
វីដីេ�អូូដេ�ះត្រូ�ូវីបា�ដេ�ៀបដេ�ៀងដេ�ើងដេ�ើម្បីីីឲ្យយអូនកដេ�ើើកា�ដេ�កន្លែ�ែងកា�ងា�ន្លែ�លដេត្រូបើត្រូបាស់់ម៉ាា សីី់�ន្លែកច្នៃ�នអាហា�

�ូ�ជាត្រូបដាប់ឈូូស់�ិងម៉ាា សីី់�ត្រូក�ីកអា�សិ់កាពីីមូ្បីលដាា �ច្នៃ�សី់វី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ។

ន្លែស់ើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីី វី�ល

សី់វី�ិិ ភាពីអូនាម័្បីយច្នៃ�កា�ងា�ន្លែកច្នៃ�នអាហា�

食品加工の安全衛生
まん が で わ か る ភាសាន្លែ�ែ�

クメール語



ដេ�ង៖ ត្រូកសួ់ងសី់ខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសី់�ីម៉ាលភាពី

«សិា�ភាពីដេកើ�ដេ�ើងច្នៃ�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�ន្លែបងន្លែ�កតាម្បីមូ្បីលដេ��ី(ឆ្នាំន ំ២០១៨)» (ឆ្នាំន ំ២០១៩)

�ំ�ួ�ម្បី�ីស់សដេ�ះគឺំអូនកសាែ ប់ឬ�បួស់ន្លែ�លឈូប់ស់ត្រូម៉ាកចាប់ពីី៤ច្នៃ�ៃដេ�ើង

1 មី្បី�/កកិ� 758 នាក់

2 ត្រូ�ូវីបា��ប/ត្រូ�ូវីបា�ទាក់�ូល 721 នាក់

3 បាះ�ឹងវី�ិីម៉ា�សី់�ីណ្ហហ ភាពី�ពស់់/ទាប 70 នាក់

4 បីកត្រូ�ូវី 27 នាក់

5 ខាា �/ធ្លាែ ក់ម្បីកពីីដេលើ 23 នាក់

�ំ�ួ�ន្លែបងន្លែ�កតាម្បីមូ្បីលដេ��ីដេត្រូ�ះថ្នាន ក់
(ម៉ាា សីី់�ន្លែកច្នៃ�នអាហា�)

ច្នៃ�ៃដេ�ះដេយើងដេ�ៀ�ពីី
សី់វី�ិិភាពីអូនាម័្បីយដេ�កនីង

វីស័ិ់យកា�ងា�ន្លែ�លដេត្រូបើត្រូបាស់់
ម៉ាា សីី់�ន្លែកច្នៃ�នអាហា�។

«មី្បី�/កកិ�» ដេត្រូ�ើ�ជាងដេគំ...។

ដេ�ើម៉ាា សីី់�ស់ត្រូម៉ាប់ន្លែកច្នៃ�នអាហា�
ម៉ា��ូ�ជាអូើី�ែះន្លែ��?

ត្រូបដាប់ឈូូស់បន្លែ�ែ�ិងសា�់
ក៏ជាម៉ាា សីី់�ន្លែកច្នៃ�នអាហា�

ន្លែ��ន្លែម្បី�ដេ�?

ដេតាះ ម្បីកដេម្បីើល
សិា�ភាពីដេកើ�ដេ�ើងច្នៃ�

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�។

�ូ�ដេម្បីើលមូ្បីលដេ��ីសំ់ខា�់
ច្នៃ�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�។

បា�/ចាា !

