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飲食料品製造業の安全衛生
យ័ល់�ឹងតាៅម្មរយ័ះមាាៅង់ហាាៅក់(Manga)
��ស្សាុវ�ិិភាៅ�អ�ៅម្ម័យ័ដៃនុឧស្សាាៅហកម្មម ផលិ�អាៅហាៅរនុិងនៅ�ស្សាជ្ជៈៈ�

ん が でで わ か る ភាៅសាៅដែខមរ
クメール語版



ចំំនួួនួករណីីកើកើតមាានួកើ��ា�កាារ(Rosai)

កើ�ាង៖ �កសួួងកសួិកម្មមរុកាាា��មាាញ់់នួិងកើនួសាាទ"អំំពីីសាាានួភាាពី�ចំុ��បនួន នួិង�ញ្ហាាា��ឈម្ម

នៃនួរកើ�ៀ�កើ�ើើកាារកន�ងឧសួាាហកម្មមផលិិតអាាហាារ"(ខែ�២ឆ្នាំំាំ២០១៩�ចំុ��បនួនភាាពី)

១ ដួួលិ ២៣៤៩ នាាក់

២ កើកៀ�ជាា�់ / ម្មូរចំូលិ ១៦៧៩ នាាក់

៣ ម្មុត / កើកាាសួ ១០៥៦ នាាក់

៤ ធ្លាាាក់ពីីកើលិើ / ដួួលិធ្លាាាក់ ៦៧៥ នាាក់

៥ ចំលិនាាផុ�យដួំកើណីើកាារ / ដួំកើណីើកាារ�ងំំហួសួ ៦៦៦ នាាក់

កើ�ា�!

នៃ�ៃកើនួ�កើយើងសួិកាាខែសួើងយលិ់

ពីីសួុវតិិភាាពីអំនាាម្ម័យនៃនួឧសួាាហកម្មម

ផលិិតអាាហាារនួិងកើ�សួជ្ជៈៈ�ណ៎ាាា។

"ដួួលិ" កើ�ចំើនួខែម្មនួខែទនួខែនួ...។

ជាាកខែនួែងកាារងាារផលិិតទុកដាាក់
រ�សួ់ដាាក់ចូំលិមាាត់ញ៉ាំំាំ
ដួូចំកើនួ�ទំនួួលិ�ុសួ�តូវ�ំណ៎ាាសួ់!

ខែម្មនួកើហើយ!

អំញ្ចឹុ�ង
កើ�ា�កើយើងកើម្មើលិសាាានួភាាពីកើកើតមាានួ
កើ��ា�កាារ(Rosai) ឬកើ��ា�ថ្នាំាក់កាារងាារ!

ម្មូលិកើហតុចំំ�ងនៃនួកើ��ា�កាារ(Rosai)
មាានួដួូចំកើនួ�ណ៎ាាា�ូ�នួៗ។

បាា-ទ! ចាា-សួ!

ជាាក់ខែសួែង ពីួក�ាត់កើ�ើើកាារ

កើដាាយ��ុង��យ័តន

កខែនួែងណ៎ាា�ែ�កើ�ា។

ចាា�់អាារម្មមណី៍ដួលិ់កើហើយ។



ហន�ងកើហើយ។

កើ�ាកើ�ាងចំ�កផលិិតអាាហាារកើ�សួជ្ជៈៈ�

ជ្ជៈំពី�់កើជ្ជៈើងកើពីលិនៃដួទាំាំងពីីរ
របាាំងជាា�់កើ��ឿងមូ្ម��អាាហាារ

�តូវខែតកើ�ើើកាារកើដាាយ��ុង��យ័តន

កើទើ�បាានួខែនួ។

ហន�ងកើហើយ,

�កើងើើត�រិដាាានួសួុវតិិភាាពីក៏សួំខាាន់ួផងខែដួរ។

ជាាក់ខែសួែង �ួរកើ�ើើខែ��ណ៎ាា
លិូកើ�ា?

