
ការប្រប្រជុំជុំជុំ MWG ខែខែកកក្កដា 2020



ពលករចំចំណាកស្រុស្រុ ស្រុកនៅនៅស្រុប្រនៅទេស្រុថៃថៃ
ចំចំនួនួនួកក្នុ ក្នុងខែខែមិមិថៃថុនាឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2020

MoU ពិពិសេសេសេ

1,266,011
មតិពិគណៈណៈរដ្ឋដ្ឋមន្រ្តីន្រ្តីន្រ្តី ន្រ្តី.
20 ខែខែសេន្រ្តីហា 2019

ភូភូមា 1,001,99 នាកក់
ទេទ្បាវ 50,593 នាកក់
កមិម្ពុ ក្នុជា 213,42 នាកក់

-------------
បានួប្រញ្ចញ្ចប្រក់ចំចំនួនួនួ

710,358 នាកក់

អាចសេធ្វើធ្វើធ្វើការមពិន្រ្តីសេលើធ្វើសេ 2ឆ្នាំឆ្នាំ ឆ្នាំ

ការងារសេនៅតាមព្រំពិឆ្នាំ ខែដ្ឋន្រ្តី

23,355
ចចូលើសេធ្វើធ្វើ ធ្វើការតាមរសេបៀបៀបៀ
ចចូលើមកសេហើធ្វើយព្រំតិឡបៀប់
សេទៅវិ វិញ / តាមរដ្ឋចូវិកាលើ

ភូភូមា 9,447 នាកក់
កមិម្ពុ ក្នុជា 13,908 នាកក់

ពព័ត៌ត៌មានួប្រចំច្ចុ ក្នុប្រប្បនួឆ្នាំ ស្រុក ស្រុមិ
ពលករស្រុប្រនៅភូទេនៅនួនេះស្រុស្ថិ មិត៌
នៅនៅកក្នុ ក្នុងលកក្ខខែណ្ឌណ្ឌ ថៃនួ
ការអនួថុនៅស្រុគ្រោះនេះ

អាចសេធ្វើធ្វើធ្វើធ្វើ្កការបាន្រ្តីមន្រ្តីង 3 ខែខែ

MoU នាំឆ្នាំចចូលើ

992,769
នាំឆ្នាំចចូលើពិន្រ្តីព្រំបៀសេទេសេ

សេដ្ឋធ្វើម

ភូភូមា 509,78នាកក់
ទេទ្បាវ 192,005 នាកក់
កមិម្ពុ ក្នុជា290,678 នាកក់
នៅវវៀត៌ណាមិ 28 នាកក់

អាចសេធ្វើធ្វើធ្វើការបាន្រ្តីកក្នុ ក្នុងមមួយសេលើធ្វើក
2+ 2 ឆ្នាំឆ្នាំ ឆ្នាំ

ในแต่ต่ละกลลุ่ต่มจะมมีนโยบาย

เฉพาะในการจจัดการ โดย

ทิทิศทิางของประเทิศไทิย

คืคือจะมลุ่ต่งไปสู่สู่ต่การนนำาเขข้า

แรงงานอยต่างถูสู่กกฎหมาย

กลลุ่ต่ม MoU พทิเศษ เปป็น

กลลุ่ต่มทิมีที่ร จัฐบาลมมีนโยบาย

เฉพาะในการดนำาเนทินการ

ผ่ต่อนผ่จันใหข้เปป็นกรณีมีพทิเศษ

ភសេស្តុ ក្នុតាងនៃន្រ្តីសេញ្ជាញ្ជា តិពិពិន្រ្តីមមុន្រ្តី

3,029
ភសេស្តុ ក្នុតាងនៃន្រ្តីសេញ្ជាញ្ជា តិពិ
បៀប៉ុមុខែន្រ្តីន្រ្តីមពិន្រ្តីបាន្រ្តី
បៀញ្ជូញ្ជូ ញ្ជូន្រ្តីលើន្រ្តីសេសេឈ្មោះឈ្មោះ ឈ្មោះ

