
ま

ビルクリーニング業の安全衛生
យល់់ដឹឹងតាាមរយះម៉ាាាង់ហ្គាាាក់់(Manga)
ពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពីអនាាម័យនៃ�ឧសុាាហក់មមលាាងសុំអាាត្ថិអាាគាារ

ん が でで わ か る ភាាសាាខ្មែ�មរ
クメール語版



ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះនេះ�ើងសិិក្សា�ាស្វែសិែង�ល់់
ពីីសិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�ថ្ងៃ�ឧសិ�ាហក្សាម័ម
លាាងសិំអាាត្ថិអាាគាារ!

"ដួួល់"នេះ�ើើ�ស្វែម័�ស្វែ��ស្វែ�...!

អរគុុណណាាសិ់ណាាា
ស្វែដួល់ស្វែត្ថិងស្វែត្ថិនេះ�ែើនេះអាា�ស្អាាាត្ថិបាាត្ថិ
ជុំុំវិញខ្លួួ��នេះ�ើង។

ស្វែម័�នេះហើ�!

ដួំបូូងនេះ�ាះនេះ�ើងនេះម័ើល់
ស្អាាា�ភាាពីនេះក្សាើត្ថិមាា�
នេះ�គាាះកាារ(Rosai)ឬ
នេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារសិិ�!

ម័ូល់នេះហត្ថិុើំបូងថ្ងៃ�នេះ�គាាះកាារ(Rosai)
មាា�ដួូើនេះ�ះណាាាបូូ��ៗ។

បាា-� ចាា-សិ!

ជាាក្សា់ស្វែសិែង
ជាាកាារងាារនេះ�ែើអីស្វែដួរហឹ�ង?

ចាាបូ់អាារម័មណ៍ដួល់់នេះហើ�។

ើំ�ួ�ក្សារណីនេះក្សាើត្ថិមាា�នេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ

នេះ�ាង៖ សិមាាគុម័បូងាាារ�បូ់ស្អាាាត្ថិ់នេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារក្សាណាាាល់
"�ិ�័ឹ�វិភាាគុនេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារឧសិ�ាហក្សាម័មស្វែ�ទាំាំជុំួសិជុំុល់អាាគាារ"(ស្វែខ្លួ8ឆ្នាំាាំ2019)

1 ដួួល់ 1705 នាាក្សា់

2 ធ្លាាាក្សា់ពីីនេះល់ើ/ដួួល់ធ្លាាាក្សា់ 656 នាាក្សា់

3 ើល់នាាផ្ទុុ��ដួំនេះណើកាារ/ដួំនេះណើកាារបូងំំហួសិ 370 នាាក្សា់

4 នេះក្សាៀបូជាាបូ់/ម័ូរើូល់ 203 នាាក្សា់

5 បូុក្សា�ងិិើខ្លាំាាំង 200 នាាក្សា់



ហឹ�ងនេះហើ�។

�ិ�ា�ពីី"ដួួល់" មាា�ឧទាំាហរណ៍
នេះ�ើើ�ក្សារណី។

�ិងមាា�ក្សារណីដូួើជាា
រអិល់នេះជុំើងនេះល់ើក្សា�មាាល់ជាា�់ស្វែដួល់នេះសិើម័នេះពីល់ក្សាំពីុង
សិំអាាត្ថិ។

ជាានេះរឿងមាា�កឹ្សា�ងជុំីវភាាពី

�បូចាាំថ្ងៃ�ៃស្វែដួរស្វែ�...។

នេះ�គាាះកាារ(Rosai)ជាានេះរឿងនេះក្សាើត្ថិមាា

�ស្វែក្សាែរៗខ្លួួ��ស្វែ�។

នេះ�ែើ�ាាងណាាអាាើបូងាាារ
កាារដួួល់បាា�នេះ�ាណា?

នេះរៀបូើំសិណាាាបូ់ធ្លាាាបូ់
(Seiri-Seiton) ខ្លួិិល់ស្វែម័�...។

សិំខ្លាំា�់គុឺ�បូ�័ត្ថិឹ
បាា�នេះហើ�ម័ិ�អញ្ចឹឹ�ង?