↓
៤S

កើរៀ�ចំំ(Seiri) .

សួណ៎ាាា�់ធ្លាំា�់(Seiton) .

សួំអាាត(Seisou) .

សាាាតបាាត(Seiketsu)

ហម�-.. �ៈិលិខែម្មនួ។

សួំខាានួ់��យ័តនកុំកើអាាយដួួលិ

បាានួកើហើយម្មិនួអំញ្ចឹុ�ង?

ម្មិនួខែម្មនួខែត�ែ�នួឯងកើទ,

កាារ�កើងើើតកខែនួែងកាារងាារ

ខែដួលិ�ាានួអំនកណ៎ាាដួួលិ ��

សួំខាានួ់ណ៎ាាសួ់ដួ�ងកើទ!

បាា...បាា...បាាទ!

ដួំ�ូងចាាំបាាចំ់�តូវអំនួុវតែន៍ួហមត់ចំត់នួូវ

កើរៀ�ចំំសួណ៎ាាា�់ធ្លាំា�់(Seiri-Seiton)ជ្ជៈុំវិញ់�ែ�នួ។

មាានួករណីីកើ�ចំើនួដួូចំជាារអំិលិកើជ្ជៈើងកើលិើ

ក�មាាលិជាានួ់កើសួើម្មកើពីលិកំពីុងជ្ជៈូតសួំអាាត, 

ហម�?

ហាាាហាាាហាាាហាាាហាាាហាាា



កើហើយកើ�ាកើ�ាងចំ�ក

កើដាាយសាារ�ះ�ពាាលិ់កើ��ើ�បាាសួ់រ�សួ់ម្មុត

បាានួជាាកើ��ា�ថ្នាំាក់�ៃនួ់ងាាយកើកើតមាានួ។

កើពីលិដួួលិ អាាចំ�ជ្ជៈុ�ធ្លាាាក់កាំា�ិត

កើហើយម្មុត�មាាម្មកើជ្ជៈើងក៏មាានួ។

ចំំកើពាា�កាារ "កើកៀ�ជាា�់ . ម្មូរចំូលិ"

កើតើមាានួករណីីកើ��ា�កាារ(Rosai)

ខែ��ណ៎ាាខែដួរបាាទ?

មាានួករណីីជ្ជៈូតសួំអាាត

កើដាាយម្មិនួបាានួ�ិទកើ�ែើងឧ�ករណី៍

អំញ្ចឹុ�ងកើ�ា�
សាាកកើម្មើលិ

កខែនួែងកើ�ើើកាារ

ជាាក់ខែសួែង

�នួែិចំកើទ?

មាានួករណីី�មាាម្មនៃដួកើកៀ�
ជាា�់រូូឡូ�។

កើ�ើម្មិនួ��យ័តន

កើ��ា�ថ្នាំាក់ខែម្មនួខែនួ។
បាាទ។

ខែតកើយើងអាាចំកាារពាារ

កើដាាយកាារកើចំ�វិ�ី�ងាាារណ៎ាាា

��យ័តន ងាាយរអំិលិ
សួូម្ម��ុង��យ័តនកើជ្ជៈើង!

�ួរកើអាាយខាាាចំ...។

ឧទាំាហរណី៍
កើ�ារពីវិនួ័យកើដាាយពាាក់ខែសួបកកើជ្ជៈើង
ម្មិនួងាាយរអំិលិ

��យ័តន��យ័តន

ងាាយរអំិលិងាាយរអំិលិ

សួូម្ម��ុង��យ័តនកើជ្ជៈើង!សួូម្ម��ុង��យ័តនកើជ្ជៈើង!

អំូាអំូា



ករណីីទី១: វ�គ�ញ្ហាាាមាំាសួុីនួ

អំរុណីសួួសួែី
ចាាសួ។

អំរុណីសួួសួែី។

កើអំ?
ចំុ�កើម្មកាារ?

