កា រ ផ្ត ល់ ព័ ត៌ មា ន អំ ពី សិ ទ្ធ ិ

ស្សបតាមច្បាប់ជួញដូ រមនុសស
ស្បសិនបបើអនកច្បង់
ទ្ទ្ួ លបានការ
ការពារ

ទ្ទ្ួ លបានការ
ការពារពីទ្ីភ្ននក់ងារ

នានា

ស្បាក់ច្បំណូលពីប្វ ើ
ការងារបៅកនុងអំឡ
ុ ង
បពលននការ

ថវ ិការស្បឆំង
ការជួញដូ រមនុសស

ស្បាក់ឈ្ន ួលសរុប

សំណងជាសាកសី

សំណងពីជន

ពីនិបោជក

កនុងបរឿងកត ីស្ពហ្មទណទ្ណ

បលណ ើស

ក្រណ្ីពាក្់ព័នធ

តុលារការមានសិទ្ធិ

ជាមួ យនឹង្បទ្ក្លម ើស

អំណាចក្នុង្ការ

អល វូ ក្ភទ្

បញ្ជារឱ្យជនក្លម ើស

ការពារ

មណ្ឌលរបស់ រដ្

យ៉ាង្ក្ោច

ចំណាយក្លើការ រស់

ដអែក្ក្លើការចរ

ក្ៅ សុខភាព សំណ្ង្ ចារជាមួ យនឹង្
ឋាភិបាលឬអង្គ ណាស់ទ្ទ្ួ លបាន

ការក្រៅរដ្ឋាភិបា

ល

របាក្់ក្ម្រមអបប

រមា សរមាប់អនក្
ដដលចង្់ក្្វ ើ

ចំណាយមាតុភូមិ និក្យជក្ ដូ ចជា
ក្ម្រមនិង្ការ
និវតត ថវ ិកាសហ
របតិបតត ិ

បង្់សំណ្ង្ឱ្យក្ៅ

ដថមក្មា៉ាង្

ជនរង្ក្ររោះ

ការងារក្រៅ
មណ្ឌល

ស្បសិនបបើអនកមិនច្បង់ទ្ទ្ួ លបាន
ការការពារ*

ថវ ិការស្បឆំង

ស្បាក់ឈ្ន ួលសរុប

នឹងការជួញដូ រ

ពីនិបោ

មនុសស

ជក

សំណងជាសាកសី

*សមាាល់់ៈ ជនរងបស្រោះបោយអំបពើជួញដូ រមនុសស អាច្បស្តូវបានអប្ជើញមកផ្តល់ពត៌មានបន្នែ ម បៅបពលបស្កាយ។ ច្បំណាយបលើនថៃប្វ ើ
ដំបណើរ ជាបនទុករបស់ទ្ីភ្ននក់ងារន្ដលអប្ជើញ បហ្មទើយស្តូវមានការការពារសុវតែ ិភ្នពដល់ជនរងបស្រោះនិងស្ក ុមស្រួ សាររបស់ពួកបរ។

កនុងបរឿងកត ី
ស្ពហ្មទណទ្ណ

សំណងពី
ជនបលណ ើស

បសវាសានក់បៅ

មណលរោាភិបាល

ទ្ទ្ួ លការការពារ
ពីទ្ីភានក្់ងារ

មណ្ឌលបុរសក្ៅ
ក្

មណ្ឌលរដ្ឋាភិបាល

អទោះសុង្ដក្ង្ ក្ៅ

ឬអង្គ ការក្រៅរដ្ឋា

ភិបាល

ៀង្ម្ម៉ា

ភីតសានុឡ
ុ ក្
អទោះទ្ទ្ួ លក្ក្ម ង្រប ុស

អទោះសុីសាវ៉ាតក្ៅ

ក្ៅបា៉ាក្់ក្រក្ត

ណាខនសុីមា៉ា

អទោះក្រក្តរកាខាន
ក្ៅណ្ន់ថាបុរ ើ

ក្ៅរ៉ាណ្ង្

បស្កាម១៨ឆនំ
កុមា រ ើ/ស្តសតី

មណលរំស្ទ្អន កមាន
វ ិបតត ិទ្ូរស័ពទបលខ

1300 ( 24 Hours)

