
វីដីេ�អូូដេ�ះត្រូ�ូវីបា�ដេ�ៀបដេ�ៀងដេ�ើងដេ�ើម្បីីីឲ្យយអូនកដេ�ើើកា�ដេ�កន្លែ�ែងកា�ងា�តាម្បីផ្សាា�ទំំដេ�ើប 

អាចសិិកាពីីមូ្បីលដ្ឋាា �នៃ�សុិវី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ។

ន្លែសិើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីីវីចល
សុិវី�ិិភាពីអូនាម័្បីយកនុងវីស័ិិយលក់រាយ

小売業の安全衛生
まん が で わ か る ភាសាន្លែ�ែ�

クメール語



ដេ�ង៖ ត្រូកសួិងសុិខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសុិ�ុមាលភាពី 

«កា�វីភិាគំសិា�ភាពីដេកើ�ដេ�ើងនៃ�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�ឆ្នាំន ំ២០១៨/

ពាណិិជីជកម្បីែ (កនុងចំដេ�ម្បីវីស័ិិយលក់រាយ)» (ន្លែ�ឧសិភា ឆ្នាំន ំ២០១៩)

1 �អិូល�ួល 36 %

2 សិកម្បីែភាពីផ្សាុុយ/កា�ដេ�ើើទំាំងបងំំ 13 %

3 ធ្លាែ ក់/�ួល 11 %

4 ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ចរាច�ណ៍ិ 11 %

5 មុ្បី�/កកិ� 7 %

ចំ�ួ�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�ន្លែ�លបា�ដេកើ�

នៃ�ៃដេ�ះដេយើងដេ�ៀ�ពីី
សុិវី�ិិភាពីអូនាម័្បីយ

ដេ�កនុងវីស័ិិយលក់រាយ!

«�អិូល�ួល» ដេត្រូចើ�ន្លែម្បី�...។

ផ្សាា�ទំំដេ�ើបជាកន្លែ�ែង
ន្លែ�លដេយើងដេត្រូបើត្រូបាស់ិរាល់នៃ�ៃ 

�ិងដេ�ន្លែកី��ែួ�ដេយើង។

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ!

ដេតាះ 
ម្បីកដេម្បីើលសិា�ភាពីដេកើ�ដេ�ើង

នៃ�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�។

ចូ�ដេម្បីើលមូ្បីលដេ��ុសំិខា�់
នៃ�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�។

បាទំ/ច៎ាា !

អូនកន្លែ�លកំពុីងដេ�ើើកា�ដេនាះ
មិ្បី�ន្លែម្បី�មា�ន្លែ�អូនក

ដេ�មុ្បី�ហាងបុុដេ�ះ ះដេទំ។ ដេ�មា�អូនកកំពុីងដេ�ើើកា�

ដេ�ន្លែផ្សានកខាងដេត្រូកាយដេទំៀ� 

ន្លែម្បី�ដេទំ។



ន្លែម្បី�ដេ�ើយ។

ភាគំដេត្រូចើ��ួលដេដ្ឋាយសា��អិូល 
ឬជំីពីប់ដេជីើង។

ម្បីាុងដេទំៀ� ក៏មា�ក�ណីិ�បួសិដេដ្ឋាយសា�
បុកត្រូ�ូវី�ដេទំះ�ឹក ឬ�ដេទំះ�ញុដេ�ើើឲ្យយ�ួលន្លែ��។

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់មា�បងកប់�ែួ�
ដេ�កន្លែ�ែងដេផ្សាេងៗជាដេត្រូចើ�។

ភាគំដេត្រូចើ�មា�កា�
ទុំកដ្ឋាក់ឡាំំងត្រូកដ្ឋាសិ

ដេផ្សាេសិផ្តាេ សិ 
ដេ�ើើឲ្យយបុកត្រូ�ូវីក៏អាចមា�ន្លែ��។

ដេ�ើើដេមុ្បីចដេទំើបអាចកា�ពា�
កា��អិូល�ួលបា�?

