កំណត់េហតុព័តមានពលក
៌
ករចំណាក្រសុ
ក
ក
េលខ # ២៩
២ – ែខមីនា ២០១៦
ការេចញផសោយ
យកំណត់េហត
តុព័ត៌មានពល
លករចំណាក្រសុ
ក
កេនះជា
ជារបស់អង្គកា
ការ IOM ែដលផ្ដ
ែដ
ល់
ព័ត៌មានអំពី
ពី ការបន្តការ
រចុះេឈាះពល
លករចំណាក្រសុ
ក
កេនៅក្ន
ក្នុងវិស័យេនសាទនិងវិស័យែកៃច្នេ្រគឿងស
្រ
មុ្រទ។ ការ
រ្រគប់្រគងព
ពលករចំណាក្រសុ
ណា
កេនៅ
នៅេ្រកាយៃថ្ងទ
ទីី៣១ ែខមីនា ឆាំ២០១៦
៦។ ការចុះេឈាះពល
ករចំណាក្រ
្រសុកេដាយអ
អនុេលាមតា
តាមេសចក្ដីសេ្រមចរបស
ស
ស់គណៈរដ្ឋម្រន្តី ែដលអន
នុម័តិេនៅៃថ្ង
ថ្ងទី២៣ ែខ
កុម្ភៈ ឆាំ២០១៦
០
។ បទ
ទប

្រកសួ
សួងស្ដីអំពកា
ី រហាមឃាត់
រ
េ
េនៅកែន្លងេធ្វើការមិនឲយ
យទទួលយកេ
េក្មងេ្រកាម

អាយុ ១៨ ឆាំ
ឆា រាប់្រតឹមឆាំ
ឆា២០១៦។ េសចក្ដីែណនាំ
ណ តាមនីតិ
តវ
ិ ិធីស្រមាប់ចល័តភាពៃ
ៃនពលករជំនាញេនៅ
ក្នុងសហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចអាសា៊
អា ន (AE
EC) េដាយេ
េយាងេទៅតា
តាមកិច្ច្រពមេ
េ្រពៀងទទួល
លសា្គល់្របជា
ជាជាតិអាសា៊
នេទៅវិញេទៅមក (MR
RAs)។ បទ
ទប

េលខ
ខ ១/២៥៥៨
៨ របស់្រកស
សួងមហាៃផ្ទ ស្ដីអំពីការហា
ហាមឃាត់

ការចូលមកជាថ្មីៃនជនប
បរេទសែដលសាក់េនៅហ
ហួសេពលកំណត់ និងទិន្នន័យស្ថិតិអំព
ពីីពលករ ចំណាក្រសុក
ែដលបានចុះេឈាះ្រតឹម
ម្រតូវ។
1. ការបន្តការចុ
កា ះេឈាះពលករចំណាក្រសុ
ណា
កេនៅ
នៅក្នង
ុ វិសយ
័ េនសាទនិ
េ
ងវិស័
សយែកៃច្នេ
េ្រគឿងសមុ្រទ
្រ
េនៅ
នៅៃថ្ងទី២ ែខកុម្ភៈ ឆាំ២០១៦
០
គណៈរដ្ឋ
ដ្ឋម្រន្តីបានអ
អនុម័តេលើេសចក្ដី្រពាង
ងចបោប់របស
ស់្រកសួង
ការងារ េដើមបីបន្តការច
ចុះេឈាះពល
លករចំណាក្រ
្រសុកែដលម
មកពីកម្ពុជា ឡាវ
ឡា និងភូមា ែដលចូលមកេធ្វើការ
េដាយរាប់បញ្ចូលទាំងកូនអាយុេ្រកា
កាម ១៨ ឆាំែដរ។
ែដ
េនៅក្នុងវិស័យេនសាទ េ
1) ចំេពាះវិស័យេនសាទ ការបន្ត
កា
ការចុ
ចះេឈាះស្រមា
មាប់ពលករច
ចំណាក្រសុក
កជាជនជាតិែខ្ម
ែ រ ឡាវ
និងភូ
ភមា
បញ្ចូលទាំងកូនអាយុេ្រកា
កាម ១៨ ឆាំ គឺឺេបើកចាប់ពីីៃថ្ងទី២ ែខ
ខកុម្ភៈ ឆាំ២០១៦ រហូត
េដាយរាប់ប
ដល់ៃថ្ងទី៣១ ែខកក្កដា ឆាំ២០១៦។
។ ពលករចំណាក្រសុ
ណា
កែដលបានចុ
ែ
ះេឈាះក្នុងអំឡុងេពល
េនះ មានសិទ្ធិេធ្វើការេនៅ
នៅក្នុង្របេទស
សៃថ េដាយ
យរាប់ពីៃថ្ងទទួលបានការ
រអនុញ្ញតរហ
ហូតដល់ៃថ្ងទី
ទី
៣១ ែខមករា ឆាំ២០១៧
៧។
1

2) ចំេពាះវិស័យែកៃច្នេ្រគឿងសមុ្រទ ការបន្តការចុះេឈាះស្រមាប់ពលករចំណាក្រសុកជាជន
ជាតិែខ្មរ ឡាវ និង
ភូមា េដាយរាប់បញ្ចូលទាំងកូនអាយុេ្រកាម ១៨ ឆាំ គឺេបើកចាប់ពីៃថ្ងទី២៣ ែខកុម្ភៈ ឆាំ១០១៦
រហូតដល់ៃថ្ងទី២២ ែខសីហា ឆាំ២០១៦។ ពលករចំណាក្រសុកែដលបានចុះេឈាះក្នុងអំឡុង
េពលេនះ មានសិទ្ធិេធ្វើការេនៅក្នុង្របេទសៃថ េដាយរាប់ពីៃថ្ងទទួលបានការអនុ

