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2គោ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំំស្តីី� ពី� ទំំនាំក់់ទំំនងសុ្តីវតិ្ថិ�ភាពី    //

តើ�ើទម្រ�ង់់នៃ�អំំតើ�ើជួួញដូូរ��ុស្្សមា�អំី�ខ្លះះ�?

តើ�ើអំំតើ�ើជួួញដូូរ��ុស្្សអាចតើ�ើ�តើ�ើង់តើ��ន្លែ�ះង់ណា ?

តើ�ើវិិធី�សាម្រស្តអំី�ខ្លះះ�ន្លែដូលជួ�តើលើើស្តើម្រ�ើជាទូតើ�តើដូើ�្បី�តើម្រជួើស្តើរ�ស្ឬម្រ�មាញ់ជួ�រង់តើម្រ��នៃ�អំំតើ�ើជួួញដូូរផ្លូូ�វិតើ�ទ? 

អំំតើ�ើ ជួួ ញដូូរ��ុស្្សគឺឺជាការទិញល�់��ុស្្សតើ�យខ្លះុស្ច្បា�់។ វាជាការតើម្រជួើស្តើរ�ស្ ការម្រគឺ�់ម្រគឺង់ �ិង់ការតើម្រ�ើម្រ�ស្់រាង់កាយ �ិង់ �មាំ្ំង់
�ល ��ើ រ�ស្់ �ួ�តើគឺ។ អំំតើ�ើ ជួួញ ដូូរ ��ុស្្ស គឺឺ ជា ជួំ�ួញ �ំ�ំង់ �ុខ្លះ  ន្លែដូល លូ� លាស្់ យ៉ាា្ង់ ឆា�់ រហ័័ស្ �ិង់ មា� ភា� ស្ុ�គឺ សាា្ញ ។ ការ  ជួួញ
ដូូរ ��ុស្្ស �តើង់ើើ� ម្រ��់ រា�់ ពា�់ លា� ដូុលាំ្ ជា តើរៀង់ រាល់ ឆាំ្ំ តា� រយៈ ការ តើ�ង់ ម្រ�វិ័ញ្ចច តើ� តើលើ �ុរស្ ម្រស្ត� �ិង់ �ុមារ ។  ម្រ�ុ� ��ុស្្ស ងាយ រង់
តើម្រ�� រា�់ លា� នា�់ តើ�ជួុំវិិញ �ិ�� តើលា� ន្លែដូល ម្រ�ូវិ �� តើម្រជួើស្ តើរ�ស្ �ិង់ តើ�ង់ ម្រ�វិ័ញ្ចច �� ស្ំណា�់ ជួ� តើលើើស្ នៃ� អំំតើ�ើ ជួួញ ដូូរ ��ុស្្ស ។

ជនរងគ្រោះ��ះនៃនអំំគ្រោះ�ើជួញដូូរមនុស្សសអាច��ូវបានគ្រោះ�គ្រោះបាកបគ្រោះ�េ� �ំរាមកំហែ�ង ឬ បងិ�� បងិំ ឱ្យយ គ្រោះ�ើើ ការ គ្រោះ� កុុង ឧស្សា�កមម �ស្សប ចាប ់ន�ង ម�ន

�ស្សប ចាប។់ ជា ��គ្រោះស្សស្ស ការ ជួញ ដូូរ ផ្លូូូវ គ្រោះ�ទ អាច គ្រោះកើ� មាន គ្រោះ�ើង គ្រោះ� កុុង ឧស្សា�កមម ដូូច ខាង គ្រោះ�កាម ៖ 

• "គ្រោះស្សវាបគ្រោះ�មើផ្លូូូវគ្រោះ�ទ គ្រោះស្សវាមា៉ា ស្សាខុស្សចាប ់ការរកសីុ្សផ្លូូូវគ្រោះ�ទគ្រោះ�រៅផ្លូ្ះបន ការបគ្រោះ�មើផ្លូូូវគ្រោះ�ទតាមផ្លូ្ះ បារ ន�ង កូលឹប កំសាន្ត ផ្លូល��កមម 

អាស្សអាភាស្ស អំុក បគ្រោះ�មើ ផ្លូូូវគ្រោះ�ទ ផ្្ទាល់ខូួ ន ន�ង ការ ផ្លូាយ ផ្្ទាល់ នៃន ការគ្រោះកង �បវ�័ច  ផ្លូូូវគ្រោះ�ទ ។" 2

ការជួញដូូរផូូ្លូវគ្រោះ�ទ��ូវអាចកំណ�ប់ានតាមរយៈធា�ុផ្លូសសំំ្សខាន់ៗ ចំនួន ៣ �ឺ ស្សកមមភា� មគ្រោះ�ោបាយ គ្រោះ�លបំណង ។ 3

• ស្សកមមភា� ៖ គ្រោះ�គ្រោះ�លអំុកជួញដូូរមុាកគ់្រោះ�ជើស្សគ្រោះរ ើស្ស គ្រោះផ្លូ្រ ដូលឹកជ�ូ្ន ផ្លូ្តល់ជូន  ទទួលបាន ��ំទ ឬ ប�ចុ ះប�ចូ លទាមទារឲយបុ�្គ ល 

មុាក ់គ្រោះទៀ� ចូលរមួពាក�់ន័ធគ្រោះ�កុុងអាជីវកមមផូូ្លូវគ្រោះ�ទ ។

• មគ្រោះ�ោបាយ៖ គ្រោះ�គ្រោះ�លអំុកជួញដូូរគ្រោះ�បើ�បាស់្សកមូាងំ ការគ្រោះបាកបគ្រោះ�េ� ឬការបងិ��បងិំ ។

• គ្រោះ�លបំណង៖ ចូលរមួពាក�់ន័ធកុុងអាជីវកមមផ្លូូូវគ្រោះ�ទ ។

វា�ឺជាការសំ្សខានហ់ែដូល��ូវដូលឹងថាបុ�្គលមានអាយុគ្រោះ�កាម១៨ឆុ្នាំហំែដូល��ូវបានជំរញុឱ្យយគ្រោះ�ើើអាជីវកមមផូូ្លូវគ្រោះ�ទ�ឺជាជនរងគ្រោះ��ះនៃនអំំគ្រោះ�ើជួញដូូរ