កា�ដេ�ៀបចំឲ្យយមា�

សិ�េ ប់ធ្លាន ប់ត្រូគំប់ដេពីលលំបាក

ន្លែម្បី�។

សំិខា�់ឲ្យយន្លែ�ត្រូបយ័�ន

កំុឲ្យយ�ួលដេ�បា�ដេ�ើយ ន្លែម្បី�ដេទំ?

មិ្បី�ន្លែម្បី�គិំ�ន្លែ�ពីី�ែួ�ឯងដេទំ 
កា�បដេងកើ�កន្លែ�ែងកា�ងា�
ន្លែ�ល�ែ �អូនក�អិូល�ួល

គឺំសំិខា�់�ស់ិ!!

បាទំ!

ចំណុិចសំិខា�់គឺំ
ត្រូ�ូវីពាក់ន្លែសិីកដេជីើងន្លែ�លមិ្បី�ងាយ�អិូល 

�ិងដេ�ៀបចំឲ្យយមា�សិ�េ ប់ធ្លាន ប់
កំុឲ្យយជំីពីប់ដេជីើង។ 

ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ៀបចំអាហា� 
ដេពីលឥ�ាដេសិើម្បីដេ�ើើឲ្យយងាយ�អិូល 

�ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន។

ហា?

Seiri (កា�ដេ�ៀបចំ)Seiri (កា�ដេ�ៀបចំ)

Seiton (កា�ដេ�ើើឲ្យយមា�សិ�េ ប់ធ្លាន ប់)Seiton (កា�ដេ�ើើឲ្យយមា�សិ�េ ប់ធ្លាន ប់)

Seiso (កា�សិមាា �)Seiso (កា�សិមាា �)

Seiketsu (កា�ដេ�ើើឲ្យយសាា �)Seiketsu (កា�ដេ�ើើឲ្យយសាា �)
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បនុាប់ម្បីកគឺំ
«សិកម្បីែភាពីផ្សាុុយ/កា�ដេ�ើើទំាំងបងំំ» 

ន្លែ�លដេ�ើើឲ្យយត្រូគិំចចដេងកះ�ិងនៃ�។ 
វាងាយដេកើ�ដេ�ើង

ដេពីលដេលើក�បស់ិ�ៃ�់។

ពិីដេសិសិកា�ឈឺឺចដេងកះ ដេបើធ្លាែ ប់ឈឺឺម្បីេងដេ�ើយ
ងាយ�ឹងកាែ យជាទំមាែ ប់�ស់ិ ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន។

កា�«មុ្បី�/កកិ�»ក៏មា�ដេត្រូចើ�ន្លែ�� 
ន្លែម្បី�ដេទំ?

ឧទាំ��ណ៍ិ
ដេពីលយកទំំ�ិញដេចញពីី

ឡាំំង

ដេតាះ

ដេ�កន្លែ�ែងជាក់ន្លែសិេង

ពិី�ិ�យដេម្បីើល!

អាច�ឹងមុ្បី�នៃ�ដេដ្ឋាយសា�កំាបិ�កា�់

ឬឡាំំងត្រូកដ្ឋាសិ�ូដេចនះដេពីលដេត្រូបើកំាបិ�

ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន។

ត្រូបសិិ�ដេបើ�ង�បួសិ�ៃ�់មិ្បី�អាចដេ�ើើកា�បា� 

ដេ�ើើឲ្យយត្រូគំួសា�បា�ម្បីភផ្សាង 

ដេ�ើយន្លែផ្សានកដេសិ�ាកិចចក៏លំបាកន្លែ��...។
�ូដេចនះដេ�ើយ

ចំ៎ាបាច់ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន

កំុឲ្យយមា��បួសិ។

កា�«ធ្លាែ ក់/�ួល»

ងាយដេកើ�ដេ�ើងដេ�ដេពីល

យកទំំ�ិញដ្ឋាក់ដេ�កនុងហាង។

ចំ៎ាបាច់ត្រូ�ូវីយល់�ឹងពីី�ដេបៀបដេត្រូបើ

ដេជីើងត្រូទំសិត្រូមាប់ជា�់ 

�ិងជីដេណិេើ �ឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី។

គួំ�ឲ្យយខាែ ច...។



នៃ�ៃច៎ាប់ដេផ្សាេើម្បីដ្ឋាក់លក់�ំបូងផ្សាង 
ដេភិែ�ងតំាងពីីត្រូពឹីកដេទំៀ�...