ភូភូមា 52,748 នាកក់
ទេទ្បាវ 96 នាកក់
កមិម្ពុ ក្នុជា 183នាកក់

ស្រុក ស្រុមិនៅនួនេះមានួមិនួយ
ចំចំនួនួនួមិមិនួស្រុស្ថិ មិត៌កក្នុ ក្នុង
លកក្ខខែណ្ឌណ្ឌ ថៃនួការដាកក់
នៅស្រុឆ្នាំ ស្នើប្រញ្ចញ្ជី ញ្ជីលញ្ជីស្រុនៅឈ្មោះឈ្មោះ នេះនៅទេ

អាចសេធ្វើធ្វើធ្វើការបាន្រ្តីកក្នុ ក្នុងមមួយសេលើធ្វើក
2+ 2 ឆ្នាំឆ្នាំ ឆ្នាំ



វិវ ធាននួការនៅលស្នើកខែលងរប្រស្រុក់រដាភិ ភូមិបាល
ការអនួថុនៅស្រុគ្រោះនេះនៅអោយស្នាឆ្នាំ កក់នួមិងនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការរប្រស្រុក់ស្រុក ស្រុមិនៅផ្សេផ្សេងៗកក្នុ ក្នុងស្រុប្រនៅទេស្រុថៃថៃ នៅនៅកក្នុ ក្នុងកចំទេប្បស្រុ ងកភូ វិវ ដដ 19

ផុមុតិកឆ្នាំណៈតិប់ 26 ខែខែ
មន្រ្តីនាំ 2020

អនួថុនៅស្រុគ្រោះនេះនៅអោស្នាឆ្នាំ កក់
នៅនៅនួមិងនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការរហូភូត៌
ដលក់ថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី 31 កកក្កដា
ឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2020 រងក់ចាំចំ
វិវ ធាននួការស្រុគ្រប្រក់ស្រុគ្រង
រប្រស្រុក់រដាភិ ភូមិបាល

MoU 4ឆ្នាំឆ្នាំ ឆ្នាំ
MoUនាចំចំភូលមិកស្រុគ្រប្រក់

កចំណ្ឌត៌ក់ 4 ឆ្នាំឆ្នាំ ចំ

ផុមុតិកឆ្នាំណៈតិប់ 31 មន្រ្តីនាំ
2020

ខែដ្ឋលើបាន្រ្តីសេសេឆ្នាំ ធ្វើសេមុឆ្នាំលើន្រ្តីសេ
សេឈ្មោះឈ្មោះ ឈ្មោះរ មួចសេហើធ្វើយ

អនួថុញ្ញាញ្ញា ត៌ឱ្យឱ្យស្នាឆ្នាំ កក់នៅនៅនួមិង
នៅធ្វើធ្វើ ស្នើការរហូភូត៌ដលក់ថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី 30 
វិវ ធាចំច្ឆិ មិកា 2020 ខែត៌ស្រុត៌ត្រូវ
ប្រចំនៅពញនៅដាយឯកស្នារ
នៅអោយរ នួចំរាលក់

MoU ពិពិសេសេសេ
ស្រុក ស្រុមិប្រញ្ញាញ្ជី កក់ស្រុញ្ញាញ្ជី ត៌មិបានួប្រញ្ចញ្ជូ ញ្ជូនួប្រញ្ចញ្ជី ញ្ជីលញ្ជីស្រុ

នៅឈ្មោះឈ្មោះ នេះរ នួចំនៅហូស្នើយ

ផុមុតិកឆ្នាំណៈតិប់ចាបៀប់
តាឆ្នាំងពិន្រ្តីនៃថ្ងៃថ្ងៃទេន្រ្តី 26 មន្រ្តី

នាំ 2020

អនួថុនៅស្រុគ្រោះនេះនៅអោស្នាឆ្នាំ កក់
នៅនៅនួមិងនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការរហូភូត៌
ដលក់ថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី 31 កកក្កដា

