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ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
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វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។

1

មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ទ្សចកាទ្ី ផ្មាើ
បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែមើ បីសវុ ត្ថភាិ ពចរាចរែ៍ (NETS)
បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍
គ្ឺោានកោាំពារទ្លើកែាំពស់ណែលែឹកនាំទ្ោយនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់សកលនិងរត្ូវានផ្ាល់កត្ិកាសញ្ញាោស្តថប្នាងគការមិនណមនរោា ភិាលនិងមិនយករាក់ចាំទ្ែញ (NGO)។
ការោាំពារទ្លើកកាំពស់របស់វាទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ោសកលរួមានកមមវិធីវាយត្នមលទ្ផ្េៀងផ្ទេត្់សុវត្ថិភាពកងកាល ាំងោនជាំនិោះរបចាាំ្នាំតាងនមជាំនួសទ្ជីយសាជិករបស់វា
បណនថមពីទ្លើការផ្សពវផ្ាយទ្លើកកមពស់កមមវិធីទសវត្សរ៍ននសកមមភាពទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់តាមរយៈការចូលរួមពាក់ព្នករបស់វាទ្ៅកនតងកិចចស របត្ិបត្ាិការសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ននាងគការស របោោត្ិ
(UNRSC)។ បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ (NETS) ទ្ធវើសកមមភាពោនែគ្ូរោមួយនយកោា នែឹកជញ្ជូនស រែាជីទ្មរិក វិទាស្តថនោត្ិទ្ែើមបីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពវិោជជីវៈ
សាគ្មឧសា កមមនិងាងគការទ្រៅរោា ភិាលទ្ែើមបីានុវត្ាន៍ទ្ចញនូវទ្រោងការាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់និងទ្លើកកមពស់សុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ទ្ៅពាសទ្ពញបណ្តាញរបស់ពួកទ្គ្។ ចុងបញ្ចប់
បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ផ្លិត្ និងណចកចាយនូវមទ្ធាាយឧបទ្ទេសរបស់យុទកនការសាា ៍ការងារទ្បើកបរសុវត្ថិភាពោទ្រៀងរាល់្នាំ។
ទ្ោលបាំែង
មគ្គទ្ទសេ ក៍ពស្ត
ិ ា រសាពី សី វុ ត្ថភាិ ពផ្លវូ ថ្នលរ់ បស់បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែមើ បីសវុ ត្ថភាិ ពចរាចរែ៍រត្ូវានបទ្ងេើត្ទ្ចញមកោណផ្នកមួយននទ្បសកកមមរបស់ខលួនទ្ែើមបីជយួ នទ្ោជកទ្ៅកនតងការទ្ធវើវឌ្ឍនកមមសវុ ត្ថភាិ ពផ្លូវថ្នលស់ ក
ល។ ទ្ោលបាំែងននឯកស្តរទ្នោះគ្ឺទ្ែើមបីជួយនិទ្ោជកទ្ៅកនតងែាំណ្តក់កាលននននការបទ្ងេើត្ទ្ចញនូវកមមវិធីសវុ ត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់រមួ ានានកាាំងឡាយណ្តណែល៖


កាំពុងទ្រៀបចាំផ្ាួចទ្ផ្ាើមនូវកមមវិធីសវុ ត្ថិភាពផ្លវូ ថ្នល់



ទ្ៅែាំណ្តក់កាលែាំបូងននការបទ្ងេើត្ទ្ចញនូវទ្ោលនទ្ោាយនិងកមមវិធី



កាំពុងរគ្ប់រគ្ងរបព្នករគ្ប់រគ្ងសុវត្ថភាិ ពផ្លវូ ថ្នល់ និងានារាគ្មន៍ណែលានការវិវត្ាន៍ ទ្ពញទាំ ឹងរួចរាល់ទ្ ើយ។

ការទទួលស្តគល់
របភពសរាប់ឯកស្តរទ្នោះរួមានបទោា ន ANSI/ASSE Z15.1 – 2012, ការានុវត្ាានសុវត្ថិភាពសរាប់របត្ិបត្ាិការោនយនា ;
សាគ្មន៍ានារោត្ិននការានុវត្ាតាមការណែនាំពីសុវត្ថិភាពែឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទ្ោករបស់ានកផ្លិត្ទ្របង និងឧសម្ន(OGP 365); បទោា ន ISO 39001:2012, របព្នករគ្ប់រគ្ងសុវត្ថិភាព

ចរាចរែ៍តាមផ្លូវថ្នល់ (RTS) — ត្រមូវការ ននោមួយទ្ោលការែ៍ណែនាំសរាប់ការទ្របើរាស់; រពមាាំងសាជិកននរកតមរបឹកានយក និងបុគ្គលិកននបណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS
ការបែិទ្សធទទួលខុសរត្ូវ
ព្ត្៌ានទ្នោះរត្ូវានផ្ាល់ជូនោភាពគ្ួរសមទ្ោយបណ្តាញនទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ែល់សាជិករបស់ខលួននិងែល់ស្តធារែជនទូទ្ៅផ្ងណែរ។ វារត្ូវានផ្ាល់ជូន “កនតងសភាពទ្ែើម” ទ្ោយមិន
ានត្ាំណ្តងឬធានចាំទ្ពាោះភាពរត្ឹមរត្ូវរបស់វាទ្ ើយ ទ្ ើយាាំងបណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ និងាាំងរកតម ុនណែលចូលរួមចាំណែកាាំងឡាយមិនទទួលខុស
រត្ូវចាំទ្ពាោះខលឹមស្តរឬបទ្រមើបរាស់ននព្ត្៌ានទ្នោះទ្ ើយ។
លកខខែឌ ត្រមូវរបស់ការរគ្ប់រគ្ងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ណែលផ្សាំផ្គតាំបទ្ងេើត្ាននូវត្ួខលួនសាំខាន់ននឯកស្តរទ្នោះគ្ឺណផ្ែកទ្លើការឯកភាពោន កនតងចាំទ្ណ្តមសាជិករកតមរបឹកានយកននបណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍
និងបុគ្គលិកណែលានចូលរួមចាំណែក។ ទ្ ើយមយាងទ្ទៀត្ ឧា រែ៍ណែលផ្ាល់ជូនទ្ៅកនតងឧបសមព្នកមិនានត្ាំណ្តងោចាាំាច់នូវទសសនៈរបស់បណ្តាញនទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ និងបុគ្គលិករកមត ុន
ោសាជិក និងរកតមរបឹកានយករបស់ខលួនទ្ ើយ។
ទ្លើសពីទ្នោះទ្ៅទ្ទៀត្ ទ្ោយស្តរណត្មទ្ធាាយឧទ្ទេសទ្ៅកនតងឧបសមព្នករត្ូវានាញពីរបភពនន ទ្នោះទ្ទើបទ្ោលនទ្ោាយខលោះននទ្ោលនទ្ោាយគ្ាំរូណែលានទ្ៅ
កនតងទ្នោះជីចនឹងមិនសុីចងាវក់ោនទ្ៅវិញទ្ៅមកនិងមិនសុីចងាវក់ទ្ៅនឹងលកខខែឌ ត្រមូវននការរគ្ប់រគ្ងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ទ្ ើយ។
ទ្ៅកណនលងណែលានភាពមិនសុីចងាវក់ោនរវាងលកខខែឌ ត្រមូវននការរគ្ប់រគ្ងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់និងមទ្ធាាយឧបទ្ទេសណែលពាក់ព្នកទ្ៅកនតងឧបសមព្នក ទ្នោះខារតាណែលរត្ូវានណចង
បញ្ញជក់ទ្ៅកនតងលកខខែឌ ត្រមូវនឹងយកោរត្ីមុខ។
ទ្លើសពីទ្នោះ ានកជីនគ្ួរណត្ទទួលស្តគល់ថាស្តថនភាពកនតងត្ាំបន់ផ្ទេល់គ្ួររត្ូវានយកមកពិចារណ្តគ្ិត្គ្ូរទ្ៅទ្ពលានុវត្ាន៍ធាត្ុផ្សាំោក់លាក់ណ្តមួយននទ្ោលនទ្ោាយគ្ាំរូណែលផ្ាល់ជូនទ្ៅកនតងទ្នោះ។ ឧា រែ៍
រយៈទ្ពលាបបបរាចាំនួនពីរវិនទីោទូទ្ៅរត្ូវានទ្គ្ណែនាំោានុស្តសន៍ថាោចាា យតាមពីទ្រកាយណែលានសុវត្ថិភាព ទ្ោយទ្កើនែល់ 4 ទ្ៅ 8 វិនទីទ្ៅកនតងស្តថនភាពធាត្ុជីកាសមិនលែ។
ទ្ាោះោោយ ងណ្ត រយៈទ្ពលាបបបរា 2 វិនទីជីចនឹងមិនជីចទ្ៅរួចានទ្ ើយទ្ៅកនតងបរិស្តថនកកសេោះកនតងទីរកតងទ្ៅកនតងណផ្នកខលោះននពិភពទ្លាក ទ្ ើយរយៈទ្ពល 4 ទ្ៅ 8
វិនទីជីចនឹងមិនផ្ាល់ជូននូវករមិត្ានុទ្រោោះែ៏សមរមយណផ្នកសុវត្ថិភាពទ្ ើយទ្ៅទ្រកាមស្តថនភាពធាត្ុជីកាស ឬផ្លូវថ្នល់ែ៏របកបទ្ោយឧបសគ្គទ្នោះ។
ចុងបញ្ចប់ របធានបទ និងការណែនាំទ្ៅកនតងឯកស្តរទ្នោះត្ាំណ្តង្យនូវព្ត្ា៌ នថ្មីនិងពិស្តារទ្ពញទ្លញបាំផ្ុត្ណែលានទ្ៅកនតងទ្ពលននការទ្ចញផ្ាយ។ គ្ឺថា ទ្ៅកនតងការណរបសរាយ និងការានុវត្ាោក់ទ្ចញនូវ
ការណែនាំណែលផ្ាល់ជូនទ្ៅកនតងឯកស្តរទ្នោះ ានកជីនគ្ួរគ្ិត្គ្ូរពិចារណ្តោនិចចនូវទ្រោោះថានក់ណែលកាំពុងទ្លចទ្ ើង បរិស្តថនផ្លូវថ្នល់កនតងត្ាំបន់ផ្ទេល់ បាំលាស់បរាូ បទ្ចចកវិោជនិងការរកទ្ ញើ ថ្មីរបស់ការរស្តវរោវ។
ការទ្ោរពតាមខាជប់ខនជួ ទ្ៅនឹងចាប់កងនត ត្ាំបន់ ភូមភាិ គ្ រែានងិ សុវត្ថភាិ ពចរាចរែ៍ថានក់ោត្ិ។
ោនជាំនិោះជួលោលកខែៈជីជីវកមម និងមិនណមនជីជីវកមមឬោកមមសិទកិផ្ទេល់របស់ាងគការមួយោយ ងទ្ហាចោាបបបរានឹងបាំទ្ពញាននូវរាល់បទបញ្ាត្ាិរបចាាំត្ាំបន់ របចាាំភូមិភាគ្
របចាាំរែានិងថានក់ោត្ិនិងចាប់ចរាចរែ៍ក៏ែូចោរាល់លកខខែឌ ត្រមូវោបទបញ្ាត្ាិាាំងាស់ណែលរត្ូវានផ្ាួចទ្ផ្ាើមបទ្ងេើត្ទ្ ើងសរាប់ោនជាំនិោះទ្ធវើជីជីវកមមនិងមិនណមនទ្ធវើជីជីវកមម។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ិ លភាព និងការទ្របើរាស់
វស្ត
ឯកស្តរទ្នោះានុវត្ាន៍ចាំទ្ពាោះានកទ្បើកបរននោនជាំនិោះធុនរស្តល ធុនកណ្តាលឬធុនធាន់ាាំងាស់ណែលកាន់កាប់ោកមមសិទកិទ្ោយរកតម ុនឬជួលទ្ោយរកតម ុន
និងបុគ្គលិកបទ្រមើការោប់កិចចសនានិងនទ្ោជិកណែលទ្បើកបរោនជាំនិោះផ្ទេល់ខលួន ោនជាំនិោះទ្របើរាស់រួម ឬោនជាំនិោះជួលសរាប់កិចចការរកមត ុនទ្លើសពីចាា យ 5000 ាយ យល៍/8000
គ្ី ូណមយរត្កនតងមួយ្ន ាំ។ ឯកស្តរទ្នោះជីចរត្ូវានទ្របើរាស់ទ្ៅកនតងលាំនាំទ្ផ្សងៗ រួមាន៖


ោឯកស្តរករមិត្បឋម ទ្ោយរកតម ុនទ្ៅែាំណ្តក់កាលទ្ែើមទីននការបទ្ងេើត្ទ្ចញនូវកមមវិធីសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់។ វាផ្ាល់នូវ លាំនាំរស្តប់
ននចាំែុចាាំងឡាយណែលទ្គ្យល់ទ្ ើញថាានស្តរសាំខាន់ទ្ៅកនតងការបទ្ងេើត្ទ្ចញ ានុវត្ាន៍និងបនារការទរទង់នូវការផ្ាួចទ្ផ្ាើមសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់។



ោបរិធានសវនកមម
ទ្ោយនិទ្ោជកណែលានកមមវិធីសុវត្ថិភាពកងកាល ាំងោនជាំនិោះចូលោធរានរួចទ្ ើយទ្ែើមបីទ្ធវើាត្ាសញ្ញាែកមមភាពខវោះចទ្នលោះនិងឱកាសសរាប់កាំណែលាំា្យរបទ្សើរទ្ ើងទ្ៅកនតងកមមវិធីសុវ
ត្ថិភាពកងកាល ាំងោនជាំនិោះរបស់ពួកទ្គ្។



ោលាំនាំរស្តប់សរាប់ទ្ធវើទាំទ្ ៀបទ្ៅទ្ពលរកតម ុនោទ្រចើនជួបរបជុាំទ្ែើមបីវាយត្នមលទ្ផ្េៀងផ្ទេត្់នឹងបទោា នកមមវិធីសុវត្ថិភាពកងកាល ាំងោនជាំនិោះរបស់ពួកទ្គ្។

ការពិចារណ្តរបកបទ្ោយរចនសម្នព ចាក ត្់តាាំង
កមមវិធីសុវត្ថភាិ ពផ្លូវថ្នល់ែទ្៏ ោគ្ជ្យរត្ូវានផ្គត្់ផ្គង់ធនធាន ែឹកនាំទ្ោយភាពោានកែឹកនាំទ្ ើយកាន់កាប់ោកមមសិទកិទ្ោយរកតម ុនណែលរបត្ិបត្ាិការរបព្នករគ្ប់រគ្ងបនេតកោនជាំនិោះ។
1. ការផ្ាលធ់ នធានរួមានបយុណនាមិនកាំ ិត្រត្ឹមណត្ការឧបត្ថមថ្ថ វិការសរាប់៖
a. កមមវិធីសុវត្ថភាិ ពានកទ្បើកបរ (ែូចោការបែាត ោះបណ្តាល)
b. ការរគ្ប់រគ្ងកមមវិធីសវុ ត្ថិភាពផ្លវូ ថ្នល់ (ឧ.ការរាប់ចាំនួនបុគ្គលិកននស្តជីវកមមឬទ្សវាកមមខាងទ្រៅ)
c. បទ្ចចកវិោជទ្ែើមបីរបមូលារតារបព្នក
2. មន្តនាីរបត្ិបត្ាិោន់ខពស់ថានក់រគ្ប់រគ្ងជាំនួញជីជីវកមម/មន្តនាីរបត្ិបត្ាិោន់ខពស់ថានក់រគ្ប់រគ្ងទ្ៅណផ្នកមួយននពិភពទ្លាកបងាាញនូវការតាាំងត្ាំកល់ចិត្ាទ្ ើយវិនិទ្ោគ្ទ្ពលទ្វលា ធនធាន
និងការយកចិត្ាទុកោក់។ ពួកទ្គ្ានោាំរទកមមវិធីសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ទ្ ើយកាំែត្់បរិោកាសសរាប់ទ្កាាបរកទ្ស្តបវបបធ៌មណែលផ្ាល់ត្នមលែល់សុវត្ថិភាព។
3. “កាន់កាប់ោកមមសិទទ្កិ ោយរកតម នុ របត្ិបត្ាកាិ រការរគ្ប់រគ្ងបនេតកោនជាំនិោះ” គ្ឺ និោយសាំទ្ៅចាំទ្ពាោះធាត្ុែូចត្ទ្ៅទ្នោះ៖
a. ានកទ្បើកបរាន ក់ៗទទួលបនេតកចាំទ្ពាោះែាំទ្ែរើ របរពឹត្ាននការទ្បើកបររបស់ខលួន។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS
b. របធានរគ្ប់រគ្ងានកទ្បើកបរក៏ទទួលបនេតកផ្ងណែរសរាប់ែាំទ្ែើររបរពឹត្ាននការទ្បើកបររបស់ាងគការរបស់ខលួនទ្ ើយការទទួលបនេតកទ្ៅទ្លើលទកផ្លទ្លចទ្ចញមកតាមរយៈថានក់ទ្លើបាំផ្ុ
ត្របស់ាងគភាពទ្នោះ។
c. រកតមការងារសុវត្ថភាិ ពផ្លូវថ្នលទ្់ ៅរបចាាំទ្ៅនឹងត្ាំបន់ផ្ទេល់គ្ឺោណផ្នកននបណ្តាញសុវត្ថភាិ ពផ្លូវថ្នលណ់ ែលផ្សាំផ្គតាំទ្ោយទ្មរកតមសុវត្ថិភាពផ្លវូ ថ្នល់របចាាំភូមិភាគ្ ឬរបស់ជីជីវកមមមុខជាំនួញ
ណែលានណខសរយៈាក់ទងនឹងរបធានរគ្ប់រគ្ងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់សកល។

កាំែត្់ចាំណ្តាំ៖ ទ្ៅកនតងាងគភាពធាំៗមួយចាំនួន របធានរគ្ប់រគ្ងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ស្តកលគ្ឺោមុខនទីទ្ពញទ្ាយង។ ានកែនទទ្ទៀត្រគ្ប់រូប
ទទួលានុវត្ាន៍មុខនទីណផ្នកសុវត្ថិភាពផ្លវូ ថ្នលរ់ បស់ពួកទ្គ្ោណផ្នកមួយននមុខត្ាំណែងពួកទ្គ្បយុទ្ណ្តណោះ។ ឧា រែ៍ននតារាងាងគការទ្លខណផ្នកសុវត្ថិភាពផ្លវូ ថ្នល់រត្ូវានបងាាញទ្ៅកនតងឧបសមព្នក
A។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ារតារបព្នក ករែីវភាិ គ្ជាំនញួ ជីជីវកមម និងកាំណែលាំាោប់ោបនា
ការរបមូលយក ការវិភាគ្និងការផ្សពវផ្ាយណចកចាយារតារបព្នក/សូចនករែាំទ្ែើរានុវត្ាន៍ទ្ោលគ្នលឹោះគ្ឺោសាសធាត្ុែ៏សខាាំ ន់ននការរគ្ប់រគ្ងននកមមវិធីសវុ ត្ថិភាពកងកាល ាំងោនជាំនិោះ។
ត្រមូវការទិននន យ្ មូលោា ន
1. ចាំនួនសរុបននោនជាំនិោះទ្ៅតាមរបទ្ភទ៖
a. ធុនរស្តល
b. ធុនកណ្តាល
c. ធុនធាន់
2. ចាំនួនាយ យល៍/គ្ី ូណមយរត្សរុបទ្ៅតាមរបទ្ភទននោនជាំនិោះសរាប់រយៈកាលណែលានបញ្ញជក់
3. ចាំនួនទ្រោោះថានក់បុកោន សរុបទ្ៅតាមរបទ្ភទននោនជាំនិោះសរាប់រយៈកាលណែលានបញ្ញជក់
4. ចាំនួនរបួសសរុបទ្ៅតាមរបទ្ភទននោនជាំនិោះសរាប់រយៈកាលណែលានបញ្ញជក់
5. របទ្ភទននទ្រោោះថានក់បុកោន ឧ.
a. ទ្ៅតាមលទកផ្លោវិាកៈ ឧ. មរែភាពការរងរបួសនននទ្ោជិក ការរងរបួសននភាគ្ីទីបី ការខូចខាត្រទពយសមបត្ាិណត្បយុទ្ណ្តណោះ។
b. ទ្ៅតាមបុពវទ្ ត្ុ៖ ឧ.ខកខានមិនានសទ្ងេត្ទ្មើលសញ្ញាចរាចរែ៍ ខកខានមិនានទ្ោរពតាម ការទ្បើកបុកទ្ ើយរត្់ទ្គ្ច។
c. ទ្ៅតាមយនាការបយោះទងគិច៖ ឧ. ការបុកបញ្ឆត្ិ ពីចាំទ្ ៀង ការបុកមុខទល់នឹងមុខ ការបុកពីទ្រកាយ។
ារតារបព្ន/ក សូចនករែាំទ្ែរើ ានុវត្ានស៍ លនូ គ្នលោះឹ
1. សូចនករែាំទ្ែើរានុវត្ាន៍សរាប់ោទ្ោលែឹកនាំ
សូចនករែាំទ្ែើរានុវត្ាន៍សរាប់ោទ្ោលែឹកនាំផ្ាល់នូវការទ្វវងយល់ទ្ៅទ្លើលទកភាពណែលជីចននរពឹត្ាិការែ៍វិជជានឬាវិជជាននទ្ពលានគ្ត្។
a. ឧា រែ៍៖ ភាគ្រយននានកទ្បើកបរណែលរត្ូវានចាត្់ថានក់ថាោានកទ្បើកបររបកបទ្ោយហានិភ្យខពស់(ឧ.
ណផ្ែកទ្លសើ នេតោះទ្លបឿនឬកាំែត្់រតារបវត្ាិទ្បើកបុកោន ឬរបភពទិននន្យែនទទ្ទៀត្ រួមានរបព្នករត្ួត្ពិនិត្យតាមោនកនតងោនជាំនិោះ សូមទ្មលើ ផ្ងណែរនូវឧបសមព្នក B)
b. ឧា រែ៍៖ ភាគ្រយននានកទ្បើកបរណែលបញ្ចបកា់ របែាត ោះបណ្តាលានកទ្បើកបរទ្ៅកនតង្ន រាំ បរកត្ិទិន ឧា រែ៍៖
ភាគ្រយននការបុកោន ណែលឆ្លងកាត្់នវូ ការវិភាគ្"បុពវទ្ ត្ុឬសគ្ល់"កនតងរយៈទ្ពល30នថ្ាននការបុកោន ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS
2. សូចនករែាំទ្ែរើ ានុវត្ាន៍ាន់ថ្យ
សូចនករែាំទ្ែរើ ានុវត្ានភា៍ ពាន់ថ្យានជោះពនលឺបាំភលឺផ្លូវទ្ៅទ្លថាើ ទ្ត្ើកមមវិធីសុវត្ថភាិ ពកងកាល ាំងោនជាំនិោះានែាំទ្ែើរការានុវត្ាន៍ានលែឬាន់រទ្បៀបណ្ត។
ឧា រែ៍៖ ការបុកោន និងរបួសទ្រោោះថានក់កនតងមួយលានាយ យល៍ (CPMM និងIPMM)។
(ចាំនួនរបួសទ្រោោះថានក់សរុបទ្ៅកនតងរយៈកាលណែលានបញ្ញជក់ x 1,000,000)

CPMM =

IPMM =

ចាំនួនាយ យល៍សរុបណែលទ្បើកបរកនតងកាំ តងទ្ពលទ្នោះ។
(ចាំនួនរបួសទ្រោោះថានក់សរុបទ្ៅកនតងរយៈកាលណែលានបញ្ញជក់ x 1,000,000)
ចាំនួនាយ យល៍សរុបណែលទ្បើកបរកនតងកាំ តងទ្ពលទ្នោះ។

កាំែត្់ត្នមលជសួ ជុលបយោះបយវូ ការបុកោន
ឧា រែ៍ខាងទ្រកាមផ្ាល់នូវការត្រមង់ទិសសាីពីការកាំែត្់ត្នមលននការជួសជុលបយោះបយូវការបុកោន ។ សូមកត្់សាំោល់ថាវាមិនានបញ្ចូលនូវត្នមលាក់ទងនឹងរបួសនិងមរែភាពទ្ ើយ។
ការស្តមនសនមត្៖
ទាំ ាំននកងកាល ងាំ ោនជាំនិោះ = ោនជាំនិោះ 500 ទ្រគ្ឿង, 15% ននកងកាល ាំងោនជាំនិោះពាក់ព្នកទ្ៅកនតងការបុកោន ណែលមិនបងេរបួសកនតងមួយ្ន ាំ ត្នមលជួសជុលបយោះបយូវមធយម = USD $ 15, 380*
ត្នមលជួសជុលបយោះបយវូ ការបុកោន របចាាំ្នាំ = 500 x 0.15 x $ 15, 380 = USD $ 1, 153, 500
(* ត្នមលជួសជុលបយោះបយវូ មធយមានពី បនេតកណផ្នកទ្សែាកចិ ចននការបយោះទងគិចោន ទ្ៅទ្លើនិទ្ោជក, NHTSA, 2002)
កិចសច របត្ិបត្ាកាិ រ/ការវាយត្នមលទ្ផ្ៀេ ង ផ្ទេត្់/កាំណែលាំាោប់ោបនា
បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ណែនាំោានុស្តសន៍ថាានកែឹកនាំណផ្នកសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់/កងកាល ាំងោនជាំនិោះរបស់រកតម ុនទ្ជីយសមលឹងទ្មើល្យាន្ា យ ួសទ្លើសពីកមមវិធីសុវត្ថិភាពកងកាល ាំងោនជាំ
និោះរបស់ពួកទ្គ្ផ្ទេល់្យានោយ ងទ្ទៀងាត្់ោរបចាាំទ្ែើមបីទ្រៀនសូរត្ពីានកែនទណែលសថិត្កនតងការងារែូចពួកទ្គ្និងពីានកាាំងឡាយណ្តទ្ៅកនតងការងារណែលមិនពាក់ព្នក។
របការទ្នោះនឹងកាត្់បនថយទ្ពលទ្វលាទ្ោោះរស្តយបញ្ញា នាំមកនូវគ្ាំនិត្ថ្មីមកទ្ជីយកមមវិធីសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ បែាត ោះនូវកាំណែលាំាោប់ោបនានិងសរមបសរមួលការផ្ទលស់បាូរទ្ៅវិញទ្ៅមកនូវការានុវត្ាន៍ោទីទ្ោគ្ជ្យ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS
ការវាយត្នមលទ្ផ្ៀេ ងផ្ទេត្់/កិចចស របត្ិបត្ាកាិ រជីចានលកខែៈផ្លូវការឬទ្រៅផ្លវូ ការ។ ការវាយត្នមលទ្ផ្ៀេ ងផ្ទេត្់ផ្វលូ ការរួមានការចូលរួមោមួយាងគការវាយត្នមលទ្ផ្ៀេ ត្ផ្ទេត្់សុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់
(បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសវុ ត្ថិភាពចរាចរែ៍ោឧា រែ៍)
ក៏ែូចោចូលរួមទ្ៅកនតងកមមវិធីវាយត្នមលទ្ផ្ៀេ ងផ្ទេត្់ណែលទ្ធវើទ្ ើងទ្ោយាងគភាពណែលរបកបជីជីវកមមទ្នោះតាងនមជាំនួសទ្ជីយសាជិកពួកទ្គ្(ែូចោសាគ្មឧសម្នជីទ្មរិក ោឧា រែ៍ោទ្ែើម)។
សរាប់ព្ត្៌ានសាីាាំពីកមមវិធីវាយត្នមលទ្ផ្ៀេ ងផ្ទេត្់សវុ ត្ថភាិ ពោយ ងពិស្តារទ្ពញទ្លញននកងកាល ាំងោនជាំនិោះ សូមចូលទ្ៅកាន់ទ្គ្ ទាំពរ្ www.trafficsafety.org
ទ្ែើមបីណសវងយល់ាាំពីចាំែុចខាលាំងទ្ៅកនតងចាំនួនរបស់បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថភាិ ពចរាចរែ៍ កមមវិធីវាយត្នមលទ្ផ្េៀងផ្ទេត្់សវុ ត្ថិភាពកងកាល ាំងោនជាំនិោះ។
សូមកត្់សាំោល់ថាវាជីចានត្នមលចាំទ្ពាោះកងកាល ាំងោនជាំនិោះធាំនិងត្ូច ចាំទ្ពាោះរាល់របទ្ភទោនជាំនិោះាាំងាស់ និងចាំទ្ពាោះនិទ្ោជកណែលរបត្ិបត្ាកាិ រោស្តកល
ទ្ៅកនតងភូមិភាគ្ណត្មួយននពិភពទ្លាកឬទ្ៅកនតងរបទ្ទសណត្មួយណត្បយុទ្ណ្តណោះ។
ទ្ៅកនតងការវាយត្នមលទ្ផ្េៀងផ្ទេត្់ទ្រៅផ្លូវការ រកតមនិទ្ោជក ណែលោធមមតាទ្ៅកនតងកិចចការមុខជាំនួញណត្មួយែូចោន
ស ការោន ទ្ែើមបីណកលាំារទ្ជីយរបទ្សរើ ទ្ ើងនូវកមមវិធីសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់របស់រកតម ុនទីនទទ្ផ្សងៗោន ទ្ោយមិនទ្ជីយភាគ្ីទីបីពាក់ព្នកទ្ែើមបីរបមូលយកនិងវិភាគ្ទិននន្យ។
កមមវិធីវាយត្នមលទ្ផ្េៀងផ្ទេត្់របស់បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ាន របមូលទិននន្យសាីាាំពីការបុកោន កនតងចាា យមួយលានាយ យ/របួសកនតងចាា យមួយលានាយ យល៍
និងធាត្ុកមមវធិ ីណែលទ្របើរាស់ទ្ោយរកមត ុនចូលរួមទ្ៅកនតងលាំហាត្់វាយត្នមលទ្ផ្េៀងផ្ទេត្់។
ធាត្ុននកមមវិធណី ែលរត្ូវានវាយត្នមលទ្ផ្េៀងផ្ទេត្់ទ្ោយបណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថភាិ ពចរាចរែ៍រមួ ានែូចត្ទ្ៅទ្នោះបយុណនាមិនកាំ ិត្រត្ឹមណត្បយុនទ្នោះទ្ ើយ៖
1) ទ្ោលនទ្ោាយ
2) កមមវិធីបែាត ោះបណ្តាល រួមានែាំទ្ែើរការទ្រៀនទ្បើកបរាមទ្ោយាតាថធិបាយពីរគ្ូបងវឹក។
3) ការរកាត្ាសញ្ញាែប្ែណានកទ្បើកបររបកបទ្ោយហារនិភ្យខពស់និងានារាគ្មន៍
4) ែាំទ្ែើរការពិនិត្យស្តរទ្ ើងវិញនូវការបុកោន
5) បទ្រមើបរាស់របព្នករត្ួត្ពិនិត្យតាមោនទ្ៅកនតងោនជាំនិោះ(IVMS) និងបទ្ចចកវិោជសុវត្ថិភាពណែលផ្គត្់ផ្គង់ទ្ោយផ្លិត្ករននបរិកាខរទ្ែើម (OEM)។
6) ែាំទ្ែើរការានកទ្បើកបរណែលទទួលានសិទក (បាីឬរបពនក/នែគ្ូរកនតងរគ្ួស្តរ/កមមវិធីជនកនតងបនេតក/ភាគ្ីោប់កិចចសនា)
7) ារតារបព្នក (ឧ. ការបុកោន កនតងចាា យមួយលានាយ យល៍/ របួសកនតងចាា យមួយលានាយ យល៍, ភាគ្រយននកងកាល ាំងោនជាំនិោះទ្ៅកនតងការបុកោន
របទ្ភទននការបុកោន ណែលជួបញឹកញាប់បាំផ្ុត្ ប្ែណកាំែត្់រតាលទកផ្លសទ្រមចានទ្ៅតាមរបទ្ភទោនជាំនោះិ និងទ្ៅតាមរបទ្ទសឬត្ាំបន់ននពិភពទ្លាក)
8) ទ្ោលនទ្ោានសាីពីទូរស្ពេចល្ត្ និងបរិធានទ្ែើរទ្ោយាគ្គីសនីែនទទ្ទៀត្។
9) ការចូលរួមពាក់ព្នករបស់ថានក់រគ្ប់រគ្ងោន់ខពស់
10) ការរត្ួត្ពិនិត្យណផ្នករែាាល(ឧ. កាំ ិត្កាំែត្់ទ្ៅទ្លទ្ើ ាយងណែលទ្បើកបរកនតងមួយនថ្ាឬោប់បនាបនេ ប់ោនកនតងមួយសាា ៍ ទ្ពលវប់ទ្ែើមបីសរាកចាាំាច់ខានមិនាន។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

និយមន្យ
របព្នកន្តហាវងាំ រប្ាំងនឹងែាំទ្ែើរវប់ននរងវិ របព្នកន្តហាវងាំ រប្ាំងនឹងែាំទ្ែើរវប់ននរងវលិ កង់
លកង់ (ABS)
ការបុកោន
ឧបបទេវទ្ ត្ុណែលពាក់ពន្ កនងឹ ោនយនាកាំពងុ ែាំទ្ែើរការណែលបយោះោមួយនឹងោនជាំនិោះមួយទ្ផ្សងទ្ទៀត្ រទពយសមបត្ាែិ នទទ្ទៀត្ មនុសសឬសត្វ។
ឧបបទេវទ្ ត្ុទ្នោះជីចនឹងទ្កើត្ទ្ ងើ ទ្ៅទ្លើឬទ្ៅទ្រៅែងផ្លូវស្តធារែៈទ្ ើយជីចនឹងនាំមកនូវការខូចខាត្ោនជាំនិោះ រទពយសមបត្ាឬិ របួស។