គួំ�ឲ្យយសិាប់
ន្លែម្បី�។

បា�ន្លែសិីកដេជីើងដេ�ះ
សឹិកជិី�អូស់ិដេ�ើយ 
ត្រូ�ូវីឆ្នាំប់�ូ�ដេ�ើយ

ដេទំើបបា�។

ន្លែ�ដេម្បីើលដេ��ូចមិ្បី�ទាំ�់អីូ

ដេទំ...។

នៃ�ៃដេ�ះមា�
ទំំ�ិញដេត្រូចើ�ន្លែម្បី�។

ន្លែណិា

ត្រូបញាប់ជួីយយកឡាំំងត្រូកដ្ឋាសិដេនាះ

ម្បីកផ្សាងបា�ដេទំ?

បាទំ!

អូូយ!

អូ�់អីូដេទំ!?

ឥ�ាបា�
ដេសិើម្បី...។

ក�ណីិទីំ១



អូ អូ�់អីូដេទំ! បាទំ 
�ំុំដេ�ដេ�ើយ!

ដេ�ទីំដេ�ះមិ្បី�អីូដេទំ

ឯងដេ�យកទំំ�ិញ

ដេចញដ្ឋាក់ដេ�កន្លែ�ែងលក់ដេ�។
ន្លែសិីកដេជីើងសឹិកបា�...។

សំុិដេទាំសិ...

ជាបឋម្បី ដេម្បីើល

ន្លែសិីកដេជីើងដេនាះ

បា�ន្លែសិីកដេជីើងសឹិក

ងាយ�ឹង�អិូល�ស់ិ។

ឥ�ូវី

ដេ��ូ�ន្លែសិីកដេជីើងភាែ ម្បី។ �ំុំ�ឹង�ូ�ភាែ ម្បី...។

អាា

អូូយ!

ន្លែណិា
អូ�់អីូដេទំឬ?

អូ អូ�់ 
អូ�់អីូដេទំ។



�ំុំ�ឹងត្រូបយ័�ន។

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ...។

បាទំ...។

�ឹងដេ�ើយ

�ំត្រូបឹងដេ�ើង។

ពិីដេសិសិនៃ�ៃន្លែ�លមា�ដេភិែ�ងធ្លាែ ក់

ឥ�ាងាយ�អិូលខាែ ំង 

ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន។

ដេពីលឥ�ាដេសិើម្បី

ត្រូ�ូវីយកត្រូបដ្ឋាប់ជូី�ម្បីកជូី�សិិ�

ដេទំើបដេ�ើើកា�ដេទំៀ�។

មួ្បីយដេទំៀ� កនុងហាងដេយើង

ដេពីលដេចញចូលតាម្បីទាំើ ��ញុ

ត្រូ�ូវីដេ�ើ�ត្រូបកា�់ដេ�ើង ដេ�ើយ�ញុយឺ�ៗ 

ដេ�ះជាវី�័ិយ�ឹងដេទំ?

ដេទាំះត្រូបញាប់�ុង�

ក៏មិ្បី�ត្រូ�ូវី��់ន្លែ��។

ដេ�ខាងដេត្រូកាយហាង
មា�ម្បី�ុសិេជាដេត្រូចើ�

សុិទំធន្លែ��វីល់។

ត្រូ�ូវីទុំកដ្ឋាក់ឧបក�ណ៍ិ 

�ិងផ្សាលិ�ផ្សាល

ដេ�កន្លែ�ែងន្លែ�លបា�កំណិ�់។

ដេ�ះជាកន្លែ�ែងន្លែ�ល

អូនកទំាំងអូស់ិដេត្រូបើត្រូបាស់ិ

�ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូប�ិប�េិតាម្បី4S។

�ំុំ�ឹងត្រូបឹងន្លែត្រូបង...!

