម្បី�ដេ�ើយ

�ំុំបា�ដេភិែចដ្ឋាក់

សាច់ពុុម្បីពដេកៀបជាប់�ឹងអូងាុំ។

ចំន្លែ�កន្លែម្បី�។

សាច់ពុុម្បីព�ូចជា
មិ្បី��ឹងដេសាះ។

ដេតាះចា៎ប់ដេផៅើម្បីកា�ងា�

បនាា ប់ ឲ្យយបា�ដេលឿ�។

ដេទាះបីចឹង ក៏វា

ដេ�ឈឺត្រូ��់ដេបើ។

២ដេម្ភាា ងដេត្រូកាយ



កា�សិដេងំបអំូពីុក�ណីុទី២

១ កា�ងា�ឆ្នាំប
គឺំត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន!

២ ត្រូ�ូវីដេ�ើើកា�ងា�តាម្បី�ី�ិវី�ីិន្លែ�ល
បា�កំណុ�់!1 2

ដេ�ន្លែកី�កន្លែ�ែងកា�ងា�ឆ្នាំប
ត្រូ�ូវីពាក់ន្លែវី ា�តាកា�ពា�!

TIPS

កំទិចដេលា�ធ្លា�ុដេ�ដេពុល

ដេ�ើើកា�ងា�ឆ្នាំប ដេម្បីើលដេ�

ហា៎ក់�ូចជាផ្កាក ដេភិែើង បាុន្លែ�ៅ

ដេ�ដេពុលវាដេ�ើ�បា�៣០សិង់ទីន្លែម្បីាត្រូ�

វា�ឹងកាែ យជាត្រូ�ជាក់ ដេ�ើយដេ�ើង

ពុណ៌ុដេ�ែ  ដេ�ើើឲ្យយដេម្បីើលមិ្បី�ដេ�ើញ។
អូនកដេ�ើ�កា�់ដេ�ន្លែកី�ៗដេនាះ

ក៏ត្រូ�ូវីពាក់ន្លែវី ា�តាកា�ពា�ន្លែ��។

ដេពុលដ្ឋាក់ដេលើ�ុទំាងវាដេ�វីលិ វាអាចធ្លាែ ក់ដេ�ើើឲ្យយ
�បួសិដេជីើង។ ម្ភាា សីុិ�ឆ្នាំបខាា � ដេ�ើើឲ្យយន្លែផែ�ែឆ្នាំប
បាះត្រូ�ូវី�ែួ�បណាៅ លឲ្យយ�បួសិ�ៃ�់។

ដេពុលចា៎ប់ដេផៅើម្បីដេ�ើើកា�ត្រូ�ូវីពិុ�ិ�យដេម្បីើលម្បីៅងដេទៀ�
ថ្នាមិ្បី�ម្ភា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់  ដេ�ើយ�ី�ិវី�ីិត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវីឬដេទ។

*អូនកដេ�ើើកា�ងា�បៅូ��ែឆ្នាំប ឬសាកលីងឲ្យយវា�ំដេណុើ �កា�ដេត្រូកាយបៅូ��ែឆ្នាំប ចំា៎បាច់ត្រូ�ូវីទទួលកា�

បដេណាៅ ះបណាៅ លពិុដេសិសិអំូពីុសុិវី�ិិភាពុអូនាម័្បីយ ដេដ្ឋាយន្លែផែកតាម្បីចាប់សិៅីពីុសុិវី�ិិភាពុអូនាម័្បីយកា�ងា�។

ឮថ្នា
ដេត្រូបះ�ែឹង?

ដេលាកដេម្បីកា�!

�ំុំ�ូចជាបា�

�បួសិដេជីើងដេ�ើយ។

អូូយ ដេ�ើម្បី
�ល់ថ្នាន ក់�នឹងផង!