ម័ិ�ស្វែម័�ស្វែត្ថិខ្លួួ��ឯងនេះ�,

កាារបូនេះងើើត្ថិក្សាស្វែ�ួងកាារងាារ

ស្វែដួល់គាាា�អឹក្សាណាាដួួល់ គុឺ

សិំខ្លាំា�់ណាាសិ់ដួ�ងនេះ�!!

បាា...បាា...បាា�!

នេះរៀបូើំសិណាាាប់ូធ្លាាាបូ់(Seiri-Seiton)នេះ�ា

ជុំុំវិញខ្លួួ��

�ិងបូនេះងើើត្ថិបូរិដ្ឋាាា�ស្វែដួល់មិ័�ងាា�ដួួល់

ជាានេះរឿងសិំខ្លាំា�់ដួ�ងនេះ�។

ឧទាំាហរណ៍

ក្សាឹ�ងស្អាាា�ភាាពីថ្ងៃដួទាំាំងពីីរបាាំងជាាបូ់

នេះជុំើងទាំាក្សា់ស្វែខ្លួែនេះ�ួើងដួួល់

ហមឺ?

រៀរៀបចំំ(Seiri)
សុណ្តាាាប់ធ្នាាាប់(Seiton)

សុំអាាត្ថិ(Seisou)
សាាាត្ថិបាាត្ថិ(Seiketsu)

  ↓
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ហា៎ាាហា៎ាាហា៎ាាហា៎ាាហា៎ាាហា៎ាា



នេះ�ាក្សាស្វែ�ួងនេះ�ែើកាារជាាក្សា់ស្វែសិែង

នេះគុនេះ�បូើមាាាសិុី�សិំអាាត្ថិ�ិង��ក្សាថ្នាាាំ

បូុុស្វែ�ែនេះបូើនេះ�បូើខ្លួុសិ អាាើបូងើររបួូសិ�ៃ�់បាា�។

�តូ្ថិវ�បូុង�បូ�័ត្ថិឹក្សាុំនេះអាា�មាា�ររបូួសិដួល់់
ទាំាំងខ្លួួ��ឯង�ិងអឹក្សានេះ�ាអាាគាារផ្ទុងស្វែដួរ។ 

"ធ្លាាាក្សា់ពីីនេះល់ើ/ដួួល់ធ្លាាាក្សា់ "
មាា�ក្សារណីនេះ�គាាះកាារ(Rosai)�ាាងណាាស្វែដួរ?

ឧទាំាហរណ៍ �ួរកាា�់�ង់
សិ�មាាម័នេះ�ាថ្ងៃដួទាំាំងពីីរ
រួើរអិល់នេះជុំើងនេះ�ា
កាាំជុំនេះណាើរដួួល់។

អញ្ចឹឹ�ង

ក្សាស្វែ�ួងនេះ�ែើកាារផ្ទាាាល់់

នេះ�ាះស្អាាក្សានេះម័ើល់!

ក្សា៏មាា�នេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់ធ្លាាាក្សា់ពីីនេះល់ើ
នេះដ្ឋាា�ស្អាារបាាត្ថិ់បូង់ត្ថិុល់យភាាពីនេះល់ើជុំនេះណាើរក្សាស្វែ�ែក្សា
នេះពីល់ក្សាំពីុងជុំូត្ថិសិំអាាត្ថិក្សាញ្ចឹឹក្សា់បូងូ�ើ។

នេះពីល់របូួសិ�ៃ�់មិ័�អាាើនេះ�ែើកាារបាា�

�គុួស្អាារក្សា៏បាារម័ភ

នេះហើ�ើំណូល់ក៍្សាពីិបាាក្សាស្វែ�ម័នេះ�ៀត្ថិ... ...។  

បាា�។ អញ្ចឹឹ�ងនេះហើ�បាា�
ចាាបំាាើ់មាា�វិធ្លាា�កាារជាាម័ុ�!

ឧបូក្សារណ៍សិ�មាាបូ់នេះ�ែើកាារ�ត្ថិូវនេះ�បូើ
នេះអាា�បាា��ត្ថិ�ម័�ត្ថិូវ
�ាម័ល់ំដ្ឋាាបូ់ល់ំនេះដ្ឋាា�ស្វែដួល់បាា�ក្សាំ�ត្ថិ់
នេះដ្ឋាា�មាា�នេះពីល់នេះវលាា�គុបូ់�គាា�់។

�ត្ថិូវនេះគាារពីវិ�័�ពាាក្សា់ឧបូក្សារណ៍កាារពាារ
នេះ�បូើ�បាាសិ់ក្សាឹ�ងនេះពីល់នេះ�ែើកាារផ្ទុងស្វែដួរ។

នេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់...!