កំុ�ូចចិ�េចឹងដេពីកដេម្បីើល។

កា�ដេ��ពីវី�័ិយ
គឺំដេ�ើម្បីីី�កាសុិវី�ិិភាពី

ឲ្យយអូនកដេ�ើើកា�ទំាំងអូស់ិ។

ដេលើកដេត្រូកាយដេពីលត្រូបជំុីដេពីលត្រូពឹីក�ំុំ�ឹង
ដេលើកដេ�ើងដេទំៀ� 

ដេយើងត្រូ�ូវីត្រូបយ័�នទំាំងអូស់ិ�ន ។

សិិសិេចីង...

ជាម្បី�ុសិេលាន្លែម្បី�...!



សំុា�ឹងកា�ងា�
បដេណិេើ �ៗដេ�ើយ។

សំុិដេទាំសិ។

ច៎ាា ។

មា��បស់ិ
សិត្រូមាប់បេូ�ដ្ឋាក់
កនុង�បដេ�ះដេទំ?

ច៎ាា ! 
សូិម្បី�ង់ចំ៎ាប�េិច

�ំុំដេ�ន្លែ�កដេម្បីើលសិិ�!!

សាបូូសិត្រូមាប់
បេូ�ដ្ឋាក់�ប

មា�ដេ�កន្លែ�ែង�ន្លែ��?

អូ�់ដេ�ើញមា�ដេ�ដេលើដេ�នើ�ដេទំ?

�ំុំដេ�ដេម្បីើលភាែ ម្បី 
សំុិចំ៎ាប�េិច។

កំុ��់ដេ�កនុង
ហាងអីូ�ា ។

អូ�គុំណិ។

អូ�ាស្រ័ស័ិយ

ចំដេពាះកា�ឲ្យយ�ង់ចំ៎ា!

ដេ�ើញដេ�ើយ! 
លា �ំុំ�ឹងយក

ដេដ្ឋាយ�ែួ�ឯង។

បុុន្លែ�េ�ូចយកមិ្បី��ល់ដេទំ។ 
មា�អីូត្រូទំដេជីើងដេទំ...

អូូ!

បងត្រូបធ្លា�

ក�ណីិទីំ២



អូ�់អីូដេទំ... 
ដេ�សិល់ប�េិចដេទំៀ�...។

សំុិដេទាំសិន្លែ�លម្បីកយឺ�... 
អូ�់អីូដេទំឬ!?

អីូ�ុស់ិ!

ដេ�សិល់...

ន្លែ�ប�េិចដេទំៀ�...!

ឱ!

...អូនកទំាំងពីី� 

អូ�់អីូដេទំឬ?

អូ�់អីូដេទំ។ 

ដេ�ះជា�បស់ិសិត្រូមាប់

បេូ�...។

សូិម្បី អូ�ាស្រ័ស័ិយ

ចំដេពាះកា�ឲ្យយ

�ង់ចំ៎ា...។



មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេ�ើងដេលើ
កំា�ពស់ិជាងដេគំដេទំ 

ត្រូ�ូវីឈឺ�
ដេ�ដេលើកំាទីំ២
រាប់ពីីដេលើចុះ។

អូញ្ចឹច ឹងន្លែម្បី�ដេ�ើយ...។

ដេ�ើើកា�ងា�ជាមួ្បីយ�ឹងដេ�នើ��ពស់ិ 

សូិម្បីដេត្រូបើជីដេណិេើ �

ឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី។

ដេពីលដេត្រូបើ

ត្រូ�ូវីដេត្រូជីើសិដេ� ើសិជីដេណិេើ �

ន្លែ�លមា�កម្បីពស់ិ

ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី 

ដេ�ើយកំុខាែ ចលំបាក 

ត្រូ�ូវីដ្ឋាក់ដេលើ

ទីំតំាងត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី។
ដេពីលច៎ាប់ដេផ្សាេើម្បីសំុាគឺំដេត្រូ�ះថ្នាន ក់បំផុ្សា�។

...ច៎ាា !