ដេត្រូ�ពីីដេ�ះ
ឮថ្នាម៉ា�

ម៉ាា សីី់�កិ�ដេម្បីៅ�ិង
ម៉ាា សីី់�កា�់មី្បី �ិង

កិ�ដេម្បីៅមី្បី។

ម៉ា�ដេត្រូ�ើ�
ត្រូបដេភិ�ន្លែម្បី�។



ន្លែម្បី�ដេ�ើយ។

«ត្រូ�ូវីបា��ប/ត្រូ�ូវីបា�ទាក់�ូល»
ងាយបងកដេត្រូ�ះថ្នាន ក់�ំខាែ ំងណាស់់។

មិ្បី�ន្លែម្បី�ន្លែ�ម៉ាា សីី់�ន្លែកច្នៃ�នអាហា��ូ�ជាម៉ាា សីី់�ត្រូក�ីកដេ�

ដេ�ដេ�ង�ត្រូកជាដេត្រូ�ើ�ន្លែ�លដេត្រូបើម៉ាា សីី់��ញី�ំ�ិញដេដាយន្លែ�សពា�

ក៏ម៉ា�ន្លែ�នកវីលិដេត្រូ�ើ�ន្លែ��។ ក�ណី្ហត្រូ�ូវីបា�ទាក់�ូលកនីងម៉ាា សីី់�

ដេ�ើយ�ង�បួស់�ៃ�់ក៏ម៉ា�ន្លែ��។

វាម៉ា�កម៉ាែ ំងទាញ
ខាែ ំង�ល់ម្បីែឹង�ង?

ម៉ាា សីី់��ញី�ំ�ិញដេដាយន្លែ�សពា�
វីលិយឺ�ៗ ដេ�ើើឲ្យយងាយគិំ�ថ្នាវាមិ្បី�អីូ
បាីន្លែ�ែវាម៉ា�កម៉ាែ ំងទាញខាែ ំង ន្លែ�ល

ដេ�ើើឲ្យយមិ្បី�អា��ប�បា�
�ិងទាញ�ែួ�ទំាងមូ្បីល�ូល។

ដេ�ើដេ�ើើ�ូ�ដេម្បីាែ�
ដេ�ើបអា�បងាក �កំីឲ្យយ
ម៉ា�កា�ទាក់�ូល?

ពិី�ិ�យដេម្បីើលមួ្បីយៗ

លំបាកណាស់់…។

សំ់ខា�់ឲ្យយន្លែ�ត្រូបយ័�ន កំីឲ្យយ
ទាក់�ូលបា�ដេ�ើយ ន្លែម្បី�ដេ�?

កា�ដេ��ពីវី�័ិយ
មិ្បី�ន្លែម្បី�ដេ�ើម្បីីីន្លែ��ែួ�ឯងដេ�

វាក៏ម៉ា�សា�ៈសំ់ខា�់
ដេ�ើម្បីីីកំីឲ្យយអូនកជំីីវីញិ
�ង�បួស់�ងន្លែ��!!

បា�!

ត្រូបក�ណាស់់ថ្នាសាមីី្បី�ែួ�ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន

ត្រូ�ូវីពិី�ិ�យដេម្បីើលវាឈូប់វីលិដេ�ើយ

ដេ�ើបដេ�ន្លែកី�។ ដេ�ើម្បីីីដេ�ើើកា�ត្រូបកបដេដាយ

សី់វី�ិិភាពី កន្លែ�ែងកា�ងា��ីមួ្បីយៗគឺំម៉ា�វី�័ិយ។

សំ់ដេលៀកបំពាក់បាះ�ឹង�ួម៉ាា សីី់�កំពីីងវីលិ
ដេ�ើើឲ្យយទាក់�ូលបងកឲ្យយបាក់ឆ្អឹឹឹងត្រូម៉ាម្បីច្នៃ�

�ិងច្នៃ�ក៏ម៉ា�ន្លែ��។

ហា?



ភាគំដេត្រូ�ើ�ដេគំគិំ�ថ្នា
ទាល់ន្លែ�ដេត្រូបើកំាបិ�

ដេ�ើបអា�«មី្បី�/កកិ�»
ន្លែ�ដេពីលដេត្រូបើម៉ាា សីី់�ឈូូស់
ក៏អា�ដេកើ�ម៉ា�បា�ន្លែ��។

ដេទាះបីជាម៉ាា សីី់�អូ�់វីលិក៏ដេដាយ
ត្រូបសិ់�ដេបើដេត្រូបើច្នៃ��ដេ�បាះន្លែ�ែកំាបិ�ឈូូស់

អា��ឹងបងកឲ្យយម៉ា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់�ំ
��ូ��ល់ដា�់ត្រូម៉ាម្បីច្នៃ�។

ក៏ម៉ា�ក�ណី្ហ�បួស់ដេដាយសា�

«បាះ�ឹងវី�ិីម៉ា�សី់�ីណ្ហហ ភាពី�ពស់់/ទាប»។

ដេ�ើើឲ្យយ�លាកន្លែម្បី�ដេ�?

