
ま
陸上貨物運送事業の安全衛生
ស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរជីីវចល់

�ុវត្ថិិ�ភាពអនាម័យនៃនូវ ��័យដឹឹកជីញូូ្ជូនូទំំនូ�ញតាមផ្លូូូវគោ�ក

ん が で わ か る ភាសាស្វែ�ែរ
クメール語

វគីោដឹអូគោនូះត្រូត្ថិូវបានូគោរៀបគោរៀងគោ�ើងគោដឹើមីីឲ្យយអនកគោ�ែើការគោ�កនុងវ ��័យដឹឹកជីញូូ្ជូនូតាមផ្លូូូវគោ�ក 

រមួមានូកស្វែនូូងជីញូូ្ជូនូទំំនូ�ញកនុងឃំូ្លាំងនូ�ងឡានូដឹឹកទំំនូ�ញ អាច��កាពីមូល់ដ្ឋាា នូនៃនូ�ុវត្ថិិ�ភាពនូ�ងអនាម័យ។



គោ�ង៖ សិានូភាពគោត្រូ�ះថ្នាន ក់បណ្តាា ល់ឲ្យយសូាប់ឬរបួ�គោ�ងតាម

«របាយការណ៍៍សូាប់ឬរបួ�រប�់ពល់ករ»នៃនូត្រូក�ួង�ុខាភិ�បាល់ 

ការងារ នូ�ង�ុ�ុមាល់ភាព H31/R1 (ស្វែ�ឧ�ភា ឆ្នាំន ំ២០២០)

1 ធូ្លាក់/ដួឹល់ 4279 នាក់

2 �������������������������� ��������������������������កមែភាពផ្លូុុយ/ការគោ�ែើទំាំងបងំំ 2475 នាក់

3 រអ�ល់ដួឹល់ 2457 នាក់

4 ត្រូត្ថិូវបានូ�ប/ត្រូត្ថិូវបានូទាំក់ចូល់ 1673 នាក់

5 បុកត្រូត្ថិូវ 1163 នាក់

ចំនួូនូគោត្រូ�ះថ្នាន ក់ការងារស្វែដឹល់បានូគោកើត្ថិ

នៃ�ៃគោនូះ
គោយើងគោរៀនូពី

�ុវត្ថិិ�ភាពអនាម័យ
គោ�កនុងវ ��័យដឹឹកជីញូូ្ជូនូផ្លូូូវគោ�គំ!

«ធូ្លាក់/ដួឹល់»គឺំ
គោត្រូចើនូជាងគោគំស្វែមនូណ៎៍…។

គោនូះជាការងារដ៏ឹអសាា រយ

ស្វែដឹល់ត្រូទំត្រូទំង់ដឹល់់�ងគម។

ស្វែមនូគោ�ើយ!

គោតាះ 

មកគោមើល់សិានូភាពគោកើត្ថិគោ�ើង

នៃនូគោត្រូ�ះថ្នាន ក់ការងារ។

ចូរគោមើល់មូល់គោ�តុ្ថិ�ំខាន់ូនៃនូ

គោត្រូ�ះថ្នាន ក់ការងារ។

បាទំ/ច៎៎ា!

គឺំជាការងារត្រូបកបគោដ្ឋាយ

ទំំនួូល់�ុ�ត្រូត្ថិូវ�ព�់ស្វែដឹល់ផ្លូាល់់ទំំនូ�ញ

ដឹល់់គោភិៀ�វ�ាងត្រូបាកដឹ។ វ ��័យដឹឹកជីញូូ្ជូនូ
ក៏គោកើនូគោ�ើង 

គោមើល់គោ�ដូឹចជា
រវល់់ណ្តា�់។



ឧទាំ�រណ៍៍ ករណី៍«ធូ្លាក់/ដួឹល់»

ស្វែមនូគោ�ើយ។

ឬគោត្រូ�ះថ្នាន ក់ដូឹចជា

បត្រូមុងនឹូងទំប់ទំំនូ�ញ

ស្វែដឹល់រលំ់គោ�កស្វែនូូងផ្លូុុក

គោ�ែើឲ្យយធូ្លាក់ចុះមកជាមួយ�ន ។

គោ�កស្វែនូូងផ្លូុុកទំំនូ�ញ�ព�់
គោ�ើយត្រូត្ថិូវទំមូាក់ទំំនូ�ញ�ៃន់ូចុះមកគោទំៀត្ថិ 

គោត្រូ�ះថ្នាន ក់ណ្តា�់។

មូល់គោ�តុ្ថិអាចមកពីការដឹឹកជីញូូ្ជូនូគោកើនូគោ�ើង

គោ�ើយបរ �មាណ៍នៃនូការដឹឹកមាងៗក៏គោកើនូគោ�ើងស្វែដឹរ។

គោត្ថិើគោ�ែើដូឹចគោមាាច

គោទំើបអាចបងាា រកំុឲ្យយមានូ

ការធូ្លាក់/ដួឹល់បានូ?

