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កំណត់េហតុព័ត៌មានអ្នកចំណាក្រសុក 

េលខ ២៦--ែខធ្នូ ២០១៥ 

កំណត់េហតុព័ត៌មានអ្នកចំណាក្រសុកេលខេនះែដលជាការេចញផសោយពីអង្គការទសន្តរ្របេវស

ន៍អន្តរជាតិ (IOM) ជាការផ្តល់ព័ត៌មានថ្មី ៗ ទាក់ទងនិងការចុះេឈាះេលើកទី ២ េនះចំេពាះពលករអ្នកចំ

ណាក្រសុកេធ្វើការេលើទូកេនសាទេនៅក្នុងេខត្តែដលជាប់និងេឆ្នរសមុ្រទចំនួន ២២ េខត្តេនៅ្រសុកៃថ ការ

ចុះេឈាះចំេពាះពលករេធ្វើការក្នុងេរាងច្រកឧសាហកម្មផលិតអាហារសមុ្រទ និងការផ្តល់ផល្របេយាជន៍

េផសង ៗ ឯេទៀតតាមចបោប់សន្តិសុខសង្គម (េលខ ៤) និងការកំណត់មុខតំែណងថ្មីជាអ្នកបេច្ចកេទសនាវា

េនសាទជាតំែណងការងារថ្មីសំរាប់ពលករចំណាក្រសុកេធ្វើការេលើនាវាេនសាទនិងជាការផ្តល់ព័ត៌មានថ្មី ៗ 

ទាន់សានការណ៍អំពីអនុសាសន៍ការេយាគយល់ (MOU) ស្តីអំពីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេលើវិស័យការងាររវាង

្រពះរាជាណាច្រកៃថនិង្របេទសេវៀតណាម។ 

១ ការចុះេឈាះជាេលើកទី២ ចំេពាះពលករចំណាក្រសុកេធ្វើការក្នុងឧសាហកម្មេនសាទក្នុងេខត្តចំនួន 

២២ េខត្តែដលជាប់និងេឆ្នរសមុ្រទ (េសចក្តីសំេរចគណៈរដ្ឋម្រន្តីៃថៃថ្ងទី ៣ ែខមិនា ២០១៥)។ 

នាយកដានការងារ (DOE) ្រកសួងពលករ (MOL)្រពះរាជាណាច្រកៃថបានេរៀបចំឱយមានការចុះេឈាះ

ជាេលើកទី២ ចំេពាះពលករអ្នកចំណាក្រសុកែដលកំពុងេធ្វ ើការក្ន ុងឧសាហកម្មេនសាទេទាះជាមកពី

្របេទសកម្ពុជា ្របេទសឡាវ និងពី្របេទសេមៀនមា៉រេនៅទីសាក់ការមជឈមណលផ្តល់េសវាកម្មចប់សព្វ

្រគប់ែតមួយកែន្លង (One Stop Service Centers) ែដលមានទីតាំងេនៅក្នុងេខត្តទាំង២២ េខត្តេនៅក្នុង

្របេទសៃថេដាយបាន្រប្រពឹត្តិេទៅកាលពីៃថ្ង២ ែខវិច្ឆិកា២០១៥-៣០ ែខមករា ២០១៦។ 

ការចំណាយ 

១ ការ្រតួតពិនិតយសុខភាព          ៥០០ បាត 

២ ធានារ៉ាប់រងសុខភាព        ១,៦០០ បាត 
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៣ ៃថ្លេសវាដាក់ពាកយ (១០០បាត) និងឯកសារអនុ តេធ្វើការ 

 (៩០០ បាត)         ១,០០០ បាត 

៤ ថ្លសេសវាដាក់ពាកយ               ៨០ បាត 

 សរុបការចំណាយ        ៣,១៨០ បាត 

ព័ត៌មានបែន្ថមសូមទំនាក់ទំនងតាមេវ៉បសាយ www.doe.go.thឬេលាកអ្នកអាចទាក់ទងតាមរយះទូរស័ព្ទ

បនាន់នាយកដានការងារ ១៦៩៤។ 

២ ការចុះេឈាះពលករចំណាក្រសុកេធ្វើការក្នុងេរាងច្រកឧសាហកម្មអាហារសមុ្រទ 

កាលពីៃថ្ងទី ១០ែខវិច្ឆិកា ២០១៥ គណៈរដ្ឋម្រន្តី្រពះរាជាណាច្រកៃថបានេចញេសចក្តិសំេរចអនុ ត