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ។

ដេតាះ

ដេ�កន្លែ�ែងជាក់ន្លែស់ែង

ពិី�ិ�យដេម្បីើល!

អា�ម៉ា�ក�ណី្ហ�លាកដេដាយសា�
បាះ�ឹងវី�ិីត្រូ�ជាក់ខាែ ំង�ូ�ជា

�ឹកកកស់ៃួ��ិងវី�ិីកកជាដេ�ើម្បី។

ត្រូបសិ់�ដេបើ�ង�បួស់មិ្បី�អា�ដេ�ើើកា�បា�

ដេ�ើើឲ្យយត្រូគំួសា�បា�ម្បីភ�ង

ដេ�ើយន្លែ�នកដេស់�ាកិ�ចក៏លំបាកន្លែ��...។
�ូដេ�នះដេ�ើយ កា�ដេ�ើើស់កម្បីែភាពី

ត្រូបកបដេដាយកា�ត្រូបុងត្រូបយ័�ន

គឺំសំ់ខា�់ណាស់់។

ឧទា��ណ៍្ហ ដេពីលលាងស់មឹ៉ា�
ម៉ាា សីី់�ឈូូស់ ត្រូ�ូវីពាក់ដេ�សាម្បីច្នៃ�កា�ពា�

ន្លែ�ល�ត្រូម្បីូវីឲ្យយដេត្រូបើដេ�ើបល។ឹ

ដេពីលបាះ�ឹងវី�ិីមី្បី� ត្រូ�ូវីដេ�ើើកា�ដេដាយ
ត្រូបុងត្រូបយ័�ន �ិងដេ��ពីវី�័ិយ។

អូូ យល់ដេ�ើយ…



�ឺីម្បី
�ីបំ�ី��ប់ដេ�ើយ។

បងត្រូបធ្លា�!

ច្នៃ�ៃដេ�ះ
ជីប់លាង�ង

ត្រូ�ូវីឆ្នាំប់ដេ�វីញិ
ឲ្យយបា�ដេលឿ�។

មិ្បី�ទា�់
�ប់ដេ�។

ច្នៃ�ៃដេ�ះដេវី�ស់មឹ៉ា�
ម៉ាា សីី់�ដេនាះអីូ?

�ំីំ�ឹង
ដេ�ើើភាែ ម្បី!

កំីដេដាយសា�ម៉ា�ណា�់
ដេ�ើយដេ�ើស់ត្រូបន្លែ�ស់ឲ្យយដេសាះ!

ត្រូបសិ់�ដេបើ�ូ��ល់�ង
វាត្រូ�ូវីម៉ា�ដេ��ីដេ�ះ។

ធ្លាែ ប់ដេ�ើើដេ�ើយ
មិ្បី�អីូដេ�!

មិ្បី�អីូដេ�
ដេទាះបីមិ្បី�ម៉ា�ដេ�សាម្បីច្នៃ�

វាជាកា�ងា�
ដេ�ើើ�ូ��ល់�ង។

�ំបូង
ត្រូ�ូវីលាងន្លែ�ែ

កំាបិ�ឈូូស់...។

អីូដេគំ?
ដេ�សាម្បីច្នៃ�កា�ពា�

ដេ�ឯណា?

ក�ណី្ហ�ី១



ក�ើក់ន្លែបបដេ�ះ
មិ្បី�ងាយ

លាងស់មឹ៉ា�ដេ�។

�ង់ឆ្នាំប់ត្រូ��ប់
ដេ�វីញិ�ង។

ដេអូ!?

ឈូឺ! មី្បី�ច្នៃ�បា�់!!

�ាងមិ្បី��នឹង!?

ឈូឺ!!

ឈាម្បី!
ប�ាប់ដេពី�យ!!
ប�ាប់ដេពី�យ!!!



សំី់ដេទាស់

អូ�់អីូដេ�ឬ?

សំ់ណាងដេ�ើយមិ្បី�ម៉ា�ដេ�ឿង�ំ�ំី។
បាីន្លែ�ែ ដេពីលស់មឹ៉ា� ត្រូ�ូវីន្លែ�យ័�ន

ដេបើមិ្បី��ូដេចាន ះដេ��ឹងដេ�ើើឲ្យយ�ង�បួស់!