តរហូត

ដល់ៃថ្ងទី២២ ែខកុម្ភៈ ឆាំ២០១៧។
2. ការ្រគប់្រគងពលករចំណាក្រសុកេ្រកាយៃថ្ងទី៣១ ែខមីនា ឆាំ២០១៦
េនៅៃថ្ងទី២៣ ែខកុម្ភៈ ឆាំ២០១៦ គណៈរដ្ឋម្រន្តីបានអនុម័តិេគាលការណ៍្រគប់្រគងពលករចំណា
ក្រសុកេនៅ
ក្នុងឆាំ២០១៦ ែដលបានេស្នើេដាយ្រកសួងការងារដូចមានែចងេនៅខាងេ្រកាម។
ពលករចំណាក្រសុកមកពី្របេទសកម្ពុជា ឡាវ និងភូមា មានសិទ្ធិសាក់េនៅជាបេណា្ដះអាសន្នក្នុង
្រពះរាជាណាច្រកៃថ េដើមបីឆ្លងកាត់ការពិនិតយសុខភាព ទិញធានារា៉ប់រងសុខភាព ចុះេឈាះនិងដាក់ពាកយ
សុំប័ណ្ណការងារក្នុងរយៈេពល ១២០ៃថ្ង (១ េមសា – ២៩ កក្កដា ២០១៦)។ ពលករចំណាក្រសុកែដលបាន
ចុះេឈាះក្នុងអំឡុងេពលេនះ នឹងទទួលបានសិទ្ធិេធ្វើការេនៅក្នុង្របេទសៃថចាប់ពីៃថ្ងទី១ ែខេមសា ឆាំ
២០១៦ ដល់ៃថ្ងទី៣១ ែខមីនា ឆាំ២០១៨។ ្របេភទពលករចំណាក្រសុកែដលមានលក្ខណៈ្រគប់្រគាន់គឺ៖
1) ពលករចំណាក្រសុកជាជនជាតិែខ្មរ ឡាវ និងភូមា េដាយរាប់បញ្ចូលទាំងកូនអាយុេ្រកាម១៨
ឆាំ ែដលបាន
ទទួលសិទ្ធិេធ្វើការជាបេណា្ដះអាសន្នេនៅក្នុង្របេទសៃថ េដាយ្រសបេទៅតាមបទប

ៃន

្រកុម្របឹកសោជាតិ
េដើមបីសន្តិភាពនិងសណា្ដប់ធាប់ (NCPO) េចញេនៅឆាំ២០១៤។ ទាំងេនះជាអ្នកកាន់ប័ណ្ណ
ពណ៌ផា្កឈូកចំនួន ១,៦២៦,២៣៥ នាក់។
2) ពលករចំណាក្រសុក េដាយរាប់បញ្ចូលទាំងកូនអាយុេ្រកាម១៨ឆាំ ែដលកាន់លិខិតឆ្លងែដនឬ
ឯកសារេធ្វើ
ដំេណើរ េហើយបានបំេពញដំេណើរប

ក់ស

របស់ពួកេគពីបួន
េទៅ្របាំមួយឆាំ។
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តិ រួមទាំងបានបញ្ចប់ការបំេពញការងារ

ពលករចំណាក្រសុកែដល្រតូវបានេ្រជើសេរីសេ្រកាមអនុសសោរណៈេយាគយល់គា (MOU) និង
ពលករេនៅក្នុង

វិស័យេនសាទែដលមកពីការចុះេឈាះពីរេលើកចុងេ្រកាយ មិន្រតូវរាប់បញ្ចូលេនៅក្នុង

ែផនការមួយេនះេទ។
ដំេណើរការប

ក់ស

តិនឹងអនុវត្តេទៅតាមសំេណើរបស់្របេទសេដើមកំេណើត។ ្រកសួង

ការងារ អាចនឹងចរចារជាមួយ្របេទសេដើមកំេណើតទាំងេនាះេដាយមានកិច្ចសហ្របតិបត្តិការពី្រកសួង
កិច្ចការបរេទស។
3. ការចុះេឈាះពលករចំណាក្រសុកេដាយអនុេលាមតាមេសចក្ដស
ី េ្រមចរបស់គណៈរដ្ឋម្រន្តី ែដលអនុម័
តេនៅៃថ្ងទ២
ី ៣ ែខកុមៈ្ភ ឆាំ២០១៦
ការចុះេឈាះពលករចំណាក្រសុក េបើកទទួលចំនួន១២០ៃថ្ង ចាប់ពីៃថ្ងទី១ ែខេមសា ឆាំ២០១៦
រហូតដល់ៃថ្ងទី២៩ ែខកក្កដា ឆាំ២០១៦។ ពលករចំណាក្រសុកែដលបានចុះេឈាះក្នុងអំឡុងេពលេនះ
នឹងមានសិទ្ធិេធ្វើការេនៅក្នុង្របេទសៃថ ពីៃថ្ងទី១ ែខេមសា ដល់ៃថ្ងទី៣១ ែខមីនា ឆាំ២០១៨។
1. ពលករចំណាក្រសុកពីរ្រកុមែដលអាចចុះេឈាះបាន
1.1 អ្នកកាន់ប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូក
1.1.1 អ្នកកាន់ប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូកេដាយ្រសបេទៅតាមេគាលនេយាបាយរបស់ ្រកុម្របឹកសោជាតិ
េដើមបីសន្តិភាព
និងសណា្ដប់ធាប់ (NCPO)។ កាលបរិេច្ឆទអស់សុពលភាពស្ថិតេនៅខ្នងប័ណ្ណ អាចជាឆាំ២០១៤
ឬ
២០១៥។
1.1.2 អ្នកកាន់ប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូកេដាយ្រសបេទៅតាមេគាលនេយាបាយរបស់ ្រកុម្របឹកសោជាតិ
េដើមបីសន្តិភាព
និងសណា្ដប់ធាប់ (NCPO) ែដលបានប្ដូរប័ណ្ណថ្មីេហើយផុតកំណត់េនៅៃថ្ងទី៣១ ែខមីនា ឆាំ
២០១៦។
1.1.3 អ្នកកាន់ប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូកែដលមិនអាចចុះេឈាះក្នុងកំឡុងេពលេនះ៖
• ជាអ្នកកាន់ប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូកែដលផុតកំណត់មុនឆាំ២០១៤
• ជាពលករចំណាក្រសុកែដលចុះេឈាះេនៅក្នុងវិស័យេនសាទនិងវិស័យែកៃច្នេ្រគឿងស
មុ្រទ៖
វិសយ
័ េនសាទ
• េនៅខាងេ្រកាយប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូកមានកាលបរិេច្ឆទផុតកំណត់េនៅៃថ្ងទី១ ែខវិច្ឆិកា ឆាំ
២០១៦
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• េនៅខាងេ្រកាយប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូកមានកាលបរិេច្ឆទផុតកំណត់េនៅៃថ្ងទី៣១ ែខមករា ឆាំ
២០១៧
វិសយ
័ ែកៃច្នេ្រគឿងសមុ្រទ
• េនៅខាងេ្រកាយប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូកមានកាលបរិេច្ឆទផុតកំណត់េនៅៃថ្ងទី២៤ ែខវិច្ឆិកា ឆាំ
២០១៦
• េនៅខាងេ្រកាយប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូកមានកាលបរិេច្ឆទផុតកំណត់េនៅៃថ្ងទី២២ ែខកុម្ភៈ ឆាំ
២០១៧
1.2 អ្នកកាន់ឯកសារែដលេចញេដាយ្របេទសកំេណើតរបស់ពួកេគ
1.2.1 ្រគប់ពលករជាជនជាតិែខ្មរ ឡាវ និងភូមា ែដលបានបំេពញែបបបទប