ត្រូបសិិ�ដេបើ�បួសិ

វានំាឲ្យយលំបាក�ែួ�ឯង។

ដេលើកដេ�ះត្រូ�ូវីសិត្រូម្ភាក

ឲ្យយជាវីញិដេទើបបា�។

រាយកា�ណ៍ុយឺ�ណាស់ិ!
ត្រូ�ូវីរាយកា�ណ៍ុភាែ ម្បី

ដេ�ដេពុលគិំ�ថ្នា
«ត្រូបន្លែ�លជាម្ភា��បួសិ»។

អូងាុំដេកៀប

�ិងឧបក�ណ៍ុកា�ពា�

ចំា៎បាច់ត្រូ�ូវីន្លែ�ដេត្រូបើទំាងអូស់ិ។

��់បា�យល់�ាងចាស់ិថ្នា

កា�ដេ��ពុតាម្បី�ី�ិវី�ីិន្លែ�ល

បា�កំណុ�់គឺំពិុ�ជាសំិខា�់។

អូូយ!

ចំន្លែ�កន្លែម្បី�។

សាច់ពុុម្បីព�ូចជា
មិ្បី��ឹងដេសាះ។



កន្លែ�ែងណា

ម្ភា�បញ្ជាា ។ ឯងជួីយពិុ�ិ�យ

ជាមួ្បីយ�ន ។

�ំបូង

បិទកុ�តាក់ដេភិែើង

ដេតាះសាកដេដ្ឋាះ

គំត្រូម្បីបត្រូចវាាក់

ពិុ�ិ�យដេម្បីើល។

អូូ!

ត្រូចវាាក់

�បូ�ដេ�ើយ។

មូ្បីលដេ��ុម្បីកពីុត្រូចវាាក់ដេសាះ

ជួីសិជុីលវា�ចួដេ�ើយ។

ម្ភា��ាច់ត្រូជីុះគំ�ដេ�
ម្ភាា សីុិ��ញុទំ�ិញ
ដេដ្ឋាយន្លែ�ែពា�។

ដ្ឋាក់ចូល�ដេទះ�ញុកង់មួ្បីយ

ដេ�ើយ�ឹកវាដេចញ។

សិែី�នឹង?

ឮសិដេម្បីែងខាែ ំងដេចញពីុ

ម្ភាា សីុិ��ញុទំ�ិញ

ដេដ្ឋាយន្លែ�ែពា�។

សិិសិែចីង វីវីី�ដេ�ើយ!

ម្ភាា សីុិ��ញុទំ�ិញ

ដេដ្ឋាយន្លែ�ែពា��ំងដេ�ើយ!

អីូដេគំ! ឯង

ម្បីកជួីយដេម្បីើលប�ៅិច។

ក�ណីុទី៣

កា�ទាក់ចូលកនុងម្ភាា សីុិ��ញុទំ�ិញដេដ្ឋាយន្លែ�ែពា�



ត្រូ��ប់ដេ�ដេ�ើើ

កា�ងា��ែួ�ឯងវីញិ។

ដេបើកកុងតាក់!

អូូយ
នៃ�អាវី�ំុំ!

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់!!

ត្រូបន្លែ�លជា

ដេ�វី�បស់ិ�ំុំដេទ�ឹង?

អូូ!
កនៃ�អាវី

ទាក់ចូលដេ�ើយ!

ដេអូ?

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ណាស់ិ!
បិិសិ�ឹងទាក់នៃ�ចូល!
ដេពុលដេបើកកុងតាក់

កា�ន្លែស្រសិកត្រូបាប់អូនកដេ�ជំុីវីញិ
ដេ�ះជាកា�កំណុ�់!

ឱ ដេ�វីអាវី

�បូ�បា�់ដេ�ើយ។

សំុិដេទាសិ សំុិដេទាសិ។

បងមិ្បី�អីូដេទ?

វីវីី�ដេ�ើយ!
ដេដ្ឋាះគំត្រូម្បីបត្រូចវាាក់

ដេ�ើយដេភិែចបិទវីញិ។

អីូ�ា?