តាមការដាក់េស្នើពី្រកសួងពលករេដើមបីេរៀបចំឱយមានការចុះេឈាះចំេពាះពលករចំណាក្រសុកពី

្របេទសេមៀនមា៉រ ្របេទសឡាវ និង្របេទសកម្ពុជាែដលកំពុងេធ្វើការេនៅក្នុងេរាងច្រកឧសាហកម្ម

អាហារសមុ្រទេដើមបីេដាះ្រសាយប ការខ្វះខាតពលករេធ្វើការេនៅក្នុងឧសាហកម្មេនះ។ េសចក្តីសំេរច

គណៈរដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកៃថបានប ឱយ្រកសួងពលករេរៀបចំឱយមានការចុះេឈាះចំេពាះ

ពលករចំណាក្រសុកនិងអ្នកេនៅក្នុងបន្ទុក (ែដលមានអាយុេ្រកាម ១៥ ឆាំ) េនៅក្នុងេខត្តចំនួន ២២ េខត្តទូ

ទាំង្របេទសៃថែដលជាប់និងសមុ្រទនិងេនៅទី្រកុងបាងកក។ ការដាក់ពាកយចុះេឈាះេនះនឹងដំេណើរការ

ក្នុងរយះេពល ៩០ ៃថ្ងនិងពលករែដលបានចុះេឈាះនឹង្រតូវបានអនុ តឱយេធ្វើការក្នុង្របេទសៃថបាន 

១ ឆាំ។ 

៣ ចបោប់សន្តិសុខសង្គម (េលខ ៤) ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨ បានចូលជាធរមានកាលពីៃថ្ងទី២០ ែខតុលា 

២០១៥។ 

ចបោប់សន្តិសុខសង្គម (េលខ ៤) បានចូលជាធរមានកាលពីៃថ្ងទី២០ ែខតុលា ២០១៥។ េ្រកាយពីទទួលការ

ែកៃខេដើមបីព្រងីកផល្របេយាជន៍ជូនដល់អ្នកែដលបានធានាខ្លួនេហើយជាពិេសសគឺសេមៅេទៅេលើការ

េធ្វើឱយកាន់ែតមានតមាភាពនិងការ្រគប់្រគងទទួលខុស្រតូវពីមូលនីធិតាមការបងាញតេទៅខាងេ្រកាម

េនះ៖ 

ផល្របេយាជន៍បែន្ថមតាមចបោប់។1 

ផល្របេយាជន៍ លក្ខ ័ណនិងផល្របេយាជន៍តាម លក្ខ័ណនិងផល្របេយាជន៍ផ្តល់ជូន

                                                            
1ពិេសាធន៍កម្មចបោប់េនះគឺពុំ្របកាន់រវាងជនជាតិៃថនិងពលករបរេទសេទ។ 
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ចបោប់មុន េដាយចបោប់ែកៃខឆាំ ២០១៥។ 

្របាក់េបៀវត្តេនៅេពលជរាភាព

ចំេពាះបុគ្គលែដលពុំមានស តិ

ៃថ 

បុគ្គលធានាខ្លួននឹងអាចមានសិទ្ធិ

េដើមបីទទួលយក្របាក់េបៀវត្ត

េនាះលុះ្រតាណាបុគ្គលេនាះបាន

បំេរ ីការងារេ្រចើនជាង  ១៨០ 

ែខ។ 

ចំេពាះបុគ ្គលែដលពុ ំែមនជន

ជាតិៃថគឹនឹងបានទទួលលុយមួយ

ចំនួនែដលេគបានសនសំទុកេនៅ

េពលែដលសានភាពអ្នកធានាខ្លួន

្រតូវបានផាច់និងបុគ្គលេនាះមាន

ប ំណង េ ដ ើ ម ប ី ចា ក េចញពី

្របេទសៃថ (គឺមិនយកលក្ខ ័ណ

ការបង់្របាក់សនសំចំនួន ១៨០ 

ែខមកអនុវត្តចំេពាះអ្នកធានា

ខ្ល ួនែដលពុ ំែមនជាជនជាតិៃថ

េឡើយ) 

ផល្របេយាជន៍ច ំេពាះជម ្ង ឺឬ

ទទួលរងរបួសែដលមិនបានប

ណា្ដលមកពីការងារ 

រាប់បញ្ចូលការចំណាយេទៅេលើ

ការ្រត ួតព ិន ិត យជ ំង ឺ ន ិ ងការ

ពយោបាល ការពយោបាលជម្ងឺនិងការ

េដកសំរាកក្នុងមន្ទីរេពទយ ថាំនិង

ចំណាយេទៅេលើសមារៈពយោបាល 

ចំណាយេទៅេលើឡានសេ្រងា្គះឬ

ការដឹកបញ្ជ ូនអ ្នកជម្ង ឺន ិងការ

ចំណាយេផសងតាមការចំាបាច់។ 

ព្រងីកបែន្ថមការផ្តល់ផល្រប

េយាជន៍ឯេទៀតែដលមាន៖ 

-ការេលើកកំពស់សុខភាព 

-ការការពារជម្ងឺ 

-្របាក់សំណងសំរាប់ការរងរបួស

ែដលបណា្ដលមកពីការពយោបាលជ

ម្ងឺ។ 

 