�បួស់ច្នៃ�
�ែ �បញ្ហាហ �ំ�ំីដេ�

ន្លែ�ដេដាយសា�បាះត្រូ�ូវីកាល
សូ់ម្បីដេ�ម្បី�ាី�ដេពី�យ

ពិី�ិ�យដេម្បីើលដេ�ើបបា�។

ដេពីលលាងកំាបិ�
ត្រូបយ័�នកំីឲ្យយមី្បី�ច្នៃ�ឬត្រូម៉ាម់្បីច្នៃ�
គឺំត្រូ�ូវីពាក់ឧបក�ណ៍្ហកា�ពា�!

ត្រូបសិ់�ដេបើមិ្បី�ដេ�ើញឧបក�ណ៍្ហកា�ពា�
ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើម្បី សូ់ម្បី�យកា�ណ៍្ហ។

�ំីំ�ឹងដេ�ៀប�ំ�បស់់�ែីឲ្យយភាែ ម្បី។

ដេពីល�ែ �លំ�ឹង
ត្រូបសិ់�ដេបើយកដេអូបាីង�ីស់

វាដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ដេដាយសា�អា��ឹង
មី្បី�ច្នៃ�ដេដាយកំាបិ�ម៉ា��លនា។

ដេពីលធ្លាែ ប់ដេ�ើយ
គឺំដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ជាងដេគំ!

ដេ�ើម្បីីីកា�ពា�
�ែួ�ឯង គឺំត្រូ�ូវី
ដេ��ពីវី�័ិយ។

បា�!
�ំីំ�ឹងត្រូបុងត្រូបយ័�ន!!

ដេពីលកា�់ន្លែ�ត្រូបញាប់
កា�់ន្លែ�មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេ�ើើកា�

វី�ិិ�័័យដេដាយ�ិ�ែឯង។

បនាា ប់ម្បីកដេ�ៀ� ឥ�ា ដេស់ើម្បី
ងាយ�ឹង�អិូល

ដេទាះបីត្រូបញាប់�ាងណា
ក៏មិ្បី�ត្រូ�ូវី��់ដា�់ខា�់!

ប�ាប់ដេពី�យ



ដេតាះ

ត្រូ�ូវីដាក់វី�ិីធ្លា�ីដេ�ើម្បី

�ូលម៉ាា សីី់�ត្រូក�ីក

ជួីយ�ន ប�ែិ�ម្បីក។

បា�!

!

ម៉ា�អីូក៏ដេដាយ
សូ់ម្បីត្រូបាប់ម្បីក!

�ំីំជួីយ!

បា�
អូ�គីំណ្ហ។

ចំាប�ែិ�បា�ដេ�?

ដេម្បីើលដេ�

�ូ�ជាពិីបាក

�ិ�យត្រូ�ូវី�ន ...។

បា�
មិ្បី�ម៉ា�អីូ�ំ�ំីដេ�។

ដេ�ើ�បួស់ឯង
ន្លែលងអីូដេ�ើយ?

ត្រូបធ្លា�កំពីីង

ដេ��ំីំដេ�ើយ

សូ់ម្បីចំា

ប�ែិ�ណាា ។

��់បា��ិ�យ

�ឹងន្លែម្បី� ន្លែ�

សិ់ស់ស�ីង

�បួស់�សាប់�ង...។

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ ដេម្បីៅដេ�ះ

ដាក់គំ��ន �ង�ពស់់

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ណាស់់

កំីដេ�ើើន្លែ�ម៉ាន ក់ឯង។

ត្រូបន្លែ�លបាីណឹឹ្ហង
�ំីំម៉ាន ក់ឯង

ក៏អា�ដេ�ើើបា�ន្លែ��...!

�ំបូង
ត្រូ�ូវីបិ�កីងតាក់

ម៉ាា សីី់�ត្រូក�ីក...។

អូូយ
�ៃ�់...!

បា�!
ក�ណី្ហ�ី២



�ី �ីបំ�ី�
ដាក់�ូលបា�

ដេ�ើយ...

ឱ?

អាា ហា!?

អូូ...!

ឱ!?

អាា !?

ន្លែណ្ហា !
ដេកើ�អីូ�នឹង!?