ក់ស

តិ

េដាយរួមបញ្ចូលទាំង
កូនរបស់ពួកេគែដលមានអយុេ្រកាម១៨ឆាំ ែដលមានភាប់ឯកសារដូចខាងេ្រកាម៖
លិខិតឆ្លងែដន – PP
•

លិខិតឆ្លងែដនបេណា្ដះអាសន្ន – TP

•

លិខិតឆ្លងែដនេធ្វើដំេណើរ – TD

•

លិខិតប

ក់អត្តស

ណ – CI

1.2.2 លក្ខខណនីតិវិធី
•

អ្នកែដលអាចដាក់ពាកយេស្នើសុំប័ណ្ណការងារ៖ ជាពលករចំណាក្រសុកែដលមានឯកសារក្នុង

ចំណុច
1.2.1 អស់សុពលភាព មានឯកសារសុពលភាពែតគានទិដ្ឋការ មានទិដ្ឋការសុពលភាពឬ
អស់សុពលភាព; ជាពលករចំណាក្រសុកែដលបានឆ្លងកាត់ដំេណើរការប

ក់ស

តិ និង

បានបញ្ចប់ការងាររយៈេពលបួននិង្របាំមួយឆាំ; និងអ្នកែដលមានឯកសារ្របថាប់្រតាអនុ
សសោរណៈេយាគយល់។ េវៀរែលងែតពលករជាជនជាតិែខ្មរ ឡាវ និងភូមា ែដល្រតូបាន
េ្រជើសេរីសដំបូងតាមអនុសសោរណៈេយាគយល់ គឺមិនអាចដាក់ពាកយេស្នើសុំបានេទ។
•

ក្នុងករណីអ្នកកាន់ប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូកែដលស្ថិតក្នុងចំណុចទី 1.1.1 និង 1.1.2 បានបាត់ប័ណ្ណ េនាះ

ពួក

ตร 38/1 ពីម្រន្តីចុះេឈាះេនៅតាមសងា្កត់/
ណ។ មានែតចបោប់ចម្លងេដើមៃន ตร 38/1

េគ្រតូវបានទាមទារឲយេស្នើសុំចបោប់ចម្លងៃន
តំបន់ េដើមបីទុកជាឯកសារសមា្គល់អត្តស
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ប៉ុេណា្ណះែដលអាចេ្របើបានេនៅកែន្លងចុះេឈាះ (មិនអាចេ្របើចបោប់ថតចម្លងបានេទ)។
ចំេពាះអ្នកកាន់ឯកសារែដលេចញេដាយ្របេទសកំេណើតដូចមានែចងក្នុងចំណុច 1.2.1
កាលេបើបាត់ឯកសារទាំងេនះ ពួកេគមិនអាចេ្របើចបោប់ហ្វូតូកូពីែតមួយបានេទ។ ពលករ
ចំណាក្រសុក្រតូវែតដាក់េស្នើឯកសារអមនានាដូចជា ប័ណ្ណការងារមានប

ក់េឈាះេពញ

ែដលមានការ្របកប្រសេដៀងេទៅនឹង TP, TD ឬ CI។
•

ពលករចំណាក្រសុកែដលមានបំណងេធ្វើការជាមួយនិេយាជកដែដលែដលមានប

ក់េលើ

ខ្នងប័ណ្ណ
ពណ៌ផា្កឈូក ឬក៏និេយាជកណាែដលមានេឈាះខុសពីអ្នកេនៅេលើខ្នងប័ណ្ណេនាះ ពួកេគអាច
ចុះេឈាះនិងដាក់ពាកយសុំប័ណ្ណការងារបាន។
•

ពលករចំណាក្រសុកែដលមានអាយុេ្រកាម១៨ឆាំ មិន្រតូវបានអនុ

តឲយេធ្វើការេនាះ

េទ េលើកែលងែតមានការងារណាែដលមានែចងេដាយចបោប់។
2. ជំហាននីតិវធ
ិ ី
ពលករចំណាក្រសុកែដលមានលក្ខណៈ្រគប់្រគាន់អាចដាក់ពាកយបាន ្រតូវែតឆ្លងកាត់ការពិនិតយសុខភាពពី
មន្ទីរេពទយែដលកំណត់េដាយ ្រកសួងសុខភាពសាធារណៈ (MoPH) រវាងៃថ្ងទី១ ែខេមសា ដល់ៃថ្ងទី២៩
ែខកក្កដា ឆាំ២០១៦។ តៃម្លពិនិតយសុខភាពគឺ ៥០០ បាត។ តៃម្លធានារា៉ប់រងសុខភាពរយៈេពលពីរឆាំគឺ
៣,២០០ បាត។ ពលករចំណាក្រសុកណាែដល្រតូវបានធានាេ្រកាមមូលនិធិសន្តិសុខសង្គម មិនចាំបាច់ទិញ
ធានារា៉ប់រងសុខភាពេនាះេទ។ ពលករចំណាក្រសុកណាែដលេធ្វើការេនៅក្នុងវិស័យែដល្រតូវទាមទារឲយ
មានសមាជិកភាពេនៅក្នុងមូលនិធិសន្តិសុខសង្គម ែតមិនទាន់បានធានាខ្លួនឯងេទ គឺ្រតូវទិញធានារា៉ប់រង
សុខភាពរយៈេពល ៩០ ៃថ្ង។
ទីតាង
ំ ពិនិតយសុខភាព
1. មានមន្ទីរេពទយចំនួន ៧ េនៅរាជធានីបាងកក។
•

មន្ទីរេពទយកណា្ដល (Klang Hospital)

•

មន្ទីរេពទយនព្វរតន៍ (Nopparat Hospital)

•

មន្ទីរេពទយឡឺតសុីន (Lerdsin Hospital)

•

មន្ទីរេពទយរាជវិធី (Rajavithi Hospital)

