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បញ្ហា ទាក់េងនឹងការម្រគប់ម្រគងអនាម័្យ “ការម្រគប់ម្រគងអនាម័្យ” 

បញ្ហា ចម្បងទាក់េងនឹងកិចចការងារធរៀបចំ “ការធរៀបចំអាហារនិងធេសជជៈ” 

បញ្ហា ចម្បងទាក់េងនឹងម្របេិបេត ិការធសវាកម្មអេិថិជន “ធសវាកម្មអេិថិជន”

ដូចគ្នន ធនោះប្ដរ ឯកសារសិកាធនោះម្រេវូបានបធងក ើេធ ើងធោយម្៉ុមជំនាញទាងំបីធនោះ។

　<ធសចកត ីធ ត្ើម្>

"ឯកសារសិកាសម្រាប់ការធ វ្ ើធេសត វាស់សទ ង់ជំនាញសម្រាប់វស័ិយធសវាកម្មម្ហ បូអាហារ" ទាងំធនោះប្ែនំាអំពី

ចំធែោះដឹងនិងជំនាញមូ្លោា នម្រគឹោះប្ដលទាម្ទារឲ្យានសម្រាប់បំធពញការងារធៅកន ុងវស័ិយធភាជនីយោា ន។

 ធៅធម្រកាម្េម្រមូ្វការរបស់ប៉ុគគលិកជំនាញឯកធេស (ⅰ) ។ ធលើសពីធនោះធៅធេៀេ វាកយស័ពទជប ៉ុនប្ដលម្រេូវ

បានធម្របើធៅកន ុងឯកសារធដើម្ គឺជាេម្រមូ្វការមូ្លោា នម្រគឹោះមួ្យប្ដលអាចយកធៅធម្របើម្របាស់កន ុងការបំធពញ

ការងារធៅកន ុងវស័ិយធភាជនីយោា នធៅកន ុងម្របធេសជប ៉ុនបាន។

　ឯកសារធនោះប្ែនំាអំពី “ធសវាកម្មអេិថិជនេូធៅ” ប្ដលជាបញ្ហា ចម្បងទាក់េងនឹងធសវាកម្មបធម្រម្ើអេិថិជនប្ដល

ចំបាច់ម្រេវូានធដើម្បីបំធពញការងារធៅកន ុងវស័ិយធសវាកម្មម្ហ បូអាហារ។ ឯកសារធនោះប្ែនំាពីចំធែោះដឹងមូ្លោា នម្រគឹោះ

 ប្ដលចំបាច់សម្រាប់កិចចការងារ  ប្េធទាោះជាយ ង្ ានមល ឹម្សារមលោះអាចម៉ុសគ្នន ពីចាប់ធ្េងៗ ប្ដលអន៉ុវេតធៅ

កប្នលងប្ដលអនកធ វ្ ើការ។ ធនោះគឺធោយសារប្េ ានមល ឹម្សារមលោះគឺេម្រមូ្វធអាយានការបេ់ប្បនធៅតាម្កាលកៈធេសៈ

ននការងារប្ដលអនកបានធ វ្ ើធៅតាម្កប្នលងការងារ ប្េឈរធលើធគ្នលគំនិេប្ដលជាមូ្លោា នម្រគឹោះដូចគ្នន ។ កន ុងករែីធនោះ

 សូម្សធងកេធម្ើលចាប់ប្ដលម្រេវូបានអន៉ុវេតធៅកប្នលងធ វ្ ើការរបស់អនក។

ធេសត វាស់សទ ង់ជំនាញប្ដលបានទាម្ទារធដើម្បីេេួលបានសាា នភាពតំាងេីលំធៅសម្រាប់ប៉ុគគលិកជំនាញឯកធេស (ⅰ) 

រមួ្ានបីម្៉ុមជំនាញ។



Ⅰ． ចំធែោះដឹងអំពីធសវាកម្មអេិថិជន

1. ធសវាកម្មអេិថិជន

2. ម្របេិបេត ិការធសវាកម្មអេិថិជនមូ្លោា ន

3. អាកបបកិរយិធពលេេួលទានអាហារ 

4. ការធោោះម្រសាយជាមួ្យអេិថិជនប្ដលម្រេូវការជំនួយ 

5. ការរង់ចំសម្រម្យ (ការបធម្រម្ើ)  

6. ពាកយធសវាកម្មអេិថិជនមូ្លោា ន និងរធបៀបធម្របើម្របាស់វា 

Ⅱ． ចំធែោះដឹងអំពីអាហារ

1. អាប្ កស៉ុីអាហារ 

2. ចំ្េ់ការធលើធម្រគឿងម្រសវងឹ 

3. សារធាេ៉ុចិញ្ច ឹម្

4. រសជាេិ

5. ភាពសម្បូ រប្បបននម្ហ បូអាហារ

Ⅲ．ចំធែោះដឹងននការម្រគប់ម្រគងធភាជនីយោា ន

1. កិចចការធរៀបចំសម្រាប់នថៃធ វ្ ើការ និងការងារច៉ុងធា ងធ វ្ ើការ

2. ការងារសាា េ (ធៅខាងធម្រៅ ទ្ោះបាយ)

3. ចំធែោះដឹងធលើការេូទាេ់ជាសាច់ម្របាក់ និងមិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់

Ⅳ．ចំធែោះដឹងអំពីការធោោះម្រសាយការរអ ូ រទា ំ

1. ធោោះម្រសាយការរអ ូ រទារំបស់អេិថិជន

2. ធោោះម្រសាយសាា នភាពពាក់ព័នធនឹងវេថ ុប្ដលចូលកន ុងម្ហ បូ

Ⅴ． ចំធែោះដឹងទាក់េងនឹងការធ ល្ ើយេបបនាទ ន់

1. ការធ ល្ ើយេបម្របសិនធបើាននរ្ាន ក់ឈឺ

2. ការធ ល្ ើយេបកន ុងករែីានធម្រគ្នោះម្ហនតរាយ្ម្មជាេិ

ាេិកា



Ⅰ．ចំធែោះដឹងអំពីធសវាកម្មអេិថិជន



1. ធសវាកម្មអេិថិជន

ខាងធម្រកាម្ធនោះគឺជាឧទាហរែ៍ននលកខែៈមួ្យចំនួនននធសវាកម្មអេិថិជនធៅម្របធេសជប ៉ុន 

・ម្របជាជនប្េងប្េសាា េម្រគប់េីកប្នលងប្ដលអនកធៅ - ម្រគប់េីកប្នលង គឺសាា េនិងម្រសស់។

・ម្របជាជនជប ៉ុនរសួរាយ ានចិេតលា  និងគួរសម្្ស់

<កតាត សំខាន់ៗកន ុងការបងាា ញ omotenashi-no-kokoro  >

(A) ចងចំ kata ប្ដលម្រេវូបានធម្របើគឺធដើម្បីបងាា ញ omotenashi-no-kokoro

(B) អន៉ុវេតធដើម្បីឱ្យអនកអាចធម្របើម្របាស់់ kata បានម្រេឹម្ម្រេវូ

(1) លកខែៈននធសវាកម្មអេិថិជន

(លកខែៈធសវាកម្មអេិថិជនជាភាសាជប ៉ុន omotenashi-no-kokoro (សាម រេីបដិស ា្ រកិចច)" និងរធបៀបប្ដល

វាម្រេូវបានបងាា ញ -)

ធៅធពលធេញៀវធេសចរបរធេសចូលម្កម្របធេសជប ៉ុន ធេើានអវ ីប្ដលគួរឱ្យភាញ ក់ធ ា្ើលបំ ៉្ុេ?អនកធម្រចើនប្េ

លឺធគនិយយថា៖

ជនជាេិជប ៉ុនបានបែុ្ោះលកខែៈទាងំធនោះធៅកន ុងវបប្ម៌្របស់ពួកធគអស់រយៈធពលយូរ្ស់ម្កធហើយ។ ធហើយ

ពាកយទាងំធនាោះម្រេវូបានបងាា ញធៅកន ុងពាកយជប ៉ុនថា “omotenashi” ។ Omotenashi ានន័យថា“ បដិស ា្

រកិចច” ។ Omotenashi ប្ដលជាលកខែៈពិធសសននធសវាកម្មអេិថិជនធៅជប ៉ុន ម្រេវូបានធគធម្របើជាពាកយសំខាន់

មួ្យធៅកន ុងការធដញនថលសម្រាប់អូឡំពិកេូកយូ ។

វស័ិយធសវាកម្មម្ហ បូអាហារ (ធភាជនីយោា ន ជាធដើម្ ) គឺជាជំនួញបដិស ា្ រកិចចមួ្យម្របធេេប្ដលវាដូចគ្នន នឹង 

ស ា្ គ្នរ កបា ល់ដឹកអនកដំធែើរ និងសួនកម្ានតនានាជាធដើម្។ ដូធចនោះវាចំបាច់ម្រេវូាន 

omotenashi-no-kokoro ធៅកន ុងធសវាកម្មអេិថិជនធៅកន ុងធភាជនីយោា នជាធដើម្ ធោយសារវាអន៉ុញ្ហា េឱ្យ

ធយើងធម្របើម្របាស់ omotenashi។

វាានសារៈសំខាន់្ស់កន ុងការម្របកាន់ខាជ ប់នូវគំរនូនឥរយិបថប្ដលម្រេវូបានបធងក ើេធ ើង (ប្ដលធគធៅថា 

"ប្បបបេ") ធៅធពលបងាា ញ  omotenashi-no-kokoro ។ មែៈធពលប្ដលានប្បបបេជាធម្រចើនកន ុងការ

បងាា ញពី  omotenashi-no-kokoro ក៏ានេម្រម្ង់ជាមូ្លោា នមួ្យធៅថា (“ kata”) ប្ដលគូសបញ្ហជ ក់ន័យធអា

យពួកវាទាងំអស់ ប្ដលអនកគួរចងចំ។ ធហើយម្រេវូម្របាកដថា អនកម្រេវូធចោះអន៉ុវេតវា ធដើម្បីធអាយអនកអាចធម្របើម្របាស់ 

kata ធនោះបានម្រេឹម្ម្រេវូ។

1



(2) ការ ធពញចិេត របស់អេិថិជន

ការធពញចិេតរបស់អេិថិជន (CS) ានន័យថាការធ វ្ ើឱ្យអេិថិជនសបាយចិេត

<ការធពញចិេតនិងការមិ្នធពញចិេត>

(A) បេពិធសា្ន៍របស់អេិថិជន 

(B) ព័េ៌ានរបស់អេិថិជន 

(C) បរយិកាសធៅកន ុងធភាជនីយោា ន 

(D) េនម្ល ។ល។

<អេិថិជនដប្ដល>

<របូភាពននការធពញចិេតរបស់អេិថិជន>

ការរំពឹងេ៉ុក <បេពិធសា្ន៍ ・・・ “ការធពញចិេត” (ការធពញចិេតបានប្ម្របកាល យជា “ចំ្ប់អារម្មែ៍”)

ការរំពឹងេ៉ុក = បេពិធសា្ន៍ ・・・ “្ម្មតា”

ការរំពឹងេ៉ុក> បេពិធសា្ន៍ ・・・ “ការមិ្នធពញចិេត” (ការមិ្នធពញចិេតបានកាល យជា “ការរអ ូ រទា”ំ)

អេិថិជនប្ដលម្រេលប់ម្កធភាជនីយោា នវញិ = អេិថិជនដប្ដល (អេិថិជនសំខាន់ខាល ំង)

វាជាការសំខាន់្ស់ប្ដលធយើងប្េងប្េយកចិេតេ៉ុកោក់ចំធពាោះធសវាកម្មអេិថិជនកន ុងធពលបំធពញការងារ

របស់ធយើង។

អេិថិជនប្ដលធពញចិេត គឺនឹងចង់េេួលបានធសវាកម្មដូចគ្នន ម្តងធេៀេ ធហើយនឹងម្រេលប់ម្ក

ធភាជនីយោា នវញិ។

ការធពញចិេត ឬមិ្នធពញចិេតរបស់អេិថិជនជាមួ្យធភាជនីយោា ន គឺវាអាម្រស័យធលើភាពម៉ុសគ្នន រវាងការរំពឹង

េ៉ុកនិងបេពិធសា្ន៍ននធសវាកម្មប្ដលពួកធគេេួលបានជាក់ប្សតង។ "ការរំពឹងេ៉ុក" របស់អេិថិជន គឺជា

កម្រមិ្េ្លិេ្ល និងធសវាកម្មប្ដលពួកធគពាករែ៍ធៅថាានកន ុងធភាជនីយោា នជាក់លាក់មួ្យ។ ធហើយការ

រំពឹងេ៉ុកទាងំធនោះម្រេវូរង្លប ោះពាល់ធោយកកាត  ៖

ធោយគិេពីកតាត ទាងំធនោះ ធយើងម្រេវូ ត្ល់ធសវាកម្មប្ដលបំធពញធៅតាម្ការរំពឹងេ៉ុករបស់អេិថិជន ជាមួ្យនឹង

ធគ្នលបំែង ប្ដលធ វ្ ើធអាយអេិថិជនធពញចិេត និងានចំ្ប់អារម្មែ៍លា ។

“អេិថិជនដប្ដល” គឺជាអនកប្ដលម្រេលប់ម្កធភាជនីយោា នម្តងធហើយម្តងធេៀេ។ ម្របសិនធបើអេិថិជនធពញ

ចិេតនឹងធសវាកម្មធៅកន ុងធភាជនីយោា ន ពួកធគនឹងចង់ម្កធភាជនីយោា នម្តងធេៀេធៅធពលធម្រកាយ។ អេិថិ

ជនម្របធេេធនោះានសារៈសំខាន់សម្រាប់ធភាជនីយោា ន។
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(3) កតាត ប្ដលកំែេ់ការធពញចិេតរបស់អេិថិជន (QSCA)

(A) គ៉ុែភាពននម្៉ុមម្ហ បូ (Q៖ គ៉ុែភាព ... រសជាេិននម្ហ បូ)

(B) ធសវាកម្ម (S៖ ធសវាកម្ម ... ធសវាកម្មអេិថិជនលា ) 

<ញញឹម្ និងការម្របាម្រស័យធោយធម្របើប្កវប្េនក>

・ធលបឿនធសវាកម្ម （ជាពិធសសធៅធភាជនីយោា នប្ដលបធម្រម្ើជូនអាហារហាវ ស់ហវ េូ និងធពលអាហារនថៃម្រេង់ប្ដល

ជាធពលរវល់)

・ការបធម្រម្ើអាហារធៅសីេ៉ុែាភាពសម្ម្រសប (អាហារធៅត គួរប្េម្រេវូបានបធម្រម្ើជូនទាន់ធពលធៅធៅត ៗ 

ធហើយអាហារម្រេជាក់គួរប្េម្រេវូបានបធម្រម្ើជូនធពលធៅម្រេជាក់)

・ភាពស៉ុធីម្ម្រេីគ្នន ននរសជាេិ បរាិែ និងការធរៀបចំបធម្រម្ើជូនអេិថិជន (ប្ដលគួរប្េដូចគ្នន រាល់

ធពល)

អេិថិជន គឺហា នចំ្យធៅធលើរបស់របរប្ដលធភាជនីយោា នបធម្រម្ើជូន (ឧទាហរែ៍“គ៉ុែេនម្ល”) ។ ដូធចនោះ

ម្របសិនធបើមិ្នានភាពម្រេវូគ្នន រវាង “គ៉ុែេនម្ល” ប្ដលធភាជនីយោា ន ត្ល់ឱ្យ និង “េឹកម្របាក់” ប្ដលអេិថិជន

បានចំ្យធេធនាោះ ធនាោះពួកធគនឹងមិ្នធពញចិេត។ "គ៉ុែេនម្ល" ប្ដលអេិថិជនធសន ើស៉ុពីំធភាជនីយោា ន រមួ្

ានភាគធម្រចើនននធាេ៉ុ 4 ខាងធម្រកាម្។ ធាេ៉ុទាងំបួនធនោះម្រេវូបានធគសាគ ល់ថាជា  QSCA - អកេរកាេ់ននពាកយ

អង់ធគលស គ៉ុែភាព ធសវាកម្មភាព ភាពសាា េ និងបរយិកាស។

គ៉ុែេនម្លប្ដលធភាជនីយោា ន ត្ល់ជូនដល់អេិថិជនរបស់មល នួ គឺ “រសជាេិននម្ហ បូ” ។ “រសជាេិ” ធនោះមិ្ន

ម្រេឹម្ប្េជារសជាេិននម្៉ុមម្ហ បូប ៉ុធ ណ្ ោះធេ ប ៉ុប្នត ប្ថម្ទាងំរមួ្បញ្ច លូនូវធាេ៉ុ្េសំំខាន់ៗធ្េងធេៀេ ដូចជា

ធម្រគឿង្េាំនភាពម្រសស់ និងម្ហ បូអាហារានភាពទាក់ទាញ។ ធហើយគ៉ុែសម្បេត ិចម្បងននម្ហ បូានដូច

ខាងធម្រកាម្៖

ធនោះជាការចំបាច់្ស់ប្ដលអនកម្រេវូចងចំម្រគប់េិដាភាពននធសវាកម្ម ប្ដលអនកម្រេវូបធម្រម្ើជូនដល់អេិថិ

ជន ដូធចនោះអនកអាចយកធៅធម្របើម្របាស់វាបានយ ងម្រេឹម្ម្រេវូ។ ជាេូរធៅ វាគឺានការបធងក ើេចាប់និង

ធសៀវធៅប្ែនំាជាធដើម្ សត ីពីវ ិ្ សីាស្រសត ធសវាកម្មធៅកន ុងធភាជនីយោា នរបស់អនក ដូធចនោះអនកម្រេវូម្របាកដថា 

អនកសិកាធរៀនសូម្រេពីវាឱ្យបានម្រេឹម្ម្រេវូ។

ធនោះានន័យថា អនកម្រេវូានសាន ម្ញញឹម្ធៅធលើន ទ្ម្៉ុមរបស់អនក និងធម្ើលប្មេរប្េនកអេិថិជន។ អនកគួរ