�អិូល

កម្បីពប់ដេត្រូ�ើ�
ត្រូ��់ដេបើ...។

សិ់ស់ស�ីង!?



សំី់
សំី់ដេទាស់

កំីស់ដេត្រូម្បី�ដេដាយ�ែួ�ឯង
ត្រូ�ូវីដេ��ពីវី�័ិយ �ិង

កា�ន្លែណ្ហនំា។

�ង់ដេម្បីៅ�ៃ�់
ជាដេ�លកា�ណ៍្ហ

មិ្បី�ត្រូ�ូវីគំ��ន �ពស់់ដេពីកដេ�
ដេបើអូ�់ជីដេត្រូម្បីើស់

ដេពីល�ម៉ាែ ក់ពីីកន្លែ�ែង�ពស់់
ត្រូ�ូវីដេ�ើើ�ន ពីី�នាក់។

ពួីកឯងទំាងពីី�
កំពីីងដេ�ើើអីូ...។

ត្រូ��់ន្លែ�ជំា
សំ់ណាងដេ�ើយ...។

បះិះ�ឹង
អូស់់ច្នៃ�!

ត្រូ�ូវីពិី�ិ�យដេម្បីើលដេដាយផ្ទាា ល់
ថ្នា�ួម៉ាា សីី់�ពិី�ជា

ឈូប់វីលិទំាង�ស់ុងន្លែម្បី�។

�ិ�យអីូ�ឹងដេ�!

ដេពីលដេលើក�បស់់�ៃ�់
សំ់ខា�់គឺំម៉ា�ឥ��ិប�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី។

ដេពីលដេលើក ដេបើ�ដេងកះដេយើង�ពស់់
�ឹងម៉ា�ហា�ិភ័ិយ�ពស់់កនីងកា�

បងកឲ្យយឈូឺ�ដេងកះ។

ដេទាះបីជាបិ�កីងតាក់
ម៉ាា សីី់�ត្រូក�ីកដេ�ើយកែី
ក�ណី្ហ�ែះក៏�ួម៉ាា សីី់�
ដេ�ន្លែ�វីលិ�ិ�ៗន្លែ��

ម៉ាា សីី់�ត្រូក�ីក�ែីៗដេ�ះម៉ាា សីី់�ត្រូក�ីក�ែីៗដេ�ះ

ម៉ា�ភាា ប់សំ់ណាញ់ម៉ា�ភាា ប់សំ់ណាញ់
កា�ពា�កំីឲ្យយទាក់�ូល។កា�ពា�កំីឲ្យយទាក់�ូល។

ម្បីាាងដេ�ៀ� ដេម្បីៅ�ស់ូវីសាលី
ន្លែ�ល�យបាា យដេលើឥ�ាងាយដេ�ើើឲ្យយ�អិូល

�ូ��ឹក�ឹង �ូដេ�នះកំី��់ជាដា�់ខា�។

ដេ�ើយត្រូ�ូវីពាក់ន្លែស់ីកដេជីើង
កា�ពា��អិូលឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី។

មិ្បី��ឹកសាែ �ថ្នា...
២នាក់ដេ�ះ

ស់និ�ធសាន ល�ល់ថ្នាន ក់
�ូលប�ាប់ដេពី�យជាមួ្បីយ

�ន �ឹងដេសាះ...។

ពួីកឯងទំាងពីី�
ចាប់ច្នៃ��ន ដេ�ើើជា

អូនកកំន្លែបែងដេម្បីា�ន្លែ��?

ប�ាប់ដេពី�យ



អីូដេគំ?

�ឹកមី្បី��ូ�ជា
មិ្បី�លដឹេសាះ...។ ម្បីសិលមិ្បីញ

�ឹកត្រូជីុលដេ��ឹង។

តំាងពីីត្រូពឹីកម្បីក

កនីង�ែួ��ូ�មិ្បី��ស់ួល។

អូ�់អីូដេ�?

គួំ�ន្លែ�
ស់ត្រូម៉ាកដេ�។

មិ្បី�អីូដេ�មិ្បី�ទា�់

�ល់ថ្នាន ក់ត្រូ�ូវីស់ត្រូម៉ាកដេ�។

កំីដេ�ើើ�ួស់កម៉ាែ ំង

អីូណាា ។

ភាែ ម្បីៗ ដេបើស់ត្រូម៉ាក

នំាដេអាយ�ខំា�អូនកជំីីវីញិ...។

ម្បីាាងដេ�ៀ�
ដេ�ើម្បីីីត្រូគំួសា�

�ំីំត្រូ�ូវីន្លែ�

�ំត្រូបឹង�កលីយ!