មនុស្សស គ្រោះទាះបីជាមានឬ�ម នការ�ំរាមកំហែ�ង ការគ្រោះបាកបគ្រោះ�េ � ឬ ការបងិ��បងំិកគ៏្រោះ�យ  ។

គឺឺ ជា ការ គឺំរា� �ំន្លែហ័ង់ ការ តើ�� �តើញ្ចេ� ឬ ការ �ង់ំំ ឱ្្យ
�រណា មាំ្�់ ម្រ�ម្រ�ឹ�ត អំំតើ�ើ តើ�ស្្យាចារ �ុ�ង់ ឧស្្សាហ័��ើ ផ្លូូ�វិ
តើ�ទ។ អំ���ិជួ� អាយុ តើម្រកា� ១៨ ឆាំ្ំ ន្លែដូល ម្រ�ូវិ �� ជួំរុញ
ឱ្្យតើធីីើ អាជួ�វិ��ើ ផ្លូូ�វិ តើ�ទ គឺឺ ជា ជួ�  រង់ តើម្រ�� នៃ� អំំតើ�ើ ជួួញ ដូូរ
��ុស្្ស តើ�� មា� ឬ�ា្� ការ គឺំរា� �ំន្លែហ័ង់ ន្លែ�ះង់��ះំ ឬ 
ការ �ង់ំិ� �ង់ំំ  �៏តើ�យ ។ 1

 គឺឺ ជា ការ �ង់ំំ ឱ្្យ �រណា មាំ្�់ តើធីីើ ការ តើ� �ន្លែ�ះង់ ន្លែដូល �ិទ  ស្ិទិិ 
តើស្រ�ភា� តើ�យ ផ្លូតល់ ម្រ��់ ឈ្នួុ�ល �ិច �ួច  ឬ �ិ� ផ្លូតល់ ម្រ��់
ឈ្នួុ�ល �ល់ ន្លែ� តើសា�។ វា គឺឺជា ការ តើម្រជួើស្តើរ�ស្ ការជួួល 
ការ ដូឹ� ជួញ្ចូ�� ការ ផ្លូតល់ ឬ ការ ទទួល �� ការ តើម្រ�ើ ម្រ�ស្់
�មាំ្ំង់ �ល ��ើ ឬ តើស្វា��ើ រ�ស្់ ��ុស្្ស មាំ្�់ តា� រយៈ ការ
គឺំរា� �ំន្លែហ័ង់ ការ តើ�� �តើញ្ចេ� ឬ ការ �ង់ំិ� �ង់ំំ  �ុ�ង់ តើ�ល
�ំណង់ �តើម្រ�ើ ការងារ តើ�យ �ិ� ស្ើ័ម្រគឺ ចិ�ត  ខ្លះំ�ំ �តើម្រ�ើ  ការ តើធីីើ
ការ តើ�� �ំណុល ឬ �ស្ភា� ។

ការជួួញដូូរផ្លូូ �វភេ�ទ ការជួួញដូូរកម្លាំំ� �ងពលកម្មម

ភេ�ើអ្វីី�ជាអ្វី�ភេពើជួួញដូូរម្មនុុស្�ស?

1 ច្្បាប់់ស្តីី�ពី�កិិច្ចគាំំពារជនរងគ្រោះ�គាំះនៃនអំំគ្រោះពីើហឹឹង្សានិងការជួញដូូរមនុស្តី្សឆ្នាំំ្ំ ២០០០ (TVPA), Pub. L. No. 106-386, 103(8)(A), 114 Stat. 1470 (2000), 22 U.S.C.A. 7102(8)(A).

3 US Department of State, https://www.state.gov/what-is-trafficking-in-persons/
2 យុុទ្ធធនាការព៌៌ណខៀ�ៀវ, https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ht_101_one-pager_.pdf 



3គោ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំំស្តីី� ពី� ទំំនាំក់់ទំំនងសុ្តីវតិ្ថិ�ភាពី    //

តើ�ើ�រណាខ្លះះ�អាចជាជួ�ងាយរង់តើម្រ����អំំតើ�ើជួួញដូូរផ្លូូ�វិតើ�ទ?

តារាង់១៖ �តើធី្យា�យ�ួយចំ�ួ�ន្លែដូលតើម្រ�ើតើ��ុ�ង់ការជួួញដូូរ

មនុស្សស��បរ់បូអាចជាជនរងគ្រោះ��ះនៃនអំំគ្រោះ�ើជួញដូូរមនុស្សស ។ ប៉ាុហែន្តមាន�កុមមនុស្សសជាកល់ាកម់យួចំនួន ហែដូលងាយរងគ្រោះ��ះ�ីអំំគ្រោះ�ើជួញដូូរមនុស្សស 

ន�ងការគ្រោះកង�បវ�័ច  គ្រោះ�យសារហែ�សាា នភា�របស់្ស�ួកគ្រោះ� ។ �កុមមនុស្សសរាយរងគ្រោះ��ះ�ឺជាមនុស្សសហែដូលស្សា��គ្រោះ���ងទ់ីកហែនូង ឬសាា នភា�ហែដូលគ្រោះ�ើើ
គ្រោះអាយ�ួកងាយនលឹងរងគ្រោះ��ះគ្រោះ�កាមឥទធ�លគ្រោះផ្លូសងៗតាមរយៈ រាងកាយ ផ្លូូូវច��្ត ឬការគ្រោះ��ះថុាកផ់្លូូូវច��្ត។

ជនរងគ្រោះ��ះ�ីអំំគ្រោះ�ើជួញដូូរមនុស្សសអាចជាបុ�្គល "��បវ់យ័ ��បជ់ា��សាស្សន ៍�ណ៌ស្សមុរុ ��បគ់្រោះ�ទ ��បស់្ស�្�� ��បជ់ា���នធ ជន ចំណាក �ស្សុក 

ន�ងមនុស្សស��ប�់ស្សទាបវ់ណៈ ៈកុុងស្សង្គម ។"3 ជាទូគ្រោះ� ជនរងគ្រោះ��ះអាចនលឹងម�នគ្រោះចញមុខហែស្សើងរកជំនួយគ្រោះ�យខូួនឯងគ្រោះទ គ្រោះទាះ បី ជា កុុង គ្រោះ�ល 

