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តើការជួញដូរមនុស្សជាអ្វី? 

តើការធ្វើចំណាកស្ុកជាអ្វី?
យោងតាមមាត្រ ៣ វាក្យខ័ណ្ឌ (ក) ន្រពិធីសារបា៉ាលឺប៉ូ 
និយមន័យជាអន្តរជាតិរបស់ពាក្យ ការជួញដូរគឺ៖

 

ការក្រងប្រវ័ញ្ចរួមមានយ៉ាងហោចណាស់ គឺការ 
ក្រងប្រវ័ញ្ច ដោយព្រស្យាចារលើជនដទ្រ ឬការក្រង 
ប្រវ័ញ្ចផ្លូវភ្រទក្នុងទម្រង់ដទ្រទៀត ពលកម្ម ឬស្រវា 
ដោយបង្ខំទាសភាព ឬការអនុវត្ដប្រហាក់ប្រហ្រល 
ទាសភាពទាសជាខ្ញុកំញ្ជះ ឬការដក ហូតយកសរីរាង្គ។

ការជ្រើសរីស ការដឹកជញ្ជូន ការផ្ទ្ររ ការផ្ដល់ 
ទីសំចត  ឬការទទួលបុគ្គលណាមួយតាមមធ្យាបាយ 
ន្រការគំរាមកំហ្រង ការប្រើកមា្លាំងឬការបង្ខិតបង្ខំក្នុង 
ទម្រង់ដទ្រទៀត ការបន្លំ ការបោកប្រស់ ការរំលោភ 
បំពានដោយប្រើអំណាច ឬសា្ថានភាពងាយរងគ្រះ 
ឬ ការផ្ដល់ ឬទទួលយកកម្រ ឬអត្ថប្រយោជន៍នានា 
ដើម្ីបទទួលបានការយល់ស្របពីជនណាមា្នាក់ឲ្យអាច 
គ្រប់គ្រងលើជនណាមា្នាក់ទៀតសម្រប់គោលបំណង 
ន្រការក្រងប្រវ័ញ្ច។
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ការជួញដូរមនុស្សមានធាតុផ្សំ ៣ ដូចខាងក្រម៖ 

ការជ្រើសរីស 

ការដឹកជញ្ជូន 

ការផ្ទ្ររ 

ការផ្ដល់ទីសំចត 

ការទទួលយក 

មនុស្សណាមា្នាក់

ការគំរាមកំហ្រង 

ប្រើកមា្លាំង 

ការបង្ខិតបង្ខ ំ

ការពង្រត់ 

ការបោកប្រស់ 

ការរំលោភបំពាន 

ដោយអំណាច 

ឬដោយប្រើភាព 

ងាយរងគ្រះ 

ការផ្ដល់ជាថ្នូរ 

ឬអត្ថប្រយោជន៍

ការក្រងប្រវ័ញ្ច 

 រួមទាំងព្រស្យា 

ចារលើជនដទ្រ 

ការក្រងប្រវ័ញ្ច 

ផ្លូវភ្រទ 

ពលកម្មដោយ 

បង្ខ ំ

ទាសភាព ឬការ 

អនុវត្ដប្រហាក ់

ប្រហ្រល 

ការដកហូតយក 

សរីរាង្គ 

ការក្រងប្រវ័ញ្ច 

ក្នុងទម្រង់ដទ្រ 

ទៀត

ទង្វើ មធ្យាបាយ គោលបំណង

= ការជួញដូរមនុស្ស++

ការជួញដូរមនុស្ស គឺជាការបោកបញ្ឆោត ឬការបង្ខំ   
មនុស្សឲ្យធា្លាក់ចូលក្នុងទម្រង់ការងារដ្រលមានលក្ខណៈ 
ក្រងប្រវ័ញ្ចដ្រលគ្រពិបាកក្នងុការចាកច្រញ។ ជារឿយៗការ  
ជួញដូរមនុស្សច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយការនំាយកជនរងគ្រះ  
ច្រញពីកន្ល្រងដ្រលពួកគ្ររស់នៅទៅកាន់កន្ល្រងដទ្រទៀត
ដោយបង្ខំ ក្នុងគោលបំណងដើម្បី ក្រងប្រវ័ញ្ចលើពួកគ្រ។

UNODC. ‘Human Trafficking’ https://www.unodc.org/unodc/en/human-
trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside.
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ការបង្ខំ៖ មនុស្សដ្រលត្រូវបានជួញដូរអាចត្រូវ 
បាន បង្ខតំាមវិធីផ្ស្រងៗជាច្រើន។ មនុស្សមួយចំនួន 
ត្រវូបានគ្របញ្ឆោតតាមរយៈការប្រប់ថា ពួកគ្រនឹង 
ទទួលបានការងារល្អព្រលពួកគ្រទៅដល់ ហើយ 
បនា្ទាប់មកពួកគ្រត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការផ្ស្រងមួយ  
ទៀត។ មនុស្សមួយចំនួនត្រវូបានចាក់សោរទុកនៅ 
ក្នុងរោងចក្រ ឬនៅលើទូក ហើយពុំអាចចាកច្រញ 
បាន។ មនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានគ្រប្រប់ថាអ្នក 
ជួញដូរនឹងធ្វើអ្វីម្យា៉ាង អាក្រក់ចំពោះពួកគ្រ ឬគ្រ ួ
សារពួកគ្រ ប្រសិនបើពួកគ្រចាកច្រញ។ ទាំងន្រះ 
គឺជាឧទាហរណ៍ផ្ស្រងៗមួយចំនួនស្ដអំីពីការបង្ខ។ំ

ការបោកបញ្ឆោត៖ ពិពណ៌នាពីសកម្មភាពន្រការ
លាក់បំាង ឬការនិយយភូតកុហក់ខុសពីការពិត  
ឬ ការនិយយដោយមិនសោ្មាះត្រង់។ 

ការក្រងប្រវ័ញ្ច៖ ព្រលជនណាមា្នាក់ប្រើប្រស់ជន 
ដទ្រ តាមធម្មតាសម្រប់ផលប្រយោជន៍នោះ ពួក
គ្រកំពុងក្រងប្រវ័ញ្ចពីអ្នកទំាងនោះ។ ព្រលមនុស្ស 
ត្រវូបានគ្រជួញដូរ ពួកគ្រប្រហ្រលជាអាចត្រវូ បាន 
ក្រងប្រវ័ញ្ចតាមរយៈការបង្ខតិបង្ខឲំ្យធ្វើការងារដ្រល 
ពួកគ្រពុំចង់ធ្វើ បង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការ ដើម្បីទទួល 
បានប្រក់កម្រតិចតួច បង្ខឲំ្យធ្វើការដ្រលទាក់ទង 
ជាមួយផ្លូវភ្រទ ឬប្រហ្រលជាអាចត្រូវបានគ្រដក
យកសរីរាង្គកាយទៅលក់។