ប្េចំបាច់រំលឹកមល នួឯងថាម្រេវូញញឹម្ និងេំនាក់េំនងតាម្ប្មេរប្េនកជាមួ្យអេិថិជនជានិចច។ អនកក៏គួរ

ធចោះធម្របើសំធ ងយ ងរាក់ទាក់ និងសំធ ងឮៗចាស់ៗប្ដរ។
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(C) ភាពសាា េបាេ (C៖ ភាពសាា េបាេ ... ភាពសាា េអនាម័្យធៅកន ុងធភាជនីយោា ន និងប៉ុគគលិក)

<ឧទាហរែ៍ ធភាជនីយោា នប្ដលអាច ត្ល់អារម្មែ៍ថាសាា េអនាម័្យ>

・ ធៅខាងកន ុងធភាជនីយោា ន របស់របរអវ ីៗទាងំអស់ម្រេវូសាា េបានយ ងម្រេឹម្ម្រេវូ។

・ ប៉ុគគលិកទាងំអស់ម្រេវូធសល ៀកពាក់សាា េបាេ និងរបូរាងសាា េសម្រម្យ ជាធដើម្។

(D) បរយិកាស (A: បរយិកាស ... បរយិកាសលាទាងំកន ុងធភាជនីយោា ន និងខាងធម្រៅ) 

<បរយិកាស>

・េិដាភាពរងឹ

・េិដាភាពេន់ ៖  ម្៉ុមម្ហ បូ ធសវាកម្មអេិថិជន អេតចរកិប៉ុគគលិក ជាធដើម្។

<ឧទាហរែ៍ននកកាត ប្ដលជោះឥេធពិលធលើ “ផាស៉ុមភាព”>

・ ការម្រគប់ម្រគងសីេ៉ុែាភាពខាងកន ុងធភាជនីយោា ន

・ ធៅខាងកន ុងធភាជនីយោា ន របស់របរអវ ីៗទាងំអស់ម្រេវូានរធបៀបធរៀបរយ និងានស ត្ ប់ធាន ប់ល្

អ។

៖  របូរាងខាងធម្រៅរបស់ធភាជនីយោា ន បរកិាខ រ និង េិដាភាពខាងកន ុងជាធដើម្។

・ េស្រនតកំីដរ និង អំពូលបំេល ឺជាធដើម្ ធដើម្បីកំដរ និង អម្បរយិកាសកន ុងធភាជនីយោា ន ជាធដើម្។

អេិថិជនប្េងប្េធម្រជើសធរ ើសធភាជនីយោា ន្មួ្យគឺអាម្រស័យធលើធគ្នលបំែងរបស់ពួកធគ។ ចំែ៉ុ ច

ទាងំឡយប្ដលពួកធគធម្របើម្របាស់ធដើម្បីធ វ្ ើការសធម្រម្ចចិេតធនោះ គឺម្រេវូបានធគធៅថា "បរយិកាស"។ 

បរយិកាសម្រេវូបានកំែេ់ធោយ “េិដាភាពរងឹ” ដូចជារបូរាងខាងធម្រៅននធភាជនីយោា ន និងបរកិាខ ររបស់

វា និង “េិដាភាពេន់” ប្ដលរមួ្បញ្ច លូទាងំធសវាកម្មអេិថិជនជាធដើម្ ធហើយធាេ៉ុប្ដលជាមូ្លោា ននន

បរយិកាសគឺ “ផាស៉ុមភាព” ។

ភាពសាា េ គឺានសារៈសំខាន់្ស់ធៅកន ុងធភាជនីយោា ន។ មិ្នថាម្ហ បូធៅកន ុងធភាជនីយោា នឆ្ងៃ ញ់ប ៉ុែ្

្ក៏ធោយ ក៏មិ្នានអេិថិជន្ចង់ញ ំធៅេីធនាោះប្ដរ ម្របសិនធបើវាកមវក់ ឬានកល ិនមិ្នលា ។ ធលើសពី

ធនោះធេៀេ ធភាជនីយោា នកមវក់មួ្យអាចបងកឱ្យានការរ ើករាលោលននបាក់ធេរ ើជាធដើម្ ប្ដលបងកធម្រគ្នោះ

ថាន ក់ដល់ម្ន៉ុសេ្ងប្ដរ។

ភាពសាា េបាេ ានន័យថាការសាា េឱ្យបានម្រេឹម្ម្រេវូលា  ានរធបៀបធរៀបរយ និងានស ត្ ប់ធាន ប់លា ។ 

ចូរកេ់ចំ្ំ្ ងប្ដរថាពាកយ ទ្ ុយគ្នន ននភាពសាា េ គឺ “កមវក់” ។
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2. ម្របេិបេតកិារធសវាកម្មអេិថិជនមូ្លោា ន

(1) ការសាវ គម្ន៍

<ឧទាហរែ៍ននការសាវ គម្ន៍លា ៗ>

・ម្រេវូានភាពរហ័សរហួន និងម្រេវូធ វ្ ើការសាវ គម្ន៍ធេញៀវម្៉ុន។

(2) ការញញឹម្

<3 ចំែ៉ុ ចប្ដលម្រេវូចងចំធៅធពលញញឹម្> (ប្េនក ាេ់ និង អារម្មែ៍)

・ញញឹម្ និងការម្របាម្រស័យតាម្រយៈប្កវប្េនក

・គល់ននបបូរាេ់ទាងំសងខាងធ ើងធលើ

ម្របសិនធបើគល់បបូរាេ់ទាងំសងខាងរបស់អនកធ ើងធលើ វាបងាា ញនូវកត ី រ ើរាយ និងសបាយ

・បនាទ បច៉ុងប្េនករបស់អនកធដើម្បីបងាា ញពីអារម្មែ៍រ ើករាយ ធពារធពញធោយកត ីសបាយ និងភាពសល េូបូេ។

ម្របសិនធបើអនកបនាទ បច៉ុងប្េនករបស់អនក វាបងាា ញនូវភាពធសាម ោះសរមួ្យកម្រមិ្េប្ថម្ធេៀេ។

ប្េនក ាេ់ អារម្មែ៍

ការសាវ គម្ន៍គឺជាេំនាក់េំនងដំបូងរវាងម្ន៉ុសេ។ ចូរម្របាកដថាម្រេវូសាវ គម្ន៍ធោយកត ីរ ើករាយ និង ភាពម្រេចោះ

ម្រេចង់ ធបើធទាោះជាអនកានអារម្មែ៍មិ្នលា  ឬ ពិបាកចិេតធរឿងអវ ីមួ្យកត ី។

・សំលឹងប្េនកអេិថិជនធោយភាពសល េូម្រេង់ ធហើយធ វ្ ើការសាវ គម្ន៍ធោយកក់ធៅក  និងខាល ំងៗ។ ធនោះម្រេវូ

បានធៅថា “ការម្របាម្រស័យទាក់េងតាម្រយៈប្េនក និងការញញឹម្”។

ការញញឹម្គឺជាការបងាា ញធសចកត ី រ ើករាយ និងភាពសបាយជាមួ្យកត ីញញឹម្ និងការធសើច។ វាជាធរឿងសំខាន់

កន ុងការបធងក ើេការម្របាម្រស័យទាក់េងជាមួ្យនរ្ាន ក់។ អនកប្ដលានវជិាជ ជីវៈចាស់លាស់ប្ ន្កធសវាកម្មអេិថិ

ជន ប្េងប្េធ វ្ ើការញញឹម្ជានិចចជាមួ្យនឹងអេិថិជន។ ម្របសិនធបើអនកញញឹម្ធៅធពលនិយយជាមួ្យអេិថិជន

 វានឹង ត្ល់ចំ្ប់អារម្មែ៍លាដល់ពួកធគ ធហើយក៏បធងក ើនការធពញចិេតបប្នាម្ដល់ពួកធគ្ងប្ដរ។

 ការញញឹម្ និងការសំលឹងប្កវប្េនកធោយកត ីរាក់ទាក់ គឺជាជំនួបធោយការសំលឹងធម្ើលអេិថិជន។ ធហើយ

អនកអាចបងាា ញពីអារម្មែ៍បានធោយប្កវប្េនកសល េូបូេ។
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(3) របូរាង និងការធសល ៀកពាក់

ចំែ៉ុ ចសំខាន់ៗគួរកេ់ចំ្ំ

សក់

ម្៉ុម

ម្រកចក

ឯកស ា្ ន

ប្សបកធជើង

(4) ជំហរ និងដំធែើរ

មូ្លោា នចម្បងគឺម្រេវូមនងម្រេង់។  សូម្ធម្ើលធៅធលើចំែ៉ុ ចបនតបនាទ ប់ធនោះកន ុងជំហរ និងដំធែើររបស់អនក។

(A) មនងរបស់អនកគួរប្េម្រេង់ (មិ្នម្រេវូប្ ា្កនឹងសសរ ឬ ជញ្ហជ ំងធនាោះធេ - ឈរឲ្យម្រេង់មល នួ)

(B) ម្រេវូប្េសម្ល ឹងធម្ើលអេិថិជនជានិចច (ប ៉ុប្នតក៉ុសំំលឹងយូរ)

(D) ោក់េំងន់ធលើធជើងរបស់អនក ធហើយលាជងគង់ឲ្យម្រេង់

(E) ោក់ប្កងធជើងជិេគ្នន ធៅធពលធ វ្ ើការធអានធគ្នរព ជាធដើម្។

ធម្រគឿងអល័ងាក រ

មិ្នម្រេវូធម្របើេម្ៃន់ធលើប្កងប្សបកធជើងរបស់អនកធនាោះធេ។ មិ្នម្រេវូពាក់ប្សបកធជើងស កធនាោះធេ។

(C) ប្េងប្េ គ្ បួនដោក់ធៅខាងម្៉ុមអនកជានិចច (មិ្នម្រេវូធអាបនដ ឬោក់នដចូលកន ុងធហាធ  ធនាោះធេ)

ជាវន័ិយេូធៅ មិ្នម្រេវូពាក់ធម្រគឿងអល័ងាក រធេ ធហើយធជៀសវាងពាក់របស់នថលៗ និង នា ិការ

ានេ៉ុបប្េងធម្រចើន។

ចូរកេ់ចំ្ថំា ម្របសិនធបើអនកជួបអេិថិជនធៅ ល្ វូធដើរ ម្រេវូឲ្យអេិថិជនធៅម្៉ុនជានិចច។ ធបើធទាោះជាអនកម្របញ ប់

ក៏ធោយ វាជាមូ្លោា នននចាប់ធោយេម្រមូ្វ ត្ល់សិេធដិល់អេិថិជន។ សូម្ម្របយ័េនក៉ុឲំ្យប ោះម្រេវូអេិថិជន្ាន ក់ឲ្្

យធសាោះ ធៅធពលប្ដលអនកានកាន់ថាស ឬ អវ ីធ្េងៗជាធដើម្។

អនកគួរប្េយកចិេតេ៉ុកោក់ចំធពាោះធរឿងដូចេធៅធនោះ ប្ដលទាក់េងនឹងឯកស ា្ ន និង របូរាងសម្រម្យ និង

ភាពសាា េ។ មូ្លោា នចម្បង គឺសាា េ ានរធបៀបធរៀបរយ និងស៉ុភាពរាបសារ។

ចូរម្របាកដថាសក់អនកបានធរៀបចំម្រេឹម្ម្រេវូ ធហើយម្របយ័េនធរឿងអប្ងគរ។ សក់ប្ដលប្វងហួសសាម គួរ

ប្េចងម្រេលប់ធៅធម្រកាយ។ ចូរម្របាកដថាសក់េាល ក់ពីខាងម្៉ុម មិ្នបំាងម្៉ុមរបស់អនក។

ព៉ុកាេ់ម្រេវូប្េធការរាល់នថៃ។ ធ ម្ញម្រេវូប្េសាា េឲ្យបានម្រេឹម្ម្រេវូ ធហើយសូម្ម្របយ័េនមយល់ដធងា ើម្

ានកល ិន។ ធម្រគឿងផាេ់ម្៉ុមអាចធម្របើម្របាស់បនត ិចបន្ចួបាន ធហើយធជៀសវាងការធម្របើម្របាស់េឹក

អប់ានកល ិនខាល ំង។

ម្រកចកគួរប្េកាេ់ឲ្យមល ី សូម្ម្របយ័េនធលើប្កាលធៅច៉ុងម្រកចក។ ការធ វ្ ើម្រកចកក៏អាចនំាឲ្យានហា

និេ័យដល់ការធាល ក់វេថ ុកន ុងអាហារប្ដរ ដូចធនោះសូម្ក៉ុលំាបេឹករធលាងធលើម្រកចក ឬពាក់ម្រកចក។

អនកគួរប្េពាក់ឯកស ា្ នប្ដលសាា េ។ សូម្ម្របយ័េនសធម្លៀកបំពាក់ប្ដលានម្របឡក់ ឬ ម្រជីវម្រជួ

ញ។ ម្រេវូប្េបិេធ វទាងំអស់ប្ដលានឲ្យបានម្រេឹម្ម្រេវូ។
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(5) ការឱ្នធគ្នរព

<ម្របធេេននការឱ្នធគ្នរព>

ឱ្នច៉ុោះបនត ិច ឱ្នធោយកត ីគួរសម្ ឱ្នធោយកត ីធគ្នរព

(ការឱ្នធគ្នរព្ម្មតា)

* ម្របេព៖  "ការបែុ្ោះប ត្ លប្ ន្កបដិស ា្ រកិចច" របស់ម្រក  ម្ហ ៉ុន Nikkei BP - និពនធធោយ Hitoshi Shimizu.

ានរធបៀបឱ្នធគ្នរព 3 យ ង អាម្រស័យធៅតាម្ធគ្នលបំែងរបស់អនក។ ចូរម្របាកដថាអនកយល់ពីធគ្នលបំែង

របស់វានីមួ្យៗ ធហើយឱ្នធគ្នរពធៅតាម្លំោប់លំធោយម្រេឹម្ម្រេវូ។

ធម្របើធៅធពលប្ដលអនក

ធដើរកាេ់នរ្ាន ក់ ឬ 

ធសន ើឲ្យអេិថិជនរងចំ

ម្៉ុនំនការឱ្ន

ធ វ្ ើមនងឲ្យម្រេង់ ធហើយធម្ើលច៉ុោះធៅខាងម្៉ុមអនក 2m ពី

អនក។ ធហើយបនាទ ប់ពីដកដធងា ើម្ម្តង ធលើកដងមល នួ

ធ ើងវញិយឺេៗ។

ម្របប្ហលជា15

 ដឺធម្រក

ម្របធេេ វ ិ្ ី ធគ្នលបំែងចម្បង

ឱ្នបនត ិច

(eshaku )

ការឱ្នធោយក្

េីគួរសម្

(keirei )

(ការឱ្ន្ម្ម

តា)

ម្របប្ហលជា 30

 ដឺធម្រក

ធ វ្ ើមនងឲ្យម្រេង់ ធហើយធម្ើលច៉ុោះធៅខាងម្៉ុម 1m ពីមល នួ

អនក។ ធហើយបនាទ ប់ពីដកដធងា ើម្ម្តង ធលើកដងមល នួម្ក

វញិយឺេៗ។

ធម្របើធៅធពលប្ដលធ វ្ ើការ

សាវ គម្ន៍អេិថិជន ឬ 

អរគ៉ុែពួកគ្នេ់ចំធពាោះ

ការេូទាេ់ ជាធដើម្។

ការឱ្នធោយក្

េីធគ្នរព 

(saikeirei )

ម្របប្ហលជា 45

 ដឺធម្រក

ធ វ្ ើមនងឲ្យម្រេង់ ធហើយធម្ើលច៉ុោះធៅធម្រកាម្ម្រេង់។  ធហើយ

បនាទ ប់ពីដកដធងា ើម្ម្តង ធលើកដងមល នួម្កវញិយឺេៗ។

ធៅធពលនិយយ លាធហើយ

 ធៅកាន់អេិថិជន ឬ 

ធ វ្ ើការស៉ុធំទាសជាធដើម្។

ត្រង់ច ុះក្ត្ោម
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<ដំ្ក់កាលននការឱ្នធគ្នរព>

・ ឱ្នម្រេឹម្ពាក់ក ត្ លដងមល នួធ ើងធលើច៉ុោះ ធោយរកាក និង មនងម្រេង់។

・ ធលើកដងមល នួពាក់ក ត្ លខាងធលើយឺេៗម្កម្រេង់វញិ បនាទ ប់ម្កញញឹម្ ធហើយម្របម្រស័យធោយធម្របើម្រកប្សប្េនក។

(6) ធ្េងៗ

(A) រធបៀបកន ុងការកាន់ថាស

＜ចំែ៉ុ ចគួរកេ់ចំ្＞ំ

・ធៅធពលធដើរកាន់ជាមួ្យថាសេធេ កាន់ធោយធម្របើនដេំធនរ ធៅធម្រកាម្ធកល ៀកអនក។

(B) រធបៀបកន ុងការកាន់ប្កវ

(C) រធបៀបកន ុងការបធម្រម្ើ (រធបៀបកន ុងការបធម្រម្ើម្ហ បូ)

ឈរធៅពីម្៉ុមអេិថិជន ធោយានដងមល នួម្រេង់ ធហើយចងាក រធសម ើរ (សាម របស់អនកគួរប្េម្រសបធៅនឹងកម្រាលឥដា)។

 បនាទ ប់ម្កញញឹម្ ធហើយម្របាម្រស័យតាម្រយៈម្រកប្សប្េនក។

ម្រេចំក ត្ លននថាសធោយធម្របើបាេនដប្ដលមិ្នានកាន់អវ ី។ លាម្រាម្នដឲ្យបាន្ំ ធហើយបេ់ប្កងនដធៅ

តាម្ម្៉ុបំ្ដលម្រេឹម្ម្រេវូ។ េប់នដឲ្យបានប្ែនលា  ធដើម្បីចប់វាឲ្យបានជាប់។ ធហើយក៏ម្រេវូពិនិេយធម្ើលចំែ៉ុ ច

ទាងំធនោះ្ងប្ដរ៖

・ធរ ើធចញពីកប្នលងប្ដលធៅជិេ ធោយចប់ធ ត្ើម្ពីរបស់ប្ដល ៃ្ន់ជាងធគម្៉ុន។ វេថ ុប្ដលមពស់ ឬប្ដលមិ្ន

