
フォークリフトの安全衛生

វីដីេ�អូូដេ�ះត្រូ�ូវីបា�ដេ�ៀបដេ�ៀងដេ�ើងដេ�ើម្បីីីឲ្យយអូនក ដេ�ើើកា�ដេ�កន្លែ�ែងកា�ងា�ន្លែ�លដេត្រូបើត្រូបាស់់ឡា�ចូូកទំំ�ិញ 

អាចូសិ់កាពីីមូ្បីលដ្ឋាា �នៃ�សុ់វី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ។

ま ん が で わ か る ភាសាន្លែ�ែ�
クメール語

ន្លែស់ើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីីវីចូល

សុ់វី�ិិភាពីអូនាម័្បីយនៃ�ឡា�ចូូកទំំ�ិញ



ដេ�ង៖ សិា�ភាពីដេត្រូ�ះថ្នាន ក់បណ្តាា លឲ្យយសាែ ប់ឬ�បួស់ដេ�ងតាម្បី
«�បាយកា�ណ៍៍សាែ ប់ឬ�បួស់�បស់់ពីលក�»នៃ�ត្រូកសួ់ងសុ់ខាភិិបាល 

កា�ងា� �ិងសុ់�ុមាលភាពី H31/R1 (ន្លែ�ឧស់ភា ឆ្នាំន ំ២០២០)

1 ត្រូ�ូវីបា�បុក (�មួ្បីទំាំងកា�បុកត្រូ�ូវី) 816 នាក់

2 ត្រូ�ូវីបា��ប/ត្រូ�ូវីបា�ទាំក់ចូូល 769 នាក់

3 ធ្លាែ ក់/�ួល 424 នាក់

4 ខាា �/ធ្លាែ ក់ម្បីកពីីដេលើ 107 នាក់

5 �អិូល�ួល 102 នាក់

ចំូ�ួ�អូនកសាែ ប់�ិង�បួស់ដេដ្ឋាយសា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�

នៃ�ៃដេ�ះ
ដេយើងដេ�ៀ�ពីីសុ់វី�ិិភាពីអូនាម័្បីយ

ដេ�កនុងកា�ងា�
ឡា�ចូូកទំំ�ិញ!

«ត្រូ�ូវីបា�បុក (�មួ្បីទំាំងកា�បុកត្រូ�ូវី)»គឺំ

ដេត្រូចូើ�ជាងដេគំន្លែម្បី�ណ៎៍…។

ឡា�ចូូកទំំ�ិញ

មា�ស់កម្បីែភាពី�ាង�ស់់�ដេវី ើក

ដេ�កន្លែ�ែងដេ�េងៗជាដេត្រូចូើ��ូចូជា

ឃ្លាំែ ំង ដេ�ងចូត្រូក �ិងកា�ដ្ឋាា �សាងស់ង់។

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ!

ដេទាំះជាអូនកបា�ដេ�ៀ�

ពីីកា�ដេបើកប�ដេ�ើយ ក៏ដេ�ន្លែ�

អាចូដេកើ�មា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់

កា�ងា�ន្លែ��។

ដេតាះ 

ម្បីកដេម្បីើលមូ្បីលដេ��ុសំ់ខា�់

នៃ�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�។

ដេ�េ�!

កា�ដេបើកប�

ឡា�ចូូកទំំ�ិញ

ចំាំបាច់ូត្រូ�ូវីដេ�ៀ� ដេ�ើយត្រូប�ង

យកប័ណ៍ណដេបើកប�។
ដេត្រូបើត្រូបាស់់ដេត្រូគំឿងចូត្រូក

�ំៗន្លែបបដេ�ះ 
កា�ដេ�ៀ�គឺំសំ់ខា�់ណ្តាស់់។



ន្លែម្បី�ដេ�ើយ។

�ំបូងដេយើងដេម្បីើលដេត្រូ�ះថ្នាន ក់«ត្រូ�ូវីបា�បុក 

(�មួ្បីទំាំងកា�បុកត្រូ�ូវី)»។

�ឯី«ត្រូ�ូវីបា�បុក»គឺំជាដេត្រូ�ះថ្នាន ក់

�ូចូជាអូនកដេ�ើើកា�ដេ�ជំុីវីញិ

ត្រូ�ូវីបា�ឡា�ចូូកទំំ�ិញបុកត្រូ�ូវី។

ឡា�ចូូកទំំ�ិញ�ៃ�់ណ្តាស់់ 

ដេបើបុកត្រូ�ូវីពិី�ជាដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ន្លែម្បី�។

ដេលើស់ពីីដេ�ះដេទំៀ� ឡា�ចូូកទំំ�ិញ

មា�ដេលីឿ�ដេលឿ��ង 

�ូដេចូនះត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន។

ដេ�ើើដេម្បីាចូដេទំើបអាចូ

កា�ពា�បា�?