•

•

•
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ការជួញដូរកុមារ៖ ប្រសិនបើកុមារត្រូវបានគ្រក្រង
ប្រវ័ញ្ច ដើម្ីបការងារផ្លវូភ្រទ ឬផ្ន្រកណាមួយន្ររាងកាយ 
ទង្វើទំាងន្រះត្រវូបានចាត់ទុកថាជាការជួញដូរកុមារ។ 
ដើម្ីបចាត់ទុកថាកុមារត្រវូបានជួញដូរ ពួកគ្រពំុចំាបាច់ 
ត្រូវបងា្ហាញថា ពួកគ្រត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំ   ឬត្រួតត្រ 
នោះឡើយ។ ជាការគ្រប់គ្រន់ដោយគ្រន់ត្របងា្ហាញ 
ថាមានសកម្មភាពីនរណាមា្នាក់ ដើម្ីបដាក់កុមារទៅក្នងុ 
សា្ថានភាពដ្រលមានលក្ខណៈក្រងប្រវ័ញ្ចនោះគឺ ជា 
ការជួញដូរកុមារ ហើយ។

ចំណាកស្រុក៖ ពាក្យចំណាកស្រុកមានន័យថា ជា     
ដំណើរ ដ្រលមនុស្សណាមា្នាក់ផ្លាស់ទីដើម្បីទៅធ្វើ                  
ការងារ។ ពាក្យជនចំណាកស្រុកសំដៅលើមនុស្ស។
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ច្បាប់ និងអនុសញ្ញានានាពាក់ព័ន្ធ 
ជាមួយការជួញដូរមនុស្ស 
សន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ

UNCRC

 ក្នងុឆា្នា ំ១៩៨៩ ថា្នាក់ដឹកនំាពិភពលោកបានគ្នាក្នងុ
អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសរសរអនុសញ្ញា ស្ដីពីសិទ្ធិ 
កុមារ (CRC)។ CRC រៀបរាប់អំពីសិទ្ធិដ្រល យុវជនក្រម 
អាយុ ១៨ ឆា្នាំគួរមាន។  CRC ត្រូវបានចុះហត្ថល្រខាដោយ 
ប្រទ្រសនានាច្រើនជាងអនុសញ្ញាដទ្រទៀត។ ប្រទ្រសចិន  
ប្រទ្រសថ្រ    ប្រទ្រសកម្ពជុា    ប្រទ្រសវៀតណាម ប្រទ្រស 
ឡាវ និងប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ា សុទ្ធត្របានចុះហត្ថល្រខា 
លើអនុសញ្ញាទាំងអស់ន្រះ។ ដោយហ្រតុថា ប្រទ្រស 
របស់អ្នកបានចុះហត្ថល្រខាលើ CRC  ហើយ នោះមា
នន័យថាប្រទ្រសរបស់អ្នកបានព្រមព្រៀងថា យុវជន 
រសន់ៅក្នងុប្រទ្រសទាងំន្រះគរួត្រមានសទិ្ធ ិយោងទៅតាម 
អ្វីដ្រលមានរៀបរាប់ក្នុងសន្ធិសញ្ញាន្រះ។2

ពិធីសារ Palermo
សន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិដ៏សំខាន់ដើម្បីទប់សា្កាត់ការជួញដូរគឺ 
ពីធីសារ Palermo។

សម្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមសូមចូលទៅ www.unicef.org/crc/.
ឈ្មាះផ្លូវការ2 ពិធីសារដើម្បីទប់សា្កាត់ បង្កា្រប និងដាក់ទណ្ឌកម្ម
ការជួញដូរមនុស្សជាពិស្រសស្ដ្រី និងកុមារដើម្បីបន្ថ្រមទៅលើអនុសញ្ញា 
អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រឆំាងទៅនឹងបទឧក្រដិ្ឋឆ្លងដ្រន2។ សម្រប់ព័ត៌មាន
បន្ថ្រមចូលទៅ www.palermprotocol.com/general/the-palerno-protocol.
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ឯកសារន្រះបានផ្ដល់និយមន័យការជួញដូរមនុស្សថា

ពិធីសារ Palermo ត្រូវបានចុះហត្ថល្រខាដោយបណា្ដា 
ប្រទ្រសចំនួន ១៥៥ ដោយក្នុងនោះរួមមានទាំង៖

ការជ្រើសរីស ការដឹកជញ្ជូន ការផ្ទ្ររ ការផ្ដល់ទី 
សំចត  ឬការទទួលបុគ្គលណាមួយតាមមធ្យាបាយ 
ន្រការគំរាមកំហ្រង ការប្រើកមា្លាំង ឬការបង្ខិតបង្ខំ 
ក្នុងទម្រង់ដទ្រទៀត ការពង្រត់ ការបន្លំ ការបោក 
ប្រស់ ការរំលោភបំពានដោយប្រើអំណាច ឬសា្ថាន 
ភាពងាយរងគ្រះ ឬការផ្ដល់ ឬទទួលយកកម្រ ឬ 
អត្ថប្រយោជន៍នានាដើម្បីទទួលបានការយល់ស្រប
ពីជនណាមា្នាក់ឲ្យអាចគ្រប់គ្រងលើជនណាមា្នាក់ទៀត
សម្រប់គោលបំណងន្រការក្រងប្រវ័ញ្ច។

ប្រទ្រសកម្ពុជា   ឆា្នាំ ២០០៧

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្យឡាវ     ឆា្នាំ ២០០៣

ប្រទ្រសថ្រ   ឆា្នាំ ២០០១

ប្រទ្រសចិន   ឆា្នាំ ២០១០

ប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ា  ឆា្នាំ ២០០៤

ប្រទ្រសវៀតណាម  ឆា្នាំ ២០១២



8

ច្បាប់ជាតិប្ឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស

ការជួញដូរមនុស្សគឺជាបទឧក្រដិ្ឋនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា  
ចិន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្យឡាវ មីយ៉ាន់មា៉ា ថ្រ 
និងវៀតណាម ដ្រលសុទ្ធត្រជាប្រទ្រសគោលដៅសម្រប់ 
ជនចំណាកស្រុក។

ប្រទ្រសកម្ពជុា
តាមន័យរបស់ច្បាប់ កុមារត្រវូបានកំណត់និយមន័យ 

ថាជាជនដ្រលមានអាយុក្រម ១៨ ឆា្នា ំក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។
ការជួញដូរមនុស្សត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាបទឧក្រិដ្ឋ  

នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា នៅក្រមច្បាប់ស្ដពីីការបង្កា្របការ 
ជួញដូរមនុស្ស និងការក្រងប្រវ័ញ្ចផ្លវូភ្រទ (ឆា្នា ំ ២០០៨)។ 
ច្បាប់ន្រះគ្របដណ្ដប់លើទំាងបុរស និង ស្ដ្រ។ី

ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាការរំលោភស្រពសន្ថវៈ គឺជាបទ 
ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទ្រសចិនពុំមាននិយមន័យ 

ជាក់លាក់អំពីអនិតិជនឡើយ។ ក្នងុច្បាប់មួយចំនួនក្នងុ 
ប្រទ្រសចិន អនិតិជនត្រវូបានពិពណ៌នាថា ជាមនុស្សដ្រល 
មានអាយុក្រម ១៨ ឆា្នា ំបុ៉ន្ដ្រនៅមានភាពពំុច្បាស់លាស់ថា 
តើចំណុចន្រះត្រវូអនុវត្ដក្នងុករណីន្រការជួញដូរដ្ររ ឬទ្រ។

ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន 
ចាត់ទុកការជួញដូរជាបទឧក្រដិ្ឋ។ បុ៉ន្ដ្រច្បាប់ន្រះឆ្លើយតប
ទៅនឹងការជួញដូរស្ដ្រ ីនិងកុមារបុ៉ណ្ណោះ បុ៉ន្ដ្រមិនបញ្ជាក់អំពី 
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ការជួញដូរបុរសឡើយ (មាត្រ ២៤០, ២៤១, ២៦២)។
មាត្រ ២៤៤ ហាមឃាត់ការបង្ខិតបង្ខំនិយោជិតឲ្យធ្វើការ
ដោយដាក់កំហិតលើស្ររីភាពរបស់ពួកគ្រ។
មាត្រ ៣៥៨ និង ៣៥៩ ហាមឃាត់ព្រស្យាចារដោយបង្ខ។ំ
មាត្រ ២៣៦ ចាត់ទុកការរំលោភស្រពសន្ថវៈជាបទឧក្រដិ្ឋ។
មាត្រ ៤១៦ ដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋក្នុងការសង្គ្រះស្រ្ដី/កុមារ 
ដ្រលត្រូវបានចាប់ពង្រត់។

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្យឡាវ 
ទាក់ទិននឹងការជួញដូរមនុស្ស ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឡាវ 

កំណត់និយមន័យអនិតិជនថា ជាមនុស្សដ្រលមានអាយុ 
ក្រម១៨ ឆា្នា។ំ

ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឡាវ (ឆា្នាំ ២០០៤) ចាត់ទុកការ   
ជួញដូរមនុស្សថាជាបទឧក្រិដ្ឋ (មាត្រ ១៣៤)។

ច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតការការពារស្ដ្រី (ឆា្នាំ ២០០៤) ក៏ 
ហាមឃាត់ការជួញដូរស្ដ្រី និងកុមារផងដ្ររ ជាពិស្រសគឺ 
នៅក្នុងមាត្រ ២៤។

ប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ា
ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្ស ច្បាប់ប្រឆំាងការជួញដូរ 

មនុស្ស (ឆា្នាំ ២០០៥) ពិពណ៌នាថាកុមារជាមនុស្សមាន
អាយុក្រម ១៨ ឆា្នាំ។៤

ផ្ន្រក ៣ ក ន្រច្បាប់ន្រះចាត់ទុកការជួញដូរមនុស្សជា
បទល្មើសឧក្រិដ្ឋ។

៤ច្បាប់បានប្រងច្រករវាងកុមារ (ក្រមអាយុ ១៦ ឆា្នាំ) និងយុវជន (អាយុ 
១៦-១៨ ឆា្នាំ) ប៉ុន្ដ្របាននិយយថាទាក់ទងនឹងការជួញដូរនរណាមា្នាក់នៅ
ក្រមអាយុ ១៨ ឆា្នាំ គឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអនីតិជន។
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ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់មីយ៉ាន់មា៉ាចាត់ទុកការរំលោភស្រព 
សន្ថវៈជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋក្នុងផ្ន្រកទី ៣៧៥ និង ៣៥៦។

ប្រទ្រសថ្រ
ផ្ន្រកទី ៤ ន្រច្បាប់ប្រឆំាងការជួញដូរមនុស្ស (ឆា្នា ំ២០០៨) 

បានកំណត់និយមន័យកុមារថា ជាជនទំាងឡាយណាដ្រល 
មានអាយុក្រម ១៨ ឆា្នា។ំ

ផ្ន្រកទី ៤ និងទី ៦ ចាត់ទុកការជួញដូរមនុស្សជា      
បទល្មើសឧក្រិដ្ឋ។

ប្រទ្រសវៀតណាម
ច្បាប់ស្ដីពីការការពារ ការថ្រទាំ និងការអប់រំកុមារ (ឆា្នាំ 

២០០៤) កំណត់និយមន័យកុមារថា ជាជនទាំងឡាយ 
ណាដ្រលមានអាយុក្រម ១៦ ឆា្នាំ។ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ 
វៀតណាម (ឆា្នាំ ១៩៩៩) មិនបានកំណត់និយមន័យស្ដីពី
អាយុរបស់កុមារឡើយ។

ការជួញដូរស្ដ្រី និងកុមារ (មិនម្រនបុរស) គឺត្រូវចាត់ 
ទុកជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋក្នុងប្រទ្រសវៀតណាម ក្រម 
ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាម (មាត្រ ១១៩  និង ១២០)។

ប្រទ្រសវៀតណាមមានច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរដ្រល
ត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆា្នាំ ២០១១ ហើយចូលជាធរមានក្នុងខ្រ 
មករា ឆា្នាំ ២០១២។ ការជួញដូរមនុស្សត្រូវបានចាត់ទុកជា
បទល្មើសឧក្រិដ្ឋនៅក្រមច្បាប់ន្រះ ហើយ រដា្ឋាភិបាល
បានឈានជំហា៊ានដើម្បីអនុវត្ដច្បាប់ថ្មីន្រះ។

ការរំលោភស្រពសន្ថវៈត្រូវបានចាត់ទុកជាបទល្មើស
ឧក្រិដ្ឋនៅក្រមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ (មាត្រ ១១១- ១៥)។
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បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់៖ចំណាកស្ុកដោយ 
សុវត្ថិភាព

សូមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ន្រះនៅព្រលអ្នកចាប់ផ្ដើម 
ការពិភាក្សាដំបូងអំពីការផ្លាស់ទីទៅទទួលយកការងារនៅ 
ក្រសហគមន៍របស់អ្នក។ សូមពិភាក្សាសំណួរទាំងន្រះ
ជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នក។

ព័ត៌មានអំពីគោលដៅរបស់អ្នក

  បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់          បាទ/ចាស   ទ្រ

តើអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងទៅ                
ទីណា ឬទ្រ?
ប្រសិនបើដឹងសូមសរស្ររ
ឈ្មាះ ទីកន្ល្រងនោះនៅត្រង់
ន្រះ៖....................................
............................................