ផល្របេយាជន៍េនៅេពលគា ន

ការងារ 

បុគ្គលធានាខ្លួនមានសិទ្ធិទទួលបាន

ផល្របេយាជន៍េនៅេពលពុំមាន

ការងារេធ្វើេនៅៃថ្ងនិងេ្រកាយៃថ្ង

ទ ី៨  រាប ់តា ំងព ីៃថ ្ងែដលគា ន

ការងារេធ្វើ (ចំេពាះករណីែដល

ព ្រ ង ី ក ប ែ ន ្ថ ម ផ ល ផ ល

្របេយាជន៍ទីសានការណ៍អសន្ននឹង

មហានីភ័យេផសង  ៗ។ បុគ្គល

ែដលធានាខ្លួនអាចមានសិទ្ធិទទួល

្របាក់សំណងេនៅេពលនិេយាជក
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កិច្ចសនយោជំនួលេធ្វើការងារ្រតូវ

បានផាច់) 

បញ ឈប ់ កា រងា រ របស ់ េ គ

េដាយសារែតសានការណ៍អសន្ន

និងមហានីភ័យ។ 

ផល្របេយាជន៍េនៅេពលឈប់

ស្រមាលកូន 

អ្នកធានាខ្លួនគឺអាចមានសិទ្ធិទទួល

ផល្របេយាជន៍ពីការសុ ំចបោប់

អនុ តស្រមាលកូនបានែត ២

ដងេទ។ 

ព្រងីកបែន្ថមេដើមបីឱយ្រគប់េទៅ

តាមលក័្ខណការស្រមាលកូន។ 

 

ផល្របេយាជន៍ចំេពាះកុមារ -ច ំ េពាះេក ្ម ងែដលមានអាយុ

េ្រកាម ៦ ឆាំ បុគ្គលែដលបានធា

នាខ ្ល ួ នអាចទទ ួលបានផល្រប

េយាជន៍េនៅេពលេ្របើសិទ្ធ ិម្តង 

េនាះគឺមានសិទ្ធ ិែតកូនក្នុងបន្ទុក 

២ នាក់េទ។ 

-គឺកូន្រសបតាមចបោប់ែដលនឹង

បានទទួលផល្របេយាជន៍េនះ។ 

-ចំេពាះេក្មងែដលមានអាយុទាប

ជាង ៦ ឆាំ ចបោប់ថ្មីេនះបានផ្តល់

សិទ ្ធ ិេក្មងចំន ួន ៣ នាក់ក្ន ុងការ

េ្របើ្របាស់សិទ្ធិម្តង។ 

-កូនមិន្រសបចបោប់គឺអាចទទួល

ផល្របេយាជន៍តាមចបោប់ថ្មីេនះ

បាន។ 

ផល្របេយាជន៍ែដលមិនអាចេធ្វើ

ការបាន 

និយមន័យៃនពាកយេនះមានន័យ

តាមចបោប់ចាស់ថា “មានន័យថា

បុគ្គលេនះមិនអាចេធ្វើការបាន” 

និយមន័យថ្មីគឺព្រងីកេទៅេលើសាន

ការណ៍ពិការភាពេដលបណា្ដលឱយ

បុគ្គលែដលបានធានាខ្លួនពុ ំអាច

េធ្វើការបាន។ (េដើមបីទទួលបាន

សិទ្ធ ិេនះបុគ្គលធានាខ្លួនអាចេធ្វើ

ការងារបានប៉ុែន្តពិការភាពរបស់

គាត់គឺដល់កំរឹតែដលគាត់មិនអាច

េធ្វើការងារបានដូចធម្មតា។ 

ផល្របេយាជន៍េនៅេពលមរណ

ភាព 

-េបើសិនណាបុគ្គលធានាខ្លួនេនាះ

បានេធ្វ ើវ ិភាគទានចូលមូលនីធិ

-ស្ថ ិតេនៅេ្រកាមលក្ខ ័ណដែដល

បុគ្គលធានខ្លួននិងបានទទួល ៥០% 
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េ្រចើនជាង  ៣៦ែខ  មានន័យថា