នៃ�ៃកើនួ�កើម្មកាារ
ជាា�់��ជ្ជៈុំកើហើយ។

អំញ្ចឹុ�ងខែម្មនួ។

អំូកើ�
ដួំ�ូងចាា�់កើផែើម្មពីីកាារ�ញ្ហាាាក់កើម្មើលិ

រ�សួ់ពាាក់កើ�ើើកាារសួិនួណ៎ាាា!

ចាាសួ!

កាារ�ញ្ហាាាក់កើម្មើលិOK!

កើ�ា�ចាា�់កើផែើម្មកាារងាារ។

ចាាសួ!

ចំំនួុចំ�តូវខែ�កកើម្មើលិរ�សួ់ពាាក់កើ�ើើកាារ

មាានួពាាក់មួ្មកខែដួរកើទ?

អាាវពាាក់ពីីកើលិើនួិងកនៃដួអាាវ
មាានួ�ិទជាា�់ខែដួរកើទ?

មាានួពាាក់មាំាសួខែដួរកើទ?

ជាាយអាាវពាាក់ពីីកើលិើ
មាានួដាាក់កន�ងកើខាាខែដួរកើទ?

មាានួពាាក់កើ�សាាម្មនៃដួខែដួរកើទ?

មាានួពាាក់ខែសួបកកើជ្ជៈើងខែដួលិ

ងាាយ�សួួលិកើ�ើើកាារខែដួរកើទ?

*សួក់�តូវ���ជ្ជៈិតកន�ងម្មួក

*សួូម្មពីិនួិតយកើម្មើលិមាានួ
រអិំលិសួ�កបាាតខែសួបកកើជ្ជៈើង

*រ�សួ់តុ�ខែតងដួូចំជាា នាាឡូិកាានៃដួ,
ចំិកើញ្ចឹុ�នួ, ខែ�ែក សួូម្មកើដាា�កើចំញ់



ហម�?

�ុសួទ�ម្មង់ទាំាំង�សួុង

ម្មិនួអំញ្ចឹុ�ង!!
សួូម្មកើម្មើលិកើនួ�

�នួែិចំ។

ទ�ម្មង់�ុសួខែ�ែក

ណ៎ាាា...

ជាា�ម្មម�ាកើម្មកាារពីិតជាា

កើ�ើកកខែនួែងកើនួ�

កើហើយយកកើចំញ់បាាយកករឹង

កើចំញ់ខែម្មនួកើហូា។

ជ្ជៈួយ�នួែិចំកើម្មើលិ!
ខែត...។

មាានួ�ញ្ហាាាអីំ

កើអាាយទាំាក់ទងកើ�ា�ាត់។

ម្មិនួ�តូវកើ�ើើកើ��ាពីីកាារងាារ

ខែដួលិបាានួ�បាា�់កើទ។

…កើណីាើយ

ម្មិនួអីំកើទ។

ចាា-សួ។

បាាយទំនួងខែណីនួ
ដួូចំ�ិតអំញុ្ចឹ�ងខែនួ។

�ះុណីឹ�ងOKកើហើយ។

ជ្ជៈួយផង!?
បាានួកើហើយ
�ះុណីឹ�ង។



បាានួកើ�ើើអំី
កើហើយហន�ង!

យី-
ម្មិនួដួ�ងខែដួរហន�ង-!

មាានួអំីកើហូា!?

កើម្មកាារ!

កើ�ើើអំីកើដាាយចំិតែឯង

កើហើយកើពីលិ�តូវរ�ួសួ

កើ�ើើកើម្មះចំហាាាាសួ!

កើម្មះចំបាានួ�ិតចំង់កើ�ា
កើម្មះនួកើ�ណីិនួ កើដាាយចំិតែ
ឯង។

ម្មិនួ�ត�ម្មខែតចុំចំ

�ូូតុង�ញ្ចឹឈ�់កើទ

�តូវ�ិទកើ�ែើង!