តើអ្នកសា្គល់នរណាមា្នាក់ ដ្រល 
រស់នៅក្នុងទីកន្ល្រងដ្រលអ្នក 
នឹងទៅនោះ ឬទ្រ?

តើអ្នកមានល្រខទូរស័ព្ទរបស់
ជននោះ ឬទ្រ?
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តើអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់ជន
នោះឲ្យធ្វើគំរោងដើម្បីជួប
ជាមួយអ្នក ព្រលអ្នកមកដល់
បានដ្ររ ឬទ្រ?

តើការធ្វើដំណើរត្រឡប់មក
វិញចំណាយអស់ថ្ល្រប៉ុនា្មាន? 
សូមសរស្ររចំនួនទឹកប្រក់
នៅទីន្រះ៖...........................

តើត្រូវចំណាយថ្ល្ររស់នៅ 
អស់ប៉នុា្មានក្នុងទីកន្ល្រងដ្រល
អ្នកនឹងទៅ ប្រសិនបើអ្នកពុំ
បានទទួលការងារព្រលអ្នក
មកដល់ដំបូង? សូមសរស្ររ
ចំនួនទឹកប្រក់នៅទីន្រះ៖............
.................................................................................. 

ព័ត៌មានអំពីការធ្វើដំណើរ

  បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត ់          បាទ/ចាស   ទ្រ

តើអ្នកដឹងអំពីរបៀបដើម្បី 
ត្រឡប់មកប្រទ្រសកំណើត 

្រ
អ្នកបានបញ្ចប់ ឬទ្រ?
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តើអ្នកមានលុយគ្រប់គ្រន់
ដើម្ីបរស់នៅមួយរយៈព្រលអ្នក 
ទើបមកដល់ដំបូង និងសម្រប់ 
ថ្ល្រធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញ ឬ    
ទ្រ? (សូមចងចំាថា  វាជាការ 
គ្រះថា្នាក់ណាស់ ប្រសិនបើ 

ី

ឬប្រសិនបើអ្នកត្រូវខ្ចីលុយគ្រ 
ដើម្បី បង់ថ្ល្រប្រក់សម្រប់អ្នក 
ជ្រើសរីសនោះ។ ជារឿងគ្រះ
ថា្នាក់ណាស់ក្នុងការមកដល់ 
កន្ល្រងធ្វើការថ្មីដោយជំពាក់
លុយអ្នកជ្រើសរីសបុគ្គលិក ឬ
និយោជក។)

តើអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយ
មិត្ដភក្ដិឬទ្រ?
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តើអ្នកមានសា្គល់នរណាមា្នាក់
ដ្រលត្រវូបានជួលឲ្យធ្វើការងារ
តាមរយៈមនុស្ស ឬភា្នាក់ងារ
ជ្រើសរីសបុគ្គលិកន្រះពីមុន
មកទ្រ?
..................................................................................

តើអ្នកដ្រលធា្លាប់ទទួលការងារ
ពីមុននោះត្រឡប់មកល្រងផ្ទះ
ខ្លះ ឬទ្រ?
..................................................................................

តើអ្នកដ្រលធា្លាប់បានទទួល
ការងារនោះបានទូរស័ព្ទមក
កាន់គ្រួសាររបស់គត់ ឬទ្រ?
..................................................................................

តើការងារន្រះសា្ដាប់ទៅហាក់
ដូចជាការងារដទ្រទៀតដ្រល
អ្នកធា្លាប់បានលឺដ្ររ ឬទ្រ?
..................................................................................

តើការងារន្រះផ្ដល់ប្រក់ឈ្នួល
ដូចគ្នានឹងការងារចំណាកស្រុក
ដទ្រទៀតដ្រលអ្នកធា្លាប់បាន
លឺ ឬទ្រ? (ប្រសិនបើសា្ដាប់
ទៅហាក់ដូចជាល្អព្រកហួស
ពីការពិតនោះប្រហ្រលជាការ
កុហក។)
..................................................................................

ព័ត៌មានអំពីការងារ

  បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់          បាទ/ចាស   ទ្រ
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តើអ្នកដ្រលរៀបចំការងារ
សម្រប់អ្នកនោះ ប្រប់អ្នកអំពី
ឈ្មាះក្រុមហ៊ុនដ្រលអ្នកនឹង
ធ្វើការឲ្យ ឬទ្រ? សូមសរស្ររ
ឈ្មាះនោះនៅទីន្រះ៖...........
............................................
..................................................................................

តើជននោះអាចប្រប់អ្នកអំពី
អាសយដា្ឋាន និងល្រខទូរស័ព្ទ
របស់ក្រុមហ៊ុន ឬទ្រ? សូម
សរស្ររនៅទីន្រះ៖................
............................................
..................................................................................
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តើអ្នកមានសា្គល់នរណាមា្នាក់
ដ្រលត្រវូបានជួលឲ្យធ្វើការងារ
តាមរយៈមនុស្ស ឬភា្នាក់ងារ
ជ្រើសរីសបុគ្គលិកន្រះពីមុន
មកទ្រ?
.................................................................................. 

តើអ្នកដ្រលធា្លាប់ទទួលការងារ
ពីមុននោះត្រឡប់មកល្រងផ្ទះ
ខ្លះ ឬទ្រ?
.................................................................................. 

តើអ្នកដ្រលធា្លាប់បានទទួល
ការងារនោះបានទូរស័ព្ទមក
កាន់គ្រួសាររបស់គត់ ឬទ្រ?
.................................................................................. 

តើការងារន្រះសា្ដាប់ទៅហាក់
ដូចជាការងារដទ្រទៀតដ្រល
អ្នកធា្លាប់បានលឺដ្ររ ឬទ្រ?
..................................................................................

តើការងារន្រះផ្ដល់ប្រក់ឈ្នួល
ដូចគ្នានឹងការងារចំណាកស្រុក
ដទ្រទៀតដ្រលអ្នកធា្លាប់បាន
លឺ ឬទ្រ? (ប្រសិនបើសា្ដាប់
ទៅហាក់ដូចជាល្អព្រកហួស
ពីការពិតនោះប្រហ្រលជាការ
កុហក។)
.................................................................................. 

