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ກ່ຽວກັບຂ້ໍມນູສັງລວມການບລິໍການ
• ການປະສານງານ ແລະ ການສົ່ງຕໍ ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຕອບສະໜອງຕໍ ່ຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຈາກຄວາມຮຸນແຮງ. ໂຄງການປອດໄພແລະຍຸຕິທໍາໄດ້ສ້າງ
ຂໍ້ມູນສັງລວມການບໍລິການສໍາລັບວັດຖຸປະສົງ (ຂໍ້ມູນສັງລວມການບໍລິການແບບສົມບູນແມ່ນກໍາລັງພັດທະນາ 
ແລະ ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ໄວໆນີ້).

• ຂໍ້ມູນສັງລວມການບໍລິການ ສາມາດເປັນບ່ອນອ້າງອີງການສົ່ງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ລວມທັງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ຍິງທີ່
ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ດ້ວຍການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ,ໂດຍສະເພາະຜູ້ສະໜອງການບໍລິການທ່ົວພາກພື້ນ.

• ລາຍການດ່ັງກ່າວກວມເອົາອົງການຈັດຕັ້ງຊ້ັນນໍາທ່ີສະໜອງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ຍິງ
ທ່ີລອດພົ້ນຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ມຽນມາ, ຟີລິນປິນ
, ສິງຫາປໍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

• ບັນດາການບໍລິການລະບຸໃນຂໍ້ມູນສັງລວມ ລວມມີພາກສ່ວນສາທາ, ຕໍາຫຼວດ/ຍຸຕິທໍາ, ສັງຄົມ, ແຮງງານ ແລະ 
ສາຍດ່ວນ ແລະ ບ່ອນໃຫ້ທ່ີພັກອາສັຍ, ແລະ ພວກເຂົາເປັນກຸ່ມຫັຼກຂອງການຕອບສະໜອງການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນ
ທ່ີສຸດຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ຍິງທີກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນອາຊຽນ.
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ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ (ໂຮງ
ໝໍມິດຕະພາບ)
• ເບີໂທ: (856-20) 2222 

6161

ກະຊວງຍຸຕທິາໍ (MoJ)
• ĥŉŵħĲ: (856-20) 2220 

4047

ສະມາຄມົພດັທະນາແມ່ຍິງ ແລະ
ການສກຶສາດາ້ນກດົໝາຍ 
(ADWLE)
• ĥŉŵħĲ: (856-20) 5562 

8773

ສູນໃຫ້ຄາໍປກຶສາ ແລະ ປົກ
ປ້ອງສາໍລບັແມ່ຍິງ-ເດກັ
• ĥŉŵā Ĕ♥♦ǽĀĳ : 1362

ຄະນະກາໍມະການແຫງ່ຊາດເພືອ່
ຕອບໂຕພ້ະຍາດໂຄວິດ-19
• ເບີສາຍດ່ວນ:166

ຕໍາຫຼວດ/ຍຸຕທິາໍ

ພາກສວ່ນສງັຄມົ

ແຮງງານ

ບຸກຄົນທີສ່າມາດຕິດຕ່ໍເພ່ືອຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫືຼອໃນ ສປປ ລາວ

ເບີສາຍດວ່ນ ແລະ
ບ່ອນລີໄ້ພ

ສູນໃຫ້ຄາໍປກຶສາ ແລະ ປົກປອ້ງສາໍລບັແມ່ຍິງ-ເດກັ
• ເບີໂທ: (856-20) 2222 8831 ຫຼື (856-21) 771 302

ສະມາຄມົພດັທະນາບດົບາດຍິງ-ຊາຍ
(GDA)
• ĥŉŵħĲ: (856-20) 5550 4960

ຄະນະກາໍມະທກິານແຫງ່ຊາດເພືອ່ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ່ຍິງ-ເດກັ (NCAWMC)
• ເບີໂທ: (856-20) 9980 1868

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສງັຄມົ
(MoLSW)
• ĥŉŵħĲ: (856-20) 2804 

0309

ສູນກາງສະຫະພນັກາໍມະບານລາວ
(LFTU)
• ເບີໂທ: (856-20) 2208 

8805
• ເບີສາຍດ່ວນ: 1512

ສາທາ



ສູນບໍລິການສງັຄມົ (ໂຮງໝ ໍKL 
General)
• ເບີໂທ: +603 2615 5320
• ທ່ີຢູ່: 23 Jalan Pahang, 

50586 Kuala Lumpur

ສູນໃຫ້ຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນກົດໝາຍ ຢູ່
ກົວລາລໍາເປີ
• ເບີໂທ: +603 2991 1121/ 