នៃដួអាាចំមូ្មរចូំលិរូូឡូ�

កើហើយ�តូវរ�ួសួផង

ដួូចំកើនួ��តូវ��យ័តន!

កើ�ារពីវិនួ័យផងណ៎ាាា
កាារមាានួអាារម្មមណី៍ទំនួួលិ�ុសួ�តូវ

�ំ�ំអំរ�ុណីខាាាំងណ៎ាាសួ់ ខែត...
កើ�ើើកើម្មះនួកើ�ណីិនួ កើដាាយចំិតែឯង
វាាកើ��ា�ថ្នាំាក់ដួ�ងកើទ!!

ហុី-

..........

សួូម្មកើទាំាសួ-!



ករណីីទី២: វ�គលាាងសួំអាាត

នៃ�ៃកើនួ�
កើយើងកើ�ើើលាាងសួំអាាតខែ�ែ
ផលិិត(Production-line)

�តូវ��យ័តន

ចំំកើពាា�កាារ�ះ�ពាាលិ់ថ្នាំាំ!

�តូវកើ��ើកើ�សាាម្មនៃដួ

នួិងខែវនួ�ាកាារពាារណ៎ាាា។

...។ទុកចិំតែចំុ�បាាទ!

កើ�ែចំកើ�សាាម្មនៃដួនួិង

ខែវនួ�ាកាារពាារម្មកបាាត់។

ខែតកើ�ើម្មិនួ��ញ៉ាំា�់កើទ

វាានាាំកើអាាយរំខាានួ

ដួលិ់កើរៀម្មចំបងកើទៀតណ៎ាាា-

កើណីាើយ

ម្មិនួអីំកើទ។

ហម�-... នៃដួដួូចំជាា

ឈ�ផាា...។

អំ�

ឆ្នាំា�់�កើងូើយ

នួ�ងមិ្មនួអំីកើទ!

អាាា!

កំចាាត់កើម្មកើ�ា�អាាលិ់កាាលិីកំចាាត់កើម្មកើ�ា�អាាលិ់កាាលិី

សាារធ្លាាតុលាាងសួំអាាតសាារធ្លាាតុលាាងសួំអាាត



អំូយ!

ចំូលិខែ�នក!

ពាាក់ខែវនួ�ាកាារពាារ

លិូបាាត់...។

�តូវ��ញ៉ាំា�់ជ្ជៈូត!

ហម�-....។

ខែ�នកដួូចំ�ពីិលិ

�សួវាាំងកើហើយ...។

ជ្ជៈួយផង-!

កើកើតអំីហន�ង!?

ខែ�នក�កហម្មខែម្មនួណ៎ាាា!!

ឈ�!

កើហូសួ-!

ឯង
កើ�ែចំខែវនួ�ាកាារពាារ
ខែម្មនួកើទ...



ឆ្នាំា�់កើ�ា�នួុ�់កើពីទយ
ភាាាម្មណ៎ាាា!

ឈ�-

រ�ួសួ�ណ៎ាាាលិម្មក

ពីីថ្នាំាំណ៎ាាា

កើម្មះចំកើហើយ!
អំត់អំីកើទ!

កើម្មកាារ-បាាទ

ចំ�់កើហើយ...!

ពាាក់កើ�សាាម្មនៃដួនួិងខែវនួ�ា

ជាាវិនួ័យណ៎ាាា!

អាាលិ់កាាលិីខាាាំងមាានួ

សាារធ្លាាតុកាាត់ខែសួបក

ដួូចំកើនួ�កើពីលិជាា�់នៃដួឬចូំលិខែ�នក

�តូវ��ញ៉ាំា�់លាាងជ្ជៈ�ម្ម�ភាាាម្ម

កើហើយទទួលិកាារពីិនួិតយពីី��ូកើពីទយ

ក៏ជាាវិន័ួយខែដួរណ៎ាាា។

កាារកើ�ារពីវិន័ួយ
ជាាកាារកើ�ារពី�ែ�នួឯង។

ពីីកើនួ�តកើ�ា�ំ�ំនួ�ង��យ័តន។

កើម្មកាារបាាទ...!