ត្រូត្ថិូវចំ៎ាវ �ន័ូយគោត្រូចើនូ

�ា ប់ស្វែមនូ…

�ំខាន់ូឲ្យយស្វែត្ថិត្រូបយ័ត្ថិន

កំុឲ្យយដួឹល់គោ�បានូគោ�ើយ 

ស្វែមនូគោទំ?

ការគោ�រពវ �ន័ូយម�នូស្វែមនូការគោ�រពវ �ន័ូយម�នូស្វែមនូ

គោដឹើមីីស្វែត្ថិ�ូួនូឯងគោទំ គោដឹើមីីស្វែត្ថិ�ូួនូឯងគោទំ 

វាក៏មានូសារៈ�ំខាន់ូវាក៏មានូសារៈ�ំខាន់ូ

គោដឹើមីីកំុឲ្យយអនកជំុីវ �ញគោដឹើមីីកំុឲ្យយអនកជំុីវ �ញ

រងរបួ�ផ្លូងស្វែដឹរ។រងរបួ�ផ្លូងស្វែដឹរ។

បាទំ!

ត្រូបកដឹណ្តា�់ គោត្រូ�ពីសាមីុ�ូួនូត្រូត្ថិូវត្រូបុងត្រូបយ័ត្ថិន 

ការគោ�រពវ �ន័ូយស្វែដឹល់បានូកំណ៍ត់្ថិ

នូ�ងនីូត្ថិ�វ ��ីការងារក៏�ំខាន់ូស្វែដឹរ។

មានូគោ�តុ្ថិការណ៍៍ដូឹចជា 

គោពល់ទំមូាក់ទំំនូ�ញចុះពីកស្វែនូូងផ្លូុុក

រប�់ឡានូដឹឹកទំំនូ�ញផុ្លូងគោជីើងធូ្លាក់ចុះមក

ហា?



បនុាប់មកគឺំ«�កមែភាពផ្លូុុយ/ការគោ�ែើទំាំងបងំំ» 

គោពល់គោល់ើកនូ�ងគោពល់ជីញូូ្ជូនូទំំនូ�ញ�ៃន់ូ 

អាចគោ�ែើឲ្យយឈឺឺនៃដឹ សាែ  

នូ�ងចគោងាះ។ល់។

ព�គោ�� គោពល់គោល់ើកទំំនូ�ញ�ៃន់ូ

ងាយនឹូងគោ�ែើឲ្យយឈឺឺចគោងាះ។

គោត្ថិើការ«រអ�ល់ដួឹល់»

គោកើត្ថិគោ�ើង

គោ�គោពល់ណ្តា?

មានូករណី៍ឧទាំ�រណ៍៍ដូឹចជា 

គោពល់ជីញូូ្ជូនូទំំនូ�ញគោត្រូចើនូ

កនុងមាង

គោ�កស្វែនូូងជាក់ស្វែ�ាង�������������������

ព�នូ�ត្ថិយគោមើល់!

គោ�ើយទាំក់គោជីើងគោដ្ឋាយសារគោមើល់ម�នូគោ�ើញ

ថ្នាចុងគោជីើងមានូកស្វែនូូងម�នូគោ�ែើ។

ត្រូប��នូគោបើរងរបួ�ម�នូអាចគោ�ែើការបានូ 

គោ�ែើឲ្យយត្រូគំួសារបារមភផ្លូង 

គោ�ើយស្វែផ្លូនកគោ�ដឹាក�ចាក៏លំ់បាកស្វែដឹរ...។

ដូឹគោចនះគោ�ើយ ការគោ�ែើ�កមែភាព
ត្រូបកបគោដ្ឋាយការត្រូបុងត្រូបយ័ត្ថិន

គឺំ�ំខាន់ូណ្តា�់។

គោពល់គោល់ើក

នូ�ងជីញូូ្ជូនូទំំនូ�ញ�ៃន់ូ 

ត្រូត្ថិូវគោ�ែើតាមវ ��ីត្រូតឹ្ថិមត្រូត្ថិូវ។

រគោបៀបគោល់ើកឬជីញូូ្ជូនូឲ្យយបានូត្រូតឹ្ថិមត្រូត្ថិូវ

អាចការពារការរអ�ល់ 

ដូឹគោចនះព�ត្ថិជា�ំខាន់ូស្វែមនូ។

អូ យល់់គោ�ើយ...

គោតាះ



អូ 

ទំំនូ�ញគោនូះ

ស្រាសាល់គោត្ថិើ!

អ៎ា!

គោតាះបញ្ជូា ប់ការងារ

ឲ្យយបានូគោល់ឿនូ។

អូយ!

ស្វែណ៎៍ គោ�ើងចុះត្រូត្ថិូវគោត្រូបើ

ជីគោណ៍ាើ រកស្វែនូែកណ៎្តា។

ត្រូបយ័ត្ថិនគោត្រូ�ះថ្នាន ក់!

នៃ�ៃគោនូះទំំនូ�ញគោត្រូចើនូណ្តា�់

ត្រូត្ថិូវត្រូបញាប់គោទំើបបានូ។

បា បាទំ!

អី�ា�់!!

�ំណ្តាងគោ�ើយស្វែដឹល់គោមើល់គោ�

ម�នូមានូរបួ��ៃន់ូ�ៃរ 

ម�ញម�នូបានូគោត្រូបើជីគោណ៍ាើ រកស្វែនូែកគោទំ

ស្វែមនូគោទំ?

អត់្ថិអីគោទំ? បាទំ...។

ករណី៍ទីំ1



�ំុគោទាំ�...

ដ្ឋាច់ខាត្ថិម�នូត្រូត្ថិូវ

គោ�ត្ថិចុះពីគោល់ើ

កស្វែនូូងផ្លូុុកទំំនូ�ញគោទំ!

ជីគោណ៍ាើ រកស្វែនូែក

អាចបងាា រ

ការធូ្លាក់បានូណ៎្តា។

រលំ់!!

អូយ!!

ការស្វែដឹល់គោ�ែើឲ្យយ

ទំំនូ�ញរលំ់គោនាះ

គឺំគោដ្ឋាយសារ

រគោបៀបគោរៀបម�នូល់អ។

អីគោគំ! 

គឺំមកពីរគោបៀបគោរៀបស្វែមនូគោទំ!?

ត្រូប��នូគោបើទំាំងគោនូះ

ជាទំំនូ�ញ�ៃន់ូឬគោត្រូគំឿងស្វែដឹក

ត្រូបស្វែ�ល់ជាត្រូត្ថិូវ

របួ��ៃន់ូគោ�ើយ!

បាទំ...។

ឱ!!

�ន់ូឮ�គោមូង

ខំូាងណ្តា�់

អត់្ថិអីគោទំ? ដូឹច ដូឹចជាម�នូអី

គោទំ...។



អត់្ថិអីគោទំ...

សាា ប់គោរឿង�ៃន់ូ�ៃរចឹងគោ�ែើឲ្យយ

អារមែណ៍៍គោហាះគោ�ើរគោ�

ឆ្នាំៃ យ...។

ដឹល់់មូឹងផ្លូង…? 

�ំណ្តាងគោ�ើយ

ស្វែដឹល់អត់្ថិអី…។

មានូត្រូត្ថិូវរបួ�

កស្វែនូូងណ្តាគោទំ!?

រប�់�ៃន់ូ

ត្រូត្ថិូវដ្ឋាក់គោ�គោត្រូកាម

គោដឹើមីីទំប់លំ់នឹូង។

ជំីហានូដំឹបូងនៃនូ

�ុវត្ថិិ�ភាពគឺំការគោរៀប

ទំំនូ�ញកំុឲ្យយងាយរលំ់។

ត្រូត្ថិូវដ្ឋាក់កំុឲ្យយមានូ

ចគោនូាះគោត្រូចើនូ

ទំំនូ�ញគោរៀបម�នូគោ�ែើ�ន  

ចឹងបានូវា

រលំ់មក។

បានូគោ�ើយ! 

ត្រូត្ថិ�ប់គោ�គោ�ែើការវ �ញ...

គោមាចគោ�ើយ!?

រប�់�ៃន់ូត្រូត្ថិូវយកស្វែ�ែចង 

រប�់ស្វែដឹល់�ែ នូលំ់នឹូង

ត្រូត្ថិូវយក�ាត់្ថិរុ។ំ

គោបើគោ�ែើអញ្ជូា ឹងគោ�ើយ

គោ�ស្វែត្ថិមានូទំំនូ�ញរលំ់

ត្រូត្ថិូវរត់្ថិគោគំច 

ម�នូត្រូត្ថិូវទំប់វាគោទំ!

បា បាទំ!



ការងារស្វែដឹល់ត្រូត្ថិូវបានូដ្ឋាក់ឲ្យយការងារស្វែដឹល់ត្រូត្ថិូវបានូដ្ឋាក់ឲ្យយ

គោកើនូជាងមុនូគោកើនូជាងមុនូ

ស្វែត្ថិ�ៀុំចង់ជួីយ���ែចីងស្វែត្ថិ�ៀុំចង់ជួីយ���ែចីង

កាន់ូស្វែត្ថិគោត្រូចើនូ…!កាន់ូស្វែត្ថិគោត្រូចើនូ…!

ស្វែមនូគោ�ើយ!

កំុខូាចច�ត្ថិា 

ទុំកឲ្យយ�ៀុំគោ�ែើចុះ!

នៃ�ៃគោនូះទំំនូ�ញ

គោត្រូចើនូណ្តា�់ណ៎៍! 

ចំ៎ា�ៀុំជួីយ!

ទំំនូ�ញគោ�គោល់ើឡានូ

ចំ៎ា�ៀុំអនកដ្ឋាក់ចុះ 

គោ�ចំ៎ាមំាង��នូគោ�។

ការបាូរគោ�កាន់ូបនូុះត្រូទំ

ត្រូត្ថិូវព�នូ�ត្ថិយគោមើល់ទីំតំាងរបំាងទំប់

គោ�ើយត្រូត្ថិូវរញុគោដ្ឋាយគោមើល់ជំុីវ �ញ

នូ�ងគោមើល់គោ�ើញសិានូភាពគោ�ពីមុ�។

ទាំញវា
ស្វែបបគោនូះ...។

ជួីយ ជួីយផ្លូង...។

អូយ!!

គោ�ែើអីនឹូង!

គោដ្ឋាយសារទាំញ

គោដ្ឋាយស្វែបរគោត្រូកាយ 

ចឹងបានូគោមើល់របំាងទំប់

ម�នូគោ�ើញ។

ករណី៍ទីំ២



ដ្ឋាក់ទំំនូ�ញ

គោ�របំាងទំប់…

បនុាប់មក

ត្រូបគំល់់ឲ្យយ

បុគំគល់�កជីញូូ្ជូនូ។

បាទំ!

ព�នូ�ត្ថិយគោមើល់ថ្នា

វាម�នូរកំ�ល់

គោ�ើយដ្ឋាក់បនូុះត្រូទំចុះ។

������ចំ៎ាបនូា�ច��នូ។

គោល់ើកគោនូះ

ត្រូត្ថិូវត្រូបឹងឲ្យយ

ស្វែមនូស្វែទំនូ!

ឈឺឺ!!

អត់្ថិពាក់

គោស្រាសាមនៃដឹគោ�ើយ 

ស្វែ�ីកគោជីើង�ុវត្ថិិ�ភាព

ក៏អត់្ថិពាក់គោទំៀត្ថិ!

ត្ថិ�ចគោទំៀត្ថិ

ចំ៎ាយក

មក!

គោត្រូ�ះថ្នាន ក់គោវ ើយ!

ទំំនូ�ញ

�ៃន់ូគោពក

ទំប់ម�នូជាប់...។

គោទំើបនូ��យ

ម�នូទាំន់ូផុ្លូត្ថិពីមាត់្ថិ...។

ការងារត្រូតឹ្ថិមគោនូះ

គឺំជាការងាររប�់

អនកគោបើកបរ។

ជួីយរញុ

រគោទំះដឹឹកទំំនូ�ញ

គោ�កនុងឃំូ្លាំងផ្លូង។



បាត្ថិវាម�នូងាយរអ�ល់ 

គោ�ែើឲ្យយឈឺរគោល់ើដីឹ

បានូនឹូងល់អ។

ស្វែ�ីកគោជីើង�ុវត្ថិិ�ភាព

អាចជួីយការពារត្រូមាមគោជីើង

បាះកង់រគោទំះផ្លូង

គោដឹើមីីគោ�ែើការងារ

ត្រូបកបគោដ្ឋាយ�វតុ្ថិិ�ភាព

ចំ៎ាបាច់ត្រូត្ថិូវពាក់វា។

គោបើមានូពាក់

គោស្រាសាមនៃដឹ

គឺំអាចការពារនៃដឹបានូ។

ជាងគោនូះគោ�គោទំៀត្ថិ 

វាម�នូងាយរអ�ល់ 

ស្រា�ួល់គោ�ែើការ។

គោពល់រងា�ល់

នូ�ងបញ្ជូឈប់ត្រូត្ថិូវបនូុន់ូជីងគង់! 

�ណ៍ៈគោនាះម�នូត្រូត្ថិូវកាន់ូ

ស្វែផ្លូនកខាងមុ�នៃនូរគោទំះគោទំ!!

ត្រូត្ថិូវគោ�រពវ �ន័ូយ

គោ�ើយគោ�ែើការ

គោដ្ឋាយ�ុវត្ថិិ�ភាព។

ឲ្យយ�ៀុំជួីយគោទំ...?

ត្រូត្ថិូវរញុគោដ្ឋាយ

គោត្រូបើនៃដឹពីរ!

គោ�ើយអែីស្វែដឹល់

�ំខាន់ូជាងគោគំគឺំ

គោត្រូបើរគោទំះរញុឲ្យយបានូ

ត្រូតឹ្ថិមត្រូត្ថិូវ។

ចល់នាកង់រគោទំះ 

អូគោ�!

ដំឹបូងត្រូត្ថិូវព�នូ�ត្ថិយ

គោមើល់តួ្ថិរគោទំះ!



អាគោនូះ

�ៃន់ូគួំរ�ម...។

បាុស្វែនូាត្រូត្ថិូវឆ្នាំប់

ជីញូូ្ជូនូគោទំើបបានូ។

អូយ 

ឈឺឺចគោងាះ…។

អត់្ថិអីគោទំ!

គោមាចនឹូង? 

គោមើល់គោ�រាងរងឹ...។

�ឺុយ 

ចគោងាះដូឹចជាម�នូស្រា�ួល់

តំាងពីមែ�ល់ម�ញ…។

រាង�ៃន់ូបនូា�ច

ត្រូត្ថិូវយកអាគោនូះ

ដ្ឋាក់គោល់ើបាស្វែ�កខាងគោនាះ

ទំំនូ�ញគោនូះ

ត្រូត្ថិូវជីញូូ្ជូនូ

គោ�ណ្តា?

ជួីយបាូរដ្ឋាក់គោ�

គោល់ើបាស្វែ�កតាម

កស្វែនូូងត្រូត្ថិូវបញូូ្ជូនូគោ�។

អាគោនូះដ្ឋាក់គោល់ើ

រគោទំះដឹឹក…។

ករណី៍ទីំ3



ត្រូ�ន់ូស្វែត្ថិបាុណឹឹ៍ងត្រូ�ន់ូស្វែត្ថិបាុណឹឹ៍ង

គោ�អាចបនូាការងារបានូ!គោ�អាចបនូាការងារបានូ!

ត្រូបញាប់!

ឡានូដឹឹកទំំនូ�ញ

មួយគោនាះ�អី។

អត់្ថិអីគោទំ? 

ឈឺរបានូគោទំ!?

�គោមូងអី!
គោល់ើឥដឹាគោ�ើម 

គោ�ើយក៏រអ�ល់…។

ជីញូូ្ជូនូទំំនូ�ញគោនូះ

គោ�ឡានូដឹឹកទំំនូ�ញ

ស្វែដឹល់ឈឺប់គោ�ខាងគោនាះ។

ឈឺឺ!

ត្រូត្ថិូវចគោងាះខំូាង…។ 

ត្រូត្ថិូវ�ត្រូមាកមួយរយៈ

គោទំើបបានូ។

គោពល់ដឹឹកទំំនូ�ញ�ៃន់ូ 

ដំឹបូងត្រូត្ថិូវគោត្រូបើរគោទំះ 

នូ�ងឡានូចូកទំំនូ�ញ។

គោដឹើមីីកំុឲ្យយមានូគោត្រូ�ះថ្នាន ក់

ដូឹចគោល់ើកគោនូះគោកើត្ថិគោ�ើង

បនូុប់គោពទំយ



�ៀុំនឹូងត្រូបយ័ត្ថិន។

ករណី៍ស្ត្រី�ាី 

ម�នូត្រូត្ថិូវគោត្រូបើកមំូាងគោល់ើក

ស្វែដឹល់�ៃន់ូជាង

ទំមៃន់ូ�ូួនូ២៤%គោទំ។

គោ�ងតាមគោ�ល់ការណ៍៍ស្វែណ៍នំា

វ �ធ្លានូការការពារឈឺឺចគោងាះគោ�កស្វែនូូងគោ�ែើការ 

ករណី៍បុរ� ម�នូត្រូត្ថិូវគោត្រូបើកមំូាងគោល់ើក

ស្វែដឹល់�ៃន់ូជាងទំមៃន់ូ�ូួនូ៤០%គោទំ។

ម�នូត្រូត្ថិូវយកនៃដឹទំាំងពីរ

ឱបទំំនូ�ញ

គោ�ើយគោ�ើងចុះជីគោណ៍ាើ រគោទំ។

ម�នូត្រូត្ថិូវរត់្ថិគោ�កនុង

ឃំូ្លាំងគោ�ើយ។

គោបើគោ�រពចំណុ៍ចទំាំងគោនូះ 

ម�នូត្រូតឹ្ថិមស្វែត្ថិការពារឈឺឺចគោងាះគោទំ 

ស្វែ�មទំាំងអាចការពារ

គោត្រូ�ះថ្នាន ក់គោទំៀត្ថិ។

�ៀុំ បានូគោ�ែើ

ទំាំងអ�់...។

គោទាំះ�ាងណ្តាកាី 

គោពល់មានូអារមែណ៍៍ម�នូស្រា�ួល់�ូួនូ

ត្រូត្ថិូវរាយការណ៍៍។

ម�នូត្រូត្ថិូវគោ�ត្ថិចុះពី

កស្វែនូូង�ព�់គោទំ!

គោបើមានូគោរឿងអែីគោកើត្ថិគោ�ើង 

ត្រូកុមត្រូគំួសារនឹូង

ព�បាកច�ត្ថិា។

�មែតា

ហាត់្ថិកាច់ចគោងាះ

ក៏មានូត្រូប��ទំែ�ភាពស្វែដឹរ។

ការគោ�រពវ �ន័ូយ

គោ�ែើការកនុងឃំូ្លាំង

ក៏មានូសារៈ�ំខាន់ូស្វែដឹរ។

���� បុរ� វយ័៤០ឆ្នាំន ំ ������

65kg
���� ស្ត្រី�ាី វយ័៤០ឆ្នាំន ំ �������

55kg

26.0kg 13.213.2kgkg



គោពល់គោត្រូបើរគោទំះរញុ �ូមពាក់ឧបករណ៍៍ការពារ

ដូឹចជាស្វែ�ីកគោជីើង�ុវត្ថិិ�ភាពនូ�ងគោស្រាសាមនៃដឹ។

គោពល់គោ�ើងចុះកស្វែនូូងផ្លូុុករប�់ឡានូដឹឹកទំំនូ�ញ 

�ូមគោត្រូបើឧបករណ៍៍គោ�ើងចុះដូឹចជាជីគោណ៍ាើ រកស្វែនូែក។

ការងារគោ�គោល់ើកស្វែនូូងផ្លូុុករប�់ឡានូ

ដឹឹកទំំនូ�ញ

����������ឈឺឺចគោងាះ

ការគោគំៀបជាប់នឹូងរគោទំះរញុ

ការរអ�ល់ដួឹល់/ធូ្លាក់គោ�កនុងឃំូ្លាំង

����������������������ទំំនូ�ញ�ៃន់ូម�នូត្រូត្ថិូវត្រូបឹង�ួ�កមំូាងគោទំគឺំត្រូត្ថិូវគោត្រូបើរគោទំះដឹឹក។�������������������

*ព័ត៌្ថិមានូល់មអ�ត្ថិ�ូមគោមើល់«ស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរជីីវចល់
មូល់ដ្ឋាា នូនៃនូការបងាា រគោត្រូ�ះថ្នាន ក់ការងារនូ�ង�ុវត្ថិិ�ភាពអនាម័យ(�មាភ រៈអប់ររំមួ)»

�ូមកំុរត់្ថិ ឬគោ�ត្ថិចុះពីទីំ�ព�់គោ�កនុងឃំូ្លាំង។

ចំណុ៍ចត្រូត្ថិូវត្រូបុងត្រូបយ័ត្ថិនគោ�កនុងវ ��័យដឹឹកជីញូូ្ជូនូទំំនូ�ញតាមផ្លូូូវគោ�គំ។

����� �������

�������� ����������������

�������

អូយ 

ឈឺឺចគោងាះ...។

អត់្ថិអីគោទំ!

គោមាចនឹូង? 
គោមើល់គោ�រាងរងឹ...។

គោត្រូ�ះថ្នាន ក់គឺំ

គោ�ស្វែកីរៗ�ូួនូ

គោ�ុើរស្វែត្ថិនឹូកសាែ នូម�នូដឹល់់

ដឹឹងគោទំ?

គោតាះរលឹំ់ក

អំពីករណី៍��កា

គោ�ទីំគោនូះមាងគោទំៀត្ថិ។

គោត្ថិើកស្វែនូូងគោ�ែ�ត្រូបស្វែ��

រប�់តួ្ថិអងគទំាំងឡាយ 

មានូដូឹចនូរណ្តា�ូះ?
អីគោគំ? 

នូ��យថ្នាគោមាច?

នៃ�ៃគោនូះទំំនូ�ញគោត្រូចើនូណ្តា�់

ត្រូត្ថិូវត្រូបញាប់គោទំើបបានូ។

អី�ា�់!!

ឈឺឺ!!

អត់្ថិពាក់

គោស្រាសាមនៃដឹគោ�ើយ 

ស្វែ�ីកគោជីើង�ុវត្ថិិ�ភាព

ក៏អត់្ថិពាក់គោទំៀត្ថិ!

ត្ថិ�ចគោទំៀត្ថិ

ចំ៎ាយក

មក!

គោត្រូ�ះថ្នាន ក់គោវ ើយ!

ឈឺឺ!គោដឹើមីីឲ្យយមានូ�ុវត្ថិិ�ភាពនូ�ងអនាម័យ
គោ�កស្វែនូូងគោ�ែើការ ចំ៎ាបាច់ត្រូត្ថិូវមានូការគោ�រពវ �ន័ូយ

នូ�ងសាែ រតី្ថិយកច�ត្ថិាទុំកដ្ឋាក់ពីមនុូ�ែត្រូគំប់�ន ។



រគោបៀបគោត្រូបើរគោទំះរញុរាងត្រូទំុងឲ្យយបានូត្រូតឹ្ថិមត្រូត្ថិូវ ���������
�������គោ�ង៖ ត្រូក�ួង�ុខាភិ�បាល់ ការងារ នូ�ង�ុ�ុមាល់ភាព មជីឈមណ៍ឌ ល់ស្រាសាវត្រូជាវទូំគោ��ាីពី�ុវត្ថិិ�ភាពអនាម័យការងារ 

«គោ�ចកាីស្វែណ៍នំាពីការបងាា រគោត្រូ�ះថ្នាន ក់ការងារគោពល់គោត្រូបើរគោទំះរញុរាងត្រូទំុង»

��������������������������������រគោបៀបគោល់ើកដ្ឋាក់ទំំនូ�ញឲ្យយបានូ

ត្រូតឹ្ថិមត្រូត្ថិូវ
������������ជីមៃឺគោ�ា �ូួនូខំូាង

ចូរត្រូបុងត្រូបយ័ត្ថិនចំណុ៍ចទំាំងគោនូះ!

ព័ត៌្ថិមានូជំីនួូយគោដឹើមីី�ុវត្ថិិ�ភាព នូ�ង�ុ�ភាព!

����������រញុ1 ����������ទាំញ2 �����������������រញុពីចំគោ�ៀង3

ម�នូត្រូត្ថិូវដ្ឋាក់គំរ�ព�់ជាងកមព�់ស្វែភិនកអនកគោ�ែើការគោទំ។

«ទាំញ»ជា�កមែភាពដំឹបុង ដឹល់់ពាក់កណ្តាា ល់ទីំត្រូត្ថិូវគោត្រូបើរមួ�ែ នូជាមួយនឹូង�កមែភាព«រញុពីចំគោ�ៀង» ឬ«រញុ» គោ�ើយត្រូត្ថិូវគោត្រូបើនៃដឹ�ងខាង។

ត្រូបុងត្រូបយ័ត្ថិនចំគោពាះជីមៃឺគោ�ា �ូួនូខំូាងគោពល់គោ�ែើការគោ�កនុងឃំូ្លាំងឬខាងគោត្រូ�!

�ព័ត៌្ថិមានូល់មអ�ត្ថិ�ូមគោមើល់«ស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរជីីវចល់ 

មូល់ដ្ឋាា នូនៃនូការបងាា រគោត្រូ�ះថ្នាន ក់ការងារនូ�ង�ុវត្ថិិ�ភាពអនាម័យ(�មាភ រៈអប់ររំមួ)»

វ ��័យដឹឹកជីញូូ្ជូនូទំំនូ�ញ

ជាវ ��ីត្រូបត្ថិ�បត្ថិា�មូល់ដ្ឋាា នូបំផុ្លូត្ថិ។ អាចគោ�ែើគោ�ើង

គោដ្ឋាយឥរ ��បទំងាយគោត្រូបើកមំូាង។

ងាយស្រា�ួល់ត្រូគំប់ត្រូគំងគោទាំះ�ិ�ត្ថិគោ�កស្វែនូូងចគោងអ�ត្ថិ 

គោដ្ឋាយសារអនកគោ�ែើការឈឺរគោ�ទំ��គោ�គោ�មុ� 

គោ�ែើឲ្យយហានូ�ភ័ិយបាះនឹូងជីនូទីំ3មានូទាំប។

គោដ្ឋាយសារអាចរញុពីចំគោ�ៀងរគោទំះរាងត្រូទំុង 

គោ�ែើឲ្យយងាយស្រា�ួល់រញុ នូ�ង

គោមើល់គោ�ើញខាងមុ�បានូចា�់។

ល់អ!
�ៀុំនឹូងគោ�រពវ �ន័ូយ 

គោ�ើយ�ំត្រូបឹងគោ�ែើការរាល់់នៃ�ៃ!

គោដឹើមីីការពារ

គោពល់មានូអែីគោកើត្ថិគោ�ើង

ការត្រូបាស្រា�័យទាំក់ទំង�ន

គោ�កស្វែនូូងគោ�ែើការ

គឺំមានូសារៈ�ំខាន់ូណ្តា�់។

ចូរចងចំ៎ាថ្នា

ការគោ�រពវ �ន័ូយគឺំជាការ

ការពារ«រាងកាយ» «ត្រូគំួសារ» 

«ការរ�់គោ�»។

គោត្រូ�ះថ្នាន ក់ការងារ
ដ្ឋាច់ខាត្ថិម�នូស្វែមនូត្រូ�ន់ូស្វែត្ថិជាគោរឿង

អនកដឹនៃទំគោទំគឺំជាគោរឿងស្វែដឹល់អាចគោកើត្ថិ
គោ�ើងស្វែកីរ�ូួនូគោយើង។



គោចញផ្លូាយស្វែ�មីនា ឆ្នាំន ំ២០២1 ������ �������� �������

��������គោចញផ្លូាយគោដ្ឋាយ៖ ត្រូក�ួង�ុខាភិ�បាល់ ការងារ នូ�ង�ុ�ុមាល់ភាព ����������� �������������� ����������������������

�������គោរៀបចំគោដ្ឋាយ៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.

��ការគោដ្ឋាយ៖ ត្រូកុមការងារគោរៀបគោរៀង�មាភ រៈអប់រ�ំាីពី�ុវត្ថិិ�ភាពពាក់ព័នូែនឹូង

វ ��័យដឹឹកជីញូូ្ជូនូទំំនូ�ញតាមផ្លូូូវគោ�គំ នូ�ងឡានូចូកទំំនូ�ញ 

ផ្លូល់�ត្ថិគោដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរជីីវចល់

�ុវត្ថិិ�ភាពអនាម័យនៃនូវ ��័យដឹឹកជីញូូ្ជូនូទំំនូ�ញតាមផ្លូូូវគោ�ក



កស្វែនូូងទំំនាក់ទំំនូងពាក់ព័នូែនឹូងឯកសារគោនូះ

ត្រូក�ួង�ុខាភិ�បាល់ ការងារ នូ�ង�ុ�ុមាល់ភាព

មនូុីរ�ាង់ដ្ឋារការងារ

ស្វែផ្លូនក�ុវត្ថិិ�ភាពនូ�ងអនាម័យ

ការ ��ល័់យ�ុវត្ថិិ�ភាព