ានកទ្បកើ បររបស់រកតម នុ



ានកទ្បកើ បររបស់រកតម នុ គ្ឺោានកណែលរត្ូវានចាត្់តាាំងរបគ្ល់ទ្ជីយទទួលខុសរត្ូវោមួយោនជាំនោះិ ោកមមសទិ កិផ្ទេល់របស់រកតម ុនឬោនជាំនិោះជួល
។



ទ្ៅតាមឆ្នេ នុសិទកិរបស់និទ្ោជក ានកទ្បើកបររបស់រកតម នុ ជីចនឹងរាប់បញ្ចូលផ្ងណែរនូវបាឬី របពនក
នែគ្ូរកនងត រគ្ួស្តរនិងជនកនតងបនេកត ទទួលសិទកិរត្ឹមរត្ូវតាមចាប់របស់ានកទ្បើកបររបស់រកតម នុ ក៏ែចូ ោបុគ្លគ ិកោប់កិចសច នាផ្ងណែរ។




ានកទ្បកើ បររកតម នុ ក៏រាប់បញ្ចលូ ផ្ងណែរនូវនទ្ោជិកណែលរត្ូវានផ្ាល់ជនូ នូវោនជាំនិោះ "ណែលានរាក់សាំែង"។
បុគ្គលកិ បាំទ្ពញការងារោប់កចិ សច នានិងនទ្ោជិកណែលទ្បកើ បរោនជាំនិោះផ្ទេល់ខនលួ ោនជាំនោះិ ទ្របើរាស់រមួ ឬជួលកនតងការបាំទ្ពញកិចកាច ររកតម នុ ទ្លសើ ពី
5000 ាយ យល៍/8000 គ្ី ូណមយរត្កនងត មួយ្ន ាំកោ៏ ានកទ្បកើ បររបស់រកតម នុ ណែរ។

ការបែាត ោះបណ្តាលពីការទ្បកើ បរណបប
បងាេរទ្រោោះថានក់

វគ្គបែាត ោះបណ្តាលទ្ែមើ បីបទ្រងៀនពីបទ្ចចកទ្ទសទ្បកើ បរោយ ងានសុវត្ថិភាពនិងទាំនួលខុសរត្ូវទ្ៅែល់ានកទ្របើរាស់ផ្លូវថ្នល់រគ្ប់របូ ។
វាទ្លើសពីការទ្ចោះចាាំចាប់ាននូវរកិត្រកមចាប់ននផ្លូវថ្នល់នងិ យនាការមូលោា នននការទ្បើកបរទ្ៅទ្ទៀត្។
ទ្ោលបាំែងរបស់វាគ្ឺកាត្់បនថយនូវហារនិភយ្ ននការបុកោន ទ្ោយរំពងឹ ទុកមុននូវស្តថនការទ្រោោះថានក់
មិនថាទ្ យើ ោស្តថនភាពមិនាាំទ្ណ្តយផ្លឬកាំ ុសរបស់ាកន ែនទទ្នោះទ្ ើយ។

ោនជាំនិោះធុនធាន់

ោោនជាំនិោះណែល៖
 ោច់ណត្ឯង ឬទ្ៅោប់ទ្ៅកនតងត្ាំែលាំោប់រថ្យនាធាំ/រថ្យនាសទ្ណ្តាងានទមាន់ោនជាំនិោះែុល(GVWR)គ្ិត្សរុបបញ្ចូលទ្សើមនងឹ 26 001 ទ្ផ្ទន (11 794
គ្ី ូរកាម)ឬទ្លើសពីទ្នោះឬ



រត្ូវានទ្រៀបចាំតាក់ណត្ងទ្ ងើ ទ្ែមើ បីែឹកផ្េកត ានកែាំទ្ែើរចាំននួ 16 រូបឬទ្លសើ ពីទ្នោះបូករួមាាំងានកទ្បកើ បរ។

HSSE

សុខភាព សុវត្ថភាិ ព សនិសា ខុ បរិស្តថន

ការរងរបួស

ការពាាលទ្វជជស្តរសតទ្លសើ ពីការសទ្ន្តងាគោះបឋមគ្ឺត្រមូវោការចាាំាច់ទ្ ើយរបួសរត្ូវានទ្ធវើទ្រាគ្វិនិចយឆ្ ទ្ោយរគ្ូទ្ពទយឬជនជីជីពែនទទ្ទៀត្ននណផ្នកណថ្ាាំសខុ ភាព។
និយមន្យបណនថមទ្ទៀត្រួមានទុកខទ្ាសផ្លូវកាយឬការខូចខាត្ផ្លូវកាយចាំទ្ពាោះមនុសសណែលនាំមកនូវការាត្់បង់ស្តមរត្ី នាំមកនូវោយ ងទ្ហាចណ្តស់ការមិនានទ្ធកាវើ រមួយនថ្ា
សកមមភាពការងារណែលានណែនកាំ ត្ិ ឬការទ្ផ្េរការងារ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
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(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

IVMS

របព្នករត្ួត្ពិនិត្យតាមោនទ្ៅកនតងោនជាំនិោះ(IVMS) ឬរបព្នករត្ួត្ពិនិត្យតាមោនជីកបបកិរិោានកទ្បើកបរ
គ្ឺោបរិធានាគ្គីសនីណែលកត្់រតានូវទិននន្យសាីាាំពីជីកបបកិរិោនិងបទ្រមើបរាស់ោនជាំនិោះរបស់ានកទ្បើកបរែូចោកាលបរិទ្ចឆទ ទ្ពលទ្វលា ទ្លបឿន ការបទ្ងេើនទ្លបឿន
ការបនថយទ្លបឿន និងបទ្រមើបរាស់ណខសរកវា៉ាត្់សុវត្ថភាិ ព។

របព្នករគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរ

របព្នករគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរគ្ឺោែាំទ្ែើរការកាត្់បនថយហារនិភ្យាក់ទងនឹងការែឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្នល់ណែលានលកខែៈោរបព្នកនិងទ្រោងទុកោមុនទ្ៅកនតងែាំទ្ែើរ
របត្ិបត្ាិការរបស់រកតម ុន។ ការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរានសាសធាត្ុែូចត្ទ្ៅទ្នោះ៖ 1)
យនាការផ្លូវការទ្ែើមបីវាយត្នមលាយន់របាែនូវត្រមូវការការទ្ធវើែាំទ្ែើរនិងទ្ែើមបីសវោះណសវងលុបបាំាត្់ឬកាត្់បនថយនូវការទ្ធវើែាំទ្ែើរណវង្ា យនិង 2)
ណបបបទទរមង់ការសរាប់រគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរ រួមានការសរាលហារនិភ្យ
ការទ្រោងទុកនូវផ្លូវទ្ធវើែាំទ្ែើរសុវត្ថិភាពនិងការរារស្យាក់ទងោន រវាងានកទ្បើកបរនិងរបធានថានក់ទ្លើ។

JMP

ណផ្នការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរ(JMP)
គ្ឺោណផ្នកននរបព្នករគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរទ្ ើយនិោយសាំទ្ៅចាំទ្ពាោះណផ្នការណែលានរពមទ្រពៀងទ្ៅទ្លរើ វាងានកទ្បើកបរនិងរបធានថានក់ទ្លើ(ឬរបធានរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំ
ទ្ែើរ)។ ណផ្នការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរានវិស្តលភាពរគ្បែែា ប់ទ្លើទ្ពលទ្វលារវាងការទ្ចញែាំទ្ែើរនិងការមកែល់ទិសទ្ៅចុងទ្រកាយ។
ណផ្នការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរានលាំាិត្នូវផ្លូវទ្ធវើែាំទ្ែើរានសុវត្ថិភាពបាំផ្ុត្ទ្ែើមបីបទ្ញ្ចៀសឬសរាលនូវទ្រោោះថានក់ោសកាានុភាពណ្តមួយទ្ៅតាមផ្លូវ បាូរ្ល ស់ផ្លូវ
ទ្ផ្ាើស្តរតាមវិទយតាក់ទងទ្ៅកាន់ស្តថនីយ៍រត្ូត្ពិនិត្យតាមោនចរាចរែ៍
រារស្យទ្ផ្ទាោះបាូរព្ត្៌ានខែៈកាំពុងទ្ៅតាមផ្លូវនិងរាប់បញ្ចូលនូវការវប់ទ្ែើមបីសរាក(ទ្ៅទីតាាំងសុវត្ថិភាព)ណែលានកទ្បើកបររត្ូវទ្ធវើទ្ែើមបីបងាេរភាពាស់កាល ាំង។
ទ្ៅទីតាាំងណែលការទទួលាននូវរបព្នកជាំនួយទ្ឆ្លើយត្បស្តធារែៈសរាប់រោជីសននានការខវោះខាត្
ណផ្នការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរគ្ួរណត្រកទ្ ើញាត្ាសញ្ញាែទីកណនលងណែលានកទ្បើកបរជីចរកាននូវការណថ្ាាំទ្វជជស្តរសត។

ោនជាំនិោះធុនរស្តល

ោោនជាំនិោះណែល៖
 ានទមាន់ែុលោនជាំនិោះសរុប(GVWR)ត្ិចោង 10 001 ទ្ផ្ទន (4 536 គ្ី ូរកាម)
ឬរត្ូវានទ្រៀបចាំតាក់ណត្ងទ្ែើមបីផ្េតកែឹកមនុសសរាាំបីនក់ឬត្ិចោងទ្នោះ រួមាាំងានកទ្បើកបរផ្ងណែរ។
ទមាន់ែុលសរុបគ្ឺោចាំែុោះផ្េតកាត្ិបរាននោនជាំនិោះទ្ាលមួយរួមាាំងានកទ្បើកបរ ានកែាំទ្ែើរ ទ្របងឥនកនៈនិងបនេតកននោនជាំនិោះផ្ង។

ោនជាំនិោះធុនកណ្តាល

ោោនជាំនិោះណែល៖


ានទមាន់ែុលសរុបទ្លើសពី 10 001 ទ្ផ្ទន បយណុ នាត្ិចោង 26 001 ទ្ផ្ទន (11 794 គ្ី រូ កាម)



កាំពុងាូសាញរថ្យនាសទ្ណ្តាងរបទ្ភទណ្តក៏ទ្ោយទ្ ើយានទមាន់ែុលសរុបបញ្ចូលោន ចាំនួនត្ិចោង 26 001 ទ្ផ្ទន(11 794 គ្ី ូរកាម) ឬ



រត្ូវានទ្រៀបចាំតាក់ណត្ងទ្ែើមបីផ្េតកែឹកមនុសសរាាំបួនទ្ៅ 15 នក់ រួមាាំងានកទ្បើកបរផ្ង។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។

10

មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

NCAP

កមមវិធវាី យត្នមលាយន់របាែឡានថ្ម។ី ណែលោធមមតារត្ូវានែឹកនាំផ្ចាួ ទ្ផ្មាើ ទ្ោយរោា ភិាល
កមមវិធវាី យត្នមលាយន់របាែឡានថ្មីរត្ូវានទ្គ្ោក់ជនូ នូវកិចចពិទ្ស្តធន៍ស្តកលបងទ្ៅទ្លើោនយនាទ្ យើ ចាត្់ការោក់ពនិ ែេត ល់វា(ោទូទ្ៅោត្ួទ្លខ)ណផ្ែកទ្លសើ មត្ថភាពរបស់ពកួ វាកនងត កា
រការពារានកទ្ៅកនងត ោនជាំនោះិ ពីរបួសទ្ៅកនងត រពឹត្កាាិ រែ៍ននការបុកទងគចិ ។ ព្ត្ា៌ នបណនថម៖ http://www.globalncap.org/

បទ្ចកច វិោជបងាេរការរកឡាប់

បទ្ចកច វិោជបងាេរការរកឡាប់ណែលានទ្រៀបចាំតាក់ណត្ងសរាប់ោនជាំនិោះធុនរស្តលទ្របើរាស់របព្នករគ្ប់រគ្ងទ្សថរភាពាគ្គសី នី (ESC)។
របព្នកទ្នោះជីចោស់ទ្ជីយន្តហាវងាំ ចាប់ែាំទ្ែើរការទ្ៅទ្លកើ ង់នមី ួយៗទ្រៀងៗខលនួ ាន ទ្ោយានុញ្ញាត្ាិោនជាំនោះិ ទ្ជីយទទួលានមកវិញនូវកាល ងាំ របាញ
ណែលានុញ្ញាត្ាិាកន ទ្បកើ បរទ្ជីយរគ្ប់រគ្ងោនជាំនិោះាន។
ទ្្មោះែនទទ្ទៀត្សរាប់បទ្ចកច វិោជែណែលែូចោន ទ្នោះរួមាន៖ របព្នករគ្ប់រគ្ងកាល ងាំ របាញ (TCS)របព្នករគ្ប់រគ្ងទ្សរថ ភាពោនជាំនិោះ(VSC) កមមវិធីទ្សថរភាពាគ្គសី នី (ESP)
របព្នករគ្ប់រគ្ងទ្សថរភាពឌ្ីណ្តមិច (DSC)។ របព្នកទ្នោះជីចរកានពីផ្លិត្ករោនជាំនោះិ ទ្សេើរាាំងាស់ទ្ៅកនងត ឡានថ្មរី បស់ពកួ ទ្គ្ គ្ឺថា
រថ្យនាត្ចូ ធុនកាំពស់ខពសន់ ងិ រថ្យនាធនុ ធាំរបទ្ភទរស្តល។

ការការពារការរកឡាប់

រចនសម្នព កាក រពារការរកឡាប់(តាមធមមតាោ បលត ាយ សុនី ឬត្ួទ្រោងឡាន) គ្ឺរត្ូវ ានបរមតងសរាប់ការពារានកទ្ៅកនងត ោនជាំនិោះពីរបួសបងេទ្ោយការរកឡាប់ោនជាំនោះិ ។
ការការពារបណនថមទ្នោះជីចនឹងសថិត្ទ្ៅកនតងទរមង់ោ៖
 រទតងចរមឹងការពារទ្រោោះថានក់រកឡាប់ទរមង់ទ្ពញទ្ៅកនតងោនជាំនិោះ
 ទាំរននសរសរទ្មែាំបូល


ការការពារការបយោះទងគិចពីចាំ
ទ្ ៀង

កាល ងាំ បងែចួ ណែលរត្ូវានបទ្ងនេើ ទ្ជីយាាំ

របព្នកាក រពាររប្ាំងនឹងរបួសទ្ៅកនងត ការ បុកោន ពីចាំទ្ ៀងណែលទ្ោរពរសបនឹងបញ្ាត្ាិនិយត្្ កមមននស ភាពាឺរ៉ាុប ECE 95 បញ្ាត្នាិ ិយត្្ កមមស រែាជីទ្មរិក FMVSS
214 ឬបញ្ាត្នាិ ិយត្្ កមមសមមូល។
តាមធមមតា រាល់ោនជាំនោះិ ទាំទ្នបើ ាាំងាស់ានការតាក់ណត្ងណផ្នករចនសម្ពនកណែលនលសរមួលទ្ជីយរសបទ្ៅនឹងការការពារការបយោះទងគចិ ពីចាំទ្ ៀង
ោនជាំនិោះភាគ្ទ្រចើនរត្ូវានបាំពាក់ទ្ោយទ្ពាងខយល់ចាំទ្ ៀងទ្ ើយោនជាំនិោះោទ្រចើនានផ្ាល់ជូននូវទ្ពាងខយល់ឬរនាំងការពារកាលបណនថមទ្ទៀត្។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

លកខខែឌ ត្រមូវការរគ្ប់រគ្ងសុវត្ថភាិ ពផ្លវូ ថ្នល់
លកខខែឌ ត្រមូវរត្ូវានោក់ោរកតមទ្ៅោចាំែុចសាំខាន់ៗចាំនួនបួន៖
A. របព្នរក គ្ប់រគ្ងសុវត្ថភាិ ពផ្លវូ ថ្នល់៖ ានផ្េតកនូវធាត្ុកមមវធិ ីណែលទ្ធវើ្យាងគការមួយជីចណកលាំារទ្ជីយរបទ្សរើ នូវែាំទ្ែើរានុវត្ាន៍សុវត្ថភាិ ពផ្លូវថ្នល់
B. លកខខែឌ ត្រមូវានកទ្បើកបរនិងានកែាំទ្ែើរ
C. លកខខែឌ ត្រមូវននការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរសរាប់ការទ្ធវើណផ្នការ ការានុវត្ាន៍របត្ិបត្ាិនិងការតាមោនបនា
D. លកខខែឌ ត្រមូវននោនជាំនិោះ
ធាត្ុចាាំាច់មិនជីចាត្់ានននគ្ាំនិត្ផ្ាួចទ្ផ្ាើមសុវត្ថភាិ ពផ្លវូ ថ្នល់ែ៏រឹងាាំរត្ូវានរាយនមទ្ៅខាងទ្ឆ្វង។ មទ្ធាាយឧបទ្ទសេ បណនថមទ្ទៀត្ រួមានឯកស្តរទ្ោងរបស់ឯកស្តរត្រមង់ទិស
ការានុវត្ាន៍របទ្សរើ បាំផ្ុត្និងឧបសមព្នក គ្ឺសថិត្ទ្ៅខាងស្តាាំ។
ធាត្ុចាាំាច់មនិ ជីចខានាន
A. របព្នរក គ្ប់រគ្ងសុវត្ថភាិ ពផ្លវូ ថ្នល់

ឯកស្តរណែនាំ

1.

ឧា រែ៍ននទ្រោងរកបខ្ែឌសរាប់របព្នករគ្ប់រគ្ងសុវត្ថភាិ ពផ្លូវ
ថ្នល់ែព៏ ិស្តារទ្ពញទ្លញគ្ឺ៖

របព្នករគ្ប់រគ្ងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់រត្ូវណត្ានុវត្ាន៍ទ្ែើមបីធានទ្ជីយានថាសកមមភាពរត្ូវានទ្រោងទុក ានុវត្ាន៍
រគ្ប់រគ្ងរត្ួត្ពិនិត្យនិងែឹកនាំត្រមង់ទិសទ្ ត្ុទ្នោះហារនិភយ្ ការែឹកជញ្ជនូ តាមផ្លូវថ្នល់រត្ូវានបនថយោាបបបរា។
របព្នករគ្ប់រគ្ងទ្នោះរត្ូវណត្ាននូវធាត្ុែូចត្ទ្ៅទ្នោះ៖

- ការានុវត្ាន៍ណែលណែនាំោានុស្តសន៍ននសុវត្ថិភាពការែឹកជញ្ជូនផ្លូវទ្ោ
ក OGP 365

A. ភាពោានកែឹកនាំនងិ ការរបកាន់ចត្ិ ាខាជប់ខនជួ

- របព្នករគ្ប់រគ្ងសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ផ្លូវថ្នល់(RTS) ISO

B. ទ្ោលការែ៍សុវត្ថភាិ ពផ្លូវថ្នល់ កមមវត្ថនត ងិ ទ្ោលទ្ៅមុខរពួញ

39001: 2012
លកខខែឌ ត្រមូវទ្ោយានឯកស្តរត្រមង់ទិសសរាប់ទ្របើរាស់។

C. ាងគភាព ធនធាន មុខនទីនងិ ទាំនលួ ខុសរត្ូវ

D. សមត្ថភាព ការបែាត ោះបណ្តាលនិងការយល់ែងឹ
E. ការរគ្ប់រគ្ងហារនិភយ្ ននការែឹកជញ្ជនូ តាមផ្លវូ ថ្នល់

ទ្លើសពីទ្នោះ ការានុវត្ានែ៍ ៏ានសុវត្ថិភាពរបកបទ្ោយបទោា ន
ANSI/ASSE Z15.1 2012
សរាប់របត្ិបត្ាកាិ រោនយនាានទ្ោយធាត្ុននរបព្នករគ្ប់រគ្ងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្ន
ល់។

F. ែាំទ្ែើរការរារស្យទ្ផ្ទាោះបាូរព្ត្៌ាន
G. ការកត្់រតាទុកោឯកស្តរននរបព្នករគ្ប់រគ្ង
H. ការទ្ធវើណផ្នការរបត្ិបត្ាិនងិ ការរគ្ប់រគ្ងរត្ួត្ពិនិត្យរបត្ិបត្ាកាិ រ
I. ការទ្រត្ៀមលកខែៈនិងការទ្ឆ្យលើ ត្បនឹងភាពជីសនន

តារាងាងគការទ្លខគ្ាំរូនិងរាយការែ៍ទ្សបុើ ាទ្ងត្េ ឧបបទេវទ្ ត្ុជីចរកានទ្ៅកនត
ងឧបសមព្នក A។

J. ការរត្ួត្ពិនត្ិ យតាមោន ការវាស់សងេ ់ ការវិភាគ្និងការវាយត្នមល
K. ការទ្សបុើ ាទ្ងត្េ និងការតាមោនបនាឧបបទេវទ្ ត្ុននការែឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្នល់
L. ស្តវនកមមនផ្េកនតង
M. ការរត្ួត្ពិនត្ិ យការរគ្ប់រគ្ង
N. ភាពមិនទ្ោរពានុទ្លាមតាម សកមមភាពណកណរបនិងបងាេរ។
O. ការតាាំងរកាចិត្សា រាប់កាំណែលាំាទ្ជីយកាន់ណត្របទ្សើរោប់ោបនា

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS
B. លកខខែឌ ត្រមូវរបស់ាកន ទ្បកើ បរនិងានកែាំទ្ែរើ
1. ានកទ្ៅកនតងោនជាំនិោះរត្ូវណត្ទ្របើរាស់ណខសរកវា៉ាត្់សុវត្ថិភាព។
វាោទាំនួលខុសរត្ូវរបស់ានកទ្បើកបរកនតងការរារស្យទ្ផ្ទាោះបាូរព្ត្៌ានសាីាាំពីលកខខែឌ ត្រមូវទ្នោះ។
2A. ានកទ្បើកបររត្ូវណត្ានាោា ប្ែណទ្បើកបរណែលានសុពលភាពសរាប់ទីតាាំងត្ាំបន់និងរបទ្ភទននោនជាំនោះិ ។

សាំទ្ៅទ្ោងទ្ៅកាន់ឧបសមព្នក B4
សរាប់ទ្ោលការែ៍គ្ាំរូសាីាាំពកាី រទ្ចញាោា ប្ែណានកទ្បើកបរ។

2B.
បទ្ងេើត្ទ្ចញនូវទ្ោលការែ៍នផ្េកនតងសាីពកាី យសមបាសមរសបនឹងការងារទ្ែើមបីធានទ្ជីយានថាានកទ្បើ
កបរានកាយសមបាផ្លវូ កាយនិងស្តមរត្ីទ្ពញទ្លញទ្ែមើ បីទ្បើកបរ។

ានុវត្ាន៍ទ្ចញនូវែាំទ្ែរើ ការកាយសមបាសមរសបនឹងការងាររបស់ានកទ្បើក
បរណែលានបូកបញ្ចលូ នូវការពិនិត្យណផ្នកទ្វជជស្តរសតមាងាេ ល(ឧ.ការពិនិត្យរា
វរកវិបត្ាិមិនរបរកត្ីននការទ្ែកែូចោការសេោះែទ្ងាើមទ្ពលទ្ែក)

3. ានកទ្បើកបររត្ូវណត្ានបញ្ចបស់ ពវរគ្ប់ោយងទ្ោគ្ជ្យនូវការបែាត ោះបណ្តាលការទ្បើកបរណបបបងាេរទ្រោោះថានក់ណែល
សម រសបសរាប់ចាំណ្តត្់ថានក់ទ្ផ្សងៗនន ោនជាំនិោះណែលកាំពុងរត្ូវានរបត្ិបត្ាិ ការ ។
ការបែាត ោះបណ្តាលគ្ួរបូកបញ្ចលូ ៖

បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ានទ្ជីយានុស្តសន៍ទ្ជីយបាំ
ទ្ពញទ្ជីយានសពវរគ្ប់នូវការបែាត ោះបណ្តាលការយល់ែឹងពីការរកឡាប់
ទ្ៅទ្ពលណែលានហារនិភ្យខពស់ននការរកឡាប់(ឧ.
ទ្ោយស្តរណត្របទ្ភទោនជាំនិោះនិង/ឬរបទ្ភទឬស្តថនភាពផ្លូវថ្នល់)។

A. ការយល់ែឹងពីទ្រោោះថានក់ោទូទ្ៅ(រួមានការរគ្ប់រគ្ងភាពាស់កាល ាំងនិងការទ្បើកបរទ្ោយណបកជីរមម
ែ៍)និងចាំែុចណែលរត្ូវានរកទ្ ើញតាមរយៈការពិនត្ិ យទ្ ងើ វិញនូវការបុកោន កាលពីាត្ីត្។
B. ការានុវត្ាន៍ផ្ទេល់
ការចូលរួមទ្ោយទ្ៅពីទ្រកាយចងេូត្ឬវិធីស្តរសតែនទទ្ទៀត្កនតងការបងាាញរតាប់និងវាយត្នមលាយន់របាែករមិត្បាំនិ
នជាំនញ។
C. ការបែាត ោះបណ្តាលរំលឹកយូរៗមាងគ្ួរណត្ណផ្ែកទ្លើែទ្ាំ ែើរានុវត្ាន៍របស់ានកទ្បើកបរនិងការរបវមបយោះពាល់
នឹងហារនិភ្យទ្ោយានោាបបបរានូវការបែាត ោះបណ្តាលរំលឹកានុវត្ាន៍ផ្ទេល់ទ្រៀងរាល់បី្នាំ។

សូមទ្ោងទ្ៅទ្លឧើ បសមព្នក B2
សរាប់ទ្ោលការែ៍បែាត ោះបណ្តាលគ្ាំរូែល់ានកទ្បើកបរណែលរួមបញ្ចលូ ព្ត្៌
ានសាីពីការទ្បើកបរាមទ្ោយាតាថធិបាយពីរគ្ូបងវឹកនិងការទ្បើកបរទ្ោយា
នជនកនតងវ័យរបហាក់របណ លោន ។
បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ានផ្ាល់ានុស្តសន៍ទ្ជីយ
យកការយល់រពម/ការទទួលស្តគល់ោលាយល្កខាកសរពីានកទ្បើកបរចាំ
ទ្ពាោះទ្ោលនទ្ោាយបែាត ោះបណ្តាលានកទ្បើកបរ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

4.

សូមទ្ោងទ្ៅកាន់ឧបសមព្នក B6
សរាប់ការរកាត្ាសញ្ញាែហារនិភយ្ ខពសន់ ងិ ទ្ោលការែ៍គ្ាំរូកងនត ការទ្ោោះ
រស្តយចាត្់ណចង។

ការរគ្ប់រគ្ងរត្ូវណត្ានុវត្ានែ៍ ាំទ្ែើរការានារាគ្មន៍ាកន ទ្បកើ បររបកបទ្ោយហានិភយ្ ខពស់
ណែលរត្ូវណត្បូករួមោាបបបរានូវ៖

A. លកខែៈវិនចិ ឆ្យសរាប់ការទ្ធវើាត្ាសញ្ញាែ
ការជរាបជូនែាំែងឹ និងរគ្ប់រគ្ងានកទ្បើកបររបកបទ្ោយហានិភ្យខពស។់

B. ជាំនបួ បងាាត្់បទ្រងៀនណែលានកាំែត្់ទ្ពលទុកោមួយរបធានរគ្ប់រគ្ងផ្ទេល់របស់ានកទ្បើកបរភាលមៗបនេ ប់ពីចាត្់ចាំ
ណ្តត្់ថានក់ានកទ្បើកបររបកបទ្ោយហានិភ្យខពស់នងិ

C. លកខខែឌ ត្រមូវកនតងការបែាត ោះបណ្តាលោថ្មបី ណនថមនិងការវាយត្នមលាយន់របាែបាំទ្ពញបន្តងគប។់
D. ការទ្ោងសាំទ្ៅទ្ៅកាន់ែាំទ្ែរើ ការរគ្ប់រគ្ងែ៏សមរមយននែាំទ្ែើរានុវត្ាន។៍

5A. រកាត្ាសញ្ញាែ ទ្ោយណផ្ែកទ្លកាើ រវាយត្នមលាយន់របាែហារនិភយ្ សុខភាព សុវត្ថភាិ ព សនាសិ ខុ
បរិស្តថនថាទ្ត្ើោនជាំនិោះមួយណ្តរត្ូវណត្បាំពាក់ទ្ោយរបព្នករត្ួត្ពិនត្ិ យតាមោនកនងត ោនជាំនិោះ (IVMS) ។
ោករមិត្ាបបបរា បរិធានរបព្នករត្ួត្ពិនិត្យតាមោនកនងត ោនជាំនោះិ រត្ូវណត្កត្់រតាទ្ផ្ៀេ ងផ្ទេត្់
"ខេង់ចចុ សាំោល់ាត្ាសញ្ញាែានកទ្បកើ បរ" ទ្លបឿន ការបណនថមទ្លបឿនោយ ងគ្ាំ កុ ការបនថយទ្លបឿនោយ ងគ្ាំ កុ គ្ី ូណមយរត្
ឬាយ យល៍ណែលានទ្បកើ បរនិងចាំននួ ទ្ាយងានកទ្បកើ បរ។
5B. ទ្របើរាស់ទនិ ននយ្ របព្នករត្ួត្ពិនត្ិ យតាមោនកនងត ោនជាំនោះិ ទ្ែមើ បី៖
 ផ្ាល់នូវមត្ិវាយត្នមលរត្លប់វិញទ្ៅកាន់ាកន ទ្បើកបរទ្ ើយទ្ធវើទ្ជីយរបទ្សើរទ្ ើងនូវែាំទ្ែើរានុវត្ាន៍របស់ាកន ទ្បើកបរ។

 ានុវត្ាការរកទ្ ើញនិងការរគ្ប់រគ្ងផ្លវិាក ទ្ចញនូវការោក់ទែឌ កមមសរាប់ការមិនទ្ោរពតាម។

វិធីស្តរសតណផ្ែកទ្លើហារនិភ្យជីចនឹងរត្ូវានទ្របើរាស់ទ្ែើមបីកាំែត្់ការទ្ាោះជាំហា
នននការណែនាំោក់បញ្ចូលរបព្នក រត្ួត្ពិនត្ិ យតាមោនកនងត ោនជាំនិោះ។
លទកផ្លទ្ចញមកននការវាយត្នមលាយន់របាែហារនិភយ្ ជីចនឹងថារបព្នករត្ួត្ពិ
និត្យតាមោនកនងត ោនជាំនិោះ
នឹងរត្ូវានណែនាំោក់បញ្ចូលសរាប់ាកន ទ្បកើ បររបកបទ្ោយហារនិភយ្ ខពស់ោមុ
នសិន តាមបនាមកទ្ទៀត្ទ្ោយរបទ្ភទានកទ្បើកបរែនទទ្ទៀត្។
ឧា រែ៍ននការានុវត្ាន៍របព្នករត្ួត្ពិនត្ិ យតាមោនកនតងោនជាំនិោះនិងឯកស្តរត្រម
ង់ទិសសាីពមី ត្ិវាយត្នមលរត្លប់របស់ានកទ្បើកបរជីចរកានទ្ៅកនតងទ្គ្ ទាំព្រ
http://www.ogp.org.uk/pubs/365- 12.pdf
កាំែត្់ចាំណ្ត៖ាំ
ការានុវត្ាន៍ននលកខខែឌ ត្រមូវទ្នោះមិនានន្យថាយនាការទ្ឆ្យលើ ត្បរត្លប់ែនទទ្ទៀ
ត្ (ឧ.
ការទ្បកើ បរាមទ្ោយាតាថធិបាយពីរគ្ូបងវកឹ និងការទ្បកើ បរទ្ោយជនានវ័យរសា
លោន )មិនណមនោវិធីស្តរសតានសុពលភាពសរាប់ទ្ធវើកាំណែលាំា្យកាន់ណត្របទ្សើរ
ទ្ ើងនូវែាំទ្ែើរានុវត្ាន៍របស់ាកន ទ្បកើ បរទ្នោះទ្ យើ ។
ការទ្បកើ បរាមទ្ោយការាតាថធិបាយ

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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ពីរគ្ូបងវឹកនិងការទ្បើកបរទ្ោយជនានវ័យរសាលោន ជីចនឹងទ្ៅណត្ោ
ណផ្នកមួយននគ្ទ្រាងបែាត ោះបណ្តាលានកទ្បើកបរោែណែល។
6. ានកទ្បើកបរមិនរត្ូវានានុញ្ញាត្ាិទ្ជីយទ្របើរាស់ទរូ ស្ពចេ ល្ត្/ាយ សុីនទ្ផ្ាើស្តរ/វិទយតាក់ទងទ្ឆ្លើយឆ្លងទ្ៅមកកនតងខ
ែៈកាំពុងទ្បើកបរោនជាំនិោះទ្ យើ ។ របការទ្នោះបូករួមាាំងបរិធានណែលែាំទ្ែរើ ការានទ្ោយមិនទ្របើរបាប់នែណែរ។

សូមទ្ោងទ្ៅទ្លឧើ បសមព្នក B1
សរាប់ទ្ោលការែ៍គ្ាំរូសាីពីទរូ ស្ពេចល្ត្

A. ការទ្លើកណលង របសិនទ្បើរត្ូវានានុញ្ញាត្ទ្ោយចាប់ រួមាន៖
 កនតងករែីានជីសនន
 ោណផ្នកមួយននការរគ្ប់រគ្ងកបួនការពារណ រ ម។
 ស្តថនភាពែនទទ្ទៀត្ណផ្ែកទ្លកាើ រវាយត្នមលាយន់របាែហារនិភ្យសុខភាព
សុវត្ថិភាព សនាិសុខនិងបរិស្តថន។
7.