+603 2692 1122

• ທ່ີຢູ່: Union3.03, Level 3 
Wisma Badan Peguam
Malaysia, No.2 Leboh
Pasar Besar 50050 
Kuala Lumpur

ອົງການຊອ່ຍເຫືຼອແມ່ຍງິ (WAO)
• Hotline:
• ເບີໂທ: +60 3 3000 8858
• ສ່ົງຂ້ໍຄວາມຜ່ານວອສແອັບ: +6018 988 8058

ສູນໃຫ້ຂໍມູ້ນມາເລເຊຍ ຕ້ານການຄາ້ມະນຸດ
• ເບີສາຍດ່ວນ: 999

ສູນກະກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະ ຕອບໂຕວ້ກິິດ (CPRC) 
Kebangsaan
• ເບີໂທ: +603 88810200, +603 

88810600, +603 88810700
• ອີເມລ: cprc@moh.gov.my

ຕໍາຫຼວດ/ຍຸຕທິາໍ ພາກສວ່ນສງັຄມົແຮງງານ

ເບີສາຍດວ່ນ ແລະ ບ່ອນລີໄ້ພ

ເຕັນນາການິຕາ:
• ເບີໂທ: +6012 335 

0512, +6012 339 
5350

• ທ່ີຢູ່: No.12, Jalan 
6/11, Seksyen 6, 
Petaling Jaya, 
Malaysia

ສູນກໍາມະບານແຮງງານເຄືອ່ນຍາ້ຍມາເລ
ເຊຍ
• ເບີໂທ: +603 8024 3717
• ທ່ີຢູ່: Wisma MTUC, 10-5, 

Jalan USJ 9/5T, Subang 
Jaya Malaysia

ກົມແຮງງານຄາບ ເປເນສອູານລາ ມາເລ
ເຊຍ
• ເບີໂທ: +603 8886 5192
• ອີເມລ: 

jtksm@mohr.gov.my

ສາທາ

ບຸກຄົນທີສ່າມາດຕິດຕ່ໍເພ່ືອຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫືຼອໃນ
ປະເທດມາເລເຊຍ (ā Ēŉųŉ ′ųŉ ′ſ ♂☻ẁ◦ Ē☻ǻ♦ 2021)
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ສາຍດ່ວນບນັຫາສຂຸະພາບຈດິ.
• ເບີສາຍດ່ວນ: 1323

ສຸກເສີນ
• ĥŉŵā Ĕ♥♦ǽĀĳ : 1669

ໂຮງໝຕໍາໍຫຼວດ (ບາງກອກ, 24 ຊົ່ວໂມງ)
• ĥŉŵħĲ: +66-2-207-6000

ໂຮງໝແໍມ່ສອດ (24 ຊົ່ວໂມງ)
• ĥŉŵħĲ: +66-55-531-224, 

055-531-229

ໂຮງໝມໍະຫາລາດນະຄອນຊຽງໃໝ່ (24
ຊົ່ວໂມງ)
• ເບີໂທ: +66-53-936-150

ສາຍດ່ວນຕາໍຫຼວດແຫ່ງຊາດ
(24 ຊົ່ວໂມງ)
• ເບີສາຍດ່ວນ: 191

ມູນິທິເພືອ່ສດິທມິະນຸດແລະການພດັທະນາ 
-HRDF (ບາງກອກ)
• ĥŉŵħĲ: +66-2-277-6882, 

662-277-6887

ໄລຮາວສ ແມ່ສອດ - Light House 
(ແມ່ສອດ)
• ĥŉŵħĲ: +66-55-531-123 

(09.00-17.00)

ແອລ ແອລ ຊີ LLC (ແມ່ສອດ)
• +66-55-535-994

ມູນິທິ ເອມເອພ ີMAP (ຊຽງໃໝ)່
• ເບີໂທ: +66-53-328134

ສາຍດ່ວນແຫ່ງຊາດ 1300 (24 ຊົ່ວໂມງ)
• ĥŉŵā Ĕ♥♦ǽĀĳ : 1300

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສະຖານະຂອງແມ່ຍິງ. ເອພແີອສດັບບນັຍູ
(APSW)
• ĥŉŵħĲ: +66-2-929-2222, ĈǼŷ 929-2301 Ċĉ ♦ 7

ໂຄງການຟືນ້ຟອິູດສະລະພາບ - FRP (ແມ່ສອດ)
• ĥŉŵħĲ: +66-93-291-8818 (ĥĀ◦ Ĕ 09.00-17.00)