នេះ�ាអាាគាារ
កាារិ�ាល់័�ម័ួ�–

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ�ត្ថិូវសិំអាាត្ថិ
�ាម័កាាល់ក្សាំណត់្ថិ។

នេះ�បូើឧបូក្សារណ៍
ដួុសិខ្លាំាត្ថិ់
�ក្សា�ក្សាម័ួ�នេះើញ។

បាា�!

�បូ់នេះ�ះ មាា�កាារ�បូគុុំ
ត្ថិន្ត្រី�ែីផ្ទាាាល់់របូសិ់�ក្សាុម័

ស្វែដួល់ើូល់ើិត្ថិែ...!
ឆ្នាំាបូ់បូញ្ចឹឹបូ់កាារងាារ
នេះល់ឿ�នេះ�ើង!

ថ្នាាាំជុំ�ម័ះក្សា៏នេះរៀបូើំរួើរាាល់់

នេះរៀបូើំដ្ឋាាក្សា់បូញឹ្ចឹ�ល់��នាាបូ់...

�ត្ថិូវ�បូញាាបូ់
នេះ�ើបូបាា�!

បូុុនេះណះះបាា�នេះហើ�។

ចាាបូ់នេះផ្ទុែើម័នេះហើ�នេះវើ�!

ឈបូ់...?

...នេះរៀបូើំដ្ឋាាក្សា់បូញ្ចឹឹ�ល់
ខ្លួុសិ...?

កាារ�បូគុុំត្ថិន្ត្រី�ែីផ្ទាាាល់់

ចាាបូ់នេះផ្ទុែើម័ឥ��វ

នេះហើ�ណាាា...

ខ្លួិិល់ផ្ទុង

ថ្ងៃដួផ្ទាាាល់់ម័ិ�អីនេះ�!

អត្ថិ់មាា�នេះពីល់នេះ�!

ក់រណីីទីី១



អត្ថិ់អីនេះ�។

អូនេះខ្លួ
នេះរៀបូើំដ្ឋាាក្សា់បូញ្ចឹឹ�ល់
រួើរាាល់់!បូុះស្វែត្ថិតិ្ថិើ នេះហើ�

ចាាំលាាង...។

�ត្ថិូវស្វែត្ថិឆ្នាំាបូ់បូញ្ចឹឹបូ់

រួើនេះ�ាកាារ�បូគុុំត្ថិន្ត្រី�ែី
ផ្ទាាាល់់ភាាាម័នេះវើ�!

នេះអា...
ក្សា�មាាល់ជាា�់
ម័ិ�ទាំា�់សិៃ�ត្ថិ...

ើុម័!?

នេះក្សាើត្ថិអីហឹ�ង!?

ឮសិំនេះល់ងខ្លាំាាំង...

�គុវាាត្ថិ់ដួួល់ស្វែម័�ហឹ�ង!?

អត្ថិ់អីនេះ�...

ឈឺ ឈឺ ឈឺ!?



អូ�ជុំួ�ផ្ទុង

សិិសិែើែង
(Sempai)...!

ឈឺ...។

សិុំនេះទាំាសិផ្ទុងបាា�
ក្សា�មាាល់ជាា�់ម័ិ�ទាំា�់សិៃ�ត្ថិ...
អត្ថិ់អីនេះ�បាា�!?

អត្ថិ់ពាាក់្សានេះ�ស្អាាម័ថ្ងៃដួ...!

ចាាសិ អរគុុណ
...ើុម័

បូុះថ្នាាាំជុំ�ម័ះ
នេះដ្ឋាា�ថ្ងៃដួ�នេះ�!? បាា�

�បូញាាបូ់នេះពីក្សា...។

បូុះថ្នាាាំជុំ�ម័ះ
នេះដ្ឋាា�ថ្ងៃដួ�នេះ�

អាាើបូណាាាល់នេះអាា�រលាា

ក្សា�ែ�់�ៃរដួ�ងនេះ�!?

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នេះ�ើងហា៎ាត្ថិ់នេះរៀ�
នេះ�ើងវិញពីី�គុ�ះម័ក្សាណាាា!