ានកទ្បើកបរមិនរត្ូវរបត្ិបត្ាិការោនជាំនិោះកនតងខែៈសថិត្ទ្រកាមឥទកិពលរស្ត
ឬឱសថ្ណែលជីចទ្ធវើ្យថ្មថ្យសមត្ថភាពកនតងការទ្បើកបរទ្នោះទ្ ើយ។

ថានាំ

ឱសថ្ទ្ធ្វើ យទ្ងាកងុយ

សូមទ្ោងទ្ៅទ្លឧើ បសមព្នក B3
សរាប់ទ្ោលការែ៍គ្ាំរាូ ក់ទងនឹងបទ្រមើបរាស់ោត្ិរសវឹង ថានាំ
និងឱសថ្ណែលជីចទ្ធវើ្យថ្មថ្យសមត្ថភាពកនតងការទ្បើកបរ។

8.

បទ្រមើបរាស់ននទ្ាចរកោនយនាទ្ៅកនងត ការបាំទ្ពញកិចចការរកមត នុ គ្ឺមនិ រត្ូវានានុញ្ញាត្ាិទ្នោះទ្ ើយ
លុោះរតាណត្ការវាយត្នមលាយន់របាែនូវហារនិភ្យានបងាាញថាការរគ្ប់រគ្ងរគ្ប់រោន់រត្ូវានោក់ោធរានទ្ែើមបីរគ្ប់
រគ្ងចាត្់ណចងហានិភ្យាក់ទងនឹងការែឹកជញ្ជនូ របទ្ភទទ្នោះ។

សូមទ្ោងទ្ៅទ្លឧើ បសមព្នក B7
សរាប់ទ្ោលការែ៍គ្ាំរូសាីពីបទ្រមើបរាស់ននទ្ាចរកោនយនា។

របសិនទ្បើលទកផ្លននការវាយត្នមលាយន់របាែហារនិភ្យទ្នោះកាំែត្់ានថាទ្ាចរកោនយនារត្ូវានានុ
ញ្ញាត្ាិ ទ្ជីយទ្របើរាស់ាន
ទ្ោលការែ៍/ណបបបទទរមង់ការរត្ូវណត្ចូលោធរានណែលានទ្លើកទ្ ើងនូវលកខខែឌ ត្រមូវាបបបរាសរា
ប់បទ្រមើបរាស់ននោនជាំនិោះាាំងទ្នោះ
រួមានបទ្រមើបរាស់ននមួកការពារសុវត្ថិភាពោយ ងសមរសបនិងការបែាត ោះបណ្តាលណបបជាំនញឯកទ្ទសែល់ាន
កទ្បើកបរផ្ង។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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C. ការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ

1.

ការរគ្ប់រគ្ងរត្ូវណត្ានុវត្ាន៍ណបបបទទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងភាពាស់កាល ាំង និងកាត្ពវកិចច
របបទ្ពលទ្ាយងទ្បើកបរនិងសរាក។ របបទ្ពលទ្ាយងរត្ូវណត្ទ្ោរពរសបទ្ៅនឹងចាប់និងបទបញ្ាត្ាិកនតងរសតក។
ការរគ្ប់រគ្ងមិនរត្ូវចាត្់តាាំងការងារណបបណែលថាានកទ្បកើ បរនឹងទ្ធវើការទ្ោយបាំពានកាត្ពវកិចច
របបទ្ាយងទ្ពលទ្បើកបរនិងសរាក។
A. ានកទ្បើកបររត្ូវណត្ានសមត្ថភាពផ្លវូ កាយនិងផ្លវូ ស្តមរត្ីកងនត ការរបត្ិបត្ាកាិ រោនជាំនិោះ។
B. ានកទ្បើកបរានសិទ៖កិ
 ទ្ចៀសវាងការទ្បើកបររបសិនទ្បើពួកទ្គ្មិនានសរាកឬានស្តមរត្ីរបតងទ្ជើងការទ្ពញទ្លញ។
 វប់ោនជាំនិោះទ្ ើយសរាកទ្ៅកនតងទីតាាំងសុវត្ថភាិ ពរបសិនទ្បើាត្់បង់ការផ្ចង់ជីរមមែ៍។
C. ានកទ្បើកបររត្ូវទ្ោរពរសបតាមកាត្ពវកិចចទ្ាយងទ្បើកបរនិងសរាក។

ានុវត្ាណបបបទទរមង់ការសរាប់ការរគ្ប់រគ្ងភាពាស់ក
ាល ាំងណែលរួមាន៖

 កាំែត្់ទ្ពលទ្ធវើការងារទ្ែើមបីផ្ាល់នូវការទ្ពលវប់ទ្ែើមបីសរាករគ្ប់
រោន់ ទ្ចៀសវាងទ្ាយងទ្ពលទ្បើកបរយូរ
ទ្ចៀសវាងការទ្បើកបរទ្ពលយប់និងទ្ចៀសវាងការបងវិល្ល ស់ទ្វនទ្ធវើការ
ងារ។
 ានុញ្ញាត្ាិទ្ជីយបុគ្គលិកបាំទ្ពញការងារទ្រោងទុកនូវការ
សរាកមួយយប់
 ាប់រំានកទ្បើកបរាាំពីហារនិភ្យននភាពាស់កាល ាំងនិងយុទស្ត
ក រសតែ៏ា
នរបសិទកិភាពសរាប់រគ្ប់រគ្ងការាស់កាល ងាំ ។
 របសិនទ្បើចាប់និងបទបញ្ាត្ាិកនតងរសតកសរាប់កាត្ពវកិចច
ទ្ាយងទ្ពលទ្បើកបរនិងសរាកមិនានវត្ាានទ្ទ
កាត្ពវកិចចទ្ពលទ្ាយងទ្បើកបរនិងសរាកទ្ៅកនតងតារាង 1 (ទាំព្រ
22) រត្ូវានណែនាំោានុស្តសន៍។
 របសិនទ្បើចាប់និងបទបញ្ាត្ាិកនតងរសតកសរាប់កាត្ពវកិចច
ទ្ាយងទ្ពលទ្បើកបរនិងសរាកមិនសូវាយ ត្់នរបទ្ទ
បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍
ណែនាំោានុស្តសន៍ទ្ជីយានុវត្ាន៍នូវល្កខខ្ែឌត្រមូវណែលាយ ត្់នរប
ោងណែលាននិោយបញ្ញជក់ទ្ៅកនតងតារាង 1។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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2.
របធានរគ្ប់រគ្ងនឹងស្តកសួរនិងទ្ធកាវើ រពិនត្ិ យទ្សើទ្រើទ្ ើងវិញមាងាេ លនូវចាំននួ ននការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរទ្ោយានទ្ចត្នចង់លបុ បាំាត្់
នូវការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរនិងបនថយហានិភយ្ ។

គ្ិត្ពិចារណ្តែល់ណបបណផ្នានសុវត្ថភាិ ពោងកនងត ការែឹកជញ្ជូន(តាមផ្លូវណែ
ក តាមស្តឡាង
តាមការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរផ្លូវជីកាស)និងមទ្ធាាយែនទទ្ទៀត្ននការសទ្រមចកិចច
ការែូចោការទ្ធវើសននិសទី តាមរយៈវើទ្ែាូឬការជួបរបជុាំតាមរយៈទ្គ្ ទាំព្រ
។
ទ្ៅកណនលងណែលការែឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្នល់គ្ោឺ ែាំទ្ណ្តោះរស្តយជីចទ្ៅានណត្មួ
យគ្ត្់
វិធានការែឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្នល់ោក់លាក់មួយរត្ូវណត្គ្ិត្ពិចារណ្តទ្ែើមបីកាត្់បនថ
យនូវការរបវមបយោះពាល់(ចាំននួ គ្ី ូណមយរត្
ឬាយ យល៍ណែលានទ្បកើ បរ)និងហារនិភ្យ។ របការទ្នោះរួមាន៖
ការទ្របើរាស់ណបបណផ្នែឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវថ្នល់ណែលានហារនិភ្យាបោង(ឧ.
រថ្យនារកតងជាំនួស្យោនជាំនិោះធុនរស្តល)និងពូត្ផ្ាតាំការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរបញ្ចូលោន ។

3A. ទ្របើរាស់ការវាយត្នមលាយន់របាែហារនិភយ្ សុខភាព សុវត្ថភាិ ព
សនាសិ ខុ និងបរិស្តថនរបចាាំត្បាំ ន់ទ្ែើមបីរកាត្ាសញ្ញាែថាទ្ត្កាើ រទ្ធែវើ ាំទ្ែើរ(របទ្ភទ)មួយណ្តាមារនូវណផ្នការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើ
ែាំទ្ែើរ (JMP) ទ្ ើយានុវត្ាន៍ណផ្នការ រគ្ប់រគ្ងការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរ (JMP) សរាប់ការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរាាំងាស់ទ្នោះ។
3B. ណផ្នការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើររួមានែងផ្លូវទ្ធវើែាំទ្ែើរណែលទទួលានសិទាកិ នុញ្ញាត្
ាត្ាសញ្ញាែកមមននទ្រោោះថានក់ទ្ៅតាមែងផ្លវូ និងការរគ្ប់រគ្ងណែលាក់ទងពាក់ព្នក ការវប់ទ្ែើមបីសរាក
និងលកខខែឌ ត្រមូវសរាប់ការរារស្យទ្ផ្ទាោះបាូរព្ត្ា៌ នកនងត កាំ ងត ននការទ្ធវើែាំទ្នើរ។ ទ្ៅកនតងការទ្រៀបចាំណផ្នការការទ្ធវើែាំទ្ែើរ
កាត្ពវកិចច
ការទ្បកើ បរនិងទ្ាយងសរាកណែលាននិោយបញ្ញជក់ទ្ៅកនងត តារាង1នឹងរត្ូវានយកមកានុវត្ានក៍ ៏ែចូ ោការរគ្ប់រគ្ងចាត្់ណច
ងទ្លភាើ ពាស់កាល ងាំ ផ្ងណែរ។

សូមទ្ោងទ្ៅទ្លឧើ បសមពន្ ក C
សរាប់ទ្ោលការែ៍គ្ាំរូសាីាពាំ កាី ររគ្ប់រគ្ងការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរ។
បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ណែនាំោានុស្តសន៍ទ្ជីយ
ចាត្់តាាំងរបធានរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរនិងធានទ្ជីយានថាពួកទ្គ្រត្ូវ
ានបែាត ោះបណ្តាលោយ ងរត្ឹមរត្ូវ។
ទ្ពលណែលជីចទ្ៅរួច
ានកទ្បកើ បរនិងរបធានរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើររត្ូវានការផ្ាលព់ ្ត្៌ានសទ្ងបខ មុ
នទ្ចញែាំទ្ែើរទ្ែមើ បីធានទ្ជីយានថា៖

a. ានកទ្បកើ បរានកាយសមបាសមរសបនឹងការងារទ្ ើយានលកខែៈ
សមបត្ាិរគ្ប់រោន់សរាប់ការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរ
(សូមទ្មើលផ្ងណែរនូវលកខខែឌ ត្រមូវ 3, 4 និង8)។

b. ណផ្នការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធែវើ ាំទ្ែើររត្ូវានយល់ទ្ោយានកទ្បកើ បរនិង
របធានរគ្ប់រគ្ងការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរ។

c. ោនជាំនិោះរត្ូវានរត្ួត្ពិនត្ិ យមុនការទ្ធវើែាំទ្ែើរ
(សូមទ្មើលផ្ងណែរនូវលកខខែឌ ត្រមូវ 16.2)។
សរាប់ការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរណែលការផ្ាលព់ ្ត្ា៌ នសទ្ងបខ មុនទ្ចញែាំទ្ែើរមិនជីចទ្ធវើ
ទ្ៅាន ជទ្រមើសទ្ផ្សង

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ការរត្ួត្ពិនិត្យជីចរត្ូវានានុវត្ាន៍ទ្ែើមបីធានទ្ជីយានថាការទ្ធវើែាំ
ទ្ែើរានទ្ោរពរសបនឹងចាំែុច a, b និងc
ណែលាននិោយពីខាងទ្លើ។
4.
ានកែាំទ្ែរើ ណែលមិនទទួលានសិទកិគ្ឺមនិ រត្ូវានទ្ជីយទ្ៅទ្លើោនជាំនោះិ ទ្ ើយខែៈណែលកាំពងុ បាំទ្ពញកិចច
ការរបស់រកតម នុ ។

ានុវត្ាទ្ចញនូវទ្ោលការែ៍ណែលណចងបញ្ញជក់នូវានកាាំងឡាយណ្តណែល
រត្ូវានផ្ាល់សិទកិទ្ជីយទ្បើកបរោនជាំនិោះោកមមសិទកិផ្ទេល់របស់រកតម ុន
ឬោនជាំនិោះជួលនិងានកាាំងឡាយណ្តណែលរត្ូវានផ្ាល់សិទកិទ្ជីយជិោះ
ទ្ៅទ្លោ
ើ នជាំនិោះោកមមសិទកិផ្ទេល់របស់រកតម ុនឬរត្ូវានជួល។
ោធមមតា
ានកែាំទ្ែើរណែលទទួលានការានុញ្ញាត្ទ្ៅកនតងោនជាំនិោះែឹកជញ្ជូនរបស់
របរធាន់គ្ឺោមនុសសណែលានការានុញ្ញាត្ាិយល់រពមពីសណ្ត
ាំ ក់ថានក់រគ្ប់
រគ្ងបនេតកោនជាំនិោះរបស់ានកទ្បើកបរ។
របការទ្នោះរួមបញ្ចូលបយុណនាមិនកាំ ិត្រត្ឹមណត្ានកបងវឹកានកទ្បើកបរ
ានកទ្បើកបរកាំពុងហាត្់ការ
បុគ្គលិកជួសជុលណថ្ាាំនិងបុគ្គលិកណផ្នកែឹកជញ្ជនូ ណត្បយុទ្ណ្តណោះទ្ទ។
ទ្ៅកនតងរបទ្ទសមួយចាំនួន
ានកែាំទ្ែើររត្ូវណត្ទ្ោរពតាមលកខខែឌ ត្រមូវោបញ្ាត្ាិណែលពួកទ្គ្រត្ូវ
ានរំពឹងថាានចាំទ្ែោះែឹងាាំពីបនេតកទ្ៅកនតងោនជាំនិោះ
លកខែៈរបស់វានិងែាំទ្ែើរការទ្ោោះរស្តយទ្ឆ្លើយត្បកនងត ករែីជីស
នន។

5.

ានកទ្បកើ បររត្ូវណត្ទ្បកើ បរទ្ោយទ្បកើ ទ្ភងលើ ទ្ៅកនងត កាំ ងត ទ្ពលនថ្ាទ្ៅទ្ពលណែលចាប់ានុញ្ញាត្។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS
តារាង 1៖ ការងារ/កាត្ពវកចិ ច ទ្ពលទ្ាយងទ្បកើ បរនិង សរាកគ្ាំរូ
ការណែនាំខាងទ្រកាមទ្នោះគ្ឺណផ្ែកោជីទិ៍ទ្លើទ្រោងមូលោា នបទបញ្ាត្ាិណែលានានុវត្ាន៍ទ្ៅទ្លើោនជាំនិោះធុនធាន់។ ោយ ងទ្នោះកាី ធាត្ុមួយចាំនួនខាងទ្រកាមទ្នោះ ឧ.
ធាត្ុាាំងឡាយណ្តណែលពាក់ព្នកនឹងត្រមូវការការវប់ទ្ែើមបីសរាកនិងត្រមូវការទ្ែើមបីគ្ិត្ពិចារណ្តពីរយៈទ្ពលទ្ធវើែាំទ្ែើរោសាសធាត្ុននរយៈទ្ពលទ្បើកបរសរុប
ក៏ោប់ពាក់ព្នកផ្ងណែរសរាប់ោនជាំនិោះធុនរស្តលនិងធុនកណ្តាល។
សូមទ្ោងទ្ៅកាន់ឧបសមព្នក C1 សរាប់ព្ត្៌ានបណនថមជុាំវិញលកខខែឌ ត្រមូវនីមួយៗទ្ៅកនតងតារាង 1 ស្តរសាំខាន់ននការទ្ោរពទ្ៅតាមលកខខែឌ ត្រមូវាាំងទ្នោះនិងរទ្បៀបណែលវាពាក់ព្នកនឹងចាប់
និងបទបញ្ាត្ាិកនតងត្ាំបន់។
សរាប់ាកន ទ្បកើ បរោនជាំនោះិ ធុនរស្តលនិងធុនកណ្តាល។

សរាប់ាកន ទ្បកើ បរននោនជាំនោះិ ធុនធានន់ ងិ ានកែនទទ្ទៀត្ណែលសរាប់ពកួ ទ្គ្ការទ្បកើ បរគ្ឺោកិចកាច រការងារែាំ
បូងជួរមុខ។

ទ្ពលទ្វលាទ្បកើ បរាត្ិបរារវាងការសរាកនិងទ្ពលទ្វលាស
រាកាបបបរា

រយៈទ្ពលពីរទ្ាយងននការទ្បកើ បរោប់បនាឥត្ោច់ណែលតាមបនាមកទ្ទៀត្ទ្ោយ
ការវប់សរាកណែលានទ្ពលោយ ងទ្ហាចណ្តស់ 15 នទី។

4.5 ទ្ាយងននការទ្បកើ បរោប់បនាឥត្ោច់ បនាតាមមកទ្ទៀត្ទ្ោយការវប់សរាករយៈទ្ពល 30 នទី។
ទ្ាោះោោយ ងណ្ត
ទ្គ្ានណែនាំោានុស្តសន៍ោយងមុត្ាាំថាទ្ជីយានការវប់សរាករយៈទ្ពល15នទីទ្ៅទ្រៀងរាល់
2ទ្ាយងមាង
ឬការវប់សរាកកាន់ណត្ញឹកញាប់ោងទ្នោះទ្ៅទ្ទៀត្ទ្ៅកនងត រយៈកាលោបបាំផ្ត្ុ ននែាំទ្ែើរជីវស្តរសតកនតងវែា
24 ទ្ាយង។

ចាំនួនទ្ាយងទ្ធវើការ/បាំទ្ពញកាត្ពវកិចាច ត្ិបរា*
ទ្ៅកនតងទ្ថ្រទ្វលាវិលជុាំ 24ទ្ាយង

និទ្ោជិកមិនរត្ូវានានុញ្ញាត្ាទ្ិ ជីយទ្បើកបរបនេ ប់ពីបាំទ្ពញការងារ/បាំទ្ពញកាត្ពវ
កិចចចាំនួន 12 ទ្ាយងទ្ ើយទ្នោះទ្ ើយ។

និទ្ោជិកមិនរត្ូវានានុញ្ញាត្ាទ្ិ ជីយទ្បើកបរបនេ ប់ពីបាំទ្ពញកាត្ពវកិចចរយៈទ្ពល 14
ទ្ាយងទ្ ើយទ្នោះទ្ទ។

ចាំនួនទ្ាយងទ្បកើ បរាត្ិបរាទ្ៅកនងត ទ្ថ្វទ្វលាវិលជុាំ 24
ទ្ាយង។

ចាំនួនសរុបរាាំបីទ្ាយង មិនបូកបញ្ចូលរយៈទ្ពលទ្ធែវើ ាំទ្ែើរទ្ៅនិងមកពីទ្ធវើការ។
ចាំនួន 9 ទ្ាយង បូកបញ្ចូលាាំងទ្ពលទ្វលាទ្ធែវើ ាំទ្ែើរទ្ៅនិងមកពីទ្ធវើការផ្ងណែរ។

ចាំនួនសរុប 10 ទ្ាយងមិនបូកបញ្ចូលទ្ពលទ្វលាទ្ធវើែាំទ្ែើរទ្ៅនឹងមកពីកណនលងទ្ធវើការ។ ចាំននួ
11ទ្ាយងទ្ោយបូកបញ្ចូលនូវរាល់ទ្ពលទ្វលាទ្ធែវើ ាំទ្ែើរទ្ៅ និងមកពីកណនលងទ្ធវើការណ្តក៏ទ្ោយ។

ចាំនួនទ្ាយងទ្ធវើការ/បាំទ្ពញកាត្ពវកិចាច ត្ិបរាទ្ៅកនតងរយៈ
កាលវិលជុាំ 7 នថ្ា និង 14 នថ្ា។

ោម នការទ្បកើ បរបនេ ប់ពរី យៈកាល
ទ្ាយងការងារ/ទ្ាយងបាំទ្ពញកាត្ពវកិចចកងនត រយៈកាល 7
ទ្ាយងកនតងរយៈកាល14 នថ្ា។

ោម នការទ្បកើ បរបនេ ប់ពរី យៈកាល 70ទ្ាយងននទ្ាយងបាំទ្ពញកាត្ពវកិចចកងនត រយៈកាលរាាំបីនថ្ាឬ 120
ទ្ាយងកនតងរយៈកាល14 នថ្ា។

*
ចាំនួនទ្ាយងទ្ធវើការ/បាំទ្ពញកាត្ពវកិចចណែលោជីទិ៍បកូ រួម
ការទ្បកើ បរោការងារ

40
នថ្ា ឬ 80

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

D. ោនជាំនិោះ
1.

ថានក់រគ្ប់រគ្ងរត្ូវណត្ធានទ្ជីយានថាោនជាំនិោះរត្ូវានទ្របើរាស់ណែលទ្ោរពរសបទ្ៅនឹងបទោា នាបបបរ
ា៖
A. ណខសរកវា៉ាត្់សុវត្ថិភាពណែលានចាំែុចត្ាំែភាជប់បីកណនលង*
B. បណងែកកាល/ភានក់ទប់កាល*
C. ទ្ពាងខយល់សុវត្ថិភាព (សរាប់ានកទ្បើកបរនិងានកែាំទ្ែើរទ្ៅទ្ៅាីជួរមុខ)
D. ការការពារការបយោះទងគិចពីចាំទ្ ៀង
E. របព្នកន្តហាវាំងរប្ាំងនឹងែាំទ្ែើរវប់ននរងវលិ កង់ (ABS)
F. របព្នករត្ួត្ពិនិត្យតាមោនទ្ៅកនតងោនជាំនិោះ (IVMS)
(ជីរស្យទ្លកាើ រវាយត្នមលាយន់របាែហារនិភ្យ)។
G. របាប់សរាប់ទ្ឆ្យលើ ត្បកនតងករែីជីសនន
*បទោា នាបបបរាសរាប់ោនជាំនិោះធុនរស្តលណែលរត្ូវានទ្របើរាស់កនតងការបាំទ្ពញកិចចការរកតម ុនណែលោក
មមសិទកិផ្ទេល់ឬជួលទ្ោយានកទ្បើកបរ។

បទោា នណែលាននិោយបញ្ញជក់ទ្ៅកនតងឯកស្តរទ្នោះគ្ឺោបទោា នាបបបរ
ា។ បទោា នបណនថមទ្ទៀត្ជីចនឹងបូកបញ្ចូលៈសមត្ថភាពសទ្ណ្តាង
ការគ្ិត្គ្ូរពិចារណ្តទ្ៅទ្លើការទ្រៀបចាំតាក់ណត្ងទ្ែើមបីបនថយភាពោម នផ្ទសុ
កភាព (ឧ. ងាយរសួលចូលទ្ៅែល់ ចលន
ភាពជីចទ្ធវើការពីឬទ្ៅខាងកនតងោនជាំនិោះ)
លកខែៈពិទ្សសណផ្នកសុវត្ថិភាពែូចោរបព្នកទ្សថរភាព
គ្ាំទ្ ើញខាងទ្រកាយឬបរិធានសរាប់ចាប់សញ្ញា
របព្នកបទ្ញ្ចៀសការបុកោន
ាយ សុីនថ្ត្ទ្ៅកនតងរថ្យនានិងរបព្នកកញ្ចក់ខាងទ្រៅ។
បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ទ្ជីយានុស្តសន៍ទ្ជីយទ្របើ
រាស់នូវោនជាំនិោះណែលានបរិធានបងាេរឬការពារការរកឡាប់
របសិនទ្បើការវាយត្នមលាយន់របាែហារនិភ្យការរកឡាប់ានរកទ្ ើញ
ាត្ាសញ្ញាែននការានហារនិភ្យការរកឡាប់ខពស់។
បណ្តាញនិទ្ោជកទ្ែើមបីសុវត្ថិភាពចរាចរែ៍ទ្ជីយានុស្តសន៍ថាោន
ជាំនិោះរត្ូវណត្ានោយ ងត្ិចបាំផ្ុត្ផ្ទេយចាំនួនបួនទ្ៅទ្លើរបព្នកចាត្់ករមិត្
ននកមមវិធីវាយត្នមលាយន់របាែឡានថ្មីឬទ្ោលការែ៍ចាត្់ករមិត្វិទ្ស្ត
ធនកមមទ្ៅទ្លើការណបកាក់ណែលសមមូលោន ។
បរិកាខរែ៏សមរមយសរាប់រោជីសននបនេ ន់រួមាន៖ របាប់ថានាំទ្ពទយ ពិល
ជីវកាក់សុវត្ថិភាពណែលានចាំណ្តាំងផ្ទលត្ បាំពង់ពនលត្់ាគ្គីភ្យ
រត្ីទ្កាែសញ្ញារពាន។

2A.
រកាោនជាំនិោះទ្ៅកនតងសភាពានែាំទ្ែរើ ការោយ ងានសុវត្ថិភាពរសបទ្ៅតាមទ្សចកាីណែនាំបញ្ញជក់របស់ផ្លិត្ក
រនិងលកខខែឌ ត្រមូវផ្លវូ ចាប់របចាាំត្ាំបន់។

សូមទ្ោងទ្ៅទ្លឧើ បសមព្នក D
សរាប់ណបបបទទរមង់ការគ្ាំរូសាីពីការណថ្ាាំោនជាំនិោះនិងណបបបទទរមង់
ការសាីពីការពិនិត្យោនជាំនិោះ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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2B.
ានកទ្បើកបររត្ូវណត្ានុវត្ាន៍នូវការពិនិត្យមុនទ្ធវើែាំទ្ែើរទ្ែើមបីធាន្យានថាោនជាំនិោះសថត្ិ ទ្ៅកនតងសភាពាន
ែាំទ្ែើរការលែនិងសមរសបសរាប់ការទ្ធវើែាំទ្ែរើ ។
3.

ចងរឹត្បនាងឹ វត្ថតណែលធូររលុងទ្ៅកនងត ថានក់បនេបា់ នកែាំទ្ែរើ ។

វត្ថតណែលធូររលុងមិនគ្ួររត្ូវានផ្េតកែឹកទ្ៅកនតងថានក់បនេបា់ នកែាំទ្ែើរ
ទ្ ើយ
សាំណ្តញ់ទប់បនេតកោនជាំនិោះឬវត្ថសត មមូលនឹងវាជីចរត្ូវានទ្របើរា
ស់ទ្ែើមបីណញកផ្ទាច់ត្ាំបន់ទុកោក់ឥវា៉ាន់ពីត្ាំបន់សរាប់ានកែាំទ្ែើរ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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ឧបសមពន្ ក A1.1 ៖ ឧា រែ៍ននរចនសមពន្ ាក ងគភាពសុវត្ថភាិ ពផ្លវូ ថ្នល់
1.1

ាងគភាពននណែលរបត្ិបត្ាិការទ្ៅកនតងកិចចការងារឬភូមិស្តរសតននែ៏ទ្រចើនសាំបូរណបប
ជីចនឹងយកមកពិចារណ្តនូវការទ្ផ្ាើមបទ្ងេើត្នូវទ្ោលនទ្ោាយសកលករមិត្ខពសណ់ ែលានគ្ូសវាសរត្ួសរតាយនូវលកខខែឌ ត្រមូវាបបបរានិងានុញ្ញាត្ាិាងគភាពកិចកាច រងារឬាងគភាពរបចាាំភូមិភាគ្ទ្ជី
យទ្ផ្ាើមបទ្ងេើត្ទ្ចញនូវទ្ោលការែ៍ត្រមង់ទិសកាន់ណត្លាំាិត្ណថ្មទ្ទៀត្ណែលោក់លាក់ចាំទ្ពាោះរបត្ិបត្ាិការណែលរត្ូវសមរសបទ្ យើ មិនទ្វៀរចាកពីល្កខខ្ែឌត្រមូវននទ្ោលនទ្ោាយសកល។

1.2

ទ្ែើមបីានុវត្ាោយងទ្ោគ្ជ្យនិងបនារការទរទង់នូវកមមវិធីសុវត្ថិភាពកងកាល ាំងោនជាំនិោះនិងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់
ការបងាាញទ្ជីយទ្ ើញែ៏ខាលាំងកាលនូវការរកាត្ាំកល់ចិត្ាមុត្ាាំចាំទ្ពាោះកមមវិធីសុវត្ថិភាពោនជាំនិោះនិងផ្លូវថ្នល់គ្ឺោរត្ូវការោចាាំាច់។
ានកទ្បកើ បរ

-ទ្បើកបរោយ ងានសុវត្ថិភាព
-រាយការែ៍ពីត្ួទ្លខចាា យផ្លូវគ្ិត្ោាយ យល៍ និងពីឧបបទេវទ្ ត្ុ
-ទ្ធវើការោមួយានកសរមបសរមួលសុវត្ថិភាពានកទ្បកើ បរ
-បញ្ចប់ការបែាត ោះបណ្តាលានកទ្បើកបរ
ានកសរមបសរមួលសុវត្ថភាិ ពានកទ្បកើ បរ (DSC)
-របធានរគ្ប់រគ្ងរកតម ឬបុគ្គលិកជីជីពណផ្នករែាាល។
-ផ្ាល់នូវទិននន្យសាីពីសុវត្ថិភាពោនជាំនិោះណែលពាក់ព្នកទ្ៅែល់
-រត្ួត្ពិនិត្យតាមោនានកទ្បកើ បរសថត្ិ របវមនឹងហារនិភ្យទ្ៅកនងត រកតម
-ោាំរទ និងជរមតញសុវត្ថិភាពទ្ៅកនងត រកតម
-ចូលរួមទ្ៅកនងត បណ្តាញានកសរមបសរមួលសុវត្ថិភាពានកទ្បកើ បរ
-រាយការែ៍នូវឧបបទេវទ្ ត្ុ និងរបមូលយកនូវត្ួទ្លខចាា យគ្ិត្ោាយ យល៍
ានកសរមបសរមួលសុវត្ថភាិ ពោនជាំនោះិ
-នយកោា នសុវត្ថិភាពបរិស្តថន និងសុខភាពឬានកែឹកនាំសាំខាន់ននស្តថប្ន
-ចាត្់តាាំងនិងទ្ធវើការោមួយានកសរមបសរមួលសុវត្ថិភាពានកទ្បកើ បរ
-ទ្ធវើការោមួយទ្មរកតមណផ្នកសុវត្ថិភាពោនជាំនិោះ
-ចូលរួមទ្ៅកនងត រកតមសុវត្ថិភាពោនជាំនិោះ
ទ្មរកតមសុវត្ថភាិ ពោនជាំនោះិ /នយកោា នសុវត្ថភាិ ពបរិស្តថននិងសុខភាព (ESH)
-ទ្ធវើការោមួយានកសរមបសរមួលនិងានកសរមបសរមួលសុវត្ថិភាពានកទ្បើកបរ
-រគ្ប់រគ្ងរបព្ននក ិងកត្់រតាបញ្ចូលនូវារតារបព្នរក បស់នយកោា នសុវត្ថិភាពបរិស្តថននិងសុខភាព។
-ផ្ាល់នូវការត្រមង់ទិសទ្ៅែល់រកតមសុវត្ថិភាពោនជាំនោះិ
រកតមសុវត្ថភាិ ពោនជាំនោះិ
-ទ្ផ្ាើមបទ្ងត្េើ ទ្ចញនូវទ្ោលការែ៍នន
-ទ្សនើសុាំនិងទ្ធវើការរត្ួត្ពិនិត្យតាមោនារតារបព្នក
-រាយការែ៍ទ្ៅកាន់ថានក់ែកឹ នាំស្តថប្ន
រកតមថានក់ែកឹ នាំស្តថប្ន/ទ្មែឹកនាំបគ្ុ លគ កិ
-កាំែត្់ទ្សចកាីណែនាំនិងទ្សចកាីរំពឹងទុក
-ពិនិត្យទ្ ើងវិញនូវារតារបព្នក
-ានុម្ត្ឯិ កភាពនិងានុវត្ាន៍ទ្ោលនទ្ោាយ
-ទ្ធវើការតាមោនបនានិងានារាគ្មន៍ចាំទ្ពាោះានកទ្បើកបរ

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយ
មិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និងទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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1.3

ទ្មែឹកនាំចាត្់តាងាំ រត្ូវណត្ធានទ្ជីយានថាកមមវិធីរត្ូវានផ្គត្់ផ្គង់ធនធានោយ ងរត្ឹមរត្ូវទ្ែើមបីានុវត្ាន៍នូវកមមវិធី របមូលយកនិងទ្ធវើការរារស្យទ្ផ្ទាោះបារូ ព្ត្៌ានោន ាាំពាី រតារបព្នកែ៏រត្ឹមរត្ូវសមរសប
ទ្ធវើការពិនិត្យទ្ ងើ វិញនូវឧបបទេវទ្ ត្ុ/ការបុកោន
ធាន្យានថាការបែាត ោះបណ្តាលានកទ្បើកបររត្ូវានបញ្ចប់ែូចណែលត្រមូវទ្ យើ រកទ្ ញើ ាត្ាសញ្ញាែនិងបនាចាំែុចណែលរកទ្ ញើ ទ្ែើមបីទ្ធវើកាំណែលាំាោប់ោបនា។
រចនសម្ពនកោឧា រែ៍ជីចរកទ្ ើញទ្ៅខាងទ្លើ។