បុគ្គលធានាខ្លួនេនៅមានសិទ្ធិទទួល

បាន្របាក់ចំនួន ៥០% នឹង្របាក់

ែខគុណនិង ៣។ 

-េបើសិនណាបុគ្គលធានាខ្លួនេនាះ

បានេធ្វ ើវ ិភាគទានចូលមូលនីធិ

េ្រចើនជាង ១២០ ែខមានន័យថា

បុគ្គលធានាខ្លួនេនៅមានសិទ្ធិទទួល

បាន្របាក់ចំនួន ៥០% នឹង្របាក់

ែខគុណនិង ១០។ 

 

េនះ្របាក់ែខេដាយគុណនិង ៤. 

-ស្ថ ិតេនៅេ្រកាមលក្ខ ័ណដែដល

បុគ ្គលធានាខ្ល ួនន ិងបានទទ ួល 

៥០% េនះ្របាក់ែខេដាយគុណ

និង ១២។ 

 

ផល្របេយាជន៍ពីការរងរបួសប

ណា្ដលពីការប៉ុនប៉ងបង្កេហតុ។ 

ផល្របេយាជន៍គឺពុំបានផ្តល់ការ

រងរបួសឬជម្ង ឺឬព ិការភាពឬ

មរណភាពបង ្កេដាយបុគ ្គលឬ

បុគ ្គលដៃទេទៀតែដលបុគ ្គល

េនាះបានមានការយល់្រពម។ 

ចបោប់ថ្មីបានព្រងីកបែន្ថមការរង

របួស  ជម្ង ឺ  ពិការភាពឬមរណ

ភាពេដាយេចតនានិងបង្កេដាយ

បុគ ្គលធានាខ្ល ួនឬប ុគ ្គលដៃទ

េដាយបុគ ្គលធានាខ្ល ួនបានមាន

ការយល់្រពម។ 

 

អំពីការ្រគប់្រគងមូលនីធិ 

ចបោប់សន្តិសុខសង្គម (េលខ ៤) បានប ក់ថាដំេណើរការេ្រជើសេរីសនិងលក្ខន្តិកៈេបក្ខជនឈរេឈាះជា 

“គណៈកមាធិការសន្តិសុខសង្គម” េដាយមានសមាជិត ៧ នាក់ក្នុងចំេណាមសមាជិកទាំងអស់១៥ នាក់េដល

្រតូវបានេ្រជើសេរីសេដាយនិេយាជកនិង ៧ នាក់េទៀតែដល្រតូវបានេ្រជើសេរីសេដាយបុគ្គលធានាខ្លួន 

េដាយមានការពិចារណាេទៅេលើតុលយភាពខាងចិនដឺរនិងការចូលរួមពីជនពិការនិងជនែដលស្ថិតឆាយទី

សង្គមទូេទៅ។ គណៈកមាធិការនិងមានវារះ ២ ឆាំនិងមានអគ្គេលខាធិការ្រកសួងពលករជា្របធាន។ 
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េទៅជាយា៉ងណាក៏េដាយគណៈកមាធិការជាតិេដើមបីសន្តិភាពនិងសណា្ដប់ធាប់សង្គមបានបេញ្ចញ្របកាស

ប េលខ៤០/២៥៥៨ ស្ថិតេនៅេ្រកាមមា្រតា ៤៤ ៃនរដ្ឋធម្មនុញបេណា្ដះអាសន្នែតងតាំងគណៈកមាធិ

ការសន្តិសុខសង្គម គណៈកមាធិការសុខភាព និងគណៈកមាធិការមូលនីធិ្របាក់សំណង។ ្របកាសប េនះ

បានផសព្វផសោយេនៅក្នុង្រពៈរាជកិចានុេបកសោ េនៅៃថ្ងទី ៨ ែខវិច្ឆិកា ឆាំ ២០១៥និងចូលជាធរមានភាម។ 

គណៈកមាធិការែដលបានែតងតំាងថ្មីេនះនិងមានវារះ២ ឆាំ។ 

ចបោប់េនះក៏បានបេង្កើតគណៈកមាធិការសវនាការមួយេដាយមានតួនាទីគឺជាការឃាំេមើលរាល់ការេ្របើ

្របាស់លុយមូលនីធិនិងេនៅក្នុងេនាះមានការដាក់ទាមទារយា៉ងតឹងរឹងេដើមបីឱយមានការ្រសាវ្រជាវ្របវត្តិ 