2020 រងក់ចាំចំវ ធាននួការ
ស្រុគ្រប្រក់ស្រុគ្រងរប្រស្រុក់
រដាភិ ភូមិបាល

ការងារសេនៅតាមព្រំពិឆ្នាំ
ខែដ្ឋន្រ្តី

នៅស្រុប្រស្នើ border pass ចំភូលមិកនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការ

ផុមុតិកឆ្នាំណៈតិប់ចាបៀប់
តាឆ្នាំងពិន្រ្តីនៃថ្ងៃថ្ងៃទេន្រ្តី 26 មន្រ្តី

នាំ 2020

អនួថុញ្ញាញ្ញា ត៌នៅអោយស្នាឆ្នាំ កក់
នៅនៅរហូភូត៌ដលក់ថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី 26
ខែខែកញ្ញាញ្ញា 2020 នៅនៅ
នៅពលទេមិដាភិ ការដលក់
កចំណ្ឌត៌ក់ត៌ស្រុមិត្រូវនៅអោយស្រុថុចំ
ប្រនួន្ត វ ដស្នារ រឺស្រុត៌ឡប្រក់នៅទៅ
ស្រុប្រនៅទេស្រុខែខ្លួ ខ្លួនួវ ធាញ

ទេពិដ្ឋាដ្ឋ ការព្រំគបៀប់
ព្រំបៀសេភទេ

ស្រុប្រនៅភូទេទេមិដាភិ ការនៅផ្សេផ្សេងៗ

ចំចំពោះពោះពោះក្រុក្រុក្រុមដែដែលក្រុត្រូត្រូវរាយការណ៍ណ៍រយយៈពោះពេល 90 ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃចាប់ប់ពេពីថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃទីពី 26 ដែខែមពីនាឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2020 ត្រូពោះទៅមមិនចាចំបាចំប់រាយការណ៍ណ៍ពោះទីរហូហូត្រូដែលប់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃទីពី 30 ដែខែក្រុក្រុក្កដាឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2020



វិវ ធាធ្វើញ្ជីស្នាស្រ្តស្រុន្ត ស្រុគ្រប្រក់ស្រុគ្រងស្រុស្រុមាប្រក់ពលករចំចំណាកស្រុស្រុ ស្រុកប្រនាន្ទា ប្រក់ពញ្ជី កភូ វ ដដ-19
អនួថុនៅលោមិតាមិនៅស្រុចំកន្ត ញ្ជីស្រុនៅស្រុមិចំរប្រស្រុក់គ្រណ្ឌណៈកមាឈ្មោះ ធ្វើមិការស្រុន្ត ញ្ជីពញ្ជីនៅគ្រោះលនួនៅយោបាយស្រុគ្រប្រក់ស្រុគ្រងពលករប្ររនៅទេស្រុ នៅនៅថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី 20 ខែខែកកក្កដាឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2020

ស្រុក ស្រុមិនៅផ្សេន្ទាផ្ទៀងផ្ទាន្ទា ត៌ក់ស្រុញ្ញាញ្ជី ត៌មិនៅដស្នើមិខែដលមានួ
PP/TD/CI ខែដលមានួកាត៌ការងារផ្សេថុត៌
កចំណ្ឌត៌ក់តាចំងខែត៌ 30 កញ្ញាញ្ញា 2019 - 30 មិមិថៃថុនា
2020 នៅហូស្នើយមិមិនួបានួដចំនៅណ្ឌស្នើរការស្រុស្រុប្រតាមិ
ដចំនៅណានេះស្រុស្នាយគ្រណ្ឌណៈរដភិមិស្រ្តនួន្ត ញ្ជីនៅទេ 20 ស្រុញ្ជីហា
2019
ចំចំនួនួនួស្រុប្រខែហូល 475,085 នាកក់

ព្រំក ក្រុម NV ចាសេប់ ខែដ្ឋលើសេចញពិន្រ្តីបៀញ្ជូញ្ជា ន្រ្តីលើន្រ្តីសេសេឈ្មោះឈ្មោះ ឈ្មោះ