•

មន្ទីរេពទយថាក់សុីន (Taksin Hospital)

•

មន្ទីរេពទយចេ្រមើន្រកុង្រពះច្រក (Charoenkrung Pracharak Hospital)
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•

មន្ទីរេពទយវច្ចិរា៉ (Vajira Hospital)

2. រីឯេនៅតាមបណា្ដេខត្តវិញ ្រកសួងសុខភាពសាធារណៈ ជាអ្នកសេ្រមចចិត្តេទៅេលើការេ្រជើស
េរីសទីតាំង។
2.2 តៃម្លពាកយសុំប័ណេ
្ណ ធ្វកា
ើ រ
2.2.1 េ្រកាយេពលពលករចំណាក្រសុកបានឆ្លងផុតការពិនិតយសុខភាពេដាយប

ក់ថាគាត់មិន

មានជំងឺ
ហាមឃាត់ណាមួយេនាះេទ េនាះគាត់្រតូវបង់ៃថ្លពាកយេស្នើសុំប័ណ្ណការងារេនៅបញ្ជរបេ្រមើ
េសវា ឬក៏េនៅតាមការិយាល័យការងារេខត្តណាមួយ ឬក៏េនៅការិយាល័យការងារេនៅបាងកក
1-10។ ប័ណ្ណការងាររយៈេពលពីរឆាំមានតៃម្ល ១,៨០០ បាត។ តៃម្លពាកយេស្នើសុំគឺ ១០០ បា
ត។ សរុបគឺ ១,៩០០ បាត។ គាត់្រតូវនាំមកជាមួយនូវលិខិតប

ក់េដើមៃនការពិនិតយសុខ

ភាព េដាយមានភាប់ប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូក ឬ PP/TP/TD/CI ។
ក្នុងករណីពលករចំណាក្រសុកណាមួយបាត់ឯកសាររបស់គាត់ េនាះគាត់្រតូវបង់ៃថ្លេនៅ
ការិយាល័យការងារេខត្តណាមួយ ឬក៏េនៅការិយាល័យការងារេនៅបាងកក 1-10 េដើមបីឲយម្រន្តី
ទទួលបន្ទុកេធ្វើការ្រតួត ពិនិតយសានភាពជាពលករចំណាក្រសុក មុនេពលពួកេគ្របមូលៃថ្ល
េផសងៗេទៀត។
និេយាជកនិងពលករចំណាក្រសុក ្រតូវែតពិនិតយថាពលករេនាះពិតជាមានលក្ខណៈ្រគប់
្រគាន់ មុនេពលបង់ៃថ្លចំណាយ។ ្របសិនេបើពលករេនាះមិនមានលក្ខណៈ្រគប់្រគាន់អាចចុះ
េឈាះបានេទ េនាះមិនមានសំណងចំេពាះៃថ្លែដលបានបង់រួចេហើយេឡើយ។
2.2.2 ទីតាំងបង់ៃថ្លចំណាយ
1. បញ្ជរបេ្រមើេសវា
ពលករចំណាក្រសុកមាក់ៗនឹង្រតូវបង់ៃថ្លពាកយេស្នើសុំចំនួន ១០០ បាត, ប័ណ្ណេធ្វើការរយៈេពលពីរ
ឆាំៃថ្ល ១,៨០០ បាត, េហើយនិងៃថ្លបញ្ជរបេ្រមើេសវាចំនួន ១០ បាត។ សរុបគឺ ១,៩១០ បាត។ ក្នុងករណី
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ណាែដលនិេយាជកមានពលករចំណាក្រសុកេ្រចើន សូមេមតាេស្នើសុំការណាត់ជួបបញ្ជរបេ្រមើេសវាឲយរួច
ជាមុន។
ពលករចំណាក្រសុកនឹងទទួលបាន៖
•

បងា្កន់ៃដ និង ប័ណ្ណណាត់ជួប

•

សារ SMS ដល់េលខទូរសព្ទែដលបានផ្ដល់េដាយពលកររបស់និេយាជក ែដលប

ក់

អំពីការបង់្របាក់
2. ការិយាល័យការងារេខត្ត និង ការិយាល័យការងារេនៅបាងកក 1-10
ពលករចំណាក្រសុកមាក់ៗនឹង្រតូវបង់ៃថ្លពាកយេស្នើសុំចំនួន ១០០ បាត និងប័ណ្ណការងាររយៈេពល
ពីរឆាំៃថ្ល ១,៨០០ បាត។ សរុបគឺ ១,៩០០ បាត។ មិនមានកៃ្រមេសវាកម្មណាមួយេទ។ ក្នុងករណីណាែដល
និេយាជកមានពលករចំណាក្រសុកេ្រចើន សូមេមតាេស្នើសុំការណាត់ជួបបញ្ជរបេ្រមើេសវាឲយរួចជាមុន។
ពលករចំណាក្រសុកនឹងទទួលបាន៖
•

បងា្កន់ៃដ

•

ប័ណ្ណណាត់ជួប

2.3 ឯកសារអមជាមួយពាកយេស្នស
ើ ប
ុំ ័ណ្ណការងារ
ពាកយេស្នើសុំការងារ្រតូវមានភាប់ជាមួយ (ตม8) ឯកសារអមេផសងៗដូចខាងេ្រកាម។
1. លិខិតប

ក់េដើមអំពីសុខភាព

2. ឯកសាររបស់និេយាជកដូចជា អត្តស

ណបណ្ណ / ឯកសារចុះបញ្ជីផ្ទះឬ្រកុមហ៊ុន

្របសិនេបើមាន។
3. កិច្ចសនយោការងារ
4. លិខិតប

ក់ការងារ

5. ឯកសារចុះបញ្ជីផ្ទះ ឬឯកសារ្រសបចបោប់ ឬក៏ឯកសារេផសងៗែដលប
ការងាររបស់
ពលករចំណាក្រសុក
6. ែផនទីកែន្លងេធ្វើការ
7. រូបថត 3 x 4 សង់ទីែម៉្រតចំនួនពីរសន្លឹក
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ក់អំពីទីកែន្លង