អូូ យល់ដេ�ើយ។

បាុន្លែ�ា ជាមូ្បីលដ្ឋាា � 

អូនកដេបើកប�ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�នសិ់�ន្លែម្បី�ដេទំ?

មិ្បី�ន្លែម្បី�ន្លែ�

អូនកដេបើកប�ដេទំ 

អូនកដេ�ើើកា�ដេ�ជំុីវីញិ

ក៏ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�នន្លែ��!

ចាំ ច៎ាំ!

ត្រូបាក�ណ្តាស់់ថ្នា

អូនកដេបើកប�ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន 

ន្លែ�អូនកដេ�ើើកា�ដេ�ជំុីវីញិក៏ត្រូ�ូវី�ឹងពីី

កា�ដេ�ើើចូលនា�បស់់ឡា�ចូូកទំំ�ិញន្លែ��។

«កា�បុក»

គឺំជាដេត្រូ�ះថ្នាន ក់�ូចូជា 

ឡា�ចូូកទំំ�ិញន្លែ�លកំពុីងប�ដេនាះ

ដេ�បាះ�ឹងជីញំំ្ជាំង។

ហា?



បនាា ប់ម្បីកគឺំដេត្រូ�ះថ្នាន ក់«ត្រូ�ូវីបា��ប/

ត្រូ�ូវីបា�ទាំក់ចូូល»។ 

ឡា�ចូូកទំំ�ិញមា�ន្លែ�នកដេ�ើើចូលនាដេត្រូចូើ� 

�ូដេចូនះដេត្រូចូើ�មា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ត្រូ�ូវីបា��ប។

ដេដ្ឋាយន្លែ�ក ក៏មា�ក�ណី៍ត្រូ�ូវីបា��បដេ�ចូដេនាែ ះជីញំ្ជាំំង

�ិងឡា�ចូូកទំំ�ិញន្លែ�លកំពុីង�យដេត្រូកាយន្លែ��។

ដេ�ើកា�«ធ្លាែ ក់/�ួល» 

មា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�ន្លែបបណ្តា�ែះ?

ឧទាំ��ណ៍៍�ូចូជា 

ដេ�ើើដេ�ឿងន្លែ�ល

មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេ�ើើ

ដេតាះ

ដេ�កន្លែ�ែងជាក់ន្លែស់ាង

ពិី�ិ�យដេម្បីើល!

�ូចូជាក�ណី៍ឲ្យយម្បី�ុស់េជិីះដេលើ

កន្លែ�ែងចូូកទំំ�ិញ�បស់់ឡា�ចូូកទំំ�ិញ 

ដេ�ើយដេ�ើើកា�ដេ�ទីំ�ពស់់ �ចួូក៏ធ្លាែ ក់ចុូះម្បីក។

ត្រូបសិ់�ដេបើ�ង�បួស់�ៃ�់មិ្បី�អាចូដេ�ើើកា�បា� 

ដេ�ើើឲ្យយត្រូគំួសា�បា�ម្បីភ�ង 

ដេ�ើយន្លែ�នកដេស់�ាកិចូចក៏លំបាកន្លែ��...។
�ូដេចូនះដេ�ើយចំាំបាច់ូត្រូ�ូវី

យល់ចូាស់់ពីី�ែឹម្បីសា�ដេម្បីដេ�ៀ�

�ិងដេ��ពីវី�័ិយ។

ត្រូ�ូវីយល់ពីីវី�ីិដេត្រូបើត្រូបាស់់ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី

តាម្បីដេម្បីដេ�ៀ�ន្លែ�លបា�ដេ�ៀ� 

�ិងដេត្រូបើឲ្យយបា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី។

ម្បីាាងដេទំៀ� កា�យល់ពីី�ដេបៀប

ដេ�ើើចូលនា�បស់់ឡា�ចូូកទំំ�ិញ

ក៏សំ់ខា�់ន្លែ��។

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ន្លែម្បី�...។



ន្លែណ៎៍!