(ជាពិេសសេទៅេលើ្របធានបទហិរញ្ញវត្ថុមូលនីធិ) ចំេពាះសមាជិកៃនគណៈកមាធិការសន្តិសុខសង្គម

េនះ។ ចបោប់ថ្ម ីេនះបានេលើកែលងនិេយាជកេនៅេពលមានអសន្នឬសានការណ៍មហានីភ័យពីការផ្តល់

ចំែណកវិភាគទានរបស់េគចូលមូលនីធិែដលជាការតព្វកិច្ចរបស់េគតាមចបោប់។ ចបោប់េនះេនៅបាន

ទាមទារឱយរដាភិបាលបង់លុយវិភាគទានសំរាប់អ្នកធានាខ្លួន (គឺអ្នកែដលពំុបានជួលេដាយនិេយាជក)។ 

៤ ពលករចំណាក្រសុកអាចមានសិទ្ធិេធ្វើការតំែណងអ្នកបេច្ចកេទសនាវាេនៅេលើនាវាេនសាទ។ 

្រកសួងពលករ្របេទសៃថបាន្របកាសកាលពីៃថ្ងទី ២០ ែខកកា ២០១៥ អនុ តឱយពលករចំណាក្រសុក

េធ្វើការជាអ្នកបេច្ចកេទសនាវាេនសាទេដើមបីជាការេដាះ្រសាយប កង្វះខ្វះខាតពលករេធ្វើការក្នុងនាវា

េនសាទ។ េសចក្តី្របកាសេនះបានអនុវត្តេទៅេលើរាល់ពលករចំណាក្រសុកែដលមានចបោប់អនុ ត្រតឹម

្រតូវ ក្នុងេនាះមានពលករចំណាក្រសុកែដលបានចបោប់អនុ តបណ្ដុះអាសន្នេដើមបីសាក់េនៅនិងេធ្វើការ

ក្នុង្របេទសៃថនិងចំេពាះអ្នកបានបញ្ចប់កុង្រតានិងពលករចំណាក្រសុកែដលកំពុងេ្រតៀមខ្លួនេដើមបីមក

េធ្វើការេនៅ្របេទសៃថតាមរយៈអនុសារណេយាគយល់គា។ េទាះជាយា៉ងណាក៏េដាយពលករែដលបានចុះ

េឈាះ្រតឹម្រតូវក្នុងែផ្នកេនសាទ (អ្នកកាន់កាតពណ៌ជំពូនឹងមានសិទ្ធិចុះេឈាះេនៅេ្រកាពីេសចក្តី្របកាសឧទ្ធ

កាល័យនាយករដ្ឋម្រន្តីចូលជាធរមាន) េសចក្តី្របកាសេនះ្រតូវបានទទួលការអនុម័ត្តិជាេគាលការណ៍ពីគ

ណៈរដ្ឋម្រន្តីេនៅៃថ្ងទី ១៣ ែខតុលា ឆាំ២០១៥ ឥឡូវេនះគឺស្ថិតេនៅេ្រកាមការពិចារណាពីគណៈកម្មការទី

្របឹកសសោចបោប់រដ្ឋ។ 

ចំេពាះពលករចំណាក្រសុកេ្រកាមមា្រតា ១៣ (២) ៃនចបោប់ជនអេនា្របេវសន៍ ពុទ្ធសករាជ ២៥៥១ 

ឧទាហរណ៍អ្នកែដល្រតូវបានទទួលការអនុ តឱយអាចេធ្វើការនិងសាក់េនៅបេណា្ដះអសន្ន។ ពិេសាធន

កម្មេសចក្តី្របកាសគណៈរដ្ឋម្រន្តីែដលកំពុងែតដំេណើរការបានប ក់ថា “អ្នកបេច្ចចកេទសនាវា” ែដល
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អាចជាតំែណងការងារែដលពលករចំណាក្រសុកអាចេធ្វើបាន។ េហើយពលករចំណាក្រសុកែដលេធ្វើការ

តំែណងេនះគឺ្រតូវែតទទួលវិ បនប្រតពីនាយកដាននាវាេដើមបីដាក់ផ្គុំនិងឯកសារដាក់ពាកយ (ឯកសាន

អនុ តេនះគឺពុំអនុវត្តេទៅេលើពលករចំណាក្រសុកែដលបានបញ្ចប់កិច្ចសនយោឬអ្នកែដលមកេធ្វើការ

តាមរយះអនុសារណេយាគយល់គា)។ 

េសចក្តី្របកាសេនះគឺអនុវត្តេទៅេលើពលករមានចបោប់្រតឹម្រតូវនិងេបើកជំហរចំេពាះពលករែដលចូល

មកេធ្វើការេនៅ្របេទសៃថតាមគំេរាងអនុសារេយាគយល់គា។ យា៉ងណាក៏េដាយពលករចំណាក្រសុកគឺ

្រតូវែតចុះេឈាះមានឯកសារ្រតឹម្រតូវគឺកាន់ប័ណ្ណពណ៌ជំពូែដលេចញឱយអ្នកេធ្វើការក្នុងែផ្នកេនសាទ 