1.4

ោក់ោការពិចារណ្តនូវការបទ្ងេើត្ទ្ចញនូវរកតមសុវត្ថិភាពោនជាំនិោះតាាំងទ្ៅរបចាាំភូមភាិ គ្ទ្ែើមបីរគ្ប់រគ្ងចាត្់ណចងបញ្ញាទ្ៅកនតងាងគភាពស្តថប្នឬត្ាំបន់ននពិភពទ្លាកនីមួយៗ។
 បទ្ងេើត្ទ្ចញនិងពិនិត្យទ្ ើងវិញនូវទ្ោលនទ្ោាយសុវត្ថិភាពទ្ៅកនតងាងគភាពស្តថប្ន/ទ្ៅកនតងាងគភាពរបចាាំភូមិភាគ្
 រកទ្ ញើ ាត្ាសញ្ញាែនិងធានាននូវចាំនួនរគ្ប់រោន់ននានកសរមបសរមូលសុវត្ថិភាពោនជាំនិោះ
 ពិនិត្យទ្ ើងវិញនូវឧបបទេវទ្ ត្ុនិងការបុកោន ។
 ធានទ្ជីយានថាការបែាត ោះបណ្តាលានកទ្បើកបររត្ូវានបញ្ចប់ទ្ៅតាមទ្ោលនទ្ោាយ។

1.5

នឹងានវិធីស្តរសតសរាប់រកទ្ ើញាត្ាសញ្ញាែនិងបែាត ោះបណ្តាលបុគ្គលណែលទទួលខុសរត្ូវកនតងការរគ្ប់រគ្ងលកខខែឌ ត្រមូវននកមមវិធីសុវត្ថិភាពោនជាំនិោះនិងទ្ែើមបីទុកែូចោចាំនុចចាំបងសរាប់ទាំនក់ទាំ
នងទ្ែើមបីជួយកនតងការរាយការែ៍ណ្តមួយនិងការរារស្យទ្ផ្ទាោះបាូរព្ត្៌ានែនទទ្ទៀត្ទ្ៅកាន់ានកទ្បើកបររបចាាំរកមត ុននិងបាីឬរបពនក/នែគ្ូកនតងរគ្ួស្តរ
ណែលទ្បើកបរោនជាំនិោះោកមមសិទកិផ្ទេល់ទ្ោយរកតម ុនឬោនជាំនិោះណែលជួល។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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ឧបសមពន្ ក A1.2 ៖ តារាងាងគភាពសាពី សី វុ ត្ថភាិ ពផ្លវូ ថ្នលគ្់ រាំ នូ ងិ លាំនាំគ្រាំ រូ ស្តប់សពាី កាី ររគ្ប់រគ្ងសុវត្ថភាិ ពផ្លវូ ថ្នល់

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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ឧបសមពន្ ក A2 ៖ ណបបបទទរមង់ការគ្ាំរសូ ពាី កាី រទ្សបុើ ាទ្ងត្េ ឧបបទេវទ្ ត្ុ
ទ្ោលបាំែង
ទ្ែើមបីកាំែត្់នូវែាំទ្ែើរទ្ ត្ុននការបុកោន /ឧបបទេវទ្ ត្ុនិងានុវត្ាន៍តាមពិធីស្តរណែលចាាំាច់សរាប់វា។
វិស្តលភាព
រាល់និទ្ោជិកាាំងាស់ណែលរបត្ិបត្ាកាិ រ ោនជាំនិោះរបស់(សូមោក់បញ្ចលូ ទ្្មោះរកតម នុ ) (ោកមមសិទកិផ្ទេល់កាី ឬជួលកាី)
និយមន្យ
ការបុកោន ឬឧបបទេវទ្ ត្ុណែលជីចបងាេរាន - ការបុកោន ឬឧបបទេវទ្ ត្ុណែលជីចបងាេរានគ្ឺោការបុកឬឧបបទេវទ្ ត្ុមួយណែលទ្ៅកនតងទ្នោះ និទ្ោជិករបស់(ោក់បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន)
មិនានទ្ធវើាវីរគ្ប់ោយងណែលជីចទ្ៅរួចទ្ែើមបីបងាេរការបុកោន ឬឧបបទេវទ្ ត្ុទ្នោះ រួមានទ្រត្ៀមរំពឹងទុកនូវទ្រោោះថានក់និងានុវត្ាន៍នូវណបបបទទរមង់ការទ្បើកបរណបបការពារខលួនែ៏សមរសប។
ការបុកោន ឬឧបបទេវទ្ ត្ុណែលមិនជីចបងាេរាន- ការបុកោន ឬឧបបទេវទ្ ត្ុណែលមិនជីចបងាេរានគ្ឺោាវីណែលទ្ៅកនតងទ្នោះបុគ្គលិកនន
(ោក់បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន)ានទ្ធាវើ វីៗរគ្ប់ោយងណែលជីចទ្ៅរួចទ្ែើមបីបងាេរការបុកោន ឬឧបបទេវទ្ ត្ុ
រួមានការទ្រត្ៀមរំពឹងទុកនូវទ្រោោះថានក់ទ្ យើ ានានុវត្ាន៍ណបបបទទរមង់ការទ្បើកបរណបបការពារខលួនែ៏សមរសប។
ករែីទទ្ូ ៅ
ការទ្សុើបាទ្ងេត្ការបុកោន គ្ឺោការរុករកនូវាងគទ្ ត្ុ។ កនតងនមោថានក់រគ្ប់រគ្ងនន(ោក់បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន) ានកមិនរត្ូវកាំែត្់នូវាវីណែលានទ្កើត្ទ្ ើងណត្បយុទ្ណ្តណោះទ្នោះទ្ទ បយុណនាទ្ ត្ុាវីានវាទ្កើត្ទ្ ើង
ទ្ ើយសាំខាន់បាំផ្ុត្ទ្នោះ ទ្ត្ើនទ្ោជិករបស់ានកជីចទ្ចៀសវាងការបុកោន របហាក់របណ លទ្នោះទ្ោយរទ្បៀបណ្ត។ ស្តថនភាពបរិស្តថន
ផ្លូវថ្នល់និងោនជាំនិោះមនុសសនិងជីកបបកិរិោរត្ឹមរត្ូវរសបនឹងទ្ោលការែ៍ាងគភាពរត្ូវណត្យកមកោក់កនតងការពិចារណ្តាាំងាស់។
ទ្ោគ្ជ្យននការទ្សុើបាទ្ងេត្ជីរស្យទ្ៅទ្លើសមត្ថភាពរបស់របធានរគ្ប់រគ្ងកនតងការយកាននូវាងគទ្ ត្ុទ្ោយោម នបុទ្រវិចឆ្យនិងទ្ោយោម នពាោមោាំរទសញ្ញាែណែលរបទ្មើលទុកោមុនទ្នោះទ្ ើយ។
ទ្ោលទ្ៅចុងបញ្ចប់បាំផ្ុត្របស់ (ោក់បញ្ចូលទ្្មោះរកមត ុន)ទ្ៅកនតងការទ្សុើបាទ្ងេត្និងការកាំែត្់ទ្ៅទ្លើភាពជីចបងាេរានគ្ឺការាភិវឌ្ឍន៍ណកលាំាខលួនឯងទ្ែើមបីបងាេរការបុកោន ទ្ៅទ្ពលានគ្ត្។
ទ្ោលការែ៍ណែនាំទ្ៅកនតងទាំព្របនាទ្ៅទ្នោះគ្ឺានបាំែងទ្ែើមបីជួយរបធានរគ្ប់រគ្ង្យានុវត្ាន៍នូវណផ្នកទ្សុើបាទ្ងេត្និងណផ្នកកាំែត្់ភាពជីចបងាេរានននការងាររបស់ពួកទ្គ្។
ទ្ោយទ្ធវើតាមណបបបទទរមង់ការោជាំហានៗែូចណែលានគ្ូសវាសរត្ួសរតាយទ្នោះ
របធានរគ្ប់រគ្ងនឹងជីចរបមូលាននូវព្ត្៌ានរគ្ប់រោន់សរាប់ទ្ោលបាំែងរបស់ពួកទ្គ្ក៏ែូចោជីចផ្ាល់ែល់(ោក់បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន)នូវកាំែត្់រតាឯកស្តរ ិរញ្ាវត្ថតនិងចាប់ាន។
វាចាាំាច់សរាប់រាយការែ៍ណែលរត្ូវណត្ទ្ពញទ្លញនិងរត្ឹមរត្ូវតាមណែលជីចទ្ៅរួចទ្រពាោះទ្ៅកនតងករែីោទ្រចើនវាគ្ឺោ

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
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ឯកស្តរផ្លវូ ការណត្មួយគ្ត្់របស់(ោក់បញ្ចលូ ទ្្មោះរកតម ុន)សាីាាំពីការបុកោន ទ្ យើ ជីចនឹងរត្ូវានទ្របើរាស់ទ្ៅកនតងត្ុលាការសរាប់ទ្ោលបាំែងាក់ទងនឹងការធានរា៉ាប់រងឬទ្ែើមបីបងាាញ្យទ្ ញើ ថាសកមមភាពោក់
ពិន្យគ្ឺពិត្ោរត្ឹមរត្ូវយុត្ាិធ៌ម។
ទាំនលួ ខុសរត្ូវរបស់នទ្ិ ោជិក
បនេ ប់ពីពាក់ព្នកទ្ៅកនតងការបុកោន មក៖
1. វប់ោបនេ ន់ទ្ែើមបីទ្សុើបាទ្ងេត្។
2. ជួយនរណ្តក៏ទ្ោយណែលរងរបួស។
3. ផ្ាល់ែាំែឹងែល់ទ្សវាកមមសទ្ន្តងាគោះបនេ ន់។
4. ការពារកណនលងទ្កើត្ទ្ ត្ុការបុកោន ទ្ោយោក់បរិធានផ្ាលស់ ញ្ញារពាន របសិនទ្បើសមរមយ ទ្ែើមបីទ្រកើនរពានែល់ចរាចរែ៍។ល។
5. ការពារោនជាំនិោះានកពីការខូចខាត្ត្ទ្ៅទ្ទៀត្ ឬពីការលួច។ សូមកុាំយកខលួនានកទ្ៅោក់កនតងស្តថនភាពទ្រោោះថានក់
6. របសិនទ្បើជីច សូមកុាំផ្ទលស់ទីោនជាំនិោះានករ ូត្ាល់ណត្បយូលីសមកែល់។
7. សូមគ្ួរសម
បយុណនាសូមកុាំចុោះ ត្ថទ្លខាទ្លើាវីមួយឬពិភាកាពីការបុកោន ោមួយនរណ្តាាំងាស់ទ្លើកណលងណត្ោមួយបយូលីសនិងត្ាំណ្តងរបស់(ោក់បញ្ចលូ ទ្្មោះរបស់រកតម នុ )ទ្ៅទ្ពលណែលានែឹងាត្ាសញ្ញាែ។
8. រាយការែ៍ទ្ៅកាន់ានកចាត្់ណចងណបងណចកោនជាំនិោះ/របធានរគ្ប់រគ្ងានកភាលមៗតាមទូរស្ពេ
9. ាក់ទងរកតមជាំនួយទ្ឆ្លើយត្បននកងកាល ាំងោនជាំនោះិ ទ្ែើមបីរាយការែ៍ពីការបុកោន
10. សូមកុាំរពមទទួលនូវទាំនួលខុសរត្ូវឬរពមទ្រពៀងបង់នថ្លសរាប់ាវីមួយទ្ជីយទ្ស្តោះ។
11. ការពារខលួនានកទ្ោយរកទ្ជីយាននូវស្តកសីែឹងឭរួមានមនុសសែាំបូងទ្គ្ណែលានមកែល់។ របសិនទ្បើទ្្មោះរត្ូវានទ្គ្បែិទ្សធមិនទ្ជីយ សូមយកទ្លខាោា ប្ែណោនជាំនិោះ។
12. របសិនទ្បើជីច សូមថ្ត្រូបននោនជាំនិោះនិងទីកណនលងទ្កើត្ទ្ ត្ុការបុកោន ។
ទាំនលួ ខុសរត្ូវរបស់របធានរគ្ប់រគ្ង
ទ្ៅទ្ពលនិទ្ោជិកទូរស្ពេទ្ែើមបីរាយការែ៍ពីការបុកោន របធានរគ្ប់រគ្ងរត្ូវណត្៖
1. ធានទ្ជីយានថានិទ្ោជិកមិនរងរបួសទ្ យើ ទ្ចៀសផ្ុត្ពីទុកខទ្ាសានារាយ។
2. កាំែត្់ថាទ្ត្ើនិទ្ោជិករត្ូវការការយកចិត្ាទុកោក់ណផ្នកទ្វជជស្តរសតោបនេ ន់ឬទ្ទទ្ ើយផ្ាល់ែល់និទ្ោជិកនូវមទ្ធាាយទ្ែើមបីទទួលាននូវការយកចិត្ាទុកោក់ណផ្នកទ្វជជស្តរសត(ទូរស្ពទ្េ ៅរថ្យនាគ្ិលានស
ទ្ន្តងាគោះរបសិនទ្បើចាាំាច់)។
3. ធានទ្ជីយានថានិទ្ោជិកានទ្ធវើតាមជាំហានខាងទ្លើ។
ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ទ្ៅទីកណនលងទ្កត្ើ ទ្ ត្ុ
ទ្ៅទ្ពលទ្ៅែល់កណនលងទ្កើត្ទ្ ត្ុ របធានរគ្ប់រគ្ង នឹង(ទ្ៅទ្ពលជាំពាក់ាក់ទង)៖
1. ពិនិត្យស្តថនភាពនននិទ្ោជិកនិងានកែនទណែលពាក់ព្នក។
2. រកាោនជាំនិោះនិងបនេតកខាងកនតងរបស់វាទ្ជីយានសុវត្ថិភាព។
3. ថ្ត្រូបភាពទីកណនលងទ្កើត្ទ្ ត្ុ។
4. របមូលព្ត្៌ានសរាប់រាយការែ៍របស់ានក។
5. គ្ូសវាសរពាងរត្ួសៗនូវទីកណនលងទ្កើត្ទ្ ត្ុ។
6. រកាទុកទ្ជីយានសុវត្ថិភាពនូវពាំទ្នលាាំែោះាាំណ្តងរបស់ស្តកសីែឹងឭ។
ថ្ត្រូបភាពទីកណនលងទ្កត្ើ ទ្ ត្ុ។
ថ្ត្រូបភាពននទីកណនលងទ្កើត្ទ្ ត្ុពីចាំនុចរជតងខុសៗោន ទ្ជីយានទ្រចើនតាមណែលជីចទ្ធវើទ្ៅាន។ ថ្ត្រូបភាពោនជាំនិោះពីចាា យទ្ែើមបីធានទ្ជីយានថាានកយកានាាំងត្ាំបន់ទ្ៅជុាំវញិ ផ្ងណែរ។
រូបភាពោយ ងជិត្ននការខូចខាត្ណ្តមួយក៏ទ្ោយ ទ្ៅខាងកនតង ឬខាងទ្រៅោនជាំនិោះឬចាំទ្ពាោះរទពយសមបត្ាណិ ែលទ្ៅជុាំវិញគ្ួររត្ូវានោក់បញ្ចូលផ្ងណែរ។ របសិនទ្បើោនជាំនិោះរត្ូវានផ្ទលស់ទី
ថ្ត្រូបភាពោនជាំនិោះនីមួយៗពីចាំនុចរជតងោទ្រចើនតាមណែលជីចទ្ធវើាន។
វារឹត្ណត្របទ្សើរកនតងការានរូបភាពទ្រចើនទ្ពកននការបុកោន ោោងានមិនរគ្ប់រោន់។
របមូលយកព្ត្ា៌ នទ្ៅកណនលងទ្កត្ើ ទ្ ត្ុ
ទីកណនលងចាំោក់លាក់ននការបុកោន - រត្ូវរាកែថាានកែឹងនូវ៖
1.

ទីរកតង រែា និងត្ាំបន់ណែលការបុកោន ានទ្កើត្ទ្ ើង។

2.

ទ្្មោះមហាវិថ្ី ផ្លវូ ឬថ្នល់

3.

ជីសយោា នភូមិស្តរសតជិត្បាំផ្ុត្ របសិនទ្បើការបុកោន ទ្កើត្ទ្ ើងទ្ៅត្ាំបន់ទ្សែកសេោះទ្ោយសាំែង់ជីោរ។

4.

ចាា យពីផ្លូវណបកោបួនជិត្បាំផ្ុត្ឬទ្រគ្ឿងោទីសាគ ល់ែនទទ្ទៀត្ែូចោកសិោាន សួនចារ ទីកណនលងរបកបជីជីវកមម ស្តលកសញ្ញា។ល។

ភាគ្ីពាក់ព្នក - រត្ូវរាកែថាានកែឹងនូវ៖
1.

ទ្្មោះ ជីសយោា ន និងទ្លខទូរស្ពេននភាគ្ីាាំងាស់ណែលពាក់ព្នក រួមានានកែាំទ្ែរើ ស្តកសីែឹងឭនិងមន្តនាីបយូលីស(របសិនទ្បជីើ ច
យកទ្ជីយាននូវាត្ាទ្លខស្តលកទ្្មោះរបស់មន្តនាីបយូលសី ទ្នោះផ្ង)។

2.
3.

ណែលោាច ស់កមមសិទកិោនជាំនោះិ ឬរទពយសមបត្ាិែនទទ្ទៀត្ពាក់ព្នកទ្ៅកនតងការបុកោន ។
រកតម ុនធានរា៉ាប់រងរបស់ានកទ្បើកបរភាគ្ីាខងទ្ទៀត្ ទ្លខទ្ោលនទ្ោាយ ទ្្មោះភានក់ងារធានរា៉ាប់រង ទ្លខទូរស្ពេភានក់ងារធានរា៉ាប់រង

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ាក់ទងនឹងោនជាំនិោះពាក់ព្នកនិងការខូចខាត្រទពយសមបត្ិា រត្ូវរាកែថាានកែឹងនូវ៖ ាយ ក គ្ាំរូ ្ន ាំ ទ្លខាោា ប្ែណ ព៌ែ របទ្ភទ (ោឡានត្ូច ឡានធាំ មយូត្ូ)ទ្ ើយ របសិនទ្បជីើ ច
ទ្លខទ្សរើននោនជាំនិោះាាំងាស់ណែលពាក់ព្នក។
បករស្តយការខូចខាត្ណែលទទួលរងទ្ៅតាមោនជាំនោះិ នីមួយៗឬទ្ៅតាមរទពយសមបត្ាិ។ របសិនទ្បជីើ ច ពីបទពិទ្ស្តធន៍ពីទ្ពលមុន សូមទ្ធវើការាយ ន់ស្តមននូវចាំនួនែុលាលរននការខូចខាត្
បយុណនាសូមកុាំទ្ធវើពាំទ្នលាាំែោះាាំណ្តងណ្តមួយសាីាាំពីការខូចខាត្ណែលានាយ ន់ស្តមនទ្នោះទ្ យើ ។
វិស្តលភាពននការរងរបួស
1. របសិនទ្បើជីច កាំែត្់នូវសភាវៈ និងវិស្តលភាពពិត្រាកែននរបួសចាំទ្ពាោះនរណ្តក៏ទ្ោយណែលពាក់ព្នកទ្ៅកនងត ការបុកោន
(ទ្ៅមនេីរទ្ពទយទ្ៅទ្ពលានកវិលរត្លប់ទ្ៅកាន់ការិោល្យរបស់ានកវិញរបសិនទ្បើចាាាំ ច់)
2. រត្ូវរាកែថាានកទ្បើកបរានកានសមត្ថភាពាាំងផ្លវូ កាយនិងចិត្ាកនតងការទ្បើកបរមុនទ្ពល្យទ្គ្បនាទ្ៅមុខទ្ទៀត្។
3. របសិនទ្បើជីចទ្ៅរួច កាំែត្់ទ្្មោះ ជីស្យោា ន និងទ្លខទូរស្ពេននមនេីរទ្ពទយ/ស្តថប្នពាាលទ្វជជស្តរសតណែលានករងរបួសរត្ូវានបញ្ជូនទ្ៅកាន់។
4. របសិនទ្បើជីច កាំែត្់ទ្្មោះនិងទ្លខទូរស្ពេននរកតម ុនរថ្យនាគ្ិលានសទ្ន្តងាគោះណែលែឹកជញ្ជូនានករបួស។
កាំែត្់ថាទ្ត្ើានានចូលកនតងលកខែៈវិនិចយឆ្ កនតងការពិទ្ស្តធន្វិភាគ្រកទ្រគ្ឿងរសវឹង/ោត្ិថានណាំ ែរឬទ្ទ។ របសិនទ្បើចាំែុចណ្តមួយកនតងចាំទ្ណ្តមចាំែុចែូចត្ទ្ៅទ្នោះទ្កត្ើ ានទ្ ើងោលទកផ្លននការបុកោន
ថានក់រគ្ប់រគ្ងនន(ោក់បញ្ចូលទ្្មោះរកមត ុន)រត្ូវណត្ទ្ធវើនូវការពិទ្ស្តធន៍វិភាគ្ទ្រកាយការបុកោន រកទ្មលើ នូវោត្ិថានាំនិងោត្ិរសវឹងទ្ៅទ្លើនិទ្ោជិក៖
1. មរែភាព ឬ
2. ការបាំពានទ្លើការរំកលិ ផ្ទលស់ទីរត្ូវានទ្ចញទ្ៅទ្ជីយានកទ្បើកបរនន(ោក់បញ្ចលូ ទ្្មោះរកតម ុន)ទ្ ើយោនជាំនិោះរត្ូវការសេូចសទ្ណ្តាងទ្ោយស្តរណត្ការខូចខាត្មិនជីចទ្របើរាស់ានឬទ្ោ
យស្តរណត្បុគ្គលណ្តក៏ទ្ោយពាក់ព្នកនឹងការបុកោន ទទួលានការពាាលទ្វជជស្តរសតភាលមៗទ្ៅ្ា យពីទីកណនលងទ្កើត្ទ្ ត្ុននការបុកោន ។
ពាំទ្នលាាំែោះាាំណ្តង៖ សរទ្សរនូវពាំទ្នលាាំែោះាាំណ្តងពីភាគ្ីពាក់ព្នកនិងពីស្តកសីែឹងឭណែលបរិោយពីការបុកោន ។
ការវាស់ណវង - ានកគ្ួរវាស់ណវងនូវ៖
1. បទ្ណ្តាយននស្តនមាូសរាិល(វាស់ស្តនមទ្នោះទ្ោយវាស់ចាា យទ្សមើោនតាមបទ្ណ្តាយចិទ្ញ្ចើមថ្នល់របសិនទ្បើចរាចរែ៍មិនានុញ្ញាត្ាិានក្យវាស់ណវងស្តនមាូសរាិលពិត្រាកែានោយ ងាន
សុវត្ថិភាពទ្ទទ្នោះ)។
2. ទទឹងរបស់ផ្វលូ ឬមហាវិថ្ីនិងចាំណែករទូងផ្លវូ ចរាចរែ៍នីមយួ ៗ។
3. ចាា យននចាំែុចបយោះទងគិច(របសិនទ្បើោនជាំនិោះមិនរត្ូវានទ្គ្ផ្ទលស់ទីទ្ចញទ្ទ)ពីោយងទ្ហាចណ្តស់ចាំែុចទ្ោលសាំជីងនឹងចាំនួនពីរចាំែុចែូចោណខសរទូងកណ្តាលនិងចិទ្ញ្ចើ
មថ្នល់)

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
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ាក់ទងនឹងស្តថនភាពទ្បើកបរ សូមទ្ធវើការកត្់រតាទុកនូវ៖
1. នផ្េ និងស្តថនភាពផ្លូវថ្នល់(ឧ. ោត្ិទ្ៅសូចាក់ថ្នល់ ទ្សើម)។
2. ស្តថនភាពជីកាសធាត្ុនិងការបាំភលឺទ្ៅទ្ពលបុកោន (ឧ. ចាស់រស ោះ ទ្ពលនថ្ា ទ្ពលយប់)
រក្យទ្ ើញកណនលងណ្តណែលានកជីចទទួលាននូវចាប់សាំទ្ៅចមលងននរាយការែ៍បយូលីសនិងទ្ពលណ្តទ្ទើបរាយការែ៍ទ្នោះាន។
បញ្ញជក់ទ្ផ្េៀងផ្ទេត្់នូវទាំនុកចិត្ាណផ្នកសុវត្ថិភាពនិងយនាភាពននោនជាំនិោះមុនទ្ពលវារត្ូវានផ្ទលស់ទីឬទ្បើកបរ។ ទ្ៅទ្ពលានមនេិល សូមទ្ជីយទ្គ្សេូចវា
គ្ូសវាសរត្ួសៗនូវទីកណនលងទ្កត្ើ ទ្ ត្ុ
គ្ូសវាសរត្ួសៗនូវទីកណនលងទ្កើត្ទ្ ត្ុបុកោន ទ្ជីយានរត្ឹមរត្ូវតាមណែលជីចទ្ៅរួច រួមានរាល់លកខែៈពិទ្សសរូបវ័នាាាំងាស់ទ្ៅណកបរខាងែូចោទ្ែើមទ្វើ របង ជញ្ញជាំង របលាយនិងស្តលកសញ្ញា។
ផ្ទលកសញ្ញា និងសញ្ញាចរាចរែ៍ក៏ែូចោទ្្មោះរបស់ផ្លូវនិងមហាវិថ្ី គ្ឺសាំខាន់ោពិទ្សស។
ែូចោន ណែរ រត្ូវរាកែថាានបងាាញ៖
1. ទិសទ្ៅននោនជាំនិោះពាក់ព្នកទ្ៅមុនការបយោះទងគិច។
2. ចាំែុចននការបយោះទងគិច (កត្់ចាំណ្តាំទុកនូវចាា យរបស់វាពីចាំែុចទ្ោលសាំជីងនឹងមិនណរបរបួល)
3. ទីកណនលងវប់ទ្សាៀមចុងទ្រកាយននោនជាំនិោះោលទកផ្លននការបុកោន ។
4. បទ្ណ្តាយននស្តនមាូសរំកលិ ាាំងាស់
5. ទទឹងផ្លូវថ្នល់ និងចាំណែករទូងផ្លូវចរាចរែ៍នីមួយៗ។
រត្លប់មកែល់ការិោល្យវិញ៖ កាំែត្់នវូ ភាពជីចបងាេរទុកោមុនាន។
បនេ ប់ពីទ្សុើបាទ្ងេត្ការបុកោន រួចទ្ ើយ ានករត្ូវណត្កាំែត្់ថាទ្ត្ើវាជីចបងាេរទុកោមុនឬាត្់ទ្ៅខាងចាំណែកនិទ្ោជិករបស់ានកទ្ ើយបាំទ្ពញការជូនែាំែឹងពីទ្សចកាីសននិោានវិនិចឆ្យ។
(ោក់បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន) ចាត្់ទុកការបុកោន /ទ្ ត្ុការែ៍ទ្នោះថាជីចបងាេរោមុនាន លុោះរតាណត្និទ្ោជិកទ្ធវើាវីរគ្ប់ោយងណែលជីចទ្ៅរួចទ្ែើមបីបងាេរវា
រួមានរំពឹងទុកមុននូវទ្រោោះថានក់ទ្ ើយានុវត្ាន៍ណបបបទទរមង់ការទ្បើកបរណបបការពារខលួនែ៏រត្ឹមរត្ូវសមរសប។
វាោការសាំខាន់កនតងការបនាទ្ៅានលកខែៈសត្ានុម្ត្។ វានឹងមិនងាយរសួលទ្ ើយ
បយុណនាជីរមមែ៍ផ្ទេល់ខលួនានចាំទ្ពាោះនិទ្ោជិកណែលពាក់ព្នករត្ូវណត្មិនានុញ្ញាត្ាិ្យជោះឥទកិពលរគ្បសងេត្់ទ្លើទ្សចកាីសទ្រមចចិត្ាានទ្ ើយ។
ឥទកិពលននការសទ្រមចចិត្ាទ្នោះែាំទ្ែើរការទ្ៅោយ ងលែរបទ្សើរ ួសពីនិទ្ោជិកោក់លាក់ណ្តមួយនិងការបុកោន ណែលាននិោយទ្នោះទ្ៅទ្ទៀត្។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

តាមនិយមន្យទ្នោះ ភាពជីចបងាេរោមុនានានទ្ៅ ួស្ា យពីទាំនួលខុសរត្ូវផ្លវូ ចាប់ែរាបណ្ត(ោក់បញ្ចលូ ទ្្មោះរកតម ុន)ានោប់ជាំពាក់ណែរ។
វាជីចទ្ៅរួចសរាប់និទ្ោជិកកនតងការណែលានការបុកោន /ការទ្កើត្ានទ្ ត្ុការែ៍ណែលជីចបងាេរោមុនានកនតងខែៈណែលមិនានកាំ សុ ណផ្នកផ្លូវចាប់ទ្នោះទ្ ើយ។ ានកទ្បើកបររបស់រកតម នុ
កនតងនមោានកជីជីពរបកបទ្ោយការបែាត ោះបណ្តាល ានទាំនួលខុសរត្ូវទ្រចើនកនតងការបងាេរការបុកោន ោងានកទ្បើកបររថ្យនាធមមតា។ បទោា នទ្នោះានលកខែៈខពស់ទ្ោយមិនជីចបែិទ្សធាន
បយុណនាវារត្ូវទ្ែើររសបោន ោមួយនឹងទឹកែីទ្ យើ រត្ូវានទទួលយកោស្តកលទ្ៅទូាាំងឧសា កមមែឹកជញ្ជនូ ។
ទ្ោយការចាត្់ចាំណ្តត្់ថានក់ការបុកោន /ទ្ ត្ុការែ៍ថាមិនជីចបងាេរោមុនាន
របធានរគ្ប់រគ្ងជីចនឹងផ្ាល់នវូ ការានុម្ត្ិយល់រពមទ្ោយមិនាច់ទ្ពាលទ្ៅែល់ជីកបបកិរិោទ្បើកបររបទ្ភទខលោះសរាប់និទ្ោជិករបស់ខលួនទ្ៅទ្ ើយ។
ទ្ោយទ្ធវើការសទ្រមចថាទ្ ត្ុការែ៍មួយជីចបងាេរទុកោមុនាន ទ្នោះរបធានរគ្ប់រគ្ងានទ្ជីយនិយមន្យជីកបបកិរិោមួយចាំនួនថាមិនជីចទទួលយកានទ្ោយបទោា នរបស់ស្តជីវកមម។ និោយទ្ោយខលី
ការសទ្រមចចិត្ានីមួយៗ កាំែត្់នូវបទោា នននការទ្បើកបរណែលនិទ្ោជិកនឹងរត្ូវានទ្គ្រំពឹងទុកថារត្ូវណត្បាំទ្ពញទ្ជីយាន។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ឧបសមពន្ ក B1 ៖ ទ្ោលនទ្ោាយគ្ាំរនូ នការទ្របើរាស់ទរូ ស្ពចេ ល្ត្

ការទ្របើរាស់ណែលានណែនាំ
ទ្ោលនទ្ោាយទ្នោះជីចទ្ែើរត្ួោសាំណ្តកគ្ាំរូសរាប់ទ្ោលនទ្ោាយរបស់ាងគភាពរបស់ានក។ ានកជីចពរងីកភាស្តននទ្ោលនទ្ោាយទ្នោះទ្ែើមបីោក់បញ្ចូលនូវែាំទ្ែើរស្តច់ទ្រឿងបណនថមទ្ទៀត្ណែលពាក់ព្នកនឹងត្រមូវការននាងគភាពរបស់ានកែូចោ ានកសម្រគ្ចិត្ា
ានកទ្បើកបរណែលែឹកជញ្ជូនមនុសសជាំនួសទ្ជីយាងគភាពានក ការទ្បើកបរទ្ៅទ្លើរទពយសមបត្ិាកមមសិទិករបស់រកតម ុន។ល។
ទ្គ្ានទ្ជីយានុស្តសន៍ថារកតមការងារណផ្នកចាប់របស់ានកទ្ធវើការពិនិត្យទ្សើទ្រើទ្ ើងវិញនូវភាស្តននទ្ោលនទ្ោាយសទ្រមចចុងទ្រកាយរបស់ានក។

ទ្យើងទ្ជីយត្នមលោយងរោលទ្រៅទ្ៅទ្លើសុវត្ថិភាពនិងសុខាលភាពនននទ្ោជិករគ្ប់របូ ។ ទ្ោយស្តរណត្ចាំនួនណែលទ្ចោះណត្ទ្កើនទ្ ើងននទ្រោោះថានក់បណ្តាលមកពីបទ្រមើបរាស់ទូរស្ពេនែកនងត ខែៈកាំពងុ ទ្បកើ បរ
ទ្យើងានទ្ធវើការោក់ទ្ជីយចាប់ទ្ផ្មាើ ទ្ោលនទ្ោាយថ្មីមួយទ្ ងើ ។

1. និទ្ោជិកមិនរត្ូវានានុញ្ញាត្ាទ្ិ ជីយទ្របើរាស់ទូរស្ពេនែទ្ ើយ
2.