ຕໍາຫຼວດ/ຍຸຕທິາໍ ພາກສວ່ນສງັຄມົແຮງງານ

ເບີສາຍດວ່ນ ແລະ ບ່ອນລີໄ້ພ

ສາຍດ່ວນແຫ່ງຊາດ 1300 (24 ຊົ່ວໂມງ)
• ĥŉŵā Ĕ♥♦ǽĀĳ : 1300

ມູນິທິເພືອ່ນຂອງແມ່ຍິງ (ສາມາດໂທເປັນ
ພາສາອັງກດິ)
• ĥŉŵħĲ: +66-2-513-1001 (9 

a.m. to 4 p.m. Mon–Fri)

ມູນິທິ ເອມເອພ ີMAP (ຊຽງໃໝ)່
• ĥŉŵħĲ: +66-53-328134

ມູນິທເິພືອ່ການພດັທະນາແຮງງານແລະອາຊບີ 
(ຮົມແນສ) Homenet/ FLEP 
(ບາງກອກ)
• ĥŉŵħĲ: +66-2-5139242 

(09.00-17.00)

ເຄືອຂ່າຍປົກປ້ອງແຮງງານ, ແອລພເີອັນ
(LPN) (ສະໝຸດສາຄອນ)
• ĥŉŴŵħĲ: +66-86-163-1390, 

085-714-4320

ສາຍດ່ວນແຮງງານ 
• ĥŉŵā Ĕ♥♦ǽĀĳ : 1506

(♪ẁǽ . 3 - ′ǻ☻′Ǿĉ ♂ĦĊ♂♂Ĕĳ )

ສາຍດ່ວນ-ໂຄວດິ (24 ຊົ່ວໂມງ) 
• ĥŉŵā Ĕ♥♦ǽĀĳ : 1422 

ມູນິທເິພືອ່ການພດັທະນາແຮງງານແລະອາຊບີ
Homenet/ FLEP (ບາງກອກ)
• ĥŉŵħĲ: +66-2-5139242 

(09.00-17.00)

ມູນິທິລັກໄທ (ບາງກອກ, ສະໝຸດສາຄອນ, 
ສຸລາດທານ)ີ
• ĥŉŵħĲ: +66-2-089-0680

ເຄືອຂ່າຍປົກປ້ອງແຮງງານ - LPN 
(ສະໝຸດສາຄອນ)
• ĥŉŵħĲ: +66-86-163-1390, 

085-714-4320

ສາທາ

ບຸກຄົນທີສ່າມາດຕິດຕ່ໍເພ່ືອຂຄໍວາມຊວ່ຍເຫືຼອໃນ
ປະເທດໄທ



ປອດໄພແລະຍຸຕທິາໍ ແມ່ນຫຍັງ?

• ໂຄງການປອດໄພແລະຍຸຕິທໍາ: ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານສິດທິ ແລະ ກາລະໂອກາດຂອງແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍເພດຍິງໃນ
ໂຄງການພາກພ້ຶນອາຊຽນ, ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງແຜນງານສະປ໋ອດໄລ ເພ່ືອລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ-ເດັກຍິງ ເຊ່ິງ
ແມ່ນແຜນງານຮ່ວມມືສາກົນລະຫວ່າງສະຫະພາບເອີ້ຣົບ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ມີໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ.

• ໂຄງການປອດໄພແລະຍຸຕິທໍາ: ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານສິດທິ ແລະ ກາລະໂອກາດຂອງແຮງງານເຄ່ືອນຍ້າຍເພດຍິງ ແລະ 
ໂຄງການປອດໄພແລະຍຸຕິທໍາ ສຸມໃສ່ປະເທດໃນອາຊຽນ ແລະ ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ
ແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອແມ່ຍິງ (UN Women) ແລະ ດໍາເນີນກີດຈະກໍາທີ່ສ້າງ
ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ຜ່ານລັດຖະບານ, ກໍາມະບານ, ອົງການຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ພາກປະຊາ
ສັງຄົມ ແລະ ອົງການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ລະດັບພາກພ້ືນແມ່ນຜ່ານສະຖາບັນອາຊຽນ.

• ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພ້ີມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່: ທ່ານ ວຽງປະສິດ ທິບພະສຸດາ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການປອດໄພແລະ ຍຸຕິທໍາ 
ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ຕືກໂຄລາວທາວເວີ, ຊັ້ນ 8, ບ້ານ ໜອງບອນ, ຖະໜົນ 23 ສີງຫາ, 
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ. thiphasouda@ilo.org

mailto:thiphasouda@ilo.org
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