សូិម្បីអូ�គុំណិ។

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ...។

ដេ�ើយសូិម្បី
ច៎ាប់អា�ម្បីែណ៍ិ

�ល់កា�ដេ�ៀបចំផ្សាង។
4Sគឺំសំិខា�់�ស់ិ។



នៃ�ៃដេ�ះពិី�ជាដេ�េ
ន្លែម្បី�។

ឮថ្នាសីិ�ុណិហ ភាពី

�ពស់ិបំផុ្សា�

គឺំ37អូងា�។

�ឹងដេ�ើយ។

មា��ំបូលន្លែម្បី�
ន្លែ�ដេ�េ ដេ�ើងចង់ដេ�ាះ�ែួ�

ដេ�ើយ...។

ន្លែណិា
ដេម្បីើលដេ�ឯង�ូចមិ្បី�

ស្រ័សិួល�ែួ�ដេសាះ
អូ�់អីូដេទំឬ?

ត្រូ��់ន្លែ�
រាងវីលិមុ្បី�ប�េិច 

អូ�់អីូដេទំ។

សាេ ប់ដេ�

�ូចអាកា�ៈដេ�ើងកដេ�េ �ែួ�ដេ�ើយ។ 

គួំ�បន្លែ�ិម្បីជា�ិទឹំក�ិងជា�ិអំូបិល 

ដេ�ើយសិត្រូមាកដេ�

កន្លែ�ែងត្រូ�ជាក់ប�េិចដេ�...។

លា �ំុំ�ឹងជីញ្ចឹជូ �ឡាំំងត្រូកដ្ឋាសិ
ដេចញពីីឡាំ��ឹកទំំ�ិញ។ 

ផ្សាលិ�ផ្សាលដេ�ះ
អូស់ិសិេុកដេ�ើយឯងឆ្នាំប់ន្លែ�ក

ឡាំំងយកដេ�។

ចឹងន្លែម្បី�ដេ�ើយ។

ត្រូ�ូវីបន្លែ�ិម្បីជា�ិទឹំក 

�ិងជា�ិអំូបិលឲ្យយបា�

ញឹក។

បាទំ។

កនុងដេស្រ័សាម្បីនៃ�

ក៏ន្លែបកញឹសិដេ�ើងចូក។

ដេដ្ឋាះដេចញ

ប�េិចសិិ�។

ន្លែណិា

ទំំ�ិញម្បីកដេ�ើយ

ដេតាះជីញ្ចឹជូ �ចូល។

បាទំ!

ក�ណីិទីំ3



ពិីបាកកនុង�ែួ�ប�េិចន្លែម្បី� 

ន្លែ�ត្រូ�ូវីត្រូបញាប់។

ដេទំ 
មិ្បី�អីូដេទំ!

ដេមុ្បីចបា�ជា
មិ្បី�ពាក់ដេស្រ័សាម្បីនៃ�

អូញ្ចឹច ឹង...?

អូូយ!!!

អូ�់អីូដេទំឬ?

ដេម្បីើលដេ��បួសិ

�ូចជាមិ្បី�សូិវីដេត្រូ�ខាែ ំងដេទំ...។

ដេ�សិត្រូមាកដេ�ប�ុប់ប�េិចដេ�។

សំុិដេទាំសិ...។

�បួសិ�ូចជា

មិ្បី�មា�អីូ�ៃ�់�ៃ�ដេទំ។

ន្លែលងអីូដេ�ើយ។

ដេលើកដេ�ះអូ�់អីូ

ពិី�ជាត្រូបដេសិើ��ស់ិ...