អូ�គីំណ្ហ។

ក�ណី្ហ�ី៣



គួំ�ន្លែ�
ស់ត្រូម៉ាក�ិ�ដេ�។

ដេអូ...?

អាា ....។

�ីដេ�ះឲ្យយ�ំីំជំី�ួស់�ីះ

ចំា�ំីំត្រូបាប់ដេ�

ដេលាកត្រូបធ្លា�។

! អូូ!

�ាងមិ្បី�

ដេ�ើយ!?
ទាក់�ូលកនីងម៉ាា សីី់��ញី
�ំ�ិញដេដាយន្លែ�សពា�។

ដេ�ើម៉ា�ដេ�ឿងអូើី
ដេកើ�ដេ�ើង?



�ូ�ជាកំពីីង
ដេ�ែ �ែួ�!

យល់អូ�់?

ដេពីលធ្លាែ ក់�ូល�ួបងើិលច្នៃ�
ម៉ាា សីី់��ញី�ំ�ិញដេដាយន្លែ�សពា�

អា�ដេ�ើើឲ្យយម៉ា��បួស់�ៃ�់
�ូ�ជាបាក់ឆ្អឹឹឹងជាដេ�ើម្បី!

ដេពីលមិ្បី��ស់ួល�ែួ�

ត្រូបសិ់�ដេបើស់ម្បីែឹងដេម្បីើល

ម៉ាា សីី់��ញី�ំ�ិញដេដាយ

ន្លែ�សពា�

អា�នំាឲ្យយម៉ា�អា�ម្បីែណ៍្ហ

មិ្បី��ស់ួល។

ដេ�ដេពីលមិ្បី��ស់ួល�ែួ�

ត្រូ�ូវី�យកា�ណ៍្ហត្រូបាប់ថ្នាន ក់ដេលើ

ដេ�ើម្បីីីស់ត្រូម៉ាក!

ចាា  �ឹងដេ�ើយ។

ចា
ចាា ។

ត្រូបសិ់�ដេបើដេ�ើញ
អូនកជំីីវីញិមិ្បី��ស់ួល�ែួ�

សូ់ម្បីត្រូបញាប់�យកា�ណ៍្ហ។

សូ់ម្បីន្លែ�ទំាសី់�ភាពី
ឲ្យយបា�ល។ឹ

សូ់ ម្បីីីន្លែ�ឈូ�
ក៏ពិីបាក់កនីង�ែួ�
ន្លែ�� ន្លែម្បី�ដេ�?

ច្នៃ�ៃដេ�ះ

ត្រូ��ប់ដេ�

ស់ត្រូម៉ាក�ីះ។

ចាា ...។
សំី់ដេទាស់...។

កា�ត្រូបឹង�ួស់កម៉ាែ ំង

អា�បងកដេត្រូ�ះថ្នាន ក់។

ដេយើងដេ�ើើកា�ដេ�ើម្បីីីត្រូគំួសា�
�ឹងមិ្បី�ត្រូ�ូវីឲ្យយពួីក��់

បា�ម្បីភដេ� ត្រូ�ូវីដេ�?

វាអា��ឹង

ដេ�ើើឲ្យយអូនក�ច្នៃ�

�ូលពាក់ព័ី�ធ

ន្លែ�ម្បីដេ�ៀ��ង។



�ំណី្ហ�ត្រូបុងត្រូបយ័�នជាមួ្បីយកា�ងា�ន្លែកច្នៃ�នអាហា�

ដេពីលដេត្រូបើច្នៃ�លាងន្លែ�ែកំាបិ� �ូ�ត្រូបយ័�នមី្បី�កំាបិ�។

ម្បីាាងដេ�ៀ� កា�លាងដេដាយច្នៃ��ដេ�គឺំដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ណាស់់។