េហើយការដាក់ពាកយេធ្វើការគឺនឹងអាចេធ្វើបានគឺេ្រកាយពីេសចក្តី្របកាសគណៈរដ្ឋម្រន្តីចូលជាធរមានេហើ

យ។ ការ្របកាសេនះ្រតូវបានអនុម័ត្តិជាេគាលការណ៍ពីគណៈរដ្ឋម្រន្តីេនៅៃថ្ងទី១៣ែខតុលា ២០១៥ េហើយ

ឥឡូវេនះគឺស្ថិតេនៅេ្រកាមការពិចារណាពី្រកុម្របឹកសោចបោប់រដ្ឋ។ 

រាល់្របេភទេនះពលករអេនា្របេវសន៍ែដលកាន់្រកដាសសាម្រតឹម្រតូវេទាះជា្របេទសកម្ព ុជា 

្របេទសឡាវ និង្របេទសេមៀនមា៉រក៏េដាយអាចមានសិទ្ធិេដើមបីដាក់ពាកយេធ្វើការក៏ប៉ុែន្តមានដំេណើរការ

ខុសគាែតបន្តិបន្តូចនិងការចំណាយដូចតេទៅេនះ៖ 

-ពលករចំណាក្រសុកចំណាក្រសុកមានចបោប់គឹ្រតូវបង់លុយ១,១០០ បាត (ក្នុងេនាះ ១០០បាតសំរាប់ការ

ផាស់ប្តូរ្របេភទមុខវិជាជីវៈនិងលុយ ១,០០០ បាតជាលុយ្រតូវបង់ឱយរដ្ឋេនៅេពលមានការផាស់ប្តូវ

និេយាជកឬេថៅែក។ 

-ពលករចំណាក្រសុកែដលមានបំណងចង់េធ្វើការតំែណងេនះ (អ្នកចូលមកេធ្វើការ្របេទសៃថតាមរយះ

អនុសារណការេយាគយល់គា) គឺ្រតូវបង់លុយ ៣,១០០បាត (១០០ បាតជាៃថ្លដំេណើរការេធ្វើប័ណ្ណការងារ

និង ៣,០០០ បាតេទៀតសំរាប់ចំណាយេលើប័ណ្ណអនុ តេធ្វើការ) ទាំងេនះគឺចំេពាះការេធ្វើការងារតំែណង

បេច្ចកេទសេលើនាវាេនសាទ។2 

-េដាយរងចាំឧទ្ធការល័យនាយករដ្ឋម្រន្តី្របកាសជាផ្លូវការពលករចំណាក្រសុកចំណាក្រសុកែដលកំពុងែត

រងចាំការប ក់ពីស តិ (អ្នកកាន់ប័ណ្ណពណ៌ជំពូ)គឺ្រតូវបង់លុយ ១,១០០ បាត(១០០ បាតសំរាប់ការ

ផាស់ប្តូវមុខវិជាជីវៈនិង ១,០០០ បាតជាលុយ្រតូវបង់ឱយរដ្ឋេនៅេពលមានការផាស់ប្តូវនិេយាជកឬេថៅ

ែក។ 

                                                            
2កំរិតេលើពលករចំណាក្រសុកេដើមបីផាស់ប្តូរការងារ/នេិយាជកេនៅមិនែកែ្រប។ 
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េដើមបីព័ត៌មានបែន្ថមសូមេមតាទាក់ទងការិយាល័យរដ្ឋបាលពលករចំណាក្រសុក នាយកដានការងារ េលខ

ទូរស័ព្ទ ០២-២៤៥-២៤៧៦, ០២-២៤៥-១៧៣០ ឬេលាកអ្នកអាចទាក់ទងការិយាល័យនាយកដានការងារ

េខត្តទាំង ២២។ ព័ត៌ទាក់ទងនិងការបណ្ដុះបណា្ដលឬដំេណាះការេដើមបីទទួលវិ បនប្រតសូមទាក់ទង

ការិយាល័យនាយកដាននាវាេនៅក្នុងតំបន់ែដលេលាកអ្នកសាក់េនៅ។ 

៥ អនុសារណការេយាគយល់គា(MOU)ស្តីអំពីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការរវាង្រពះរាជាណាច្រកៃថនិង