�នួុ�់កើពីទយ�នួុ�់កើពីទយ

 ហាាាសួហាាាសួហាាា ហាាាសួហាាាសួហាាា



ករណីីទី៣: វ�គកើលិើកជ្ជៈញ្ចឹៈ�នួ

អំូកើ�!

យកចំំខែណីក�នាាា�់
ម្មកកើទៀតសួិនួ!

ខែសួបកកើជ្ជៈើងកើនាា�

ហម�?�ំ�ំយកចំំខែណីក
រ�សួ់�ងម្មកខែដួរណ៎ាាា។

ចាាសួ់រយីករ�ាក
ខែម្មនួខែនួ...។

បាាទខែម្មនួកើហើយ។

បាាតខែសួបកកើជ្ជៈើង

ក៏�ាងសួ�ក�នួែិចំកើហើយខែដួរ។

ដួូររ�សួ់�មីកើ�ាណ៎ាាា...។

ខែសួូក�ំ�ំដួូរ!

ខែនួ!
កុំរត់។

អំូា។ សួុំកើទាំាសួ!

កើលិើកម្មែងម្មួយ

��អំ�់ណ៎ាាា!
កើ��ា�ថ្នាំាក់ដួ�ង

កើហូា!

ចាាសួ អំត់អំីកើទ!

ចំិត�កសួំ�ក
រួចំ�ាលិ់!



ឈ�
ចំកើងើ�...។

�ំ�ំម្មកវិញ់កើហើយ។

យូរ...

អំត់អីំកើទ?

អំូយឈ�---



បាា...

បាាទ...។

កើពីលិមាានួរ�ួសួ

��ួសាារជាាទី�សួឡាាញ់់

ក៏បាារម្មភខែដួរណ៎ាាា។

កើពីលិឥវាាាន់ួមាានួកើ�ចំើនួ

សួូម្មកើ��ើរកើទ�នៃដួ។

ជាាពីិកើសួសួកខែនួែង

កើ�ើើកាារកើ��ើកាាំ�ិត

�តូវ��យ័តន។

អំកើញ្ចឹុ�

ហើ�-

កាាលិណ៎ាាបាាត
ខែសួបកកើជ្ជៈើងសួ�ក
វាាងាាយរអិំលិណ៎ាាា។

កើពីលិចាា�់អាារម្មមណី៍ដួ�ង

សួូម្មផ្លាាាសួ់�ែ�រ។
កើទាំា�ជាា��ញ៉ាំា�់

ក៏ម្មិនួ�តូវរត់កើទ។

ក�មាាលិជាានួ់កើសួើម្ម,
កកើម្មុចំ�ខែនួែ�ជ្ជៈុ� វាា
ងាាយរអំិលិ

ដួូចំកើនួ� កើពីលិចាា�់អាារម្មមណី៍
សួូម្មជ្ជៈូតសួំអាាត។



ចំំនុុចំដែ�លត្រូ�ូវត្រូ�ុងត្រូ�យ័័�ននៅ�ៅ ឧស្សាាៅហកម្មមផលិ�អាៅហាៅរនុិងនៅ�ស្សាជ្ជៈៈ�

រ�ស់្សាពាៅក់នៅ�ើ�កាៅរត្រូ�ូវពាៅក់

នៅអាៅយ័បាៅនុត្រូ�ឹម្មត្រូ�ូវ។
អនុុវ�តនុ៍ហម�់ចំ�់នុូវ៤S។

នៅ�លមាៅនុ�ញ្ហាាៅនៅក��មាៅនុ

ត្រូ�ូវរាៅយ័កាៅរណ៍៍ត្រូបាៅ�់ថ្នាាៅក់នៅល�!
នៅល�កជ្ជៈញ្ជូៈ�នុត្រូ�ូវនៅត្រូ��រនៅ�ះដៃ�។

១ ២

៣ ៤

កើ��ា�ថ្នាំាក់មាានួខែកបរៗ�ែ�នួ

សាាានួម្មិនួដួលិ់

ដួ�ងចំ�ាសួ់កើ�ា?