ម័ិ�នេះក្សាើត្ថិនេះ�ណាាា!
ឥ��វជាាឱកាាសិរីក្សាើនេះ�ម័ើ�!

នេះ�
ខ្លួំ�ំមាា�កាារ...។

ើុងបូញឹ្ចឹបូ់

នេះរៀ�អ�ុវត្ថិែ�៍ទាំាំងអសិ់ពីី�គុ�ះថ្ងៃ�កាារសិំអាាត្ថិ

នេះហើ�នេះ�ាម័ិ�ទាំា�់កាារ�បូគុុំត្ថិន្ត្រី�ែីផ្ទាាាល់់...។

"ហមត្ថិ់ើត្ថិ់ដួូើនេះពីល់
�បូញាាបូ់។"

ខ្លួំ�ំបាា�ដួ�ងជាាក្សា់ស្វែសិែងថ្នាា
កាាល់ណាា�បូញាាបូ់ គាាា�អីល់ូ
នេះ�។

ល់ូស្វែម័�ល់ូស្វែម័�

ល់ូណាាសិ់ណាាាល់ូណាាសិ់ណាាា



នេះ�ាះ នេះ�ែើនេះ�ា។

នេះ�ាអាាគាារពាាណិជិុំក្សាម័មម័ួ�
បូងិ�់–

នេះ�ែើនេះអាា�ស្អាាាត្ថិដួល់់

�គុប់ូ�ជុំុងនេះវើ�!

30នាា�ីនេះ�កាា�...

ជុំុំវិញចាា�បូងិ�់ក្សាឹ�ងបូ�ុប់ូ
នេះដ្ឋាា�ស្វែ�ក្សា
ពីិត្ថិជាានេះ�ឿ�ហត្ថិ់ស្វែម័�
នេះហើ�ណាាា។

ល់ូ!
ជុំូត្ថិក្សា�មាាល់ជាា�់នេះដ្ឋាា�
ម័ុបូ(Mop)ជុំូត្ថិមាា�ដួង
រួើរាាល់់...។

នេះបូើម័ិ�នេះ�ែើ�សិួល់បូួល់នេះ� 
�បូឡាាក្សា់នេះ�ាជាាបូ់ហឹ�ង។

...នេះអា?

�ូល់ីម័ក្សា�បូឡាាក់្សាជាាបូ់

នេះ�ាក្សាស្វែ�ួងហឹ�ង។

�ត្ថិូវស្វែត្ថិជូុំត្ថិ។

�ាម័ពីិត្ថិ
�ត្ថិូវនេះ�បូើ"�បូដ្ឋាាបូ់"
សិ�មាាបូ់នេះ�ែើ...។

ខ្លួិិល់�ក្សាម័ក្សាណាាសិ់...។

...ម័ិ�អីនេះ�! ជាា�់នេះល់ើ
ចាា�បូងិ�់សំិអាាត្ថិនេះ�ា!

ក់រណីីទីី២

�បូដ្ឋាាបូ់



អ�-បូ...។

អូនេះខ្លួ!

ស្អាាាត្ថិនេះហើ�នេះ�ា។

នេះ�
ដួូើជាានេះ�ា�បូឡាាក់្សា

អាាា!?
ម័ិ��សិួល់នេះហើ�!ស្វែត្ថិត្ថិិើនេះ�ៀត្ថិនេះ�...។

អូ�ជួុំ�ផ្ទុង!!

...ឈឺ

...ើំស្វែម័�។

ស្វែត្ថិ...នេះ�ានេះនាាះ
�បូឡាាក់្សាស្វែដួរ...។

សិំអាាត្ថិទាំាំងអញ្ចឹឹ�ង
នេះហើ�...។

អុអុ



អូ�ជុំួ�ផ្ទុង!!

ើុម័!?
នេះហត្ថិុអីមាា�ម័�ុសិែ...។

អត្ថិ់មាា��ត្ថិូវ
�ត្ថិង់ណាាចាាសិ!?

ឈឺ!!!!

អូស្វែម័�!!
នេះ�ួើដ្ឋាាក្សា់ស្អាាាក្សា"ក្សាំពីុង
ជុំូត្ថិសំិអាាត្ថិ"!

ឥ��វ
�ត្ថិូវជុំួ�គាាត្ថិ់(នេះ�ំ�វ)សិិ�!