8. ប័ណ្ណែដលេចញេដាយបញ្ជរបេ្រមើេសវា ឬក៏បងា្កន់ៃដែដលេចញេដាយការិយាល័យការងារ
េខត្ត ឬ
ការិយាល័យការងារេនៅបាងកក
ក្នុងករណីណាែដល្រតូវដាក់ពាកយេស្នើសុំេលើសពីមួយ េនាះ្រគប់ការដាក់្រតូវមួយភាប់សំណុំឯក
សាររបស់និេយាជកេទៅក្នុងពាកយេស្នើសុំនីមួយៗ។ កិច្ចសនយោការងារ្រតូវែត្រតូវបានេរៀបចំេដាយភាគី
និេយាជកនិងភាគីពលករ

ចំណាក្រសុក។ ក្នុងពាកយេស្នើសុំ្រតូវការលិខិតប

ក់ការងារែតមួយចបោប់

ប៉ុេណា្ណះ (ឯកសារដៃទរបស់និេយាជកក៏យា៉ងដូេច្នះែដរ) េដាយមានសមា្គល់េនៅេ្រកាមលិខិតប
េនាះថា «ប

ក់

ក់ដល់ការងាររបស់ពលករចំណាក្រសុកែដលមានេនៅក្នុងបញ្ជីភាប់មកជាមួយេនះ»។

បញ្ជីេឈាះពលករចំណាក្រសុកក៏្រតូវែតភាប់ជាមួយែដរ។
2.4 និេយាជកជាមួយពលករចំណាក្រសុក ឬ ពលករចំណាក្រសុក ដាក់ពាកយេដាយភាប់ឯកសារ
ែដលេរៀបចំរួចេ្រសចេទៅម្រន្តេ
ី នៅមជឈមណលេសវាមួយកែន្លង។ ពលករចំណាក្រសុកនឹង
ទទួលបានប័ណ្ណការងារេនៅៃថ្ងដែដលេ្រកាយដាក់ពាកយរួច។ ពលករ្រតូវែតបង់ៃថ្លប័ណ្ណពណ៌
ផា្កឈូកនិងៃថ្លចុះេឈាះ (ตม 38/1) សរុបគឺ ៨០ បាត។
2.5 ការផាស់ប្ដូរ និេយាជក/ទីតាង
ំ /កែន្លងេធ្វកា
ើ រ
- មិនមានការអនុ

តឲយផាស់ប្ដូរនិេយាជកស្រមាប់ពលករចំណាក្រសុកណាែដលបានចុះេឈាះ

និងទទួលបានប័ណ្ណការងារេនៅក្នុងអំឡុងេពលចុះេឈាះពីៃថ្ងទី១ ែខេមសា ដល់ៃថ្ងទី២៩ ែខក
ក្កដា ឆា២០១៦ េនៅមជឈមណលេសវាមួយកែន្លង ណាមួយេនាះេទ។
-

ករណីផាស់ប្តូរនិេយាជក ការចុះេឈាះនឹង្រតូវបានទទួលអនុ

តបនាប់ពីរយៈេពលកន្លងផុត

េទៅ េលើលក្ខខណដូចខាងេ្រកាម។
និេយាជកបញ្ចប់កិច្ចសនយោការងារ
•

និេយាជកបិទទារែលងរកសុី ឬបិទែផ្នកណាមួយែដលពាក់ព័ន្ធនឹងកមាំងពលកម្មចំណាក្រសុ

ក។
•

និេយាជកេធ្វើអំេពើហិងសោ។

•

និេយាជកពនយោរេពលឲយ្របាក់ឈ្នួល ឬរំេលាភេលើចបោប់ការពារពលកម្ម។
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តៃម្លេនៅក្នុងករណីផាស់ប្ដូរនិេយាជកនឹងអនុេលាមតាមចបោប់ែដលបានែចង។ េ្រកាយេពលពល
ករចំណាក្រសុកបានផាស់ប្ដូរនិេយាជករួចរាល់េហើយ គាត់្រតូវែតរាយការណ៍េទៅការិយាល័យចុះេឈាះតាម
សងា្កត់ ឬ ការិយាល័យចុះេឈាះតាមតំបន់ េដើមបីផាស់ប្ដូរប័ណ្ណពណ៌ផា្កឈូករបស់និងប័ណ្ណការងាររបស់ពួក
េគ (គឺព័ត៌មានេនៅខ្នងប័ណ្ណ)។
នីតិវិធីក្នុងការផាស់ប្ដូរនិេយាជក
1. ពលករចំណាក្រសុកឬក៏និេយាជកថ្មី្រតូវែតផ្ដល់ភ័ស្តុតាងអំពកា
ី របញ្ចប់កិច្ចសនយោ, ការបិទ
ទារែលងរកសុី, ឬ
ពាកយប្ដឹងនិេយាជកមុន (េមើល “និេយាជកបញ្ចប់កិច្ចសនយោការងារ” េនៅទំព័រទី ៧)។
2. នាយកដានការពារពលកម្មនិងសុខមាលភាព នឹងេដាះ្រសាយពាកយប្ដឹងនិេយាជកមុនក្នុងករណី
ពាក់ព័ន្ធ
នឹងអំេពើហិងសោ និងការពនយោរការបង់្របាក់ឈ្នួលឬការរំេលាភបំពានេលើចបោប់ការពារពល
កម្ម េដាយេយាង
េទៅតាមឱសានវាទ។ កាលេបើនិេយាជក្រតូវបានរកេឃើញថាមានកំហុស េនាះនឹងមិន្រតូវបាន
អនុ

តឲយជួលពលករចំណាក្រសុកចំនួនពីរឆាំ។

3. ពលករចំណាក្រសុកណាែដលផាស់ប្ដូរនិេយាជកេដាយគានយុត្តិកម្មសម្រសប នឹងមិន្រតូវបាន
អនុ

តឲយ
េធ្វើការេនៅ្របេទសៃថចំនួនពីរឆាំ េហើយ្រតូវែត្រតឡប់េទៅ្របេទសកំេណើតវិញ។
្របសិនេបើគាត់មានបំណងមកេធ្វើការេនៅ្របេទសៃថ េនាះគាត់អាចដាក់ពាកយេស្នើសំុការងារ
េ្រកាមអនុសសោរណៈេយាគយល់គា។

4. និេយាជកែដលជួលពលករចំណាក្រសុកខុសចបោប់ ្រតូវទទួលការកាត់េទាសេដាយេយាងេទៅ
តាមឱសាន
វាទ។
ទីតាង
ំ មជឈមណលេសវាមួយកែន្លងេនៅបាងកក
ទីតាង
ំ

្រកុង/សងា្កត់

Laksi IT Square, T Floor.