សួុវតិិភាាពីអំនាាម្ម័យកខែនួែងកើ�ើើកាារ
ចាាំបាាចំ់ណ៎ាាសួ់មាំាក់ៗយលិ់ដួ�ង
នួិងកើ�ារពីវិន័ួយ។

�ត�ម្មកើនួ�
សាាកកើម្មើលិកើឡូើងវិញ់
កើ�សួសាាាឌីីម្មែងកើទៀត។

កខែនួែង�ុសួ��ខែហសួ
នៃនួតួអំងគកើចំញ់ម្មកកើនួ�
ដួូចំអំនកណ៎ាាអំកើញ្ចឹុ�។

ហម�?
ថ្នាាកើម្មះចំ?

អាាា អាាា អាាា..អាាា អាាា អាាា..

កើពីលិឥវាាាន់ួមាានួកើ�ចំើនួ

សួូម្មកើ��ើរកើទ�នៃដួ។

កាារ�ញ្ហាាាក់កើម្មើលិOK!

កើ�ា�ចាា�់កើផែើម្មកាារងាារ។

ចាាសួ!

ជ្ជៈួយ�នួែិចំកើម្មើលិ!
ខែត...។

ម្មិនួ�តូវកើ�ើើកើ��ាពីីកាារងាារ

ខែដួលិបាានួ�បាា�់កើទ។

…កើណីាើយ

ម្មិនួអីំកើទ។

ចាា-សួ។



ក៏ត្រូ�ូវត្រូ�ុងត្រូ�យ័័�នចំំនៅពាៅះត្រូ�កាៅរទាំៅំងនៅនុះដែ�រ!

គនុះ�ះនៅ��ម្មី�ស្សាុវ�ិិភាៅ� / ស្សាុខភាៅ�!

ត្រូ�យ័័�នចំំនៅពាៅះរ�ួស្សាត្រូ�ជាៅក់
នៅ�ៅយ័សាៅរ�ឹកកកស្សាួ��!

រនៅ�ះដៃ�ស្សាូម្ម�ៅក់ចំិ�ត
នៅត្រូ��នៅ�ៅយ័វិ��ស្សាុវ�ិិភាៅ�!

រ�ស្សា់គរត្រូ�ួ�ត្រូ�ូវ�ៅក់ត្រូ�ឹម្មកំ�ស្សា់

ដែ�លអាៅចំនៅម្ម�លនៅ��ញខាៅងម្មុខ

ស្សាូម្មនៅ�ើ�កាៅរនៅ�ៅយ័ត្រូ�ុងត្រូ�យ័័�ន

នៅ��ម្មី�កុំនៅអាៅយ័មាៅនុកាៅរបាៅរម្មភ

�ល់ត្រូគួសាៅរនុិងម្មិ�ត�័ក្រ្តកត!

ត្រូ�យ័័�នចំំនៅពាៅះ
កាៅរមូ្មរចំូល�ួ�ងើិល!

ឧស្សាាៅហកម្មមផលិ�អាៅហាៅរនុិងនៅ�ស្សាជ្ជៈៈ�

១ ២

៣

កើ��ា�កាារ(Rosai)
ដាាចំ់ខាាតម្មិនួខែម្មនួខែតជាាកើរឿងអំនកដួ៍នៃទកើទ
��ជាា�ញ្ហាាាខែកបរ�ែ�នួ។