អទោះរសស
ុី ូ រ៉ាត់

ក្ៅសូ រ៉ាត់ ថានី

បណ្្ុោះបណា
ត លវ ិជាា
ជីវៈ

ក្រតៀមក្រៀបចំ
សាក្សី

ការអប់រំ

ការងារ

សក្មម ភាពក្ំសានត

ផា្ំថានី

កុមារានិងបុរស

02202 9074 – 6

របឹក្ាក្យបល់

មណ្ឌលបុរសក្ៅ

មណ្ឌលបុរស

ន្ផ្នកស្បឆំងការជួញដូ រ
មនុសសទ្ូ រស័ពទ បលខ

អាោរ ៣ក្ពល
ក្នុង្ ១ម្ថៃ

ការដណ្នំតរមង្់
ទ្ិស

បុរសអាយុបស្ច្បើន
ជាង១៨/ស្រួ សារ

មណ្ឌលបុរសក្ៅ
សុង្ខាា

ការក្្វ ើសមាហរ
ណ្ក្មម

រយ់ៈបពលម្យមបៅមណល

0–3

ន្ខ

ពិនិតយឯក្សារ
អត ល់ព័ត៌មានពីសិទ្ធិ
បសនើសុំព័ត៌មាន
ទ្ទ្ួ លដំបូង
ស្បឹកាបោបល់
បសវាសុខភ្នព/ពិនិតយរាងកាយ
សាតរន្ផ្នកផ្ល វូ កាយនិងផ្ល វច្បិ
ូ តត
ជំនួយន្ផ្នកច្បាប់
ទាមទារសំណង
បណ
្ ុ ោះបណា
ត លវ ិជាជជីវ់ៈ
រកការងារឱ្យប្វ ើ

ស្បាក់ច្បំណូលពីប្វ ើ

ការងារបៅកនុងអំឡ
ុ ង
បពលននការការពារ

យ៉ាង្ក្ោចណាស់
ទ្ទ្ួ លបានរបាក្់
ក្ម្រមអបបរមាសរមា
ប់អនក្ដដលចង្់ក្្វ ើ
ការងារក្រៅមណ្ឌល

ន្ខ

3–6

កនុងករណីមន
ិ ន្មនជាជនជាតិនថ
ស្តូវោក់ពាកយសុសា
ំ ន ក់បបណា
ត ោះ
អាសនន កនុងស្បបទ្សនថ
មិនបលើសពី១
សបាតហ្មទ៍

សស្មបសស្មួ លជាមួ យនឹងនាយកដ្

កនុងរយ់ៈបពល
១៥ នថៃ

នីតិ វ ិ្ីច្បាប់

ប្វ ើកិច្បចស្ពមបស្ពៀងជាមួ ហ្មទនឹងនិបោជក

ជំនាញបំណិតជី វ ិតមុន

អំពីមា៉ាងការងារនិងស្បាក់កនស្ម

បពលមាតុភូមិនិវតត
កន្នៃ ងបដើម វ ិញ

មិនបលើសពី១
សបាតហ្មទ៍

ឋានការងារបដើមបីរកការងារសមរមយ

ការបស្តៀមខល ួនជាសាកសីកនុង

មាតុភូមិនិវតត បៅស្រួ សារ/

ទ្ទ្ួ លបានការការពារបៅកនុងមណល

ដអន ក្ទ្ី៣៧ ម្នចាប់
របឆំង្អំក្ពើជួញូដូ រ
មនុសស (2008)

សមាាល់:
• ជនរង្ក្ររោះអាចក្្វ ើការងារក្ៅក្នុង្មណ្ឌល
• ជនរង្ក្ររោះអាចរតូវបានអនុញ្ជាតឱ្យក្្វ ើ
ការងារក្ៅក្រៅមណ្ឌល ប៉ាុដនត អាចក្្វ ើបាដនដត
ក្ៅក្នុង្ក្ខតត ដដលមណ្ឌលសថ ិតក្ៅ

ថវ ិការស្បឆំងនឹង
ការជួញដូ រមនុសស

ចំណាយក្លើការរស់ក្ៅ

ចំណាយសុខភាព

៣០០០ បាត កនុងមានក់ កស្មិតស្តឹម ៣ ដងកនុង ១ ឆនំ
៣០០០ បាត កនុងមានក់ កស្មិតស្តឹម ៣ ដងកនុង ១ ឆនំ

ចំណាយក្លើសាតរក្ឡើង្ វ ិញ

កស្មិតស្តឹម ២០០០០បាត

សំណ្ង្សរមាប់អសមតថ ភាពក្្វ ើការងារ

ទ្ំនិញបរ ិក្ភាគ

៣០០ បាត កនុង១ នថៃ កស្មិតស្តឹម ១ ឆនំ

៣០០០ បាត កនុងមានក់ កស្មិតស្តឹម ៣ ដងកនុង ១ ឆនំ

ម្ថាសានក្់ក្ៅ
ន្ផ្ែកបលើការយល់ស្ពម

ចំណាយការអប់រំ/បណ្្ុោះបណាតល
ចំណាយនីតិ វ ិ្ីចាប់/ការទាមទារសំណ្ង្
ចំណាយក្្វ ើមាតុភូមិនិវតត ក្ៅក្ដនា ង្ក្ដើម វ ិញ (រថយនត រថក្ភា ើង្ ។ល។)