�ម្បីកដេទំៀ�បាន្លែ�កដេ�ខាងដេនាះ

ពឹីងដេលើឯងដេ�ើយ។

បាទំ!

ត្រូ�ូវីកាច់ូចូងូូចូត្រូ�ង់ណ្តា 

�ូចូជាមិ្បី�សូ់វីចូាស់់ 

ដេ�ើយមិ្បី�

ពូីន្លែកដេទំៀ�។

ន្លែ�ដេបើ

ដេបើក�យ

ដេត្រូកាយ...

ដេណ៍ើើ យចុូះ 

ដេបើកប�ដេដ្ឋាយដេត្រូបើ

កញ្ចច ក់ដេ�ដេត្រូកាយក៏បា�ន្លែ��។

ដេ�ើើដេម្បីាចូដេ� 

ដេត្រូបើដេពីលស់ត្រូមាប់ដេត្រូ�ៀម្បី

អូស់់ដេ�ើយ

ជីញូំ្ច�មិ្បី�ទាំ�់ដេទំ។

ន្លែម្បី�ដេ�ើយ! 

ដេបើឆ្លែងកា�់តាម្បីដេ�ះ

អាចូចំូដេណ៍ញដេពីលបា�!

ចាំប់ពីីន្លែ�េខាងមុ្បី�

ដេត្រូ�ពីីឡា�ចូូកទំំ�ិញ

ដេគំហាម្បី

មិ្បី�ឲ្យយចូូលដេទំ...។

ត្រូ�ូវីត្រូ��ប់ដេត្រូកាយ

ដេ�ើយ

បន្លែងើទិំស់។

ក�ណី៍ទីំ1



លេ! 

�ែ ���ណ្តាដេ�ដេទំ។

ឥ�ូវីឡា�ចូូកទំំ�ិញ

អូ�់មា�ចូលនា�ង 

មិ្បី�អីូដេទំ។

ដេ�កដេអូើយ!!

ដេម្បីាចូបា�មិ្បី�ដេ�ើ�តាម្បី

�ែូវីស់ត្រូមាប់

អូនកដេ�ែើដេជីើងចឹូង!

ឈប់សិ់�។

សំុ់ដេទាំស់...។

ដេម្បីាចូបា�មា�

ម្បី�ុស់េដេ�ទីំដេ�ះ!? 

មិ្បី�អីូដេទំ?

មិ្បី មិ្បី�អីូដេទំ...។



�ំុំ�ឹងត្រូបយ័�ន...។

តាម្បីពិី�

ឯងក៏ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�នន្លែ�� 

ន្លែម្បី�ដេទំ?

មា�បា�គិំ�ដេទំថ្នា

�ឹងមា�អូើីដេ��ដេចូញ

ម្បីកភាែ ម្បីៗ?

មិ្បី�ន្លែម្បី�ន្លែ�អូនកដេបើកប�ដេទំ 

សំ់ខា�់អូនកដេ�ើើកា�

ដេ�ជំុីវីញិក៏ត្រូ�ូវី

ត្រូបយ័�នន្លែ��។

ដេពីល�យដេត្រូកាយគឺំ

មិ្បី�ត្រូ�ូវីពឹីងន្លែ�ដេលើកញ្ចច ក់

ដេម្បីើលដេត្រូកាយដេទំ!

ត្រូ�ូវីដេម្បីើលសិា�ភាពីជំុីវីញិ

ដេដ្ឋាយផ្ទាា ល់ន្លែភិនក!

សំុ់ដេទាំស់!!

ខាងដេត្រូកាយ អូូដេ�!

ដេ�ើយឯងក៏ត្រូ�ូវី

ដេ��ពីវី�័ិយកន្លែ�ែងកា�ងា�

�ូចូជាមិ្បី�ចូូលកនុង�ំប�់

ហាម្បីឃ្លាំ�់ជាដេ�ើម្បី!