ហែដូល�ួកគ្រោះ�អាចសំុ្សជំនួយបានកគ៏្រោះ�យ ។ មូលគ្រោះ��ុអាចគ្រោះ�យសារ�ួកគ្រោះ�ស្សា��កុុងភា�ងាយរងគ្រោះ��ះ ម�នគ្រោះចះភាសា (គ្រោះ�លជន រង គ្រោះ��ះ ស្សា��

កុុង�បគ្រោះទស្សគ្រោះផ្លូសង) ឬ ខូាចចាប�់កគ់្រោះទាស្ស ។4 កុុងរបូភា�គ្រោះផ្លូសងគ្រោះទៀ� ជនរងគ្រោះ��ះអាចរងការរគំ្រោះលា�បំពាន គ្រោះកង�បវ�័ច  ឬជួញដូូរ គ្រោះ�យ ស្សមាជ�ក

��ួសារ ឬ ម��្ត�ក្ត�ជ��ស្សុ�ទធ គ្រោះ�ើយម�នយល់ថាខូួនឯងជាជនរងគ្រោះ��ះ គ្រោះ�យសារមូលគ្រោះ��ុមយួចំនួន ដូូចជាធូាបម់ានទំនាក ់ទំនង �ី មុន មក

ជាមយួនលឹងជនគ្រោះលមើស្ស ។

3 នាយកដ្ឋាា�នសនិ�សុខមាតុុភូូមិ�, យុទ្ធធនាការព៌៌ណខៀខៀវ, https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ht_101_one-pager_.pdf 

4 នាយកដ្ឋាា�នសនិ�សុខមាតុុភូូមិ�, យុទ្ធធនាការព៌៌ណខៀខៀវ, https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ht_101_one-pager_.pdf 

 

កមូាងំ-ថាម�ល ការហែកូងបនំូ-ការគ្រោះបាកបគ្រោះ�េ � ការបងិ��បងំិ-ការគ្រោះរៀបចំលុ �ចកល

• �ំរាមកំហែ�ង

• រគំ្រោះលា�បំពានផ្លូូូវគ្រោះ�ទ

• រគំ្រោះលា�បំពានរាងកាយ

• ឲយគ្រោះ�បើ�បាស់្សសារធា�ុគ្រោះញៀន

• រគំ្រោះលា�បំពានផ្លូូូវច��្ត

• ��ប�់�ង��ួ��តា"

• គ្រោះកងចំគ្រោះណញ�ីការចងដ់ូលឹងចងលឺ់ 
របស់្សយុវវយ័អំំ�ីការរមួគ្រោះ�ទ

• លួងគ្រោះលាមគ្រោះដូើមុបីានគ្រោះស្សចក្តីទុកច��្ត

• លុងួ ឬហែញ៉ាញ៉ាង ឲយធូាកចូ់លកុុង 
ទំនាកទ់ំនងគ្រោះស្សុហា (  ឧទា៖លុ �ចនៃដូ�ូ 

ស្សងារបុរស្ស)

• ស្សនោគ្រោះបាក�បាស់្សថានលឹងផ្លូ្តល់ជីវ �� 
ហែដូលមានជីវភា��ូរធារ ការថុាកថ់្នុម 

ហែថ្នរកា ន�ងក្តីសុ្សខ"

• ភា�អាមា៉ា ស្ស ន�ងការ�យ័ខូាច

• �ំរាមកំហែ�ង ន�ង�កស់្សមាពា �

• ការជំរ ��ទារ�បាក់

• ការបំ���បំ�យ័

• ការគ្រោះផ្លូញើសារអាស្សអាភាស្ស"



4គោ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំំស្តីី� ពី� ទំំនាំក់់ទំំនងសុ្តីវតិ្ថិ�ភាពី    //

�កុមមនុស្សសងាយរងគ្រោះ��ះន�ងមានហាន��យ័ខពាស់្សកុុងការធូាកខ់ូួនជាជនរងគ្រោះ��ះនៃនអំំគ្រោះ�ើជួញដូូរមនុស្សស មានដូូចជា៖ 

• បុ�្គលធូាបម់ានបទ��គ្រោះសា�នគ៍្រោះ������កុុងវយ័កុមារ រមួមានដូូចជា បទ��គ្រោះសា�នឆ៍ូងកា��់�លឹ�្ត�ការណ៍ប៉ាះទង្គ�ចផ្លូូូវច��្ត ឬតាន�លឹង

ច��្តខូាងំកុុងកំ�ុងវយ័កុមារភា� ។ 

• បុ�្គលហែដូលគ្រោះ�កំណ�ប់ានថាជា ជនចំណាក�ស្សុក ជនចំណាក�ស្សុក�ម នល�ខ��សុាម �កុមមនុស្សស�ម ន�បគ្រោះទស្សកំគ្រោះណើ � ជន 

ភាស្សនខ៍ូួន ឬគ្រោះកើ�គ្រោះ�ទលឹកដីូបរគ្រោះទស្ស ន�ងជនជា��ភា���ចដូនៃទគ្រោះទៀ� ដូូចជាជនជា��គ្រោះដូើមភា���ច ន�ងជា��សាស្សនដ៍ូនៃទជាគ្រោះដូើម ។  

• បុ�្គលហែដូលមាន��ការភា�រាងកាយ ឬ ស្ស��ប�ញា ។ 

• បុ�្គល�បឈមមុខនលឹងអំគ្រោះស្សារភា�ការងារ អំគ្រោះស្សារភា���រ�ញា វ�ាុ ន�ងបំណុល ។

• កុមារ គ្រោះកមង�ម នអំុកគ្រោះមើលហែថ្ន កុមាររស់្សកុុងមណ្ឌ លហែថ្នទា ំ។

• យុវវយ័ហែដូលមានអំ�្តស្ស�ញា ណគ្រោះ�កុុង�កុមមនុស្សស គ្រោះ�ទទីបី (LGBTQ+)។

• បុ�្គលហែដូលឲយ�នៃមូខូួនឯងទាប ។

• បុ�្គលគ្រោះ�បើ�បាស់្សសារធា�ុគ្រោះញៀន ។

• កុមារន�ងយុវវយ័ហែដូលរស់្សគ្រោះ�គ្រោះ�កាមការហែថ្នទា�ំី��ួសារច��ច លឹម ឬ ហែដូលរ�គ់្រោះចញ�ីផ្លូ្ះ ។

• បុ�្គលជួប�បទះអំគ្រោះស្សារភា�ទីជ�មក ភា��កី�ក ឬជួបការលំបាកហែផ្លូុកជីវភា�។

តើ�ើការជួួញដូូរ��ុស្្សតើ�ើ�តើ�ើង់តើ�យរតើ�ៀ�ណា?