វាាា...
នេះក្សាើត្ថិអីហឹ�ង!?

នេះហើ�ស្អាាាក្សា"ក្សាំពីុងជុំូត្ថិសិំអាាត្ថិ"
ដ្ឋាាើ់ខ្លាំាត្ថិ�ត្ថិូវស្វែត្ថិដ្ឋាាក្សា់ម័ុ�នេះ�ែើកាារ។

នេះ�ែើដួូើនេះ�ះ
អឹក្សានេះ�បូើ�បាាសិ់(នេះ�ំ�វ)
នេះដួើរ�បូ�័ត្ថិឹផ្ទុងស្វែដួរ។

�ិ�ា�នេះ�ា
ម័ិ�អាាើជាា�់នេះល់ើចាា�បូងិ�់
នេះ�ែើកាារនេះ�ណាាា។

សិូម័នេះគាារពីវិ�័�ផ្ទុងណាាា។

នេះល់ើក្សានេះ�ះអត់្ថិនេះក្សាើត្ថិអីនេះ�
ស្វែត្ថិនេះបូើ�ត្ថិូវរបូួសិ �ាាបូ់នេះហើ�ណាាា!

"វិ�័�ដ្ឋាាើ់ខ្លាំាត្ថិគុឺមាា��័�។"

នេះ�កាា�ម័ក្សា នាាងម័ិ�ខ្លួិិល់
នេះហើ�នេះគាារពីវិ�័�។

ខ្លាំាងនេះ�ះនេះ�ខ្លាំាងនេះ�ះនេះ�
នេះអាា�ខំ្លួ�ំសិុំនេះទាំាសិនេះអាា�ខំ្លួ�ំសិុំនេះទាំាសិ



ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ នេះ�ើង�បូ�ង
ទាំាំងអសិ់គាាា!

សិួសិែីជុំួ�
ស្វែណនាាផំ្ទុងចាាសិ!

ខ្លួំ�ំនេះជុំើងចាាសិ់ស្អាាាត្ថិ់ជំុំនាាញ
អីក្សា៏បាា� សិួរម័ក្សាណាាា!

ដួំបូូង
ចាាបូ់ពីីកាារនេះរើសិ
សិ�មាាម័ណាាា។

បាាល់់ទាំាត្ថិ់ម័ែិល់ម័ិញបាា�នេះម័ើល់អត្ថិ់?
អស្អាាារយស្វែម័�ស្វែ�។

4ឆ្នាំាាំមាា�ម័ែង

��ុ�ងរងចាាំ�ូរ។

អូ�...។

រំជួុំល់ើិត្ថិែស្វែម័�-!
នេះវើល់ខ្លាំាបូ់ សិបូ�ា�រីក្សារាា�
ស្វែម័�ចាាសិ!

ដួូើមុ័ត្ថិអី
...ម័ិ�ល់ដួ�ង។

អត្ថិ់អីនេះ�ចាាសិ?

នេះអើ
ដួូើជាាអត្ថិ់អីនេះ�។

ក្សាឹ�ងបូ�ុប់ូនេះ�ះ �បូគុល់់នេះអាា�
នាាង
នេះហើ�ខ្លួំ�ំនេះ�ាបូ�ុបូ់ងូត្ថិ��ាំ��ក្សា។
មាា�សិំនេះណើម័ខ្លាំាាំង...។

នេះបូើម័ិ�ជុំូត្ថិដួំណក្សា់��ក្សា
នេះល់ើពីិដ្ឋាា�នេះ�
វាាដុួះផ្ទុែិត្ថិ។

អាាា!
នេះ�ួើម័ុបូ(Mop)សិ�មាាបូ់
ជុំូត្ថិសំិអាាត្ថិពីិដ្ឋាា�បាាត្ថិ់!

អត្ថិ់ជុំនេះ�ម័ើសិនេះ�អញ្ចឹឹ�ង។
ជាា�់ឈរនេះល់ើអាាង��ាំ��ក្សា
(Furo)ស្វែត្ថិម័ែងនេះ�ា។

�ត្ថិ�ម័បូុុណះ�ងម័ិ�អីនេះ�។

បូ�ុបូ់ម័ួ�ថ្ងៃ�
សិណាាាគាារ—

ក់រណីីទីី៣



បាា�,
ជុំូត្ថិស្អាាាត្ថិនេះហើ�...