ដេពីលមិ្បី�ស្រ័សិួល�ែួ�មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេ�ើើទំាំងបងំំដេទំ 

�ំបូងត្រូ�ូវីរាយកា�ណ៍ិសិិ�។

ដេ�េ ខាែ ំង ដេ�ើយមា�

ជា�ិសំិដេណិើ ម្បីខាែ ំង�ូចនៃ�ៃដេ�ះ 

ងាយ�ឹងបងកឲ្យយដេកើ�អាកា�ៈ

ដេ�ើងកដេ�េ �ែួ��ស់ិ។

ប�ុប់សិត្រូមាក



ត្រូ�ូវីបន្លែ�ិម្បីជា�ិទឹំក 

�ិងជា�ិអំូបិល

ឲ្យយបា�ញឹក!

ត្រូ�ូវីសិត្រូមាក

ដេ�កនុងប�ុប់ន្លែ�ល

ត្រូ�ជាក់ជាត្រូបចំ៎ា!

ដេពីលមា�អា�ម្បីែណ៍ិ

មិ្បី�ស្រ័សិួល�ែួ� 

ត្រូ�ូវីរាយកា�ណ៍ិភាែ ម្បី!

មា�កំាបិ�កា�់
សិត្រូមាប់ដេត្រូបើជាមួ្បីយ

កា�កា�់ឡាំំងត្រូកដ្ឋាសិ។
ត្រូបដេភិទំមួ្បីលដេ�ច

ត្រូ�ូវីមួ្បីលដេ�ច ឲ្យយជាប់

ដេ�ដេពីលដេត្រូបើ។

ដេ�ើយដេស្រ័សាម្បីនៃ�ដេនាះគឺំ

មិ្បី�ន្លែម្បី�សិត្រូមាប់ន្លែ�កា�ពា�

�អិូលដេទំ

វាអាចកា�ពា�នៃ�ផ្សាងន្លែ��។ 

មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេដ្ឋាះដេចញតាម្បីចិ�េដេ�ើយ។

ពិី�ន្លែម្បី�ដេ�ើយ...។

បាទំ!

ដេ�ើម្បីីី�ែួ�ឯង�ិងត្រូគំួសា� 
ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�នចំដេពាះសុិវី�ិិភាពី!

ទំាំងដេ�ះគឺំជាវី�័ិយ
ដ្ឋាច់ខា�។

ដ្ឋាក់ន្លែផ្សាែកំាបិ�ដេចញ
ន្លែ�ប�េិចបា�ដេ�ើយ។

ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន
ទីំតំាងនៃ�។

កំុឲ្យយមា�ឥ��ិបទំដេ�ើើទំាំងបងំំ 

ដេ�ើយត្រូ�ូវីដេត្រូបើយឺ�ៗ។

ចូ�គិំ�ថ្នាដេ�ះជា
មូ្បីលដ្ឋាា �ត្រូគឹំះ។

បាទំ!

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ 
កំាបិ�កា�់គឺំជា

ឧបក�ណ៍ិន្លែ�ងន្លែ�ដេត្រូបើ
ដេ�ន្លែកី��ែួ� 
ចំ៎ាបាច់ត្រូ�ូវី

ត្រូបយ័�នដេពីលដេត្រូបើ។



សូិម្បីដេត្រូបើដេជីើងត្រូទំសិត្រូមាប់ជា�់ �ិងជីដេណិេើ �ឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី។
ទឹំក�ិងខាែ ញ់ងាយដេ�ើើឲ្យយ�អិូល �ូដេចនះត្រូ�ូវីពាក់ន្លែសិីកដេជីើង