ានលំនឹង មិ្នគួរោក់ធៅកប្នលងឆ្ងៃ យធេ។

・ សូម្ម្របយ័េនក៉ុឲំ្យប ោះថាសធៅធលើអេិថិជនឲ្យធសាោះ។ ធៅធពលប្ដលអនកធដើរជិេដល់េ៉ុ ពាយម្ោក់នដ

កាន់ថាសឲ្យឆ្ងៃ យពីអេិថិជន តាម្ប្ដលអាចធ វ្ ើធៅបាន។

កាន់ប្ ន្កពាក់ក ត្ លខាងធម្រកាម្ននប្កវ ធដើម្បីធចៀសវាងសាន ម្ម្រាម្នដធលើាេ់ប្កវ។ ោក់ប្កវច៉ុោះថនម្ៗ

ធលើេ៉ុ ធោយមិ្នធ វ្ ើឲ្យានសធម្លង។

ោក់ធម្នដធៅជាយចន ធហើយម្រេបាេចនជាមួ្យម្រាម្នដធ្េងធេៀេ។  ប្បរធម្នដធចញធដើម្បីការពារ

សាន ម្ម្រាម្នដជាប់ធលើចន។ ពិនិេយធម្ើលេឹតំាងោក់ម្ហ បូធដើម្បីម្របាកដថាម្ហ បូគឺប្បរសំធៅធៅកាន់អេិថិជ

ន។

・ធពលជញ្ជ នូចនោក់ធលើថាស សូម្ធ វ្ ើវាពីកប្នលងប្ដលធៅជិេ។ ធពលធរ ើធចញ សូម្ធ វ្ ើវាពីកប្នលងប្ដលធៅ

ឆ្ងៃ យ។
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3. អេិថិវន័ិយធពលេេួលទានអាហារ

(1)  អេិថិវន័ិយសម្រាប់អាហារជប ៉ុន

(A) រធបៀបធម្របើចងក ឹោះ

(B) Ichijyusansai  (អាហារប្ដលានស ៉ុបមួ្យចន បាយមួ្យ និង ម្ហ បូបប្នាម្បីម្៉ុមធេៀេ)

*ម្របេព៖  "អាហារជប ៉ុនធៅ ទ្ោះ" ធោយម្រកសួងកសិកម្ម រ៉ុកាខ ម្របាញ់ និងធនសាេ

Ichijyusansai គឺជាម្៉ុមម្ហ បូមូ្លោា នននម្របធេសជប ៉ុន។ វារមួ្ានបាយ ម្ហ បូបប្នាម្បីម្៉ុម និង ម្រជក់បប្នល។

ម្របធេស និងេំបន់នីមួ្យៗានេាល ប់កន ុងការេេួលទានម៉ុសពីគ្នន ។ ពួកធគានរធបៀប និងវន័ិយកន ុងការ

េេួលទានធរៀងៗមល នួ។ អេិថិវន័ិយ សំធៅធលើវ ិ្ /ីរធបៀបម្រេឹម្ម្រេវូកន ុងការេេួលទានអាហារធៅេំបន់ជាក់លាក់

្មួ្យ។ អនកអាចនឹងធ វ្ ើការបធម្រម្ើម្ហ បូពីម្របធេស និងេំបន់ធ្េងៗគ្នន  ដូចធនោះអនកគួរប្េានការយល់ដឹងឲ្យ

បានសម្រម្យពីអាកបបកិរយិ និងអេិថិវន័ិយម៉ុសៗគ្នន ។

ម្របសិនធបើអនកធម្របើនដសាត ំ កាន់ចងក ឹោះធៅក ត្ លធោយធម្របើនដធ វ្ងធលើកវាធ ើង។ បនាទ ប់ម្ក ធលើកនដសាត ំ

របស់អនកពីធម្រកាម្ ធដើម្បីកាន់ឲ្យបានម្រេឹម្ម្រេវូ។ រធបៀបម្រេឹម្ម្រេវូកន ុងការធម្របើចងក ឹោះគឺ រំកិលប្េប្ ន្កខាងធលើ

ប ៉ុធ ណ្ ោះ ប្េប្ ន្កខាងធម្រកាម្គឺធៅដប្ដល។

បាយម្រេវូបានោក់ធៅខាងធ វ្ង ធហើយស ៉ុបធៅខាងសាត ំ ធហើយម្រជក់បប្នលធៅក ត្ ល។ បនតធេៀេ ម្ហ បូ

បប្នាម្ចំបងម្រេវូធៅខាងសាត ំពីធម្រកាយ ម្ហ បូបប្នាម្បនាទ ប់បនេធំៅខាងធ វ្ងខាងធម្រកាយ និងម្ហ បូម្រតំាេឹក

ធមមោះ ឬ បប្នលានធម្រគឿងបប្នាម្ធៅក ត្ ល។
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(C) លំោប់ននការបធម្រម្ើម្ហ បូមូ្លោា នសម្រាប់ម្ហ បូេូធៅសម្រាប់ម្ន៉ុសេធម្រចើន (kaiseki-ryouri) 

→ → → →

→ →

(D) ការធរៀបលំោប់កប្នលងអងគ ុយធៅបនទប់ញ ំអាហារ

<ឧទាហរែ៍ននកប្នលងអងគ ុយថាន ក់មពស់ និង កប្នលងអងគ ុយថាន ក់ទាប>

* Tokonoma

(E) រធបៀបកន ុងការេេួលទានអាហារជប ៉ុន

អាហារប ើកឆាក  ស ៊ុ សាសឺមីចំរ៊ុុះមួយចាន មហ  ូចំហ៊ុយ/ត្រីអំាង មហ  ូឆា   →

មហ  ូត្រំទឹកប ម្ ុះ  បាយ 　ផ្លែប ើ

អនកម្រេវូានការម្រប  ងម្របយ័េនអំពីលំោប់លំធោយននកប្នលងអងគ ុយ ធៅធពលប្ដលម្ហ បូជប ៉ុនម្រេវូបាន

េេួលទានធៅកន ុងបនទប់ប្បបជប ៉ុន។ ធៅកន ុងវបប្ម៍្ជប ៉ុន ានកប្នលងអងគ ុយថាន ក់មពស់ (kamiza ) និង 

កប្នលងអងគ ុយថាន ក់ទាប (shimoza )។

កប្នលងអងគ ុយថាន ក់មពស់ គឺជាចំែ៉ុ ចប្ដលានស៉ុវេា ិភាព និង ានផាស៉ុមភាពបំ ៉្ុេ។ ធនោះជាកប្នលងប្ដល

ម្ន៉ុសេចស់េ៉ុំ ប្ដលានដំប្ែងមពស់ជាងធគធៅកន ុងម្រក  ម្អងគ ុយ។ កប្នលងអងគ ុយថាន ក់ទាប គឺធៅេល់ម្៉ុម

កប្នលងអងគ ុយថាន ក់មពស់។ វាជាកប្នលងប្ដលេេួលសាវ គម្ន៍ធេញៀវ ឬ ម្ន៉ុសេប្ដលានេំប្ែងទាបជាងធគអង្

គ៉ុយ។

ធនោះជាចធនាល ោះប្ដលបានេ៉ុបប្េងជាមួ្យនឹងសិលបៈ (ប្ដលអាចជាផាទ ងំគំនូរមូ្ល ឬ ជាថូផាក ជាធដើម្)។   

 ធៅកន ុងបនទប់ប្បបជប ៉ុនធៅកន ុងធភាជនីយោា នជាធដើម្ធនោះ  tokonoma ម្រេវូបានោក់ធៅកប្នលង្

ៃ្្ យបំ ៉្ុេពីម្រចកចូល។

ធៅម្របធេសជប ៉ុន អនកយកចនបាយ ចនរធលាង ឬ ចនសំប្ប េេូចកាន់កន ុងនដធដើម្បីធ វ្ ើការេេួលទាន។

 វាជាេំធនៀម្េំលាប់ប្ដលម្ហ បូម្រេវូបធម្រម្ើធៅធលើចនសំប្ប េ្ំ ធហើយចប់ធចញធៅេេួលទានធលើចន

សំប្ប េេូច។

រ 

កន្លែងអងគ ុយថ្នា ក់ខ្ពស់

(kamiza)

កន្លែងអងគ ុយថ្នា ក់ទាប
(shimoza)

ត្ចកចូល

កន្លែងមាលោររ 
បន្រង (Tokonoma)
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(2)  េំធនៀម្េំលាប់សម្រាប់អាហារធលាកខាងលិច

(A) ការធម្របើម្របាស់កំាបិេ និង សម្

・ ម្របសិនធបើម្ហ បូានស ៉ុបប្ដរ ធនាោះសាល បម្រពាស ៉ុបគួរប្េោក់ធៅខាងសាត ំកំាបិេ។

(B) ធ ម្ ោះននបរកិាខ រោក់ធលើេ៉ុ

・ សម្កំាបិេ ៖ ធនោះសំធៅធលើ កំាបិេ និង សម្។

・ ឈ៉ុេធម្រគឿងបប្នាម្ ៖ ធនោះសំធៅធលើឈ៉ុេននធម្រគឿងបប្នាម្រសជាេិប្ដលោក់ធលើេ៉ុជាធដើម្។

・ប្កវានធជើង ៖ ប្កវេឹក - ប្ដលធម្របើជាចំបងធៅកន ុងធភាជនីយោា នថាន ក់មពស់ 

(C) រធបៀបកន ុងការបធម្រម្ើ និង េេួលទានអាហារធលាកខាងលិច

・ជាេូធៅអាហារបធម្រម្ើចប់ពីខាងធ វ្ង  ធហើយធេសជជៈម្រេវូបានបធម្រម្ើពីខាងសាត ំ។

・ ធៅធពលប្ដល ទាងំកំាបិេ និង សម្បានេំធរៀប ធហើយោក់កាេ់ជាអងកេ់ម្រេងូប្មវងគ្នន  ានន័យថា

អាហារបានេេួលទានរចួរាល់។

・ធៅកន ុងធភាជនីយោា នថាន ក់មពស់ ម្រេវូបធម្រម្ើម្រសីៗម្៉ុន បនាទ ប់ម្កម្ន៉ុសេវយ័ចំ្ស់ ម្៉ុនអេិថិជនធ្េង

ធេៀេ។

・ធៅធពលធរៀបកំាបិេ និង សម្ កំាបិេគួរប្េោក់ធៅខាងសាត ំ ធោយម្៉ុមកំាបិេប្បរម្កកន ុង។ សម្ម្រេវូ

ោក់ធៅខាងធ វ្ង។

・ ធៅធពលប្ដលកំាបិេ និង សម្េំធរៀបធៅតាម្ម្រេនិចនា ិកា ធៅធា ង 8:20 វាានន័យថាអាហារ

កំព៉ុងប្េម្រេវូបានេេួលទាន។

・ម្របសិនធបើអេិថិជនម្រជ  ោះកំាបិេ ឬ សម្កំ  ងធពលេេួលទានអាហារ វាគួរប្េម្រេវូបានដូរថមី។ មិ្នម្រេវូឲ្យ

អេិថិជនជាអនកធរ ើសវាធ ើងធនាោះធេ។

・ ម្របសិនធបើានកំាបិេ និង សម្ធម្រចើនធម្របើសម្រាប់អាហារធម្រចើនដង ធនាោះពួកវាគួរប្េេំធរៀបចប់ពីខាង

ធម្រៅចូលម្កខាងកន ុង ធៅតាម្លំោប់ប្ដលវានឹងម្រេវូបានធម្របើម្របាស់។

・ធោយានករែីធលើកប្លងមលោះចំធពាោះបប្ងាម្ អាហារម្រេវូបានេេួលទានពីខាងធ វ្ងម្កម្៉ុន។ អាហារ

ប្ដលធៅធសសសល់គួរប្េោក់វាមំុ្្ធៅខាងម្៉ុមចន។
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(D) លំោប់ននការបធម្រម្ើអាហារមូ្លោា នសម្រាប់ អាហារបារាងំ

→ → → →

→

(3) ប្បបបេសម្រាប់អាហារចិន

(A) លំោប់ននកប្នលងអងគ ុយធៅេ៉ុមូ្ល

・កប្នលងប្ដលធៅឆ្ងៃ យពីម្រចកចូល/ម្រចកធចញ គឺ “កប្នលងថាន ក់មពស់”

(B) រធបៀបកន ុងការេេួលទានអាហារចិន

・ អេិថិជនមិ្នគួរធងើបឈរធដើម្បីចប់អាហារពីេ៉ុវលិធនាោះធេ។

・ ជាេូធៅ េ៉ុវលិគួរប្េបងវ ិលតាម្ម្រេនិចនា ិការ (ធៅខាងសាត )ំ។

・ មិ្នគួរោក់ចងក ឹោះ ឬ ប្កវធលើេ៉ុវលិធេ។

・ ចនម្រក ូង និង ចនសំប្ប េមិ្នម្រេវូធលើកធ ើងធេ ប ៉ុប្នត ម្រេវូេ៉ុកធលើេ៉ុធៅមែៈធពលេេួលទានអាហារ។

・ អេិថិជនគួរប្េចប់អាហារតាម្បរាិែប្ដលធគចង់បានពីចន្ំ។ ជាេូធៅ ពួកធគមិ្នចំបាច់យក

អាហារពីម្ន៉ុសេធ្េងធេ។

*អនកប្ដលនឹងចូលរមួ្ជាមួ្យអេិថិជនអាចម្របាប់ពីដំ្ក់កាលប្ដលអេិថិជនកំព៉ុងេេួលទាន ធោយ

ធម្ើលពីរធបៀបប្ដលអាហារកំព៉ុងប្េេេួលទាន និង េីតំាងកប្នេងប្ដលបានេ៉ុក។

・កប្នលងប្ដលធៅជិេធៅនឹងម្រចកចូល/ម្រចកធចញគឺ “កប្នលងអងគ ុយថាន ក់ទាប” ធហើយធនោះជាកប្នលងរបស់

ាច ស់កម្ម វ ិ្  ី(កប្នលង ត្ល់បដិស ា្ រកិចចននកម្ម វ ិ្ ី) អងគ ុយ។

・ ម្ហ បូអាហារប្ដលម្រេវូបានេេួលទានគួរប្េផាល ស់ប្រូសម្រាប់ម្ហ បូធោយប្ កៗ ដូចធនោះរសជាេិវាមិ្ន

លាយ ំគ្នន ។

 ផ្ងែម កាបហេ -demi

Hors d'oeuvre ស ៊ុ មហ  ូត្រី មហ  ូសាច់ (entree)

・កប្នេងគួរម្រេវូបានធម្របើម្របាស់ធោយោក់ម្៉ុមប្ដលបេ់ម្កខាងម្៉ុម។ ម្របសិនធបើាននរ្ាន ក់ធចញពី

េ៉ុធពលកំព៉ុងេេួលទានអាហារ គ្នេ់អាចបេ់កប្នេងបនត ិចធហើយោក់វាធលើធៅអីរបស់គ្នេ់បាន។ ធៅ

ធពលប្ដលការេេួលទានអាហារបានបញ្ច ប់ធហើយ កប្នេងនឹងម្រេវូបានបេ់ ធហើយោក់ធៅចំធហៀងខាង

ធ វ្ងននេ៉ុ។
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(C) ធ្េងៗ

4. ការធោោះម្រសាយជាមួ្យអេិថិជនប្ដលម្រេូវការជំនួយ

(1) អេិថិជនម្កជាមួ្យកូន

(2) អេិថិជនវយ័ចំ្ស់

អាហារមិ្នគួរម្រេវូបានយកធចញអស់ពីចនធនាោះធេ - ម្របប្ហលជា 1/3 - 1/4 គួរប្េម្រេវូបានបនេល់ធៅធលើ

ចនសំប្ប េ្ំ។

ធៅកន ុងអាហារចិន ម្ហ បូអាហារម្រេវូបានធរៀបចំធលើចន្ំ ធហើយចប់ប្ចក នឹងេេួលទានធោយម្ន៉ុសេធរៀ

ងៗមល នួធៅកន ុងម្រក  ម្។ ធហើយជនជាេិចិនពាយម្បធងក ើេេំនាក់េំនងរវាងគ្នន នឹងគ្នន យ ងម្រជាលធម្រៅតាម្

រយៈការេេួលទានអាហាររបស់ពួកធគ។ ជាលេធ្ល អេិថិជនរ ើករាយការេេួលទានអាហាររបស់ពួកធគ

ធៅកន ុងបរយិកាសសៃ ប់សាៃ េ់ ។

ម្របសិនធបើអនកានអេិថិជនប្ដលម្រេវូការជំនួយប្ដលធរៀបរាប់ខាងធម្រកាម្ វាជាធរឿងសំខាន់ប្ដលអនកពាយម្

ជួយពួកធគ។ យ ង្ក៏ធោយ អនកមិ្នចំបាច់ធ វ្ ើការសនន ិោា នធលើេំហំជំនួយប្ដលពួកធគចង់បានធនាោះធេ 

ធម្រពាោះថាវាអាម្រស័យធៅតាម្ម្ន៉ុសេ។

អាកបបកិរយិរបស់ធកមងៗជាេូធៅពិបាកកន ុងការសាម ន្ស់។ ដូចធនោះធហើយ ធបើធទាោះជាធកមងមិ្នានបំែង

អាម្រកក់កត ី ធកមងអាចនឹងធ វ្ ើឲ្យបាក់ប្បកអវ ីមួ្យកន ុងធភាជនីយោា នមិ្នខានធ ើយ។ ឬក៏បងកការរំខានដល់អេិថិ

ជនធ្េងធេៀេ។ ដូចធនោះធហើយ វាចំបាច់កន ុងការ ត្ល់ការគំ្នម្រេដល់អេិថិជនជាមួ្យនឹងកូនៗរបស់ពួកធគ

ធោយធអាយពួកធគអងគ ុយធៅកប្នលងប្ដលមិ្នរំខានដល់អេិថិជនដ៏នេធេៀេ។

អេិថិជនវយ័ចំ្ស់មលោះ អាចនឹងធេលចភាល ំង ឬក៏មិ្នម្រសួលមល នួភាល ម្ៗ ឬ ានការភាន់ម្រចលំជាធដើម្។ 

ម្របសិនធបើានអេិថិជនវយ័ចំ្ស់ចូលម្កកន ុងធភាជនីយោា នប្េឯង ចូរម្របាកដថាអនកបានពិនិេយធម្ើលថា

គ្នេ់មិ្នបានធេលចអវ ីមួ្យធ ើយធពលម្រេលប់ធៅវញិ។ ធហើយក៏ម្រេវូធ វ្ ើកិចចការមលោះៗ ដូចជាការរាប់ល៉ុយធោយធម្របើ

សំធលងខាល ំងៗ ធៅធពលហ៉ុចល៉ុយអាប់ម្រេលប់ធៅវញិបនាទ ប់ការេូទាេ់រចួ ជាធដើម្។

អេិថិជនវយ័ចំ្ស់ អាចនឹងមិ្នអាចធម្ើលធ ើញរបស់េូចៗ ដូចធនោះម្រេវូធរៀបចំបញ្ជ ីរម្៉ុមម្ហ បូប្ដលានអកេរ

្ំជាធដើម្។
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(3) អេិថិជនប្ដលធម្របើធៅអីរ៉ុញ 

(A) ម្របធេេធៅអីរ៉ុញ

(B) បងាា ញអនកប្ដលធម្របើម្របាស់ធៅអីរ៉ុញនូវកប្នលងអងគ ុយរបស់គ្នេ់

(4) អេិថិជនម្កជាមួ្យប្ ក្ជាជំនួយការ

(A) អវ ីធៅជា “ប្ ក្ជាជំនួយការ”?