ាាំងរបទ្ភទកាន់ទ្ោយនែនិងរបទ្ភទមិនទ្របើនែកាន់កនតងខែៈកាំពុងទ្ធវើរបត្ិបត្ាិការោនយនាកនតងកិចចការរកតម ុននិង/ឬទ្ៅកនតងទ្ពលទ្ាយងការងាររបស់រកតម ុន។
និទ្ោជិកមិនរត្ូវានានុញ្ញាត្ាទ្ិ ជីយជីនឬទ្ឆ្លើយត្បទ្ៅនឹងស្តរទ្ា ិចរត្ូនិចឬទ្ផ្ាើស្តរាកសរកនតងខែៈកាំពុងទ្ធវើរបត្ិបត្ាិការោនយនាកនតងកិចចការរកតម ុននិង/ឬទ្ៅកនតងទ្ពលទ្ាយងការងាររបស់រកតម ុនទ្ ើយ។

3. ទ្ោលនទ្ោាយទ្នោះក៏ានរបសិទកិភាពានុវត្ាន៍ផ្ងណែរទ្ៅទ្លើបទ្រមើបរាស់ននឧបករែ៍ជនាំ ួយផ្ទេល់ខលួនោកុាំពយូទ្រខានត្បយុនរបាប់នែសរាប់រកាទុ កព្ត្៌ាន។
4. កនតងខែៈកាំពុងទ្បើកបរ ការទ្ៅទូរស្ពេមិនជីចទ្ឆ្លើយត្បានទ្ ើយទ្ ើយរត្ូវណត្បញ្ជូនបណងវរទ្ៅការទ្ផ្ាើស្តរោសទ្មលងវិញ។
5. របសិនទ្បើនទ្ោជិករត្ូវណត្ទ្ធវើការទ្ៅទូរស្ពេបនេ ន់ (911) ោនជាំនិោះគ្ួររត្ូវានចត្ោមុនសិនទ្ៅកនតងទីតាាំងានសុវត្ថិភាព។
និទ្ោជិកនឹងរត្ូវានជូននូវការរពានចាំនួនពីរែង។ ទ្លើកទីបីណែលនទ្ោជិករត្ូវានរកទ្ ើញថាានទ្លមើសនឹងទ្ោលនទ្ោាយទ្នោះ វាោមូលបទសរាប់ការបញ្ឈប់ភាលមៗ។
ត្ថទ្លខារបស់ានកខាងទ្រកាមានបញ្ញជក់នូវការរពមទ្រពៀងរបស់ានកកនតងការទ្ោរពតាមទ្ោលនទ្ោាយទ្នោះ។

ត្ថទ្លខានទ្ោជិក

កាលបរិទ្ចឆទ

ការបែិទ្សធទទួលខុសរត្ូវ៖ ទ្ាោះបីោព្ត្៌ាននិងានុស្តសន៍ានទ្ៅកនតងការទ្ាោះពុមពផ្ាយទ្នោះរត្ូវានចងរកងពីរបភពណែលរត្ូវានទ្ជឿោក់ថាជីចទុកចិ ត្ាានក៏ទ្ោយ ក៏រកតមរបឹកាសុវត្ថិភាពោត្ិមិនទ្ធវើការធានាក់ទងនឹង ទ្ ើយមិនទទួលខុសរត្ូវចាំទ្ពាោះភាពរត្ឹមរត្ូវ
ភាពរគ្ប់រោន់ឬទ្ពញទ្លញននព្ត្៌ានឬានុស្តសន៍ណបបាាំងទ្នោះទ្ ើយ។ វិធានការសុវត្ថិភាពែនទទ្ទៀត្ឬបណនថមទ្លើសពីទ្នោះជីចនឹងត្រមូវទ្ជីយានោចាាំាច់ទ្ៅកនតងកាលៈទ្ទសៈពិទ្សសោក់លាក់ទ្ផ្សងៗ។ ទ្ែើមបីទ្ោន ូត្ឯកស្តរទ្ោលនទ្ោាយទូរស្ពេនែសរាប់បុគ្គលិិកទ្ោយឥត្គ្ិត្នថ្ល, សូមចូល
ទ្ៅវុិបស្តយថ្៍ http://www.nsc.org/safety_road/Distracted_Driving/Pages/distracted_driving.aspx.
© 2009 រកតមរបឹកាសុវត្ថិភាពោត្ិ។ រកាសិទករគ្ប់ោយង។ ទ្ាោះពុមពទ្ ើងវិញទ្ោយានការានុញ្ញាត្ា។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ឧបសមពន្ ក B2 ៖ ទ្ោលការែ៍ណែនាំគ្រាំ សូ រាប់លក្ ខខ ្ែឌត្រមូវនូវការបែាត ោះបណ្តាលពីសវុ ត្ថភាិ ពផ្លវូ ថ្នល់
នឹងានែាំទ្ែើរការមួយទ្ែើមបីធានទ្ជីយានថារាល់នទ្ោជិកាាំងាស់និងបាីឬរបពនក/នែគ្ូកនតងរគ្ួស្តរនិងភាគ្ីោប់កិចចសនាាាំងាស់ណែលទ្បើកបរោនជាំនិោះោកមមសិទកិរបស់រកតម ុនឬណែលជួលរត្ូវានបែាត ោះបណ្តា
លានរត្ឹមរត្ូវទ្ែើមបី្យទ្ធវើរបត្ិបត្ាិការទ្លើោនជាំនិោះោក់លាក់ណ្តមួយទ្ ើយការបែាត ោះបណ្តាលទ្នោះគ្ឺរត្ូវានចុោះកាំែត្់រតាោឯកស្តរោយ ងរត្ឹមរត្ូវ។
ការបែាត ោះបណ្តាលស្តកលសរាប់នទ្ោជិករគ្ប់របូ ៖
ការបែាត ោះបណ្តាលរបចាាំ្នាំពកាី រយល់ែឹងនូវសុវត្ថិភាពទ្ធវើទ្ៅកនតងថានក់ទ្រៀនឬតាមរយៈកុាំពយូទរ្
រួមានវិញ្ញាបនកមមការពិនិត្យរំលឹកទ្ ើងវិញនូវទ្ោលនទ្ោាយគ្ឺត្រមូវោចាាំាច់សរាប់នទ្ោជិករគ្ប់រូបណែលទ្បើកបរទ្ៅកនតងត្ួនទីការងារឬទ្ៅទ្រៅត្ួនទីការងារ។
ការបែាត ោះបណ្តាលរបចាាំ្នាំគ្រួ ណត្ានទ្លើកទ្ ើងនូវការយល់ែឹងពីទ្រោោះថានក់ទូទ្ៅ(រួមានការរគ្ប់រគ្ងភាពាស់កាល ាំងនិងការទ្បើកបរទ្ោយណបកជីរមមែ៍)
ចាំែុចណែលរត្ូវានរកទ្ ញើ ាត្ាសញ្ញាែតាមរយៈការពិនិត្យទ្ ើងវិញនូវការបុកោន កាលពីាត្ីត្និងវិញ្ញាបនកមមពីការពិនិត្យរំលឹកទ្ ើងវិញនូវទ្ោលនទ្ោាយ។
ការបែាត ោះបណ្តាលទ្នោះគ្ួររត្ូវានផ្ាល់ជូនែល់បាីឬរបពនក/នែគ្ូរកនតងរគ្ួស្តរនិងភាគ្ីោប់កិចចសនាណែលានសិទកិទ្បើកបរោនជាំនិោះោកមមសិទកិរបស់រកតម ុនឬណែលជួល។
ការបែាត ោះបណ្តាលពីោនជាំនោះិ ធុនរស្តលសរាប់ានកទ្បកើ បររកមត នុ ៖
ានកទ្បើកបរននោនជាំនិោះែឹកានកែាំទ្ែរើ ធុនរស្តលរគ្ប់របូ របស់រកតម ុនគ្ឺាមារទ្ជីយបញ្ចប់នវូ ការបែាត ោះបណ្តាលទូទ្ៅ ោស្តកលរបចាាំ្នាំ។
បណនថមពីទ្លើត្រមូវការទ្ជីយានការបែាត ោះបណ្តាលទូទ្ៅោស្តកលសរាប់នទ្ោជិករគ្ប់រូប ការបែាត ោះបណ្តាលសរាប់ានកទ្បើកបរោនជាំនោះិ ធុនរស្តលរបស់រកមត ុនរត្ូវណត្បូកបញ្ចូលនូវចាំែុចែូចត្ទ្ៅ៖
1. ការបែាត ោះបណ្តាលទ្បើកបរោនជាំនិោះធុនរស្តលទ្ៅកនតងរយៈទ្ពល 90
នថ្ាននការជួលទ្ជីយចូលទ្ធវើការឬោយ ងទ្លឿនតាមណែលការបែាត ោះបណ្តាលានែ៏សមគ្ួរសរាប់ានកទ្បើកបររកតម ុនរគ្ប់របូ និងទ្ៅទ្រៀងរាល់បី្នាំបនេ ប់ពីទ្នោះ។
2. ការទ្បើកបរវាយត្នមលាយន់របាែរត្ូវណត្បញ្ចប់ោមួយនឹងានកទ្ធវើាតាថធិបាយណែលទ្ធវើការកត្់សាគ ល់នូវកងវល់សាំខាន់ធាំែុាំមុនទ្ពលទ្បើកបរតាងនមជាំនួសទ្ជីយរកតម ុននិងទ្ៅទ្ពលោទ្រៀងរាល់្នាំណែ
លការបែាត ោះបណ្តាលការទ្បើកបរោនជាំនិោះធុនរស្តលមិនត្រមូវទ្ជីយាន។
3. ការវាយត្នមលាយន់របាែការទ្បើកបរទ្ោយបុគ្គលទ្ៅកនងត ជីជីពែូចោន របចាាំ្នាំគ្រួ រត្ូវានយកមកពិចារណ្តទ្ែើមបីបទ្ងេើននូវចាំនួនភាពញឹកញាប់ននការផ្ាលទ្់ ោបល់របត្ិកមមត្បរបសិនទ្បើរបព្នកចាប់ទីតាាំង
សកល/របព្នកការផ្ាល់ទ្ោបល់របត្ិកមមទ្ែើរទ្ោយាគ្គសី នីមិនានទ្របើរាស់ទ្ទ។
ការបែាត ោះបណ្តាលសាពី ោ
ី នជាំនោះិ ធុនកណ្តាលនិងធុនធានស់ រាប់ាកន ទ្បកើ បររកមត នុ ៖
បណនថមពីទ្លើត្រមូវការទ្ជីយានការបែាត ោះបណ្តាលាាំងាស់របស់ានកទ្បើកបរោនជាំនិោះធុនរស្តលរបស់រកតម ុន របត្ិបត្ាិករននោនជាំនិោះធុនកណ្តាលនិង/ឬធុនធាន់រត្ូវណត្បូករួមនូវចាំែុចែូចត្ទ្ៅទ្នោះ៖
1. ការបែាត ោះបណ្តាលទ្បើកោនជាំនិោះទ្ៅទ្ៅកនតងោនជាំនិោះណែលរត្ូវសមរសបរត្ឹមរត្ូវ ោយ ងទ្ហាចោាបបបរាទ្រៀងរាល់បី្នាំមាង។
2. ការទ្បើកបរវាយត្នមលាយន់របាែទ្ៅកនតងោនជាំនិោះណែលរត្ូវសមរសប ទ្ោយានានកាតាថធិបាយទ្ធវើការកត្់សាគ ល់នូវកងវល់សាំខាន់ធាំែុាំ គ្ឺត្រមូវទ្ជីយានោទ្រៀងរាល់្នាំ។
ឯការបែាត ោះបណ្តាលទ្បើកោនជាំនិោះគ្ឺមិនត្រមូវទ្ជីយានរាល់្នាំទ្ ើយ។
3. ការបែាត ោះបណ្តាលទ្ធវើទ្ៅកនតងថានក់ទ្រៀនឬតាមរយៈកុាំពយូទ្រ (CBT) កនតងរយៈទ្ពលពីរ្ន ាំទ្ៅចទ្នលោះរវាងការបែាត ោះបណ្តាលទ្បើកបរោនជាំនិោះ។
4. ានកទ្បើកបរននោនជាំនិោះែឹកានកែាំទ្ែរើ ពី 9 ទ្ៅ 15 នក់រត្ូវណត្ានបែាិទ្លខប្ែណទ្បើកបរពាែិជជ។
ត្រមូវការការបែាត ោះបណ្តាលបណនថមទ្ទៀត្គ្ួររត្ូវានបទ្ងត្េើ ទ្ ើងទ្ែើមបីទ្លើកបងាាញពីានកទ្បើកបរណែលែឹកជញ្ជូនមនុសសចាំនួនទ្រចើន (គ្ឺថា > 9នក់)។
5. ការបែាត ោះបណ្តាលសរាប់ានកទ្បើកបរោនយនាធុនធាន់គ្ួរណត្ោក់បញ្ចូលចាំែុចាាំងឡាយណែលានទ្ៅកនតងការបែាត ោះបណ្តាលសរាប់ោនយនាធុនមធយម ទ្ែើមបិី្យានករបត្ិបត្ាិការណែលបែាត ោះបណ្តាល
សរាប់រថ្យនាធុនធានជី់ ចានសមត្ថភាពរគ្ប់រោន់កនតងការទ្បើកឡានធុនមធយមផ្ងណែរ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

6. បាីឬរបពនក/នែគ្ូរកនតងរគ្ួស្តរមិនរត្ូវានានុញ្ញាត្ាិផ្ាល់សិទកិទ្ជីយទ្បើកបរោនជាំនិោះធុនកណ្តាលឬធុនធាន់ទ្នោះទ្ យើ ។
ការបែាត ោះបណ្តាលពីាកន ទ្បកើ បររបកបទ្ោយហារនិភយ្ ខពស៖់
ានកទ្បើកបរណែលរត្ូវានរកទ្ ញើ ាត្ាសញ្ញាែថារបកបទ្ោយហារនិភយ្ ខពស់តាមរយៈែាំទ្ែរើ ការរត្ួត្ពិនិត្យតាមោននិងការទ្ធវើាត្ាសញ្ញាែកមមរត្ូវណត្ទទួលនូវ៖
1. ជាំនួប វឹកហាត្់មួយថានក់ទ្លើផ្ទេល់របស់ានកទ្បើកបរភាលមៗបនេ ប់ពីទទួលានការចាត្់ចាំណ្តត្់ថានក់ានកទ្បើកបររបវមនឹងហារនិភ្យ និង
2. ការបែាត ោះបណ្តាលទ្បើកបរោនជាំនិោះឬការបែាត ោះបណ្តាលែ៏រត្ឹមរត្ូវសមរសបទ្ផ្សង(តាមការកាំែត្់ទ្ោយរបធានថានក់ទ្លរើ បស់ានកទ្បើកបរទ្ោយានការពិទ្រោោះទ្ោបល់ោមួយនឹងនយកោា នបរិស្តថន
សុវត្ថិភាពនិងសុខភាព(ESH) និងស្តថប្ននទ្ោជកផ្ទេល់កនតងរយៈទ្ពល90 នថ្ាននការចាត្់ចាំណ្តត្់ថានក់ានកទ្បើកបររបវមនឹងហារនិភ្យ និង
3. ការទ្បើកបរវាយត្នមលាយន់របាែចាំនួនពីរកនតងកាំ តង 12 ណខននការចាត្់ចាំណ្តត្់ថានក់ានកទ្បើកបររបវមនឹងហារនិភ្យ ទ្ោយានការទ្បើកបរវាយត្នមលាយន់របាែទ្លើកែាំបូងទ្ធវើទ្ ើងកនតងរយៈទ្ពល
មិនទ្ជីយទ្លសើ ពី 30 នថ្ាទ្រកាយការចាត្់ចាំណ្តត្់ថានក់។
ការបែាត ោះបណ្តាលការទ្បកើ បរវាយត្នមលាយន់របាែ៖
ការទ្បើកបរវាយត្នមលាយន់របាែគ្ឺោឱកាសសរាប់របធានរគ្ប់រគ្ងកនតងការរត្ួត្ពិនិត្យទ្ ើងវិញនូវបាំនិនជាំនញានកទ្បើកបរនិងស្តថនភាពោនជាំនិោះមួយទល់នឹងមួយោមួយនឹងានកទ្បើកបររកតម ុនរបស់ខលួន។
ការបែាត ោះបណ្តាលគ្ឺានបាំែងផ្ាល់នូវការផ្ាល់ទ្ោបល់របត្ិកមមត្បភាលមៗសាីពី បាំនិនជាំនញទ្បើកបរទ្ ើយរកទ្ ើញាត្ាសញ្ញាែចាំែុចសរាប់ទ្ធវើការណកលាំាទ្ជី យរបទ្សើរ។
ការបែាត ោះបណ្តាលសរាប់ការទ្បើកបរវាយត្នមលាយន់របាែនឹងរត្ូវានផ្ាល់ជូនែល់របធានរគ្ប់រគ្ង។ របធានរគ្ប់រគ្ងនឹងកាំែត្់ទ្ពលទ្ ើយបញ្ចប់ការទ្បើកបរវាយត្នមលាយន់របាែទ្ៅកនតងរយៈទ្ពល 15
នថ្ាននការណែលនទ្ោជិកកាលយោានកទ្បើកបររបស់រកតម ុន។ បញ្ជីទ្ផ្េៀងផ្ទេត្់ការទ្បើកបរវាយត្នមលាយន់របាែទ្ោយានចុោះ ត្ថទ្លខាគ្ួររត្ូវានរកាទ្ោយរបធានថានក់ទ្លើផ្ទេល់របស់ានកទ្បើកបរកនតងរយៈទ្ពលបី្នាំ។
ការទ្បកើ បរវាយត្នមលទ្ោយស ជីវនិ ៖
ការទ្បើកបរវាយត្នមលទ្ោយស ជីវិនគ្ឺោឱកាសទ្ែើមបីបនាបទ្ងេើត្នូវបរិោកាសបងាាត្់បទ្រងៀនទ្ោយែឹងទ្ផ្ាើមទ្ចញពីខលួនឯងពីសុវត្ថិភាពណែលបុគ្គលទ្បើកបររបយ្ត្នរបណយងចាំទ្ពាោះានកែនទទ្ ើយជរមតញទ្លើកកាំពស់ែល់ជីក
បបកិរិោរបកបទ្ោយសុវត្ថិភាព។ ការទ្បើកបរវាយត្នមលទ្ោយស ជីវិននឹងត្រមូវទ្ជីយានោទ្រៀងរាល់្នាំសរាប់ានកទ្បើកបររកតម ុនាន ក់ៗ។
កាំែត្់រតាននការបញ្ចប់ការបែាត ោះបណ្តាលនឹងរត្ូវានចុោះ ត្ថទ្លខាទ្ោយាាំងានកទ្បើកបរនិងានកសទ្ងេត្ទ្ ើយនឹងរត្ូវានរកាទុកទ្ោយរបធានថានក់ទ្លើផ្ទេល់របស់ានកទ្បើកបរកនតងរយៈទ្ពល 3 ្ន ាំ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ទរមង់ណបបបទឧា រែ៍សរាប់វាយត្នមលការទ្បកើ បរវាយត្នមលាយន់របាែ និង/ឬការទ្បកើ បរវាយត្នមលទ្ោយស ជីវនិ
ជីកបបកិរោ
ិ វិជាជ ន

ការរត្ួត្ពិនត្ិ យជាំនញ 360 ែឺទ្រក
ណកកុនត្ណរមត្រមង់កញ្ចក់ទ្ែើមបីលុបបាំាត្់នូវចាំនុចខាវក់មុនចាប់ទ្ផ្មាើ ទ្បើកបរ។
សទ្ងេត្រំនពទ្ៅខាងមុខ ទ្ៅខាងទ្រកាយនិងទ្ៅកាន់ចទ្ាំ ៀងសងខាង (360 ែឺទ្រក) ននោនជាំនោះិ កនងត ខែៈកាំពងុ ទ្បកើ បរ។
ពិនិត្យទ្មើលកញ្ចក់សរាប់ទ្មើលខាងទ្រកាយនិងខាងចាំទ្ ៀងទ្ៅទ្រៀងរាល់បនួ ទ្ៅរាាំបីវិនទីកងនត ខែៈកាំពុងទ្បកើ បរ។
ានរបត្ិកមមត្ប ានទ្លឿនរ ្សាន់ទ្ពល ទ្ៅនឹងទ្រោោះថានក់ទ្ៅខាងមុខទ្ោយទ្រត្ៀមោន់ន្តហាវាំងឬផ្ទលស់ទីទ្ៅកាន់ចាំណែករទូងផ្លវូ មួយទ្ផ្សងទ្ទៀត្
បនាសទ្ងត្េ រំនពទ្មើល 360 ែឺទ្រក សូមបីណត្ទ្ៅទ្ពលោនជាំនិោះវប់ទ្ ើយក៏ទ្ោយ។
សទ្ងេត្រំនពទ្មើល 360 ែឺទ្រក ទ្ ើយងាកទ្ែើមបីសមលឹងទ្មើលពីទ្លើរបទ្លាោះស្តមខែៈកាំពងុ ថ្យោនជាំនោះិ
ជីចបរិោយាននូវ "ផ្លូវទ្គ្ច" ែ៏សមរសបទ្ៅទ្ពលទ្បកើ បរឬទ្ពលវប់។









រត្ូវណកលាំា

មិនានសទ្ងត្េ

















មត្ិទ្ោបល់៖

ជីកបបកិរោ
ិ វិជាជ ន

ជាំនញសាពី ចី ាា យតាមពីទ្រកាយ
ោនិចចកាលរកាោយ ងទ្ហាចណ្តស់ចាា យតាមពីទ្រកាយ "ពីរវិនទី"
បទ្ងនេើ ចាា យតាមពីទ្រកាយែល់បួនទ្ៅរាាំបីវិនទីទ្ៅកនងត ស្តថនភាពជីកាសធាត្ុ/ផ្លូវថ្នល់ជីរកក់
បទ្ងនេើ ចាា យតាមពីទ្រកាយទ្ែើមបីទូាត្់សងចាំទ្ពាោះានកទ្បកើ បរណែលទ្បើករបកិត្ពីទ្រកាយទ្ពក។
ទាល ក់ទ្លបឿនោយ ងរ ្សទ្ៅកាន់ចាា យ តាមពីទ្រកាយែ៏ានសុវត្ថភាិ ពរបសិនទ្បឡា
ើ នមួយទ្ផ្សងទ្ទៀត្ទ្បើកលួចកាត្់ចូលមកពីមខុ ។
ទ្របើរាស់ទ្ភលើងមុខណែលានកាាំពនលឺាបទ្ៅទ្លើផ្វលូ ថ្នល់ ទ្ ត្ុទ្នោះោនជាំនោះិ ទ្យងើ ជីចទ្មើលទ្ ើញានទ្ោយានកែនទ គ្ឺថា
ការានុវត្ាន៍សុវត្ថិភាពណែលណែនាំោានុស្តសន៍
បនថយទ្លបឿនទ្ៅទ្លើថ្នល់មនិ ានរកាលទ្ៅស។ូ
ទ្បើកបរចូលទ្ៅជិត្ "ោនជាំនិោះផ្ទលស់ទីយឺត្ៗ" ទ្ោយការរបតងរបយ្ត្ន។
ផ្ាល់សិទកិទ្ជីយទ្គ្ទ្ៅរត្ង់ចាំែុចរបសពវផ្វលូ បាំណបកណែលទ្មើលមិនសូវទ្ ើញចាស់លែឬណែលោម នសញ្ញាទ្ៅសាគ ល់
បនថយទ្លបឿនទ្ៅទ្ពលទ្ធែវើ ាំទ្ែើរពីថ្នល់រកាលទ្ៅសូទ្ៅកាន់ថ្នល់មិនរកាលទ្ៅសូ

រត្ូវណកលាំា

មិនានសទ្ងត្េ





































មត្ិទ្ោបល់៖

ជីកបបកិរោ
ិ វិជាជ ន

ជាំនញណផ្នកចាំនចុ របសពវផ្វលូ បាំណបក
បនថយទ្លបឿន ពិនិត្យទ្មើលចរាចរែ៍កាត្់ទទឹងពីមខុ និងទ្រត្ៀមោន់ន្តហាវាំងមុនទ្ពលឆ្លងកាត្់ចាំែុចរបសពវផ្វលូ បាំណបក។
ទ្ចៀសវាងចូលទ្ៅកនងត ចាំែុចរបសពវផ្វលូ បាំណបកទ្ពលទ្ភលើងទ្លឿង
ទ្ៅទ្ពលវប់ ជីចទ្មើលទ្ ើញ ោយ ងចាស់ កណនលងណែលសាំបកកង់ខាងទ្រកាយននឡានទ្ៅខាងមុខ បយោះោមួយនឹងចិទ្ញ្ចើមផ្លវូ
ទ្ជីយសញ្ញាទ្ចត្នចង់បត្់ោនជាំនិោះោយ ងលែទុកោមុន
ទ្ៅទ្ពលបត្់ទ្ឆ្ងវ សូមរង់ចាបាំ ងវិលរងវងច់ ងេត្ូ រ ត្ូ ាល់ណត្ចរាចរែ៍កាត្់ទទឹងទ្ៅខាងមុខរស ោះសិន។
រង់ចាាំរយៈទ្ពលពីរវិនទីទ្ពញមុនទ្ពលចូលកនងត ចាំែុចរបសពវផ្លូវបាំណបកបនេ ប់ពទ្ី ភងលើ ណរបោនបត្ង។








រត្ូវណកលាំា

មិនានសទ្ងត្េ















មត្ិទ្ោបល់៖

ជីកបបកិរោ
ិ វិជាជ ន

ជាំនញចាប់ន្តហាវាំង
ការទ្របើរាស់ "ន្តហាវាំងទ្រត្ៀម" ទ្ៅទ្ពលណ្តក៏ទ្ោយណែលានបញ្ញាោសកាានុភាព ទ្ៅខាងមុខឬទ្ភងលើ ចរាចរែ៍ានព៌ែ "នបត្ងោយ ងយូរណែលជីចបារូ ព៌ែភាលមៗ"។
ទ្របើរាស់ "ការចាប់ន្តហាវងាំ 30%" ទ្ែើមបីនាំឡានទ្ជីយវប់ោយងរលូនទ្ៅកនងត ស្តថនការចាប់ន្តហាវាំងធមមតា។

រត្ូវណកលាំា

មិនានសទ្ងត្េ













មត្ិទ្ោបល់៖

 ស្តថនភាពលែ ខាងទ្រៅនិងខាងកនតង

ការទ្ែរើ ព្ទរក ក ងឹ ជុវាំ ញិ ោនជាំនោះិ ៖
ខាងទ្រៅរត្ូវការការណថ្ាាំ ខាងកនតងរត្ូវការការណថ្ាាំ។

ត្ថទ្លខារបធានថានក់ទ្លើ

កាលបរិទ្ចឆទ

ត្ថទ្លខាានកទ្បើកបរ

កាលបរិទ្ចឆទ

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ឧបសមពន្ ក B3 ៖ ទ្ោលនទ្ោាយគ្ាំរសូ ពាី កាី រទ្របើរាស់ោត្ិរសវឹង និងឱសថ្
1. និទ្ោជិកណែលទ្បើកបររត្ូវណត្បាំទ្ពញានរគ្ប់លកខខែឌ ត្រមូវននទ្ោលការែ៍ោនជាំនិោះណែលានុវត្ាន៍ទ្ចញទ្ យើ ទ្របើរាស់នវូ ការយកចិត្ាទុកោក់ែ៏រត្ឹមរត្ូវទ្ែើមបីទ្បើកបរោយ ងានសុវត្ថិភាព។
ទ្ៅកនតងកាលៈទ្ទសៈណ្តក៏ទ្ោយនទ្ោជិកមិនរត្ូវានានុញ្ញាត្ាិទ្ជីយទ្ធវើរបត្ិបត្ាិការោនជាំនិោះណ្តមួយកនតងកិចចការរកតម ុនទ្ ើយទ្ៅទ្ពលណែលការថ្មថ្យសមត្ថភាពបណ្តាលទ្ជីយនទ្ោជិកមិនជីចទ្បើកបរានោយ
ងានសុវត្ថិភាពទ្នោះ។ ការហាមឃាត្់ទ្នោះបូករួមាាំងកាលៈទ្ទសៈណែលទ្ៅកនតងទ្នោះនទ្ោជិកមិនជីចទ្ធវើរបត្ិបត្ាិការានោយ ងានសុវត្ថិភាពោបទ្ណ្តាោះជីសនននវូ ោនជាំនិោះ
ឬទ្ោយស្តរណត្បទ្រមើបរាស់ឱសថ្ឬទ្ោយស្តររសវឹង។
2. សកមមភាពពិនយ្ ណ្តមួយទ្កើត្ទ្ចញពីការទ្លមើសទ្ៅនឹងការទ្បើកបរកនតងខែៈានសភាពថ្មថ្យសមត្ថភាព
គ្ួររត្ូវានទ្លើកទ្ ើងតាមរយៈណផ្នកធនធានមនុសសននរកមត ុនទ្ែើមបីធានទ្ជីយាននូវការទ្ោរពទ្ៅនឹងបទបញ្ាត្ាិរោា ភិាលាាំងឡាយ។
3. និទ្ោជិករគ្ប់រូបរត្ូវណត្រាយការែ៍ទ្ៅកាន់របធានថានក់ទ្លើខលួន កនតងរយៈទ្ពល 24 ទ្ាយង នូវរាល់ការបញ្ឈប់និងការចាប់ខលួនាាំងាស់ទ្ោយណផ្នកពរងឹងចាប់សរាប់ការទ្បើកបរទ្ៅទ្រកាមឥទកិពលស្តរធាត្ុាវី មួយ
ការទ្បើកបរាាំងរសវឹង ឬ កនតងសភាពថ្មថ្យសមត្ថភាពកនតងខែៈកាំពុងទ្បើកបរកនតងកិចចការរកតម ុនទ្ៅទ្លើោនជាំនិោះផ្ទេល់ខលួនរបស់ពួកទ្គ្ឬោនជាំនិោះរកតម នុ ែូចណែលានទ្ជីយនិយមន្យទ្ៅកនតងទ្ោលការែ៍ទ្នោះ។
4. ការខកខានមិនរាយការែ៍នឹងបណ្តាលទ្ជីយានសកមមភាពពិន្យរ ូត្ែល់និងរួមាាំងការបញ្ឈប់ការងារ។
5. សរាប់ការថ្មថ្យសមត្ថភាពាក់ទងនឹងោត្ិរសវឹង, សភាពថ្មថ្យសមត្ថភាព
រត្ូវានទ្ជីយនិយមន្យទ្ៅតាមករមិត្ោត្ិជីល់កុលរបស់បុគ្គលទ្នោះែូចណែលានកាំែត្់ទ្ោយាយ សុីនវិភាគ្ខយល់ែទ្ងាើមឬការវិភាគ្្ម
ណែលទ្សមើទ្ៅនឹងឬទ្លសើ ពីករមិត្កាំែត្់របស់ចាប់ទ្ៅកនតងត្ាំបន់ណែលទ្ៅទីទ្នោះនទ្ោជិកកាំពុងទ្បកើ បរ។ សរាប់ទ្ោលបាំែងននទ្ោលការែ៍ទ្នោះ
លទកផ្លរកទ្ ើញនឹងសាំជីងទ្ៅទ្លើករមិត្កាំែត្់តាមផ្លវូ ចាប់ណែលោក់ានុវត្ាន៍ទ្ចញននោត្ិរសវឹងទ្ៅកនតង្មទ្ ើយនឹងមិនាមារទ្ជីយាននូវការោប់ទ្លសមើ ទ្ាសទ្នោះទ្ យើ ។
និទ្ោជិកណែលរត្ូវានរកទ្ ើញថាានសភាពថ្មថ្យសមត្ថភាពទ្ោយស្តរការបុកោន ណែលពាក់ព្នកនឹងោត្ិរសវឹង នឹងរត្ូវានបញ្ឈប់ទ្ៅកនតងបទទ្លសមើ ែាំបូងននការទ្លមើសបាំពានទ្ៅនឹងទ្ោលការែ៍ទ្នោះ។ ទ្លសើ ពីទ្នោះ
របសិនទ្បើបុគ្គលាន ក់បែិទ្សធមិនទទួលទ្ធកាវើ រវិភាគ្ពិទ្ស្តធន៍រកទ្មលើ ោត្ិរសវឹងកនតង្ម ការវិភាគ្ទ្ោយាយ សុីនវិភាគ្ខយល់ែទ្ងាើម
ការវិភាគ្រកភាពមិនរសវឹងទ្ៅកនតងការងារតាមណែលទ្សសនើ ុាំទ្ោយការពរងឹងចាប់ឬទ្ោយរកតម ុនទ្នោះ ការងាររបស់បុគ្គលទ្នោះនឹងរត្ូវានបញ្ឈប់។
6. ការកាំែត្់ពីការថ្មថ្យសមត្ថភាពទ្ោយឱសថ្រសបចាប់ឬខុសចាប់ណែលមិនានការានុញ្ញាត្ាិនឹងណផ្ែកទ្ៅទ្លើការវិភាគ្ពិទ្ស្តធន៍ណែលទទួលយកាននិងោទីទុកចិត្ាទ្ែើមបីរកទ្មើលឱសថ្ណែលកាំពុងតាមោន។
មិនានលកខខែឌ ត្រមូវណែលថារត្ូវណត្ាន
ការោក់ទ្ជីយោប់បទទ្លមើសទ្នោះទ្ យើ ។
នទ្ោជិកណែលរត្ូវានរកទ្ ញើ ថាានសភាពថ្មថ្យសមត្ថភាពទ្ោយឱសថ្រសបចាប់ឬខុសចាប់ទ្ោយោម នការានុញ្ញាត្ាិនឹងរត្ូវានបញ្ឈប់ទ្ៅកនតងការទ្លមើសទ្លើកទីមួយននការទ្លមើសបាំពាននឹងទ្ោលនទ្ោាយ
ទ្នោះ។
7. ការថ្មថ្យសមត្ថភាពទ្ោយស្តរណត្ឱសថ្ានទ្វជជបញ្ញជរត្ឹមរត្ូវតាមចាប់ឬឱសថ្ោម នទ្វជជបញ្ញជនឹងរត្ូវានទ្ធវើការកាំែត្់ទ្ោយការវិភាគ្ពិទ្ស្តធន៍សមរសប រាយការែ៍ការពរងឹងចាប់
ទ្ោបល់ឱវាទណផ្នកទ្វជជស្តរសត និងព្ត្៌ានពាក់ព្នកែនទទ្ទៀត្ណ្តក៏ទ្ោយ។
និទ្ោជិកណែលរត្ូវានរកទ្ ើញថាទ្បើកបរកនតងខែៈានសភាពថ្មថ្យសមត្ថភាពទ្ោយស្តរណត្ឱសថ្ានទ្វជជបញ្ញជរត្ូវតាមចាប់ឬឱសថ្ោម នទ្វជជបញ្ញជជីចនឹងទទួលរងនូវសកមមភាពោក់ពិន្យរ ូត្ែល់
និងរួមាាំងការបញ្ឈប់ការងារ។
ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ឧបសមពន្ ក B4 ៖ ទ្ោលការែ៍គ្រាំ សូ ពាី ាី ោា ប្ែណាកន ទ្បកើ បរ
លកខខែឌ ត្រមូវសរាប់ាកន ទ្បកើ បរ៖
1. វាោការរំពឹងទុកោមូលោា នរគ្ឹោះណែលថាានកទ្បើកបររគ្ប់រូបទ្ោរពានទ្ៅនឹងចាប់ាាំងាស់របស់រោា ភិាល។
2. វាោទាំនូលខុសរត្ូវរបស់ានកទ្បើកបរកនតងការកាន់ប្ែណទ្បើកបរានសុពលភាពនិង/ឬានរបទ្ភទាោា ប្ែណរត្ឹមរត្ូវទ្ៅតាមលកខខែឌ ត្រមូវណែលសមរសបរបស់រោា ភិាល។
3. បណនថមពីទ្លើការទ្ោរពទ្ៅតាមទ្ោលនទ្ោាយរកតម នុ សរាប់ការបែាត ោះបណ្តាលានកទ្បើកបរទ្ ើយ
ានកទ្បើកបររត្ូវានរំពឹងទុកថាទទួលាននូវការបែាត ោះបណ្តាលណែលរត្ូវការចាាំាច់ទ្ែើមបីរកាាោា ប្ែណជាំនញណ្តមួយណែលខលួនកាន់កាប់តាមណែលត្រមូវាមារទ្ោយចាប់ត្ាំបន់ឬបទបញ្ាត្ាិសុវត្ថិភាព។
4. ានកទ្បើកបរទទួលខុសរត្ូវកនតងការជរាបជូនែាំែឹងែល់របធានថានក់ទ្លើផ្ទេល់ របស់ទ្គ្កនតងរយៈទ្ពល 24 ទ្ាយងននរាល់ែីការទ្កាោះទ្ៅ
(ឬការទ្លសមើ បាំពាន)ាាំងាស់ាក់ទងនឹងោនយនាណែលទ្ធវើ្យរូបទ្គ្ាស់លកខែៈសមបត្ាិរគ្ប់រោន់កនតងការរបត្ិបត្ាិការោនយនាត្ទ្ៅទ្ទៀត្។
ទ្ោលការែ៍ និងណបបបទទរមង់ការរបស់រកមត នុ ៖
1. នឹងានែាំទ្ែើរការទ្ែើមបីទ្ផ្េៀងផ្ទេត្់បញ្ញជក់ថាានកទ្បើកបរកាន់ប្ែណទ្បើកបរទ្ៅថ្មីមិនផ្ុត្កាំែត្់និងានសុពលភាពទ្ចញទ្ោយាោា ធររោា ភិាលរបចាាំត្ាំបន់ណែលានយុតាាធិការនិងថាប្ែណទ្បើកបរទ្នោះទ្ៅកនតងរបទ្ភទ
រត្ឹមរត្ូវសមរសបសរាប់ោនជាំនិោះកាំពុងរត្ូវានទ្បើកបរ។
2. នឹងានទ្ោលនទ្ោាយបទ្ងេើត្ទ្ ើងសរាប់ការទ្របើរាស់ទ្ោយទ្ោយានការានុញ្ញាត្ាិផ្ាល់សិទកិននោនជាំនិោះណែលកាន់កាប់ោកមមសិទកិផ្ទេល់ឬជួលទ្ោយរកតម ុន។
3. នឹងានវិធីស្តរសតបទ្ងេើត្ទ្ ើងទ្ែើមបីរបមូលយកការទទួលស្តគល់ោទ្រៀងរាល់ ្ន ាំពីានកទ្បើកបររគ្ប់រូបថាពួកទ្គ្ានពិនិត្យទ្មើលទ្ ើងវិញទ្ ើយយល់នូវទ្ោលនទ្ោាយសុវត្ថិភាពោនជាំនិោះនទ្ពលបចចតបបននទ្នោះ។
4. ទ្ៅទ្ពលជួលទ្ជីយចូលទ្ធវើការ មន្តនាីជួលទ្រជើសទ្រសើ បុគ្គលិកនឹងទ្ធវើការរត្ួត្ពិនិត្យស្តវតារបស់ានកោក់ពាកយនិងរត្ួត្ពិនិត្យទ្ោងោទ្ោលសាំជីងោមួយនឹងនទ្ោជកមុនៗ។ ការរត្ួត្ពិនិត្យទ្នោះគ្ួរបូកបញ្ចូល
បយុណនាមិនកាំ ិត្រត្ឹមណត្ត្ទ្ៅទ្នោះទ្ទ៖ ចាំនួនែងនិងភាពធាន់ធារននការទ្លើមសបាំពានណផ្នកោនយនា ការពយួរទុកាជាប្ែណពីទ្ពលមុន ការបុកោន ននោនយនាកាលពីទ្ពលមុន
បទពិទ្ស្តធន៍និងការបែាត ោះបណ្តាលពីមុន។
5. នឹងានវិធីស្តរសតសរាប់របមូលយកនូវទ្សចកាីានុញ្ញាត្ាិោលាយល្កខាកសរពីានកទ្បើកបរទ្ោយានុញ្ញាត្ាិរកតម ុនទ្ជីយទ្ធវើការរត្ួត្ពិនិត្យមាងាេ លទ្ៅទ្លើឯកស្តរកាំែត្់រតាសាីពីោនយនាទ្ៅទ្ពលណែលានុញ្ញា
ត្ាិទ្ោយចាប់ឬក៏ការបទ្ញ្ចញព្ត្៌ានពីបុគ្គលផ្ទេល់នូវកាំែត្់រតារបវត្ាិទ្បើកបរ។
6. កាំែត្់រតារបវត្ាិទ្បើកបររបកបទ្ោយបចចតបបននភាពននានកទ្បើកបរ លកខែៈសមបត្ិា
ការទ្ចញាោា ប្ែណការបែាត ោះបណ្តាលនិងការែាំទ្ែរើ ានុវត្ាន៍បាំទ្ពញកាត្ពវកិចចនឹងរត្ូវានរកាទុកសរាប់រាល់ានកទ្បើកបររគ្ប់ៗរូប។
7. នឹងានវិធីស្តរសតននការចាត្់របទ្ភទនូវណបបោយ ងនិងចាំនួនភាពញឹកញាប់ននការទ្លមើសបាំពានណផ្នកោនយនាណែលនឹងនាំទ្ៅែល់សកមមភាពោក់ពិន្យណែលជីចានឬការពយួរទុកនូវាភ្យឯកសិទកិទ្បើកបរ។
បុគ្គលិកបទ្រមើការងារគ្ួររត្ូវានជរាបជូនពីរបព្នកទ្នោះ។
របព្នកណបបទ្នោះជីចនឹងរត្ូវានទ្របើរាស់ទ្ែើមបីោក់ានកទ្បើកបរទ្ជីយទ្ៅកនតងរបទ្ភទរបកបទ្ោយហារនិភ្យនិងផ្ាល់ជូននូវធាត្ុកាន់ណត្ទ្រចើនននកមមវិធី វឹក វឺនណបបសរមតកទ្ៅែល់ានកទ្បើកបររបកបទ្ោយហារនិភ្យ
ខពស់ោងទ្នោះ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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ឧបសមពន្ ក B5 ៖ ឧា រែ៍ននភាពានសិទរកិ បស់បគ្ុ លគ កិ ជួលថ្មី និងទ្ោលការែ៍សាាី ពាំ លី កខខែឌ ត្រមូវរបស់ាកន ទ្បកើ បរ
លកខែៈវិនចិ យឆ្ ចរាញ់សរាាំង (ទ្ៅកនងត រយៈទ្ពលមិនទ្លសើ ពីប្ី ន កាំ នលងទ្ៅ)