ព័ត៌មានអំពីការងារ
  បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់          បាទ/ចាស   ទ្រ
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ប្រសិនបើអ្នកទៅកាន់ប្រទ្រស
ដទ្រ តើអ្នកមានលិខិតឆ្លងដ្រន
និងទិដា្ឋាការធ្វើការងារសម្រប់
ប្រទ្រសនោះ ឬទ្រ?
.................................................................................. 

តើអ្នកអាចបើករកមើលឈ្មាះ
និងអាសយដា្ឋានរបស់ក្រមុហុ៊ន
តាមអ៊ីនធឺណ្រតបានទ្រ?
.................................................................................. 

តើអ្នកមានកិច្ចសន្យា ឬទ្រ?
.................................................................................. 

ប្រសិនបើមិនមានកិច្ចសន្យា
តើអ្នកបានពិភាក្សាអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ
ការងាររបស់អ្នក ឬទ្រ?
.................................................................................. 

តើអ្នកអាចអាន និងយល់ខ្លឹម 
សារកិច្ចសន្យាទំាងមូល ឬទ្រ?
..................................................................................

តើអ្នកយល់ស្របជាមួយខ្លមឹ
សារទំាងអស់ដ្រលមានច្រង
ក្នងុកិច្ចសន្យា ឬទ្រ?
..................................................................................

ឯកសារ
  បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់          បាទ/ចាស   ទ្រ
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តើអ្នកនឹងយកទូរស័ព្ទដ្រទៅ
ជាមួយអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាច
ទំនាក់ទំនងមកកាន់គ្រួសារ
អ្នកវិញ ព្រលអ្នកទៅឆា្ងាយ
ឬទ្រ?
.................................................................................. 

តើអ្នកសា្គល់អង្គការ ឬមនុស្ស
ដើម្ីបទំនាក់ទំនងនៅក្នងុទី
កន្ល្រង/ប្រទ្រសដទ្រនោះ ឬ
ទ្រ ប្រសិនបើមានអ្វមី្យា៉ាងមិន
ល្អកើតឡើង ហើយប្រសិនបើ
អ្នកត្រវូការជំនួយ និង
សុវត្តភិាព? .................................
.........................................................
..................................................................................

មនុស្សដើម្បីទំនាក់ទំនង

  បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់          បាទ/ចាស   ទ្រ

សូមបន្ថ្រមគំនិតរបស់អ្នកនៅទីន្រះ (ឧទាហរណ៍ផ្អ្រក
ទៅតាមប្រទ្រសជាក់លាក់)។
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
..................................................................................

ចម្លើយរបស់អ្នកឆ្លើយ បាទ/ចាស កាន់ត្រច្រើន 
បានន័យថា

ផ្រនការរបស់អ្នកមានសុវត្ថភិាព។
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គំរូន្ការសម្ចចិត្ដ
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បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់៖ ការធ្វើដំណើរដោយ 
សុវត្ថិភាព

សមូត្រតួពិនិត្យថាតើចំណុចមួយណាខ្លះដ្រល
អ្នកបានបំព្រញរួចហើយ

ស្វ្រងរកជម្រើសសម្រប់ការធ្វើចំណាកស្រកុ
ដ្រលមាន ឯកសារត្រឹមត្រូវ។វាមាន
សុវត្ថិភាពជាង។
..................................................................................

សូមបំព្រញបញ្ជផី្ទៀងផ្ទាត់៖ ចំណាក
ស្រកុដោយសុវត្ថ ិភាព និងឯកសារ
សំខាន់ៗ មុនព្រលអ្នកចាកច្រញ។
..................................................................................

ទន្ទ្រញល្រខទូរស័ព្ទដើម្ីបទូរស័ព្ទត្រឡប់
មកផ្ទះវិញពីប្រទ្រសថ្មី
មុនព្រលអ្នកចាកច្រញ។
..................................................................................

ទុកសំណៅឯកសាររបស់អ្នកមួយច្បាប់
ជាមួយនរណាមា្នាក់ដ្រលអ្នកទុកចិត្ដ 
នៅផ្ទះរបស់អ្នក(ប្រសិនបើអ្នក ជួប
បញ្ហា ឬបាត់ឯកសារអ្នកអាចឲ្យគ្រសួារ
របស់អ្នកជួយអ្នកបាន)។
.................................................................................
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សូមកាន់សំណៅឯកសារថតចម្លងជាមួយ
អ្នកឲ្យនៅដាច់ដោយឡ្រកពីឯកសារ
សំណៅដើម។
..................................................................................

ធ្វើដំណើរដោយមានលុយគ្រប់គ្រន់
សម្រប់រស់នៅមួយ រយៈដោយ
មិនមានការងារ និងប្រក់សម្រប់
ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។
..................................................................................

រក្សាកូនសៀវភៅអ្នកនំាផ្លវូដ៏ឆា្លាតវ្រ
ជាមួយអ្នក ឯកសារ របស់អ្នក និង
លុយរបស់អ្នកនៅក្នុងកន្ល្រងមាន
សុវត្ថិភាពលាក់បាំងពីភ្ន្រកគ្រនៅ
ក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នក។
..................................................................................
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   សូមចងចាំ៖

សូមធ្វើដំណើរ ជាក្រមុជាមួយជនចំណាកស្រកុដ៏ទ្រ 
ដូចរូបអ្នក (ការបោកមនុស្សច្រើននាក់ ក្នុងព្រលត្រ    
មួយមានការលំបាកជាងការបោកមនុស្សត្រមា្នាក់ ហើយ 
ព្រលអ្នកនៅជាក្រុម មានន័យថាអ្នកមានមិត្ដភក្ដិដើម្បី 
សុំឲ្យជួយ)។

ត្រវូប្រកាន់ចិត្ដសង្័សយចំពោះមនុស្សចម្ល្រកមុខ       (ពួក 
គ្រអាចជាអ្នកជួញដូរមនុស្ស)។

សិនបើនរណាមា្នាក់ព្យាយមដាក់សមា្ពាធឲ្យអ្នក 
ប្រគល់ឯកសាររបស់អ្នកឲ្យគ្រសូមសួរទៅកាន់អ្នកធ្វើ 
ដំណើរដទ្រទៀត ឬមន្ដ្រីដើម្បីជួយអ្នក។

សូមកំុដើរតាមជនមិនសា្គល់មុខនៅសា្ថានីយ៍រថភ្លើង 
ឬសា្ថានីយ៍ឡានក្រុង។

ព្យាយមជៀសវាងកុំចូលទៅក្នុងយនយន្តឯក
ជន ឬឡានទួរីស។
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បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់៖ 
ឯកសារសំខាន់ៗ