សងា្កត់េលខ២ (ចតុច្រក, ដនេមឿង, បាងេសឿ, បាងេខន, និង

ផ្លូវឆាងវឌឍនា, សងា្កត់ឡាក់សុី

ឡាក់សុី)
សងា្កត់េលខ៣ (ឌីនែឌង, រាជេថវី), និង ហួយឃាង)

អគារ Van Center, សានីយឡាន

សងា្កត់េលខ៥ (ខ្លងសាង, ធនបុរី, បាងកងៃយ៉, និង បាងផាត)
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ទីតាង
ំ

្រកុង/សងា្កត់

្រកុងបាងកក (ភាគខាងតបូង)

សងា្កត់េលខ៦ (តៈលីងឆាន, ថាវីវឌឍនា, បាងែឃ, ផាសុីចាេរីន,

ផ្លូវបរមរាជឈុណា្ណនី, សងា្កត់តៈលីងឆា

ណងខាម, និង ផុងខាម)

ន

សងា្កត់េលខ៧ (ចមថង, ធុង្រគូ, បាងឃុនធាង, បាងបន, និង រាជ
បូរណៈ)

សួនថាន់យា៉

សងា្កត់េលខ៨ (ខ្លងេទើយ, បាងណា, ្រផះខានង, វឌឍនា, សួនលួង,

ផ្លូវ្រសីនក្ខរិ្រន្ទ, សងា្កត់សួនលួង

និង ្របេវស)
សងា្កត់េលខ៩ (ខាន់ណាយា៉វ, បាងកាពិ, ឡាត្រផាវ, វា៉ងថង់ឡាង,
និង ប៊ឹងគុំ)

ចំណុច្របសព្វផសោរណងចក

សងា្កត់េលខ១០ (ខ្លងសាមវា៉, មីនបុរី, ឡាត្រកបាង, សផាន ស៊ុង,

ផ្លូវសុវិនាវងស, សងា្កត់ណងចក

ណងចក និង ៃសៃម៉)

សមា្គល់៖

សងា្កត់េលខ១ (ឌុសុីដ, ភុំ្រផាប និង សំផនាវងស)
សងា្កត់េលខ៤ (បាងរា៉ក់, បទុមវ័ន, យា៉ន់ណាវា៉, សាថត និង បាងខូែឡម) អាចចុះេឈាះេនៅ

មជឈមណល
េសវាមួយកែន្លង ណាមួយក៏បាន។
ឯកសារទាក់ទងនឹងការចុះេឈាះនិងប័ណ្ណការងារ អាចរកបានេនៅ http://www.doe.go.th/node/1322
4. បទប

ំ កា
ី រហាមឃាត់ការចូលមកជាថ្មីៃនជនបរេទស
េលខ ១/២៥៥៨ របស់្រកសួងមហាៃផ្ទ ស្ដីអព

ែដលសាក់េនៅហួសេពលកំណត់
េលាកនាយករដ្ឋម្រន្តីនិងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងមហាៃផ្ទ ទទួលបន្ទុកែផ្នកសណា្ដប់ធាប់ជាតិនិងសាធារណៈ
បានេចញបទប

េលខ ១/២៥៥៨ កាលពីៃថ្ងទី២៧ ែខវិច្ឆិកា ឆាំ២០១៥ េដាយេយាងេទៅេលើជំពូក

១៦ ៃនចបោប់អេនា្របេវសន៍ឆាំ១៩៧៩ ក្នុងេគាលបំណងហាមឃាត់ការចូលមកជាថ្មីៃនជនបរេទសណា
ែដលបានសាក់េនៅហួសេពលកំណត់។
1) ករណីែដលសាក់េនៅហួសេពលកំណត់ េហើយ្រពមចូលខ្លួនជួបអាជាធរ
1.1 ជនបរេទសណាែដលបានសាក់េនៅផុតេពលកំណត់េនៅក្នុង ្រពះរាជាណាច្រកៃថ េលើសពី ៩០
ៃថ្ង នឹង្រតូវហាមមិនឲយចូលមកជាថ្មីក្នុងរយៈេពលមួយឆាំេ្រកាយេពលបេណ្ដញេចញ។
1.2 ជនបរេទសណាែដលបានសាក់េនៅផុតេពលកំណត់េនៅក្នុង ្រពះរាជាណាច្រកៃថ េលើសពីមួយ
ឆាំ នឹង្រតូវហាមមិនឲយចូលមកជាថ្មីក្នុងរយៈេពលបីឆាំេ្រកាយេពលបេណ្ដញេចញ។
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1.3 ជនបរេទសណាែដលបានសាក់េនៅផុតេពលកំណត់េនៅក្នុង ្រពះរាជាណាច្រកៃថ េលើសពីបីឆាំ
នឹង្រតូវហាមមិនឲយចូលមកជាថ្មីក្នុងរយៈេពល្របាំឆាំេ្រកាយេពលបេណ្ដញេចញ។
1.4 ជនបរេទសណាែដលបានសាក់េនៅផុតេពលកំណត់េនៅក្នុង ្រពះរាជាណាច្រកៃថ េលើសពី្របាំ
ឆាំ នឹង្រតូវហាមមិនឲយចូលមកជាថ្មីក្នុងរយៈេពលដប់ឆាំេ្រកាយេពលបេណ្ដញេចញ។
2) ករណី្រតូវចាប់ខ្លួនេ្រពាះការសាក់េនៅហួសេពលកំណត់
2.1 ជនបរេទសណាែដលបានសាក់េនៅផុតេពលកំណត់េនៅក្នុង ្រពះរាជាណាច្រកៃថ តិចជាងមួយ
ឆាំ នឹង្រតូវ
ហាមមិនឲយចូលមកជាថ្មីក្នុងរយៈេពល្របាំឆាំេ្រកាយេពលបេណ្ដញេចញ។
2.2 ជនបរេទសណាែដលបានសាក់េនៅផុតេពលកំណត់េនៅក្នុង ្រពះរាជាណាច្រកៃថ េ្រចើនជាង
មួយឆាំ នឹង្រតូវ
ហាមមិនឲយចូលមកជាថ្មីក្នុងរយៈេពលដប់ឆាំេ្រកាយេពលបេណ្ដញេចញ។
3) បទប

របស់រដ្ឋម្រន្ត្រ
ី កសួងមហាៃផ្ទេនះ មិនអនុវត្តចំេពាះករណីដូចខាងេ្រកាម៖

3.1 ជនបរេទសែដលបានចាកេចញពី្រពះរាជាណាច្រក មុនេពល្រគប់អាយុ ១៨ ឆាំ
3.2ជនបរេទសែដលបានចាកេចញពី្រពះរាជាណាច្រក មុនេពលបទប
បទប