តើ�ើជួ�រង់តើម្រ��នៃ�អំំតើ�ើជួួញដូូរផ្លូូ�វិតើ�ទម្រ�ូវិ��តើម្រជួើស្តើរ�ស្���ន្លែ�ះង់ណា? 7

លុ �ច អំន្ាក ់គ្រោះស្សុ�៍ (ស្សងាបុរស្ស)  �ឺ ជា លុ �ច មយួ ហែដូល ជន គ្រោះលមើស្ស នៃន អំំគ្រោះ�ើ ជួញ ដូូរ មនុស្សស យក បក គ្រោះ�បើ គ្រោះ�ើើ ជា មគ្រោះ�ោបាយ ស្ស�មាប ់តាម �បមាញ់ ជន រង  គ្រោះ��ះ។ 
មុន ដំូបូង  ទំនាក ់ទំនង ដូ ៏លអ ��ូវ បាន បគ្រោះងើើ� គ្រោះ�ើង ។ ជាគ្រោះរឿយៗ (ប៉ាុហែន្ត ម�ន ជា ទូគ្រោះ�) បុរស្ស វយ័ ចំណាស់្ស គ្រោះ�ើើ ខូួន ជា ម��្ត �បុស្ស ដូ ៏លអ ន�ង �ួរ ឲយ  �ស្សឡាញ់ មុាក។់ 
ប៉ាុហែន្ត  គ្រោះ�កាយ មក ទំនាក ់ទំនង គ្រោះនះ ហែ�ប កូាយ ជា ម�ន លអ គ្រោះ�ើយ ឈាន គ្រោះ� រក ការ ជួញ ដូូរ ផ្លូូូវ គ្រោះ�ទ ។ ជន �ប��លឹ�្ត អំំគ្រោះ�ើ ជួញ ដូូរ មនុស្សស ហែស្សើង រក ការ គ្រោះជឿ ទុក ច��្ត
�ី ជន រង គ្រោះ��ះ រចួ គ្រោះ�ើយ គ្រោះកង �បវ�័ច  ជន រង គ្រោះ��ះ ។ ជន �ប��លឹ�្ត គ្រោះ�ើើ �ុ� ជា មាន ទំនាកទ់ំនង គ្រោះស្សុហា ហែផ្លូអម ហែលែម ជា មយួ ជន រង គ្រោះ��ះ បន្ាប ់មក គ្រោះបាក បគ្រោះ�េ � 
ជន រង គ្រោះ��ះ ឲយ ធូាក ់ចូល កុុង អំំគ្រោះ�ើ ជួញ ដូូរ តាម រយៈ ការ លួង គ្រោះលាម ន�ង ការ រគំ្រោះលា� បំពាន ។ 6  ចាំបំាច�់�ូវចងចាំថំា គ្រោះទាះ បី ជា កល លុ �ច គ្រោះនះ គ្រោះឈាម ះ ថា 
"ស្សងាបុរស្ស" គ្រោះនះម�នមាននយ័ថា ជន�ប��លឹ�្ត��ូវហែ�ជាមនុស្សស�បុស្សគ្រោះនាះគ្រោះទ គ្រោះ�ើយជនរងគ្រោះ��ះហែ�ងហែ�ជា មនុស្សស �សី្ស គ្រោះនាះ ហែដូរ ។

ជនរចួជីវ ���ីការជួញដូូរគ្រោះ�កុុងកមមវ ��ីហែថ្នទាបំន្ាបន់ៃនមូលន���គ្រោះអំ២១ ហែដូលធូាបរ់ងគ្រោះកង�បវ�័ច គ្រោះ�យសារហែ�លុ �ចគ្រោះបាកបគ្រោះ�េ �មយួគ្រោះនះ ភា� គ្រោះ�ចើន មាន
អាយុ ចគ្រោះនូាះ�ី ១៨ ដូល់ ២៥ឆុ្នាំ ំ។ លុ �ចអំន្ាកគ់្រោះស្សុ�៍ �ឺជាលុ �ចគ្រោះបាកបគ្រោះ�េ ��ំទី២ ហែដូលឧស្សា�៍គ្រោះកើ�គ្រោះ�ើងគ្រោះលើករណីហែដូលកំ�ុងស្សា��កុុងការ ហែថ្ន ទាំ
របស់្ស មូល ន���គ្រោះអំ២១ ។ លុ �ចគ្រោះបាកបគ្រោះ�េ ��ំទី១ �ឺការផ្លូស�ើផ្លូាយដូំណលឹ ងគ្រោះ�ជើស្សគ្រោះរ ើស្សការងារហែកូងកូាយ គ្រោះដូើមុជីួញដូូរកមូាងំ�លកមមគ្រោះ�យបងិំ ។ 

ការគ្រោះ�ជើស្សគ្រោះរ ើស្សអាចគ្រោះកើ�គ្រោះ�ើង��បទ់ីកហែនូង ។ កហែនូងមយួចំនួនអាចមានហាន��យ័ខពាស់្សជាងកហែនូងដូនៃទ ដូូចជា៖
 

• គ្រោះលើ�ប�ន័ធអំនឡាញ ដូូចជា គ្រោះ��ទំ�រ័ឬហែស្សើងរកនៃដូ�ូគ្រោះស្សុហា  កមមវ ��ីទូរស្ស�្  ន�ងតាមបណា្ត ញផ្លូស�ើផ្លូាយស្សង្គម ។ �ប�ន័ធន�ងកមមវ ��ីទាងំគ្រោះនះ 
ផ្លូ្តល់ឱ្យកាស្សស្ស�មាបជ់ន�ប��លឹ�្ត អាចបគ្រោះងើើ�ទំនាកទ់ំនង ន�ង�បមូល��័ម៌ាន�ី�កុមមនុស្សសងាយរងគ្រោះ��ះ ។ 

