
 
       ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

       ព្រសួងការបរទេស                                            ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
និងសហព្បតិបតតកិារអនតរជាតិ                                     =======       

======= 

 
ទសចរតជូីនរ័ត៌មាន 

 
រនុងឆ្ន ាំ ២០១៦ (គិតព្តឹម្ថ្ងៃេី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៦)  ព្រសួងការបរទេស និងសហព្បតិបតតិការ

អនតរជាតិ ទហយីនិងសាា នេូត និងសាា នអគគរុងស ុលរម្ពុជាទៅទព្ៅព្បទេស បានជយួទ ះព្សាយបញ្ហា
របស់រលរដ្ឋខែែរ រិទសសរលររ - រលការនីិ និងស្តសតីខែែរខដ្លរងទព្រះ រីការជញួដូ្រទៅបរទេស មានដូ្ច
ខាងទព្កាម្ទនះ៖ 

១- ព្រះរាជាណាចព្រថ្ង 
សាា នឯរអគគរាជេូត និងសាា នអគគរុងស ុលរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បទេសថ្ង បាន៖ 
- អនតរាគម្ន៍ តទម្លីងព្បារ់ឈ្នួលជូនរលររព្សបចាប់ ចាំននួ ២៦០ នារ់ 
- ជយួសព្មួ្លទសនីសុាំេិ ឋ ការជូនរលររ-រលការនីិរម្ពុជា ទៅទធ្វីការព្សបចាប់ទៅព្បទេស
ថ្ង ាំប់រីថ្ងៃេី ១ ខែ ម្ររា ដ្ល់ថ្ងៃេី ១៣ ខែធ្នូ ២០១៦ បានចាំនួន ៩៧.១០២ នារ់។  

- ឆ្ន ាំ ២០១៥ ព្រសួងការបរទេស និងសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ បានទធ្វីរាំណត់េូតទសនីសុាំ
េិ ឋ ការជូនរលរររម្ពុជា ទៅទធ្វីការទៅព្បទេសថ្ង បានចាំននួ ៦៨.១៧៤ នារ់។ 

- សាា នឯរអគគរាជេូត និងសាា នអគគរុងស ុលរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បទេសថ្ង បានជួយទ ះ
ព្សាយរាល់បញ្ហា ខដ្លទរីតមានទ ងី ចាំទ ះរលរររម្ពុជាមានជាអាេិ៍៖ ទសនីភាគីថ្ង
បញ្ឈប់ការាំប់ែលួនរលរររម្ពុជា ខដ្លកាន់ប័ណណសាន រ់បទណាត ះអាសនន (ប័ណណសុីជម្ពូ)  
ផ្តល់ប័ណណការងារ(Work Permit) និងេិ ឋ ការសាន រ់ទៅដ្ល់រលររខែែរ ការរ ាំទោភបាំ ន
ទផ្សងៗ រីសាំណារ់និទោជរម្រទលីរលររខែែរ  ផ្តល់ការរាំព្េខផ្នរចាប់(ផ្តល់ទម្ធាវទីរល
ទ ងីតុោការ) ការទាម្ទារសាំណងទផ្សងៗ សព្មួ្លការទធ្វីមាតុភូមិ្និវតតន៍ ជាទដី្ម្។ 

២- ព្បទេសទវៀតណាម្ 
សាា នឯរអគគរាជេូត និងសាា នអគគរុងស ុលរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បទេសទវៀតណាម្ បានជយួ 

សទស្តងាគ ះ និងសព្មួ្លការទធ្វីមាតុភូមិ្និវតតន៍ជូនរលរដ្ឋរម្ពុជា៖ 
- ឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំនួន   ១៨៤ នារ់ 

៣- ព្បទេសឡាវ 
សាា នឯរអគគរាជេូត និងសាា នអគគរុងស ុលរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បទេសឡាវ បានជយួសទស្តងាគ ះ និង

សព្មួ្លការទធ្វីមាតុភូមិ្និវតតន៍ជូនរលរដ្ឋរម្ពុជា៖ 



- ឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំននួ ០២ នារ់ 
៤- ព្បទេសមា៉ា ទ សុ ី
សាា នឯរអគគរាជេូតរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បទេសមា៉ា ទ សុី បានជយួសទស្តងាគ ះ និងសព្មួ្លការទធ្វី

មាតុភូមិ្និវតតន៍ជូនដ្ល់រលររ-រលការនីិរម្ពុជា៖ 
- ឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំនួន ១៩៨ នារ់ 
- (ឆ្ន ាំ ២០១៥ ចាំនួន    ៥៥ នារ់) 
- (ឆ្ន ាំ ២០១៤ ចាំនួន    ៣៤ នារ់) 

៥- ព្បទេសឥណឌូ ទណសុ ី
សាា នឯរអគគរាជេូតរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បទេសឥណឌូ ទណសសុី បានជយួសទស្តងាគ ះ និងសព្មួ្លការ