កើដួើម្មបីកើពីលិមាានួ�ញ្ហាាាកើ��ា�ថ្នាំាក់អីំ

ទំនាាក់ទំនួងជាាម្មួយ

អំនករួម្មកាារងាារជាា�ម្មម�ា

ក៏សួំខាានួ់ខែដួរណ៎ាាា។

បាាទ!
�ំ�ំកើ�ែជាាា�ំ���ង�ាលិ់នៃ�ៃ

កើដាាយ��ុង��យ័តនចំំកើពាា�

កើ��ា�កាារ(Rosai)

�ំ�ំចំង់កើអាាយចាាំថ្នាា

កាារកើ�ារពីវិនួ័យជាា
កាារកើ�ារពី"�ែ�នួឯង", "��ួសាារ" 

នួិង"ជ្ជៈីវភាាពី"។

ហន�ងកើហើយៗហន�ងកើហើយៗ



ស្សាិកាៅដែស្សាើងយ័ល់តាៅម្ម

រយ័ះ គំនុូរ/រូ�ថ�

នៅតាៅះសាាៅល់អំ��នៅត្រូ�ៅះថ្នាាៅក់ដែ�ល�ងក�់កន�ងនៅ�លកំ�ុងនៅ�ើ�កាៅរនៅ�ៅកដែនុះងកាៅរងាៅរ!

កាៅរហើឹកហាៅ�់បាាៅនុ់ត្រូ�មាៅណ៍នៅត្រូ�ៅះថ្នាាៅក់(KYT or Kiken Yochi Training)

�ស់្សា�ួនុ់ស្សាូម្ម
ជ្ជៈញ្ជូៈ�នុនៅ�ៅយ័
រនៅ�ះដៃ�!

កត្រូមាៅលជាៅនុន់ៅស្សា�ម្ម
ស្សាមូ្មជ្ជៈ�ូស្សាអំាៅ�មុ្មនុ!

�ំ�ូង
ត្រូ�ូវ�ិ�នៅ�ះ�ង
នៅម្ម!

នៅតាៅះសាៅកគ�ិនៅម្ម�លត្រូ�ងណ់ាៅនៅត្រូ�ៅះថ្នាាៅក់!

ត្រូ�ង់នៅនុះជាៅចំំនុុចំ
នៅត្រូ�ៅះថ្នាាៅក់!

ស្សាូម្មសាៅកគិ�នៅម្ម�លថ្នាៅមាៅនុចំំនុុចំនៅត្រូ�ៅះថ្នាាៅក់នៅផេងនៅ�ៀ�ដែ�រឬនៅ�។

២

២

៣

៣

១

១
កើបាា�ពីុម្មពផាាយខែ�៣ឆ្នាំំាំ២០២០

កើបាា�ពីុម្មពផាាយកើដាាយ៖ �កសួួងសួុ�ុមាាលិភាាពីនួិងកាារងាារ

កើរៀ�ចំំ�កើ�មាាងកើដាាយ៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.     

�តួតពីនិិួតយនួពិីនួធកើដាាយ៖ �ណី�កមាាា�ិកាារកើលិើកកម្មពសួក់ាារកើរៀ�ចំំសួមាាារ�អំ�់រំសួែពីីីសុួវតិភិាាពីអំនាាម័្មយកាារងាារ

ផលិិតកើដាាយ៖ Sideranch Inc. ផលិិតកើដាាយ៖ Sideranch Inc. 

  

យលិដ់ួ�ង�ាម្មរយ�មំាាង់ហាាាក(់Manga)
ពីីសួវុតិិភាាពីអំនាាម័្មយនៃនួឧសួាាហកម្មម ផលិតិអាាហាារនិួងកើ�សួជ្ជៈៈ�



ទំនាាក់ទំនួងម្មកកើយើងសួែីពីីឯកសាារកើនួ�
ខែផនកសួុវតិិភាាពី កាារិ�ាលិ័យសួុវតិិភាាពីអំនាាម្ម័យ

នាាយកដាាានួសួែង់ដាារកាារងាារ �កសួួងសួុ�ុមាាលិភាាពីនួិងកាារងាារ