ម្ភា�អូើីម្បីាាង

ដេ�កនុង�ាច់។

សំិណាងដេ�ើយ

  ន្លែ�លមិ្បី�បា�ទាក់ចូល។

បិិសិដេត្រូ�ះថ្នាន ក់។

អូូ!
នៃ�អាវី

ត្រូ�ូវីបា�ទាក់ចូល!



កា�សិដេងំបអំូពីុក�ណីុទី៣

មុ្បី��ំំដេណុើ �កា�ដេ�ើងវីញិ
ត្រូ�ូវីពិុ�ិ�យដេម្បីើលម្បីៅងដេទៀ�។

កំុបាះម្ភាា សីុិ�កំពុុង�ំដេណុើ �កា�!1 2

កា�អូ�ុវី�ៅ�៍ 4S ឲ្យយបា�ខាា ប់�ាួ�
គឺំជាមូ្បីលដ្ឋាា �ត្រូគឹំះនៃ�សុិវី�ិភាពុ!

TIPS

Seiri (កា�ដេ�ៀបចំ)

Seiso (កា�សិម្ភាែ �)

Seiton (កា�ដេ�ើើឲ្យយម្ភា�សិណាៅ ប់ធ្លាន ប់)

Seiketsu (កា�ដេ�ើើឲ្យយសាែ �)

• ន្លែបងន្លែចកវី�ិុត្រូ�ូវីដេត្រូបើ វី�ិុត្រូ�ូវីជួីសិជុីល វី�ិុត្រូ�ូវី

ដេបាះដេចា៎ល។

• វី�ិុន្លែ�លមិ្បី�ត្រូ�ូវីកា�ដេបាះវាដេចា៎ល។

• កន្លែ�ែងដេ�ើើកា�ត្រូបឡាក់ ត្រូ�ូវីសិម្ភាែ �ភាែ ម្បី។

• មិ្បី�ដេបាះវី�ិុដេចា៎លដេ�ដេលើឥ�ា

• ដេ�ៀបចំឧបក�ណ៍ុទុកដេ�កន្លែ�ែងន្លែ�លបា�កំណុ�់។

• មិ្បី�ទុកវី�ិុដេ�ត្រូចកដេចញចូល

• ដេ�ៀបចំ�ែួ�ឲ្យយសាែ �។

• មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេត្រូបើឯកសិណាា �ទំាងត្រូបឡាក់

ឬ�ន្លែ�កដេ�ើយ។

• សិម្ភាែ �សិម្ភាា �ៈ �ិងឧបក�ណ៍ុកា�ពា�។

អូូយ
នៃ�អាវី�ំុំ!

ត្រូបន្លែ�លជា
ដេ�វី�បស់ិ�ំុំដេទ�ឹង?

ដេពុលដេដ្ឋាះឧបក�ណ៍ុសុិវី�ិិភាពុ �ិងគំត្រូម្បីបដេ�ើម្បីីីពិុ�ិ�យ ត្រូបយ័�នឯកសិណាា � �ិងឧបក�ណ៍ុត្រូ�ូវីបា�ទាក់ចូល

១ ត្រូ�ូវីដ្ឋាក់ត្រូ��ប់ម្បីកសិភាពុដេ�ើម្បីវីញិ

២ ពិុ�ិ�យដេម្បីើលម្ភា�ដេវីៀចឬអូ�់

៣ ដេត្រូកាយន្លែស្រសិកបញ្ជាា ក់ត្រូបាប់អូនកដេ�ជំុីវីញិដេ�ើយ

ដេទើបដេបើកកុងតាក់។

ឧទា��ណ៍ុ ៖

នៃ�អាវីឯកសិណាា �

ដេស្រសាម្បីនៃ�   ន្លែបាល

សិក់ន្លែវីង      បដេណាៅ ងន្លែ�ែ
ដេពុលម្ភា�ភាពុមិ្បី�ត្រូបត្រូក�ីត្រូ�ូវីដេដ្ឋាះស្រសាយដេដ្ឋាយម្បី�ុសិែដេត្រូចើ�នាក់!
ត្រូ�ូវីរាយកា�ណ៍ុត្រូបាប់ដេម្បីកា�!