េនះេចញផសោយ

េនះចូលជាធរមានេនៅ ៩០ ៃថ្ងេ្រកាយ្របកាសឲយេ្របើេនៅក្នុងេសចក្ដី្របកាសរបស់រ

ដាភិបាល។
5. បទប

្រកសួងស្ដអ
ី ំពកា
ី រហាមឃាត់កែន្លងេធ្វកា
ើ រមិនឲយទទួលយកេក្មងេ្រកាមអាយុ ១៨ ឆាំរាប់្រតឹម

ឆាំ២០១៦
េដាយេយាងតាមជំពូក ៦ ៃនចបោប់ការពារពលកម្ម ឆាំ១៩៩៨ និងជំពូក ៥០ (៤) ែដល្រតូវបាន
េធ្វើវិេសាធនកម្មេដាយចបោប់ការពារពលកម្ម (េលខ២) ឆាំ២០០៨, ្រកសួងការងារបានេចញផសោយបទ
ប

្រកសួងស្ដីអំពកា
ី រហាមឃាត់កែន្លងេធ្វើការមិនឲយទទួលយកេក្មងេ្រកាមអាយុ ១៨ ឆាំឲយចូលេធ្វើការ

េនៅក្នុង៖
1) េរាងច្រកែកៃច្នេ្រគឿងសមុ្រទ េយាងេទៅតាមចបោប់ែដលទាក់ទងនឹងេរាងច្រក
2) កែន្លងែកៃច្នេ្រគឿងសមុ្រទ េយាងេទៅតាមេសចក្ដីសេ្រមចស្ដីអំពីការសេ្រងា្គះជលផល ឆាំ
២០១៥
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កែន្លងការងារដៃទេទៀតែដលមិន្រតូវទទួលនិេយាជិតេ្រកាមអាយុ ១៨ ឆាំមានដូចជា ទីសត្តឃាត េរាង
ែលបងសុីសង ទីកមសោន្ត េដាយេយាងេទៅតាមចបោប់ស្ដីអំពីការកមសោន្ត េហើយរួមទាំងកែន្លងេធ្វើការដៃទ
េទៀតេដាយេយាងេទៅតាមបទប

្រកសួង។

6. េសចក្ដែ
ី ណនាំតាមនីតិវធ
ិ ស
ី ្រមាប់ចល័តភាពៃនពលករជំនាញេនៅក្នង
ុ AEC េដាយេយាងេទៅតាម
MRAs
នាយកដានការងារ (DOE) ៃន្រកសួងការងារ (MoL) ៃន្រពះរាជាណាច្រកៃថ បានអភិវឌឍ
េសចក្ដីែណនាំតាមនីតិវិធីស្រមាប់ចល័តភាពៃនពលករជំនាញេនៅក្នុងសហគមន៍េសដ្ឋកិច្ចអាសា៊ន (AEC)
េដាយ្រសបេទៅតាមកិច្ច្រពមេ្រពៀងទទួលសា្គល់្របជាជាតិអាសា៊នេទៅវិញេទៅមក (MRAs)៖
1. ្របេទសជាសមាជិកអាសា៊នរួមមាន ្រប៊យ
ុ េណ, កម្ពុជា, ឥណូេនសុី, ឡាវ, មា៉េឡសុ,ី ភូមា, ភីលីពី
ន, ៃថ, សិងប
្ហ រ
ុ ,ី និងេវៀតណាម។
2. បទបបញ្ញត្តិក្នុងការេចញប័ណ្ណការងារេទៅឲយពលករជំនាញមកពី្របេទសជាសមាជិកអាសា៊ន
មានែចងដូចត
េទៅ៖
2.1 ចបោប់អ្នកេធ្វើការជាជនបរេទស ឆាំ២០០៨ – ជនបរេទស្រតូវែតេ្របើ «ទិដ្ឋការមិនែមន
អេនា្របេវសន៍្របេភទ
B» េដើមបីចូលមកក្នុង្រពះរាជាណាច្រកៃថ។
2.2 េសចក្ដីសេ្រមចឆាំ១៩៧៩ េដាយហាមឃាត់ការផ្ដល់ការងារនិងជំនាញចំនួន ៣៩ េទៅឲយជន
បរេទស
2.3 េសចក្ដីែណនាំរបស់នាយកដានការងារ ឆាំ១៩៧៩ ស្ដីអំពីការេចញប័ណ្ណការងារេទៅឲយជន
បរេទស
2.4 អ្នកេធ្វើការជាជនបរេទស្រតូវមាន អាជាប័ណឬ
្ណ លិខិតប

ក់េចញពីសមាគមវិជាជីវៈណា

មួយែដលទាក់ទងនឹងជំនាញខ្លួន ែដល្រសបេទៅតាមកិច្ច្រពមេ្រពៀងទទួលសា្គល់្របជាជាតិអាសា៊
នេទៅវិញេទៅមក (MRAs)។
វិជាជីវៈ

សមាគម (្របេទសៃថ)

វិស្វករ

្រកុម្របឹកសោវិស្វករ

រជ្ជករ (អ្នកស្ទង់ដី)

្រកុម្របឹកសោវិស្វករ

សាបតយករ

្រកុម្របឹកសោសាបតយករ
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វិជាជីវៈ

សមាគម (្របេទសៃថ)

េវជ្ជបណិត

្រកុម្របឹកសោសុខាភិបាល, ្រកសួងសុខភាពសា
ធារណៈ

ទន្តេពទយ

្រកុម្របឹកសោសុខាភិបាល, ្រកសួងសុខភាពសា
ធារណៈ

គិលានុបដាក

្រកុម្របឹកសោគិលានុបដាក

គណេនយយករ

សហព័ន្ធវិជាជីវៈគណេនយយ

វិជាជីវៈ ៣២ ក្នុងេទសចរណ៍
1. េលខាអ្នក្រគប់្រគង

្រកសួងេទសចរណ៍និងកីឡា

2. េលខា្របធានការិយាល័យ
3. អ្នកទទួលេភ្ញៀវ
4. ការីទូរសព្ទ
5. អ្នកយាមទារ
6. ្របធានែផ្នកេរៀបចំផ្ទះ
7. អ្នក្រគប់្រគងែផ្នកេបាកគក់
8. េលខា្របធានការិយាល័យ
9. អ្នកេបាកគក់
10. អ្នកេរៀបចំបន្ទប់
11. អ្នកសមាតកែន្លងសាធារណៈ
12. នាយចុងេភៅ
13. ជំនួយការចុងេភៅ
14. ចុងេភៅ
15. Chef de Partie
16. អ្នកផសំេ្រគឿងដុតនំ
17. អ្នកដុតនំ
18. អ្នកលក់សាច់
19. នាយក F&B
20. អ្នក្រគប់្រគង OutletF&B
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វិជាជីវៈ