្របេទសេវៀតណាម 

្រពះរាជាណាច្រកៃថនិង្របេទសេវៀតណាមបានចុះហត្ថេលខាេលើអនុសារេយាយល់ស្តីអំពីកិច្ច

សហ្របតិបត្តិការពលករនិងកិច្ច្រពមេ្រពៀងស្តីអំពីជំនួលពលករេនៅៃថ្ងតី២៣ែខកកា ២០១៥ េនៅក្នុងឪ

កាសែដលនាយករដ្ឋម្រន្តីេវៀតណាមបានេធ្វើដំេណើរទសសនៈកិច្ចជាផ្លូវការមក្របេទសៃថ។ ចាប់តាំងពី

ែខវិច្ឆិកា ២០១៥ ្រកសួងពលករ្របេទសៃថនឹងចាប់េផ្តើមេធ្វើការពិភាកសោជាមួយនិងសមាគមេនសាទជាតិ 

និងសមាគមអ្នកនិេយាជកៃថេដើមបីេធ្វើការកំណត់្រទង់្រទាយនិងរូបមន្តការនាំពលករចូលមកេធ្វើការតាម

រយះអនុសារេនះ។ 

កាលពីៃថ្ងទី ១០ ែខវិច្ឆិកា ២០១៥ គណៈរដ្ឋម្រន្តីៃថបានយល់្រពមជាេគាលការណ៍ចំេពាះការចុះ

បញ្ជីដាក់ពាកយពីពលករចំណាក្រសុកស តិេវៀតណាមែដលេនៅក្នុង្របេទសៃថេដើមបីដាក់ពាកយសុំ

ទិដាការ ការទិញធានារា៉បរ៉ងសុខភាពនិងការដាក់ពាកយសុំចបោប់អនុ តេធ្វើការរយៈេពល ១ ឆាំេដាយ

មានដំេណើរការការងារដូចតេទៅ៖ 

១ រយៈេពលការសាក់េនៅ្រតូវបានពនយោរេដាយអនុ តអាចសាក់េនៅ្របេទសៃថចាប់

តាំងពីៃថ្ង ១-៣០ ែខធ្នូ ២០១៥។ 

២ ការដាក់ពាកយគឺពលករអាចដាក់ពាកយនិងដំេណើរការេនៅការិយាល័យការងារេនៅ្រគប់

េខត្តក្នុងរយៈេពល ៣០ ៃថ្ងេដាយេនៅេ្រកាមការែណនាំពីអភិបាលេខត្ត។ 

៣ គុណសមបត្តិការដាក់ពាកយសំុចបោប់េធ្វើការ 

៣,១ អ្នកដាក់ពាកយសុំ្រតូវែតមានលិខិតឆ្លងែដនចបោប់េដើម។ ករណីែដលពុំមានអ្នកដាក់ពាកយ

្រតូវែត 

៣,១,១ ដាក់ពាកយេដើមបីសំុលិខិតឆ្លងែដនថ្មីពីសានទូតេវៀតណាមក្នុង្របេទសៃថ។ 
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៣,១,២ បនាប់ពីបានទទួលលិខិតឆ្លងែដនថ្មីេហើយ អ្នកដាក់ពាកយ្រតូវែតសុំទិដាការែដល្របថាប់

េលើលិខិតឆ្លងែដនចាស់ពីការិយាល័យអេនា្របេវសន៍េដើមបីជាភស្តុតាងថាបុគ្គលហ្នឹងបានចូលមក្របេទស

ៃថេដាយ្រតឹម្រតូវតាមលក្ខ័ណចបោប់។ ការងារទាំងអស់េនះគួរែត្រតូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈេពលកំណត់ទុក 

(ៃថ្ងទី១-៣០ ែខធ្នូ២០១៥) 

៣,២ ៃថ្ងចុងេ្រកាយែដលអ្នកដាក់ពាកយបានចូលមក្របេទសៃថេដាយមានចបោប់មុនៃថ្ងទី១០ 

ែខសីហា ២០១៥។ 

៣,៣ ៃថ្ងសាក់េនៅក្នុង្របេទសៃថែដល្រតូវបានអនុ ត្រតូវផុតកំណត់មុនៃថ្ងទី១ ែខធ្នូ 

២០១៥។ 

៣,៤ អ្នកដាក់ពាកយែដលបានទទួលការអនុ តឱយសាក់េនៅក្នុង្របេទសៃថ ១ ឆាំេដើមបីេធ្វើកា

រ។ ការងារែដលពួកេគអាចេធ្វើបានគឺអ្នកបំេរីក្នុងផ្ទះ កម្មករសំណង់ឬនាវាេនសាទនិងក្នុងេភាជនីយដា