ជុំួ�ផ្ទុង...!

បូះ�ះ��ងនេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់...។

ស្វែត្ថិធ្លាាាក្សា់
នេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់�ំនេះហើ�។

!?

ហត្ថិ់នេះហើ�
អរគុុណ...

ជុំូត្ថិសំិអាាត្ថិបូ�ុបូ់ងូត្ថិ
��ាំ��ក្សារួើនេះហើ�ណាាា។

អត្ថិ់អីនេះ�ហឹ�ង
ចាាសិ!? ចាាសិ?

ឈាាម័�បូឡាាក្សា់ជាាបូ់
សិំនេះល់ៀក្សាបូំពាាក្សា់!

សិូីអនេះញ្ចឹឹះនេះ�ះ!? ខ្លួំ�ំ�បូញាាប់ូបូនេះងើើ�
នេះរៀបូើំស្វែ�គុនេះហើ�

នេះ�ានេះពី�យ!

នេះពីល់ដួ�ងខ្លួួ��
ឈឺនេះ�ាៗ...។

គុិត្ថិថ្នាា
នេះពីល់នេះរើសិសិ�មាាម័ �បូស្វែហល់មាា�
ម័ុត្ថិអី...។



វាាា—!!

�មាាម័នេះជុំើងកូ្សា� 
បូុក្សា�ត្ថិូវស្វែត្ថិម័ែង...!

នេះក្សាើត្ថិអីហឹ�ង!?

មាា�ម័�ុសិែ
�ត្ថិូវរបូួសិ...!

របូួសិ�មាាម័ថ្ងៃដួ

អត្ថិ់អីនេះ�។

នេះដ្ឋាា�ស្អាារមាា�ស្អាាាម័ម័ុត្ថិ

របូសិ់ដួូើម័ិ�ល់ចាាក្សា់ថ្នាាាំ

នេះដួើម័ែីជាាក្សា់ើ�ាសិ់

នេះ�ាះពីិ�ិត្ថិយនេះម័ើល់ឈាាម័សិិ�ណាាា។

នេះហើ��ិ�ា�នេះរឿង
ផ្ទាាាល់់ខ្លួួ��នេះល់ងនេះ�ើើ�

ស្វែបូក្សាអាារម័មណ៍
�បូុង�បូ�័ត្ថិឹស្វែ�ម័នេះ�ៀត្ថិ
ណាាា។

នេះហើ� នេះ�ាក្សាស្វែ�ួងខ្លួពសិ់
�ត្ថិូវនេះ�បូើម័ុបូ(Mop)នេះ�ា�ាម័វិ�័�។

�ិ�ា�នេះ�ា នេះរៀបូើំ�ុក្សាដ្ឋាាក្សា់សិ�មាាម័
នេះដ្ឋាា�ថ្ងៃដួ�នេះ� ម័ិ�នេះក្សាើត្ថិនេះ�ណាាា។
នេះដ្ឋាា�ស្អាារនេះ�ើងម័ិ�ដួ�ងថ្នាា
មាា�របូសិ់អែីនេះបាាះនេះចាាល់នេះនាាះនេះ�។

ចាាសិ...។

"កំ្សា��ងនេះពីល់ស្អាុាំម័ក្សា
គុួរនេះអាា�ខ្លាំាាើខ្លាំាាំងជាាងនេះពីល់
នេះផ្ទុែងនេះ�ៀត្ថិ"

នាាងឆ្នាំាាក្សា់ជាាប់ូក្សាឹ�ងនេះបូះដួូង
នេះហើ�។

インスリン

�សិល់ះ---�សិល់ះ---

មាា�អី!?មាា�អី!?

អត្ថិ់អីហឹ�ង!?អត្ថិ់អីហឹ�ង!?

អំស្វែបូងស្វែក្សាវអំស្វែបូងស្វែក្សាវ

ម័ិ�ល់រុញភាាាបូ់ម័ិ�ល់រុញភាាាបូ់
ឧបូក្សារណ៍ចាាក្សា់ថ្នាាាំឧបូក្សារណ៍ចាាក្សា់ថ្នាាាំ
អាាំងសិះុ�ល់ី�អាាំងសិះុ�ល់ី�

អាាើមាា�ឧបូក្សារណ៍ចាាក្សា់អាាើមាា�ឧបូក្សារណ៍ចាាក្សា់
ថ្នាាាំដួ៍ថ្ងៃ�នេះ�ៀត្ថិ...!ថ្នាាាំដួ៍ថ្ងៃ�នេះ�ៀត្ថិ...!



នេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់មាា�ស្វែក្សាែរៗខ្លួួ��

ស្អាាា�ម័ិ�ដួល់់

ដួ�ងើ�ាសិ់នេះ�ា?

សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�ក្សាស្វែ�ួងនេះ�ែើកាារ

ចាាំបាាើ់ណាាសិ់មាាាក្សា់ៗ�ល់់ដួ�ង

�ិងនេះគាារពីវិ�័�។

�ត្ថិ�ម័នេះ�ះ
ស្អាាក្សានេះម័ើល់នេះ�ើងវិញ
នេះខ្លួសិស្អាាាឌីីម័ែងនេះ�ៀត្ថិ។

ក្សាស្វែ�ួងខុ្លួសិ�បូស្វែហសិ
ថ្ងៃ�ត្ថិួអងិនេះើញម័ក្សានេះ�ះ
ដួូើអឹក្សាណាាអនេះញ្ចឹឹះ។ ហមឺ?

ថ្នាានេះម័ុើ?

អាាា...អាាា...

ចំំ�ុចំខ្មែដឹល់ត្រូត្ថិូវត្រូបុងត្រូបយ័ត្ថិនរៀ�ាឧសុាាហក់មមលាាងសុំអាាត្ថិអាាគាារ

កាារងាារទីី�ពសុ់

កាារងាាររៀ�ាក់ខ្មែ�ែងចំរៀងៀ�ត្ថិ

ដាាក់់សាាាក់”ក់ំពីុងជូូត្ថិសុំអាាត្ថិ”

កាារពាាក់់រៀត្រូសាាមនៃដឹ

នេះពីល់មាា��បូឡាាក្សា់ជាានេះដួើម័នេះ�ា�ីខ្លួពសិ់ សិូម័ជុំូត្ថិសិំអាាត្ថិ

នេះដ្ឋាា�វិ�ីស្វែដួល់បាា�ក្សាំណត់្ថិនេះ�ា�ាម័វិ�័�

�ិងមិ័�ជុំិះឬជាា�់នេះល់ើក្សាស្វែ�ួងនេះជុំើងឈរស្វែដួល់ម័ិ�ល់ូ។

ើំនេះពាាះក្សាស្វែ�ួងើនេះងូ�ត្ថិដួូើជាានេះ�ាខ្លាំាងនេះ�កាា�បូងិ�់

អាាើបូុក្សា�ងិិើក្សា�ាល់ជាានេះដួើម័ ដួូើនេះ�ះសិូម័�បូ�័ត្ថិឹ។

កាាល់ណាាថ្នាាាំជុំ�ម័ះបូុះ�ត្ថិូវថ្ងៃដួ អាាើបូងើរនេះអាា�រលាាក្សា

ដួូើនេះ�ះនេះពីល់នេះ�បូើ�បាាសិ់ សិូម័ពាាក្សា់នេះ�ស្អាាម័ថ្ងៃដួ។

នេះពីល់ក្សាំពីុងនេះ�ែើកាារ

នេះដួើម័ែីកាារពាារអឹក្សា

ឆ្លួងកាាត្ថិ់ើូល់

សិូម័ដ្ឋាាក្សា់ស្អាាាក្សា

សិរនេះសិរថ្នាា

“ក្សាំពុីងជុំូត្ថិសិំអាាត្ថិ”។

១

៣

២

៤



នេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ
ដ្ឋាាើ់ខ្លាំាត្ថិម័ិ�ស្វែម័�ស្វែត្ថិជាានេះរឿងអឹក្សាដួ៍ថ្ងៃ�នេះ�
គុឺជាាបូញ្ហាាាស្វែក្សាែរខ្លួួ��។

នេះដួើម័ែីនេះពីល់មាា�បូញ្ហាាានេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់អី

បាា�! ខ្លួំ�ំនេះបូែជាាាខ្លួំ�បូ�ងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ
នេះដ្ឋាា��បូ�័ត្ថិឹើំនេះពាាះ
សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័� 