ដេពីលពិី�ិ�យបញំ្ជាំក់ 

កា�ដេត្រូបើនៃ�ចូងេុលត្រូបាប់

ក៏សំ់ខា�់ន្លែ��។

ម្បីាាងដេទំៀ� ដេ�កនុងឃ្លាំែ ំងមា�កន្លែ�ែងដេត្រូចូើ�ណ្តាស់់

ន្លែ�លអូនកដេបើកប�ពិីបាកដេម្បីើលដេ�ើញ។

ដេពីលឡា�ចូូកទំំ�ិញវីលិ�ិចូៗ 

ស្រាសាប់ន្លែ��កិំលដេចូញ

�ូចូដេលើកដេ�ះ

ក៏មា�ន្លែ��។

�ូដេចូនះដេ�ើយ 

ដ្ឋាច់ូខា�មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេ�ន្លែកី�

ឡា�ចូូកទំំ�ិញដេទំ!

ដេបើមា��បួស់

�ឹងដេ�ើើឲ្យយ

ត្រូកុម្បីត្រូគំួសា�បា�ម្បីភ។



អាចូ�ឹង

ដេ�ើើឲ្យយធ្លាែ ក់។

អូូ... 

បាន្លែ�ក

មិ្បី�ដេស់ែើ�ន ដេទំ។ ន្លែម្បី�ដេ�ើយ...។

ជីញូំ្ច�អាដេ�ះដេ�ើយ 

ដេម្បីើលដេ�អាចូ

ចូប់កា�ងា�មុ្បី�ដេមាា ង!

ដេបើដ្ឋាក់បាន្លែ�ក

កនុងសិា�ភាពី

មិ្បី�ដេស់ែើ�ន

ដេពីលន្លែក�ត្រូម្បីូវីទំំ�ិញ

ដេ�ឡា�ចូូកទំំ�ិញ 

ដ្ឋាច់ូខា�ត្រូ�ូវីទំមាែ ក់

ត្រូបដ្ឋាប់ចូូកចុូះ!

ដេ�ើយត្រូ�ូវីបិទំ

កុងតាក់ដេភិែើង 

�ិងទំមាែ ក់

ត្រូបដ្ឋាប់ចូូកចុូះ។

ទំមាែ ក់ចុូះនំាន្លែ�សាំញំុុំាដេទំ 

ន្លែក�ត្រូម្បីូវីបាន្លែ�ក

ទំាំងអូញ្ចច ឹង

�ែងដេ�។

ដេ�ះជាអូើីន្លែ�ល

ត្រូ�ូវីបា�ត្រូបាប់...។

អូូ! 

ដេ��ចួូតាស់់!

ក�ណី៍ទីំ២



អ៎ា!!

ឈប់សិ់�! ត្រូបដ្ឋាប់ចូូក
ចាំប់ដេ�ាើម្បីមា�ចូលនា

ដេ�ើយ!

ដេម្បីាចូ ដេម្បីាចូ�ឹង!?

មិ្បី�ត្រូ�ូវីន្លែក�ត្រូម្បីូវីទំំ�ិញទំាំងកំពុីង

ជិីះដេលើឡា�ចូូកទំំ�ិញដេទំ។

មិ្បី�បា�

បិទំកុងតាក់ដេភិែើង។
ដេ�ើយមិ្បី�ទំមាែ ក់

ត្រូបដ្ឋាប់ចូូកចុូះដេទំៀ�។

គិំ�ថ្នាវា�ិចូ�ួចូចឹូង

មិ្បី�អីូដេទំ...។

មិ្បី�ដេ�ើើតាម្បីដេម្បីដេ�ៀ�ន្លែ�ល

បា�ដេ�ៀ�គឺំមិ្បី�ដេកើ�ដេទំ។

បា�ដេ�ើយ ដេលើកដេ�ះ

សំ់ណ្តាងដេ�ើយន្លែ�ល�ែ �

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់...

ត្រូបសិ់�ដេបើបដេណ្តាា យទំាំងអូញ្ចច ឹង

ដេ�ើយ�ងកាយបាះត្រូ�ូវីចូងូឹះដេល�...



ដេបើមិ្បី�ដេ��ពីវី�័ិយអាចូ�ឹង

បណ្តាា លឲ្យយសាែ ប់បា�...។

ដេ�ើើឲ្យយន្លែ�េពា�

ត្រូបដ្ឋាប់ចូូក�កិំល

�ងកាយ�ឹងត្រូ�ូវី

បា��បជាប់

ទីំបំ�ុ��ឹងពីីភាពី�ៃ�់�ៃ�

ដេ�ើយន្លែម្បី�ដេទំ។

ក�ណី៍អាត្រូកក់បំ�ុ�គឺំ

អាចូ�ឹងមា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់

បា�់បង់ជីីវី�ិដេទំៀ�...។

�ំុំពិី�ជាសំុ់ដេទាំស់
ន្លែម្បី�!!