02ស្រុក ស្រុមិ MoUនាចំចំភូល 3 ស្រុញ្ញាញ្ជី ត៌មិ ភូភូមា ទេទ្បាវ
កមិម្ពុ ក្នុជា ខែដលនាចំចំភូលតាមិ MoU នៅហូស្នើយនៅធ្វើធ្វើ ស្នើ
ការស្រុគ្រប្រក់ 4 ឆ្នាំឆ្នាំ ចំ
ចំចំនួនួនួស្រុប្រខែហូល 84,022 នាកក់

MoU ព្រំគបៀប់ 4 ឆ្នាំឆ្នាំ ឆ្នាំ
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ស្រុក ស្រុមិ MoU អនួថុញ្ញាញ្ញា ត៌ឱ្យឱ្យនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការប្រញ្ចញ្ចប្រក់ស្រុស្រុប្រតាមិ
លព័កក្ខខែព័ណ្ឌណ្ឌ ថៃនួមាស្រុតា.1, 53, 55 ដភូចំជាការផ្ទាផ្លា ស្រុក់ប្រប្តូ ញ្ជូរ
នួមិនៅយោជិមិកមិមិនួទានួក់កក្នុ ក្នុងរយណៈនៅពល 30 ថៃថៃថ្ងៃ មិមិនួប្រចំនៅពញ
លកក្ខខែណ្ឌណ្ឌ ស្រុស្រុមាប្រក់ការផ្ទាផ្លា ស្រុក់ប្រប្តូ ញ្ជូរនួមិនៅយោជិមិកនៅដាយ
ស្រុស្រុប្រចំទ្បាប្រក់។

មិមិនួមានួត៌នួនៅលខែចំទ្បាស្រុក់លោស្រុក់ពញ្ជីនាយកដាភិ នួការងារនៅទេ
ចំចំនួនួនួស្រុប្រខែហូល 100,000 នាកក់

ព្រំក ក្រុម MoU ខែដ្ឋលើបៀស្តុ ញ្ជូរន្រ្តីពិសេយោជិពិកមពិន្រ្តីបាន្រ្តី

03 ស្រុក ស្រុមិពលករតាមិស្រុពចំ ខែដនួខែដលនៅស្រុប្រស្នើ Border 
Pass ចំភូលមិកនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការ ស្រុត៌ត្រូវបានួអនួថុញ្ញាញ្ញា ត៌
នៅអោយនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការរយណៈនៅពល 3 ខែខែកក្នុ ក្នុងមិនួយ
នៅលស្នើក នៅហូស្នើយនៅនៅនៅពលប្រចំច្ចុ ក្នុប្រប្បនួឆ្នាំ នៅនួនេះផ្សេថុត៌
កចំណ្ឌត៌ក់នៅធ្វើធ្វើ ស្នើការ ប្រប៉ុថុខែនួន្តមិមិនួអោចំនៅធ្វើធ្វើ ស្នើដចំនៅណ្ឌស្នើរ
នៅចំញនៅទៅនៅស្រុក្រៅបានួនៅទេ

ចំចំនួនួនួស្រុប្រហាកក់ស្រុប្រខែហូល 92,572 នាកក់

ព្រំក ក្រុមការងារព្រំពិឆ្នាំ ខែដ្ឋន្រ្តី
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ការដចំនៅនួស្នើរការស្រុស្រុមាប្រក់ស្រុក ស្រុមិ 1,2 នួមិង 3
មានួដចំនៅណ្ឌស្នើរការតាមិលកក្ខណ្ឌណៈ MoUពមិនៅស្រុស្រុដភូចំជាស្រុក ស្រុមិកាត៌ពណ្ឌត៌ផ្ទាក្ក ឈូភូក

ស្រុក ស្រុមិ 2 នួមិង 3 ដាកក់លមិខែមិត៌ស្រុថុចំ
ចាំប្រក់នៅផ្សេន្តស្នើមិពញ្ជីថៃថៃថ្ងៃ
1 ស្រុញ្ជីហា – 31 ត៌ថុលោ. ស្រុក ស្រុមិ
MoU ស្រុគ្រប្រក់កចំណ្ឌត៌ក់ 4 ឆ្នាំឆ្នាំ ចំ អោចំ
នៅធ្វើធ្វើ ស្នើការបានួប្រនៅណ្ឌន្ត ស្នើរៗស្រុមិនួរហូភូត៌
ដលក់ 31 ត៌ថុលោ.
អោចំនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការបានួដលក់ 31មិញ្ជី
នា. 2022  