ត្រូ�ូវីពាក់ដេ�សាម្បីច្នៃ�ដេពីលដេ�ើើកា�។

��ូ �ិងម៉ាា សីី់�ត្រូក�ីក ម៉ាា សីី់��ញី�ំ�ិញដេដាយន្លែ�សពា�។ល។

ដេទាះម៉ា��លនាយឺ�ន្លែម្បី� វាត្រូ�ូវីបា�ទាញដេដាយកម៉ាែ ំងខាែ ំង។

ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�នដេត្រូពាះវាអា�បងកដេត្រូ�ះថ្នាន ក់�ំ។ 

�ូ�ត្រូបុងត្រូបយ័�ន�ឹងន្លែ�ែកំាបិ�

�ូ�ដេ��ពីវី�័ិយ

�ូ�ត្រូបុងត្រូបយ័�ន�ួម៉ាា សីី់�កំពីីងវីលិ

ត្រូ�ូវីអូ�ីវី�ែ 4S ឲ្យយបា�ខាា ប់�ាួ�

ត្រូ�ូវីយល់ឲ្យយ�ាស់់អំូពីីវី�័ិយកន្លែ�ែងដេ�ើើកា� ដេ�ើយ

ពិី�ិ�យជាត្រូបចំា។ ដេពីលម៉ា�សិា�ភាពី�ីស់ពីី�ម្បីែតា

�ំបូងត្រូ�ូវី�យកា�ណ៍្ហដេ�ថ្នាន ក់ដេលើសិ់�។

�ល់ច្នៃ�ៃត្រូ�ូវីបដេងកើ�ឲ្យយម៉ា��ម៉ាែ ប់4S* 

ដេ�ើយមិ្បី�ត្រូ�ូវីបដេណាែ យឲ្យយម៉ា�អូងគដេ��ីបងកដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ដេ�ើយ។

*ព័ី�៌ម៉ា�លម្បីឹិ�សូ់ម្បីដេម្បីើល«មូ្បីលដាា �ត្រូគឹំះច្នៃ�សី់វី�ិិភាពី
�ិងកា�កា�ពា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីីវី�ល(ឯកសា�អូប់��ំមួ្បី»

ត្រូបសិ់�ដេបើ�ូ��ល់�ង
វាត្រូ�ូវីម៉ា�ដេ��ីដេ�ះ។

ធ្លាែ ប់ដេ�ើើដេ�ើយ
មិ្បី�អីូដេ�!

មិ្បី�អីូដេ�
ដេទាះបីមិ្បី�ម៉ា�ដេ�សាម្បីច្នៃ�

វាជាកា�ងា�
ដេ�ើើ�ូ��ល់�ង។

ក�ើក់ន្លែបបដេ�ះ
មិ្បី�ងាយ

លាងស់មឹ៉ា�ដេ�។

ដេអូ!?

ឱ!?

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់គឺំ
ដេ�ន្លែកី�ៗ�ែួ�

ដេស់ាើ�ន្លែ��ឹកសាែ �មិ្បី��ល់
�ឹងដេ�?

ដេតាះ�លឹំក

អំូពីីក�ណី្ហសិ់កា

ដេ��ីដេ�ះម្បីែងដេ�ៀ�។

ដេ�ើកន្លែ�ែងដេ�ើស់ត្រូបន្លែ�ស់

�បស់់�ួអូងគទំាងឡាយ 

ម៉ា��ូ���ណា�ែះ?
អីូដេគំ? 

�ិ�យថ្នាដេម្បីា�?

ដេ�ើម្បីីីឲ្យយម៉ា�សី់វី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ
ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា� ចំាបា�់ត្រូ�ូវីម៉ា�កា�ដេ��ពីវី�័ិយ

�ិងសាែ ��ីយក�ិ�ែ�ីកដាក់ពីីម្បី�ីស់សត្រូគំប់�ន ។



�ូ�ត្រូបុងត្រូបយ័�ន�ំណី្ហ�ទំាងដេ�ះ!

ព័ី�៌ម៉ា�ជំី�ួយដេ�ើម្បីីីសី់វី�ិិភាពី �ិងសី់�ភាពី!ព័ី�៌ម៉ា�ជំី�ួយដេ�ើម្បីីីសី់វី�ិិភាពី �ិងសី់�ភាពី!