ជួីយ�ំុំផង!!

អូ�់អីូដេទឬ?

ឮថ្នា�បួសិ�ៃ�់

ដេ�ើយបាក់�ែឹងនៃ�។

កា�ដេ�ើើផាុយពីុ�ី�ិវី�ីិ�ូចៗន្លែបបដេ�ះដេត្រូចើ�

បា�បណាៅ លឲ្យយដេកើ�ម្ភា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់�ំ

�ូចដេលើកដេ�ះអូញ្ឈច ឹង។

កា�ទាក់ចូលគួំ�ឲ្យយខាែ ចណាស់ិ
ដេពុល�ែះបាះពាល់�ល់ជីីវី�ិក៏ម្ភា�។

វាដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ខាែ ំងណាស់ិ។

បាទ...។

ពួុក��់បា�សិី�ថ្នា «ចា៎ប់ពីុដេពុលដេ�ះ

�ឹងដេ�ើើកា�ងា�ដេដ្ឋាយត្រូបុងត្រូបយ័�ន�ពស់ិ»។

យល់ដេទ!

កា�ន្លែ�លមិ្បី�បា��ិ�យបញ្ជាា ក់ជាមួ្បីយ�ន

កា�ដេភិែចបិទគំត្រូម្បីប

កា�ទុកដេចា៎លសិដេម្បីែ�កបំពាក់�ន្លែ�ក

កា�ដ្ឋាក់នៃ�ចូលកនុងម្ភាា សីុិ�កំពុុង�ំដេណុើ �កា�



ដេ�ើយ...

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់គឺំ
ដេ�ន្លែកី�ៗ�ែួ�

ដេសិាើ�ន្លែ��ឹកសាែ �មិ្បី��ល់
�ឹងដេទ?

ដេតាះ�លឹំក

អំូពីុក�ណីុសិិកា

ដេ�ទីដេ�ះម្បីៅងដេទៀ�។

ដេ�ើកន្លែ�ែងដេ�ើសិត្រូបន្លែ�សិ

�បស់ិ�ួអូងាទំាងឡាយ 

ម្ភា��ូច��ណា�ែះ?
អីូដេគំ? 

�ិ�យថ្នាដេម្បីាច?

ដេ�ើម្បីីីឲ្យយម្ភា�សុិវី�ិិភាពុ�ិងអូនាម័្បីយ
ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា� ចំា៎បាច់ត្រូ�ូវីម្ភា�កា�ដេ��ពុវី�័ិយ

�ិងសាែ ��ីយកចិ�ៅទុកដ្ឋាក់ពីុម្បី�ុសិែត្រូគំប់�ន ។

លែ!
�ំុំ�ឹងដេ��ពុវី�័ិយ 

ដេ�ើយ�ំត្រូបឹងដេ�ើើកា�រាល់នៃ�ៃ!

ដេ�ើម្បីីីកា�ពា�

ដេពុលម្ភា�អូើីដេកើ�ដេ�ើង

កា�ត្រូបាស្រស័ិយទាក់ទង�ន

ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា�

គឺំម្ភា�សា�ៈសំិខា�់ណាស់ិ។

ចូ�ចងចំា៎ថ្នា
កា�ដេ��ពុវី�័ិយគឺំជាកា�

កា�ពា�«រាងកាយ» «ត្រូគំួសា�» 
«កា��ស់ិដេ�»។

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�
ដ្ឋាច់ខា�មិ្បី�ន្លែម្បី�ត្រូ��់ន្លែ�ជាដេ�ឿង