ខាងក្រមន្រះគឺជាបញ្ជលី្រខទូរស័ព្ទ និងឯកសារដ្រល
អ្នកគួរយកតាមខ្លនួគ្រប់ព្រលវ្រលានៅព្រលអ្នកធ្វើចំណាក 
ស្រកុ។

សូមថតចម្លងឯកសាររបស់អ្នកចំនួនពីរច្បាប់។
ទុកឯកសារថតចម្លងមួយច្បាប់ជាមួយគ្រសួារអ្នក ហើយ 

យកមួយច្បាប់តាមខ្លួន។ សូមរក្សាឯកសារថតចម្លងរបស់ 
អ្នកនៅកន្ល្រងផ្ស្រងពីឯកសារពិតប្រកដ ធ្វើដូច្ន្រះប្រសិន 
បើក្នុងករណីឯកសារដើមបាត់ ឬត្រូវគ្រលួច អ្នកមាន    
សំណៅថតចម្លងដើម្បីបងា្ហាញដល់អាជា្ញាធរ។

ល្រខទូរស័ព្ទ ឬឯកសារដ្រលអ្នកគួរព្យាយមរកឲ្យបាន 
សូមសរស្ររល្រខទូរស័ព្ទ និងអាសយដា្ឋាននៅក្នងុចនោ្លាះ 
ខាងក្រមប្រសិនបើអ្នកមាន៖

ល្រខទូរស័ព្ទរបស់គ្រួសារអ្នក

ល្រខទូរស័ព្ទរបស់មនុស្សដ្រលនៅកន្ល្រងធ្វើការនោះ
រួចហើយ
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ល្រខទូរស័ព្ទរបស់មនុស្សដ្រលអ្នកសា្គល់ដ្រលកំពុង
រស់នៅក្នុងកន្ល្រងគោលដៅរបស់អ្នក

ល្រខទូរស័ព្ទរបស់បណា្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយ/អង្គការក្រ  
រដា្ឋាភិបាលនៅកន្ល្រងដ្រលអ្នកត្រូវទៅក្នុងករណីអ្នក
ត្រូវការជំនួយ។

ឈ្មាះ និងអាសយដា្ឋានទីកន្ល្រងដ្រលអ្នកត្រវូធ្វើការ។

ឈ្មាះ និងអាសយដា្ឋានទីកន្ល្រងដ្រលអ្នកត្រវូធ្វើការ។

ល្រខទូរស័ព្ទបូ៉លីស។
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ឈ្មាះ និងអាសយដា្ឋានរបស់សា្ថានទូតប្រចំាប្រទ្រស
អ្នកនៅក្នងុកន្ល្រងប្រទ្រសគោលដៅរបស់អ្នក។

ឈ្មាះ និងអាសយដា្ឋានរបស់អង្គការក្ររដា្ឋាភិបាល
ដូចជា World Vision នៅកន្ល្រងប្រទ្រសគោលដៅថ្មី 
របស់អ្នក។
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លិខិតឆ្លងដ្រន (ប្រសិនបើត្រវូ
ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទ្រស
ផ្ស្រងទៀត)។
.................................................................................. 

ច្បាប់ថតចម្លងលិខិតឆ្លងដ្រន
(ឲ្យទៅអ្នកដទ្រត្រសំណៅថត
ចម្លងបុ៉ណ្ណោះ ជានិច្ចកាលត្រវូ
ទុកលិខិតឆ្លងដ្រនរបស់ខ្លនួ
ជានិច្ច)។
..................................................................................

ទិដា្ឋាការសម្រប់ប្រទ្រសគោល
ដៅ (ប្រសិនបើត្រវូធ្វើដំណើរ
ទៅប្រទ្រសផ្ស្រងទៀត)។
..................................................................................

សំណៅថតចម្លងទិដា្ឋាការ។
..................................................................................

សំណៅកិច្ចសន្យាការងារ
របស់អ្នក។
..................................................................................

ទូរស័ព្ទដ្រប្រសិនបើអាចធ្វើ

សីម
ស

ុ ្រ
្រ

ដៅ។)
..................................................................................

  បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត ់          បាទ/ចាស   ទ្រ
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លុយគ្រប់គ្រន់ដើម្ីបបង់ថ្ល្រ
សំបុត្រធ្វើដំណើរត្រឡប់មក
កាន់ប្រទ្រសរបស់អ្នកវិញ
ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហា។
.................................................................................. 

បន្ថ្រមគំនិតរបស់អ្នកនៅទីន្រះ។
_______________________________________
_______________________________________
..................................................................................

អ្នកមានរបស់កាន់ត្រច្រើនក្នងុបញ្ជនី្រះ បានន័យថា  
អ្នកនឹងកាន់ត្រមានសុវត្ថភិាពជាមុន។
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សុវត្ថិភាពព្លអ្នកមកដល់

អ្វីដ្រលអ្នកគួរធ្វើព្រលអ្នកមកដល់

សូមគូសសញ្ញា        នៅព្រលដ្រលអ្នកបានធ្វើចំណុច
ទំាងន្រះ 
..................................................................................

ទីកន្ល្រង និងតំបន់ដ្រលអ្នករស់នៅ។ 
រៀនអំពីរបៀបពន្យល់ដល់អ្នកដទ្រ អំពី  
ទីកន្ល្រងដ្រលអ្នករស់នៅ។ (ការធ្វើប្រប 
ន្រះនឹងជួយអ្នកអាចពន្យល់ថា អ្នកនៅ 
ត្រង់កន្ល្រងណា ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហា)។

ទូរស័ព្ទទៅកាន់គ្រសួាររបស់អ្នកឲ្យបាឆាប់ 
បំផុតបនា្ទាប់ពីអ្នកមកដល់ (សៀវភៅមគ្គុ
ទ្រសក៍អ្នកនំាផ្លវូឆា្លាតវ្ររបស់អ្នកនឹងពន្យល់ 
អំពីរបៀបទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅផ្ទះ)។  សូម 
ប្រប់អ្នកផ្ទះអំពីកន្ល្រងដ្រលអ្នកកំពុងរស់
នៅ ហើយប្រសិនបើអាចធ្វើបានសូមផ្ដល់ 
ល្រខទូរស័ព្ទរបស់មិត្ដភក្ដិដ្រលពួកគត់
អាចត្រមកអ្នកបាន។
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ទូរស័ព្ទទៅកាន់ឪពុកមា្ដាយអ្នកឲ្យបានទៀង 
ទាត់។ ជាការល្អ ប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើ 
ផ្រនការជាមួយឪពុកមា្ដាយអ្នក ក្នុងការ  
ទូរស័ព្ទ ទៅរកពួកគត់មួយដងក្នុងមួយ 
សបា្ដាហ៍នៅថ្ង្រ និងម៉ាងដដ្រល។ ន្រះមាន 
ន័យថា ប្រសិនបើអ្នកបាត់ខ្លួន ហើយ 
មិនបានទូរស័ព្ទ  ពួកគត់នឹងដឹងថា អ្នក 
ជួបបញ្ហា។ សូមប្រប់ពួកគ្រ ប្រសិនបើ 
អ្នកមានបញ្ហាអ្វីមួយ។  សូមនិយយប្រប់ 
ឪពុកមា្ដាយអ្នកអំពីបញ្ហាដ្រលអ្នកជួប។