(B) កាេពវកិចចកន ុងការេេួលយកប្ ក្ជំនួយការ

(C) ការកំែេ់អេតសញ្ហា ែប្ ក្ជំនួយការ

ប្ ក្ខាវ ក់ានពាក់ប្មេពែ៌ស ឬ ពែ៌ធលឿង ធហើយប្ ក្នំា ល្ វូ ឬ ប្ ក្ថលង់ នឹងានធលម ID និង ានសាល ក

ប្ដលពែ៌នាពីម្របធេេននប្ ក្ជំនួយការធៅធលើប្មេរបស់ពួកវា។ បប្នាម្ពីធនោះធេៀេ ាច ស់របស់ប្ ក្ម្រេវូភាជ ប់

ម្កតាម្លិមិេអន៉ុញ្ហា េិ្ងប្ដរ។

អនកអាចធសន ើឲ្យាច ស់បធញ្ចញលិមិេអន៉ុញ្ហា េិ ធដើម្បីឲ្យអនកអាចពិនិេយបានថាវាជាប្ ក្ជំនួយការ ឬមិ្នប្ម្ន

 ឧទាហរែ៍ ប្ ក្ប្ដលមិ្នេេួលបានការម្រគប់ម្រគងម្រេឹម្ម្រេវូជាធដើម្។

ធៅអីរ៉ុញប្ដលានភាជ ប់ម្កនូវកង់រ៉ុញ (ម្រេវូការអនករ៉ុញ) និង ធៅអីកង់ប្ដលធដើរធោយថាម្ពលមល នួឯង។ 

ធៅអីប្ដលម្រេវូការធគរ៉ុញ នឹងម្រេវូរ៉ុញធោយអនកធម្ើលប្ថ ដូចធនោះមិ្នចំបាច់ម្រេវូការជំនួយពីប៉ុគគលិក

ធភាជនីយោា នធេ។

ម្ា ងវញិធេៀេ ប៉ុគគលិកធភាជនីយោា នអាចនឹងម្រេវូជួយជាមួ្យនឹងធៅអីរ៉ុញធម្របើថាម្ពលមល នួឯង 

ម្របសិនធបើានជធែដ ើរធៅតាម្ជាន់ ធហើយការធម្របើម្របាស់ជធែដ ើរយនតមិ្នអាចធ វ្ ើធៅបាន ជាធដើម្។

ធៅធពលបងាា ញកប្នលងអងគ ុយដល់អនកធម្របើម្របាស់រធេោះរ៉ុញ ធៅអីរ៉ុញអាចម្រេវូបានរ៉ុញធៅកាន់េ៉ុ ម្របសិនធបើ

មិ្នានបញ្ហា ទាក់េងនឹងកំពស់របស់េ៉ុធនាោះធេ។ ធហើយអនកក៏ម្រេវូអងគ ុយច៉ុោះធៅធពលនិយយធៅកាន់អនក

ធម្របើម្របាស់ធៅអីរ៉ុញ្ងប្ដរ ដូចធនោះអនកទាងំពីរអាចធម្ើលគ្នន កន ុងកម្រមិ្េធសម ើរគ្នន  ធហើយអាចធម្ើលធ ើញរវាង

ការបងាា ញពីអារម្មែ៍របស់គ្នន ធរៀងមល នួ្ងប្ដរ។

“ប្ ក្ជាជំនួយការ” គឺជាសមូ្ហភាពធ ម្ ោះសម្រាប់ ប្ ក្ខាវ ក់ ប្ ក្ ត្ល់ធសវាកម្ម និង ប្ ក្ថលង់។ ានប្េប្ ក្ប្ដល

ម្រេវូបានបងាា េ់បធម្រងៀនបានម្រេឹម្ម្រេវូ និងបានេេួលសាគ ល់ធោយសាជីវកម្មប្ដលបញ្ហជ ក់ធោយរដាប ៉ុធ ណ្ ោះ

ប្ដលអាចធ វ្ ើជា “ប្ ក្ជំនួយការ”។ ធលើសពីធនោះ ប្ ក្ជំនួយការម្រេវូបានប្ថទាបំានសាា េ និង ធ វ្ ើការចក់វា៉ា ក់

សំាងជាធេៀងទាេ់ការពារពីជំងឺប្ ក្ ក្ េួ ជាធដើម្។

តាម្ចាប់ម្របធេសជប ៉ុន ធភាជនីយោា នប្ដលធបើកទាវ រសម្រាប់សាធារែៈជនេូធៅម្រេូវេេួលយកប្ ក្

ជំនួយការប្ដលអម្ដំធែើរជាមួ្យាច ស់វា។
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5. ការរង់ចំសម្ម្រសប (ការបធម្រម្ើ)

(1) ការបធម្រម្ើអាហារភាល ម្

(2) ការមចប់អាហារសល់ធៅ ទ្ោះ

ជាធគ្នលការែ៍េូធៅ អាហារគួរប្េម្រេវូបានេេួលទានធោយអេិថិជនកន ុងរយៈធពលពីរធា ងបនាទ ប់ពីវាធរៀបចំរ ួ

ច។

វាជាធរឿងប្ដលចំបាច់ប្ដលអាហារប្ដលម្រេវូបានធរៀបចំរចួ ម្រេវូយកធៅបធម្រម្ើអេិថិជនភាល ម្ៗធដើម្បីេេួលទាន។ 

វាមិ្នម្រេឹម្ប្េនឹងធ វ្ ើឲ្យអាហារបាេ់បង់រសជាេិឆ្ងៃ ញ់របស់វាធៅធពលប្ដលមិ្នបធម្រម្ើភាល ម្ៗធនាោះធេ ប្េ

ម្របសិនធបើម្ហ បូអាហារប្ដលេ៉ុកធៅសីេ៉ុែាភាពពី 10℃-60℃ (“េំបន់ធម្រគ្នោះថាន ក់”) ធនាោះវានឹងធ វ្ ើឲ្យានការរ ើក

ដ៉ុោះោលននបាក់ធេរ ើប្ដល ត្ល់េ៉ុកខ ធទាសដល់ស៉ុមភាពម្ន៉ុសេ។

ជួនកាលអេិថិជនចង់យកអាហារសល់ធៅ ទ្ោះ ធោយមិ្នចង់ធបាោះបង់ធចល ឬ មិ្នចង់់ "មជោះខាជ យ" ។ វាជាធរឿង

ប្ដលសំខាន់ធោយមិ្នម្រេវូមជោះខាជ យអាហារធនាោះធេ។ យ ង្ក៏ធោយ ម្របសិនធបើអាហារសា ិេកន ុងសីេ៉ុែាភាព 

“េំបន់ធម្រគ្នោះថាន ក់” កន ុងរយៈធពលយូរ វានឹងានការដ៉ុោះោលបាក់ធេរ ើប្ដលនឹងប ោះពាល់ដល់ស៉ុមភាពម្ន៉ុសេ។ 

ធហើយម្របសិនធបើេេួលទានអាហារធនោះ វានឹងប ត្ លឲ្យព៉ុលអាហារមិ្នខានធ ើយ។

ដូចធនោះធហើយ ធភាជនីយោា ននឹងម្រេវូានធគ្នលការែ៍ចាស់លាស់ និងវន័ិយកន ុងការធោោះម្រសាយជាមួ្យអេិថិ

ជនប្ដលចង់យកម្ហ បូសល់ធៅ ទ្ោះ។ ធហើយអនកក៏នឹងចំបាច់ម្រេវូធសន ើឲ្យអេិថិជនធគ្នរពតាម្ធគ្នលការែ៍ទាងំធនោះ

្ងប្ដរ ។ វាជាធរឿងសំខាន់ប្ដលម្រេវូម្របាប់ពួកធគធោយមិ្នបងាង់ ថាអាហារមិ្នអាចយកធៅ ទ្ោះបានធេ 

ម្របសិនធបើវាានបញ្ហា ប្ ន្កអនាម័្យធនាោះ។

(Ear Mark)

(5) សញ្ហា អេិថិជនប្ដលទាម្ទារការពិចរ្ (ឧទាហរែ៍)

耳
みみ

マーク補助犬
ほじょけん

マーク オストメイトマーク

(Assistance Dog Mark) (Ostomate Mark)

マタニティマーク

(Help Mark) (Maternity Mark)

ハート・プラスマーク ヘルプマーク

(Heart Plus Mark)
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(3)  អាហារមចប់

ចំែ៉ុ ចសំខាន់អំពីអាហារមចប់ធៅធម្រៅានដូចេធៅ៖

(A) ធេើសីេ៉ុែាភាពរបស់អាហារមចប់អាចម្រគប់ម្រគងបានតាម្រធបៀប្ធៅ?

E.G.  រកាធៅ 10℃ ឬ ទាបជាងធនោះជាធដើម្

(B) ធេើធៅធពល្ធេើបអាហារប្ដលមចប់ធនោះគួរប្េម្រេវូបានេេួលទាន?

E.G.  ធសន ើឲ្យអេិថិជនេេួលទានវាកន ុងចធនាល ោះ xx ធា ងជាធដើម្។

6. ពាកយប្ ន្កធសវាកម្មអេិថិជនមូ្លោា ន និងរធបៀបធម្របើ

(1)  ពាកយប្ ន្កធសវាកម្មអេិថិជនមូ្លោា ន

(Arigato-gozaimashita )

(Taihen  - ្ស់)

ការសាវ គម្ន៍ធៅធពលប្ដលអេិថិជនធចញពីធភាជនីយោា ន។ ការសាវ គម្ន៍

ធនោះក៏ធម្របើ ម្របសិនធបើអេិថិជនធ វ្ ើអវ ីមួ្យឲ្យប៉ុគគលិកធភាជនីយោា ន្ាន ក់។

ឃ្លល ប្ដលអនកធម្របើ ម្របសិនធបើអនកេ៉ុកឲ្យអេិថិជនរងចំមួ្យរយៈមល ី។

ធម្របើធៅធពលប្ដលប៉ុគគលិកធភាជនីយោា នសំធៅម្កកាន់កប្នលងអងគ ុយអេិថិ

ជន ធហើយធៅធពលពួកធគចកធចញ។

ឃ្លល អរគ៉ុែ ប្ដលធម្របើម្របសិនធបើអេិថិជនធ វ្ ើអវ ីមួ្យសម្រាប់ប៉ុគគលិក

ធភាជនីយោា ន្ាន ក់។ ក៏ធម្របើសម្រាប់ស៉ុធំទាសអេិថិជនប្ដរ។

ពាកយ អេាន័យ

សម្រាប់អាហារប្ដលមចប់ វាជាធរឿងសំខាន់ប្ដលម្រេវូ ត្ល់ព័េ៌ានដល់អេិថិជនបានម្រេឹម្ម្រេវូ ធហើយឲ្យពួកធគ

ធគ្នរពតាម្ធគ្នលការែ៍ទាងំធនោះ។ មែៈប្ដលអាហារមចប់អាចជួយបធងក ើនការលក់របស់ធភាជនីយោា ន វាអាច

ប ត្ លឲ្យានការព៉ុលអាហារ ល៉ុោះម្រតាប្េានការលក់បានម្រេឹម្ម្រេវូ -, ដូចធនោះវាចំបាច់ម្រេវូធ វ្ ើការម្រគប់ម្រគង

ធោយម្រប  ងម្របយ័េន។

Shitsurei-itashimasu  (ស៉ុំ

អេ័យធទាស)

Osoreirimasu  (ស៉ុធំទាស

ចំធពាោះកំហិេធនោះ)

Kashikomarimashita  (យល់

ធហើយ)
ធម្របើធៅធពលេេួលការធសន ើស៉ុ ំឬ ការចង់បានរបស់អេិថិជន។

“អាហារមចប់” ានន័យថាអាហារប្ដលបានធរៀបចំធៅកន ុងធភាជនីយោា នប្ដលអេិថិជនយកធចញធៅខាងធម្រៅ

ធោយមិ្នេេួលទានកន ុងហាង។

Irasshaimase   (សូម្សាវ គម្ន៍) ការសាវ គម្ន៍ប្ដលធម្របើធៅធពលអេិថិជនចូលកន ុងធភាជនីយោា ន។

Omatase-shimashita  (ស៉ុំ

ធទាសសម្រាប់ការរង់ចំ)

Arigato-gozaimasu  (អរគ៉ុែ)
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(2) ឃ្លល ប្ដលជាេូធៅនិយយមិ្នបានម្រេឹម្ម្រេវូ

(3) ឃ្លល ធ្េងធេៀេប្ដលគួរប្េដឹង

<ឃ្លល មូ្លោា នប្ដលងាយនឹងធម្របើម៉ុសកន ុងកប្នលងបធម្រម្ើធសវាកម្មអេិថិជន>

5,000 yen kara oazukari-shimasu
5,000 yen oazukari-shimasu

(ានន័យថា “មំុ្េេួលពីធលាកចំនួន 5,000 ធយ ន”)

ម្របធយគប្ដលធម្របើកន ុងកិចចសនទនាម្របចំនថៃ
ម្របធយគម្រេឹម្ម្រេវូប្ដលម្រេវូធម្របើម្របាស់កន ុងកប្នលងបធម្រម្ើ

ធសវាកម្មអេិថិជន

okyaku-san, otoko no hito, on'na no hito, roujin

okyaku-sama, dansei no kata, josei no kata, go 

nenpai no kata

(ានន័យថា៖  “ធេញៀវ”, “ប៉ុរស”, “ស្រសត ី”, និង “ម្ន៉ុសេវ ័

យចំ្ស់”)

kodomo-san, ojisan, obasan

oko-sama, go chūnen no kata

(ានន័យថា៖ “ធកមង/ធកមងៗ”, និងប្បបបេកន ុងការ

ធៅប្ដលធម្របើសម្រាប់ “ម្ន៉ុសេវយ័ក ត្ ល”)

issho no hito, tsukai no hito, yō no aru hito

 issho no kata, otsukai no kata, goyō no kata

(ានន័យថា៖ "ការអម្ជាមួ្យម្ន៉ុសេ្ាន ក់”, 

"ធកមងម្រប  ស/ម្រសីជំនួយការ” , និង "អនកប្ដលម្កកន ុង

កិចចការជំនួញ”)

ohitori-san, okusan, dan'na-san ,

ohitori-sama, oku-sama, dan'na-sama

(ប្បបបេននការធៅប្ដលធម្របើសម្រាប់ "អនកប្ដលម្ក

ប្េឯង”, ធៅកាន់ “ម្របពនធ” នឹងធៅកាន់ “បត ”ី)

boku, watashi, wareware
watakushi, watakushi-domo

(ានន័យថា៖ “មំុ្” និង “ធយើង”)

Moushiwake gozaimasen  

(ស៉ុធំទាស)
ធម្របើសម្រាប់ស៉ុធំទាសអេិថិជន។

Oryori wa ijy ō  de yoroshikatta desh ō  ka

Omizu no h ō  wa ikutsu omochi shimash ō  ka

Oryori wa ijy ō de yoroshii desh ō  ka

(ានន័យថា “ប្េប ៉ុែណ ឹងធេ?”)

Omizu wa ikutsu omochi shimash ō  ka

(ានន័យថា “ធេើមំុ្គួរយកេឹកប ៉ុនាម នប្កវ?”

Kochira ga resh ī to de gozaimasu

(ានន័យថា “ធនោះជាវក័ិយប័ម្រេរបស់អនក”)
Kochira ga resh ī to ni narimasu

ឃ្លល មិ្នម្រេឹម្ម្រេវូ ឃ្លល ម្រេឹម្ម្រេវូ
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Sumimasen, man’in nan desu
Moushiwake gozaimasen, manseki to natte 

orimasu (ានន័យថា៖ “មំុ្ស៉ុធំទាស ធយើងធពញធហើយ។”)

Dono seki ga ii desu ka
Dono seki ni nasaimasu ka

(ានន័យថា “ធេើធលាកម្រេវូការកប្នលង្?”)

Dore ga ii desu ka
Dochira ni nasaimasu ka

(ានន័យថា៖ “ធេើមួ្យ្ធលាកធពញចិេត?”)

Kimarimashita?
Okimari de gozaimasu ka

(ានន័យថា៖ “ធេើធលាកបានសធម្រម្ចចិេតឬធៅ?”)

Ikutsu ni shimasu ka
Oikutsu ni nasaimasu ka

(ានន័យថា “ធេើធលាកម្រេវូការប ៉ុនាម ន?”)

Aiko ( a term for iced coffee used in restaurants for 

orders) desu ne

Aisu kōhī de gozaimasu ne

(ានន័យថា “អញ្ច ឹង វាជាកាធហវ េឹកកក ម្រេវូធេ?”)