កា�ន្លែកច្នៃ�នអាហា�

�ូ�ត្រូបុងត្រូបយ័�ន
កា��លាកដេដាយកដេ�ែ  �ិង�ឹកកក

ដេបើម៉ា�អា�ម្បីែណ៍្ហថ្នាដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ មិ្បី�ត្រូ�ូវី

សាា ក់ដេស់ាើ�ដេ� ត្រូ�ូវី�ី�បះី�ីងបញ្ឈឈប់ភាែ ម្បី!

មី្បី�ចាប់ដេ�ែើម្បីដេ�ើើកា� �ូ�ពិី�ិ�យប�កិាា
សី់វី�ិិភាពីដេ�ើ�ំដេណ្ហើ �កា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវីដេ�!

ត្រូ�ូវីដេស់ែ�កពាក់ឯកស់ណាា �
ឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី!

ល!ឹ
�ំីំ�ឹងដេ��ពីវី�័ិយ 

ដេ�ើយ�ំត្រូបឹងដេ�ើើកា��ល់ច្នៃ�ៃ!

ដេ�ើម្បីីីកា�ពា�

ដេពីលម៉ា�អូើីដេកើ�ដេ�ើង

កា�ត្រូបា�ស័់យទាក់�ង�ន

ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា�

គឺំម៉ា�សា�ៈសំ់ខា�់ណាស់់។

�ូ��ងចំាថ្នា
កា�ដេ��ពីវី�័ិយគឺំជាកា�

កា�ពា�«�ងកាយ» «ត្រូគំួសា�» 
«កា��ស់់ដេ�»។

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�
ដា�់ខា�មិ្បី�ន្លែម្បី�ត្រូ��់ន្លែ�ជាដេ�ឿង

អូនក�ច្នៃ�ដេ�គឺំជាដេ�ឿងន្លែ�លអា�ដេកើ�
ដេ�ើងន្លែកី��ែួ�ដេយើង។



ដេ�ញ�ាយន្លែ�មី្បីនា ឆ្នាំន ំ២០២១

ដេ�ញ�ាយដេដាយ៖ ត្រូកសួ់ងសី់ខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសី់�ីម៉ាលភាពី

ដេ�ៀប�ំដេដាយ៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.

ស់�កា�ដេដាយ៖ ត្រូកមុ្បីកា�ងា�ដេ�ៀបដេ�ៀងស់ម៉ាភ �ៈអូប់�សំ់ែី ពីីសី់វី�ិិ ភាពី

ពាក់ព័ី�ធ�ឹងកា�ន្លែកច្នៃ�នអាហា�

�លិ�ដេដាយ៖ Sideranch Inc.

ន្លែស់ើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីី វី�ល

សី់វី�ិិ ភាពីអូនាម័្បីយច្នៃ�កា�ងា�ន្លែកច្នៃ�នអាហា�

ន្លែស់ើងយល់តាម្បី�យៈ�បូភាពី

ន្លែស់ើងយល់ពីីហា�ិភ័ិយបងកប់កនីងកន្លែ�ែងដេ�ើើកា�!

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

�ូ�គិំ�ថ្នាហា�ិភ័ិយម៉ា�ដេ�កន្លែ�ែងណា�ែះ!

�ូ�គិំ�ថ្នាម៉ា��ំណី្ហ�ហា�ិភ័ិយដេ�សងដេ�ៀ�ន្លែ��ឬដេ�។

ដេ�ះជា�ំណី្ហ�
ហា�ិភ័ិយ!

កា�ងាកដេម្បីើលកន្លែ�ែង

ដេ�សងដេពីលកំពីីងដេ�ើើកា�

គឺំដេត្រូ�ះថ្នាន ក់។

ត្រូបយ័�ន�លាក

ដេដាយសា��ំហាយ។

ដេពីលយកវី�ិីដេ�សងដេ�ញ

ត្រូ�ូវីដេ�ើើដេ�ដេពីលម៉ាា សីី់�

ឈូប់ទំាង�ស់ុង។



កន្លែ�ែង�ំនាក់�ំ�ងពាក់ព័ី�ធ�ឹងឯកសា�ដេ�ះ

ត្រូកសួ់ងសី់ខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសី់�ីម៉ាលភាពី

ម្បី�ាី�ស់ែង់ដា�កា�ងា�

ន្លែ�នកសី់វី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ

កា��ិល័យសី់វី�ិិភាពី