ទៅមើលកន្ល្រងដ្រលអ្នកនឹងត្រូវធ្វើការ។  
សម្រចចិត្ដថា តើលក្ខខណ្ឌការងារអាច 
ទទួលយកបាន ឬទ្រ។

រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយជនចំណាកស្រុក
ដ្រលអ្នកបានធ្វើដំណើរមកជាមួយ។  
កសាងបណា្ដាញមិត្តភក្ដិដ្រលស្ថិតនៅក្នុង 
សា្ថានភាពដូចអ្នក។ ប៉ុន្ដ្រចូរចងចាំថា
មនុស្សជាច្រើនត្រវូបានជួញដូរដោយមនុស្ស 
ដ្រលពួកគ្រសា្គល់។ 

ដើរជុំវិញតំបន់ដ្រលអ្នករស់នៅ សិក្សាឲ្យ 
ដឹងអំពីទីកន្ល្រងរបស់ប៉ូលីស និងទីតាំង 
ឡានក្រុង។
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សាកសួរថាតើមានមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ 
ឬ អង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលណាដ្រលផ្ដល់ 
ស្រវាដល់ជនចំណាកស្រុក ឬទីកន្ល្រង 
សម្រប់ជនចំណាកស្រកុអាចជួបជំុគ្នា ឬ 
ទ្រ។ សូមទៅល្រងកន្ល្រងទាំងអស់ន្រះ។

ប្រសិនបើអ្នកសម្រចចិត្ដបញ្ជូនលុយមក 
ផ្ទះ សូមសួរមិត្ដភក្ដរិបស់អុ្នកអំពីវិធីដ៏ព្រញ  
និយមក្នងុការបញ្ជនូប្រក់ទំាងនោះមកផ្ទះ។ 
មិនត្រវូផ្ញើលុយមកផ្ទះដោយដាក់ក្នងុស្រម  
សំបុត្រឡើយ ព្រះលុយនោះអាចនឹង 
ត្រូវគ្រលួច។
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ប្រសិនបើអ្នកមានទូរស័ព្ទ អ្នកគួរយកទូរស័ព្ទនោះទៅ
តាមខ្លួនព្រលអ្នកធ្វើចំណាកស្រុក។ ប៉ុន្ដ្រសុីមកាតដ្រល 
យកពីប្រទ្រសរបស់អ្នកនឹងមិនដំណើរការក្នងុប្រទ្រសដទ្រ 
ឡើយ។ តាមធម្មតាអ្នកអាចទិញសុីមកាតបង់ប្រក់ជា   
មុនថ្មីមួយសម្រប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកព្រលអ្នកមកដល់ក្នុង
ប្រទ្រសថ្មី។

ប្រសិនបើអ្នកពំុមានទូរស័ព្ទទ្រ   ប្រទ្រសគោលដៅជាច្រើន 
ដូចជា ប្រទ្រសថ្រ ឬមា៉ាឡ្រសុី មានហាងកាហ្វ្រអី៊នធឺណ្រត 
ដ្រលអ្នកអាចបង់ប្រក់ដើម្ីបទូរស័ព្ទមកផ្ទះបាន។

ដើម្ីបទូរស័ព្ទមកប្រទ្រសរបស់អ្នក  អ្នកអាច៖

ចុច៖   ០០១
រួចហើយ៖    ចុចល្រខកូដប្រទ្រសរបស់អ្នក
រួចហើយ៖ ល្រខក្នុងប្រទ្រសរបស់អ្នក ដោយលុប
                    ល្រខ ០ ដំបូងច្រញ

ខាងក្រមន្រះគឺជាល្រខកូដន្រប្រទ្រសផ្ស្រងៗ៖
ប្រទ្រសកម្ពុជា៖   ៨៥៥ ប្រទ្រសចិន៖   ៨៦
ប្រទ្រសឡាវ៖      ៨៥៦ ប្រទ្រសវៀតណាម៖   ៨៤
ប្រទ្រសថ្រ៖   ៦៦ ប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ា៖    ៩៥

របៀបទូរស័ព្ទទៅផ្ទះ

០០១ + ល្រខកូដប្រទ្រស + (គ្មានល្រខ ០) +    
  ល្រខទូរស័ព្ទ។
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(សម្រប់បុគ្គលិកប្រចំាប្រទ្រសរបស់ទស្សនៈពិភពលោក  
សូមរក្សាល្រខកូដទាំងអស់   ប៉ុន្ដ្រគូសសញ្ញាសមា្គល់ល្រខ 
កូដដ្រលពាក់ព័ន្ធសម្រប់ប្រទ្រសរបស់អ្នក។)

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើល្រខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នងុប្រទ្រស 
កម្ពុជា គឺ ០១២ ៨២០  ៥៤៤ នោះដើម្បីទូរស័ព្ទមកផ្ទះពី
ប្រទ្រសថ្រ

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើល្រខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុង 
ប្រទ្រសវៀតណាម គឺ ០១៨ ៤៤២២១១ នោះដើម្បីទូរស័ព្ទ 
ទៅប្រទ្រសវៀតណាមពីប្រទ្រសថ្រ

អ្នកចុច ០០១ ៨៥៥ ១២ ៨២០ ៥៤៤

អ្នកចុច ០០១ ៨៤ ១៨ ៤៤២២១១
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ល្ខទូរស័ព្ទជំនួយគ្អាសន្ន

ប្រទ្រសកម្ពុជា

ប្រទ្រសចិន

នាយកដា្ឋានការពារកុមារ 1280
នគរបាលជាតិ៖  1288
ភ្នំព្រញ៖  017 276 222
បាត់ដំបង៖  017 256 222
បនា្ទាយមានជ័យ៖ 017 260 222
សៀមរាប៖  017 258 222
កំពង់ធំ៖  017 254 222
កំពង់ឆា្នាំង៖  017 326 222