ទធ្វីមាតុភូមិ្និវតតន៍ជូនរលរររម្ពុជាទធ្វីការទលីេូរទនសាេថ្ង៖ 
- ឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំនួន       ៦១ នារ់ 
- (ឆ្ន ាំ ២០១៥ ចាំនួន  ៤២៧ នារ់) 
- (ឆ្ន ាំ ២០១៤ ចាំនួន     ២៣ នារ់) 

៦- ព្បទេសសងិាបុរ ី
សាា នឯរអគគរាជេូត និងសាា នអគគរុងស ុលរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បទេសសិងាបុរ ី បានជយួសទស្តងាគ ះ 

និងសព្មួ្លការទធ្វីមាតុភូមិ្និវតតន៍ជូនរលរដ្ឋរម្ពុជា៖ 
- ឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំននួ ០៦ នារ់ 

៧- ព្បទេសចិន 
សាា នឯរអគគរាជេូត និងសាា នអគគរុងស ុលរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បទេសចិន បានជួយសទស្តងាគ ះ និង

សព្មួ្លការទធ្វីមាតុភូមិ្និវតតន៍ជូនដ្ល់ស្តសតីរងទព្រះរម្ពុជា៖ 
- ឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំននួ ៥៩ នារ់ 
- (ឆ្ន ាំ ២០១៥ ចាំនួន  ៨២ នារ់) 
- (ឆ្ន ាំ ២០១៤ ចាំនួន  ៥៩ នារ់) 

៨- ព្បទេសជប៉ាុន 
សាា នឯរអគគរាជេូតរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បទេសជប៉ាុន បានជយួសទស្តងាគ ះ និងសព្មួ្លការទធ្វីមាតុ

ភូមិ្និវតតន៍ជូនដ្ល់រម្ែសិរាការរីម្ពុជា៖ 
- ឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំននួ ០៩ នារ់ 

៩- ព្បទេសអូស្តសាត ល ី
សាា នឯរអគគរាជេូតរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បទេសអូស្តសាត លី និងនូខវលទស ង់ បានជយួសទស្តងាគ ះ និង

សព្មួ្លការទធ្វីមាតុភូមិ្និវតតន៍ជូនដ្ល់រលរដ្ឋរម្ពុជា៖ 
- ឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំននួ ០១ នារ់ 
- (ឆ្ន ាំ ២០១៥ ចាំននួ ០៦ នារ់ រីព្បទេសបា៉ា រូញ៉ាូហគទីណ) 



១០- ព្បទេសអារា៉ាប សីាអូឌីត 
សាា នឯរអគគរាជេូតរម្ពុជាព្បាំាំទៅរដ្ឋរូខវ ៉ាត បានជួយសទស្តងាគ ះ និងសព្មួ្លការទធ្វីមាតុភូមិ្

និវតតន៍ជូនដ្ល់រលរដ្ឋរម្ពុជា៖ 
- ឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំននួ   ០១ នារ់ 
- (ឆ្ន ាំ ២០១៥ ចាំននួ ០២ នារ់) 
- (ឆ្ន ាំ ២០១៤ ចាំននួ ០៧ នារ់) 

១១- ព្បទេសរសុសុ ី
សាា នឯរអគគរាជេូតរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បេសរុសសុ ី បានជួយសទស្តងាគ ះ និងសព្មួ្លការទធ្វីមាតុភូមិ្

និវតតន៍ជូនដ្ល់រលរដ្ឋរម្ពុជា៖ 
- ឆ្ន ាំ ២០១៦ ចាំននួ   ០២ នារ់ 

១២- ព្បទេសហវលីរីីន 
សាា នឯរអគគរាជេូតរម្ពុជាព្បាំាំទៅព្បេសហវលីីរីន បានជយួអនតរាគម្ និងសព្មួ្លការទធ្វី

មាតុភូមិ្និវតតន៍ជូនដ្ល់រលរដ្ឋរម្ពុជា៖ 
- ឆ្ន ាំ ២០១៥ ចាំននួ  ០៤ នារ់ 

១៣- ព្បទេសអាស្តហវរិខាងតបូង 
- ឆ្ន ាំ ២០១៥ ចាំននួ  ០១ នារ់ 

១៤- សាធារណរដ្ឋរូទរ ៉ា 
ព្រសួងការបរទេស និងសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ បានជយួសព្មួ្លរនុងការបញ្ជូ នរលររ-

រលការនីិរម្ពុជា ទៅទធ្វីការទៅសាធារណរដ្ឋរូទរ ៉ា មានចាំននួសរុប ៥០.២៨១ នារ់ (ាំប់រីឆ្ន ាំ 
២០០៧ ដ្ល់ថ្ងៃេី ២ ធ្នូ ២០១៦) ៕  

 
 

                  ភនាំទរញ ថ្ងៃេី ២១  ខែ ធ្នូ  ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
              