ន្លែ�លមិ្បី�ងាយ�អិូល �ិងយកចិ�េទុំកដ្ឋាក់ចំដេពាះ4S។

ចូ�ត្រូបុងត្រូបយ័�នចំដេពាះឥ�ាដេសិើម្បី 

�ិងត្រូបឡាំក់ខាែ ញ់

ចូ�ត្រូបុងត្រូបយ័�នដេពីលដេ�ើើកា�ងា�

ន្លែ�លដេត្រូបើកំាបិ�កា�់

ចូ�ត្រូបុងត្រូបយ័�ន

កំុឲ្យយធ្លាែ ក់ពីីជីដេណិេើ �

ដេ�ើើកា�ដេ�កន្លែ�ែងដេ�េ

ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន។

សូិម្បីកំុដ្ឋាក់នៃ�ដេជីើងដេ�មុ្បី�កំាបិ�កា�់។
ត្រូ�ូវីសិត្រូមាកដេ�កន្លែ�ែងត្រូ�ជាក់ជាត្រូបចំ៎ា 

ដេ�ើយបំដេពីញជា�ិទឹំក/ជា�ិអំូបិល។
��ព័ី�៌មា�លម្បីាិ�សូិម្បីដេម្បីើល«ន្លែសិើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីីវីចលមូ្បីលដ្ឋាា �នៃ�កា�បងាក �
ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា� �ិងសុិវី�ិិភាពីអូនាម័្បីយ(សិមាភ �ៈអូប់��ំមួ្បី)»មូ្បីលដ្ឋាា �នៃ�កា�

ចំណុិចគួំ�ត្រូបុងត្រូបយ័�នកនុងវីស័ិិយលក់រាយ

អូូយ!

អូ�់អីូដេទំ!?
ឥ�ាបា�

ដេសិើម្បី...។

មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេ�ើងដេលើ

កំា�ពស់ិជាងដេគំដេទំ 

ត្រូ�ូវីឈឺ�

ដេ�ដេលើកំាទីំ២

រាប់ពីីដេលើចុះ។

ដេពីលដេត្រូបើ
ត្រូ�ូវីដេត្រូជីើសិដេ� ើសិជីដេណិេើ �

ន្លែ�លមា�កម្បីពស់ិ
ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី 

ដេ�ើយកំុខាែ ចលំបាក 
ត្រូ�ូវីដ្ឋាក់ដេលើ

ទីំតំាងត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី។

ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន

ទីំតំាងនៃ�។

កំុឲ្យយមា�ឥ��ិបទំដេ�ើើទំាំងបងំំ 

ដេ�ើយត្រូ�ូវីដេត្រូបើយឺ�ៗ។

ចូ�គិំ�ថ្នាដេ�ះជា
មូ្បីលដ្ឋាា �ត្រូគឹំះ។

នៃ�ៃដេ�ះពិី�ជាដេ�េ
ន្លែម្បី�។

ឮថ្នាសីិ�ុណិហ ភាពី
�ពស់ិបំផុ្សា�

គឺំ37អូងា�។

ចឹងន្លែម្បី�ដេ�ើយ។

ត្រូ�ូវីបន្លែ�ិម្បីជា�ិទឹំក 
�ិងជា�ិអំូបិល
ឲ្យយបា�ញឹក។

កនុងដេស្រ័សាម្បីនៃ�
ក៏ន្លែបកញឹសិដេ�ើង

ចូក។

ដេដ្ឋាះដេចញ
ប�េិចសិិ�។

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់គឺំ
ដេ�ន្លែកី�ៗ�ែួ�

ដេសិុើ�ន្លែ��ឹកសាែ �មិ្បី��ល់
�ឹងដេទំ?

ដេតាះ�លឹំក

អំូពីីក�ណីិសិិកា

ដេ�ទីំដេ�ះម្បីេងដេទំៀ�។

ដេ�ើកន្លែ�ែងដេ�ើសិត្រូបន្លែ�សិ

�បស់ិ�ួអូងគទំាំងឡាំយ 

មា��ូច����ែះ?
អីូដេគំ? 

�ិ�យថ្នាដេមុ្បីច?