• មណ្ឌ លសុាកគ់្រោះ� ផ្លូ្ះសុាកជ់ា�កុម ន�ងមណ្ឌ លឃុំឃាងំមានហាន��យ័កានហ់ែ�ខពាស់្សគ្រោះ�ពាះ ជនហែដូលគ្រោះ�បើ�បាស់្សលុ �ចអំន្ាកគ់្រោះស្សុ�៍ដូលឹងថា ទីកហែនូង 
ទាងំ គ្រោះនះ �បមូ លផ្លូ្តុ ំគ្រោះ�គ្រោះ�យ�កុមមនុស្សសងាយរងគ្រោះ��ះ ហែដូលធូាបជ់ួបបទ��គ្រោះសា�នលំ៍បាកៗ ។ 

• កហែនូងសាធារណៈមយួចំនួនដូូចជា សាលាគ្រោះរៀន ផ្លូារទំគ្រោះនើប សួ្សនសាធារណៈ ឬ កហែនូង�ប�ំុ�នន្តី ហែដូល�បមូលផ្លូ្តុ ំគ្រោះ�យ�កុមយុវវយ័ ។

6 គម្រោ��ង Polaris, https://polarisproject.org/love-and-trafficking/
7 នាយកដ្ឋាា�នសនិ�សុខមាតុុភូូមិ�, យុទ្ធធនាការព៌៌ណខៀខៀវ, https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/blue_campaign_youth_guide_508.pdf
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តើ�ើអំី�តើ�ជាទំនា�់ទំ�ង់លអ �ិង់�ិ�លអ? 

គឺំរូ រង់ីង់់នៃ�ការតើជួឿទុ�ចិ�ត រូ�ភា��ងាា្ញ ១. គឺំរូ រង់ីង់់នៃ�ការតើជួឿទុ�ចិ�ត*

ទ�នាក់ ទ�នុង លអ�ឺ ជា ទំនាក ់ទំនង មយួ ហែដូល ហែផ្លូអក គ្រោះលើ ការ គ្រោះ�រ� ឲយ �នៃមូ ភា� គ្រោះសាម ះ ��ង ់គ្រោះជឿ ជាក ់គ្រោះចះ �បា�ស័្សយ ទាក ់ទង �ុ គ្រោះចះ ផ្លូសះផ្លូា មាន
ការ គ្រោះប្តជាញ  ច��្ត មាន ហែដូន កំណ� ់ជាក ់លាក ់ន�ង គ្រោះចះ គ្រោះលើក ទលឹក ច��្ត �ុ គ្រោះ� វ �ញ គ្រោះ�មក ។ គ្រោះដូើមុ ីកសាង ទំនាក ់ទំនង មយួ លអ បាន ចាំ ំបាច�់�ូវ កសាង
កតា្ត   ការពារ រ លឹង មា ំមយួ ចំនួន ដូូច ជា ការ សា្គ ល់ អំ�្ត ស្ស�ញា ណ ខូួន ឯង សា្គ ល់ អំំ�ី �ុណ �នៃមូ បុ�្គល  គ្រោះ�ល គ្រោះ� ជីវ �� ន�ង ការ ឲយ �នៃមូ គ្រោះលើ ខូួន  ឯង។ 
កតា្ត  ការពារ ទាងំ គ្រោះនះ �ឺ ជា �ុណ ស្សមុ�្ត� ហែដូល ជួយ គ្រោះលើក កមពាស់្ស សុ្សខុមាល ភា� ន កុុង ការ ទំនាក ់ទំនង ��ម ទាងំ ជួយ កា� ់បនាយ ឬ ទប ់សាើ �់
ហាន��យ័ ឬ ប�ែ  ប៉ាះ ពាល់ នានា គ្រោះ� កុុង សាា នភា� ណាមយួ ។

ទ�នាក់  ទ�នុង  ម្មិនុ លអ �ឺ ជា ទំនាក ់ទំនង ហែដូល នៃដូ �ូ មិាង បងិំ ឱ្យយ នៃដូ �ូ មិាង គ្រោះទៀ� លះ បង ់ម��្តភា� ��ួសារ ការ គ្រោះរៀន សូ្ស�� គ្រោះ�ល គ្រោះ� ផ្្ទាល់   ខូួ  ន ឬ
លះ បង ់សូ្សមុ ីហែ� សុ្សខុមាល ភា� ផ្លូូូវ ច��្ត ផ្្ទាល់ ខូួន គ្រោះ� កុុង គ្រោះ�ល មាន ទំនាក ់ទំនង ជា មយួ �ុ។ ទំនាក ់ទំនង ហែបប គ្រោះនះ អាច ឈាន ដូល់ ការ រគំ្រោះលា�
បំពាន គ្រោះលើ រាង កាយ អារមមណ៍ ន�ង ផ្លូូូវ ច��្ត គ្រោះ�ើយ ជា ញលឹក ញាប ់អាច ឈាន គ្រោះ� ដូល់ ដូំណាក ់កាល មយួ គ្រោះ� ថា វដូ្តរងើង ់នៃន មគ្រោះនាស្សគ្រោះ�ច�នា
ប៉ាះ ទង្គ�ច  ផ្លូូូវច��្ត ។ គ្រោះនះជាទំនាកទ់ំនងមយួ �បគ្រោះ�ទហែដូល បុ�្គលមុាក ់(ជនរងគ្រោះ��ះ) មានចំណង ដូ�៏ជាល គ្រោះ��ជាមយួ នលឹង បុ�្គល មុាក ់គ្រោះទៀ�
គ្រោះ�  កុុង  ទំនាក ់ ទំនង គ្រោះនះ (នៃដូ�ូរស្សងាបុរស្ស) ។ ជនរងគ្រោះ��ះមានភា�គ្រោះសាម ះ��ង ់ឬមគ្រោះនាស្សគ្រោះ�ច�នាយ៉ា៉ា ង�ជាល គ្រោះ��ចំគ្រោះពាះ បុ�្គល មុាកគ់្រោះទៀ� 
(អំុករគំ្រោះលា�បំពាន) ហែដូល ជា អំុក បងើ ការ ឈ ឺចាំប ់មក គ្រោះលើខូួន ។

ទ�នាក់ទ�នុងលអ នុិងម្មិនុលអ?