Moushiwake gozaimasen. Tadaima, kirasete 

orimasu. Kawari ni XX wa, ikaga desu ka

(ានន័យថា៖ “មំុ្ពិេជាស៉ុធំទាស ធយើងអស់ម្៉ុមម្ហ បូ

ធនោះធហើយធៅនថៃធនោះ។ ច៉ុោះធបើយក XX យ ងធម្ ចប្ដរ?”)

Wakaranain desu
Wakarikanemasu ga

(ានន័យថា៖ “មំុ្មិ្នចាស់ធេ/មំុ្មិ្នដឹង”)

Wakarimashita
Kashikomarimashita

(ានន័យថា "មំុ្យល់")

Sumimasen, dare desu ka
Shitsurei desu ga, dochira-sama desu ka

(ានន័យថា “ស៉ុធំទាស ធេើធលាកជាអនក្?”)

yōfuku, kutsu
omeshimono, owakimono

(ានន័យថា៖ “សំធលៀកបំពាក់” និង “ប្សបកធជើង”)

Hai, sō desu.
Hai, sayō de gozaimasu

(ានន័យថា “បាេ/ចស ម្រេឹម្ម្រេវូធហើយ”)

Hai, sō desu, soushimasu.
Hai, sou sasete itadakimasu

(ានន័យថា៖” បាេ/ចស មំុ្នឹងធ វ្ ើវា។”)

Hai, shittemasu
Hai, zonjiagete orimasu

(ានន័យថា៖ “បាេ/ចស មំុ្ដឹង”)

Nan'nin desu ka
Nan meisama desu ka

(ានន័យថា៖ “ធេើធលាកានគ្នន ប ៉ុនាម ននាក់?”)

Ima, nain desu
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* ម្របេព៖ "ការហវ ឹកហាវ េ់ប្ ន្កបដិស ា្ រកិចច" ននម្រក  ម្ហ ៉ុន Nikkei BP - ប្ដលនិពនធធោយ Hitoshi Shimizu។

(4) ធសវាកម្មប្ែនំា

<ឧទាហរែ៍ពីរធបៀបននការ ត្ល់ការប្ែនំា>

・ នថៃធនោះម្ហ បូប្ដលេេួលការប្ែនំាពីធយើងមំុ្គឺ XX។

・ នថៃធនោះម្ហ បូនថៃម្រេង់ប្ដលេេួលការប្ែនំាពីធយើងមំុ្គឺ XX។

・ XX របស់សាធកជប ៉ុនញំឆ្ងៃ ញ់ជាមួ្យម្ហ បូមួ្យធនោះ។ ធេើធលាកចង់សាកលបងធេ?

・នំប៉ុង័ដ៉ុេថមីៗរបស់ធយើងធេើបធចញពី ។ ធេើធលាកចង់សាកលបងធេ?

(5) អាកបបកិរយិធលើេូរស័ពទនដ

Kocchi kara denwa shimasu
Kochira kara denwa sasete itadakimasu

(ានន័យថា៖ “ធយើងមំុ្នឹងេូរស័ពទធៅធលាក”)

Ima ikimasu
Tadaima, oukagai shimasu

(ានន័យថា៖ “មំុ្នឹងជួបធលាកបនត ិចធេៀេធនោះ។”)

Mata kite kudasai

Mata okoshi kudasaimase. Mata otachiyori 

negaimasu

(ានន័យថា៖ “សូម្អធញ្ជ ើញម្កម្តងធេៀេ”)

ធសវាកម្មប្ែនំា ានន័យថាធ វ្ ើការប្ែនំា ម្ហ បូ ឬធេសជជៈថមីៗធៅកាន់អេិថិជន។ ការប្ែនំាអាចនឹងធ វ្ ើឲ្យ

អេិថិជនក៉ុម្មង់ប្ថម្ធេៀេ ប្ដលជម្រម្  ញការលក់កន ុងធភាជនីយោា ន។ ធលើសពីធនោះធេៀេ ម្របសិនធបើអេិថិជន

ចូលចិេតអវ ីប្ដលអនកបានប្ែនំា ធនាោះគ្នេ់នឹងកាន់ប្េធពញចិេតជាមួ្យនឹងធភាជនីយោា នប្ថម្ធេៀេ។

ធដើម្បី ត្ល់ធសវាប្ែនំាឲ្យបានធជាគជ័យ អនកចំបាច់ម្រេវូយល់ធអាយបានសម្រម្យធៅនឹង្លិេ្លរបស់

ធភាជនីយោា ន។ ធហើយវាជាធរឿងសំខាន់ប្ដលម្រេវូសកម្មកន ុងការជំរ៉ុញអេិថិជន។

・ ធេើធលាកចូលចិេត XX ឬធេ?  នថៃធនោះធយើងបានធរៀបចំ XX មលោះសម្រាប់ធលាក ប្ដលធេើបប្េចប់បានម្រស

ស់ៗធៅម្រពឹកធនោះ - ធេើធលាកចង់សាកលបងធេ? ជាធដើម្

ធៅកន ុងកិចចសនទនាធលើេូរស័ពទ អនកនិយយមិ្នានបងាា ញេឹកម្៉ុម ឬអាកបបកិរយិរវាងគ្នន ធៅវញិធៅម្កធេ។ 

ដូចធនោះ អនកចំបាច់ម្រេវូានការម្រប  ងម្របយ័េនជាងធៅធពលជប្ជកជាមួ្យអេិថិជនធោយផាទ ល់។ ជាពិធសស 

អេតចរកិរបស់ប៉ុគគលិកធភាជនីយោា នធលើេូរស័ពទ អាចជោះឥេធពិលធលើការរងាវ យេនម្លរបស់អេិថិជនម្កធលើ

ធភាជនីយោា ន - ដូចធនោះម្រេវូប្េធចោះគួរសម្ជានិចច។

Tenchō wa inain desu ga

Ainiku tenchō wa fuzai desu ga

(ានន័យថា “គួរធអាយសាត យ ធលាកម្របធានកន ុង

ធភាជនីោា នធយើងមិ្នធៅធេ”)

Tenchou ni itte okimasu

Tenchou ni mōshi tsutaemasu

(ានន័យថា៖ “មំុ្នឹងជម្រាបដល់អនកម្រគប់ម្រគង

ធភាជនីយោា ន។”)

19



<ឧទាហរែ៍ននអាកបបកិរយិធលើេូរស័ពទ>

ធៅធពលសួរសម្ែួរធៅភាគី

មួ្យធេៀេ
“មំុ្ស៉ុធំទាស ធេើធលាកអាចម្របាប់មំុ្ពី xxxx បានធេ?”

រងចំភាគីធ្េងធេៀេោក់េូរស័ពទច៉ុោះម្៉ុន។ ធៅធពលប្ដលភាគីាខ ងធេៀេ

បានបិេេូរស័ពទធហើយ បនាទ ប់ម្កអាចោក់េូរស័ពទច៉ុោះធោយធសៃ ៀម្សាៃ េ់។
ធៅធពលោក់េូរស័ពទច៉ុោះ

សាា នភាព អាកបបកិរយិធលើេូរស័ពទ

ម្របសិនធបើអនកមិ្នអាចធោោះម្រសាយធលើសំធែើររបស់អេិថិជនបានធេ (ធម្រពាោះអនកមិ្នយល់ពីធសចកត ីលម្ា ិេ ឬមិ្ន

អាចធ ល្ ើយេបបានជាធដើម្) ធនាោះម្រេវូសាត ប់ធហេ៉្ុ លដល់អេិថិជន បនាទ ប់ម្កកេ់ម្រតាព័េ៌ានេំនាក់េំនង

លម្ា ិេរបស់អេិថិជន និងដំធែើរធរឿងននសំធែើររបស់គ្នេ់។ បនាទ ប់ម្កជូនដំែឹងដល់អនកម្រគប់ម្រគងធភាជនីយដ្

ឋាន ឬ ម្ន៉ុសេ្ាន ក់ប្ដលេេួលម៉ុសម្រេវូ ធដើម្បីធោោះម្រសាយធរឿងធនោះ (េូរស័ពទធៅអេិថិជនវញិ)។

“ធនោះគឺ XXX (ធ ម្ ោះធភាជនីយោា ន)។   Xxx (ធ ម្ ោះរបស់អនក) កំព៉ុងនិយយ”

ធបើេូរស័ពទរ៉ាធូលើសពី 3 ដង អញ្ច ឹងម្រេវូចប់ធ ត្ើម្ធោយនិយយថា “ស៉ុធំទាស

ប្ដលធអាយធលាករង់ចំ។”

ធៅធពលអនកធលើកេូរស័ពទ

ធៅធពលសាត ប់សំែួររបស់អនក

ធៅេូរស័ពទ
ចូរសាត ប់ ធោយបធញ្ចញសំធលងយកចិេតេ៉ុកោក់សម្ម្រសប

ធៅធពលធ ទ្រការធៅេូរស័ពទធៅ

អនកធ្េងធេៀេ
“សូម្ធលាករង់ចំបនត ិច? មំុ្នឹងភាជ ប់ធលាកធៅកាន់ XX។”
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Ⅱ．ចំធែោះដឹងអំពីអាហារ



1. អាប្ កស៉ុីចំែីអាហារ

(1) អវ ីធៅជាការអាប្ កស៉ុចំីែីអាហារ?

(2) ការកំែេ់ម្របធេេភាន ក់ងារអាប្ កស៉ុ ី

ភាន ក់ងារអាប្ កស៉ុបី្ដលសា ិេធម្រកាម្ចាប់ធនោះានដូចជា៖ 

<ការកំែេ់សាល កសម្រាប់្លិេ្លអាហារសធម្រម្ច>

ចូរចំ្ថំាវាមិ្នប្ម្នជាកាេពវកិចចប្ចងធោយចាប់ប្ដលម្រេវូធ វ្ ើការបងាា ញពីភាន ក់ងារអាប្ កស៉ុបី្ដលាន

កន ុងម្ហ បូប្ដលបធម្រម្ើកន ុងធភាជនីយោា នធនាោះធេ។ ប ៉ុប្នតព័េ៌ានធនោះានសារៈសំខាន់សម្រាប់អេិថិជនប្ដល

ានបញ្ហា អាប្ កស៉ុជីាមួ្យចំែីអាហារ។ ដូចធនោះ វាជាធរឿងប្ដលចំបាច់ប្ដលអនកម្រេវូានការយល់ដឹង

ចាស់លាស់ពីធម្រគឿង្េធំៅប្ដលបានធម្របើម្របាស់កន ុងម្៉ុមម្ហ បូ ធហើយអាចធ ល្ ើយេបរាល់សំែួរប្ដលសួរធោយអេិថិ

ជន។

យ ង្មិ្ញ ម្របសិនធបើអនក ត្ល់ព័េ៌ានមិ្នម្រេឹម្ម្រេវូធេ វាអាចបងកជាលេធ្ល ៃ្ន់ ៃ្រដល់អេិថិជន - ដូធចនោះ

ម្របសិនធបើអនកមិ្នអាចធ ល្ ើយសំែួរបានធេ អនកគួរប្េឲ្យនាយកម្រគប់ម្រគងធភាជនីយោា ន ឬ អនកប្ដលាន

េំប្ែងម្របហាក់ម្របប្ហលគ្នន ធនោះធ ល្ ើយេបជំនួស។

អាប្ កស៉ុចំីែីអាហារធកើេធ ើងធពលប្ដលម្ន៉ុសេាន ក់េេួលរងម្របេិកម្មននអាប្ កស៉ុបីនាទ ប់ពីេេួលទាន

អាហារប្ដលាន ទ្ ុកភាន ក់ងារប្ដលបងកអាប្ កស៉ុធីនោះ។ ម្របេិកម្មអាប្ កស៉ុជីាេូធៅានការធចញរាស់ 

អារម្មែ៍ចង់កអ េួចធងាា រជាធដើម្។ ម្របសិនធបើធរាគសញ្ហា អាចានសភាព ៃ្ន់ ៃ្រ ម្ន៉ុសេធនាោះអាច្នដល់

សភាពប្ដលធៅថា "anaphylactic shock" ធហើយានការលំបាកកន ុងការដកដធងា ើម្ ការដួលធោយការធ ើង

្ម្ ឬ ការបាេ់បងសាម រេី ជាធដើម្។ ម្របសិនធបើមិ្នពាបាលទាន់ធពលធេ ធនោះអាចប ត្ លឲ្យសាល ប់បាន។

វាម្រេូវបានដឹងថា 1-2% ននចំនួនម្របជាជនធៅកន ុងម្របធេសជប ៉ុនានម្របេិកម្មជាមួ្យអាហារ។ ធោយធម្ើលធលើ

ម្រក  ម្ម្ន៉ុសេប្ដលានវយ័ធកមង ភាគរយានការធកើនធ ើង ប្ដលានម្របប្ហលជា 10% ននទារកហាក់ដូចជា

ានម្របេិកម្មជាមួ្យនឹងចំែីអាហារ។

មិ្នានវ ិ្ ពីាបាលប្ដលានម្របសិេធភាពសម្រាប់អាប្ កស៉ុចំីែីអាហារធេ។ ដូចធនោះវាជាធរឿងប្ដលចំបាច់

ប្ដលអនកប្ដលានបញ្ហា ធនោះ ក៉ុេំេួលទានអាហារប្ដលាន ទ្ ុកភាន ក់ងារអាប្ កស៉ុបី្ដលនឹងប ត្ លឲ្យធកើេ

ានម្របេិកម្មអាប្ កស៉ុអីាហារធនោះ។ យ ងធនោះធហើយ ធេើបចាប់បានប្ចងថា វាជាធរឿងខានព៉ុំបានកន ុងការ

កំែេ់សាល កធលើ្លិ្លអាហារសធម្រម្ចទាងំអស់ប្ដលាន ទ្ ុកភាន ក់ងារអាប្ កស៉ុបី្ដលអាចនឹងបងកម្របេិកម្ម

អាប្ កស៉ុ។ី

ធម្រគឿង្េធំៅ

ប្ដលបាន

កំែេ់

7 ម្៉ុម
ស ៉ុេ, េឹកធោោះធគ្ន, ម្រសូវសាលី, ម្រគ្នប់្ញ្ាជាេិ, សប្ែត ក, បងាគ ,

 កាត ម្

21



2. ការម្រគប់ម្រគងធម្រគឿងម្រសវងឹ 

(1) ម្របធេេធម្រគឿងម្រសវងឹេូធៅ

(A) ម្រសាចម្រាញ់

ជាេិអាល់ក៉ុល្លិេធ ើងតាម្ការម្រចបាច់យកដំប្ប

ម្រសាម្រកហម្/ស

ម្រសាពព៉ុោះ ជាធដើម្

(B) ម្រសាបិេ

ម្រសាចម្រាញ់ប្ដលបានបិេបប្នាម្ ធដើម្បីបធងក ើនរស់ជាេិអាល់ក៉ុលបប្នាម្។ 

ប្ម្របនឌី Cognac ជាធដើម្ េំពាងំបាយជូរ

វ ើសគ ី វ ើសគ ីម្រគ្នប់្ញ្ាជាេិ ម្រសូវសាលីជាធដើម្

ម្រសាវ ើសគ ីលាយ ជាធដើម្

ជីន Geneva, London Gin etc. ម្រសូវសាលីជាធដើម្

ម្រសាសាធកជប ៉ុន ម្រសាសាធកចម្រាញ់, ម្រសាសាធកពពក អងករ

ម្រសាអាល់ក៉ុលចិនចំ

រាញ់ពីដំប្ប
ម្រសាសាវស៉ុងីជាធដើម្ អងករជាធដើម្

ម្រសា

ម្រសាអាល់ក៉ុល្លិេ

ពីម្រគ្នប់ ៉្ុញ្ាជាេិម្រតំា
ម្រសាធបៀរជាធដើម្ ម្រសូវសាលី ជាធដើម្

ម្រសាអាល់ក៉ុលចំរាញ់

ពីប្ ល្ធឈើ
ម្រសាធបា ម្ជាធដើម្ ធបា ម្ ប្ ល្ប្ប ស ជាធដើម្

េំពាងំបាយជូរ

ម្រក  ម្ចម្បង ម្របធេេចម្បង របូធាេ៉ុធដើម្

ម្រក  ម្ចម្បង ម្របធេេចម្បង របូធាេ៉ុធដើម្

ស ូ ឈូ ស ូ ឈូដំ ូងជាវ , ស ូ ឈូម្រសូវសាលី ជាធដើម្ ដំ ូង ម្រសួវសាលីជាធដើម្
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(II) ចំែ៉ុ ចប្ដលម្រេវូចងចំធពលបធម្រម្ើធម្រគឿងម្រសវងឹ

(B) ការហាម្ឃ្លេ់ធលើការបធម្រម្ើធម្រគឿងម្រសវងឹដល់អនកប្ដលធបើកបររថយនតជាធដើម្

* អនកប្ដលម្រេវូធបើកបរ

អនកប្ដលម្រេវូធបើកបរគឺជាប៉ុគគលប្ដលធបើកជូនមិ្េតធៅធភាជនីយោា ន ធហើយមិ្នអាចម្រសវងឹបានធេ។ 

(A) ការហាម្ឃ្លេ់កន ុងការបធម្រម្ើធម្រគឿងម្រសវងឹដល់ម្ន៉ុសេប្ដលានអាយ៉ុធម្រកាម្អាយ៉ុធពញវយ័ (ធម្រកាម្ 20 ឆ្ងន ំ)

 សាគម្ន៍ស៉ុវេា ិភាពចរាចរែ៍ជប ៉ុន បានធចញនូវរបូសញ្ហា ម្របធេេធនោះ។ ការធម្របើរបូសញ្ហា ធនោះជាវ ិ្ សីាស្រសត

មួ្យកន ុងការកំែេ់អនកប្ដលម្រេវូធបើកបរ។

វាជាអំធពើម៉ុសចាប់ប្ដលបធម្រម្ើម្រសាដល់នរ្ាន ក់អាយ៉ុមិ្នទាន់ធពញវយ័ (ធម្រកាម្ 20 ឆ្ងន ំ)។  ម្របសិនធបើអនក