ភាពសកាសិ មរគ្ប់រោន់សរាប់ការជួលទ្ធកាវើ រ

A.

មិនស្កាិសមសរាប់ជួលទ្ជីយទ្ធវើការ

បទទ្លសមើ ការទ្បកើ បរណ្តមួយក៏ទ្ោយាក់ទងនឹងរស្តនិង/ឬឱសថ្រួមានការទ្បើកបរកនងត ខែៈទ្ៅទ្រកាមឥទកពិ លរស្តឬឱសថ្ឬការ
ទ្បើកបរកនតងខែៈរសវឹង។ របការទ្នោះក៏បូកបញ្ចូលផ្ងណែរនូវការបែិទ្សធកនងត ការរពមទទួលទ្ធវើការវិភាគ្ពិទ្ស្តធន៍។

B. ការពយួរទុក ឬការែក ត្ូ ននប្ែណទ្បកើ បរ

មិនស្កាិសមសរាប់ជួលចូលទ្ធវើការ(ានកទ្រជើសទ្រើសបុគ្លគ ិកជីចនឹងទ្របើរាស់ឆ្នេ
នុសិទកិរបសិនទ្បើការពយួរគ្ឺទ្ោយស្តរណត្ទ្ ត្ុផ្លណផ្នករែាាលនិង/ឬានកោក់ពាកយ
ជីចបទ្ងត្េើ ទ្ចញនូវឯកស្តរណែលថាប្ែណទ្បើកបររបស់ទ្គ្នថ្មៗី ទ្នោះានសុពលភាព)

C.
ចាកទ្ចាលទីកណនលងទ្កើត្ទ្ ត្ុននទ្រោោះថានក់ខូចខាត្ទ្ោយការបុកោន ឬទ្បកើ បុករួចរត្់ទ្គ្ចែូចណែលានទ្ជីយនិយមន្យទ្ោយ

មិនស្កាិសមសរាប់ជួលទ្ជីយទ្ធវើការ

ចាប់ននរែា/របទ្ទសណែលទ្ៅកនងត ទ្នោះការទ្លមើសបាំពានានទ្កើត្ទ្ ងើ ។
D.
កាំ ុសទ្ៅកនតងទ្រោោះថានក់ខចូ ខាត្ទ្ោយការបុកោន ែូចណែលទ្ជីយនិយមន្យទ្ោយចាប់ននរែា/របទ្ទសណែលកនតងទ្ៅទ្រោោះថានក់ខូច
ខាត្ទ្ោយការបុកោន ទ្កត្ើ ានទ្ ើង។
E. បនសាំបញ្ចូលោន ណ្តមួយក៏ទ្ោយននការទ្លសមើ បាំពានឬការខូចខាត្ទ្ោយស្តរការបុកោន ចាំននួ បីឬទ្លសើ ពីទ្នោះ
កនងត ខែៈោនជាំនិោះកាំពងុ ផ្ទលស់ទី ទ្ៅកនងត រយៈទ្ពលបី្នកាំ នលងមកទ្នោះ។

មិនស្កាិសមសរាប់ជួលទ្ជីយទ្ធវើការ

មិនស្កាិសមសរាប់ជួលទ្ជីយទ្ធវើការ

ការវាយត្នមលាយន់របាែភាពានសិទគ្កិ ឺណផ្ែកទ្លកាើ លបរិទ្ចទឆ ននការទ្លមើសបាំពានពិត្រាកែទ្ធៀបនឹងទ្ពលទែឌ វាទ ទ្កត្ើ ទ្ ើង ឬ
បនសាំបញ្ចូលោន ណ្តមួយននការទ្លសមើ បាំពានឬទ្រោោះថានក់ខចូ ខាត្ទ្ោយស្តរការបុកទងគចិ ចាំននួ ពីរឬទ្រចើនោងទ្នោះកនងត
ខែៈណែលោនជាំនិោះកាំពងុ ផ្ទលស់ទី ទ្ៅកនងត រយៈកាលចាំននួ 6 ណខណ្តមួយក៏ទ្ោយ។
ការវាយត្នមលាយន់របាែសិទសកិ កាសិ មគ្ឺណផ្ែកទ្លកាើ លបរិទ្ចទឆ ននការទ្លមើសបាំពានពិត្រាកែទ្ធៀបនឹងទ្ពលណែលទែឌ វាទទ្កើត្ទ្ ងើ
។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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ព្ត្៌ានណែលាននិោយពីមុនទ្នោះជីចនឹងរត្ូវានរបមូលយកនិងកត្់រតាទុកទ្ោយទ្ោងទ្ៅតាមចាប់និងបទបញ្ាត្ាិរបចាាំត្ាំបន់។
ទ្ៅកនតងទ្ ត្ុការែ៍ណែលែាំទ្ែើរការចរាញ់សរាាំងទ្ោយទ្របើរាស់លកខែៈវិនិចឆ្យខាងទ្លើមិនជីចរត្ូវានានុវត្ាន៍ទ្ៅរួចទ្ោយស្តរណត្ភាពានលទកភាពជីចទទួលាននូវទិននន្យោនយនាានករមិត្(គ្ឺថាែី
ការទ្កាោះទ្ៅ/ការទ្លមើសបាំពាន)ឬទ្ោយស្តរណត្លទកភាពទទួលានទិននន្យានកាំ ិត្ទ្រពាោះរត្ូវានោក់បញ្ញជទ្ោយចាប់និងបទបញ្ាត្ាិរបចាាំត្ាំបន់
ទ្នោះស្តខាសម្ពនករបស់រកមត ុនរត្ូវណត្ានុវត្ាន៍នូវែាំទ្ែរើ ការចរាញ់សរាាំងពាក់ព្នកនឹងហារនិភ្យខពស់ណែលនាំមកជូននូវកមមវត្ថតសរាលហារនិភ្យណត្មួយែូចោន ។
លកខែៈវិនិចឆ្យចរាញ់សរាាំងទ្ផ្សងទ្ទៀត្ (ឧ.
លកខែៈវិនិចឆ្យចាត្់ករមិត្ហារនិភ្យទ្ោយទ្របើរាស់ត្នមលពិនេតណែលកាំែត្់ទុកោមុនណែលានចាត្់តាាំងសរាប់ទ្រោោះថានក់ការណបកាក់ទ្ោយការបុកទងគិចនិង/ឬការទ្លមើសបាំពាន)រត្ូវណត្ានពិនិត្យទ្ ើងវិញទ្ោយ
រកមត ថានក់ែឹកនាំសកលទ្ែើមបីធានទ្ជីយានថាការទ្រជើសតាាំងននហារនិភយ្ ានភាពសមរសបសរាប់ចរាញ់សរាាំងយកទ្ចញមកនូវានកទ្បើកបរណែលបងាាញនូវរបវត្ានិ នការានុវត្ាន៍ការទ្បើកបរោម នសុវត្ថិភាព។
លកខែៈវិនិចឆ្យននការចរាញ់សរាាំងរត្ូវណត្រសបោន រត្ូវតាមនឹងចាប់និងបទបញ្ាត្ោាិ ធរានរបចាាំត្ាំបន់។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
38

មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ទ្សចកាបី ណនថម B6 ៖ ការណែនាំគ្រាំ សូ រាប់ាត្ាសញ្ញាែ និងការរគ្ប់រគ្ងានកទ្បកើ បរណែលានហានិភយ្ ខពស់
ាត្ាសញ្ញាែននានកទ្បកើ បរណែលានហានិភយ្ ខពស់
ានកទ្បើកបរណែលានហានិភ្យខពស់រត្ូវានកាំែត្់ោានកទ្បើកបររបស់រកតម ុន ឬបាីឬរបព្នកណែលានផ្ាល់សិទិក/នែគ្ូរសបចាប់ ឬានកទ្ៅកនតងបនេតក ណែល៖
1. ានការបយោះទងគិចបីែង ឬទ្រចើនោងទ្នោះណែលមិនាក់ទងោន និង/ឬការរំទ្លាភបាំពានការផ្ទលស់ទីកនតងរយៈទ្ពលបី្នាំ ឬ
2. ានការបយោះទងគិចពីរែងណែលមិនាក់ទងោន និង/ឬការរំទ្លាភបាំពានការផ្ទលស់ទីកនតងរយៈទ្ពលរាាំមយួ ណខ ឬ
3. ខុសចាប់ (ែូចានកាំែត្់ទ្ោយចាប់ត្ាំបន់ណែលជីចានុវត្ាាន) ានចាកទ្ចញពីកណនលងបយោះទងគិចកនតងរយៈទ្ពលបី្នាំ ឬ
4. ាន "ភាពគ្ួរ្យសាីបទ្នេស"(ែូចានកាំែត្់ទ្ោយចាប់ត្ាំបន់ណែលជីចានុវត្ាាន) ការបយោះទងគិចបណ្តាល្យស្តលប់កនតងរយៈទ្ពលបី្នាំ ឬ
5. ានប្ែណទ្បើកបររបស់ោត្់រត្ូវានពយួរ ឬែក ូត្កនតងរយៈទ្ពលបី្នាំ ឬ
6. ានការរំទ្លាភបាំពានការផ្ទលស់ទីទ្ោយទ្បើកបរទ្រកាមឥទិពក លទ្រគ្ឿងរសវឹង ឬទ្រគ្ឿងទ្ញៀនកនតងរយៈទ្ពលបី្នាំ ឬ
7. រត្ូវានកាំែត្់ោហានិភ្យខពសតា់ មរយៈកមមវិធីផ្ាល់មត្ិរត្ ប់មកវិញ IVMS របស់រកតម ុន ។
ការរគ្ប់រគ្ងានកទ្បកើ បរណែលានហានិភយ្ ខពស់ ៖
ការរគ្ប់រគ្ងានកទ្បើកបរណែលរត្ូវានកាំែត្់ោ "ទ្រោោះថានក់" តាមែាំទ្ែើរការការរត្ួត្ពិនិត្យ និងការវាយត្នមល ៖
1. រត្ូវណត្ចូលរួមកនតងការបែាត ោះបណ្តាលទ្ ើងវិញែូចណែលានពែ៌នកនតងការណែនាំវគ្គបែាត ោះបណ្តាល ។
2. ានកទ្បើកបរណែលានហានិភយ្ មិនជីចទ្បើកបររថ្យនា ធុនមធយម ឬធាន់ ។
3. ទ្ៅករមិត្ាបបបរា កាំែត្់រតារថ្យនា របស់ានកទ្បើកបរណែលានហានិភ្យ នឹងរត្ូវពិនិត្យទ្ ើងវិញកនតងរយៈទ្ពល 12 ណខទ្រកាយការចាត្់ថានក់ោានកទ្បើកបរណែលានហានិភ្យ ។
4. សកមមភាពោក់ពិន្យទ្ផ្សងៗសរាប់ានកទ្បើកបរណែលានហានិភ្យណែលមិនទ្ោរពតាមានារាគ្មន៍ បែិទ្សធចូលរួមកនតងកិចចខាំរបឹងណរបងានារាគ្មន៍ ឬរត្ូវានកាំែត្់ោានកទ្បើកបរណែលាន
ហានិភ្យែណែលគ្ួរណត្រត្ូវបញ្ជូនទ្ៅណផ្នកធនធានមនុសស ។
5. រកតម ុនជីចទ្ធវើសកមមភាពោក់ពិន្យ រ ូត្ែល់ការលុបទ្ចាល រប្ាំងនឹងានកទ្បើកបររបស់រកតម ុនណែលសថិត្កនតងថានក់ានកទ្បើកបរណែលានហានិភ្យខពស់ទ្លើសពីពីរ្ន ាំ ។
6. បាីឬរបព្នក ឬនែគ្ូរសបចាប់ណែលរត្ូវានកាំែត្់ានហានិភ្យខពស់គ្ួរណត្ហាមឃាត្់ពីការទ្បើកបរកនតងរកតម ុន រគ្ប់រគ្ង ឬជួលរថ្យនា ។
ទ្ាោះបីោការរំទ្លាភបាំពានការផ្ទលស់ទីទ្ោយទ្បើកបរទ្រកាមឥទិកពលទ្រគ្ឿងរសវឹង ឬទ្រគ្ឿងទ្ញៀន ឬថានតាាំ មទ្វជជបញ្ញជរត្ូវរាប់បញ្ចូលការវាយត្នមលស្តថនភាពហានិភ្យខពសរ់ បស់ានកទ្បើកបរ ការសទ្រមចរបស់រកតម ុន
ឬសកមមភាពទ្ឆ្លើយត្បែល់ការរំទ្លាភបាំពានគ្ួរណត្បញ្ជូនទ្ៅណផ្នកធនធានមនុសស ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ទ្សចកាបី ណនថម B7 ៖ ឧា រែ៍ននទ្ោលនទ្ោាយការទ្បកើ បរោនយនាកង់ពរី
ទ្ោលបាំែងននឯកស្តរទ្នោះគ្ឺកាំែត្់ទ្ោលនទ្ោាយណែល ានកទទួលទ្ យ ការរបស់[បញ្ចូលទ្្មោះរកមត ុន] និង
កមមករទ្ធវើការតាមរែូវកាលរត្ូវណត្ទ្ធវើតាមទ្ែើមបីរាកែពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកទ្គ្ទ្ៅទ្ពលជិោះោនយនាកង់ពីររបស់[បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន] ណែលាក់ទងនឹងទ្ោលបាំែងជីជីវកមម ។
សុវត្ថភាិ ពោនយនាកង់ពរី
ោនយនាកង់ពីរ ឬមយូត្ជីូ ចជូនមនុសសទ្ៅែល់ទ្ោលទ្ៅណែលឡាន និងឡានែឹកណត្ងណត្មិនជីច ។ បយុណនា ទ្ោយទ្ៅតាមធមមោត្ិរបស់ពួកវា វាានហានិភ្យោងកនតងការទ្បើកបរវាទ្ៅទ្លើថ្នល់ ។
ត្រមូវការខាងទ្រកាមានុវត្ារាល់ទីភានក់ងារណែលជួលានកទ្ យ ការ ឬកមមករតាមរែូវកាល ណែលជិោះោនយនាកង់ពីរសរាប់[បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន] ណែលាក់ទងនឹងទ្ោលបាំែងជីជីវកមម ។
បុគ្គលិករបស់[បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន] មិនានុញ្ញាត្្យទ្របើរាស់ោនយនាកង់ពីរសរាប់ជីជីវកមមរកតម ុនទ្ៅទ្រកាមស្តថនភាពណ្តក៏ទ្ោយ ។
ត្រមូវការទូទ្ៅ
ត្រមូវការសុវត្ថិភាពោនយនាកង់ពីរទ្ៅកនតងរបទ្ទសគ្ួរណត្ានបញ្ចូលចាំែុចែូចខាងទ្រកាម ៖
1. ការបែាត ោះបណ្តាលសរាប់ែទ្ាំ ែរើ ការទ្ោយសុវត្ថភាិ ពននោនយនា ៖ ានកទ្បើកបរាាំងាស់ត្រមូវ្យចូលរួម និងបញ្ចប់ទ្ោយទ្ោគ្ជ្យនូវការបែាត ោះបណ្តាលាក់ទងនឹងសុវត្ថភាិ ពណែលទ្ធវើទ្ោយានក
បែាត ោះបណ្តាលណែលានគ្ុែសមបត្ាិរគ្ប់រោន់កនតងចាំននួ នថ្ាននការងារណែលានរពមទ្រពៀងោមួយ[បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន] ។ ពួកទ្គ្ក៏ត្រមូវ្យចូលរួមការបែាត ោះបណ្តាលទ្ ងើ វិញណែលានទ្រៀបចាំ
ទ្ោយានកសរមបសរមួល ឬការរគ្ប់រគ្ងសុវត្ថភាិ ពោនយនា ទ្ៅទ្របកង់ណែលានរពមទ្រពៀង ។
2. ានកែាំទ្ែរើ ៖ ានកែាំទ្ែើររត្ូវានានុញ្ញាត្្យជិោះោនយនាកង់ពីរទ្ោយានការានុ ញ្ញាត្ពីានកសរមបសរមួលសុវត្ថិភាពោនយនា ទ្ ើយលុោះរតាណត្ពួកទ្គ្កាំពុងពាក់សាថ រៈការពារផ្ទេល់ខលួនរត្ឹមរត្ូវែូច
ណែលានកាំែត្់ខាងទ្រកាម ។
3. ការែឹកទាំនញិ ៖ ការែឹកទាំនិញធាន់ៗមិនានុញ្ញាត្្យទ្ៅទ្លើោនយនាកង់ពរី ។ ការែឹកឥវា៉ាន់រស្តល/ឥវា៉ាន់ផ្ទេល់ខលួនជីចរត្ូវានានុញ្ញាត្្យទ្របើធុងផ្េតកោក់លាក់ (ឧា រែ៍ករនតក កាតាប )
ណែលរត្ូវានពិនិត្យស្តរទ្ ើងវិញទ្ោយរកតមសុវត្ថិភាពោនយនាសរាប់សមត្ថភាពរបត្ិបត្ាិការមយូត្ូទ្ោយសុវត្ថភាិ ព ។
4. លកខែៈ/ណផ្នកសុវត្ថភាិ ពោនយនា ៖ ានកសរមបសរមួលសុវត្ថិភាពោនយនាគ្ួរណត្រាកែថារាល់ោនយនាកង់ពីររត្ូវានបាំពាក់ទ្ោយលកខែៈនិងណផ្នក
សុវត្ថិភាពចាាំាច់សរាប់ោនយនាែាំទ្ែរើ ការានរត្ឹមរត្ូវ ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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5. ចាា យាត្ិបរា ៖ របទ្ទសនីមួយៗគ្ួរណត្កាំែត្់ចាា យាត្ិបរាណែលបុគ្គលាន ក់ៗជីចទ្ធវើែាំទ្ែើរទ្លើោនយនាកង់ពីរសរាប់ជីជីវកមមរកតម ុនកនតងាាំ តងទ្ពលមួយ្ន ាំ ។
ប្ែណទ្បកើ បរ និងការចុោះបញ្ជោ
ី នយនា
ានកសរមបសរមួលសុវត្ថិភាពោនយនារត្ូវណត្រាកែថាានកទ្បើកបរោនយនាកង់ពីរាាំងាស់ានប្ែណទ្បើកបរណែលានសុពលភាព និងឯកស្តរចាាំាច់ មុននឹងពួកទ្គ្ចូលរួមជីជីវកមម[បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន] ។
ោនយនាាាំងាស់ណែលធាលប់ទ្របើទ្ធវើជីជីវកមម[បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន] រត្ូវណត្ានការចុោះបញ្ជីណែលានសុពលភាព ណែលត្រមូវទ្ោយចាប់ និងរាល់ឯកស្តរចុោះបញ្ជីចាាំាច់ ។
វគ្គបែាត ោះបណ្តាលសុវត្ថភាិ ពោនយនា
ានកជិោះោនយនាកង់ពរី ាាំងាស់រត្ូវណត្ចូលរួមវគ្គបែាត ោះបណ្តាលណែលានផ្ាល់្យទ្ៅចទ្នលោះណែលានកាំែត្់ទ្ពលចាាំាច់ទ្ោយរកតម ឬការរគ្ប់រគ្ងសុវត្ថភាិ ពោនយនា ។
សាថ រៈការពារផ្ទេល់ខនលួ
ានកជិោះាាំងាស់រត្ូវណត្ពាក់សាថ រៈការពារផ្ទេល់ខលួន ណែលត្រមូវទ្ោយរកតម ឬការរគ្ប់រគ្ងសុវត្ថិភាពោនយនា ។ វាោការចាាំាច់កនតងការទ្របើរាស់សាថ រៈការពារផ្ទេល់ខលួន ទ្ោយមិនគ្ិត្ពីចាា យទ្ធវើែាំទ្ែើរ រយៈទ្ពល
ស្តថនភាពែី ទីតាាំង និងជីកាសធាត្ុ ។ សាថ រៈការពារផ្ទេល់ខលួនគ្ួរណត្រត្ូវានផ្លិត្ទ្ោយទ្ោងទ្ៅតាមត្រមូវការសុវត្ថភាិ ពបទបញ្ញាត្ាិកនតងត្ាំបន់ និងានពិនិត្យទ្មើលោទ្ទៀងាត្់រកភាពខូច ។
សាថ រៈការពារផ្ទេល់ខលួន និងសាថ រៈសុវត្ថិភាពទ្ផ្សងទ្ទៀត្សរាប់រាល់ានកជិោះោនយនាកង់ពីរគ្ួរណត្បាំទ្ពញត្រមូវការ (bold គ្ឺសាំខាន់):
a. មួកសុវត្ថភាិ ព (ទ្ពញមុខ)
b. ការការពារណភនក
c. ជីវទ្រៅ
d. ការការពារណកងនែ និងជងគង់
e. ទ្រស្តមនែណសបក
f. ទ្ខាណវង (ស្តុាំនឹងសាំែឹក)
g. ណសបកទ្ជងើ កណវង
h. ជីវទ្ភលៀង (ពីរចាំណែក) ែូចត្រមូវ្យាន

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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ទ្សចកាបី ណនថម C1 ៖ ការរគ្ប់រគ្ងភាព ត្់ទ្នឿយរបស់ាកន ទ្បកើ បរ
1. ទ្សចកាទ្ី ផ្មាើ
ភាព ត្់ទ្នឿយរបស់ានកទ្បើកបរគ្ឺោកតាារួមចាំណែកកនតងចាំនួនទ្រោោះថានក់ និងស្តលប់ទ្រៀងរាល់្នាំ ។ វាោរបធានបទសាំខាន់ោពិទ្សសកនតងការទ្លើកទ្ ើងកនតងចាំទ្ណ្តមានកទ្បើកបរទ្ៅទ្ធកាវើ រ និងការទ្ធវើែាំទ្ែរើ ។
ភាព ត្់ទ្នឿយទ្ធវើ្យទ្យើងមិនានរបតងរបយ្ត្នទ្លើាវីណែលកាំពុងទ្កើត្ទ្ ើងទ្លើថ្នល់ និងមិនជីចរបត្ិកមមាន្ប់រ ្ស និងសុវត្ថភាិ ព ទ្បាើ នស្តថនភាពទ្រោោះថានក់ទ្កត្ើ ទ្ ើង ។
NETS ផ្ាល់ានុស្តសន៍ថាាងគការាាំងាស់ានុម្ត្ទ្ោលនទ្ោាយណែលណចងថានិទ្ោជិក និងានកទ្បើកបរណែលានផ្ាល់សិទិក្យមិនជីចបញ្ញជោនយនាកនតងសភាព ត្់ទ្នឿយ
ឬទ្ពលកាំពុងទ្របើរាស់ថានាំតាមទ្វជជបញ្ញជ ឬថានាំទិញទ្ៅកណនលងណែលជីចបយោះពាល់ផ្េតយពីសមត្ថភាពបញ្ញជោនយនាទ្ោយសុវត្ថិភាពរបស់ពួកទ្គ្ ។ ការរគ្ប់រគ្ងភាព ត្់ទ្នឿយគ្ឺោទាំនួលខុសរត្ូវរួមោន រវាងាងគការ
និងនិទ្ោជិក ។ ាងគការទទួលខុសរត្ូវជូនែាំែឹងានកទ្បើកបរពីរទ្បៀបកាំែត្់ភាពទ្នឿយ ត្់ និងបញ្ញារបតងរបយ្ត្ន និងវិធីរត្ឹមរត្ូវសរាប់ទ្លើកពីបញ្ញាទ្នោះ ។ E, និងនិទ្ោជិកទទួលខុសរត្ូវទ្ធវើតាមទ្ោលនទ្ោ
ាយ និងការណែនាំរបស់ាងគការាក់ទងនឹងការរគ្ប់រគ្ងភាព ត្់ទ្នឿយ ។
តាមរយៈការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរ និងការាប់រំរត្ឹមរត្ូវននានកទ្បើកបរ និងានកែឹកនាំ ហានិភ្យណែលាក់ទងោមួយភាព ត្់ទ្នឿយរបស់ានកទ្បើកបរជីចរត្ូវកាត្់បនថយ ។
វិធីណែលានរបសិទិកភាពបាំផ្ុត្ទ្ែើមបីរគ្ប់រគ្ងហានិភ្យននភាព ត្់ទ្នឿយរបស់ានកទ្បើកបរ គ្ឺរត្ូវលុបទ្ចាលត្រមូវការរបស់ានកទ្បើកបរ ។ ការទ្ធវើែាំទ្ែើរគ្ួរណត្ទ្ធវើណែលានភាពចាាំាច់
និង្ល ស់ោនែូចោកិចចពិភាកាទ្ោយទ្របើទូរស្ពេ និងរបោប់បាំពងសទ្មលង ឬកិចចពិភាកាតាមវើទ្ែាូណែលមិនជីចទ្ធវើាន ។
ណផ្នកណែលទ្ធវើតាមព្ត្៌ានសាំខាន់ថ្មីៗទ្ែើមបីជួយានកទ្ធវើការទ្រៀបគ្ទ្រាង និងទ្ធវើនថ្ាទ្ធវើការទ្ែើមបីកាត្់បនថយហានិភ្យភាព ត្់ទ្នឿយរបស់ានកទ្បើកបរ ទ្ពលពួកទ្គ្ទ្បើកបរ ។
ាងគការគ្ួរណត្បញ្ចូលព្ត្៌ានទ្នោះចូលកនតងទ្ោលនទ្ោាយ ឬសាថ រៈទ្លើកកាំពស់ចាំទ្ែោះែឹងរបស់ពួកទ្គ្ ។
ាងគការគ្ួរណត្បទ្ងេើត្ទ្ោលនទ្ោាយទ្គ្ងមួយយប់ណែលានុវត្ាែល់ានកទ្បើកបរណែលែឹងថាពួកទ្គ្ទ្នឿយ ត្់ ។
2. ទ្រឿងពិត្ាាំពភាី ព ត្់ទ្នឿយរបស់ាកន ទ្បកើ បរ
ការទ្គ្ងរត្ូវានរគ្ប់រគ្ងទ្ោយរបព្នករាងកាយពីរ ៖ សរើរាងគកនតងមួយរកាទ្សរថ ភាពការទ្គ្ង/ការភាាក់និង ន ិកាជីវស្តន្តសណា ែលទ្ែើរទ្ពញមួយនថ្ា ។ ទ្ៅទ្ពលណែលានកែឹងខលួនរយៈទ្ពលយូរ សរើរាងគកនតង
មួយរកាទ្សរថ ភាពការទ្គ្ង/ការភាាក់រាប់ទ្យងើ ថាត្រមូវការទ្គ្ងកាំពុងរបមូលផ្ាតាំ ទ្ យើ ែល់ទ្ពលទ្គ្ង ។
មនុសសទ្ពញវ័យាាំងាស់រត្ូវការការទ្គ្ងណែលមិនរត្ូវានរំខានពីរាាំពីរទ្ៅរាាំបួនទ្ាយងកនតងមួយយប់ទ្ែើមបីានជីរមមែ៍សរាកានលែ និងទ្ធវើការានលែ ។
បណនថមទ្ទៀត្ ន ិកាជីវស្តន្តសខាា ងកនតងណែលទ្ែើរទ្ពញមួយនថ្ារបស់ទ្យើងរគ្ប់រគ្ងរយៈទ្ពលទ្គ្ង និងែឹងខលួនទ្ពញមួយនថ្ា ។ ចងាវក់សកមមភាពរបចាាំនថ្ាចុោះ និងទ្ ើងកនងត ទ្ពលខុសោន ។
ទ្ោងតាមមូលនិធិការទ្គ្ងោត្ិស រែាជីទ្មរិក ចាំែង់ខាលាំងបាំផ្ុត្របស់មនុសសទ្ពញវ័យោធមមតាទ្កើត្ទ្ ើងរវាងទ្ាយង 2:00 និងទ្ាយង 4:00 រពឹក និងទ្ពលរទ្សៀលពីទ្ាយង 1:00 និងទ្ាយង 3:00 រទ្សៀល
។ វាជីចណរបរបួលណផ្ែកទ្លថាើ ទ្ត្ើានកោ "មនុសសភាាក់ពីរពលឹម" ឬ "មនុសសភាាក់យឺត្ ។" ភាពងងុយទ្គ្ងណែលទ្យើងជួបរបទោះកនតងាាំ ងត ទ្ពល "ទ្ពញមួយនថ្ាាប" នឹងមិនសូវត្ឹងណត្ង
ទ្បើទ្យើងានទ្គ្ងរគ្ប់រោន់ និងត្ឹងណត្ងខាលាំងទ្ពលទ្យើងទ្គ្ងានត្ិច ។ ទ្ពល "ទ្ពញមួយនថ្ាាប" ណែលងាយទ្កើត្ទ្ ើងោទ្ពលណែលហានិភ្យការបយោះទងគិចខពស់បាំផ្ុត្ ។
ទ្ាោះបីោានកមិនទ្គ្ងលក់ ទ្បើកបរទ្ពលានកងងុយទ្គ្ង ឬ ត្់ទ្នឿយានន្យថាានកនឹងមិនសូវរបតងរបយ្ត្ន ទ្ពលរបត្ិកមមរបស់ានកនឹងយឺត្ ទ្ យើ សមត្ថភាពទ្ធវើការសទ្រមចចិត្រា បស់ានកនឹងថ្យចុោះ ។
ការរស្តវរោវានបងាាញថាការទ្គ្ងមិនរគ្ប់រោន់ជីចកាត្់បនថយសមត្ថភាពទ្បើកបរែូច ឬទ្លើសពីទ្រគ្ឿងរសវឹងទ្ៅទ្ទៀត្ ។ ការពិត្ ឥទិកពលននការែឹងខលួន 17ទ្ាយង ឬទ្រចើនោងទ្នោះទ្លកាើ រទ្បើកបរទ្សមើនឹង
ោត្ិរសវឹងកនតង្មទ្ៅ ឬទ្លសើ ករមិត្រសបចាប់កនតងទវីបជីទ្មរិកខាងត្បូង និងាុឺរ៉ាុប ។ និោយ្យចាំ ការទ្បើកបរទ្ោយងងុយគ្ឺែូចោការទ្បើកបរទ្ោយរសវឹង ។
ការទ្គ្ងមិនរគ្ប់រោន់នាំ្យ "ានបាំែុលទ្គ្ង" ទ្ យើ វិធីណត្មួយគ្ត្់ទ្ែើមបីសងគ្ឺការទ្គ្ង ។ រ ូត្ែល់ានកសងាស់ការទ្គ្ងរបស់ានក ានកានហានិភយ្ ខពស់កនតងការានការបយោះទងគិចាក់ទងនឹងភាព ត្់ទ្នឿយ
។

3. ការែឹងភាព ត្់ទ្នឿយ
ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS
ខាងទ្រកាមទ្នោះោសញ្ញា និងទ្រាគ្សញ្ញាទូទ្ៅខលោះននការទ្បើកបរទ្ោយ ត្់ទ្នឿយ ៖
A. ពិាករការូបរាងរបស់ានក ឬទ្លើកកាលានកទ្ ើង
B. ការស្តាប សួ ទ្ ត្ុ
C. ណភនក ត្់ទ្នឿយ ធាន់ ឬទ្ៅា
D. ពិាកផ្ចង់ជីរមមែ៍
E. ពិាកចងចាាំចាា យណែលានទ្បើក ួស
F. ទ្ចញពីណខសរបស់ានក ទ្បើកចូលផ្លូវបាំវុង ឬឆ្លងកាត្់ណខសកណ្តាល
G. ខកខានរចកទ្ចញរបស់ានក
H. ទ្បើកចូល "គ្ាំនូសកាត្់ផ្លូវ" ទ្ៅចាំទ្ ៀងផ្លូវ
I.

ការាត្់បង់ការរបងត របយ្ត្នទ្ោយស្តរការសលងត មួយណភលត្ (ការាត្់បង់ការរបងត របយ្ត្នទ្ោយាទ្ចត្នណែលជីចានរយៈទ្ពលរាាំមួយវិនទីឬយូរោងទ្នោះ) ។

ទ្បាើ កន ានការសលងត មួយណភលត្មួយ ឬទ្រចើនែង ឬសញ្ញាទ្ផ្សងទ្ទៀត្ននការទ្បកើ បរទ្ោយភាព ត្់ទ្នឿយ វប់ភាលមៗទ្ៅទីតាាំងសុវត្ថភាិ ព និងសរាកមិននឹងបនាែទ្ាំ ែរើ របស់ាកន ។
ទ្បាើ កន ានទ្រាគ្សញ្ញាណែលានខាងទ្លញើ កឹ ញាយ ប់ ានករបណ លានវិបត្ាកាិ រទ្គ្ងែូចោការទ្គ្ងាត្់ែកែទ្ងមាើ ។ ទ្រាគ្សញ្ញារាប់បញ្ចលូ ាាំងការរសមុកខាលាំងភាលមៗកនតងទ្ពលស្តាត្់
និងការាស់កាល ាំងោនិចចកនតងទ្ពលនថ្ា ។ ទ្ែើមបីសិកាបណនថមាាំពីជទ្រមើសសរាប់ទ្រាគ្វិនិចឆ្យ និងការពាាល របឹកាោមួយានកជាំនញសុខភាពរបស់ានក ។

ទ្គ្ងមិនសេប់

4. យុត្ស្ត
ាិ ន្តសសា រាប់ការរគ្ប់រគ្ងភាពទ្នឿយ ត្់គ្ទ្រាងមុនទ្ចញែាំទ្ែរើ
A. សរាក្យានរគ្ប់រោន់

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

1. រត្ូវរាកែថាានទ្គ្ងរគ្ប់រោន់មុននឹងទ្បើកបរ ។ មនុសសទ្ពញវ័យភាគ្ទ្រចើនរត្ូវការទ្គ្ងពីរាាំពរី ទ្ៅរាាំបួនទ្ាយងទ្ោយមិនរំខានកនតងមួយនថ្ា ។
2. មិនរត្ូវកាំែត្់ទ្ពលបណនថមសកមមភាពាក់ទង ឬមិនាក់ទងនឹងការងារមុនទ្ពលទ្បើកបរយូរ ។
3. ពាោមចូលទ្គ្ង និងទ្រកាកពីទ្គ្ងកនតងទ្ពលណែលទ្រៀងរាល់នថ្ា ទ្ាោះបីោនថ្ាសរាកក៏ទ្ោយ ។ ការសរាកលែបាំផ្ុត្ទ្កើត្ទ្ ើងទ្ៅទ្ពលណែលទ្ាយងទ្គ្ងរបស់ានកមិនផ្ទលស់បាូរ ។
4. ទ្បើានកហាត្់រាែទ្រកាយពីទ្ចញពីទ្ធវើការ ទុករយៈទ្ពលបីទ្ាយងពីចុងបញ្ចប់ទ្ពលានកហាត្់រាែនិងទ្ពលទ្គ្ងរបស់ានក ។
5. ោត្ិរសវឹង និងកាទ្ វាុីនជីចរំខានការទ្គ្ងរបស់ានក និងគ្ួរណត្ទ្ជៀសវាង ។
B. ការកាំែត្់ទ្ែមើ បីទ្ជៀសវាងទ្ពលទ្បកើ បរណែលានហានិភយ្ ខពស់
ពាោមទ្ជៀសវាងការទ្បើកបរយូរ ឬធុញរាន់ទ្ៅទ្ពលណែលានកជីចាន"ទ្ពញមួយនថ្ាាប" ទ្ ើយជីចានហានិភ្យខពស់កនតងការបយោះទងគិចាក់ទងនឹងភាពទ្នឿយ ត្់ ឬទ្រោោះថានក់ ៖ ទ្ពលរពលឹម
និងចទ្នលោះទ្ពលនថ្ារត្ង់ និងទ្ពលរទ្សៀល ។
C. ការទ្រៀបចាំផ្វលូ
1. កាត្់បនថយទ្ពលទ្បើកបរទ្ោយការទ្រៀបចាំផ្វលូ ណែលានរបសិទិកភាព ។ ទ្ពលណែលជីច ទ្រោងការសរាកជីជីវកមមបនាបនេ ប់ោនទ្ែើមបីកាត្់បនថយហានិភ្យណែលានករបវម
និងចាា យណែលានទ្បើកបរ ។
2. មុននឹងកាំែត្់ សូមពិចារណ្តកតាាខាងទ្រកាមណែលជីចនាំ្យានហានិភ្យ ៖ ការណថ្ាាំោនយនា (ករមិត្ទ្របង និងទឹក កង់ ោទ្ែើម ។) ស្តថនភាពផ្លវូ ការកាំែត្់ទ្ពលនិងរយៈទ្ពលទ្ធវើែាំទ្ែើរ
លកខែៈភូមិស្តរសតែី ជីកាសធាត្ុ ភាពជីចទ្មើលទ្ ញើ សនាិសុខ/សុវត្ថភាិ ពផ្ទេល់ខលួន ស្តថនភាពចរាចរែ៍ វត្ាានសត្វ វត្ាាន/ចាំនួនានកទ្ថ្រមើ ទ្ជើង បរិស្តថន ការាក់ទង (ទ្បើជីច
ទ្ៅទូរស្ពមេ ិននឹងចាប់ទ្ចញែាំទ្ែើរ) និងានទ្សវាកមមសទ្ន្តងាគោះបនេ ន់តាមផ្លវូ ានកទ្ៅ ។
3. ទ្បើានករត្ូវានកាំែត្់្យទ្ៅទីកណនលងថ្មី រត្ូវរាកែថាាននិោយោមួយថានក់ទ្លើរបស់ានកាាំពីវិធីសុវត្ថិភាពបាំផ្ុត្ និងានរបសិទិកភាពបាំផ្ុត្កនតងការរគ្ប់រគ្ងសកមមភាពរបចាាំនថ្ារបស់ានក ។
4. ទ្រោងពីាត្ិថ្ិជនមួយណ្តណែលានកនឹងជួប និងផ្លវូ មួយណ្តណែលានកនឹងទ្បើកបរ ។ ានុញ្ញាត្្យានទ្ពលបណនថមទ្ែើមបីទ្ជៀសវាងការរបញាយ ប់ ។ ទ្រោងពីការជួប និងផ្លវូ ទ្ផ្សងទ្ទៀត្
កនតងករែីណែលានកោប់សោះេ ចរាចរែ៍ ឬជួបរពឹត្ាិការែ៍មិនជីចែឹងមុនទ្ៅទ្លើផ្វលូ ។
D. គ្ទ្រាងការទ្បកើ បរ និងទ្ពលទ្វលាទ្ធកាវើ រ និងទ្ពលសរាក
ានុស្តសន៍ខាងទ្រកាមសរាប់ទ្ពលទ្វលាទ្បើកបរ ទ្ពលទ្វលាទ្ធវើការ និងទ្ពលទ្វលាសរាករត្ូវានណកណរបសរាប់និទ្ោជិកណែលបញ្ញជោនយនាធុនរស្តល និងមធយម
និងសរាប់ានកណែលការទ្បើកបរមិនណមនោការងារសាំខាន់របស់ទ្គ្ ។ ពួកទ្គ្ាភិរកសោងាវីណែលានានុញ្ញាត្ទ្រកាមត្រមូវការបទបញ្ញាត្ាិ
សរាប់ានកទ្បើកបរជាំនញណែលចាំណ្តយទ្ពលោទ្រចើនរបស់ពួកទ្គ្ទ្ធវើការទ្បើកបរ ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

1. ទ្ាយងទ្ធកាវើ ររបចាាំនថ្ាាត្ិបរា (ទ្បើកបរ និងមិនទ្បើកបរ)៖ រាាំបីទ្ាយង រាប់បញ្ចលូ ាាំងការសរាក មិនទ្លើសពី 40 ទ្ាយង (កនតងមួយសាា ៍) គ្ឹរត្ូវានផ្ាល់ានុស្តសន៍ រាប់បញ្ចូលាាំង
ការសរាក ។
2. ទ្ាយងទ្បើកបរាភិរកសាត្ិបរា៖ ពីរទ្ាយង ។ សរាកោយ ងត្ិចណ្តស់ 15 នទី ទ្រកាយទ្រៀងរាល់ការទ្បើកបរពីរទ្ាយង ។
3. ទ្ពលសរាកាបបបរា (មិនទ្បើកបរ) ៖ បរិាែាបបបរាននទ្ពលសរាកទ្រកាយការទ្បើកបររាាំបីទ្ាយងគ្ួរណត្ោយ ងទ្ហាចណ្តស់ 11 ទ្ាយង ។
E. ការាយ ន់ស្តមនទ្ពលទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ
1. មុនការទ្ចញែាំទ្ែើររបស់ានក ពយោមទ្របើរាស់កមមវិធីណផ្នទីតាមាុីនធឺទ្ែត្ទ្ែើមបីាយន់ស្តមនទ្ពលទ្វលាណែលានកទ្ធវើែាំទ្ែើរទ្ៅ និងមកវិញពីទ្ោលទ្ៅ ។ កុាំបញ្ចលូ ទិននន្យ GPS
ទ្ៅកនតងឧបករែ៍ GPS ទ្ពលកាំពុងទ្បើកបរ ។ វាគ្ួរណត្ទ្ធវើមុនទ្ពលទ្ចញែាំទ្ែើរ ឬទ្ៅទ្ពលចត្កនតងទីតាាំងសុវត្ថិភាព ។
2. កាំែត្់ការទ្គ្ងមួយយប់ទ្ពលណែលគ្ទ្រាងរបស់ានកត្រមូវ្យទ្ធវើការយូរ ។ មុនានកទ្ធវើែាំទ្ែើរ សួរថានក់ទ្លើរបស់ានក ទ្បើានកានសាំែួរាាំពីការណែនាំការទ្គ្ងមួយយប់ ។
ឧបាថាទ្លបឿនមធយម 45 ាយ យល៍ ឬ 72 គ្ី ូណមយត្កនតងមួយទ្ាយង និងទ្ាយងទ្ធកាវើ ររាាំបីទ្ាយងកនតងមួយនថ្ា តារាងខាងទ្រកាមផ្ាល់ការរបហាក់របណ លពីទ្ាយងទ្បើកបរណែលត្រមូវសរាប់ចាា យទ្ធវើែាំទ្ែើរណ្ត
មួយ និងបងាាញទាំនក់ទាំនងរវាងចាា យទ្បើកបរ និងទ្ពលទ្វលាសរាប់ទ្ោលទ្ៅទ្ធកាវើ រ ។ កនតងន្យធមមតា ានកចាំណ្តយទ្ពលកាន់ណត្ទ្រចើនទ្ៅទ្លើថ្នល់ ទ្ពលទ្វលាទ្ធវើការរបស់ានកកាន់ណត្ត្ិច
ទ្ ើយានកជីចានភាពទ្នឿយ ត្់កាន់ណត្ខាលាំង ។ រពមាាំងបទ្ងេើនករមិត្ហានិភ្យរបស់ានក វាក៏ជីចបយោះពាល់ែល់គ្ុែភាពការងារណែលានកទ្ធវើផ្ងណែរ ។
ចាា យទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ (ាយ យល៍)
45
90
135
180
225
270
315
360

ចាា យទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ
(គ្ី ណូ មយត្)
72
145
217
290
362
435
507
579

ចាំននួ ទ្ាយងទ្បកើ បរ
1
2
3
4
5
6
7
8

ចាំននួ ទ្ាយងទ្ធកាវើ រណែលមិន
ទ្បកើ បរ
7
6
5
4
3
2
1
0

ការទ្បើកបរពីបួន ឬទ្រចើនោងទ្នោះ (លាបពែ៌ទ្លឿង) មិនជីចានសុវត្ថិភាព មិនសនសាំសាំនច ឬមិនានរបសិទិកភាពកនងការទ្របើរាស់ទ្ពលទ្វលារបស់ានក និងការទ្បើកបររវាងពីរាាំទ្ៅរាាំបីទ្ាយង
(លាបពែ៌រក ម) បងាាញថាជទ្រមើសទ្ផ្សងគ្ួរណត្រត្ូវានពិចារណ្ត ែូចោការរបជុាំទ្ោយទ្របើទូរស្ពេនិងរបោប់បាំពងសទ្មលង វើទ្ែាូ ឬទ្ហាោះទ្ ើរ ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
45

មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

F. ការគ្ិត្ទុកពីរពឹត្កាាិ រែ៍ និងស្តថនភាពណែលមិនានរពាងទុក
1. ទ្ៅទ្ពលទ្រោងការទ្ធវើែាំទ្ែើររបស់ានក ពិចារណ្តកតាាទ្ផ្សង ែូចោត្ាំបន់ការោា ន ការសេោះចរាចរែ៍ខាលាំង និងជីកាសធាត្ុជីរកក់ ។ ាាំងទ្នោះនឹងបទ្ងេើនទ្ពលទ្វលាទ្បើកបររបស់ានក
និងត្រមូវ្យានការទ្ផ្ទាត្ជីរមមែ៍បណនថម ណែលជីចបទ្ងេើនភាពទ្នឿយ ត្់ ។ រត្ូវរាកែថាានកានទ្ពលសរាប់ការរំខានាាំងទ្នោះ និងពិចារណ្តពួកវាទ្ៅ
ទ្ពលសទ្រមចថាទ្ត្ើការទ្គ្ងមួយយប់រត្ូវានធាន ។
2. ចងចាាំថាការាយ ន់ស្តមនការទ្ៅែល់ទ្ោលទ្ៅតាម GPS មិនរាប់បញ្ចូលការពនាទ្ពលទ្ទ ែូទ្ចនោះរត្ូវរាកែថាពិចារណ្តពីវាោណផ្នកននគ្ទ្រាងទ្ធវើែាំទ្ែើររបស់ានក ។
ទ្ៅទ្លកាើ រងារ និងទ្ៅទ្លផ្ើ វលូ
A. ភាពបត្់ណបនទ្ពលទ្បកើ បរ
ទ្បើរពឹត្ាិការែ៍មិនានែឹងមុនបទ្ងេើននថ្ាទ្ធវើការរបស់ានក និង/ឬទ្ពលទ្វលាទ្បើកបររបស់ានកទ្លសើ ពីាវីណែលានកានទ្រោងទុក កុាំពាោមជាំរុញទ្លើគ្ទ្រាងទ្ែើមរបស់ានកសរាប់នថ្ាទ្នោះ ។
វារបទ្សើរោងកនតងការវប់ និងទ្គ្ងមួយយប់ ទ្ជៀសោងរបថ្ុយទ្បើកបរទ្ោយ ត្់ទ្នឿយ ។
B. ការរគ្ប់រគ្ងភាពទ្នឿយ ត្់
វិធីណែលានរបសិទិកភាពបាំផ្ុត្ទ្ែើមបីទ្ជៀសវាងភាព ត្់ទ្នឿយ និងភាពងងុយទ្គ្ងទ្ពលទ្បើកបរ គ្ឺរត្ូវទ្គ្ង្យសេប់ និងរគ្ប់រោន់ ។ បយុណនា ទ្បើានកានសញ្ញារពានននភាពទ្នឿយ ត្់ទ្ពលានកកាំពុងទ្បើកបរ
ទ្ធតាវើ មែាំណ្តក់កាលខាងទ្រកាម ៖
ជទ្រមើសលែបផ្ាំ ត្ុ ៖ វប់ទ្បកើ បរ - ចត្ទ្ៅរចកទ្ចញបនេ ប់ ឬត្ាំបន់សរាក ។
1. ណផ្ែកទ្លើទ្ពលទ្វលា និងានទីស្តនក់ជីរស្យ ពិចារណ្តទ្គ្ងមួយយប់ ។
2. ទ្បើមិនែូទ្ចនោះទ្ទ ចត្ោនយនាកនតងទីតាាំងសុវត្ថភាិ ព ទ្ យើ ទ្គ្ង ។ ការទ្គ្ងនថ្ាសេប់គ្ឺរបណ ល 20 នទី ។ (ការទ្គ្ងទ្លើសពី 20 នទីជីចទ្ធវើ្យានករងីរទ្ងើ 15 នទី ឬទ្រចើនោងទ្នោះ
ទ្រកាយពីភាាក់) ។
3. ទ្បើានកទ្ធវើែាំទ្ែើរោមួយានករួមការងារ ផ្ទលស់បាូរានកទ្បើកបរទ្ពលានកវប់សរាក ។
ជទ្រមើសទីពរី ៖ ទ្របើរាស់ោត្ិកាទ្ ាវ នុី
កាទ្ វពីរណពងជីចបទ្ងេើនការរបតងរបយ្ត្នានទ្រចើនទ្ាយង ។ ោធមមតា វារត្ូវការ 30 នទីទ្ែើមបីចូលែល់ចរនា្ម ។ ោត្ិកាទ្ វាុីនានកនតងទរមង់ោទ្រចើន (កាទ្ វ ណត្ ទ្ភសជជៈានហាគ ស ទ្ភសជជៈ
បយូវកាល ាំង សេរទ្ៅសូ ថានាំរោប់ ) និងកនតងបរិាែទ្ផ្សងៗ ។ ឧា រែ៍ បរិាែោត្ិកាទ្ វាុីនកនតងកាទ្ វមួយណពង (របណ ល 135 មីលីរកាម) គ្ឺរបណ លទឹកណត្ពីរឬបីណពង
ឬទឹកកូឡាត្មឬធមមតាបីឬបួនកាំបយុង ។ ការរស្តវរោវទ្សថានើ ការួមផ្សាំរវាងការទ្គ្ងមួយណភលត្ោមួយការទ្របើរាស់ោត្ិ កាទ្ ាវ ុីន គ្ឺានរបសិទភាិក ពបទ្ងេើនការរបងត របយ្ត្ោន ងការទ្របើរាស់ោត្ិ កាទ្ វ
ាុីនណត្មួយ ។
យុត្ាិស្តន្តសា ែូចោទ្បើកបងែួច ឬស្តាប់ត្រនតីឮៗ មិនណមនោ វិធីានរបសិទភាិក ពកនតងការរគ្ប់រគ្ងភាព ត្់ទ្នឿយទ្ទ ។ ពួកវារោន់ណត្បិត្ភាព ត្់ទ្នឿយរបស់ានកបទ្ណ្តាោះជីសននទ្ទ ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
46

មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

សរាប់សវុ ត្ថភាិ ពផ្ទេល់ខនលួ របស់ាកន ៖ រត្ូវរាកែថាត្ាំបន់ាាំងឡាយណ្តណែលានកវប់ទ្ែើមបីទ្គ្ងគ្ឺានសុវត្ថិភាព និងសនាិសខុ (ឧា រែ៍កណនលងចត្ឡានទ្ៅហាងណែលភលឺ និងកណនលងសរាប់ សរាក)
។ ណសវងរកត្ាំបន់ណែលានានកទ្ថ្មើរទ្ជើងទ្រចើន បទឧរកិែោា ទ្រចើនទ្កត្ើ ទ្ ើងទ្ៅកណនលងណែលានស្តកសីត្ចិ ។ បិទចទ្ងេៀង ទុកវត្ថាត នត្នមលកុាំ្យានកទ្ផ្សងទ្ ើញ ចាក់ទ្ស្តរាវ រ ទ្បកើ បងែចួ (្យ
ានខយល់ទ្ចញចូលទ្ពលនថ្ាទ្ៅា ។

5. កតាាទ្ផ្សងទ្ទៀត្ទ្ែមើ បីពចាិ រណ្ត
A. ការទ្របើរាស់ោនយនា និងទ្ពលទ្ធកាវើ រទ្រកាយពីទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ តាមយនាទ្ហាោះ
ការងងុយទ្គ្ងទ្ោយស្តរការផ្ទលស់បាូរទ្ពលទ្វលាគ្ឺោស្តថនភាពណែលានកទ្ធវើែាំទ្ែើរជីចជួបរបទោះទ្ពលទ្ហាោះទ្ ើរឆ្លងកាត្់ត្ាំបន់ទ្ាយង ។ និទ្ោជិកាាំងាស់ណែលទ្ធវើែាំទ្ែើរតាមយនាទ្ហាោះ ោានារោត្ិ
មួយយប់ឬការទ្ហាោះទ្ ើរណែលសរមបសរមួលត្ាំបន់ទ្ាយងខាលាំង ឬមកែល់យប់ជីចានការងងុយទ្គ្ងទ្ោយស្តរការផ្ទលស់បរាូ ទ្ពលទ្វលា និងភាព ត្់ទ្នឿយ ។
និទ្ោជិកាាំងទ្នោះមិនគ្ួរបញ្ញជមយូត្ូទ្រកាយពីការទ្ធវើែាំទ្ែរើ តាមយនាទ្ហាោះ ។
ែាំបូនមនសុវត្ថិភាពទ្លើផ្វលូ ថ្នល់សរាប់ានកែាំទ្ែរើ ណែលងងុយទ្គ្ងទ្ោយស្តរការផ្ទលស់បរាូ ទ្ពលទ្វលា ។
1. កុាំបញ្ញជាយ សុីនភាលមៗទ្ពលទ្ៅែល់ទ្ោលទ្ៅរបស់ានក ។ ហានិភ្យការបយោះទងគិចជីចខពស់ោពិទ្សសកនតងទីតាាំងណែលការទ្បើកបរទ្ៅថ្នល់ាខងទ្ទៀត្ ឬសញ្ញាណែលមិនធាលប់ស្តគល់ ។
2. ទ្ជៀសវាងការជួលោនយនាលុោះរតាណត្មិនានទរមង់ទ្ធែវើ ាំទ្ែើរទ្ផ្សងរសបោមួយត្រមូវការជីជីវកមម ោពិទ្សសទ្ពលមកែល់ភាលមទ្រកាយពីការទ្ធវើែាំទ្ែើរយូរ ។
ទ្សវាកមមែឹកទ្ៅមកកនតងត្ាំបន់ោទូទ្ៅានសុវត្ថិភាព ជីចទ្ជឿោក់ាន និងជទ្រមើសសមនឹងត្នមលសរាប់ការទ្ធែវើ ាំទ្ែើរទ្ៅសណ្តាោរ កណនលងទ្ធកាវើ រ ផ្េោះ ឬទ្ោលទ្ៅទ្ផ្សងទ្ទៀត្ ។
ណខសរថ្ទ្ភលើងទ្ៅ និងមកពីរពលានយនាទ្ហាោះគ្ួរណត្រត្ូវានទ្របើរាស់កនតងទ្ពលសមរមយ ។
3. ទ្បើានកមកែល់ផ្េោះយប់ទ្រៅ ឬទ្ពលរពលឹមពីការទ្ហាោះទ្ ើរយូរ ទ្រៀបចាំ្យនរណ្តាន ក់ទ្ៅយកានកទ្ៅរពលានយនាទ្ហាោះ ឬជិោះតាក់សុី ឬទ្សវាែឹកជញ្ជូនស្តធារែៈ ។
4. ទ្ពលនិទ្ោជិកមកែល់ទ្ពលរពលឹមទ្រកាយពីឆ្លងកាត្់មហាសមុរទជីត្លង់ទិក ឬការទ្ហាោះទ្ ើររយៈទ្ពលយូរទ្ផ្សងទ្ទៀត្ គ្ួរពិចារណ្តផ្ាល់ទ្ពលទ្វលាសរាកសមរមយមុននឹងចាប់ទ្ផ្ាើមទ្ធវើការ ។
ទ្ាយងទ្ធវើែាំទ្ែើរតាមយនាទ្ហាោះគ្ួរណត្រត្ូវានរាប់ោណផ្នកទ្ពលទ្ធវើការ ។
B. ស្តថនភាពសុខភាព
រត្ូវែឹង និងទ្រោងតាមនឹង សរាប់ស្តថនភាពសុខភាពណ្តមួយណែលជីចានឥទកិពលទ្លើសមត្ថភាពរបតងរបយ្ត្នរបស់ានកកនតងទ្ពលទ្បើកបរ (ឧា រែ៍ជមាឺទឹកទ្នមណផ្ែម ទ្លើស្ម ជមាឺទ្បោះែូង ការទ្កើត្ទុក
ការទ្គ្ងមិនែកែទ្ងាើម) ។ ានកជាំនញសុខភាពរបស់ាកន ជីចជួយានកទ្ោោះរស្តយោយ ងានរបសិទិកភាព និងោយ ងទទួលខុសរត្ូវោមួយស្តថនភាពរបស់ានក ។ ចុងទ្រកាយ
ានកទទួលខុសរត្ូវទ្ធកាវើ ររបតងរបយ្ត្នរត្ឹមរត្ូវ និងរាប់ណផ្នកធនធានមនុសសរបស់ានក ឬណផ្នកសុខភាពការងារ ទ្បាើ នកានស្តថនភាពជីចបងេ
ទ្រោោះថានក់ែល់ែាំទ្ែើរការសុវត្ថិភាពោនយនាទ្ពលទ្បើកបរទ្លើជីជីវកមមរកតម នុ ។ (ណផ្នកធនធានមនុសសគ្ួរណត្រត្ូវានាក់ទង ទ្បើការសរមបសរមួលការងារពិទ្សស ឬការងារជាំនួសរត្ូវានត្រមូវ ។)

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ឥទិពក លសុខភាពននភាពាសកមមយរូ ៖ ការកក្មកនងត សនសណវ៉ាន
ការទ្បើកបររយៈទ្ពលយូរ និងការទ្ធែវើ ាំទ្ែើររយៈទ្ពលយូរទ្ោយមិនានសកមមភាពរាងកាយក៏ានឥទិកពលសុខភាពផ្េតយណែរ ។
ការទ្ធវើែាំទ្ែើររយៈទ្ពលយូរតាមយនាទ្ហាោះានោប់ាក់ទងោមួយហានិភ្យការកក្មកនងត សនសណវ៉ាន ណែល្មកកណែលផ្ាតាំទ្រៅកនងត រាងកាយ ោធមមតាទ្ជើង ។ ទ្បើបាំណបកកាំែក វាជីចចូលទ្ៅសួត្
ណែលបណ្តាល្យបយោះពាល់សួត្ ឬស្តលប់ ។ សរាប់ែបាំ ូនមនការការពារ សូមទ្មើល http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/dvt/prevention.html ។

C. ការទ្របើរាស់ថានាំ
ថានាំតាមទ្វជជបញ្ញជ និងទិញទ្ៅកណនលងខលោះជីចបងេ្យងងុយទ្គ្ង ។ ពិភាការាល់ឥទិកពលរបស់ថានោាំ មួយានកជាំនញសុខភាពរបស់ានក ឬឱសថ្ការើ ។
ជីនរាល់ស្តលកសញ្ញាថានាំទិញទ្ៅកណនលងទ្ែើមបីែឹងថាការងងុយទ្គ្ងជីចោឥទិកពលរបស់ថានាំ ។ ទ្បើានកកាំពុងចាប់ទ្ផ្មាើ ទ្របើថានាំថ្មី ទ្មើលពីរទ្បៀបណែលថានាំានឥទកិពលទ្លើានកមុនានកទ្របើរាស់វាទ្ពលកាំពុងទ្បើកបរ ។
វាោទាំនួលខុសរត្ូវរបស់ានកកនតងការរបកាន់ការរបតងរបយ្ត្នាាំងទ្នោះ ។ ានកមិនគ្ួរទ្បកើ បរសរាប់រកមត នុ ឬជីជីវកមមទ្ផ្សង ទ្បាើ កន កាំពងុ ទ្របើរាស់ថានាំណែលបណ្តាល្យងងុយទ្គ្ង ។
D. ទ្ន្តសសា
ទ្រសតសទ្ៅកណនលងទ្ធវើការ និងទ្ៅផ្េោះ និងជទ្ាលោះជីចបងេ្យពិាកទ្គ្ង្យសេប់ និងជីចបងេ្យទ្គ្ងមិនរគ្ប់រគ្ប់ និងាសមត្ថភាពទ្ផ្ទាត្ជីរមមែ៍ទ្លើការងារកាំពុងទ្ធវើ ។ ទ្បើានកានទ្រសតស
ឬជទ្ាលោះករមិត្ខពស់ទ្ៅកណនលងទ្ធវើការ ឬទ្ៅផ្េោះ ាក់ទងានកជាំនញសុខភាពផ្លូវចិត្ា រគ្ូទ្ពទយរបស់ានក ឬកមមវិធីជាំនួយនិទ្ោជិក[បញ្ចូលទ្្មោះរកតម ុន]របស់ានកណែលានផ្ាល់ជូន ។
E. ជីហារ និងទ្ភសជជ៖
"ជីហារណែលានោត្ិកាបូាុីរោត្ខពស់"ខលោះានោប់ាក់ទងនឹងការទ្គ្ងមិនលក់ ។ ទ្ជៀសវាងការញាត ជីាំ ហារទ្រចើន ិរ នរប ឬបាំពង ោពិទ្សសបីទ្ាយងមុនទ្គ្ង ។ ជីហារណែលរំខានការទ្គ្ង
រាប់បញ្ចូលាាំងជីហារបាំពង ខេឹមស ទឹកទ្បយងទ្ាយោះ និងសុកូឡា ។ សរាប់ែាំបូនមនពីការញាត ាំទ្ែើមបីថាមពលរទរទង់ សូមទ្មើលទ្ៅ “ការញាត ទ្ាំ ែមើ បីថាមពលរទរទង់” (ខាងទ្រកាម) ។
ោត្ិកាទ្ វាុីនោទ្រគ្ឿងទ្ភាាចសនសររបស្តទ និងមិនផ្ាល់ថាមពលែល់រាងកាយទ្ទ ។ វាជីចផ្ាល់ការគ្ិត្ខុសពីថាមពល សងេត្់សញ្ញាឃាល នធមមោត្ិ ។
ការទ្ វាុីនគ្ួរណត្ទ្របើរាស់កនតងបរិាែមធយម ។ ឥទកិពលបនេ ប់របស់វារាប់បញ្ចួលាាំងការាស់កាល ាំង ភាព្ប់ខឹង និងការខូចករមិត្ថាមពល ។
ទ្រគ្ឿងរសវឹងោភានក់ងារណកណរបជីរមមែ៍ណែលនឹងពរងីកឥទកិពលននភាព ត្់ទ្នឿយ ។ ការផ្ឹកទ្រគ្ឿងរសវឹងមុនទ្ពលទ្គ្ងជីចរំខានែាំទ្ែក ែូចណែលវាបយោះពាល់ករមិត្សេរកនតង្ម ។
កុទ្ាំ បកើ បរោនយនាទ្រកាយពីផ្កឹ ទ្រគ្ឿងរសវឹងបរិាែណ្តក៏ទ្ោយ ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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ការញាត ទ្ាំ ែមើ បីថាមពលរទរទង់
វិទាស្តថនែាំទ្ែើរការមនុសសផ្ាល់ានុស្តសន៍ែូចខាងទ្រកាមាក់ទងនឹងការញាត ាំទ្ែើមបីថាមពលរទរទង់ ៖
ទ្របើាត្នែ ឬមួយកាាប់នែទ្ែើមបីាយន់ស្តមនទាំ ាំរត្ឹមរត្ូវសរាប់រកតមជីហារនីមួយៗ ។
រសនមយចាន ណែលានណចកោបីណផ្នកែូចសញ្ញាសនាភាិ ព ។ ានកណនលងសរាប់រាាំកាាប់នែ ពីរសរាប់រោប់ធញ្ាោត្ិ ពីរសរាប់ណផ្លទ្វើ និង/ឬបណនល និងមួយសរាប់របូទ្ត្ាុីន ។
ឥលូវចាប់ទ្ផ្ាើមរសនមជីហារទ្ពលរពឹកទ្លចាើ នកាាប់នែរបស់ានក ។ ានកជីចានពងាន់ទ្ចៀនមួយកាាប់នែ នាំបុ្ងមួយចាំែិត្ ប៊ឺរើរសស់មយួ កាាប់ និងទឹករកូចរចាច់មយួ ណពង/មួយកាាប់ ។

ទ្រកបរសោត្ិជីហារទ្ពលរពឹកទ្នោះទ្ោយទាំពារជីហាររបស់ានកយឺត្ៗ ោក់សមរបស់ានកចុោះទ្ៅចទ្នលោះទ្ពលទាំពារ និងចូលរួមការសនេន ។ ជីហារទ្ពលរពឹក "រាាំកាាប់នែ"
ានញាត ាំាស់កនតងរយៈទ្ពលមួយទ្ាយងននការភាាក់ នឹងចាប់ទ្ផ្ាើមបាំណលងជីហារសរាប់ទ្ពលនថ្ា និងផ្ាល់ត្ុលយភាពននស្តរធាត្ុចិញ្ចឹមសរាប់ត្រមូវការសរើរស្តន្តសារបស់ាកន ។
ការកាំែត្់ទ្ពលទ្វលាោាវៗី ាាំងាស់ ។ ទ្ែើមបីរទរទង់ថាមពលរបស់ានកទ្ពញមួយនថ្ាោយងានរបសិទិកភាព ានកគ្ួរណត្ញាត ាំត្ិច និងញឹកញាយ ប់ ។ រវាងជីហារ ានកជីចរត្ូវការជីហារសាំរន់សខុ ភាពបនាិច (របណ ល 100150 កា ូរើខពស់បាំផ្ុត្) ទ្រៀងរាល់ពរី ទ្ៅបីទ្ាយង លែសរាប់ជីហារសាំរន់ណែលានោត្ិសេរាប ែូចោទឹកទ្ោោះទ្ោជូរ ណផ្លណាបរពិខត្សាួត្ ណផ្លទ្ាយម ឬបណនលោមួយប្រសណែា កែី ។ ជីហារសាំរន់មិនណមនទ្ធវើ្យណឆ្ែត្ទ្ទ
ជាំនួស្យ ានកគ្ួរណត្ទ្របើពួកវាទ្ែើមបីឆ្លងចទ្នលោះរវាងទ្ពលជីហារ និងរកាករមិត្ថាមពលរបស់ានក ។
ោយ ងោក់ចាស់ ានកមិនចង់មិនញាត ាំាីទ្លើសពីបួនទ្ាយងទ្ទ ែូទ្ចនោះទ្រោងទុកោមុនទ្ពលានកទ្ធវើែាំទ្ែរើ និងចងចាាំថាានកោានករគ្ប់រគ្ងជីហាររបស់ានក ។ ស្តរចិញ្ចឹមលែណគ្ងាយរសួល ទ្បើានកចងចាាំថាញាត ាំត្ិច ញឹកញាយ ប់
និងទ្របើឧបករែ៍វាស់ងាយរសួលរបស់ានក ។
សរាប់ព្ត្៌ានបណនថម ចូលទ្គ្ ទាំព្ររបស់វិទាស្តថនែាំទ្ែើរការមនុសស http://www.hpinstitute.com/ ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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6. ធនធានសាថ រៈ
A. ‘សាំទ្ែសើ ពាី ទ្ី ោលនទ្ោាយរបស់រោា ភិាល’ សាពី ាី កន ទ្បកើ បរណែល ត្់ទ្នឿយ
ការរស្តវរោវការទ្គ្ងសងគមាុឺរ៉ាុប ានបទ្ងេើត្សាំទ្ែើសាីពីទ្ោលនទ្ោាយរបស់រោា ភិាលណែលានចាំែងទ្ជើង ភាពងងុយទ្គ្ងទ្ពលទ្បើកបរ ណែលផ្ាល់ការសទ្ងខបលែននភសាតតាងវិទាស្តន្តសាណែលាក់ទង
នឹងការទ្បើកបរទ្ោយងងុយទ្គ្ង និងទ្សនើពីវិធីស្តន្តសាជីកបបកិរិោ និងបទ្ចចកទ្ទសសរាប់ទ្លើកពីានកទ្បើកបរណែល ត្់ទ្នឿយកនតងទីតាាំងាងគការ ៖
http://www.esrs.eu/fileadmin/user_upload/publications/Livre_blanc_VA_V4.pdf ។
B. កមមវធិ កាី ររគ្ប់រគ្ងភាព ត្់ទ្នឿយជីទ្មរិកខាងទ្ជងើ
ានបទ្ងេើត្រួមោន ទ្ោយរកសួងការែឹកជញ្ជូនជីទ្មរិក និងែឹកជញ្ជូនកាណ្តោ កមមវិធីការរគ្ប់រគ្ងភាព ត្់ទ្នឿយជីទ្មរិក ខាងទ្ជើង (www.nafmp.com) ផ្ាល់វគ្គសិកាតាមាុីនធឺទ្ែត្ឥត្គ្ិត្នថ្ល
និងធនធានសាថ រៈទ្ែើមបីជយួ រកតម ុនែឹកទាំនិញ ានកទ្បើកបរ និងានកទ្ផ្សងទ្ទៀត្កនតងចងាវក់ផ្គត្់ផ្គង់ទ្ែើមបីរគ្ប់រគ្ងានកទ្បើកបរណែល ត្់ទ្នឿយានលែរបទ្សើរ ។
សាថ រៈាាំងទ្នោះរត្ូវានបទ្ងេើត្ោបឋមសរាប់ឧសា កមមែឹកជញ្ជូនទាំនិញ បយុណនាពួកវាក៏ានរបទ្ោជន៍ផ្ងណែរសរាប់រកតម ុនទ្ផ្សងទ្ទៀត្ណែលនិទ្ោជិកទ្បើកបរមកទ្ធវើការ ។
របធានបទននកមមវិធីការរគ្ប់រគ្ងភាព ត្់ទ្នឿយជីទ្មរិកខាងទ្ជើងរាប់បញ្ចូលាាំង ៖



រទ្បៀបបទ្ងេើត្វបបធម៌រកតម នុ ណែលោាំរទកាត្់បនថយានកទ្បើកបរណែល ត្់ទ្នឿយ
ការាប់រំការរគ្ប់រគ្ងភាព ត្់ទ្នឿយសរាប់ានកទ្បើកបរ រគ្ួស្តររបស់ានកទ្បើកបរ ានករគ្ប់រគ្ងនិងានករបត្ិបត្ាិែកឹ ជញ្ជូន ានកែឹកជញ្ជូន/ានកទទួល និងានកណចកសាំបុរត្




ការពិនិត្យ និងការពាាលវិបត្ាិទ្គ្ង
ានកទ្បើកបរ និងការកាំែត្់ការទ្ធវើែាំទ្ែរើ



បទ្ចចកវិទាការរគ្ប់រគ្ងភាព ត្់ទ្នឿយ

C. បទបញ្ញាត្ាសិ ពាី ទ្ី ពលទ្ធកាវើ រ និងសរាកកនងត ស រែាជីទ្មរិក និងស ភាពាឺរប៉ាុ
បទបញ្ញាត្ាិជីទ្មរិកសរាប់ការបញ្ញជឡានែឹកធាំៗ និងរថ្យនារកតង ៖ http://www.fmcsa.dot.gov/rulesregulations/administration/fmcsr/FmcsrGuideDetails.aspx?menukey=395
ព្ត្៌ានពីគ្ែៈកមមការាុឺរ៉ាុបសាីពីបទបញ្ញាត្ាិទ្ពលទ្ធវើការ និងសរាក ៖ http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/working_time_en.htm

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

ទ្សចកាបី ណនថម C2 ៖ ទ្ោលការែ៍ត្រមង់ទសិ សាាី ពាំ កាី ររគ្ប់រគ្ងការទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ
1. ាវោី ការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ ?
ការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរគ្ឺោែាំទ្ែើរការសរាប់ការទ្រៀបចាំ និងរបត្ិបត្ាិភាពចាាំាច់កនតងការែឹកជញ្ជូនទ្លើែីទ្ោយរសបទ្ៅតាមត្រមូវរាល់ការសុខភាព សុវត្ថិភាព សនាិសុខ និងបរិស្តថន ។
ការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរជីចបាំណបកោបីវគ្គ ៖
A. ទ្រោងការទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ
ទិែាភាពណែលរត្ូវានទ្លើកទ្ ើងកនតងទ្រោងការទ្ធវើែាំទ្ែើររាប់បញ្ចូលាាំង(កនតងចាំទ្ណ្តមទ្ផ្សងៗទ្ទៀត្) ៖
a. កាំែត្់ទ្បើការទ្ធវើគ្ឺចាាំាច់ និងទ្ពលណែលទ្បើកបរ ទ្ពលសរាក ទ្ាយងទ្បើកបរ និងទ្ធកាវើ រ
b. ោនយនាាវីណែលរត្ូវទ្របើ ទ្ ើយវាានស្តថនភាពសមសមយ និងរត្ឹមរត្ូវទ្ទ
c. ត្រមូវការសមត្ថភាព និងជាំនញានកទ្បើកបរ
d. ទ្ៅតាមផ្លូវណ្ត ទ្ យើ វប់សរាកកណនលងណ្ត ។
កូនទ្ស្តរណែលរបគ្ល់ជូនននែាំទ្ែើរការការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរគ្ឺគ្ទ្រាងការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរ ។ ោធមមតា ានកណចកសាំបុរត្ ានករគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរ ឬានកទ្បើកបរចងរកងគ្ទ្រាង
ការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរ ។ មុនការរបត្ិបត្ាិការទ្ធវើែាំទ្ែើរ ានកទ្បើកបរគ្ួរណត្រត្ូវានរាប់្យចាស់លាស់(ឬែឹង)ាាំពីការទ្ធវើែាំទ្ែើរ និងហានិភ្យណែលជីចាន រាប់បញ្ចូលាាំងវិធាន
បនថូរបនថយែូចណែលានទុកឯកស្តរកនតងគ្ទ្រាងការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរ ។
B. របត្ិបត្ាកាិ រទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ
ានកទ្បើកបរទទួលខុសរត្ូវការរបត្ិបត្ាកាិ រទ្ធវើែាំទ្ែើររសបោមួយគ្ទ្រាងការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែរើ ណែលានយល់រសមោន បយុណនាានកទ្ផ្សងជីចរត្ូវការចូលរួមណែរ ។ ឧា រែ៍ គ្ទ្រាង
ការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែរើ ជីចរាប់បញ្ចលូ ាាំងការទ្រៀបចាំសរាប់និត្ិវិធី "Man Lost" ណែលជីចរត្ូវានចាប់ទ្ផ្ាើមទ្ោយានករគ្ប់រគ្ង ការទ្ធវើែាំទ្ែើរ ។ វាាក់ទងទ្ៅទ្ពលទ្បើកបរឆ្លងកាត្់ត្ាំបន់រទ្ហាោា ន
ឬារិភូត្ រាប់បញ្ចូលាាំងត្ាំបន់ណែលោម នទ្សវាទូរស្ពេ ។
C. ការបញ្ឈប់ការទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ
ការបញ្ឈប់ការទ្ធវើែាំទ្ែរើ រត្ូវរាកែថាកមមវត្ថនត នការទ្ធវើែាំទ្ែើររត្ូវានបាំទ្ពញ និងជីចចាប់ទ្មទ្រៀនណែលជីចទ្ធវើ្យែាំទ្ែរើ ការការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែរើ របទ្សរើ ទ្ ងើ និង/ឬគ្ទ្រាងសរាប់ការទ្ធវើែាំទ្ែរើ ន
ទ្ពលានគ្ត្ ។
2. ទ្ ត្ុារវី ត្ូវានការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ ?
ការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើររត្ូវានទ្របើរាស់ទ្ែើមបីការពារផ្លវិាកសនាិសុខ HSSE ណែលមិនចង់ានននការែឹកជញ្ជូនតាមែីទ្ោក ។ ថានក់ទ្លើណែលទទួលខុសរត្ូវសរាប់ការទ្បើកបរាន ក់ៗសរាប់ជីជីវ
កមមរកតម ុនណែលទទួលខុសរត្ូវសរាប់ការរាកែថាគ្ទ្រាងការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើររត្ូវានទ្រៀបចាំរួចរាល់ទ្ពលណែលរត្ូវការ ។ នរណ្តាន ក់ទ្បើកបរោនយនារកតម ុន ឬទ្បើកបរសរាប់ជីជីវកមមរកតម
ុនគ្ឺទទួលខុសរត្ូវសរាប់ការបាំទ្ពញត្រមូវការននគ្ទ្រាងការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរទ្ពលណែលរត្ូវការ ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
51

មគ្គ ទ្ទេ សក៍ណែនាំពិស្តារទ្្ពោះទ្ៅកាន់សុវត្ថ ភា
ិ ពផ្ល វូ ថ្នល់
(ROAD SAFETY™) របស់ NETS

គ្ាំនត្ិ ពិចារណ្តខលោះសរាប់គ្ទ្រាងការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ រាប់បញ្ចលូ ាាំង ៖
A. ការទ្លកើ ទ្ ងើ និងកណនលងបទ្ញ្ញច (ណែលាន)
 កណនលងទ្លើកទ្ ើង និងោក់ចុោះ រាប់បញ្ចូលាាំងការវាយត្នមលទីកណនលង និងទ្រោោះថានក់ទីកណនលង
 ការទ្លើកទាំនិញទ្ ើងោនយនា (ានកែាំទ្ែើរ លាំនឹងផ្លិត្ផ្លបនេតកនិងទាំនិញ ទ្រោោះថានក់ននការទ្លើកទាំនិញ)


របទ្ភទននោនយនាចាាំាច់សរាប់ការទ្ធវើែាំទ្ែរើ និងស្តថនភាពថ្នល់ណែលស្តកសមនឹងោនយនា

B. ការទ្រត្ៀមខលនួ របស់ាកន ទ្បកើ បរ
 ភារៈកិចចទ្បើកបរ និងទ្ពលសរាក
 សមត្ថភាព និងភាពាាំាាំរបស់ានកទ្បើកបរ រាប់បញ្ជូលាាំងការពិចារណ្តពីភាពទ្នឿយ ត្់
C. ផ្លវូ ណែលានានុញ្ញាត្
 ទ្រោងផ្លូវ (ជីចណវងោងផ្លវូ កាត្់ទ្ែើមបីទ្ជៀសវាងពីទ្រោោះថានក់)
 ជីចរសបទ្ៅតាមការងារទ្បើកបរ និងទ្ពលសរាក
D. ាត្ាសញ្ញាែននផ្លវូ ទ្រោោះថានក់ និងការរគ្ប់រគ្ង
 ទ្រោោះថានក់សុវត្ថភាិ ពទូទ្ៅ រាប់បញ្ចលូ ាាំងរចនសមព្នកកងនត របទ្ទស បរិស្តថន រែូវកាល ស្តថនភាពជីកាសធាត្ុ (ធូលី រពិល ទឹកកក ទ្ភលៀង ា្ពវ) ការទ្បើកបរទ្ពលយប់ (បនថយការទ្មើលទ្ ញើ )
ោទ្ែើម ។


សរាប់ស្តថនភាពទ្រោោះថានក់ែូចោការបិទផ្លូវ ចាំែុចរបសពវទ្រោោះថានក់ ទ្លបឿនកាំែត្់ ស្តថនភាពផ្េតយននផ្លូវ ស្តពន ការសាែ ត្ផ្លូវខាងមុខោទ្ែើម ។




សរាប់ទ្រោោះថានក់សនាិសុខចាស់លាស់
ការានុវត្ាការទ្បើកបរកនតងត្ាំបន់ មូលទ្ ត្ុណែលបងាទ្ ើងទ្ផ្សងៗទ្ោយទ្ពលនថ្ា និង/ឬឥទកិពលនថ្ាកនតងសាា ៍ រពឹត្ាិការែ៍ោត្ិ និងស្តសន ានកទ្ថ្មើរទ្ជើង និងសត្វធាំៗទ្ៅទ្លើផ្វលូ

E. ែាំទ្ែរើ ការទាំនក់ទនាំ ង
 គ្ទ្រាងផ្លូវ និងការផ្ទលស់បរាូ ការទ្រត្ៀមទ្ឆ្យលើ ត្បសទ្ន្តងាគោះបនេ ន់ ការងាកទ្ចញ និងការទ្ៅែល់

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ នជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។
វាត្តូវបានផ្ត លជ
់ ូ ន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន យ
ើ ទ ំងបណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ភា
ិ ពចរាចរណ៍
និងទ ំងត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទ ំងឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័តមា
៌ នននេះន ើយ។
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ទ្្មោះននានកែាំទ្ែរើ

គ្ទ្រាងការរគ្ប់រគ្ងការទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ

ការទ្ធវើែាំទ្ែើរករមិត្ខពស់ ការពិនិត្យកណនលងទ្ោយានករគ្ប់រគ្ងទូទ្ៅ និងានករបឹកា HSE និងរត្ ប់មកវិញ ។

ទ្ត្ើការទ្ធវើែាំទ្ែើរទ្នោះចាាំាច់ទ្ទ? ទ្ ត្ុាវី?

ាទ/ចាា៎ស ត្រមូវការតាមកិចចបនា

1 Mike Smith

ទ្ត្ើជីចបញ្ចូលោមួយការទ្ធវើែាំទ្ែើរទ្ផ្សងទ្ទៀត្ទ្ទ? ទ្បើ

មិនជីច មិនានការទ្ធវើែាំទ្ែើរទ្ផ្សងទ្ទៀត្ទ្ទនថ្ាទ្នោះ

2

ទ្ត្ើរត្ូវការទ្បើកបរទ្ពលយប់ទ្ទ? ទ្បើរត្ូវការ

មិនាច់

3

ទ្្មោះននានកសណមាងោការទ្ធវើែាំទ្ែើរ

Joe Mitchell

កាលបវិទ្ចទឆ ទ្ចញែាំ

ទ្ពលទ្វលាទ្ចញែាំទ្ែើ

ទ្ត្ោ
ើ នយនាស្តកសមោមួយការ

ទ្្មោះានកទ្បើកបរសាំខាន់ (និងរកមត នុ

ទ្ែរើ

រ

ទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ ទ្ទ?

04/25/11

07:30

ានកទ្បកើ បរជាំនសួ ?

ការពិពែ៌ន

12345678

ទ្លខទូរស្ពេ៖

4

ទ្ត្បើ ្ែណទ្បកើ បររបស់ាកន ទ្បកើ បរានសុពលភាពសរាប់ោន

ទ្ត្ាើ នការបែាត ោះបណ្តាលការការ

ទ្បោើ ានកទ្ យ ការ)

យនា និងរបទ្ទសទ្ទ?

ពារទ្បកើ បរសរាប់ាកន ទ្បកើ បរទ្ទ

ាទ/ចាា៎ស

Dave River

ាទ/ចាា៎ស

ាទ/ចាា៎ស (10/10/11)

ទ្ោលទ្ៅផ្លវូ /ត្ាំបន់សរាក

មកែល់ ទ្ាយង

ទ្ចញែាំទ្ែរើ ទ្ាយង

ការិោល្យ Smithtown – Saltflat

09:15

Saltflat - កណនលង Brownsville

11:00

ទ្លខសាគ ល់ោនយនា

88-XT-VD

09:45

សរាក វប់?

ាទ/ចាា៎ស

ទ្ត្ត្ើ រមូវ្យានការា

ានែឹងទ្រោោះថានក់ែល់ទ្ោលទ្ៅ/ត្ាំបន់សរាក និងវិធានបនថរូ បនថយ ការណែនាំចាស់លាស់

ក់ទងទ្ទ?

(ឧា រែ៍

ាទ/ចាា៎ស

បនថយទ្លបឿនសរាប់ការទ្ធវើផ្លូវទ្ៅគ្ី ណូ មយត្ទី 100 ហាងកាទ្ វ Starbucks

ាទ/ចាា៎ស

សនាិសុខវាស់ណវងទ្ៅរចកាវ រចូលទីកណនលង រត្ូវការប្ែណានុញ្ញាត្
ត្ថទ្លខាានកទ្បកើ បរ(លុោះរតាណត្ានកទ្បើកបរក៏ោានករគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរ)

ទ្ត្កាើ រទ្ធែវើ ទ្ាំ ែរើ ានលែទ្ទ ទ្បាើ ត្់ ទ្ ត្ុា?វី

ាត្់ទ្ទ ។ ការទ្ធវើែាំទ្ែើររត្ូវានពនាទ្ពលទ្ោយស្តរការទ្ធផ្វើ លូវបណនថមរវាង Saltflat និងទីកណនលង ។ ទ្ពលទ្វលាមកែល់ គ្ឺ 11:25 ។
ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និងទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ
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ការទ្ឆ្យលើ ត្បការសទ្រងាគោះបនេ ន់

(ឧា រែ៍ ព្ត្៌ានាក់ទងលមែិត្ ត្ាំបន់ោច់រសោលណែលោម នទ្សវាទូរស្ពេ ោទ្ែើម ។)

ានករគ្ប់រគ្ងការទ្ធវើែាំទ្ែើរ ៖ 12345678 ានករគ្ប់រគ្ងសនាិសុខ - John Wayne ៖ 23456 6789 ានករគ្ប់រគ្ងទីកណនលង - Rob Keens ៖ 34560987 ។ ទ្សវាទូរស្ពេទ្ពញ ។
សនាសិ ខុ

(ឧា រែ៍បលន់យនាទ្ហាោះ ការលួច ករែីទ្ចារលួច-ទាំនិញ ោនយនា ោទ្ែើម ។)

Starbucks កនតង Saltflat ានពាកយចចាមជីរាមសរាប់ការោស់ោនយនា ។ មិនរត្ូវទុកវត្ថតផ្ទេល់ខលួនណែលជីច្យស្តធារែៈជនទ្មលើ ទ្ ញើ ចាក់ទ្ស្តរាវ រោនយនា ។
ទីតាាំង និងទ្ពលទ្វលា

បរិស្តថន និងស្តថនភាពកនងត ត្ាំបន់

(ឧា រែ៍ទ្ពលទ្វលាទ្បើកបរ ផ្លបយោះពាល់ននការទ្បើកបរទ្ពលយប់ទ្ោយមិនានទ្ភលើងបាំភលឺផ្លូវរត្ឹមរត្ូវ ការទ្បើកបរកនតងទ្ពល Ramadan ោទ្ែើម ។)

(ឧា រែ៍ ជីកាសធាត្ុ ស្តថនភាពផ្លូវ ោនយនាកិនទ្លើហានិភ្យ ោទ្ែើម ។)

ចរាចរែ៍ភាគ្ីទីបីណែលផ្ទលស់ទីទ្លឿនរវាង Saltflat និងទីកណនលង ។ ផ្លូវចទ្ងែៀត្ទ្ៅ Smiths Gap ។ សងឃឹមនឹងានា្ពវកនតង Smiths Gap ។ បនថយទ្លបឿន និងបទ្ងេើនចាា យទ្ែើមបីស្តកសម ។

ការទ្លកើ ទាំនញិ ទ្ ងើ /ការោក់ទនាំ ញិ ចុោះ

(ឧា រែ៍ ហានិភ្យពិទ្សសោលទកផ្លននគ្ាំរូទីតាាំងាត្ិថ្ិជន ោទ្ែើម ។)

ទ្រកាយពីចូលទីកណនលង ផ្លូវបត្់ខាងទ្ឆ្វងទីមយួ ានណផ្ទ្លកើ ទាំនិញទ្ ើងទ្ៅខាងទ្ឆ្វង ។ របយ្ត្កាន រផ្ទលស់ទី HGV កនតងត្ាំបន់ទ្នោះ ។

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន “កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន
ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និងទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុសត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ
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ទ្សចកាបី ណនថម D1: គ្ាំរបូ ញ្ជពី និ ត្ិ យោនយនា
ទ្លខោនយនា ៖

ទ្្មោះានកទ្បកើ បរ

ការជីនឧបករែ៍វាស់ចាា យ

ទ្លខរថ្សទ្ណ្តាង ៖ (ទ្បើ

(គ្ី ូណមយត្) ៖

ាក់ទង)

ខាងទ្រៅ

ខាងកនងត

មិនានលិចឥនកនៈ ទ្របង ទឹក

ឧបករែ៍ និងរបោប់សងេ ់





ករមិត្ឥនកនៈ
សាព ធទ្របង
សាព ធខយល់ (ោនយនាធាន់)
មិនានទ្បើកទ្ភលើងរពានពែ៌រក ម

ពិនត្ិ យទ្មលើ ករមិត្ទឹកនន ៖

ការរគ្ប់រគ្ង



ទ្របងាយ សុីន



សុីទ្ផ្ល





ទ្របងន្តហាវាំង
ទ្របងាាំរាោយ ស
ទ្របងចងេូត្




ន្តហាវាំង
ផ្លិត្ទឹក



ទ្របងរបាប់ទ្លខាូត្ូ (ទ្បើាក់ទង)

ពិនត្ិ យទ្មលើ ករមិត្ទឹកនន ៖

AC/សទ្មងល ៖










ធុងទឹក និងករមិត្ធាត្ុរត្ោក់
ពិនិត្យទ្មើលគ្ាំរបធុងទឹករត្ូវានបិទ
ផ្លិត្ទឹក/ករមិត្ទឹកស្តបូ

ាយ សុីនរត្ោក់ែាំទ្ែើរការ
ឧបករែ៍ចាក់សទ្មលងែាំទ្ែើរការ

ករមិត្ទឹកជីសុត្ី ជីគ្ុយ

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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ពិនត្ិ យទ្មលើ របព្នទ្ក ភលើង ៖

កញ្ចកម់ ខុ /ផ្លត្ិ ទឹក





កាលចាប់ជីគ្ុយស្តែត្
ឧបករែ៍ទប់ជីគ្ុយ
ពិនិត្យទ្មើលទីតាាំង យវត សីប








ទ្ភលើងខាងមុខែាំទ្ែរើ ការ
ទ្ភលើងន្តហាវាំងែាំទ្ែើរការ
សញ្ញាបងាាញែាំទ្ែើរការ

ទ្ៅាីាងគយត ណខសរកវា៉ាត្់ និងកញ្ចក់



ទ្ភលើងថ្យទ្រកាយែាំទ្ែើរការ





ទ្ភលើងខាងទ្រកាយែាំទ្ែរើ ការ

ទីតាាំងទ្ៅាីាងគយត ានកទ្បើកបរ និងណខសរកវា៉ាត្់



ទ្ៅាីាងគតយានកែាំទ្ែើរ និងណខសរកវា៉ាត្់



កញ្ចក់

ផ្លិត្ទឹក
កញ្ចក់មុខ - ស្តែត្ និងមិនបិទាាំង

ពិនត្ិ យទ្មលើ ទ្ៅសូ

សាថ រៈសទ្រងាគោះបនេ ន់



ពិនិត្យទ្មើលបាំពង់ធុងទឹកត្ឹងលែ



Jack and accessories



ពិនិត្យទ្មើលណខសពានកងាារ



បាំពង់ពនលត្់ាគ្គិភ្យ





ពិនិត្យទ្មើលផ្លិត្ទឹកមិនាន់ខូច
កង់– ពិនិត្យទ្មើលសាព ធរត្ឹមរត្ូវ
ជទ្រ រកឡាាបបបរា 1.6 មីលីណមយត្




ឧបករែ៍សទ្រងាគោះបឋម
សញ្ញារពានទ្រោោះថានក់រាងរត្ីទ្កាែ




គ្ាំរូរកឡាសុីោន
មិនានោច់ទ្រៅ ពក ទ្ាយង រោយ ស់ រមួល

ត្ួោនយនា

រថ្សទ្ណ្តាង (ទ្បាើ ន)



មិនានខូត្ខាត្



មិនានខូត្ខាត្




ទ្លើកទាំនិញទ្ោយសុវត្ថិភាព
ទ្ភលើង និងចាំណ្តាំងផ្ទលត្ - ស្តែត្





ទុទ្ោន្តហាវាំង
ត្ាំែរាគ្គិសនី
Coupling Security

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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ភាពខូចទ្ផ្សងទ្ទៀត្ណែលានកត្់ទុក ៖

ត្ថទ្លខារបស់ានកទ្បើកបរ ៖

សទ្សរ សូនយ ទីទ្នោះទ្បើមិនានខូច

រាយការែ៍ានទទួលទ្ោយ ៖....................................................
ត្ថទ្លខា ៖…………………………………………………………………

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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ទ្សចកាបី ណនថម E1 ៖ ANSI/ASSE Z15.1—2012
ការានុវត្ាសវុ ត្ថភាិ ពសរាប់ការបញ្ញជាយ សុនី ោនយនា
សាង់ោទូទ្ៅទ្នោះរត្ូវានបទ្ងេើត្ទ្ ើងទ្រកាមការណែនាំននសុវត្ថិភាពវិសវករននសងគមជីទ្មរិក និងយល់រពមទ្ោយវិទាស្តថនសាង់ោោត្ិជីទ្មរិក ។
វាផ្ាល់នូវការានុវត្ាសរាប់ការបញ្ញជោនយនាទ្ោយសុវត្ថិភាពជាំនួស្យនិទ្ោជក រាប់បញ្ចូលាាំង ៖


និយមន្យ ការរគ្ប់រគ្ង ភាពោានកែឹកនាំ និងរែាាល





បរិស្តថនែាំទ្ែើរការ
ការពិចារណ្តានកទ្បើកបរ
ការពិចារណ្តោនយនា



ការរាយការែ៍ និងការវិភាគ្ទ្រោោះថានក់

ការានុវត្ាាាំងទ្នោះរត្ូវានរចនទ្ ើងសរាប់ទ្របើរាស់ទ្ោយានកានទាំនលួ ខុសរត្ូវសរាប់រែាាល និងការបញ្ញជាយ សុីនោនយនាោណផ្នកននែាំទ្ែើរការាងគការ ។
https://www.asse.org/shoponline/products/Z15_1_2012.php

ព័ត៌មានននេះត្តូវបានផ្ត ល់ជូនជាភាពគួ រសមនោយបណ្ត
ត ញននោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្ល ួននិងដល់សាធារណជនទូ នៅផ្ងដដរ។ វាត្តូវបានផ្ត ល់ជូន
“កនុងសភាពនដើម” នោយមិនបានតំណ្តងឬធានាចំន

េះភាពត្តឹមត្តូវរបស់វាន ើយ ន ើយទង
ំ បណ្ត
ត ញនិនោជកនដើមបីសុវតថ ិភាពចរាចរណ៍ និង

ទង
ំ ត្ក ុម ុនដដលចូ លរ ួមចំដណកទង
ំ ឡាយមិនទទួ លខ្ុស ត្តូវចំន

េះខ្ល ឹមសារឬបនត្មើបត្មាស់ននព័ត៌មានននេះន ើយ។
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