ជន�ប��លឹ�្តលុ �ចអំន្ាកគ់្រោះស្សុ�៍ ចូលគ្រោះ�រកបុ�្គលងាយរងគ្រោះ��ះ រចួគ្រោះបាកបគ្រោះ�េ ��ួកគ្រោះ�ឲយធូាកក់ុុងអំន្ាកន់ៃនទំនាកទ់ំនងមគ្រោះនាស្សគ្រោះ�ច�នាបនូំ ខូួន គ្រោះ�ើើជា 
ម��្ត�ក្ត�លអ ឬ គ្រោះ�ើើជាស្សងា ។ ប៉ាុហែន្ត គ្រោះ�លគ្រោះ�ចមុងបំផុ្លូ��ឺគ្រោះដូើមុ�ីប��លឹ�្តអំំគ្រោះ�ើជួញដូូរមនុស្សស ។ ដូំគ្រោះណើ រការនៃនការ�បមាញ់ជនរងគ្រោះ��ះអាចគ្រោះកើ� គ្រោះ�ើង
ភូាមៗ ឬ ចំណាយគ្រោះ�លគ្រោះវលាយូរ ។ ជាកហ់ែស្ស្តង ទំនាកទ់ំនងទាងំគ្រោះនះម�នហែមនជាទំនាកទ់ំនងលអគ្រោះនាះគ្រោះទ គ្រោះ�ើយមានស្ស�ញា ស្សមា្គ ល់មយួចំនួនហែដូល
ជួយ គ្រោះយើង ក� ់ចំណាំ បាន ។

*អាកបុក�រ �យ៉ាទំនាកទ់ំនង សុ្សវ�ា�ភា� 
��ូវបានរគំ្រោះលចឲយ គ្រោះឃើញ គ្រោះ� កុុង ហែខស រងើង់
ខាង កុុង រឯី អាកបុ ក�រ �យ៉ាទំនាកទ់ំនង
អំសុ្សវ�ា�ភា� ��ូវ បាន រាយ គ្រោះ� ជំុវ �ញ ហែខស  រងើង ់
ខាង គ្រោះ�រៅ ។ 

ការភេរៀបចំ�ឧបាយកល

ស្ម្លាំា�ធ អ្វីវិជួជម្លាំនុ ព� ម្មនុុស្�ស វ័យ ស្រស្បាល

ភាពស្រចំណែ�នុ

ទះ ឬវាយ ណែចំករំណែលកភេរឿងអាថ៌៌ 
ក�បា�ងអ្វីស្ុវ�ិិភាព

ដាល់ ឬរុញ ការ ស្រ�ប់ ស្រ�ង ភេលើ រាល់
ស្កម្មមភាព

ការបះះពាល់អ្វីស្ុវ�ិិភាព 
ឬ ភេដាយម្មិនុចំង់

ការបង្អាា�ប់ម្ម�ិភេ�បល់

ការបះះពាល់ភេដាយបងំ� ការភេស្របើពាក�យ��រាម្មក�ណែ�ង 

ភេ�ខាងកុ�ងរងីង់នៃនុការភេជួឿទុកចំិ�ត៖ 
ឥរ �យ៉ាបថ្នវ �ជ្មានន�ងសុ្សវ�ា�ភា�

រកាការស្សនោ ភា�គ្រោះសាម ះ��ង ់គ្រោះចះ ជួយ
យក អាសារ�ុ ការ យក ច� �្ត ទុក �ក ់មាន
ទលឹក ច��្ត លអ ន�យ៉ាយ ពាកយ ស្សរគ្រោះស្សើរ ការ ផ្លូ្តល់
ម�� ហែណ នា ំ��លឹម ��ូវ ការ ឱ្យប គ្រោះ�យ ក្តី គ្រោះ�រ�

�ស្សលាញ់ ប៉ាះ នៃដូ សាើ �មន ៍�ុ ន�ង ការ
អំហែងអល ខុង ។
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សូ្សចនាករនៃនទំនាកទ់ំនងម�នលអ សូ្សចនាការនៃនទំនាកទ់ំនងលអ

១ ភេរៀបចំ�ល�បិិចំភេបាកបភេ�ោ��ផ្លូូ�វចំិ�ត  
• នៃដូ�ូ គ្រោះ�បើ�បាស់្សការលុងួច��្តគ្រោះដូើមុគី្រោះបាកបគ្រោះ�េ � 

ន�ង "ហែញ៉ាញ៉ាង" បុ�្គលមិាងគ្រោះទៀ�គ្រោះដូើមុ ីបគ្រោះងើើ� 
ទំនាកទ់ំនង 

• នៃដូ�ូ បគ្រោះងើើ� ចំណង មគ្រោះនាស្សគ្រោះ�ច�នា ហែផ្លូុក 
អារមមណ៍ គ្រោះ�យ ម�ន ហែចក រហំែលក គ្រោះ�ចើន ខូាងំ អំំ�ី 
��័ម៌ាន ផ្្ទាល់ ខូួន របស់្ស �ួក គ្រោះ� 

២ ការប�ណែបកភេដាយបងំ�  
• នៃដូ�ូ �ោយ៉ាម�ួងហែ�ង �បចណ័្ឌ  ឬ ��ប ់��ង 

��ួ� �តា គ្រោះ�គ្រោះលើនៃដូ�ូមិាងគ្រោះទៀ� 
• នៃដូ�ូ �ោយ៉ាម�ក�់មូា�នៃដូ�ូមិាងគ្រោះទៀ�ឲយ 

គ្រោះចញ ឆ្នាំងា យ �ី ស្សមាជ�ក��ួសារ ម��្ត�ក្ត� ន�ង 
ស្ស��មន ៍

៣ ទាម្មទារភាពស្ិិទធស្នាា�ល 
• នៃដូ�ូ ទាមទារឲយនៃដូ�ូមិាងគ្រោះទៀ� �ប��លឹ�្តទគ្រោះងើើ 

ហែដូល �� ់ម�នចូលច��្ត (ការរមួគ្រោះ�ទ ឬ 
ស្សកមមភា� ផ្លូូូវគ្រោះ�ទ គ្រោះ�យបងិំ ការ ថ្ន� របូ អា�កា�  
ឬ របូភា�  នៃន ស្សកមមភា� រមួគ្រោះ�ទ បគ្រោះងាែ ះ របូភា� 
គ្រោះដូើមុ ីទទួល បាន លុយ ឲយ នៃដូ �ូ �ប��លឹ�្ត អាជីវកមម 
ផ្លូូូវ គ្រោះ�ទ ឬ �ប��លឹ�្ត ស្សកមមភា� ផ្លូូូវ គ្រោះ�ទជា មយួ 
ម��្ត�ក្ត� របស់្ស ខូួន ឬ មនុស្សស ម�ន សា្គ ល់ ។ល។9