ដេ�ើម្បីីីឲ្យយមា�សុិវី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ
ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា� ចំ៎ាបាច់ត្រូ�ូវីមា�កា�ដេ��ពីវី�័ិយ

�ិងសាែ ��ីយកចិ�េទុំកដ្ឋាក់ពីីម្បី�ុសិេត្រូគំប់�ន ។



ចូ�ត្រូបុងត្រូបយ័�នចំណុិចទំាំងដេ�ះ!

ព័ី�៌មា�ជំី�ួយដេ�ើម្បីីីសុិវី�ិិភាពី �ិងសុិ�ភាពី!

ត្រូបយ័�នបុកត្រូ�ូវីទាំើ ��ញុសិងខាង
ដេ�ដេពីលបិទំដេបើក!

ចូ�យកចិ�េទុំកដ្ឋាក់�ឹង
សុិ�ិិភាពី�បស់ិដេភិំ�វីផ្សាង

ដេត្រូបើឥ��ិបទំត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី
ដេពីលដេលើកទំំ�ិញ�ៃ�់

NG

OK

ចូ�ដេ��ពីវី�័ិយ
ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា�!

វីស័ិិយលក់រាយ

លា!
�ំុំ�ឹងដេ��ពីវី�័ិយ 

ដេ�ើយ�ំត្រូបឹងដេ�ើើកា�រាល់នៃ�ៃ!

ដេ�ើម្បីីីកា�ពា�

ដេពីលមា�អូើីដេកើ�ដេ�ើង

កា�ត្រូបាស្រ័ស័ិយទាំក់ទំង�ន

ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា�

គឺំមា�សា�ៈសំិខា�់�ស់ិ។

ចូ�ចងចំ៎ាថ្នា
កា�ដេ��ពីវី�័ិយគឺំជាកា�

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

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

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



ដេចញផ្សាាយន្លែ�មី្បីនា ឆ្នាំន ំ២០២១

ដេចញផ្សាាយដេដ្ឋាយ៖ ត្រូកសួិងសុិខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសុិ�ុមាលភាពី

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

សិ�កា�ដេដ្ឋាយ៖ ត្រូកុម្បីកា�ងា�ដេ�ៀបដេ�ៀងសិមាភ �ៈអូប់�សំិេីពីីសុិវី�ិិភាពីពាក់ព័ី�ធ�ឹង

វីស័ិិយលក់រាយ

ផ្សាលិ�ដេដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ន្លែសិើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីីវីចល

សុិវី�ិិភាពីអូនាម័្បីយកនុងវីស័ិិយលក់រាយ

�ើឹកហា�់សាែ ��ី�ឹងមុ្បី�ពីីហា�ិភ័ិយ(KYT)

ចូ�គិំ�ថ្នាហា�ិភ័ិយមា�ដេ�កន្លែ�ែង��ែះ!

ចូ�គិំ�ថ្នាមា�ចំណុិចហា�ិភ័ិយដេផ្សាេងដេទំៀ�ន្លែ��ឬដេទំ។

ដេ�ះជាចំណុិច
ហា�ិភ័ិយ!

កា�អូូសិ�ដេទំះ�ញុ 

�ិង�ដេទំះ�ឹកទំំ�ិញ

ពីីដេត្រូកាយ។

មិ្បី�ទុំកឡំាំងត្រូកដ្ឋាសិ

ដេ�ដេលើឥ�ា (4S) ។

ដេលើកដេ�ើងដេដ្ឋាយ

ប�ុ�់ជីងគង់។

ន្លែសិើងយល់តាម្បី�យៈ�បូភាពី

ន្លែសិើងយល់ពីីហា�ិភ័ិយបងកប់កនុងកន្លែ�ែងដេ�ើើកា�!



កន្លែ�ែងទំំនាក់ទំំ�ងពាក់ព័ី�ធ�ឹងឯកសា�ដេ�ះ

ត្រូកសួិងសុិខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសុិ�ុមាលភាពី

ម្បី�ុី�សិេង់ដ្ឋា�កា�ងា�

ន្លែផ្សានកសុិវី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ

កា��ិល័យសុិវី�ិិភាពី