青少年维权 បណា្ដាញទូរស័ព្ទទាន់
ហ្រតុការណ៍យុវជន   12355
妇女维权 បណា្ដាញទូរស័ព្ទទាន់
ហ្រតុការណ៍របស់ស្ដ្រី    12338
劳动维权 បណា្ដាញទូរស័ព្ទទាន់
ហ្រតុការណ៍សិទ្ធកិារងារ   12333
市长热线 បណា្ដាញទូរស័ព្ទទាន់
ហ្រតុការណ៍របស់អភិបាលក្រុង  12345
报警热线 បណា្ដាញទូរស័ព្ទទាន់
ហ្រតុការណ៍ប៉ូលីស   110



34

ប្រទ្រសវៀតណាម

ប្រទ្រសឡាវ

បណា្ដាញទូរស័ព្ទទាន់ហ្រតុ
ការណ៍ប្រឆាំងការជួញដូរ៖ 1800 1567 
មជ្ឈមណ្ឌលធនធានជន
ចំណាកស្រុក (MRC)៖  (84) 3936 6633
នាយកដា្ឋានសុើបអង្ក្រត
បទឧក្រិដ្ឋ MPS៖  694 4037

020 548 389 69

ក្រសួងកិច្ចការសុីវិល (MCA) ដំណើរការមណ្ឌលផ្ដល់ 
ទីជម្រកនៅទូទាំងប្រទ្រសចិនដោយក្នុងនោះជនចំណាក
ស្រុកក៏អាចទៅរកក្រសួងន្រះដើម្បីសុំជំនួយផងដ្ររ។

ខាងក្រមន្រះគឺជាល្រខទូរស័ព្ទចំនួនបីខ្ស្រដ្រលជន 
ចំណាកស្រកុអាចប្រើប្រស់ដើម្ីបសំុជំនួយក្នងុករណីមាន 
អាសន្ន។
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ប្រទ្រសថ្រ

ប្រទ្រសមីយ៉ាន់មា៉ា

ជនចំណាកស្រកុអាចទូរស័ព្ទទៅល្រខ 1300
សុំជំនួយ។ ក្នងុខ្រត្ដមួយចំនួនល្រខទូរស័ព្ទទាន់ហ្រតុ 
ការណ៍ មានអ្នកបកប្រដ្រលនិយយភាសាប្រទ្រស
ជិតខាង។

ល្រខទូរស័ព្ទបណា្ដាញទូរស័ព្ទទាន់ហ្រតុការណ៍
ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សគឺ៖
95-67-412555

95-67-412666

95-949-555666

95-949-555777

95-949-555888

95-949-555999

UNIAP,UNICEF, IOM, Save the Youth, World 

Vision and AFXB មានកម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរ 
មនុស្ស

1191 គឺជាល្រខដើម្បីទូរស័ព្ទទៅទំនាក់ទំនងប៉ូលីស
ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស។
1417 គឺជាល្រខសម្រប់យុវជនទូរស័ព្ទសុំដំបូនា្មាន។
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តើត្ូវធ្វើដូចម្ដ្ច  
ប្សិនបើអ្នកត្ូវបានគ្ជួញដូរ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគ្រផ្លាស់ទីច្រញពីកន្ល្រងមួយ 
ទៅកាន់កន្ល្រងមួយទៀតដោយអ្នកជួញដូរនោះសូម 
ផ្ដាតភ្ន្រករបស់អ្នករកសញ្ញា ឬផ្លាកសមា្គល់នានា។ 
សូមព្យាយមកំណត់ថា តើអ្នកនៅកន្ល្រងណា។ សម្លងឹ 
រកមើលសា្ថានីយ៍រថភ្លើង ល្រខផ្លូវជាតិឈ្មាះ ក្រុង 
ឬអគរធំៗ។ សូមចងចាំព័ត៌មានលម្អិត។ ន្រះមាន 
ន័យថាប្រសិនបើអ្នកអាចរកផ្លវូដើម្ីបទូរស័ព្ទបាន អ្នក  
អាចពិពណ៌នាអំពីកន្ល្រងដ្រលអ្នកកំពុងស្ថិតនៅ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រវូបានគ្របងា្ខាងំដោយផ្ទយុពីឆន្ទៈរបស់ 
អ្នកឲ្យធ្វើការងារដូចជាក្នុងផ្ទះបន ឬរោងចក្រនោះ
សូមព្យាយមសា្គល់ឈ្មាះ ទីកន្ល្រងដ្រលអ្នកត្រូវ 
បានគ្របងា្ខាំងទុក។ ប្រសិនបើមានសុវត្ថិភាព សូម 
និយយទៅកាន់មនុស្សជុំវិញអ្នក ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើ 
ពួកគ្រដឹងថាតើអ្នកកំពុងនៅកន្ល្រងណា ឬទ្រ។

សូមចងចាំមុខរបស់អ្នកជួញដូរ។

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាត្រូវបានគ្រជួញដូរ សូមធ្វើ 
ផ្រនការមុនអ្នកធ្វើសកម្មភាព។ មិនត្រូវបណ្ដាយ 
ឲ្យអ្នកជួញដូរដឹងថាអ្នកកំពុងគិតថា អ្នកត្រូវបានគ្រ 
ជួញដូរឡើយ សូមធ្វើតាមគ្រស្របព្រលដ្រលអ្នក
សម្លឹងរកមើលវិធីដើម្បីគ្រចខ្លួន។

.

.

.

.
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ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជួញដូរទៅឲ្យលក់ភ្រទ សូម 
ព្យាយមបញ្ចុះបញ្ចូលបុរសឲ្យប្រើស្រមអនាម័យ។

សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់ល្រខទូរស័ព្ទគ្រអាសន្នដ្រលអ្នក
មានក្នុងកូនសៀវភៅនាវិកឆា្លាត។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគ្រជួញដូរ ហើយពុំបានទទួល
ប្រក់បៀវត្ស ហើយនិយោជកប្រប់អ្នកថា ប្រសិន 
បើអ្នកធ្វើការមួយឆា្នាំ ឬពីរឆា្នាំទៀតអ្នកនឹងទទួលបាន 
លុយច្រើននៅទីបំផុតនោះសូមកំុទុកចិត្តនិយោជករូប 
នោះ។ ជារឿយៗ អ្នកជួញដូរត្រងព្យាយមបោក 
បញ្ឆោតជនចំណាកស្រកុតាមវិធីន្រះ ហើយជនចំណាក 
ស្រុកពុំបានទទួលលុយនោះឡើយ។

.

.

.
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កូនេសៀវេភៅនាវិកៃវឆ�ាត
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