៤ ទាម្មទារស្រ�ួ�ស្រ� 
• នៃដូ�ូ �កក់ំ��� ឬ ហែលងអំនុ�ញា �� ឲយ កាន ់

កាប ់ល�ខ�� សុាម ផ្្ទាល់ ខូួន (បណៈ  គ្រោះបើក បរ 
អំ�្តស្ស�ញា ណបណៈ  សំ្សបុ�� កំគ្រោះណើ � ល�ខ�� ឆូង 
ហែដូន ឬ ទ��ឋា  ការ) ឬ�ណគ្រោះនយយ�នា�រ

 
៥) ភេស្របើកម្លាំំ��ងបាយ 
• នៃដូ�ូ បងាែ ញគ្រោះចញអាកបុក�រ �យ៉ាគ្រោះកាងកាច 

�ក ់នៃដូ�ូ គ្រោះ�ល គ្រោះ� ហែ� �ីរនាក ់ន�ង/ឬ គ្រោះ� ទី 
សាធារណៈ (ចាំបទ់ាញ រញុ�ចាំន វាយដូំ ទះ 
កំគ្រោះផ្លូូៀង)

១ ពស្រងឹងការស្របាស្រស្័យទាក់ទង 
• នៃដូ�ូ បងាែ ញគ្រោះស្សចក្តីគ្រោះ�រ�កុុងការជហែជកស្សន្

នា�ុគ្រោះ�យគ្រោះសាម ះ��ងន់�ងគ្រោះបើកចំ�រគ្រោះ�កុុង ការ 
ទំនាកទ់ំនង

• នៃដូ�ូ ហែចក រហំែលក ��័ ៌មាន ផ្្ទាល់ខូួន (ឧទា៖ 
ការងារ �បវ�្ត���ួសារ គ្រោះរឿង រា៉ា វ នានា កាល �ី កុមារ 
ភា�) 

២ រក�សាទ�នាក់ទ�នុង 
• នៃដូ�ូ គ្រោះជឿទុក ច��្ត គ្រោះលើ �ុ គ្រោះ� វ �ញគ្រោះ�មក គ្រោះ�ើយ 

អំនុ�ញា � ឲយ នៃដូ�ូ មិាងៗរកា ទំនាក ់ទំនងជា មយួ 
��ួសារ ន�ង ម��្ត�ក្ត� 

• នៃដូ�ូ ហែចក រហំែលក ម��្តភា� ឲយ �ុ គ្រោះ� វ �ញ គ្រោះ�មក 

៣ ភេ�រពណែដូនុក���់�ា�ភេ�វិញភេ�ម្មក 
• នៃដូ�ូ បគ្រោះងើើ� នូវ ហែដូន កំណ� ់ហែដូល មាន ការ 

ឯក ភា�   យល់ ��មទាងំស្សងខាង 
• នៃដូ�ូទាងំស្សងខាង អាច បងាែ ញ គ្រោះចញ គ្រោះ�យ  

គ្រោះបើក   ចំ�រ  នូវ  ��មូវ   ការ  ហែផ្លូុក អារមមណ៍ ន�ង ហែផ្លូុក 
រាង កាយ របស់្ស ខូួន ន�ង អាច បងាែ ញ គ្រោះចញ អំំ�ី 
អំើី ហែដូល ខូួន ��ូវ ការ គ្រោះដូើមុ ីទទួល បាន អារមមណ៍ 
កកគ់្រោះរៅ្ត  

៤ ភេលើកកម្មពស្់ស្ី័យភាព 
• នៃដូ�ូ ផ្លូ្តល់ ជូន នៃដូ �ូ មិាង គ្រោះទៀ� ឱ្យកាស្ស កុុង ការ 

បគ្រោះ�ចញ �ំន�� គ្រោះយ៉ាបល់ ន�ង ចំណង ់ចំណូល ច��្ត 
• នៃដូ�ូ ទាងំ ស្សង ខាង មាន អារមមណ៍ ថា  

ម�� គ្រោះយ៉ាបល់  របស់្ស ខូួន ទទួល បាន ការ យក ច��្ត
ទុក �ក ់ន�ង ឲយ �នៃមូ 

៥ ��ស្រទ�ា�ភេ�វិញភេ�ម្មក 
• នៃដូ�ូ គ្រោះ�បើ ពាកយ គ្រោះ�ចន ៍ភាសា ហែដូល បងាែ ញ ការ 

គ្រោះ�រ� គ្រោះ�ើយ ហែដូល បងាែ ញ ការ យក ច��្ត ទុក �ក ់
ន�ង ការ � ំ�ទ�ុ គ្រោះ� វ �ញ គ្រោះ�ម ក 

• គ្រោះ�ល មាន ការ ម�ន ចុះ ស្ស�មុង �ុ នៃដូ �ូ ហែស្សើង រក 
ដូំគ្រោះណាះ �សាយ រមួ តាម រយៈការ សា្ត ប ់ន�ង 
��ន��យ គ្រោះមើល គ្រោះលើ �ំន�� គ្រោះយ៉ាបល់ �ុ គ្រោះ� វ �ញគ្រោះ� មក 
គ្រោះ�យ �ម ន �លឹងា

8 រដ្ឋាា�ភិិបាលសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក, លកខណះះស��បត្តិិិនៃ�ទំំនាក់ទំំ�ងលអ �ិង �ិ�លអរបស់យុុវវ័យុ  https://youth.gov/youth-topics/teen-dating-violence/characteristics#:~:text=Respect%20for%20both%20oneself%20and,sexually%2C%20and%2For%20
emotionally.&text=Healthy%20relationships%20share%20certain%20characteristics%20that%20teens%20should%20be%20taught%20to%20expect  
9 https://humantraffickinghotline.org/sites/default/files/Safety%20Planning%20At%20A%20Glance.pdf

តារាង់ ២៖ ស្ូចនា�រទំនា�់ទំ�ង់ �ិង់ការការពារ

ទំនាកទ់ំនងម�នលអមានស្សកា្ត នុ�លនាឲំយធូាកចូ់លកុុងអំំគ្រោះ�ើជួញដូូរមនុស្សស ដូូគ្រោះចុះ ចាំបំាច�់�ូវមានក�ចចការពារហែដូល�បកបគ្រោះ�យ�បស្ស�ទធ�ភា� ។ 



7គោ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំំស្តីី� ពី� ទំំនាំក់់ទំំនងសុ្តីវតិ្ថិ�ភាពី    //

វីភេដូអូ្វីស្ត�ព�វិធ�ស្នាស្រស្តល�បិិចំអ្វីនាា�ក់ ភេសិ្�៍
កុ�ងការស្របម្លាំញ់ជួនុរងភេស្រ�ះជាកុម្លាំរ

វីភេដូអ្វីូស្ត�ព�វិធ�ស្នាស្រស្តល�បិិចំអ្វីនាា�ក់
ភេស្ិ�៍ កុ�ងការស្របម្លាំញ់ជួនុរងភេស្រ�ះ ជា

ម្មនុុស្�ស ភេពញវ័យ

ភេ�លការ�៍ណែ�នា� 
ស្ុវ�ិិភាពភេផ្លូ�សងភេទៀ� 

ចា�់តើផ្លូតើ�ស្��ើភា� 

តើ�ើអំន�តើ�ើញអំី��ួយ �ិយ៉ាយអំី��ួយ។ 

កិចំ្ច��ពារទ�នាក់ទ�នុង 
• ��ូវ មាន បណា្ត ញ សុ្សវ�ា�ភា� ផ្្ទាល់ ខូួន មយួ (�កុមមនុស្សសអាចគ្រោះជឿទុកច��្តបាន) ន�ង រកា ទំនាក ់ទំនង ជា មយួ បុ�្គល កុុង បណា្ត ញ 

សុ្សវ�ា�ភា� របស់្ស អំុក គ្រោះ�យ ហែចក រហំែលក គ្រោះ� កាន ់�ួក គ្រោះ� អំំ�ី ទំនាកទ់ំនងថ្នមីៗហែដូល អំុក មាន ។ 
• សួ្សរសំ្សនួរគ្រោះ�កានន់ៃដូ�ូរបស់្សអំុក គ្រោះដូើមុហីែស្សើងយល់អំំ�ីគ្រោះរឿងផ្្ទាល់ខូួនរបស់្ស��ប់ហែនាមគ្រោះទៀ�។
• រកាទុកគ្រោះលខរបស់្សបុ�្គលហែដូលជ��ស្សុ�ទធនលឹងអំុក ��បគ់្រោះ�លគ្រោះវលា រមួទាងំគ្រោះលខរបស់្សបុ�្គលហែដូលអំុកមានអារមមណ៍សុ្សវ�ា�ភា�កុុងការ

ទាកទ់ងសំុ្សជំនួយ កុុងករណីមានប�ែ  
• ការពារ ស្ស�ទធ� របស់្ស អំុក ។ រកា ទុក ល�ខ�� សុាម ប�្ក ់អំ�្តស្ស�ញា ណ ន�ង�ទ�យ ស្សមុ�្ត� ផ្្ទាល់ ខូួន នានាហែដូល ជា របស់្ស អំុក ។
• �បាប ់ឲយ នៃដូ �ូ អំុក ដូលឹង គ្រោះបើ មាន អំើី មយួ ហែដូល គ្រោះ�ើើ ឲយ អំុក មាន អារមមណ៍ ម�ន លអ ។ កុុង ករណី ការ ហែចក រហំែលក អំំ�ី ភា� គ្រោះសាម ះ��ង ់របស់្ស អំុក  ��ូវ 

រង នូវ ការ �ក ់គ្រោះទាស្ស ឬ ការ ជះ កំ �លឹង អំុក អាច �បាប ់គ្រោះរឿង គ្រោះនះគ្រោះ� កាន ់ម��្ត�ក្ត� សាច ់ញា�� ហែដូល អំុក គ្រោះជឿ ទុក ច��្ត ឬ គ្រោះ� កាន ់មនន្តី ន�រ
បាល ។ 

• ��ន��យ គ្រោះមើល បរ � យ៉ា កាស្ស ជុំវ �ញ ខូួន អំុក គ្រោះដូើមុ ីស្សមា្គ ល់ អំំ �ី ចំនុច នា នា ហែដូល អាច បងើ អំសុ្សវ�ា�ភា� ។ អំុក ��ូវ ទុក ច��្ត គ្រោះលើ អារមមណ៍ ឬ ការ 
វ �ន�ចេយ័ របស់្ស ខូួន ឯង ។

• បគ្រោះងើើ� ក�ចច ��ម គ្រោះ��ៀង រកា ហែដូន កំណ� ់ដូូគ្រោះចុះ អំុក អាច គ្រោះ�បើ �បាស់្ស អំំណះ អំំណាង របស់្ស អំុក កុុង ការ �បា�ស័្សយ ទាក ់ទង �ុ ន�ង កុុង ការ 
គ្រោះ�ើើគ្រោះស្សចក្តី ស្សគ្រោះ�មច ច��្ត គ្រោះរឿង ផ្្ទាល់ ខូួន ។

• បគ្រោះងើើ� ហែផ្លូន ការ ការ ពារសុ្សវ�ា�ភា� មយួ ស្ស្តី �ី វ ��ី សានស្ស្ត គ្រោះ�ច គ្រោះចញ �ី សាា ន ភា� គ្រោះ��ះ ថុាក ់ន�ង ��� រ �ះ រក មគ្រោះ�ោបាយ សុ្ស�ា�ភា� នានា គ្រោះដូើមុ ី
គ្រោះ�ះ�សាយ គ្រោះឆូើយ�ប (ជាជាង�ប��កមម�ប) កុុង ករណី គ្រោះ��ះ ថុាក ់គ្រោះកើ�គ្រោះ�ើង ឬ អំុក មាន អារមមណ៍ ��មាម កំហែ�ង ។ 

• សំុ្ស ជំនួយ ។ ទាក ់ទង គ្រោះ� មនន្តី ន�របាល ឬ ម��្ត�ក្ត� ណា មុាក ់ហែដូល អំុក គ្រោះជឿទុកច� �្ត។

គ្រោះបើអំុក ឬ មនុស្សសហែដូលអំុកសា្គ ល់កំ�ុងស្សា��កុុងទំនាកទ់ំនងអំសុ្សវ�ា�ភា� ឬ គ្រោះបើអំុកស្សងសយ័ថា អំំគ្រោះ�ើជួញដូូរមនុស្សសកំ�ុងគ្រោះកើ�មានគ្រោះ�ើង 
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