សមាគម (្របេទសៃថ)

21. ្របធានែផ្នកបេ្រមើេភ្ញៀវ
22. អ្នក្រកឡុក្រសា
23. អ្នកបេ្រមើេភ្ញៀវ
24. អ្នកចាត់ការទូេទៅ
25. ជំនួយការអ្នកចាត់ការទូេទៅ
26. អ្នក្រគប់្រគងជាន់ខ្ពស់
27. អ្នក្របឹកសោការេធ្វើដំេណើរ
28. អ្នក្រគប់្រគងផលិតផល
29. អ្នក្រគប់្រគងែផ្នកលក់និងទី
ផសោរ
30. អ្នក្រគប់្រគងឥណទាន
31. អ្នក្រគប់្រគងែផ្នកលក់សំបុ្រត
32. អ្នក្រគប់្រគងែផ្នកេទសចរណ៍
3. ការជួយស្រមួលដល់ការេចញប័ណ្ណការងារឲយពលករជំនាញែដលមកពី្របេទសជាសមាជិក
អាសា៊ន
3.1 សំណុំឯកសារពាកយេស្នើសុំ្រតូវបានភាប់ជាមួយ ចបោប់ៃនការស្រមួលការេចញអាជាប័ណ្ណ ឆាំ
២០១៥
3.2 ការផ្ដលឲ
់ យតាមរយៈភាក់ងារពិេសស ASEAN LANE េនៅនាយកដានការងារគឺេធ្វរ
ើ ួចេនៅ
ក្នង
ុ េពលមួយៃថ្ង (ជំនួសឲយ ២-៣ ៃថ្ង)។
4. ពាកយេស្នើសុំប័ណ្ណការងារ្រតូវបានដាក់េនៅតាមសាខាណាមួយរបស់នាយកដានការងារ ែដល
ស្ថិតេនៅែកបរកែន្លងេធ្វើការរបស់អ្នកដាក់ពាកយ។
-

េបើេនៅបាងកក សូមទាក់ទងការិយាល័យរដ្ឋបាលពលករបរេទស, នាយកដានការងារ, ្រកសួង

ការងារ។
-

េបើេនៅតាមបណា្ដេខត្ត សូមទាក់ទងការិយាល័យការងារេខត្ត។

7. ស្ថិតព
ិ លករចំណាក្រសុកេនៅក្នង
ុ ្របេទសៃថ
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តារាងទី១៖ ចំនួនពលករចំណាក្រសុកែដលមានសិទេ
្ធិ ធ្វកា
ើ រេដាយ្រសបចបោប់ និងចូលមក្របេទសៃថតាម
រយៈអនុសសោរណៈេយាគយល់គា (គិត្រតឹមែខកុមៈ្ភ ឆាំ២០១៦)
ស

តិ

ចំនន
ួ

ភូមា

143,461

កម្ពុជា

117,424

ឡាវ

31,795

សរុប

292,680

្របភព៖ ការិយាល័យរដ្ឋបាលកម្មករបរេទស, នាយកដានការងារ, ្រកសួងការងារ

តារាងទី២៖ ចំនួនពលករចំណាក្រសុកែដលបានពីការប

ក់ស

តិពីមន
ុ ៗ (ជាអ្នកមកពី្របេទសភូមា

ឡាវ និងកម្ពជា
ុ ) េហើយកំពង
ុ ស្ថិតេនៅក្នង
ុ ្របេទសៃថ (គិត្រតឹមែខកុមៈ្ភ ឆាំ២០១៦)
ស

តិ

ចំនន
ួ

ភ

909,916

កម្ពុជា

111,493

ឡាវ

44,372

សរុប

1,065,781

្របភព៖ ការិយាល័យរដ្ឋបាលកម្មករបរេទស, នាយកដានការងារ, ្រកសួងការងារ

តារាងទី៣៖

ចំនួនពលករចំណាក្រសុកែដលមានសិទេ
្ធិ ធ្វកា
ើ រេដាយ្រសបចបោប់ែដលធានាេ្រកាមមូលនិធិ

សន្តិសខ
ុ សង្គម (គិត្រតឹមែខកុមៈ្ភ ឆាំ២០១៦)
ស

តិ

ចំនន
ួ

មីយា៉ន់មា៉

319,131

ឡាវ

12,367

កម្ពុជា

85,097

េវៀតណាម

521

េផសងៗ

89,982

សរុប

507,098

្របភព៖ ការិយាល័យសន្តិសុខសង្គម, ្រកសួងការងារ
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តារាងទី៤៖ ចំនន
ួ ពលករចំណាក្រសុក (ែបបពាក់កណា្ដល្រសបចបោប់ និង ្រសបចបោប់) ែដលធានាេដាយែផនការ
ធានារា៉បរ
់ ងែដលផ្ដលេ
់ ដាយ្រកសួងសុខភាពសាធារណៈ (គិត្រតឹមែខតុលា ឆាំ២០១៥)
ស

តិ

ចំនន
ួ

មីយា៉ន់មា៉

659,730

កម្ពុជា

496,797

ឡាវ

121,079

សរុប

1,277,606

្របភព៖ ្រកុមការងារធានារា៉ប់រងសុខភាព, ្រកសួងសុខភាពសាធារណៈ

កំណត់េហតុព័ត៌មានពលករចំណាក្រសុក បានផលិតេដាយ កម្មវិធកា
ី រងារពលករចំណាក្រសុក ៃនអង្គការ IOM
្របចាំ្រពះរាជាណាច្រកៃថ។
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម សូមទាក់ទងពួកេយើងតាមរយៈេលខទូរសព្ទ៖ 02-3439300, ទូរសារ៖ 02-3439399,
ឬអ៊ីែមល៖ migrantnews@iom.int
កំណត់េហតុព័ត៌មានពលករចំណាក្រសុក មានជាអនឡាញេនៅឯ
http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migrationinformation-notes/
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