ត៌ចំថៃលនៅស្រុវៀវនៅភៅការងារ1,900 បាត៌

ដ្ឋាកប់លើពិខែពិតិសេមុឆ្នាំសេធ្វើធ្វើ ធ្វើការងារ នៅធ្វើធ្វើ ស្នើការស្រុត៌ត្រួត៌ពមិនួមិត៌ឱ្យស្រុថុខែ
ភាពនួមិងននារារ៉ា ប្រក់រងស្រុថុខែ
ភាពនៅនៅ មិនួន្ទា ញ្ជីរនៅពទេឱ្យរដភិខែត៌
ប្រប៉ុថុនៅណាណ្ណោះ នេះ។ ថៃថៃផ្លាពមិនួមិត៌ឱ្យស្រុថុខែ
ភាព 1,000 บาทิ/2 ឆ្នាំឆ្នាំ ចំ (ពមិ
នួមិត៌ឱ្យមិនួយឆ្នាំឆ្នាំ ចំមិន្តង)
ននារារ៉ា ប្រក់រងស្រុថុខែភាព 3 
ខែខែ 500 បាត៌
2 ឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 3,200 បាត៌

នៅស្រុឆ្នាំ ស្នើស្រុថុចំទេមិដាភិ ការស្នាឆ្នាំ កក់នៅនៅរហូភូត៌
ដលក់ថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី 31 ខែខែមិញ្ជីនាឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2022
ប្រប៉ុថុខែនួន្តទេមិដាភិ ការនួនឹងស្រុត៌ត្រូវផ្សេន្តលក់ជិភូនួ
មិមិនួនៅលស្នើស្រុពញ្ជី 1 ឆ្នាំឆ្នាំ ចំកក្នុ ក្នុងមិនួយ
ដង
ថៃថៃផ្លានៅស្រុវាទេមិដាភិ ការ 1900 បាត៌
កក្នុ ក្នុងមិនួយដង

ព្រំតិត្រួតិពិពិន្រ្តីពិតិត្យព្រំបៀថាបៀប់ព្រំតាវិ ីសា
នៅធ្វើធ្វើ ស្នើអត៌ន្តស្រុញ្ញាញ្ញា ណ្ឌប្រព័ណ្ឌណ្ណោះ មិមិនួខែមិនួជា
ស្រុញ្ញាញ្ជី ត៌មិថៃថៃនៅនៅការ ធាយោលព័យនៅខែត៌ន្តឬ
ការ ធាយោលព័យស្នាខានៅខែត៌ន្ត ឬ
នាយកដាភិ នួរដភិបាលមិភូលដាភិ នួ
នៅនៅត៌ចំប្រនួក់នៅធ្វើធ្វើ ស្នើការ
ខែថៃផ្លាអត៌ន្តស្រុញ្ញាញ្ញា ណ្ឌប្រព័ណ្ឌណ្ណោះ 80 បាត៌
ចាំប្រក់នៅផ្សេន្តស្នើមិ 1 គ្រថុមិម្ភះនេះ. – 31មិញ្ជីនា. 
2021

សេធ្វើធ្វើ ធ្វើកាតិពិណៈណ៌ផ្កាធ្វើ្ក ឈូកចូក

លើកក្ខខែណៈណ្ឌ

ព្រំតិត្រួតិពិពិន្រ្តីពិតិត្យសេមុខែភាពិ

ស្រុត៌ត្រូវខែត៌ជាពលករខែដលពញ្ជីមិថុនួស្រុត៌ត្រូវបានួអនួថុញ្ញាញ្ញា ត៌ឱ្យឱ្យរស្រុក់នៅនៅ
នួមិងនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការនