
វីីដេ�អូូដេ�ះត្រូ�ូវីបាា�ដេ�ៀបដេ�ៀងដេ�ើងដេ�ើម្បីី�ឲ្យយអូនកដេ�ើើកាា�ដេ�ាកន្លែ�ែងកាា�ងាា�ពាាក់ព័័�ធ�ឹងកាា�ដេត្រូបើឡាា�ស្ទូូ�ច

 �ិងកាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច ដេ�ើម្បីី�អាាចស្ទូិកាព័�ម្បីូលដ្ឋាាា�នៃ�ស្ទូុវី�ិិភាាព័�ិងអូនាាម្បី័យ។

クレーン・玉掛け作業の安全衛生
ま ん が で わ か る ភាាសាាន្លែ�ែ�

クメール語

ន្លែស្ទូើងយលត់ាាម្បី�យៈគំ�ំ�ូជី�វីចល
ស្ទូវុី�ិិភាាព័អូនាាម័្បីយនៃ�កាា�ងាា�ឡាា�សូ្ទូ�ច/ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច



ដេ�ាកាា�ដ្ឋាាា�សាាងស្ទូង់�ិង

ដេ�ាងចត្រូកន្លែ�លមាា�ទមាែាក់
ឬផ្ទុូ�កទំ�ិញ

កាា�ងាា�ដេត្រូបើត្រូបាាស់្ទូឡាា�សូ្ទូ�ច/
ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច គឺំមាា�ស្ទូកម្បីែភាាព័

យ៉ាាាង�ស់្ទូ�ដេវីើកដេ�ាកន្លែ�ែងនាានាា។

ដេព័លបញ្ជូូ��ទំ�ិញតាាម្បីស្ទូូ�ច
 ដេត្រូបើឧបក�ណ៍៍ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

 ដេ�ើើកាា�ព័យ��ទំ�ិញ
 ឬដ្ឋាាក់ទំ�ិញចុះ។

កាា�ងាា�ដេត្រូបើត្រូបាាស្ទូ់ឡាា�ស្ទូូ�ច/ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

 គំឺជាាកាា�ជីញ្ជូូ��ទំ�ិញ�ង�់�ិងទំ�ិញ�ំ

 �ូដេចនះងាាយ�ឹងបងកឲ្យយមាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់�ំដេកើ�ដេ�ើង។

ដេតាាះម្បីកដេ�ៀ�ព័��ដេបៀប�កាសុ្ទូវី�ិិភាាព័ដេដ្ឋាាយដេម្បីើល
 ឧទាាហ�ណ៍៍នៃ�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់/ឧបទូវីដេហ�ុដេ�ាកន្លែ�ែងកាា�ងាា�

 ដេត្រូបើត្រូបាាស់្ទូឡាា�សូ្ទូ�ច/ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច។

�ិយ៉ាាយអូញឹឹ្ជូង
 ឡាា�សូ្ទូ�ចសាាាល់ បានុ្លែ�ែ
 កាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច គឺំអូើ�? អូូ~។

គំឺកាា�ងាា�ន្លែបបហនឹងដេទ!



ឧទាាហ�ណ៍៍
 ដេព័លដេត្រូបើឡាា�សូ្ទូ�ច
 កំពុ័ងព័យ��ប�ូះន្លែ�ក

ចាំាំបាាច់ត្រូ�ូវីទទួលកាា�បណ៍ះ�ះបណ៍ះ�ល
 �ិងត្រូ�ូវីមាា�វិីញ្ញាាាប�បត្រូ�បញូ្ញាាក់
 ដេដ្ឋាាយអាាត្រូស័្ទូយដេ�ាតាាម្បីត្រូបដេ�ទ
 ស្ទូ�ូ�ច�ិងទម្បីង�់ទំ�ិញត្រូ�ូវីសូ្ទូ�ច។

ដេហ�ុអូើ�បាា�ជាាមាា�
 ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់/ឧបទូវីដេហ�ុ

 ដេកើ�ដេ�ើងន្លែបបដេ�ះ?

ដេ�ាកន�ងកាា�ងាា�ដេត្រូបើត្រូបាាស្ទូ់ឡាា�ស្ទូូ�ច/ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

ត្រូបស្ទូិ�ដេបើ

ឲ្យយអូនក�ែា�ជំីនាាញដេ�ើើកាា�ងាា�ដេ�ះ
 មិ្បី�ត្រូ�ឹម្បីន្លែ�ដេលែើស្ទូចាប់ដេទ ន្លែ�ម្បីទាាំងអាាច

 ត្រូបឈម្បី�ឹងដេត្រូ�ាះថ្នានាក់/ឧបទូវីដេហ�ុ�ង�់�ង�ដេទៀ�ផ្ទុង។

ត្រូសាាប់ន្លែ��បូ�គំ�ែឹះទំព័ួក
 ដេ�ើើឲ្យយបាះត្រូ�ូវីបុគំាលិកន្លែ�ល
 កំព័ុងដេ�ើើកាា�ងាា�ន្លែកី�ដេនាាះ។



ដេបើ�ែា�វិីញ្ញាាាប�បត្រូ�បញូ្ញាាក់ជំីនាាញ
 ដេហើយដេ�ើើកាា�ងាា�ដេ�ះ

 គឺំដេលែើស្ទូ�ឹងចាប់ណា៎ា�!

អូើ�ន្លែ�លស្ទូំខាា�់ជាាងដេគំគំឺ
 អាាចកាា�ពាា�អាាយុជី�វីិ�
 �បស្ទូ់�ែ��ឯងដេទៀ�។

�ូចអូើ�ន្លែ�លដេ�ាកត្រូគំូ
 បាា�ដេលើកដេ�ើងចឹង។

ត្រូ�ូវី�ំត្រូបឹងដេ�ៀ�
 ដេដ្ឋាាយន្លែស្ទូើងយល់ព័��ដេបៀប

 ដេ�ើើកាា�ត្រូបកបដេដ្ឋាាយស្ទូុវី�ិិភាាព័។

បាាទ!!!

ដេ�ើើកាា�ងាា�ដេ�ះត្រូ�ូវីមាា�
 វីិញ្ញាាាប�បត្រូ�បញ្ញាូាក់ដេទៀ�...

 លំបាាក�ល់ដេហើយ...

ត្រូបកបកាា�ងាា�តាាម្បី���ិវិី��ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី
 អាាចកាា�ពាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់/ឧបទូវីដេហ�ុផ្ទុង



ត្រូបស្ទូិ�ដេបើ�ឹងថ្នាាមាា�
អូនក�ែា�ជីំនាាញដេ�ើើកាា�ងាា�ដេ�ះ

ដ្ឋាាច់ខាា�ត្រូ�ូវី�ាយកាា�ណ៍៍
ត្រូបាាប់អូនកដេម្បីើលកាា��ុស្ទូត្រូ�ូវីភាែាម្បី។

ដេលើកដេ�ះ ដេយើង�ឹងដេ�ៀ�អូំព័�
 �ដេបៀប�កាស្ទូុវី�ិិភាាព័ពាាក់ព័័�ធ�ឹង
 កាា�ងាា�ឡាា�ស្ទូូ�ច�ិងព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

បាាទ/ចាំា�!!!

វាាមិ្បី�ត្រូ�ឹម្បីន្លែ�ជួីយ�ល់ជី�វិី��ែ��ឯងដេទ
 ន្លែ�ម្បីទាាំងអាាចជួីយ�ល់ជី�វិី�

 មិ្បី�ែ�ួម្បីកាា�ងាា�ផ្ទុងន្លែ��។

ជាាបឋម្បី ដេ�ើម្បីី�កាា�ពាា�
ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់/ឧបទូវីដេហ�ុ

ចូ�ដេម្បីើលចំដេណ៍ះ�ឹងម្បីូលដ្ឋាាា�!

លអ!
ដេ�ាម្បីុ�នៃ�ងន្លែ�លត្រូ�ូវីបាា�ដ្ឋាាក់ឲ្យយ

ដេ�ើើកាា�ងាា�បញ្ញាូាឡាា�ស្ទូូ�ច
�ិងព័យ��ស្ទូ�ូ�ចបាា�ម្បីក�ល់...។

ប្រ�ធាន�ទទី១  ៖ ប្រ�ធាន�ទទី១  ៖ ប្រ�ភេ�ទឡានស្ទូូ�ចប្រ�ភេ�ទឡានស្ទូូ�ច
ប្រ�ធាន�ទទី២ ៖ ប្រ�ធាន�ទទី២ ៖ ឧ�ករណ៍៍ភេប្រ�ីស្ទូប្រ��់ព្យួួ�រស្ទូនូ�ចនិងរភេ�ៀ�ព្យួួ�រឧ�ករណ៍៍ភេប្រ�ីស្ទូប្រ��់ព្យួួ�រស្ទូនូ�ចនិងរភេ�ៀ�ព្យួួ�រ
ប្រ�ធាន�ទទី៣ ៖ ប្រ�ធាន�ទទី៣ ៖ ប្រ�ព្យួ័នធ�ណ៍ះ� ��ណ៍ះ �លជំំន�ញប្រ�ព្យួ័នធ�ណ៍ះ� ��ណ៍ះ �លជំំន�ញ

ប្រ�ធាន�ទទី៤  ៖ ប្រ�ធាន�ទទី៤  ៖ ការ�ងា�ញនិងស្ទូញ្ញាា រកាស្ទូុវត្ថិិិភាព្យួការ�ងា�ញនិងស្ទូញ្ញាា រកាស្ទូុវត្ថិិិភាព្យួ

ប្រ�ធាន�ទទី៥ប្រ�ធាន�ទទី៥    ៖ ៖ ឧ�ករណ៍៍រកាស្ទូុវត្ថិិិភាព្យួអន�ម័័យការង�រឧ�ករណ៍៍រកាស្ទូុវត្ថិិិភាព្យួអន�ម័័យការង�រ

ប្រ�ធាន�ទទី៦ ៖ ប្រ�ធាន�ទទី៦ ៖   ករណ៍ីបាត្ថិ់�ង់ជំីវិត្ថិករណ៍ីបាត្ថិ់�ង់ជំីវិត្ថិ



ឡាា�សូ្ទូ�ច
 ត្រូ�ូវីបាា�ន្លែចកជាា
 ២ត្រូបដេ�ទ�ំៗ។

ជាាបឋម្បី ចូ�ដេម្បីើល
 ត្រូបដេ�ទនៃ�

 ឧបក�ណ៍៍សូ្ទូ�ច!

មាា�កាា�ដេត្រូបើត្រូបាាស្ទូ់�ូវី
ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចជាាដេត្រូចើ�ត្រូបដេ�ទ

ដេ�ាតាាម្បីកន្លែ�ែងកាា�ងាា� �ិង
ដេ�ាលដេ�ាដេត្រូបើត្រូបាាស្ទូ់។

ត្រូ�ូវីបញូ្ញាាក់ទុកមុ្បី�ថ្នាា
ដេ�ើកន្លែ�ែងកាា�ងាា��បស់្ទូ�ែ��

កំពុ័ងដេត្រូបើឧបក�ណ៍៍សូ្ទូ�ចត្រូប�ទណា៎ា!

ត្រូបដេ�ទនៃ�
 ឡាា�ស្ទូូ�ច

ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចត្រូបដេ�ទដេលើ�នឹម្បី

ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចន្លែ�លដ្ឋាាក់ដេ�ាដេលើយ៉ាា�យ�ែ ត្រូតាាក់ទ័�ស្ទូូ�ច

ឡាា�ស្ទូូ�ច�ុញ�ង�់
ឧបក�ណ៍៍សូ្ទូ�ចត្រូបដេ�ទ�ាង�ូចសាាា�

ស្ទូ�ូ�ច�ាងអូកស�Lបញ្ជូឈ�

ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ច

ឡាា�ស្ទូូ�ច

ត្រូ�ូវីបាា�ដេត្រូបើស្ទូត្រូមាាប់�ឹកជីញ្ជូូ��

ស្ទូមាាា�ៈដេ�ាកន�ងដេ�ាងចត្រូក។

ឡាា�សូ្ទូ�ចន្លែ�លបំពាាក់ដេដ្ឋាាយ�ងស្ទូ�ូ�ចដេ�ាចដេនាែាះ

កន្លែ�ែងដេបើកប��ិងកន្លែ�ែងដ្ឋាាក់ទំ�ិញ។ វាាត្រូ�ូវីបាា�

ដេត្រូបើត្រូបាាស់្ទូដេ�ើម្បី �ីជីញូ្ជូ��ស្ទូមាាា�ៈដេ�ាកាា�ដ្ឋាាា�សាាងស្ទូង់។

ដេដ្ឋាាយសាា�បំពាាក់ដេ�ាដេដ្ឋាាយកង់�មួ្បីល �ូដេចនះវាាមាា�

លំ�ឹងជាាងដេបើដេ�ៀប�ឹងឡាា�ត្រូបដេ�ទដេត្រូបើកង់។

វាាអាាចប�់ន្លែប�បាា�ដេត្រូចើ� �ូដេចនះដេទាាះប�ជាា

កន្លែ�ែងកាា�ងាា�ចដេងអ��ក៏អាាចដេត្រូបើបាា�ន្លែ��។
�ូចឧបក�ណ៍៍សូ្ទូ�ចត្រូបដេ�ទដេលើ�នមឹ្បីន្លែ�� វាាត្រូ�ូវីបាា�

ដេត្រូបើស្ទូត្រូមាាប់�ឹកជីញូ្ជូ��ស្ទូមាាា�ៈកន�ងដេ�ាងចត្រូក។

ដេហើយក៏ត្រូ�ូវីបាា�ដេត្រូបើស្ទូត្រូមាាប់�ឹកជីញូ្ជូ��ទំ�ិញន្លែ��។

មាា��ងស្ទូ�ូ�ច ដេគំព័យ��ទំ�ិញតាាម្បី

ន្លែ�សកាាបន្លែ�លឆ្លែងដេ�ាចុង�ងស្ទូ�ូ�ច

�ម្បីកដេទៀ� ចូ�ដេម្បីើល
 ឧបក�ណ៍៍សូ្ទូ�ចជាាត្រូបដេ�ទឡាា�សូ្ទូ�ច។



ជាាទូដេ�ាភាាគំដេត្រូចើ�ព័យ��ដេដ្ឋាាយដេត្រូបើន្លែ�ន្លែ�សដេទ

 ន្លែ�ដេព័ល�ែះក៏ដេត្រូបើឧបក�ណ៍៍ព័យ��ន្លែ��។

ក�ណ៍�ដេត្រូបើមាាាស្ទូុ���ម្បីួល ចាំាំបាាច់ត្រូ�ូវី
 មាា�ជីំនាាញបន្លែ�ិម្បីស្ទូត្រូមាាប់
 «អូនកបញ្ញាូាមាាាស្ទូុ���ម្បីួល»។

ត្រូបាាក�ណា៎ាស្ទូ់ ក�ណ៍�ត្រូ�ូវីប�កាា�់ផ្ទុែ�វីសាាធាា�ណ៍ៈ
 ដេ�ើម្បីី�ដេ�ើើកាា�ជីញ្ជូូ�� ចាំាំបាាច់ត្រូ�ូវីមាា�

 ប័ណ៍ណដេបើកប�យ៉ាា�យ�ែន្លែ�លអាាចដេត្រូបើ
 ដេ�ាត្រូបដេទស្ទូជីបាុ�បាា�!

អូើ�ក៏អាាចចាំា�់ន្លែចង
 ដ្ឋាាក់ព័យ��បាា�
 អូសាឹា�យន្លែម្បី�។

ឧបក�ណ៍៍ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច
 គំឺ�ុស្ទូ�នាអាាត្រូស្ទូ័យ

 តាាម្បីត្រូបដេទស្ទូ
 �ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន!

បាាទ/ចាំា�!!!

�ំបូង
 ចូ�ដេម្បីើល�ដេបៀបព័យ��។

កាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច អាាត្រូស្ទូ័យតាាម្បី

ទំ�ិញន្លែ�លត្រូ�ូវីស្ទូូ�ច គំឺដេត្រូបើវីិ��ព័យ��

�ិងឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ច�ុស្ទូ�នា។

ដេព័លដេ�ើើកាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច
 ត្រូ�ូវីដេត្រូបើឧបក�ណ៍៍ព័យ��ឲ្យយបាា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី

 ដេបើម្បីិ�ដេ�ា�ព័វីិ�័យដេទ
 អាាច�ឹងដេ�ើើឲ្យយទំ�ិញន្លែ�លស្ទូូ�ចធាែាក់ចុះម្បីក

 �ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន។

ដេព័លបញូ្ញាាឧបក�ណ៍៍សូ្ទូ�ច
 �ិងព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

 ចាំាំបាាច់ត្រូ�ូវីទទួលកាា�
 បណ៍ះ�ះបណ៍ះ�ល�ិងមាា�ជំីនាាញ។

ឧបក�ណ៍៍

ដេត្រូបើស្ទូត្រូមាាប់

ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច �ិង

�ដេបៀបដេត្រូបើត្រូបាាស្ទូ់

លកខ�ណ៍ឌជំីនាាញ
ត្រូបព័័�ធបណ៍ះ�ះបណ៍ះ�ល

ត្រូបសិ្ទូ�ដេបើមាា�កាលន្លែ�ស

ជាាប់ដេ�ាត្រូជុីងទំ�ិញ

គឺំព័យ��តាាម្បីកាលន្លែ�សទំពួ័ក។ 

ជាាវិី��ព័យ��ទូដេ�ាន្លែ�ល

ស្ទូម្បីញ្ជូាជាាងដេគំ។

ជាាវិី��ព័យ��ដេដ្ឋាាយ

ដ្ឋាាក់ទំ�ិញផ្ទុា�ចូំល�នា។

ជាាវិី��ព័យ��ន្លែ�លមាា�

ត្រូបសិ្ទូទធភិាាព័ជាាងដេគំ ដេ�ើម្បី �ី

កាា�ពាា�ភាាព័�អិូលនៃ�ន្លែ�ស។

ត្រូបសិ្ទូ�ដេបើមាា�កាលន្លែ�ស

ជាាប់ដេ�ាត្រូជុីងទំ�ិញ

គឺំព័យ��តាាម្បីកាលន្លែ�សទំពួ័ក។ 

កាា�ព័យ��តាាម្បីត្រូជុីងកាលន្លែ�សទំពួ័ក កាា�ព័យ��ន្លែ�សព័�� កាា�ព័យ��ជាាបាាច់(ផ្ទុា��ំនា) កាា�ព័យ��ដេដ្ឋាាយន្លែ�សព័��ជាា�់ កាា�ព័យ��ដេដ្ឋាាយន្លែ�ើងន្លែ�ស

កាលទំព័ួកដេគំៀប ទំព័ួក �នឹម្បីស្ទូ�ូ�ច

※ដេយ៉ាាង៖ដេគំហទំព័័�ស្ទូមាាគំម្បី�៍ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចជីបាុ�«ចំដេណ៍ះ�ឹងពាាក់ព័័�ធ�ឹងកាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច»

ជីំនាាញចាំាំបាាច់ដេ�ើម្បីី�បញ្ញាូាឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ច

ទម្បីង�់ស្ទូូ�ចចាំាប់ព័�៥ដេតាា�ដេ�ើង ប័ណ៍ណស្ទូមាាាល់អូនកប�បញ្ញាូាត្រូបដេ�ទស្ទូ�ូ�ចបញ្ជូឈ� (�ែា�កំណ៍�់)
ប័ណ៍ណស្ទូមាាាល់អូនកប�បញ្ញាូាត្រូបដេ�ទស្ទូ�ូ�ចបញ្ជូឈ� (កំណ៍�់តាាម្បីត្រូបដេ�ទស្ទូ�ូ�ច)

ត្រូបដេ�ទឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចបញ្ជូឈ�ដេលើ��ន្លែ�លស្ទូូ�ចទម្បីង�់ចាំាប់ព័�៥ដេតាា�ដេ�ើង ប័ណ៍ណស្ទូមាាាល់អូនកប�បញ្ញាូាត្រូបដេ�ទស្ទូ�ូ�ចបញ្ជូឈ�(កំណ៍�់ត្រូបដេ�ទស្ទូូ�ចមាា�ចលនាាបញ្ជូឈ�ដេលើ��)

ត្រូបដេ�ទបញ្ញាូាបញ្ជូឈ�ដេលើ��ន្លែ�លស្ទូូ�ចទម្បីង�់ចាំាប់ព័�៥ដេតាា�ដេ�ើង វីគំាបណ៍ះ�ះបណ៍ះ�លជីំនាាញបញ្ញាូាស្ទូ�ូ�ចត្រូបដេ�ទបញ្ជូឈ�ដេលើ��

ទម្បីង�់ស្ទូូ�ចដេត្រូកាាម្បី៥ដេតាា�
កាា�អូប់�ំព័ិដេស្ទូស្ទូអូំព័�កាា�ងាា�បញ្ញាូាឡាា�ស្ទូូ�ច

ត្រូបដេ�ទស្ទូ�ូ�ចបញ្ជូឈ�តាាម្បីទ�តាាំងន្លែ�លស្ទូូ�ចទម្បីង�់ចាំាប់ព័�៥ដេតាា�

លកខ�ណ៍ឌជីំនាាញចាំាំបាាច់ដេ�ើម្បីី�បញ្ញាូាត្រូបដេ�ទឡាា�ស្ទូូ�ចន្លែ�ល�ំកិលបាា�

ទម្បីង�់ស្ទូូ�ចចាំាប់ព័�៥ដេតាា�ដេ�ើង ប័ណ៍ណស្ទូមាាាល់អូនកប�បញ្ញាូាត្រូបដេ�ទឡាា�ស្ទូូ�ចន្លែ�ល�ំកិលបាា�

ទម្បីង�់ស្ទូូ�ចចាំាប់ព័�១ដេតាា�ន្លែ�ដេត្រូកាាម្បី៥ដេតាា� វីគំាបណ៍ះ�ះបណ៍ះ�លជីំនាាញបញ្ញាូាស្ទូ�ូ�ចត្រូបដេ�ទ�ំកិលខានា��ូច

ទម្បីង�់ស្ទូូ�ចដេត្រូកាាម្បី១ដេតាា� កាា�អូប់�ំព័ិដេស្ទូស្ទូអូំព័�កាា�ងាា�បញ្ញាូាឡាា�ស្ទូូ�ចត្រូបដេ�ទ�ំកិលបាា�

លកខ�ណ៍ឌជីំនាាញចាំាំបាាច់ដេ�ើម្បីី�កាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចទម្បីង�់ចាំាប់ព័�១ដេតាា�ដេ�ើង

វីគំាបណ៍ះ�ះបណ៍ះ�លជីំនាាញព័យ��ស្ទូ�ូ�ចឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចត្រូបដេ�ទ�ំកិលបាា�ទម្បីង�់ចាំាប់ព័�១ដេតាា�ដេ�ើង

ត្រូបដេ�ទស្ទូូ�ចបញ្ជូឈ�ន្លែ�លស្ទូូ�ចទម្បីង�់ចាំាប់ព័�១ដេតាា�ដេ�ើង

ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចទម្បីង�់ដេត្រូកាាម្បី១ដេតាា�

កាា�អូប់�ំព័ិដេស្ទូស្ទូស្ទូត្រូមាាប់កាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ចត្រូបដេ�ទឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ច�ំកិលបាា�ន្លែ�លស្ទូូ�ចទម្បីង�់ដេត្រូកាាម្បី១ដេតាា�

ត្រូបដេ�ទស្ទូូ�ចបញ្ជូឈ�ន្លែ�លស្ទូូ�ចទម្បីង�់ដេត្រូកាាម្បី១ដេតាា�



ដេ�ាកាា�ដ្ឋាាា�ផ្ទាូាល់មាា�បងកប់�ូវី

 ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់ន្លែ�ល�ឹកសាែា�ម្បីិ��ល់

 �ូដេចនះត្រូ�ូវីយល់ព័�សាែាកស្ទូុវី�ិិភាាព័�ិងស្ទូញ្ញាាា

 ដេ�ើម្បីី�ត្រូប�ិប�ែិកាា�ងាា�ដេដ្ឋាាយស្ទូុវី�ិិភាាព័។

ចូ�ពិ័�ិ�យដេម្បីើលថ្នាាដេ�ើ
 ដេ�ាកន្លែ�ែងដេ�ើើកាា��បស់្ទូអូនក

 មាា�សាែាកសុ្ទូវី�ិិភាាព័ន្លែបបណា៎ាត្រូ�ូវីបាា�ដេត្រូបើ!

កាា�កំណ៍�់�ំប�់ដេ�ែើ�ដេជីើង
 កាា�ដេត្រូបើដេកាាណ៍ព័ណ៍៌ដេ�ើម្បីី�

 កំណ៍�់�ំប�់ហាាម្បីចូល
 គំឺជាាកាា��កាស្ទូុវី�ិិភាាព័�បស្ទូ់បុគំាលិកដេ�ើើកាា�!

មាា�សាែាកស្ទូុវី�ិិភាាព័ដេផ្ទុសងៗត្រូ�ូវី
 បាា�ដេត្រូបើអាាត្រូស្ទូ័យតាាម្បីកាា�ដ្ឋាាា�។

ដេព័លបញូ្ជូ��ស្ទូ�ូ�ច អូនកដេបើកប��ិងអូនកឲ្យយស្ទូញ្ញាាា

 ដេ�ើើកាា�ត្រូបាាត្រូស័្ទូយទាាក់ទង�នាដេដ្ឋាាយ

 ដេត្រូបើនៃ��ិងទង់ផ្ទុែល់ស្ទូញ្ញាាាឲ្យយ�នា។

 ទ�ដេ�ះ �ឹងន្លែណ៍នាាំព័�«វិី��ឲ្យយស្ទូញ្ញាាាដេដ្ឋាាយនៃ�»

 ន្លែ�លដេគំដេត្រូបើជាាទូដេ�ា!

ឧបក�ណ៍៍សូ្ទូ�ចមាា�ស្ទូដេម្បីែងដេ�ាទ៍�ុស្ទូ�នា
អាាត្រូស័្ទូយតាាម្បីកាា�ដ្ឋាាា� �ូដេចនះ

មុ្បី�ដេព័លចាំាប់ដេផ្ទុែើម្បីកាា�ងាា�ត្រូ�ូវីបញូ្ញាាក់ថ្នាា
ស្ទូដេម្បីែងដេ�ាទ៍មួ្បីយណា៎ាជាា�បស់្ទូស្ទូ�ូ�ចណា៎ា!

ចាំាំបាាច់ត្រូ�ូវីចងចាំាំស្ទូញ្ញាាា
 ដេ�ាកន្លែ�ែងដេ�ើើកាា�ន្លែ��!

បាាទ/ចាំា�!

សាែាក�ិងស្ទូញ្ញាាា
 ដេ�ើម្បីី�ស្ទូុវី�ិិភាាព័

សាែាកស្ទូុវី�ិិភាាព័

វីិ��ឲ្យយស្ទូញ្ញាាាដេដ្ឋាាយនៃ�

�ំប�់ដេ�ែើ�ដេជីើង
 (ឥ�ាព័ណ៍៌ដេ�ៀវីគំឺជាា�ំប�់ដេ�ែើ�ដេជីើង)

ដេកាាណ៍ព័ណ៍៌
 (ឬដេ�ាថ្នាា�នាាំងឃាំាំង)

១. បក់នៃ�ដេ�ា១. បក់នៃ�ដេ�ា

6. មួ្បីលចុះបន្លែ�ិម្បី6. មួ្បីលចុះបន្លែ�ិម្បី

១១. �អូិល�ួល១១. �អូិល�ួល

២. កាា�បងាាាញទ�តាាំង២. កាា�បងាាាញទ�តាាំង

7. ដេលើក�ងស្ទូ�ូ�ចដេ�ើង7. ដេលើក�ងស្ទូ�ូ�ចដេ�ើង

១២. ព័នាែាឬបត្រូងួម្បី�ងស្ទូ�ូ�ច១២. ព័នាែាឬបត្រូងួម្បី�ងស្ទូ�ូ�ច

3. មួ្បីលដេ�ើង3. មួ្បីលដេ�ើង

8. ទមាែាក់�ងស្ទូ�ូ�ចចុះ8. ទមាែាក់�ងស្ទូ�ូ�ចចុះ

១3. ឈប់១3. ឈប់

4. មួ្បីលចុះ4. មួ្បីលចុះ

9. �ំកិលត្រូ�ង់9. �ំកិលត្រូ�ង់

១4. ឈប់ភាែាម្បី១4. ឈប់ភាែាម្បី

៥. មួ្បីលដេ�ើងបន្លែ�ិម្បី៥. មួ្បីលដេ�ើងបន្លែ�ិម្បី

១0. �ំកិល�ិចៗ១0. �ំកិល�ិចៗ

១៥. បញ្ជូឹប់កាា�ងាា�១៥. បញ្ជូឹប់កាា�ងាា�

※ដេយ៉ាាង៖ដេគំហទំព័័�ស្ទូមាាគំម្បី�៍ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចជីបាុ�«ស្ទូញ្ញាាាដេ�ើម្បីី�បញ្ញាូាឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ច»



ឧបក�ណ៍៍កាា�ពាា�
 គំឺជាាវីិធាា�កាា�ចាំាំបាាច់

 ដេ�ើម្បីី��កាស្ទូុវី�ិិភាាព័អូនកដេ�ើើកាា�។

ត្រូ�ូវីបញូ្ញាាក់ដេ�ើងវិីញ
 ដេដ្ឋាាយសាា�ដេត្រូសាាម្បីនៃ�ត្រូ�ូវីដេត្រូបើអាាចន្លែត្រូបត្រូបួល

 អាាត្រូស័្ទូយតាាម្បីកាា�ងាា�។

ដេត្រូ�ាព័�ដេ�ះដេ�ាមាា�ន្លែវី��តាាកាា�ពាា� �ិង
 ឧបក�ណ៍៍កាា�ពាា�ផ្ទុែ�វី�ដេងាើម្បីជាាដេ�ើម្បី

ឧបក�ណ៍៍កាា�ពាា�ន្លែ�លត្រូ�ូវីដេត្រូបើអាាចន្លែត្រូបត្រូបួល
 អាាត្រូស្ទូ័យតាាម្បីកន្លែ�ែងដេ�ើើកាា� �ូដេចនះ

 ចាំាំបាាច់ត្រូ�ូវីបញ្ញាូាក់អូំព័�វីិ�័យ!

ឧបក�ណ៍៍
កាា�ពាា�សុ្ទូវី�ិិភាាព័
អូនាាម័្បីយកាា�ងាា�

ម្បីួកស្ទូុ�ិិភាាព័

ដេត្រូសាាម្បីនៃ�

ដេត្រូសាាម្បី�ុំកំ�ួ�ដេជីើង

ន្លែ�សត្រូកវា���់កាា�ពាា�កុំឲ្យយធាែាក់

ន្លែស្ទូីកដេជីើងស្ទូុវី�ិិភាាព័

ម្បីួកស្ទូុ�ិិភាាព័

ន្លែ�សត្រូកវា���់កាា�ពាា�កុំឲ្យយធាែាក់

ដេត្រូសាាម្បីនៃ�

ន្លែស្ទូីកដេជីើងស្ទូុវី�ិិភាាព័

�ដេបៀបពាាក់ម្បីួកស្ទូុវី�ិិភាាព័�ដេបៀបពាាក់ម្បីួកស្ទូុវី�ិិភាាព័
・・ម្បីួកស្ទូុវី�ិិភាាព័ ត្រូ�ូវីដេត្រូបើត្រូស្ទូបតាាម្បីទំហំកាលម្បីួកស្ទូុវី�ិិភាាព័ ត្រូ�ូវីដេត្រូបើត្រូស្ទូបតាាម្បីទំហំកាល
・・ម្បីួកស្ទូុវី�ិិភាាព័ ត្រូ�ូវីពាាក់ចូលឲ្យយដេត្រូ�ាកុំឲ្យយដេផ្ទុអ�ងម្បីួកស្ទូុវី�ិិភាាព័ ត្រូ�ូវីពាាក់ចូលឲ្យយដេត្រូ�ាកុំឲ្យយដេផ្ទុអ�ង
・・ត្រូ�ូវីកឹបន្លែ�ស�ឹងចងាកា�ឲ្យយបាា�ជាាប់ត្រូ�ូវីកឹបន្លែ�ស�ឹងចងាកា�ឲ្យយបាា�ជាាប់
・・ម្បីិ�ដេត្រូបើ�បស្ទូ់ន្លែ�លន្លែត្រូប�ូបដេ�ៀង ឬន្លែបកបាាក់ដេ�ើយម្បីិ�ដេត្រូបើ�បស្ទូ់ន្លែ�លន្លែត្រូប�ូបដេ�ៀង ឬន្លែបកបាាក់ដេ�ើយ
・・ត្រូ�ូវីដេ�ា�ព័តាាម្បីឆ្នាំនាំន្លែ�ល�ត្រូម្បីូវីឲ្យយដេត្រូបើត្រូ�ូវីដេ�ា�ព័តាាម្បីឆ្នាំនាំន្លែ�ល�ត្រូម្បីូវីឲ្យយដេត្រូបើ

កាា�ពាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់/ឧបទូវីដេហ�ុកាា�ពាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់/ឧបទូវីដេហ�ុ
 ន្លែ�លដេកើ�ដេ�ើងដេលើនៃ� �ិងកនៃ�។ ន្លែ�លដេកើ�ដេ�ើងដេលើនៃ� �ិងកនៃ�។

កាា�ពាា�ដេជីើងដេ�ាដេព័លមាា��បស់្ទូ�ង�់ធាែាក់ព័�ដេលើ។កាា�ពាា�ដេជីើងដេ�ាដេព័លមាា��បស់្ទូ�ង�់ធាែាក់ព័�ដេលើ។
កាា�ពាា�ដេជីើងព័�កាា�ជាា�់ន្លែ�កដេ�ាល ឬ�ាបជាាប់�ឹងមាាាសុ្ទូ��កាា�ពាា�ដេជីើងព័�កាា�ជាា�់ន្លែ�កដេ�ាល ឬ�ាបជាាប់�ឹងមាាាសុ្ទូ��

ដេត្រូបើដេ�ាដេព័លដេ�ើើកាា�ងាា�ដេ�ាកន្លែ�ែង�ាស្ទូ់។ដេត្រូបើដេ�ាដេព័លដេ�ើើកាា�ងាា�ដេ�ាកន្លែ�ែង�ាស្ទូ់។

បងាកា�កុំឲ្យយធាែាក់ព័�កន្លែ�ែង�ាស្ទូ់។បងាកា�កុំឲ្យយធាែាក់ព័�កន្លែ�ែង�ាស្ទូ់។

ដេយ៉ាាង៖ដេគំហទំព័័�ស្ទូមាាគំម្បី�៍ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចជីបាុ�«ត្រូបដេ�ទឧបក�ណ៍៍កាា�ពាា�ស្ទូុវី�ិិភាាព័ �ិង�ដេបៀបដេត្រូបើឲ្យយបាា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី ដេ�ើម្បីី�ជីត្រូម្បីុញស្ទូុវី�ិិភាាព័»



ដេ�ះជាាដេស្ទូចកែ�ស្ទូដេងខបអំូព័�
 ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់បាា�់បង់ជី�វិី�នាា១0ឆ្នាំនាំក�ែងម្បីក

 កន�ងវិីស័្ទូយកាា�ងាា�សូ្ទូ�ច/ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច។
 �ំបូង សូ្ទូម្បីដេម្បីើលកាា�ងាា�សូ្ទូ�ច។

ដេ�ើជាាក់ន្លែស្ទូែងមាា�
 សាិា�ភាាព័ន្លែបបណា៎ាដេកើ�ដេ�ើង?

ដេតាាះម្បីកដេម្បីើល
 លម្បីអិ�ប�ែិច!

«ធាែាក់ត្រូ�ូវី»មាា�ដេត្រូចើ�ជាាងដេគំ។

ដេយ៉ាាង៖កាាតាា��កដេត្រូគំឿស្ទូូ�ច សាិា�ភាាព័ដេកើ�ដេ�ើងនៃ�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់បាា�់បង់ជី�វីិ�ន្លែបងន្លែចកតាាម្បីត្រូបដេ�ទមាាាស្ទូុ��/ដេហ�ុកាា�ណ៍៍បងកដេដ្ឋាាយឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ច (ឆ្នាំនាំ២009〜ឆ្នាំនាំ២0១8)

១ ធាែាក់ត្រូ�ូវី ១8២ ក�ណ៍�

២ ត្រូ�ូវីបាា��ាប ១70 ក�ណ៍�

3 ធាែាក់ 6១ ក�ណ៍�

4 កាា�ន្លែបកបាាក់/កាា��ួល�លំ/កាា�ធាែាក់ចុះនៃ��ួមាាាសុ្ទូ�� ៥9 ក�ណ៍�

៥ បុកត្រូ�ូវី 37 ក�ណ៍�

ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់បាា�់បង់ជី�វីិ�ដេដ្ឋាាយសាា�កាា�ងាា�ស្ទូូ�ច
(ឆ្នាំនាំ២009 (ឆ្នាំនាំ២009 〜〜 ឆ្នាំនាំ២0១8) ឆ្នាំនាំ២0១8)

ក�ណ៍�
បាា�់បង់ជី�វិី�

ស្ទូស្ទូ�ន្លែ�កន្លែ�លដេ�ៀបគំ�ដេ�ើងវិីញ

ដេ�ាកន្លែ�ែងផូ្ទុ�ក�បស់្ទូឡាា��ឹកទំ�ិញ

ធាែាក់ត្រូ�ូវីបុគំាលិក។

ត្រូ�ូវីបាា��ាបជាាប់�ឹងទំ�ិញន្លែ�ល

កំពុ័ងសូ្ទូ�ច។

អូនកបញូ្ជូ��ស្ទូញ្ញាាាបាា��ុញន្លែ�សពួ័�បដេណ៍ះើ�

ឲ្យយស្ទូញ្ញាាាបដេណ៍ះើ� ចលនាាផូ្ទុ�យដេព័ល

ឃាំែា�ព័�នៃផូ្ទុ�� (ទំ�ិញសូ្ទូ�ចឃាំែា�ព័�នៃផូ្ទុ��)

ដេដ្ឋាាយសាា�អូ�់មាា��ុលយភាាព័

ដេហើយធាែាក់ព័�កម្បីាស់្ទូ១0ន្លែម្បីាត្រូ�ដេ�ា

ដេលើនៃផូ្ទុដេប�ុង។

ដេព័លសូ្ទូ�ចទំ�ិញទមាែាក់ចុះ

សិិ្ទូ�កន�ងសិាា�ភាាព័�ង�់ហួស្ទូកត្រូមិ្បី�

ដេ�ើើឲ្យយឡាា�សូ្ទូ�ច�លំ។

ដេដ្ឋាាយសាា�អូនកបញូ្ញាាដេ�ើើកាា�

បញូ្ញាា�ុស្ទូ ដេ�ើើឲ្យយទំ�ិញសូ្ទូ�ច

បុកត្រូ�ូវីអូនកឲ្យយស្ទូញ្ញាាា។

ធាែាក់ត្រូ�ូវី

�ាប

ធាែាក់

កាា�ន្លែបកបាាក់/
 កាា��ួល�លំ/
 កាា�ធាែាក់ចុះ
 នៃ��ួមាាាស្ទូុ��

បុកត្រូ�ូវី



ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់បាា�់បង់ជី�វីិ�ដេ�ាកន�ងកាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ដេត្រូចើ�ន្លែម្បី�
 ន្លែ�ភាាគំដេត្រូចើ�ដេដ្ឋាាយសាា�«កាា�ធាែាក់ត្រូ�ូវីនៃ�ទំ�ិញស្ទូូ�ច»។

បនាូាប់ម្បីក ស្ទូូម្បីដេម្បីើលដេត្រូ�ាះថ្នានាក់
បាា�់បង់ជី�វីិ� ដេ�ាកន�ងកាា�ងាា�

ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច។

បាាទ/ចាំា�!
បនាូាប់ម្បីកដេទៀ� ដេយើង�ឹងដេ�ៀ�ព័��ដេបៀប�កាស្ទូុវី�ិិភាាព័

 ដេហ�ុកាា�ណ៍៍ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់ដេ�ាដេព័លកំព័ុងដេ�ើើកាា�ដេ�ាន្លែកី�

 កន្លែ�ែងស្ទូូ�ច �ិងព័យ��ស្ទូ�ូ�ច!!

ព័ិ�ន្លែម្បី�ដេហើយ!

ដេយ៉ាាង៖កាាតាា��កដេត្រូគំឿស្ទូូ�ច សាិា�ភាាព័ដេកើ�ដេ�ើងនៃ�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់បាា�់បង់ជី�វីិ
 �ន្លែបងន្លែចកតាាម្បីត្រូបដេ�ទមាាាស្ទូុ��/ដេហ�ុកាា�ណ៍៍នៃ�ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ច (*)

(*) កន�ងចំដេណា៎ាម្បីដេត្រូ�ាះថ្នានាក់បាា�់បង់ជី�វីិ�ដេដ្ឋាាយសាា�កាា�ន្លែបកបាាក់/កាា��ួល�លំ/កាា�ធាែាក់ចុះ
 នៃ��ួមាាាស្ទូុ���ិងកាា�ធាែាក់ស្ទូ�ូ�ចទំ�ិញ បាា�ក�់ត្រូតាា�ូវី�បស្ទូ់ន្លែ�លធាែាក់ដេដ្ឋាាយសាា�ទំ�ិញស្ទូូ�ច(ឆ្នាំនាំ២009〜ឆ្នាំនាំ២0១8)

១ ដេដ្ឋាាយសាា��បូ�ន្លែ�សដេ�ាទំ�ិញកំព័ុងស្ទូូ�ច 6២ ក�ណ៍�

២ ដេដ្ឋាាយសាា�ដ្ឋាាច់ន្លែ�ស ២3 ក�ណ៍�

3 ដេដ្ឋាាយសាា��បូ�ន្លែ�សព័�ទំព័ួក ១9 ក�ណ៍�

4 ដេដ្ឋាាយសាា��បូ�ទំ�ិញស្ទូូ�ចដេចញព័�ទំព័ួក ១9 ក�ណ៍�

៥ ដេដ្ឋាាយសាា�ដ្ឋាាច់ន្លែ�ស�ម្បីួលដេ�ើង 6 ក�ណ៍�

ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់បាា�់បង់ជី�វីិ�ដេដ្ឋាាយសាា�កាា�ងាា�ស្ទូូ�ច
(ឆ្នាំនាំ២009 (ឆ្នាំនាំ២009 〜〜 ឆ្នាំនាំ២0១8) ឆ្នាំនាំ២0១8)

មាា�ក�ណ៍��បូ�ន្លែ�សមាា�ក�ណ៍��បូ�ន្លែ�ស
 ដេចញព័�ទំ�ិញកំព័ុងស្ទូូ�ច ដេចញព័�ទំ�ិញកំព័ុងស្ទូូ�ច

ក�ណ៍��បូ�ន្លែ�សក�ណ៍��បូ�ន្លែ�ស
 ដេចញព័�ទំព័ួក។ ដេចញព័�ទំព័ួក។

ដេដ្ឋាាយសាា�ដ្ឋាាច់ន្លែ�សដេដ្ឋាាយសាា�ដ្ឋាាច់ន្លែ�ស

ក�ណ៍��បូ�ទំ�ិញកំព័ុងក�ណ៍��បូ�ទំ�ិញកំព័ុង
 ស្ទូូ�ចដេចញព័�ទំព័ួក ស្ទូូ�ចដេចញព័�ទំព័ួក

ឆ្លអឹងន្លែ�កកំព័ុងមាា�ចលនាាដេព័លឆ្លអឹងន្លែ�កកំព័ុងមាា�ចលនាាដេព័ល
 ទំព័ួកស្ទូូ�ចន្លែ�ស១បាា�ធាែាក់ចុះម្បីក។ ទំព័ួកស្ទូូ�ចន្លែ�ស១បាា�ធាែាក់ចុះម្បីក។

ដេត្រូ�ាងឆ្លអឹងន្លែ�ក�បូ�ដេចញព័�ទំព័ួកន្លែ�លដេត្រូបើដេត្រូ�ាងឆ្លអឹងន្លែ�ក�បូ�ដេចញព័�ទំព័ួកន្លែ�លដេត្រូបើ
 ត្រូចវា��ក់ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច ដេ�ើើឲ្យយធាែាក់ចុះ។ ត្រូចវា��ក់ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច ដេ�ើើឲ្យយធាែាក់ចុះ។

បុគំាលិកម្បីិ�បាា�ដ្ឋាាក់ទំ�ិញដេលើន្លែ�សត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវីបុគំាលិកម្បីិ�បាា�ដ្ឋាាក់ទំ�ិញដេលើន្លែ�សត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី
 �ូដេចនះដេព័លមាា�ចលនាាស្ទូូ�ចដេ�ើង ត្រូសាាប់ន្លែ� �ូដេចនះដេព័លមាា�ចលនាាស្ទូូ�ចដេ�ើង ត្រូសាាប់ន្លែ�
 ដ្ឋាាច់ន្លែ�សស្ទូូ�ចដេ�ើងដ្ឋាាច់ដេ�ើើឲ្យយបំព័ង់ន្លែ�កធាែាក់ត្រូ�ូវី។ ដ្ឋាាច់ន្លែ�សស្ទូូ�ចដេ�ើងដ្ឋាាច់ដេ�ើើឲ្យយបំព័ង់ន្លែ�កធាែាក់ត្រូ�ូវី។

កាលទំព័ួក(ឧបក�ណ៍៍ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច)ន្លែ�លភាូាប់�ឹងនៃផ្ទុូ��កាលទំព័ួក(ឧបក�ណ៍៍ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច)ន្លែ�លភាូាប់�ឹងនៃផ្ទុូ��
 �បូ�ដេចញព័�ស្ទូ�ូ�ចដេហើយធាែាក់ចុះ។ �បូ�ដេចញព័�ស្ទូ�ូ�ចដេហើយធាែាក់ចុះ។



�ំ��ឹំងចាំា�់ន្លែចង
 កាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

 កាា�ងាា�ជំី�ួយដេ�ះទុកឲ្យយឯងដេហើយ។

អូ��

�ឹកប�ូះន្លែ�កតាាម្បី
 ឧបក�ណ៍៍ស្ទូូ�ចបញ្ជូឈ�ដេលើ�នឹម្បី។

！

ន្លែណ៍�

បាាទ

�ឹងដេហើយ។

យល់ដេហើយ។

បាាទ។

……

ទុកចិ�ែ
 ដេលើ�ំ�ំចុះ!! ម្បីក�ល់ដេហើយ។

ដេតាាះចាំាប់ដេផ្ទុែើម្បី
 កាា�ងាា�!

ចាំា�!!

ឯងមាា�ចិ�ែដេ�ៀ�ស្ទូូត្រូ�
 គំឺលអណា៎ាស្ទូ់ ន្លែ�

ន្លែ�ដេព័ល�ែះ�ាង
 ត្រូបដេញបត្រូបញាាប់...។

�ំ�ំដេឆ្លែ��ដេ�ា
 ដេម្បីើលកាា�ងាា�ដេផ្ទុសង

 ប�ែិចសិ្ទូ�។

ស្ទូុំដេទាាស្ទូ
 �ំ�ំដេ�ាកាា�ិយ៉ាាល័យ

 ប�ែិច។

ចាំាំ�ហូ��ល់�ំ�ំ
 ម្បីកវីិញសិ្ទូ�

 កុំដេ�ើើអូ�ឲ្យយដេសាាះ។

ក�ណ៍�ទ�១



កាា�ងាា�ដេ�ះ
 ដេលើកម្បីុ�ធាែាប់ដេ�ើញ

 ដេគំដេ�ើើម្បីែងន្លែ��

អូឺ...

ស្ទូិស្ទូសចីង
 �ូចជាាដេ�ើើ

 ន្លែបបដេ�ះ...។

មិ្បី�បាា�ដេទ។

ស្ទូិស្ទូសចីង
�ំ�ំបាា�ព័យ��

 ស្ទូ�ូ�ច�ួចដេហើយ!

ដេ�ើើវាាន្លែ�មានាក់ឯង
 ន្លែម្បី�ដេទ?

�ំ�គិំំ�ថ្នាា
 ដេបើដេ�ើើបាា�លអ

 �ឹងជួីយ�ល់ទាាំងអូស់្ទូ�នា...។

បាាទ!

បាាទ!

ឥ��វី  គំួ�ន្លែ�ដេ�ើើដេ�ា
 ដេដ្ឋាាយ�ែ��ឯងស្ទូិ�។

អាាដេ�ះ
 បាា�ដេហើយ!

ថ្នាាម្បីិ�ត្រូ�ូវី
 ស្ទូិស្ទូសចីងអាាចស្ទូ�ដេស្ទូើ�ដេទៀ�!

បុគំាលិក�ែ�ដេ�ះបុគំាលិក�ែ�ដេ�ះ
 ព័ិ�ជាាមាា� ព័ិ�ជាាមាា�

 ស្ទូកាែា�ុព័លន្លែម្បី�។ ស្ទូកាែា�ុព័លន្លែម្បី�។

កាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច
 ម្បីិ�អាាចឲ្យយអូនកន្លែ�ល

 �ែា�ជីំនាាញ
 ដេ�ើើបាា�ដេទ។



ត្រូ�ា�់ន្លែ�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

 ក៏ត្រូ�ូវីកាា�ជីំនាាញន្លែ��ន្លែម្បី�ដេទ!?

ដេ�ើ?
 មាា�អូើ�ដេកើ�ដេ�ើង?

បាាទ...។
 ស្ទូុំដេទាាស្ទូ �ំ�ំ...។

...អូញ្ជូឹឹងដេទ។
ដេបើព័យ��ស្ទូ�ូ�ច�ុស្ទូដេហើយ
 ប�ូះន្លែ�កធាែាក់ចុះម្បីក

 គំឺដេត្រូ�ាះថ្នានាក់ណា៎ាស្ទូ់ន្លែម្បី�ដេទ?

កាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ចដេបើ�ុស្ទូន្លែ�ម្បីួយ
 គំឺអាាចបងកដេចញជាាដេត្រូ�ាះថ្នានាក់�ំ
 មាា�ហាា�ិ�័យខាែាំងណា៎ាស្ទូ់។

�ូដេចនះដេហើយបាា�ជាា
 មិ្បី�ន្លែម្បី�ម្បី�ុស្ទូសត្រូគំប់�នាសុ្ទូទធន្លែ�ដេ�ើើបាា�ដេទ។

ឯងមាា�បំណ៍ងចង់ជីួយ
 ដេយើងស្ទូបាយចិ�ែដេហើយ

ស្ទូូម្បីដេ�ើើកាា�ងាា�ដេ�ះ
 បនាូាប់ព័�បាា�ជីំនាាញ។
 ដេលើកដេ�ះ �ំ�ំ�ឹងដេ�ើើកាា�
 ព័យ��ស្ទូ�ូ�ចដេ�ើងវីិញ។

បាាទ/ច��!

ទំ�ិញត្រូ�ូវីព័យ���ូច។

ទំ�ិញត្រូ�ូវីបាា�ព័យ��
 �ុស្ទូន្លែ�សកាាប។

��ាបាាល

ន្លែម្បី�ដេហើយ។

កាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ចចាំាំបាាច់ត្រូ�ូវី
 មាា�កាា�អូប់�ំព័ិដេស្ទូស្ទូ �ិងកាា�ស្ទូិកាជីំនាាញ។

 ដេបើឲ្យយអូនក�ែា�ជីំនាាញដេ�ើើកាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច
 ម្បីិ�ន្លែម្បី�ន្លែ�អូនកដេ�ើើកាា�ដេទ

 មាឹាស្ទូ់អាាជី�វីកម្បីែក៏ត្រូ�ូវីទទួល�ុស្ទូត្រូ�ូវីន្លែ��។

អូញ្ជូឹឹងដេទ...។
 ស្ទូុំដេទាាស្ទូ ន្លែ�ល�ំ�ំបាា�
 ដេ�ើើដេដ្ឋាាយចិ�ែឯង...។

ដេបើម្បីិ�ព័យ��ឲ្យយត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវីដេទ...។ដេបើម្បីិ�ព័យ��ឲ្យយត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវីដេទ...។
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នៃ�ងដេ�ះ
 ក៏�វីល់ន្លែ��។

ត្រូ�ូវីតាាំងអាា�ម្បីែណ៍៍
 �ំត្រូបឹងដេ�ើង។

បុគំាលិក�ែ�
 ដេម្បីើលដេ�ាត្រូស្ទូស្ទូ់ត្រូសាាយ

 ណា៎ាស្ទូ់ណ៍�។

អាា�ុណ៍ស្ទូួ�ស្ទូែ�។

អូូ

អាា�ុណ៍ស្ទូួ�ស្ទូែ�!

ន្លែណ៍�

នៃ�ងដេ�ះក៏ត្រូ�ូវី
 ជីញ្ជូូ��ផ្ទុលិ�ផ្ទុល

 ដេត្រូចើ�ន្លែ��។

បាុន្លែ�ែ... នៃ�ងដេ�ះ ព័ិ�ជាាមាា�
 កាា�ងាា�ដេត្រូចើ�ន្លែម្បី�។

ដេបើដេ�ាន្លែ�ន្លែបបដេ�ះ
 �ល់�ងាចក៏
 ម្បីិ�ចប់ន្លែ��។

ន្លែណ៍�

�ល់ដេមាាាងចប់ដេហើយ
 ដេតាាះបញ្ជូឹប់កាា�ងាា�!

អូូ
 បាាទ!

ដេព័ល�ដេស្ទូៀល
 ដេម្បីើលដេ�ាក៏�ឹង�វីល់ដេ��។ ហឺុម្បី...ន្លែម្បី�ដេហើយ។

បាាយដេហើយ
 ត្រូ�ូវីស្ទូត្រូមាាក

 យកកមាែាំងដេទើបបាា�។

បាាទ។

ន្លែ� ដេបើ�ំត្រូបឹង
 �ឹងត្រូ�ូវីបាា�ទទួលសាាាល់
 ឲ្យយដេ�ើើកាា�ដេដ្ឋាាយឯក�ាជីយ!



ដេតាាះដេយើង
 ចាំាប់ដេផ្ទុែើម្បីជីញ្ជូូ��។

ដេតាាះ
 ដេយើងប�ែកាា�ងាា�

 ស្ទូល់ព័�ត្រូព័ឹក។

លអ

អូញ្ជូឹឹង
 �ំ�ំដេ�ាកន្លែ�ែង

 កាា�់ចងក�ចដេហើយ។

ជីួយដេម្បីើលកន�ងកន្លែ�ែងកាា�ងាា�
 ថ្នាាដេ�ើមាា�ម្បី�ុស្ទូសឬអូ�់
 ដេហើយឲ្យយស្ទូញ្ញាាាម្បីក។

ត្រូ�ឹម្បីដេ�ះ
 បញ្ជូឹប់កាា�ព័ិ�ិ�យ

 ផ្ទុលិ�ផ្ទុលដេ�ះ...។

យ៉ាាាប់ដេហើយ!

�ា�់ដេម្បីាចបាា�ដេ�ា
 កន្លែ�ែងដេនាាះចឹង!

អូូយ!

បុគំាលិក�ែ�
 ដេ�ាណា៎ាបាា�់ដេហើយ។

ដេ�ាប�ូប់ទឹកដេទ�ឹង...?

បាាទ...

�ឹងដេហើយ...។

！



វីីវី�ដេហើយ...!

អូ�់អូ�ដេទឬ!

អូញ្ជូឹឹងដេទ
 នៃ�ងដេនាាះដេ�ាកន�ង
 ដេ�ាងចត្រូកព័ិ�ជាា

 មាា�ស្ទូដេម្បីែង�ំខាា�
 ខាែាំងន្លែម្បី�...។

យល់ដេហើយ...។

ដេហ�ុអូើ�បាា�ជាាដេព័លចាំាប់ដេផ្ទុែើម្បីកាា�ងាា�
 ឯងម្បីិ�ជីដេម្បីែ�ស្ទូដេ�ាកន្លែ�ែងស្ទូុវី�ិិភាាព័

 ន្លែ�លបាា�ឲ្យយស្ទូញ្ញាាា?

�ំ�ំកំព័ុងផ្ទុឹង់អាា�ម្បីែណ៍៍
 ដេលើកាា�ងាា�

 ដេហើយម្បីិ�បាា�ឮ។

ដេព័លដេនាាះ
 កន្លែ�ែងន្លែ�លឯងសិិ្ទូ�ដេ�ា

 គឺំដេ�ាផ្ទុែ�វីទាាល់
 ន្លែ�លដេ�ើើឲ្យយដេគំអូ�់ចាំាប់អាា�ម្បីែណ៍៍។

ឧបទូវីដេហ�ុដេលើកដេ�ះ
 �ំ�ំក៏មាា�ចំន្លែណ៍កន្លែ��

 ដេដ្ឋាាយសាា�ម្បីិ�បាា�បញ្ញាូាក់
 ផ្ទុែ�វីជីញ្ជូូ��បាា�លអ។

ស្ទូុំដេទាាស្ទូ
 ផ្ទុងណា៎ា�។

ដេទ ត្រូបស្ទូិ�ដេបើ�ំ�ំ
 ត្រូបយ័�នជាាងដេ�ះ

 ប�ែិច...។

អូនកទាាំងព័��
 ស្ទូុទធន្លែ�ត្រូ�ូវី

 ត្រូបុងត្រូបយ័�ន�ូច�នា។

ឯងទាាំងព័��ជាា��ធាា��៏ស្ទូំខាា�់
 �ំ�ំ�ំព័ឹងដេលើព័ួកឯងដេហើយ។

ដេយើងត្រូ�ូវីផ្ទាែាស់្ទូបែ��
 អាា�ម្បីែណ៍៍�ូច�នា។

�ំបូង ត្រូ�ូវីស្ទូត្រូមាាកតាាម្បីស្ទូត្រូម្បីួល
 ដេហើយយកចិ�ែទុកដ្ឋាាក់

 ព័ាបាាល�បួស្ទូឲ្យយជាាស្ទូិ�។

បាាទ!

ដេតាាះបាុនាែា�នៃ�ងដេត្រូកាាយ
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នៃ�ងដេ�ះ
 ត្រូ�ូវី�ឹកជីញ្ជូូ��ស្ទូមាាា�ៈ។

លអ ជីំហាាា��ំបូងនៃ�
 កាា�ងាា�បាា�បញ្ជូឹប់។

ស្ទូូម្បីដេ�ើើកាា�ន្លែណ៍នាាំ
 ជីំហាាា�ប�ែដេទៀ�! �ឹងដេហើយ!

អូ��!!

ដេ�ាកដេអូើយ!!

ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់ណា៎ាស្ទូ់!

ដេម្បីាចបាា�ជាា
 ដេ�ើ�កាា�់តាាម្បី

 ម្បីុ�ស្ទូ�ូ�ចអូញ្ជូឹឹង!

�ំ�ំគំិ�ថ្នាាចង់ដេ�ា
 កន្លែ�ែងដ្ឋាាក់ស្ទូមាាា�ៈ

 ដេ�ាខាាងដេនាាះ។

គំិ�សាែា�ថ្នាា
 ដេ�ាដេត្រូ�ាដេកាាណ៍ព័ណ៍៌

 មាា�ស្ទូុវី�ិិភាាព័។

ម្បីិ�អូ�ដេទ
 ដេយើងជីួយ�នា

 ដេ�ាវីិញដេ�ាម្បីក។

នៃ�ងដេ�ះ
 ស្ទូូម្បីជីួយន្លែណ៍នាាំ

 �ំ�ំដេទៀ�ផ្ទុង។

ដេ�ៀបចំ�ួច�ាល់ដេហើយ!
 អាាចចាំាប់ដេផ្ទុែើម្បីបាា�។

ដេតាាះ

ចាំាប់ដេផ្ទុែើម្បី
 ដេលើកដេ�ើង!

បងើិល!

ទមាែាក់ចុះវីិញ!



ទំព័ួកស្ទូ�ូ�ចកំព័ុងដេ�ាវីិល
 �ូដេចនះដេព័លកំព័ុងវីិលចឹង

 វាាអាាច�ឹង�បូ�ដេចញដេ�ាដេត្រូ�ា
 �ំប�់ហាាម្បីចូលក៏មាា�ន្លែ��។

ដេព័លឆ្លែងកាា�់ម្បីុ�ស្ទូ�ូ�ច
 ត្រូ�ូវី�កាគំមាែា�ឲ្យយបាា�
 ត្រូគំប់ត្រូ�ា�់ដេទើបបាា�។

ម្បីយា�ងដេទៀ� ម្បីិ�ត្រូ�ឹម្បីន្លែ�
 ខាាងម្បីុ�ស្ទូ�ូ�ចដេទ

 ដេ�ាខាាងដេត្រូកាាយក៏ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�នន្លែ��។
�ំប�់ត្រូបុងត្រូបយ័�ន

�ំប�់ហាាម្បីចូល

តាាម្បីព័ិ��ំ�ំក៏ធាែាប់ជាា
 បុគំាលិក�ែ�ន្លែ��...

ដេ�ាជីុំវីិញ...
 អូ�់ដេ�ើញមាា�ម្បី�ុស្ទូសដេសាាះ។

ខាាងម្បីុ�ស្ទូ�ូ�ចគំឺ

 ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់...

ដេ�ើម្បីី�កុំឲ្យយបាះត្រូ�ូវី
 ដេ�ើ�តាាម្បីខាាងដេត្រូកាាយ។

បងើិល!

ដេ�ាកដេអូើយ!!

ឈប់ភាែាម្បី!
 បញ្ជូឈប់ភាែាម្បី!

ចាំាប់ដេផ្ទុែើម្បីបងើិលដេ�ើងដេលើ!

អូសាឹា�យន្លែម្បី�។

�ំ�ំត្រូ�ូវី�ំត្រូបឹងដេ�ើម្បីី�
 ឆ្នាំាប់ឲ្យយដេគំដ្ឋាាក់
 កាា�ងាា�ឲ្យយដេ�ើើ។

�ំបូងត្រូ�ូវីបំដេព័ញ
 កាា�ងាា��បស្ទូ់�ែ��
 ឲ្យយបាា�លអស្ទូិ�។

កាាលព័�២0ឆ្នាំនាំម្បីុ�

ត្រូគូំបដេត្រូងៀ��៏វ័ីយដេកែង



ដេ�ើមាា�ដេ�ឿងអូើ�
 ដេកើ�ដេ�ើង?

វាាដេត្រូ�ាះថ្នានាក់
ណា៎ាស្ទូ់។

�ឹងអូ�ត្រូសាាប់ន្លែ�

 អាាដេនាាះ(�ួបងើិលស្ទូ�ូ�ច)វីិលម្បីក

 ដេ�ើើឲ្យយបា�ះដេគំៀបជាាប់�ឹងជីញ្ញាូាំង...

�ំ�ំគំិ�ថ្នាាខាាងដេត្រូកាាយព័ុំមាា�

 ទំពួ័ក�ិងស្ទូ�ូ�ចឆ្លែងកាា�់

 ចឹងវាាស្ទូុវី�ិិភាាព័។

ដេព័លដេគំកំព័ុងបញ្ញាូាឡាា�ស្ទូូ�ច
ដេទាាះប�ជាាអូ�់មាា�ដ្ឋាាក់

ដេកាា�ព័ណ៍៌ឃាំាំង ក៏ហាាម្បីម្បីិ�ឲ្យយ
ដេ�ើ�តាាម្បីដេត្រូកាាយន្លែ��។

ដេត្រូពាាះវាាជាា�ំប�់
ហាាម្បីចូលផ្ទុង

�ិងជាាចំណ៍ុចទាាល់នៃ�
កន្លែ�ែងបញ្ញាូាផ្ទុង។

ស្ទូិស្ទូសចីងក៏ធាែាប់
 ឆ្លែងកាា�់ដេ�ឿងន្លែបបដេនាាះន្លែ��...

ដេទាាះប�យ៉ាាាងដេនាាះកែ�
ឥ��វី បុគំាលិក�ែ�

មានាក់ដេនាាះ...

ឥ��វី កាែាយដេ�ាជាា
 អូនកន្លែណ៍នាាំដេគំ
 វីិញដេហើយ។

ហាាស្ទូហាា�...
 ដេព័លដេនាាះ

 ស្ទូូម្បីអូ�គំុណ៍ដេហើយ...

�ែា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់អូ�ដេកើ�ដេ�ើង
 គំឺពិ័�ជាាត្រូបដេស្ទូើ�
 ខាែាំងណា៎ាស្ទូ់។

ដេបើមាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់ដេកើ�ដេ�ើង
 ត្រូបាាក�ជាាដេ�ឿង�ំដេហើយ។

ន្លែម្បី�ដេហើយ
អូ�់អូ�ដេទ...

ដេ�ាម្បីិ�ទាា�់ស្ទូុំ��ឹង
 កាា�ងាា�កាា�ដ្ឋាាា�ដេ�ាដេ�ើយ

 ចឹងដេបើមាា�អូ�ឆ្លងល់
 ស្ទូួ�ម្បីកព័ួកដេយើងម្បីក។

ម្បីួយដេទៀ� ដេ�ាកាា�ដ្ឋាាា�ស្ទូំណ៍ង់
 �ំប�់ហាាម្បីចូល �ិង�ំប�់ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន

 អាាចន្លែត្រូបត្រូបួលអាាត្រូស្ទូ័យតាាម្បីដេព័លដេវី�ា
 �ូដេចនះត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន។

ដេព័លកំព័ុងដេ�ើើកាា�ងាា�បញ្ញាូាស្ទូ�ូ�ច
 ជាាដេ�ាលកាា�ណ៍៍គំឺត្រូ�ូវីឆ្លែងកាា�់តាាម្បី
 កន្លែ�ែងន្លែ�លទំព័ួកម្បីុ��ងស្ទូ�ូ�ច�ិង

 ទំ�ិញស្ទូូ�ចម្បីិ�អាាចដេ�ា�ល់។



កាា�បញូ្ញាាឡាា�សូ្ទូ�ចចាំាំបាាច់ត្រូ�ូវីទទួលកាា�អូប់�ំពិ័ដេស្ទូស្ទូ ឬកាា�បណ៍ះ�ះបណ៍ះ�លជំីនាាញ

 ឬមាា�វិីញ្ញាាាប�បត្រូ�បញូ្ញាាក់ជំីនាាញអាាត្រូស័្ទូយតាាម្បីទម្បីង�់ទំ�ិញន្លែ�លសូ្ទូ�ច។

កាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ចក៏ចាំាំបាាច់ត្រូ�ូវីទទួលកាា�អូប់�ំពិ័ដេស្ទូស្ទូ

 ឬកាា�បណ៍ះ�ះបណ៍ះ�លជំីនាាញអាាត្រូស័្ទូយតាាម្បីទម្បីង�់ទំ�ិញន្លែ�លសូ្ទូ�ច។

ចំណ៍ុចគំួ�ត្រូបុងត្រូបយ័�នចំដេពាាះកាា�ងាា�ឡាា�ស្ទូូ�ច/ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

ម្បីិ�ដេ�ើើកាា�ងាា�បញ្ញាូាឡាា�ស្ទូូ�ច/ព័យ��ស្ទូ�ូ�ចដេដ្ឋាាយ�ែា�កាា�បញ្ញាូាក់ជីំនាាញ

ម្បីិ�ចូលន្លែកី��ំប�់ហាាម្បីចូល�ិងន្លែ�សលំហូ�ទំ�ិញកំព័ុងស្ទូូ�ច

១

២

ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន�ឹងចលនាាស្ទូ�ូ�ច ដេហើយកំុចូលន្លែកី�

 ន្លែ�សលំហូ�ទំ�ិញកំពុ័ងសូ្ទូ�ច
សូ្ទូម្បីកំុចូលកន�ង�ំប�់ហាាម្បីចូល

 ន្លែ�លត្រូ�ូ�បាា��ណ៍ឌដេដ្ឋាាយដេកាាណ៍ព័ណ៌៍។

ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់គំឺដេ�ាន្លែកី�ៗ�ែ��
ដេស្ទូូើ�ន្លែ��ឹកសាែា�ម្បីិ��ល់

�ឹងដេទ?

ដេ�ើម្បីី�ឲ្យយមាា�ស្ទូុវី�ិិភាាព័
�ិងអូនាាម្បី័យដេ�ាកន្លែ�ែងដេ�ើើកាា�

ចាំាំបាាច់ត្រូ�ូវីមាា�កាា�ដេ�ា�ព័វីិ�័យ
�ិងសាែា���យកចិ�ែទុកដ្ឋាាក់ព័�ម្បី�ុស្ទូសត្រូគំប់�នា។

ដេតាាះ�ំលឹកអូំព័�
 ក�ណ៍�ស្ទូិកា

 ដេ�ាទ�ដេ�ះម្បីែងដេទៀ�។

ដេ�ើកន្លែ�ែងដេ�ើស្ទូត្រូបន្លែហស្ទូ
 �បស្ទូ់�ួអូងាទាាំងឡាាយ
 មាា��ូច��ណា៎ា�ែះ?

អូ�ដេគំ?
 �ិយ៉ាាយថ្នាាដេម្បីាច?

ត្រូបស្ទូិ�ដេបើ�ឹងថ្នាាមាា�
អូនក�ែា�ជីំនាាញដេ�ើើកាា�ងាា�ដេ�ះ

ដ្ឋាាច់ខាា�ត្រូ�ូវី�ាយកាា�ណ៍៍
ត្រូបាាប់អូនកដេម្បីើលកាា��ុស្ទូត្រូ�ូវីភាែាម្បី។

ដេលើកដេ�ះ ដេយើង�ឹងដេ�ៀ�អូំព័�
 �ដេបៀប�កាស្ទូុវី�ិិភាាព័ពាាក់ព័័�ធ�ឹង
 កាា�ងាា�ឡាា�ស្ទូូ�ច�ិងព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

វាាមិ្បី�ត្រូ�ឹម្បីន្លែ�ជួីយ�ល់ជី�វិី��ែ��ឯងដេទ
 ន្លែ�ម្បីទាាំងអាាចជួីយ�ល់ជី�វិី�

 មិ្បី�ែ�ួម្បីកាា�ងាា�ផ្ទុងន្លែ��។

កាា�ងាា�ដេ�ះ
 ដេលើកម្បីុ�ធាែាប់ដេ�ើញ

 ដេគំដេ�ើើម្បីែងន្លែ��
ឥ��វី  គំួ�ន្លែ�ដេ�ើើដេ�ា

 ដេដ្ឋាាយ�ែ��ឯងស្ទូិ�។

កាា�ងាា�ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច
 ម្បីិ�អាាចឲ្យយអូនកន្លែ�ល

 �ែា�ជីំនាាញ
 ដេ�ើើបាា�ដេទ។

ត្រូ�ឹម្បីដេ�ះ
 បញ្ជូឹប់កាា�ព័ិ�ិ�យ

 ផ្ទុលិ�ផ្ទុលដេ�ះ...។

យ៉ាាាប់ដេហើយ!

�ា�់ដេម្បីាចបាា�ដេ�ា
 កន្លែ�ែងដេនាាះចឹង!

អូូយ!



ចូ�គំិ�ថ្នាាហាា�ិ�័យមាា�ដេ�ាកន្លែ�ែងណា៎ា�ែះ!

ន្លែស្ទូើងយល់តាាម្បី�យៈ�ូបភាាព័

ន្លែស្ទូើងយល់ព័�ហាា�ិ�័យបងកប់កន�ងកន្លែ�ែងដេ�ើើកាា�!

ហើឹកហាា�់សាែា����ឹងម្បីុ�ព័�ហាា�ិ�័យ(KYT)

ដេ�ះជាាចំណ៍ុច
 ហាា�ិ�័យ!

ចូ�គំិ�ថ្នាាមាា�ចំណ៍ុចហាា�ិ�័យដេផ្ទុសងដេទៀ�ន្លែ��ឬដេទ។

មិ្បី�ចូលន្លែកី�ន្លែ�សលំហូ�ទំ�ិញកំពុ័ងសូ្ទូ�ច

មិ្បី�ចូលន្លែកី�ទំ�ិញកំពុ័ងសូ្ទូ�ច

Part 1

១

២

ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់កាា�ងាា�

 ដ្ឋាាច់ខាា�ម្បីិ�ន្លែម្បី�ត្រូ�ា�់ន្លែ�ជាាដេ�ឿងអូនក�នៃទដេទ

 គំឺជាាដេ�ឿងន្លែ�លអាាចដេកើ�ដេ�ើងន្លែកី��ែ��ដេយើង។

ដេ�ើម្បីី�កាា�ពាា�ដេព័លមាា�អូើ�ដេកើ�ដេ�ើង

លអ!
�ំ�ំ�ឹងដេ�ា�ព័វីិ�័យ

 ដេហើយ�ំត្រូបឹងដេ�ើើកាា��ាល់នៃ�ង!

កាា�ត្រូបាាត្រូស្ទូ័យទាាក់ទង�នាដេ�ាកន្លែ�ែងដេ�ើើកាា�

 គំឺមាា�សាា�ៈស្ទូំខាា�់ណា៎ាស្ទូ់។

ចូ�ចងចាំាំថ្នាាកាា�ដេ�ា�ព័វីិ�័យ
 គំឺជាាកាា�កាា�ពាា�«�ាងកាាយ»
 «ត្រូគំួសាា�» «កាា��ស្ទូ់ដេ�ា»។

២

១



ដេចញផ្ទុាយន្លែ�ម្បី�នាា ឆ្នាំនាំ២0២១

ដេចញផ្ទុាយដេដ្ឋាាយ៖ ត្រូកស្ទូួងស្ទូុខាា�ិបាាល កាា�ងាា� �ិងស្ទូុ�ុមាាលភាាព័
ដេ�ៀបចំដេដ្ឋាាយ៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ស្ទូហកាា�ដេដ្ឋាាយ៖ ត្រូកុម្បីកាា�ងាា�ដេ�ៀបដេ�ៀងស្ទូមាាា�ៈអូប់�ំស្ទូែ�ព័�
ស្ទូុវី�ិិភាាព័ពាាក់ព័័�ធ�ឹងវីិស្ទូ័យកាា�ងាា�ឡាា�ស្ទូូ�ច ឬព័យ��ស្ទូ�ូ�ច
ផ្ទុលិ�ដេដ្ឋាាយ៖ Sideranch Inc.

ន្លែស្ទូើងយល់តាាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជី�វីចល

សុ្ទូវី�ិិភាាព័អូនាាម័្បីយនៃ�កាា�ងាា�ឡាា�សូ្ទូ�ច/ព័យ��ស្ទូ�ូ�ច

A1

A2

A1

A2

ចូ�គំិ�ថ្នាាហាា�ិ�័យមាា�ដេ�ាកន្លែ�ែងណា៎ា�ែះ!

ន្លែស្ទូើងយល់តាាម្បី�យៈ�ូបភាាព័

ន្លែស្ទូើងយល់ព័�ហាា�ិ�័យបងកប់កន�ងកន្លែ�ែងដេ�ើើកាា�!

ហើឹកហាា�់សាែា����ឹងម្បីុ�ព័�ហាា�ិ�័យ(KYT)

ដេ�ះជាាចំណ៍ុច
 ហាា�ិ�័យ!

ចូ�គំិ�ថ្នាាមាា�ចំណ៍ុចហាា�ិ�័យដេផ្ទុសងដេទៀ�ន្លែ��ឬដេទ។

ដេព័លគិំ�ថ្នាាវាាមាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់ ត្រូ�ូវីឃាំែា�ដេចញឲ្យយឆ្នាំងាយ

មិ្បី�ត្រូ�ូវីឆ្លែងកាា�់ដេត្រូកាាម្បីទំ�ិញកំពុ័ងព័យ���ិង�ងស្ទូ�ូ�ចដេទ
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កន្លែ�ែងទំនាាក់ទំ�ងពាាក់ព័័�ធ�ឹងឯកសាា�ដេ�ះ

ត្រូកសួ្ទូងសុ្ទូខាា�ិបាាល កាា�ងាា� �ិងសុ្ទូ�ុមាាលភាាព័
ម្បី�ូ��ស្ទូែង់ដ្ឋាា�កាា�ងាា�

ន្លែផ្ទុនកសុ្ទូវី�ិិភាាព័�ិងអូនាាម័្បីយ
កាា�ិយ៉ាាល័យសុ្ទូវី�ិិភាាព័