�ែ �ដេ�ឿងអូើី

ដេកើ�ដេ�ើងពិី�ជា

ត្រូបដេស់ើ�ណ្តាស់់។

សិ់ស់េចូីង! អូ�គុំណ៍ដេត្រូចូើ�

ន្លែ�លបា�បញ្ចឈប់វា!

បងជាអូនកមា�គុំណ៍

ជួីយជីីវី�ិ�ំុំ!

�ែ �វី�័ិយណ្តាន្លែ�លមិ្បី�

ចំាំបាច់ូដេ��ពីតាម្បីដេនាះ

ដេ�ើយ។

«ត្រូ��់ន្លែ�បាុណ៍ណឹ ងវាមិ្បី�អីូដេទំ» 

កា�គិំ�ន្លែបបដេ�ះអាចូបងូឲ្យយ

ដេកើ�មា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់។



ស់ល់ន្លែ�ដ្ឋាក់អាដេនាះ

ពីីដេលើដេទំ។

�ូចូជា�ងសំុា�ឹងកា�

បញំ្ជាំដេ�ើយ។

សំុ់ដេទាំស់!

អឺូ អា�ឹងពិីបាក�ឹកន្លែម្បី�។

�ំុំអាចូទំប់ទំំ�ិញដេលើបាន្លែ�កបា�។

ដេ�ើើចឹូងមិ្បី�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់ដេទំ?

ទំំ�ិញដេ�ះ ដេ�ើើដេម្បីាចូបា�វា

មិ្បី��លំ។

អូូ ឲ្យយ�ំុំជិីះដេលើបាន្លែ�កដេទំ?

ទំំ�ិញដេ�ះងាយ�លំ

ណ្តាស់់...។
មិ្បី�អីូដេទំ។

ក�ណី៍ទីំ3



ដេលើកដេ�ើងបា�

ដេ�ើយ!

�លំដេ�ើយ! អូូយ

ប�ាិចូដេទំៀ�

ឈឺ!!

អូ�់អីូដេទំ?

អូ�់អីូដេទំ ត្រូ��់ន្លែ�ត្រូ�ូវី

ជីងគង់ប�ាិចូ។
សាែ �ន្លែ�ស់ដេម្បីែងអីូ ដេពីល

ម្បីកដេ�ើញដេទំើប�ឹង!



ដេ�ើម្បីដេ�ើយ!

ដេលើកដេ�ះសំ់ណ្តាង

ដេ�ើយត្រូ�ូវី�បួស់

ស្រាសាល...។

សំុ់ដេទាំស់។

ដ្ឋាច់ូខា�មិ្បី�
ត្រូ�ូវីដេ�ើើដេទំ!

ចំាំបាច់ូត្រូ�ូវីមា�សាែ ��ី

ត្រូបុងត្រូបយ័�នជាដេ�ៀង�ល់

ដេពីល។

ដេបើជួីបបញ្ជាំើ អីូសូ់ម្បី

ពិីដេត្រូ�ះជាមួ្បីយ�ំុំ។

បាទំ!

ទំំ�ិញន្លែបបដេ�ះ

ដេពីល�ឹកត្រូ�ូវីយកស់�់ូ

ម្បីក�ុជំាប់�ន ដេ�

ស្រាស់ួល�ឹកដេ�ើយ។

មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេដ្ឋាះស្រាសាយ

ដេដ្ឋាយ�ែួ�ឯងដេទំ។

កំុគិំ�ថ្នាសុ់វី�ិិភាពី

គឺំជាដេ�ឿង�ម្បីែតា

តាម្បីវី�័ិយ កា�ដេ�ើើកា�ដេ�កន្លែ�ែង�ពស់់

ដេដ្ឋាយជិីះដេលើបាន្លែ�ក

�ិងត្រូបដ្ឋាប់ចូូក គឺំត្រូ�ូវីបា�ហាម្បី!

កម្បីពស់់�ូចូអូម្បីាញ់មិ្បីញ

ដេបើកាលចុូះម្បីកមុ្បី�

�ឹងមា�អូើីដេកើ�ដេ�ើង!

អាស្រាស័់យតាម្បីកម្បីពស់់

អាចូ�ឹងបងូដេ�ជា

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់បា�់បង់ជីីវី�ិ

ក៏មា�ន្លែ��!



ដ្ឋាច់ូខា�សូ់ម្បីកំុដេ�ន្លែកី�ឡា�ចូូកទំំ�ិញ �ិង�ំប�់ហាម្បីចូូល។
កា�ដេបើកប�ឡា�ចូូកទំំ�ិញ ចំាំបាច់ូត្រូ�ូវីបញ្ចច ប់កា�ដេ�ៀ�ជំីនាញ។

ម្បីាាងដេទំៀ� ដ្ឋាច់ូខា�ត្រូ�ូវីយកប័ណ៍ណបញ្ចច ប់កា�សិ់កាជាប់�ែួ�។

ប័ណ៍ណបញ្ចច ប់កា�សិ់កាជំីនាញ
�ក�ណី៍ដេបើកប�ឡា�ចូូកទំំ�ិញទំម្បីៃ�់ដេត្រូកាម្បី1ដេតា� 
ត្រូ�ូវីទំទួំលកា�អូប់�ពិំីដេស់ស់។

ត្រូ�ូវីបា��ប

ដេ�ជំុីវីញិឡា�ចូូកទំំ�ិញ

ធ្លាែ ក់/�ួល

ទំំ�ិញន្លែ�លមា�ដេ�ដេលើឡា�ចូូកទំំ�ិញ 

ត្រូ�ូវីដេ�ើើកា�ន្លែក�ត្រូម្បីូវីដេដ្ឋាយចុូះពីីដេលើឡា�ចូូកទំំ�ិញ។

ជាដេ�លកា�ណ៍៍ កា�ន្លែ�លឲ្យយម្បី�ុស់េជិីះដេលើ

ត្រូបដ្ឋាប់ចូូក�ិងបាន្លែ�កគឺំត្រូ�ូវីបា�ហាម្បីឃ្លាំ�់។

ចំូណុ៍ចូត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�នដេ�កនុងកា�ងា�ឡា�ចូូកទំំ�ិញ

�ងកាយ�ឹងត្រូ�ូវី

បា��បជាប់ ក�ណី៍អាត្រូកក់បំ�ុ�គឺំ

អាចូ�ឹងមា�ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់

បា�់បង់ជីី វី ិ�ដេទំៀ�...។

ឥ�ូវីឡា�ចូូកទំំ�ិញ
អូ�់មា�ចូលនា�ង 

មិ្បី�អីូដេទំ។

ដេ�កដេអូើយ!!

អាស្រាស័់យតាម្បីកម្បីពស់់

អាចូ�ឹងបងូដេ�ជា

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់បា�់បង់ជីី វី ិ�

ក៏មា�ន្លែ��!

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់គឺំ

ដេ�ន្លែកី�ៗ�ែួ�

ដេស់ាើ�ន្លែ��ឹកសាែ �មិ្បី��ល់

�ឹងដេទំ?

ដេតាះ�លឹំក

អំូពីីក�ណី៍សិ់កា

ដេ�ទីំដេ�ះម្បីាងដេទំៀ�។

ដេ�ើកន្លែ�ែងដេ�ើស់ត្រូបន្លែ�ស់

�បស់់�ួអូងគទំាំងឡាយ 

មា��ូចូ��ណ្តា�ែះ?
អីូដេគំ? 

�ិ�យថ្នាដេម្បីាចូ?

ដេ�ើម្បីីីឲ្យយមា�សុ់វី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ
ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា� ចំាំបាច់ូត្រូ�ូវីមា�កា�ដេ��ពីវី�័ិយ

�ិងសាែ ��ីយកចិូ�ាទុំកដ្ឋាក់ពីីម្បី�ុស់េត្រូគំប់�ន ។



ចូូ�ត្រូបុងត្រូបយ័�នចំូណុ៍ចូទំាំងដេ�ះ!

ព័ី�៌មា�ជំី�ួយដេ�ើម្បីីសុី់វី�ិិភាពី �ិងសុ់�ភាពី!

ត្រូបយ័�នមា�អូនកដេ��
ដេចូញពីីកនុងឃ្លាំែ ំង!

ត្រូបយ័�នកា��ឹក�ួស់កត្រូមិ្បី�/
ទំំ�ិញ�លំ!

ត្រូបយ័�នកា�ដេបើកប�មិ្បី��ឹង�!

ត្រូបយ័�នដេពីលចូ�!

កា�ងា�ឡា�ចូូកទំំ�ិញ

លេ!
�ំុំ�ឹងដេ��ពីវី�័ិយ 

ដេ�ើយ�ំត្រូបឹងដេ�ើើកា��ល់នៃ�ៃ!

ដេ�ើម្បីីីកា�ពា�

ដេពីលមា�អូើីដេកើ�ដេ�ើង

កា�ត្រូបាស្រាស័់យទាំក់ទំង�ន

ដេ�កន្លែ�ែងដេ�ើើកា�

គឺំមា�សា�ៈសំ់ខា�់ណ្តាស់់។

ចូូ�ចូងចំាំថ្នា

កា�ដេ��ពីវី�័ិយគឺំជាកា�

កា�ពា�«�ងកាយ» «ត្រូគំួសា�» 

«កា��ស់់ដេ�»។

ដេត្រូ�ះថ្នាន ក់កា�ងា�
ដ្ឋាច់ូខា�មិ្បី�ន្លែម្បី�ត្រូ��់ន្លែ�ជាដេ�ឿង

អូនក�នៃទំដេទំគឺំជាដេ�ឿងន្លែ�លអាចូដេកើ�
ដេ�ើងន្លែកី��ែួ�ដេយើង។



ដេចូញ�ាយន្លែ�មី្បីនា ឆ្នាំន ំ២០២1

ដេចូញ�ាយដេដ្ឋាយ៖ ត្រូកសួ់ងសុ់ខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសុ់�ុមាលភាពី

ដេ�ៀបចំូដេដ្ឋាយ៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.

ស់�កា�ដេដ្ឋាយ៖ ត្រូកុម្បីកា�ងា�ដេ�ៀបដេ�ៀងស់មាភ �ៈអូប់�សំ់ាីពីីសុ់វី�ិិភាពីពាក់ព័ី�ធ�ឹង

វីស័ិ់យ�ឹកជីញូំ្ច�ទំំ�ិញតាម្បី�ែូវីដេ�គំ �ិងឡា�ចូូកទំំ�ិញ

�លិ�ដេដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ន្លែស់ើងយល់តាម្បី�យៈគំំ�ូ�ជីីវីចូល

សុ់វី�ិិភាពីអូនាម័្បីយនៃ�ឡា�ចូូកទំំ�ិញ

ត្រូបយ័�នចំូដេពាះកា�

ដ្ឋាក់ទំំ�ិញ�ួស់កត្រូមិ្បី�។
មិ្បី�បងើលិភាែ ម្បីៗ។

មិ្បី�ត្រូ�ូវីចូូលកនងុ�ំប�់

ហាម្បីឃ្លាំ�់ដេ�ើយ។

មិ្បី�ឆ្លែងកា�់តាម្បី

ដេត្រូកាយឡា�ចូូកទំំ�ិញ។

ចូូ�គិំ�ថ្នាហា�ិភ័ិយមា�ដេ�កន្លែ�ែងណ្តា�ែះ!

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

ដេ�ះជាចំូណុ៍ចូ
ហា�ិភ័ិយ!

ចូូ�គិំ�ថ្នាមា�ចំូណុ៍ចូហា�ិភ័ិយដេ�េងដេទំៀ�ន្លែ��ឬដេទំ។

ន្លែស់ើងយល់ពីីហា�ិភ័ិយបងូប់កនុងកន្លែ�ែងដេ�ើើកា�!

ន្លែវីងយល់តាម្បី�យៈ�បូភាពី



កន្លែ�ែងទំំនាក់ទំំ�ងពាក់ព័ី�ធ�ឹងឯកសា�ដេ�ះ

ត្រូកសួ់ងសុ់ខាភិិបាល កា�ងា� �ិងសុ់�ុមាលភាពី

ម្បី�ាី�ស់ាង់ដ្ឋា�កា�ងា�

ន្លែ�នកសុ់វី�ិិភាពី�ិងអូនាម័្បីយ

កា��ិល័យសុ់វី�ិិភាពី