�ំនាាក្សា់�ំ�ងជាាម័ួ�
អឹក្សារួម័កាារងាារជាា�ម័ម�ា

ក្សា៏សិំខ្លាំា�់ស្វែដួរណាាា។

ខ្លួំ�ំើង់នេះអាា�ចាាំថ្នាា
កាារនេះគាារពីវិ�័�ជាា
កាារនេះគាារពី"ខ្លួួ��ឯង", "�គុួស្អាារ" 
�ិង"ជុំីវភាាពី"។

ហឹ�ងនេះហើ�ៗហឹ�ងនេះហើ�ៗ

សុ�ក់ាាខ្មែសុែងយល់់តាាមរយះ

 គំំ�ូរ/រូបថត្ថិ

នេះ�ាះស្អាាាល់់អំពីីនេះ�គាាះថ្នាាាក្សា់ស្វែដួល់បូងើបូ់ក្សាឹ�ងនេះពីល់ក្សាំពីុងនេះ�ែើកាារនេះ�ាក្សាស្វែ�ួងកាារងាារ!

កាារហែឹក់ហ្គាាត្ថិ់បាាា�់ត្រូបម៉ាាណីរៀត្រូគាាះថ្នាាាក់់ 
(KYT or Kiken Yochi Training)

រៀ�ះជាាចំំ�ុចំនៃ�
រៀត្រូគាាះថ្នាាាក់់!

ម័ិ��ត្ថិូវនេះ�ើងនេះល់ើក្សាស្វែ�ួង
ល់ុបូលាាងម័ុខ្លួ។

ម័ិ��ត្ថិូវ�ុក្សានេះចាាល់
ឧបូក្សារណ៍សិ�មាាប់ូ
ជុំូត្ថិសំិអាាត្ថិ។

ស្អាាាក្សា”ក្សាំពីុងជុំូត្ថិសិំអាាត្ថិ”
�តូ្ថិវដ្ឋាាក្សា់នេះ�ាមាាត្ថិ់ើូល់។

សាាក់គំ�ត្ថិរៀមើល់ថ្នាាក់ខ្មែ�ែងណ្តាារៀត្រូគាាះថ្នាាាក់់!
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សុូមសាាក់គំ�ត្ថិរៀមើល់ថ្នាាម៉ាា�ចំំ�ុចំរៀត្រូគាាះថ្នាាាក់់រៀ�េងរៀទីៀត្ថិខ្មែដឹរឬរៀទី។



�ល់់ដួ�ង�ាម័រ�ះមាាាង់ហា៎ាាក្សា់(Manga)

ពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពីអនាាម័យនៃ�ឧសុាាហក់មមលាាង
សុំអាាត្ថិអាាគាារ

នេះបាាះពីុម័ពផ្ទុ�ា�ស្វែខ្លួ3ឆ្នាំាាំ2020

នេះបាាះពីុម័ពផ្ទុ�ា�នេះដ្ឋាា�៖ �ក្សាសិួងសិុខ្លួុមាាល់ភាាពី�ិងកាារងាារ
នេះរៀបូើំគុនេះ�មាាងនេះដ្ឋាា�៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.
�តួ្ថិត្ថិពីិ�ិត្ថិយ�ិពី�ែនេះដ្ឋាា�៖ គុណៈក្សាមាាា�ិកាារនេះល់ើក្សាក្សាម័ពសិ់កាារនេះរៀបូើំសិមាាារៈអបូ់រំសិែីពីីសិុវត្ថិិិភាាពី
 អនាាម័័�កាារងាារ

ក្សាិើឹកាារនេះរៀបូើំសិមាាារៈអបូ់រំសិែីពីីសិុវត្ថិិិភាាពីទាំាក្សា់�ង��ង ឧសិ�ាហក្សាម័មលាាងសិំអាាត្ថិអាាគាារ
ផ្ទុល់ិត្ថិនេះដ្ឋាា�៖ Sideranch Inc. 

�ំនាាក់្សា�ំ�ងម័ក្សានេះ�ើងសិែីពីីឯក្សាស្អាារនេះ�ះ

ស្វែផ្ទុឹក្សាសិុវត្ថិិិភាាពី កាារិ�ាល់័�សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�
នាា�ក្សាដ្ឋាាា�សិែង់ដ្ឋាារកាារងាារ �ក្សាសិួងសិុខ្លួុមាាល់ភាាពី�ិងកាារងាារ