ន។ 

៣,៥ អ្នកដាក់ពាកយ្រតូវែតមាននិេយាជកពិត្របាកដ។ 

៣,៦ និេយាជកេនាះ្រតូវែតេធ្វើការេដាយមានការេធ្វើកិច្ចសនយោនិងពលករចំណាក្រសុក។ 

៦ អំពីស្ថិតិពលករចំណាក្រសុកក្នុង្របេទសៃថ។ 

តារាង ១៖ ចំនួនពលករចំណាក្រសុកែដលមានចបោប់្រតឹម្រតូវេហើយចូលរួមមូលនីធិសន្តិសុខសង្គម 

(ដល់ែខក ២០១៥) 

ស តិ ចំនួន 

េមៀនម៉ារ ៣១២,២១៤ 

ឡាវ ១១,៩៧៤ 

កម្ពុជា ៨៧,៧៥៧ 

េវៀតណាម ៥៤៧ 

េផសង ៗ ៨៦,០០៧ 

ចំនួនសរុប ៤៩៨,៤៩៩ 

្របភព៖ ការិយាល័យសន្តិសុខសង្គម, នាយកដានការងារ 
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តារាង ២៖ ចំនួនពលករចំណាក្រសុក (េដាយមានសានភាព្រប្រកតីនិងពាក់កណា្ដល្រប្រកតី) ែដលជា

អ្នកចូលរួមការធានាខ្លួនផ្តល់េដាយ្រកសួងសុខាភិបាល (ទិន្ន័យដល់ៃថ្ងទី២៥ ែខសីហា ២០១៥) 

ស តិ ចំនួន 

េមៀនម៉ារ ៩៦៣,០៧៧ 

កម្ពុជា ៦៦៨,១០២ 

ឡាវ ២០០,៧៤៦ 

សរុប ១,៨៣១,៩២៥ 

  ្របភព៖ ្រកុមធានាសុខភាព ្រកសួងសុខាភិបាល 

តារាង ៣៖ ចំនួនពលករចំណាក្រសុកែដលមានចបោប់អនុ ត្រតឹម្រតូវេហើយចូលមកេធ្វើការក្នុង

្របេទសៃថតាមរយះអនុសារេយាគយល់ (ទិន្ន័យដល់ែខវិច្ឆិកា ២០១៥) 

ស តិ ចំនួន 

េមៀនម៉ារ ១៣៥,៣៦០ 

កម្ពុជា ១១៧,៧៤២ 

ឡាវ ២៨,២១៣ 

សរុប ២៨១,៣១៥ 

្របភពទិន្ន័យ៖ ការិយាល័យ្រគប់្រគងពលករចំណាក្រសុក នាយកដានការងារ ្រកសួងពលករ 

តារាង ៤៖ ចំនួនពលករចំណាក្រសុកពីការសិកសោប ក់ពីស តិ (ពី្របេទសេមៀនមា៉រ្របេទស

ឡាវនិង្របេទសកម្ពុជា) េហើយកំពុងែតេធ្វើការេនៅ្របេទសៃថ (ទិន្ន័យដល់ែខវិច្ឆិកា ២០១៥) 

ស តិ ចំនួន 

េមៀនម៉ារ ៨៩៧,៦៨៦ 

កម្ពុជា ១០៥,១៧៥ 

ឡាវ ៣៩,៨១៣ 

សរុប ១,០៤២,៦៧៤

្របភពទិន្ន័យ៖ ការិយាល័យ្រគប់្រគងពលករចំណាក្រសុក នាយកដានការងារ ្រកសួងពលករ 

កំណត់េហតុព័ត៌មានពលករចំណាក្រសុកផលិតេដាយកម្មវិធីេទសន្តរ្របេវសន៍ពលកម្ម, អង្គការ

េទសន្តរ្របេវសន៍អន្តរជាតិ (IOM) ការិយាល័យ្របេទសៃថ។ េដើមបីព័ត៌មានបែន្ថមសូមទាក់ទងេយើងខ្ញុំ
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តាមរយៈេលខទ ូ រស ័ព ្ទ  ០២ -៣៤៣៩៣០០ ,  ែហ ្វក  ០២ -៣៤៣៩៣៩៩  ឬតាមរយៈអ ៊ ី េម ៉ល 

migrantnews@iom.int 

កំណត់េហតុព័ត៌មានពលករចំណាក្រសុកអាចទាញយកបានអនឡាយតាមអាស័យដានខាងេ្រកាមេនះ។ 

http://th.iom.int/index.php/component/remository/facilitating-migration/migration-

information-notes/ 

 