អូនក�នៃទដេទគឺំជាដេ�ឿងន្លែ�លអាចដេកើ�
ដេ�ើងន្លែកី��ែួ�ដេយើង។



ដេត្រូបើឧបក�ណ៍ុកា�ពា�ឲ្យយត្រូ�ូវីតាម្បី

កា��ត្រូម្បីូវីកា�។ឧបក�ណ៍ុ
កា�ពា�

កឹបន្លែ�ែដេ�ចងាក �ឲ្យយជាប់កំុឲ្យយ�បូ�។

ដេបើបុកត្រូ�ូវីម្បីៅងដេ�ើយត្រូ�ូវីបៅូ�ដេចញ។

ដេត្រូបើស្រសិបតាម្បីត្រូបដេភិទវី�ិុដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ �ិងវី�ិុម្ភា�ហា៎�ិភ័ិយ។ដ្ឋាក់ឲ្យយត្រូ�ូវីអឹូប�ឹងនៃផាមុ្បី�។

ពុា�ម្បីពាក់ឲ្យយបា��ពស់ិ។

កា�ពា�រាងកាយពីុកដេ�ៅ

កា�ពា�ន្លែភិនក
ពីុពុ�ែឺខាែ ំង។

កា�ពា�ន្លែភិនកពីុកដេ�ៅ
វី�ិុខាា �់ លំអូង�ូលី

វី�ិុកា�ពា�កំុឲ្យយ

ស្រសិូបលំអូង�ូលីចូល។

វី�ិុកា�ពា�កំុឲ្យយ

ស្រសិូបឧសិែ័�ពុុលចូល។

ម្ភាា ស់ិកា�ពា��ូលី

ម្ភាា ស់ិកា�ពា�ជា�ិពុុល

• ដេត្រូបើស្រសិបតាម្បីត្រូបដេភិទវី�ិុដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ �ិងវី�ិុម្ភា�ហា៎�ិភ័ិយ។

• ពិុ�ិ�យបញ្ជាា ក់ភាពុអឹូបជាប់ (ពិុ�ិ�យដេម្បីើលភាពុអឹូបជាប់)។

• បៅូ��ត្រូម្បីង �ិងបំពុង់បឺ�។

• ត្រូបដេភិទដេត្រូបើដេ�ើយដេចា៎លត្រូ�ូវីដេ��ពុកាលប�ដិេចេទដេត្រូបើត្រូបាស់ិ។

ត្រូបសិិ�ដេបើស្រសិូបលំអូង�ូលីដេត្រូចើ�

កនុង�យៈដេពុលន្លែវីង អាចបណាៅ ល

ឲ្យយដេកើ�ជីម្បីៃឺ�លាកសួិ�។

កា�ពា�នៃ�
ពីុវី�ិុដេ�ៅ  �ិងមុ្បី�

កា�ពា�ដេជីើងពីុវី�ិុ�ៃ�់

បំបា�់ចដេនាែ ះកំុឲ្យយម្ភា�

វី�ិុកដេ�ៅ �ពស់ិ�ូចជា

កំទិចន្លែ�កចូលបា�

ដេត្រូជីើសិដេ� ើសិសា�ធ្លា�ុផែំ

ស្រសិបតាម្បីកា�ដេត្រូបើត្រូបាស់ិ

នៃ�អាវីកន្លែវីង ដេស្រសាម្បីនៃ�ន្លែ�ល

ម្ភា�ត្រូម្ភាម្បី៥។

កំុឲ្យយដេ�ើញន្លែសិីក។

កា�ពា�ន្លែផនកកាល
ពីុកា�បុកទងាិច ពាក់ន្លែសិីកដេជីើងន្លែ�លម្ភា�ទំ�ំត្រូ�ូវី�ឹង�ែួ�ឯង។

ពាក់កា�ពា�ត្រូបអូប់ដេជីើង។

ជាវី�ិុកា�ពា�
កំុឲ្យយកំទិចន្លែ�កចូល

ពាក់កំុឲ្យយម្ភា�ភាពុ�លុង។

វីធិ្លា�កា�ចំណុុចទី២ វីធិ្លា�កា�ចំណុុចទី៣

ដេត្រូបើឧបក�ណ៍ុកា�ពា�ឲ្យយត្រូ�ូវី�ឹង
ទំ�ំរាងកាយ!