ចំណាយក្្វ ើមាតុភូមិនិវតត (សំបុរតយនត ក្ោោះ)

របស់រណ់ៈកមណ ្ិការ
ថវ ិការស្បឆំងការជួញដូ រ
មនុសស តាមករណី

នីមួយៗ
ន្ផ្នកស្បឆំងការជួញដូ រ
មនុសស ទ្ូ រស័ពទបលខ

0 2202 9024-5
0 2202 9031-2

ស្បាក់បកើនបាន

សំណងជាសាកសី

សំណងពី

មកពីនិបោជក

កនុងបរឿងកត ី

ជនបលណ ើស

ស្ពហ្មទណទ្ណ

ចំនួនរបាក្់ក្ម្រមមិន

ជនរង្ក្ររោះក្នុង្ក្រឿង្ក្ត ី

តុលារការមានសិទ្ធិ

រតូវបានក្បើក្ឱ្យ ដដល

រពហម ទ្ណ្ឌពាក្់ព័នធនឹង្

ជនរង្ក្ររោះមានសិទ្ធិ

បទ្ក្លម ើសអល វូ ក្ភទ្

អំណាចក្នុង្ការក្

ទ្ទ្ួ លបានពីនិក្យជក្

(ក្យង្តាមចាប់សតីពី
ការបងាារនិង្បរងាគប

អំក្ពើក្បសាចារ)

បញ្ជារជនក្លម ើសបង្់
សំណ្ង្ឱ្យក្ៅជនរង្

ក្ររោះ

សំណង*
ការខូ ច្បខាតស្ទ្ពយសមបតត ិ








ចំណាយការក្្វ ើដំក្ណ្ើរ
ក្ម្រមក្ជើង្សារ
តម្មលរទ្ពយសមបតត ិ ដដលជនក្លម ើស
រ បបអូ ស ឬបំអាិចបំផាាញ
ចំណាយក្លើការដថទា ំសុខភាព
(ជាក្់ដសត ង្)
ការបាត់បង្់ចំណ្ូល
ការបាត់បង្់ឱ្យកាសការងារ

ការខូ ច្បខាតបផ្សងបទ្ៀត
ការរក្លាភក្លើក្សចក្ត ីម្ថាថនររបស់
ូ
មនុសស
ការ ឺចាប់អល វូ កាយនិង្អល វូ ចិតត
ការបាត់បង្់ក្ក្រក្តិ ្មោះ
ការខូ ចខាតសមម ភាពខួ រក្ាលនិង្រង្
កាយ
ការបាត់បង្់សុភមង្គ លនិង្សុខមា
លភាព
ការបាត់បត់ក្សរ ើភាព

ន្ផ្ែកបលើការច្បរចារ
ជាមួ យនឹងនិបោជក
• របាក្់ ន ួល
• របាក្់ដថមមា៉ាង្
• របាក្់ម្ថៃ ប់សរមាក្
• របាក្់ ន ួលដថមក្មា៉ាង្
ក្ៅម្ថៃ ប់សរមាក្

*សំណ្ង្ដដលជនរង្ក្ររោះមានក្់ៗទ្ទ្ួ លបាន

នាយកោានការពារ
សិទ្ធិនិងបសរ ើភ្នព បង់
ស្បាក់មិនបលើសពី
៣០០០០ បាត បទ្

ដអន ក្ទ្ី៣៥ ម្នចាប់
របឆំង្អំក្ពើជួញូដូ រ
មនុសស (2008)

អារស័យក្លើអង្គ ក្ហតុម្នក្រណ្ី ភាព្ៃ ន់្ៃរ រយោះ
ក្ពលនិង្អលប៉ាោះពាល់ម្នអំក្ពើ។
*ចំនួនខព ស់បំអុតគឺ ៩០០ ០០០ បាត ទ្ទ្ួ ល
បាបចាប់ពីម្ថៃកាត់ឱ្យជាប់ក្ទាស

ន្ផ្នកស្បឆំងការជួញដូ រមនុសសទ្ូ រស័ពទ បលខ 0 2202 9074 -6
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