មិ្នចាស់ថា អេិថិជនាន ក់ានអាយ៉ុធពញវយ័ឬអេ់ធនាោះ អនកចំបាច់ធ វ្ ើការពិនិេយអេតសញ្ហា ែប័ែឌ

របស់គ្នេ់ធដើម្បីធម្ើលអាយ៉ុ។

វាជាអំធពើម៉ុសចាប់ប្ដលបធម្រម្ើធម្រគឿងម្រសវងឹដល់នរ្ាន ក់ប្ដលអនកដឹងថានឹងធ វ្ ើការធបើកបរយនយនត 

(ឡន កង់ ជាធដើម្) ម្របសិនធបើអេិថិជនម្កជាម្រក  ម្ ពិនិេយធម្ើលថាធេើនរ្ប្ដលនឹងម្រេវូធបើកបរ។  

ម្របសិនធបើវាពិបាកសម្រាប់អនកកន ុងការធ វ្ ើការសនន ិោា ន ឲ្យអនកម្រគប់ម្រគងធភាជនីយោា ន ឬ អនកប្ដលាន

េំប្ែងម្របហាក់ម្របប្ហលគ្នន ធនោះ ជាអនកធ វ្ ើជំនួសវញិ។

អាកត្រវូក្បើកបរ

ខុ្្ុំមិលផឹកត្ាក្េ - ខុ្្ុំត្រវូក្បើក
បរ
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3. សារធាេ៉ុចិញ្ច ឹម្

<សារធាេ៉ុចិញ្ច ឹម្ចម្បងទាងំ 5 >

4. រសជាេិ

រសជាេិប្ ា្ម្ សក រ សូកូឡ នំធមក ធម្ៅនំចំហ៉ុយ ជាធដើម្

រសជាេិនម្រប អំបិល េឹកស៉ុអី៉ុវី េឹកម្រជលក់សប្ែដ កខាប់ ជាធដើម្

រសជាេិជូរ េឹកធមមោះ ម្រជក់ា ក់ម្របាង ម្រកូចឆ្ងម  ម្រកូចថល ុង ជាធដើម្

រសជាេិលវ ីង កាធហវ  ម្រសាធបៀរ វា៉ា ន់ស ៉ុយបារាងំ ធម្ទសធបាល កជាធដើម្

អ ូា មី្ ្លិេ្លហាលធដើម្កិល ្លិ្លហាលបូនីតា ជាធដើម្

កាបូអ៉ុមី្រោេ បំប្លងថាម្ពល បាយោ ំនំប៉ុង័ មី្ ដំ ូង ជាធដើម្

ធដើម្បីធ វ្ ើឲ្យរាងកាយានស៉ុមភាពលា  វាចំបាច់ម្រេវូញំអាហារប្ដលានលំនឹងស៉ុមភាពជាម្របចំ ប្ដលានសារ

ធាេ៉ុចិញ្ច ឹម្ចំបងទាងំ 5 ធនោះ។

បប្នលនបេង និង ធលឿង (ជាពិធសសបប្នលនបេង)

 ប្ ល្ធឈើ ធថលើម្ ជាធដើម្
វ ើតាមី្ន ជួយរាងកាយឲ្យដំធែើរការម្របម្រកេី

សារធាេ៉ុប្រ៉ា
សាងសង់ ា្ ឹង និង ធ ម្ញរងឹាំ ជាធដើម្ 

ធហើយជួយរាងកាយឲ្យធ វ្ ើការម្របម្រកេី

សារា៉ា យសម្៉ុម្រេ េឹកធោោះធគ្ន ្លិេ្លធ វ្ ើពីេឹក

ធោោះធគ្ន ជាធដើម្

ធ ម្ ោះសារ

ធាេ៉ុចិញ្ច ឹម្
ការងារចំបងកន ុងរាយកាយ អាហារប្ដល ទ្ ុកសារធាេ៉ុចិញ្ច ឹម្ទាងំធនោះធម្រចើន

សាច់ ម្រេី ស ៉ុេ ្លិេ្លម្រគ្នប់សប្ែត កជាធដើម្ម្របូធេអ៉ុនី

ប័រ ា ការ ៊ីន ធម្របងរ៉ុកខជាេិ ខាល ញ់សាច់ ជាធដើម្បំប្លងថាម្ពលជាេិខាល ញ់

បធងក ើេជាលិការរាងកាយ

រសជាេិជាជាេិប្ដលម្ន៉ុសេេេួលបានធៅធពលញំរបស់អវ ីមួ្យ។ កម្រមិ្េននរសជាេិានភាពម៉ុសគ្នន ធៅតាម្

ម្ន៉ុសេ។ វាក៏ម៉ុសគ្នន ធៅតាម្លកខមែឌ រាងកាយរបស់ម្ន៉ុសេ្ងប្ដរ។ ដូចធនោះធហើយ ធៅធពលបធម្រម្ើអាហារ វាជា

ធរឿងសំខាន់កន ុងការអធងកេធម្ើលថាធេើអេិថិជនជាម្ន៉ុសេប្បប្ ធហើយសា ិេកន ុងលកខមែឌ ប្បប្្ងប្ដរ។

ម្របធេេ អាហារេូធៅ

សារធាេ៉ុចិញ្ច ឹម្មលោះប្ដលានកន ុងអាហារគឺានសារៈសំខាន់្ស់សំរាប់ជិវេិម្ន៉ុសេ។  ានបីម្របធេេ - “ម្របូធេ

អ៉ុនី, ជាេិខាល ញ់ និង កាបូអ៉ុមី្រោេ” - ប្ដលម្រេវូបានធៅថាជាសារធាេ៉ុចិញ្ច ឹម្ចំបងទាងំ 3 ។  ធហើយានពីរម្៉ុម

ធេៀេ “វ ើតាមី្ន និង សារធាេ៉ុប្រ៉ា” ពួកវាជួនកាលម្រេវូបានធគធៅថា សារធាេ៉ុចិញ្ច ឹម្ចំបងទាងំ 5 ។

24



5. ភាពសម្បូ រប្បបននចំែីអាហារ

(1) Halal

(2) អនកញ ំបួស

ម្របសិនធបើវាានភាពពិបាកសម្រាប់អនកកន ុងការកំែេ់បាន អាចឲ្យអនកម្រគប់ម្រគងធភាជនីយោា ន ឬអនកាន

េំប្ែងម្របហាក់ម្របប្ហលគ្នន ធនោះ ធ វ្ ើជំនួស។

“អនកញ ំបួស” ជាេូធៅសំធៅដល់អនកប្ដលមិ្នេេួលទាន្លិេ្លអាហារធ វ្ ើពីសេវ ដូចជាពពួកសាច់ និង ម្រេី។

 ធហើយក៏ាន “អនកញ ំបប្នល” ប្ដលជាអនកនេេួលទានអាហាររ៉ុកខជាេិ 100% (ធហើយក៏មិ្នេេួលទាន្លិេ្ល

អាហារប្ដលធ វ្ ើពីសេវ្មួ្យធ ើយ ធោយរាប់ទាងំ ស ៉ុេ ឬ ្លិេ្លធ វ្ ើពីេឹកធោោះធគ្ន)។ អនកញ ំបួស និង ញ ំ

បប្នល  ានលកខមែឌ កន ុងការេេួលទានអាហារម៉ុសៗគ្នន អាម្រស័យធលើការគិេរបស់ពួកធគាន ក់ៗ ដូចធនោះវាជាធរឿង

ចំបាច់កន ុងការកំែេ់នូវេម្រមូ្វការរបស់ពួកធគធៅធពលបធម្រម្ើពួកធគ។

Halal ានន័យថា “អន៉ុញេិ” ជាភាសាអ៉ុីសាល ម្ ធហើយបងាា ញថាអាហារប្ដលអន៉ុញេិធៅធម្រកាម្ជំធនឿឥសាល ម្។ 

ទ្ ុយធៅវញិ វេថ ុប្ដលមិ្នម្រេវូបានអន៉ុញេិម្រេវូបានធៅថា “haram”។

ជំធនឿរបស់ឥសាល ម្គឺជំធនឿសាសនា្ំ 3 របស់ពិេពធលាក ធហើយម្រេវូបានធគដឹងថាានជនជាេិកាន់សាសនាឥស្

លាម្ម្របាែ 1.6 ពាន់លាននាក់ធៅេូទាងំពិេពធលាក។ ធោយានការធកើនធ ើងននជនជាេិឥសាល ម្ម្ក

ម្របធេសជប ៉ុន អនកចំបាច់ម្រេវូានការយល់ដឹងពីេម្រមូ្វការនន halal របស់ពួកធគ។
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Ⅲ． ចំធែោះដឹងននការម្រគប់ម្រគងធភាជនីយោា ន



1. ការធរៀបចំសម្រាប់នថៃធ វ្ ើការ និង កិចចការធៅច៉ុងធា ងធ វ្ ើការ

(1) ការធរៀបចំសម្រាប់នថៃធ វ្ ើការ

<ឧទាហរែ៍ននការធរៀបចំប្ដលបំធពញសពវម្រគប់សម្រាប់នថៃធ វ្ ើការ>

・ េ៉ុ និង ធៅអីជាធដើម្ បានម្រេវូធរៀបចំបានម្រេឹម្ម្រេវូ និង ានរធបៀប ម្រេង់ជួរធៅកប្នលងម្រេឹម្ម្រេវូ។

・ ប៉ុគគលិកប្ដលចំបាច់ម្រេវូធៅម្របចំការ ធហើយម្រេវូដឹងពីេួនាេីរបស់មល នួជាធដើម្។

(2) កិចចការធៅច៉ុងធា ងធ វ្ ើការ

＜ឧេហរែ៍ននកិចចការធ វ្ ើធៅច៉ុងធា ងធ វ្ ើការ＞

・ការសាា េប្ ន្កខាងកន ុងននធភាជនីយោា ន

・ការសាា េបងគន់

・ការលាង និង ការោក់បំធពញឈ៉ុេោក់ធម្រគឿងបប្នាម្រសជាេិ

ធដើម្បី ត្ល់ជូនអេិថិជនជាមួ្យធសវាលា  វាជាធរឿងសំខាន់កន ុងការធរៀបចំធភាជនីយោា នសម្រាប់ជំនួញ។ ខាង

ធម្រកាម្ជាឧទាហរែ៍ននការធរៀបចំប្ដលចំបាច់ម្៉ុនការធបើកហាង។ ានធរឿងជាធម្រចើនប្ដលម្រេវូធ វ្ ើ ធដើម្បីសម្រម្ប

សម្រមួ្លម្របេិបេត ិការធអាយានម្របសិេធភិាពជាមួ្យ “កិចចការធៅច៉ុងធា ងធ វ្ ើការ” ប្ដលបងាា ញខាងធម្រកាម្ធៅ

ចំែ៉ុ ចេី (2)។

・ ចនសាល បម្រពាសម្ អំពូល ប្កវ េឹកកកជាធដើម្ បានម្រេវូធរៀបចំជាធម្រសចម្រគប់ម្រគ្នន់សម្រាប់ធពលប្ដល

ានធេញៀវចូលធម្រចើន។ ធហើយពួកវាបានម្រេវូេ៉ុកធៅកប្នលងសាា េកន ុងកប្នលងប្ដលធរៀបចំជាធម្រសច។

・ ឈ៉ុេននធម្រគឿងធេស (ឈ៉ុេននធម្រគឿងបប្នាម្រសជាេិ) បានម្រេវូោក់បំធពញបានម្រេឹម្ម្រេវូ។ ធហើយបាន

ោក់ធៅកប្នលងប្ដលបានធរៀបចំជាធម្រសច។

・ ម្របសិនធបើានការកក់េ៉ុកជាម្៉ុន ធសចកត ីលម្ា ិេននម្ហ បូម្រេវូបានពិនិេយជាមួ្យនឹងច៉ុងធៅ ធហើយេ៉ុម្រេវូ

បានធរៀបជាធម្រសច។

ម្រគប់កិចចការប្ដលធ វ្ ើធៅច៉ុងធា ងធ វ្ ើការទាងំអស់ ធ វ្ ើធ ើងបនាទ ប់ពីធភាជនីយោា នបិេទាវ រ ធហើយអេិថិជន

ទាងំអស់់បានចកធចញ។ ម្រេវូចំថាធបើសិនធៅានអេិថិជនធៅកន ុងធភាជនីយោា នបនាទ ប់ពីដល់ធា ងបិេ

ធហើយធនាោះ វានឹងធ វ្ ើធអាយអេិថិជនគិេធ ត្សផាត ស់ចំធពាោះធភាជនីយោា ន ម្របសិនធបើអនកបំធពញកិចចការប្ដល

ម្រេវូធ វ្ ើធៅច៉ុងធា ងធ វ្ ើការងារធៅម្៉ុមពួកធគ ធោយសារប្េវាដល់ធា ងបិេទាវ រ។

・ ានល៉ុយរាយម្រគប់ម្រគ្នន់ ធៅកប្នលងធ វ្ ើការគិេល៉ុយ។ ធហើយច៉ុងសនល ឹកលក់ ប្ដលធម្របើសម្រាប់កេ់ចំ្ំ

ធ្េងៗ ជាធដើម្ បានម្រេវូបំធពញបានម្រេឹម្ម្រេវូ។

・ កប្នលងចេរថយនត កប្នលងធៅជ៉ុំ វញិម្រចកចូល និងធៅប្ ន្កខាងកន ុងននធភាជនីយោា នម្រេវូប្េបាន

សាា េទាងំអស់។

・ បងគន់បានម្រេវូសាា េ ធហើយបរកិាខ របប្នាម្ដូចជាម្រកោស់ជាធដើម្ ម្រេវូបានោក់បំធពញបានម្រេឹម្ម្រេវូ។
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・ការធរៀបចំេ៉ុ និង ធៅអីជាធដើម្ ធៅកប្នលងម្រេឹម្ម្រេវូ

・ការរាប់ល៉ុយ（ការសរ៉ុបសាច់ម្របាក់ជាធដើម្)

・ការធចលសម្រាម្ជាធដើម្

2. ការងារសាា េ (ធម្រៅ ទ្ោះបាយ)

(1) ចំែ៉ុ ចប្ដលម្រេវូចងចំធពលធ វ្ ើការសាា េ

(2)  មូ្លោា នននការសាា េ

(A) ការសាា េគួរធ វ្ ើពីកាលធលើច៉ុោះម្កធម្រកាម្

(B) ក៉ុធំ វ្ ើឲ្យ្ូលីសង ួេធសើម្ឲ្យធសាោះ

(C) បធនេើម្វេថ ុជាម្៉ុនសិនម្៉ុនធ វ្ ើការលាងសាា េ

ធៅធពលសាា េធភាជនីយោា ន បរាិែនន្ូលីអាចម៉ុសៗគ្នន ធៅតាម្កប្នលង។ ឧទាហរែ៖ ាន “កប្នលងសាា េ”

 ប្ដលជាកប្នលងប្ដលធ វ្ ើម្ហ បូ និង “កប្នលងមិ្នសាា េ” ប្ដលជាកប្នលងប្ដលរបស់ាន ទ្ ុកធម្ធរាគ។ ដូចធនោះធហើយ 

វាជាធរឿងចំបាច់ប្ដលម្រេវូប្បងប្ចកឧបករែ៍សាា េសម្រាប់កប្នលងម៉ុសៗគ្នន ប្ដលម្រេវូធម្របើម្របាស់ (ធដើម្បីការពារ

ការចម្លងបនាទ ប់បនេ ំនិង ការ ល្ងធៅវញិធៅម្ក)។

អនកម្របប្ហលជាម្រេវូធម្របើសាប ូ ប្ដលខាល ំងកន ុងការសាា េភាពម្រកមវក់ ៃ្ន់ ៃ្រ។ ធហើយអនកក៏ម្រេវូម្របយ័េន្ងប្ដរកន ុង

ការធម្របើម្របាស់សាប ូ ម្របធេេធនោះ។

្ូលី និងប្កាលធាល ក់ពីធលើម្កធម្រកាម្។ ម្រេវូធ វ្ ើការសាា េចប់ពីកំពូលធលើជានិចច ធហើយសាា េបាេធម្រកាម្

ច៉ុងធម្រកាយធគ។

“បធនេើម្វេថ ុម្៉ុនធពលលាងសាា េ” ជាវ ិ្ សីាស្រសត ននការធ វ្ ើឲ្យន ទ្ខាងធលើេន់ ធដើម្បីងាយម្រសួលជូេធចញ។ 

របស់ប្ដលម្របឡក់គួរប្េម្រេវូបានធ្េើម្ធៅកន ុង ៉្ុងជាមួ្យសាប ូ  និង េឹកប្ដលបានកំធៅធៅសីេ៉ុែាភាព

ម្របប្ហល 40℃។

ក៉ុធំ វ្ ើការជូេសាា េ្ូលីសង ួេធចញភាល ម្ៗធោយធម្របើម្រក្េ់ធសើម្។ វានឹងម្រេវូធម្របើធពលមលោះកន ុងការសាា េ្ូលី។ 

ម្របសិនធបើអនកធ្េើម្ចនម្រក ូងោក់បាយ (ចនបាយ) ធៅកន ុងឡបូលាងជាមួ្យេឹកធៅត ម្៉ុននឹងលាងវា 

វានឹងធ វ្ ើឱ្យរបស់ប្ដលជាប់ធនាោះងាយម្រសួលលាងសាា េ។
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(D) ក៉ុសំាា េធោយធម្របើរបស់ប្ដលមិ្នសាា េ

(3) ចំែ៉ុ ចសំខាន់ៗអំពីការសាា េ

(A) វាគួរប្េធ វ្ ើធ ើងជាម្របចំ និង ឲ្យបានលា ិេលា ន់ 

(B) សាា េធៅកប្នលងប្ដលអេិថិជននឹងងាយម្រសួលធម្ើលធ ើញ

ធហើយក៏ម្រេវូម្របាកដ្ងប្ដរថាម្រេវូជួសជ៉ុលជញ្ហជ ំង ល្ ុោះធាល យ ឬ ម្រពំរប្ហកឲ្យបានឆ្ងប់រហ័ស។ 

(C) ការសាា េជាម្របចំ = ភាពសាា េ

ម្របសិនធបើអនកពាយម្សាា េ្ូលីជាមួ្យម្រក្េ់ប្ដលម្របឡក់ វានឹងមិ្នសាា េធនាោះធ ើយ។ ធហើយជួល

កាល្ូលីធៅធលើម្រក្េ់ប្ដលម្របឡក់នឹងជាប់ធៅនឹងរបស់ប្ដលកំព៉ុងជូេសាា េធេៀេ្ង (ប ត្ លឲ្យ

ាន ល្ងបនាទ ប់បនេ)ំ។ ធហើយធនោះមិ្នសំធៅប្េធលើម្រក្េ់ធេ - វេថ ុជូេសំអាេ្ក៏ធោយប្ដលម្រកមវក់គួរ

ប្េលាងសាា េជាម្៉ុន ម្៉ុនធ វ្ ើការធម្របើម្របាស់។

ក៉ុធំ វ្សម្របប្ហលកប្នលងប្ដលធម្ើលមិ្នធ ើញឲ្យធសាោះ។ ម្របសិនធបើអនកមិ្នសាា េកប្នលង្មួ្យមួ្យធលើក វា

នឹងកាន់ប្េពិបាកកន ុងការសាា េវាធៅធលើកធម្រកាយធេៀេ។ ធហើយធនោះនឹងកាល យជាការសាា េប្ដលមិ្ន

បានធ វ្ ើធ ើងធៅឱ្កាសធម្រកាយៗធេៀេមិ្នខាន។ វាជាធរឿងប្ដលលា ប្ដលម្រេវូបធងក ើេវន័ិយសម្រាប់កាល

វភិាគសាា េម្របចំសបាត ហ៍ ជាធដើម្ ធដើម្បីពីេីតំាងម្រេវូសាា េ ពីធពលធវលា និង ពីចំនួនដងននការសាា េ

ជាធដើម្។

ធៅធពលអនកធ វ្ ើការសាា េ ពាយម្គិេអំពីេីតំាងប្ដលអនកម្របេោះធ ើញធៅធពលប្ដលអនកធៅធភាជនីដ្

ឋានមល នួឯង។ ធហើយធៅធពលប្ដលអនកសាា េរចួធហើយ វាជាធរឿងសំខាន់ធោយអងគ ុយធៅកប្នលងធ្េងៗ

គ្នន ធដើម្បីពិនិេយធម្ើល។

ធៅកន ុងធភាជនីយោា ន វាជាធរឿងចំបាច់ប្ដលម្រេវូដឹងថា “អវ ីទាងំអស់ពីចប់ធ ត្ើម្ រហូេដល់បញ្ច ប់ធៅវញិ 

ម្រេវូប្េសាា េ។” ចូរម្របាកដថាអវ ីៗទាងំអស់ម្រេវូសាា េជានិចច = ភាពសាា េ។ ធនោះមិ្នម្រេឹម្ប្េជួយការពារ

អាហារពីការព៉ុលប ៉ុធ ណ្ ោះធេ ប្េវាក៏ធ វ្ ើឲ្យអេិថិជនរ ើករាយនឹងការេេួលអាហារធៅកន ុងបរយិកាសដ៏ស៉ុម

ម្រសួល្ងប្ដរ។ ឧទាហរែ៍ ការសាា េចធម្រាោះ ៉្ុងេឹកម្រេជាក់ជាធេៀងទាេ់ ជួយការពារកល ិនមិ្នលា  ធហើយ

រកាបាននូវសីេ៉ុែាភាពបានលា ម្របធសើរ។

ធហើយមិ្នម្រេឹម្ប្េសាា េធលើកប្នលងប្ដលធម្របើធោយអេិថិជនប ៉ុធ ណ្ ោះធេ - បនទប់សម្រាក េូោក់ឥវា៉ា ន់

ប្ដលធម្របើធោយប៉ុគគលិក ក៏គួរប្េសាា េជាធរឿយៗ្ងប្ដរ។ ធហើយក៏ម្រេវូរកាឲ្យបានអនាម័្យសម្រាប់

និធយជិកមល នួឯង្ងប្ដរ ប្ដលធនោះនឹង ត្ល់នូវបរយិកាសបំធពញការងារប្ដលប៉ុគគលិកអាចធ វ្ ើការធោយ

ភាពរ ើករាយ និងធោយធាេនភាព្ងប្ដរ។ ធហើយធនោះនឹងកាល យជាថាម្ពលជម្រម្  ញេឹកចិេតកន ុងការ ត្ល់

ធសវាកម្មបានលា ធៅដល់អេិថិជន។
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3. ចំធែោះដឹងអំពីការេូទាេ់ធោយធម្របើសាច់ម្របាក់ និងមិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់

(1) សាច់ម្របាក់ (ល៉ុយធយ នជប ៉ុន)

<កំែេ់ចំ្មំ្រកោស់ម្របាក់>

ម្រកោសម្របាក់ 

2,000 ធយ ន

ម្រកោសម្របាក់ 

1,000 ធយ ន

* ម្រកោសម្របាក់ប្ដលបងាា ញធៅកប្នលងធនោះ គឺជាគំរឧូទាហរែ៍ប ៉ុធ ណ្ ោះ។ ដូចធនោះវាម្រេូវបានបងាា ញជាមួ្យនឹង

ពាកយ “គំរ”ូសរធសរជាអកេរម្រកហម្ ធហើយានបនាទ េ់ម្រកហម្កាេ់អងគេ់ធលើអងកេ់ម្រេងូធលើវា។

* អនកនឹងកម្រម្នឹងជួបម្រកោសម្របាក់ 2,000 ធយ ន្ស់ធៅកន ុងធភាជនីយោា ន ធោយសារម្រកោស់ម្របាក់ធនោះមិ្ន

សូវានធគធម្របើម្របាស់ប ៉ុនាម នធេធៅម្របធេសជប ៉ុន។

ដូចធនោះអនកមិ្នម្រេឹម្ប្េម្រេវូដឹងពីេនម្លននល៉ុយធយ នជប ៉ុនធៅកន ុងម្របធេសប ៉ុធ ណ្ ោះធេ  ប្េអនកក៏ចំបាច់ម្រេវូ

សាគ ល់ពីការេូទាេ់ធោយមិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់្ងប្ដរ។

ខាងម្៉ុម ខាងធម្រកាយម្របធេេ

ធៅកន ុងធភាជនីយោា នជប ៉ុន ម្របប្ហលជា 80% ននការេូទាេ់គឺធ វ្ ើធ ើងជាសាច់ម្របាក់ (ល៉ុយធយ នជប ៉ុន)។ 

េម្រម្ង់ននការេូទាេ់ធ្េងធេៀេ (ធម្រៅពីសាច់ម្របាក់) ម្រេវូបានធៅថា មិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់ ធហើយគឺធៅប្េានការ

ធម្របើម្របាស់ម្របប្ហលជា 20% ននករែីធៅកន ុងម្របធេសជប ៉ុន ។ យ ង្ក៏ធោយ ចំនួនអេិថិជនប្ដលធ វ្ ើការ

េូទាេ់ធោយមិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់ កំព៉ុងប្េានការធកើនធ ើងពីមួ្យឆ្ងន ំធៅមួ្យឆ្ងន ំ ធហើយធេញៀវបរធេសប្ដលម្ក

កំសានតធៅម្របធេសជប ៉ុនជាពិធសស ចូលចិេតេូទាេ់ធោយមិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់។

ម្រកោសម្របាក់ 

10,000 ធយ ន

ម្រកោសម្របាក់ 

5,000 ធយ ន
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* ម្របេព៖ ្នាគ្នរននធគហេំព័រជប ៉ុន "ម្រកោស់ម្របាក់ និង កាក់ធម្របើម្របាស់បចច ុបបនន"

<កាក់>

* ម្របេព៖ ្នាគ្នរននធគហេំព័រជប ៉ុន "ម្រកោសម្របាក់ និង កាក់ប្ដលធម្របើម្របាស់បចច ុបបនន"

កាក់ 100 ធយ ន

កាក់ 50 ធយ ន

កាក់ 10 ធយ ន

កាក់ 5 ធយ ន

កាក់ 1 ធយ ន

កាក់ 500 ធយ ន

ម្របធេេ ខាងម្៉ុម ខាងធម្រកាយ
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(2) វ ិ្ សីាស្រសត ននការេូទាេ់មិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់េូធៅ

វ ិ្ សីាស្រសត េូធៅននការេូទាេ់មិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់ានដូចេធៅ៖ 

កាេ VISA, Master Card ជាធដើម្ ・ េេួលយកកន ុងហាងជាធម្រចើន

្នាគ្នម៉ុសៗគ្នន

* សាម េហវ នូ ជាម្របធេេេូរស័ពទ

ការេូទាេ់មិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់ានភាពងាយម្រសួល ប្ដលវាជាមូ្លធហេ៉ុប្ដលានការធកើនធ ើងននការេូទាេ់

ប្បបធនោះធរៀងរាល់ឆ្ងន ំ។ ការេូទាេ់មិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់ ក៏បានជួយធ វ្ ើឲ្យធភាជនិយោា នដំធែើរការបានរលូន្ងប្ដរ

 ធោយសារវាជួយសនេធំពលធវលាកន ុងការអាប់សាច់ម្របាក់ ក៏ដូចជាធពលប្ដលចំ្យកន ុងការម្រគប់ម្រគងម្របេិបេត ិ

ការសាច់ម្របាក់ពីការលក់្ងប្ដរ។

・អេិថិជនបងាា ញកូដ QR ធលើេូរស័ពទនដ

របស់ពួកធគប្ដលនឹងម្រេវូប្សកនធោយហាង

កន ុងការេូទាេ់។ ជធម្រម្ើសមួ្យ្េងធេៀេ 

ហាងអាច ត្ល់ជូនកូដ QR ប្ដលអេិថិជន

អាចប្សកនធោយធម្របើេូរស័ពទរបស់ពួកធគ

កន ុងការេូទាេ់។

ដូចប្ដលបានបងាា ញ ានវ ិ្ កីន ុងការេូទាេ់ធោយមិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់ជាធម្រចើន។ ធហើយធដើម្បីម្រគប់ម្រគងធលើវ ិ្ ី

សាស្រសត ដូចប្ដលកបងាា ញនិមួ្យៗធនោះ ហាងចំបាច់ម្រេវូានា ស៉ុនីពិធសសមួ្យ (ា ស៉ុនីប្សកន) ធហើយធ វ្ ើការ

ភាជ ប់ជាមួ្យម្រក  ម្ហ ៉ុនប្ដលធចញកាេ។  ចូរម្របាកដថាអនកបានពិនិេយពីរធបៀបេូទាេ់ធោយមិ្នធម្របើសាច់ម្របាក់្

 ប្ដលធភាជនីយោា នរបស់អនកធម្របើម្របាស់។

ម្របធេេ យីធហាចំបង លកខែៈ

・ធៅធពលធម្របើកាេធដប ៊ីេ ល៉ុយនឹងម្រេវូ

កាេ់ធចញពីគែនី្នាគ្នររបស់អនក

ធោយផាទ ល់ភាល ម្ៗ

・ ម្របធេេធោយរាប់ធម្របើសម្រាប់ការដឹក

ជញ្ជ នូ និង សម្រាប់ពាែិជជកម្ម ជាធដើម្

・ ធនោះជាវ ិ្ សីាស្រសត ប្ដលងាយម្រសួលមួ្យកន ុង

ការេូទាេ់។

ការេូទាេ់តាម្កូដ 

QR

ល៉ុយធអ ិចម្រេនិូច

កាេឥែទាន

កាេឥែពនធ

Suica, nanaco, WAON, Rakuten Edy ជា

ធដើម្

LINE Pay, Rakuten Pay, Origami　ជាធដើម្

・ ជាវ ិ្ សីាស្រសត េូទាេ់ប្ដលបានគិេនថលជាម្៉ុន

・ វ ិ្ សីាស្រសត ននការេូទាេ់ប្ដលម្រេវូពនាធពល
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Ⅳ．ចំធែោះដឹងអំពីការធោោះម្រសាយការរអ ូ រទា ំ



1. ការធោោះម្រសាយការអ ូ ររទារំបស់អេិថិជន

(1) មូ្លោា នធលើការគិេចំធពាោះការរអ ូ ររទា ំ

(2) និេិវ ិ្ េូីធៅធៅធពលធោោះម្រសាយបញ្ហា រអ ូ រទា ំ

ការរអ ូ រទាធំកើេានធៅធពលប្ដលានភាពមិ្នធពញចិេតបនត ិចបន្ចួ ការមកចិេត ឬ ការមកចិេតប្ដលអេិថិ

ជនាន ប្ដលធលើសពីភាពអេ់ ម្េ់របស់ពួកធគ។ ធហើយធៅធពលានការរអ ូ រទា ំម្របប្ហលជាធាល ប់ានករែី

មិ្នធពញចិេត ឬ មកចិេតេូចៗធកើេានមួ្យចំនួនរចួធៅធហើយ។ ដូចធនោះធហើយ វាជាធរឿងសំខាន់ធោយម្រេវូយល់ឲ្

្យបានចាស់ពីអេិថិជនមិ្នធពញចិេត ធហើយធោោះម្រសាយបញ្ហា ធនាោះ។

ធៅធពលរអ ូ រទាធំកើេាន

សាត ប់ការបកម្រសាយលម្ាេិ

របស់អេិថិជន

ម្របសិនធបើអនក ឬ ធភាជនីយោា នជាអនកម៉ុស ម្រេូវធ វ្ ើ

ការស៉ុំធទាសភាល ម្

ម្របាប់អេិថិជនរបស់អនកថាអនកនឹង ត្ល់ដំែឹងដល់អនកម្រគប់ម្រគង

ម្របសិនធបើអនកមិ្នចាស់

ធ វ្ ើការរាយការែ៍ដល់អនកម្រគប់ម្រគងភាល ម្ៗ

អនកម្រគប់ម្រគងនឹងធ វ្ ើការពិនិេយធសចកតលីម្ាេិននការរអ ូ រទាធំនោះ

អនកម្រគប់ម្រគងនឹងធ វ្ ើការសធម្រម្ចចិេតធលើបញ្ហា  និងធ វ្ ើការធោោះម្រសាយ

វា

សូម្ធ វ្ ើការរាយការែ៍ភាល ម្ធៅកាន់អនកម្រគប់ម្រគង

* ម្របេព៖  "ការហវ ឹកហាវ េ់បដិស ា្ រកិចច" របស់ម្រក  ម្ហ ៉ុន Nikkei BP - ប្ដលបាននិពនធធោយ Hitoshi Shimizu។

ម្របសិនធបើអេិថិជនមិ្នម្រេជាក់ចិេត

ពិចរ្ធលើវ ិ្ ីសាស្រសត ធ្េងធេៀេកន ុងការធោោះ

ម្រសាយបញ្ហា

អាម្រស័យធលើព័េ៌ានលម្ាេិ អនកគួរប្េម្រសបតាម្ 

ធហើយធ វ្ ើការស៉ុំធទាសធបើសិនចំបាច់

អនកម្រគប់ម្រគងម្រេូវធ វ្ ើការស៉ុំធទាសជាថមី

អនកគួរប្េឈរធៅប្កបរអនកម្រគប់ម្រគង ធហើយធ វ្ ើការស៉ុំ

ធទាសជាមួ្យគ្នន

ប្រូធពលបញ្ហា ម្រេូវ

បានធោោះម្រសាយ

អាម្រស័យធលើព័េ៌ានលម្ាេិ ធ វ្ ើការស៉ុំ

ធទាសម្តងធេៀេ ជាមួ្យអនកម្រគប់ម្រគង 

ធៅធពលប្ដលអេិថិជនចកធចញ។

ប្រូម្ន៉ុសេប្ដល

ធោោះម្រសាយបញ្ហា

ប្រូកប្នលងប្ដល

បញ្ហា ម្រេូវបាន

ធោោះម្រសាយ
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2. ការធោោះម្រសាយបញ្ហា ទាក់េងនឹងការចូលននវេថ ុធ្េងៗកន ុងអាហារ

(1)  អវ ីធៅជា “វេថ ុធ្េងៗ”?

<ម្របធេេននវេថ ុធ្េងៗ>

(A)  ម្របធេេវេថ ុ រងឹ

វេថ ុ រងឹ ៖  កំេិចផាល សទ ិក អំប្បងប្កវ កំេិចធលាហៈ និង ម្រគួស ជាធដើម្

(B)  ម្របធេេវេថ ុេន់

វេថ ុេន់ ៖  សេវលា ិេ សក់ សរនសម្រក្េ់ កំេិចម្រកោស ជាធដើម្

(2) ការធោោះម្រសាយសាា នភាពពាក់ព័នធនឹងការចូលននវេថ ុធ្េងៗ

<ឧទាហរែ៍ជាក់លាក់>

“វេថ ុធ្េងៗ” ានន័យថាអវ ីមួ្យប្ដលមិ្នគួរានកន ុងម្ហ បូ។ ឧទាហរែ៍ កំេិចផាល សទ ិក ម្រគួស ឬ ក៏សេវលា ិេ ជាធដើ

ម្។  ធហើយធពលថមីៗធនោះ្ងប្ដរ អេិថិជនមលោះក៏ចេ់េ៉ុកប្ ន្កននអាហារមលោះ ដូចជាសាច់ និង ា្ ឹងម្រេី ជាធដើម្ ជា

វេថ ុធ្េងៗ្ងប្ដរ ធហើយនឹងធ វ្ ើការរអ ូ រទាពីំវា។

ម្របសិនធបើអេិថិជនេេួលទានវេថ ុ រងឹប្ដលានកន ុងម្ហ បូ វាអាចនឹងធ វ្ ើឲ្យាេ់គ្នេ់ានរបួស។ ធលើសពីធនោះធេៀេ

 ម្របសិនធបើវេថ ុមិ្នសាា េធនោះចូលកន ុងរាងកាយរបស់អេិថិជន វាអាចបងកការព៉ុលអាហារ។

ការរាយការែ៍គួរប្េធ វ្ ើធ ើងធៅកាន់អនកម្រគប់ម្រគងធភាជនីយោា នទាក់េងនឹងការចូលវេថ ុធនោះ ធហើយប៉ុគគលិក

គួរប្េអម្ដំធែើរជាមួ្យអនកម្រគប់ម្រគងធដើម្បីធ វ្ ើការស៉ុធំទាសម្តងធេៀេ។

អាហារប្ដលានវេថ ុធ្េងៗចូលធនោះ គួរប្េយកធៅកាន់ ទ្ោះបាយ ធហើយបងាា ញធៅកាន់អនកម្រគប់ម្រគងធភាជនីយដ្

ឋាន និង ធម្ច៉ុងធៅ ធដើម្បីពាយម្បំបាេ់ការធកើេធ ើងធនោះធៅធពលធម្រកាយធេៀេ។

ធៅធពលកំព៉ុងញំអាហារ អេិថិជនបានរអ ូ រទាថំាគ្នេ់បានម្របេោះធ ើញសេវលា ិេធៅកន ុងម្ហ បូ។

ប៉ុគគលិកពិនិេយធលើវេថ ុ ធហើយធៅធពលប្ដលពួកធគបញ្ហច ក់ថាវាពិេជាសេវប្ម្នធនាោះ ពួកធគនឹងធ វ្ ើការស៉ុធំទាស 

ធហើយដកយកម្ហ បូ ធោយនិយយថា “ធយើងមំុ្ពិេជាស៉ុធំទាស ធយើងមំុ្នឹងធ វ្ ើការប្រូថមីជូនភាល ម្”

ម្ហ បូនឹងធ វ្ ើការប្រូជូន ឬ អេ់អាម្រស័យធលើធសចកកត ីចង់បានរបស់អេិថិជន។ ធហើយប៉ុគគលិកនឹងធ វ្ ើការពិភាកា

ោច់ធោយប្ កជាមួ្យអនកម្រគប់ម្រគងធភាជនីយោា នធដើម្បីពិនិេយធម្ើលថាអាហារគួរប្េម្រេវូបានគិេល៉ុយឬ ក៏អ

េ់។

* សូម្កេ់ចំ្ថំាធនោះម្រគ្នន់ប្េជាឧទាហរែ៍ននការធោោះម្រសាយបញ្ហា មួ្យប ៉ុធ ណ្ ោះ។ ម្របសិនធបើធភាជនីយោា ន

របស់អនកានធសចកត ីប្ែនំាពីការធោោះម្រសាយវា អនកគួរប្េអន៉ុវេតតាម្។
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(3) គនល ឹោះការពារពីការចូលននវេថ ុធ្េងៗកន ុងអាហារ(ធៅធម្រៅ ទ្ោះបាយ)

(A) ក៉ុេំ៉ុកទាវ រចំហរធចល

(B) ធរ ើសសម្រាម្្ប្ដលធាល ក់ធលើកម្រាលឥដាភាល ម្

(D) សាា េចធម្រាោះា ស៉ុនីម្រេជាក់ជាញឹកញប់។

(E) ក៉ុធំម្របើដធងកៀប ម្របោប់កឹប ឬ ធមម នដធៅជិេអាហារ។

(F) ចូរម្របាកដថាអនកបានកាេ់សក់បានម្រេឹម្ម្រេវូ ជាធដើម្។

(C) ម្របសិនធបើអនកម្របេោះធ ើញសេវលា ិេធៅកន ុងធភាជនីយោា ន ចប់វាភាល ម្ ធហើយរកធម្ើលធហេ៉្ុ លប្ដលវា

ចូលកន ុងធនាោះបាន។

(A) (B) (C) 

(D) (E)
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Ⅴ．ចំធនោះដឹងទាក់េងនឹងការធ ល្ ើយេបបនាទ ន់



1. ការធ ល្ ើយេបម្របសិនធបើានម្ន៉ុសេឈឺ

(1) ឧទាហរែ៍ និង វ ិ្ សីាស្រសតកន ុងការធ ល្ ើយេប

・ ត្ល់េឹកមលោះដល់គ្នេ់ និង ត្ល់កប្នេងសាា េម្របសិនធបើអេិថិជនម្របឡក់

・ ម្របសិនធបើអេិថិជនអាចកាកបាន សូម្ឲ្យគ្នេ់កាក

・ ត្ល់េឹកមលោះដល់អេិថិជន ធហើយបងាា ញកប្នលងប្ដលសៃ ប់សាៃ េ់ប្ដលគ្នេ់អាច

សម្រាកបាន ម្របសិនធបើាន

・សម្រាប់ធកមងៗជាពិធសស សូម្ក៉ុេំ៉ុកធកមងៗធចលកន ុងរយៈធពលយូរឲ្យធសាោះ។

អេិថិជនបងាា ញសញ្ហា ននការ

ម្របេិកម្មអាប្ កស៉ុ ី(ប្សបកប្ម្រប

ជាម្រកហម្ ធហើយធ ើងកនទ លួ

ម្រកហម្ជាធដើម្)

・ ម្របសិនធបើអេិថិជនបងាា ញនូវម្របេិកម្មអាប្ កស៉ុី្ ៃន់ ៃ្ រ ដូចជាពិបាកដក

ដធងា ើម្ជាធដើម្ សូម្េូរស័ពទធៅឡនធពេយភាល ម្។

ជួនកាលអេិថិជនម្រសាប់ប្េឈឺភាល ម្ៗកំ  ងធពលេេួលទានអាហារ - មិ្នថាវាបងកធោយធភាជនីយោា ន ឬក៏

អេ់ធនាោះធេ។ អាម្រស័យធៅតាម្ករែី ជីវេិអេិថិជនអាចនឹងកំព៉ុងម្របឈម្នឹងធម្រគ្នោះថាន ក់ ដូចធនោះអនកម្រេវូសៃ ប់

អារម្មែ៍ ធហើយធ វ្ ើការធោោះម្រសាយឲ្យបានសម្ម្រសប។

ធរាគសញ្ហា វ ិ្ សីាស្រសត ធោោះម្រសាយចម្បង

・ កម្អ េួអាចាន ទ្ ុកវ ើរ៉ុស ជាធដើម្ ដូចធនោះចូរម្របាកដថាអនកសំអាេវាធោយ

ធម្របើឧបករែ៍ពិធសសសម្រាប់ការងារធនោះ (ពាក់អាវម្រេនាប់ពីធម្រៅ, ធម្រសាម្នដ, 

ម្រក្េ់ ជាធដើម្), បនាទ ប់ម្កសាល ប់ធម្ធរាគធៅធពលចប់រចួរាល់ជាធដើម្។

・ ម្របសិនធបើអនកមិ្នអាចយកអាហារធចញបានធេ ធហើយអេិថិជនសនលប់ធនាោះ

 សូម្ធ វ្ ើការទាក់េងធៅឡនធពេយភាល ម្។

・ បងាា ញ ល្ វូគ្នេ់ធៅបនទប់េឹក ជាធដើម្

អេិថិជនឆ្ងល ក់ចំែីអាហារ

អេិថិជនានអារម្មែ៍មិ្នម្រសួល

អេិថិជនកអ េួ

・ ត្ល់េឹកមលោះដល់គ្នេ់ ធហើយបងាា ញកប្នលង្ប្ដលសៃ ប់សាៃ េ់សម្រាប់គ្នេ់

សម្រាកម្របសិនធបើាន

* ធនោះមិ្នម្រេវូបានអន៉ុវេតធេ ម្របសិនធបើអេិថិជនកអ េួធោយសារប្េ្ឹកធម្រគឿង

ម្រសវងឹ

・ ធ វ្ ើចលនាខាល ំងៗ 4-5 ដង, ធោយសងកេ់ខាល ំងពីខាងមនងអេិថិជន, ធៅ

ចធនាល ោះសាម កំាបិេ
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2. ការធ ល្ ើយេបធៅកន ុងម្រពឹេតការែ៍ននធម្រគ្នោះ្ម្មជាេិ

(1)  ធៅធពលប្ដលានការធកើេានធម្រគ្នោះរញ្ជ យួដី

ធៅកន ុងម្រពឹេតការែ៍ប្ដលានធម្រគ្នោះម្ហនតរាយធកើេធ ើង អាេិភាពេីមួ្យរបស់អនកគឺម្របាកដឲ្យបាននូវស៉ុវេត ិភាព

ផាទ ល់មល នួ ប ៉ុប្នតបនាទ ប់ពីធនោះធហើយ ធរឿងសំខាន់មួ្យធេៀេគឺស៉ុវេា ិភាពរបស់អេិថិជនរបស់អនក។

(A) ដំបូងចូរម្របាកដឲ្យបានពីស៉ុវេា ិភាពផាទ ល់មល នួសិន។ ពួនធម្រកាម្េ៉ុធដើម្បីការពារមល នួអនកពីការធាល ប់ម្កនន

វេថ ុធ្េងៗ។

(B) ធៅធពលប្ដលអនកានស៉ុវេា ិភាពធហើយ ចូរពិនិេយធម្ើលអេិថិជនរបស់អនក ធហើយប្ម្រសកឲ្យពួកធគចូល

ធម្រកាម្េ៉ុ។

(C) ធៅធពលប្ដលរញ្ជ យួដីបានបញ្ឈប់ ចូរពិនិេយសាា នភាពធៅជ៉ុំ វញិអនក ធហើយធៅធពលប្ដលអនកម្របាកដថា

វាានស៉ុវេា ិភាពធហើយ ធ វ្ ើការជធម្លៀសអេិថិជន (ធភាជនីយោា ននឹងធ វ្ ើការកំែេ់រចួជាធម្រសចនូវេីតំាង 

និង វ ិ្ សីាស្រសតកន ុងការជធម្លៀស)។

(D) ម្របសិធបើធភាជនីយោា នសា ិេកន ុងហានិេ័យធោយការបំផាល ញពីសូ្មី្ សូម្ជធម្លៀសអេិថិជនធៅេំបន់

មពស់ ឬប្ដលម្របហាក់ម្របប្ហលគ្នន ធនោះ (ធភាជនីយោា ននឹងធ វ្ ើការកំែេ់ជាធម្រសចនូវេីតំាង និង វ ិ្ សីាស្រសត

កន ុងការជធម្លៀស)។

ជប ៉ុនជាម្របធេសមួ្យប្ដលានធម្រគ្នោះ្ម្មជាេិធម្រចើន ដូចជា រញ្ជ យួដីជាធដើម្។ ថមីៗធនោះ ានធម្រគ្នោះេឹកជំនន់ប្ដល

បងកធោយធេលៀងធាល ក់ខាល ំងធៅកន ុងធហេ៉ុការែ៍ននពយ ោះេីហវ ុង និងពយ ោះធេលៀងជាធដើម្។ ធលើសពីធនោះធេៀេ ធម្របើម្របាស់

អ ត្ េធេល ើងធោយចំហរ ដូចធនោះក៏ានហានិេ័យននធម្រគ្នោះអគគ ិេ័យធកើេធ ើងប្ដរ។
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(2)  ធៅកន ុងធហេ៉ុការែ៍អគគ ិេ័យ

(E) ធៅធពលប្ដលធចញ ៉្ុេធហើយធនាោះ អនកមិ្នគួរវលិម្រេលប់ចូលធៅកប្នលងធេល ើងធ្ោះធេៀេធ ើយ។ ធហើយ

អនកគួរហាម្ដល់អេិថិជនមិ្នឲ្យម្រេលប់ចូលធៅកន ុងធភាជនីយោា នវញិ។

(A) ម្របសិនធបើអនកម្របេោះធ ើញានអគគ ិេ័យធកើេានធ ើង សូម្ប្ម្រសក “អគគ ិេ័យ” ធដើម្បី ត្ល់ដំែឹងដល់

អេិថិជន (និង កែត ឹងអាសននបនល ឺធ ើង ជាធដើម្)

(B) ធោោះម្រសាយបញ្ហា អគគ ិេ័យធៅតាម្េួនាេីប្ដលបានកំែេ់ជាធម្រសចធោយធភាជនីយោា ន (E.G. ប៉ុគគលិក

មលោះនឹងពាយម្ពនលេ់ធេល ើង ធៅមែៈប្ដលអនកមលោះធេៀេជួយជធម្លៀសអេិថិជន ជាធដើម្។)

(C) អនកប្ដលពាយម្ពនលេ់ធេល ើង គួរប្េធម្របើ ៉្ុងពនលេ់អគគ ិេ័យឲ្យបានឆ្ងប់រហ័ស។ យ ង្ក៏ធោយ អនក

គួរប្េចកធចញពីកប្នលងធកើេធហេ៉ុភាល ម្ម្របសិនធបើមិ្នអាចបញ្ឈប់អគគ ិេ័យបានធេធនាោះ (ម្របសិនធបើរ ើក

ោលដល់ពិោនជាធដើម្)។

(D) អនកប្ដលេេួលម៉ុសម្រេវូធលើការជធម្លៀសអេិថិជនគួរប្េប្ម្រសកម្របាប់ពីការប្ែនំាសម្រាប់ពី ល្ វូកន ុងការ

ជធម្លៀសធចញ ធហើយនំា ល្ វូអេិថិជនធចញធម្រៅ ធោយបនាទ បមល នួឲ្យទាបតាម្ប្ដលអាចធ វ្ ើធៅបាន។
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ធហើយជាថមីម្តងធេៀេធយើងសូម្ប្ថលងអំែរគ៉ុែដល់អនករាល់គ្នន ប្ដលបានជួយបធងក ើេឯកសារទាងំធនោះធ ើង។

សាគម្ធសវាកម្មម្ហ បូអាហារជប ៉ុន 

　<ធសចកត ីសនន ិោា ន>

　ម្រក  ម្ហ ៉ុនអាហារោា ន សាគម្អាហារោា ន និងអនករមួ្ចំប្ែកប្ដលានម្របវេត ិសិកាពាក់ព័នឌនឹងការងារធនោះ គឺ

បានជួយកន ុងការបធងក ើេឯកសារធនោះសត ីពី  “ធសវាកម្មអេិថិជន” ប្ដលម្រេវូបានោក់ចងម្រកងធោយសាគម្ធសវាកម្ម

ម្ហ បូអាហារជប ៉ុន។

ប្មមិ្នា ឆ្ងន ំ 2019 



■　ការរកាសិេធិ

■　េំែរភាជ ប់

■　ការដកម្រសង់ជាម្របេពធដើម្

・ ម្របសិនធបើអនកធម្របើម្របាស់មល ឹម្សារននឯកសារធនោះ សូម្ធ វ្ ើការដកម្រសង់វាជាម្របេពធដើម្។

■　ការបដិធស្ន៍

・ មល ឹម្សារននឯកសារធនោះ អាចនឹងផាល ស់ប្រូ ដូរទាងំម្រស  ង ឬ ដកធចញធោយមិ្នានការជូនដំែឹង។

・សាគម្ នឹងមិ្នេេួលម៉ុសម្រេវូចំធពាោះេធងវ ើ្ មួ្យប្ដលធ វ្ ើធ ើងធោយអនកធម្របើម្របាស់ ធៅធពលអន៉ុវេតមល ឹម្

សារននឯកសារធនោះធ ើយ (ធោយរាប់ទាងំ ការធម្របើម្របាស់ព័េ៌ានប្ដលបានប្កប្ម្រប ឬ ការធ វ្ ើការធលើវាប្ដលប្ ា្ក

ធលើមល ឹម្សារននឯកសារធនោះ្ងប្ដរ)។

　< ចំែ៉ុ ចគួរកេ់ចំ្ ំ>

・ ការរកាសិេធសិម្រាប់ “ឯកសារសិកាសម្រាប់ការធ វ្ ើធេសត វាស់សទ ង់ជំនាញសម្រាប់វស័ិយធសវាកម្មម្ហ បូអាហារ" 

ជាកម្មសិេធរិបស់សាគម្ធសវាកម្មម្ហ បូអាហារជប ៉ុន (ប្ដលចប់ពីម្រេង់ធនោះធៅ នឹងធៅថា “សាគម្”)។

ធៅធពលធម្របើម្របាស់ឯកសារធនោះ វាជាេំនួលម៉ុសម្រេវូរបស់អនកធម្របើម្របាស់កន ុងការធ វ្ ើការបញ្ហជ ក់ពីមល ឹម្សារ្មួ្យ

ប្ដលម្រេវូបានរកាសិេធធិនោះធៅកាន់ភាគីេីបី។ ចូរកេ់ចំ្ំ្ ងប្ដរថា មល ឹម្សារទាងំធនោះ ម្រេវូបានដកម្រសង់ ឬ ធ វ្ ើ

ការធលើកម្កជប្ជកធៅកន ុងម្របេពធដើម្ជាមួ្យការអន៉ុញេិននភាគីេីបី ធដើម្បីបងាា ញ ឬ ធសន ើ (ធោយផាទ ល់ ឬ

ធោយម្របធយល) ថាភាគីេីបីជាាច ស់សិេធ។ិ

・ អនកមិ្នចំបាច់ម្រេវូការការអន៉ុញេិពីធយើងមំុ្ធៅធពលោក់េំែរភាជ ប់ ប ៉ុប្នតសូម្បងាា ញយ ងចាស់ថា េំែរ

ភាជ ប់ធនោះគឺធៅកាន់ “ធគហេំព័ររបស់សាគម្ធសវាកម្មម្ហ បូអាហារជប ៉ុន”។

・ ម្របសិនធបើអនកធ វ្ ើការប្កប្ម្រប ឬ ដំធែើរការធៅធលើមល ឹម្សារននឯកសារធនោះ សូម្ធ វ្ ើការេេួលសាគ ល់ធលើធសចកត ី

ពិេននការបប្នាម្ធៅធលើការដកម្រសង់ជាម្របេពធដើម្ធនោះ (ដូចប្ដលបានរា៉ា យរា៉ា ប់ខាងធលើ)។  ធលើសពីធនោះធេៀេ 

រាល់ព័េ៌ានប្ដលអនកបានធ វ្ ើការប្កប្ម្រប ឬ ធ វ្ ើការធលើធនោះ មិ្នគួរច៉ុោះ្ាយ ឬ ធម្របើម្របាស់កន ុងម្រេង់ម្រទាយប្ដល

បងាា ញថាវាម្រេូវបានបធងក ើេធ ើងធោយសាគម្ធនាោះធ ើយ។