កំុទុកឲ្យយដេ�ត្រូបឡាក់
ឬ�ន្លែ�ក!

ដេពុលមិ្បី�ត្រូ�ូវីទំ�ំ
ត្រូ�ូវីបៅូ�វីញិភាែ ម្បី។

បំបា�់ភាពុក�ើក់។ �កាកន្លែ�ែងឲ្យយបា�សាែ �។

ដេបើ�ន្លែ�ក ឬម្ភា�

ត្រូបដេហា៎ង ត្រូ�ូវីបៅូ�។

វីធិ្លា�កា�ចំណុុចទី១

ពាក់ឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី
ដេត្រូបើឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី!

កំុឲ្យយម្ភា�ចដេនាែ ះ
ត្រូបដេហា៎ង!

**លំអូងដេលា�ធ្លា�ុ៖ កំទិចដេលា�ធ្លា�ុន្លែ�លខាា �ដេ�ើ� ដេ�ើយ�លាយលំអូងដេលា�ធ្លា�ុ៖ កំទិចដេលា�ធ្លា�ុន្លែ�លខាា �ដេ�ើ� ដេ�ើយ�លាយ

ឧបក�ណ៍ុកា�ពា�

ត្រូបសិិ�ដេបើមិ្បី�ដេត្រូជីើសិដេ� ើសិឲ្យយត្រូ�ូវី

�ិងដេត្រូបើឲ្យយត្រូ�ូវីតាម្បី�ែឹម្បីសា�កា�ងា�

ឬដេត្រូបើឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវីដេទ

គឺំ�ែ ��័យដេ�ើយ!

ដេស្រសាម្បីនៃ�
ដេស្រសាម្បីកា�ពា��ងនៃ�

ន្លែសិីកដេជីើងសុិវី�ិិភាពុ ដេស្រសាម្បីកា�ពា��ែងដេជីើង

មួ្បីកកា�ពា�

ន្លែវី ា�តាកា�ពា�ពុ�ែឺ

ដេអូត្រូបុង

ន្លែវី ា�តាកា�ពា�

ឧបក�ណ៍ុកា�ពា�
ផែូវី�ដេងាើម្បី



ដេចញផាយន្លែ�មី្បីនា ឆ្នាំន ំ២០២១

ដេចញផាយដេដ្ឋាយ៖ ត្រូកសួិងសុិខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសុិ�ុម្ភាលភាពុ

ដេ�ៀបចំដេដ្ឋាយ៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.

សិ�កា�ដេដ្ឋាយ៖ ត្រូកុម្បីកា�ងា�ដេ�ៀបដេ�ៀងសិម្ភាា �ៈអូប់�សំិៅីពីុ

សុិវី�ិិភាពុពាក់ព័ុ�ធ�ឹងកា�ងា�ដេ�ើើពុុម្បីព

ផលិ�ដេដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ន្លែសិើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីីវីចល

សុិវី�ិិភាពុអូនាម័្បីយកា�ងា�ដេ�ើើពុុម្បីព



កន្លែ�ែងទំនាក់ទំ�ងពាក់ព័ុ�ធ�ឹងឯកសា�ដេ�ះ

ត្រូកសួិងសុិខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសុិ�ុម្ភាលភាពុ

ម្បី�ាី�សិៅង់ដ្ឋា�កា�ងា�

ន្លែផនកសុិវី�ិិភាពុ�ិងអូនាម័្បីយ

កា��ិល័យសុិវី�ិិភាពុ


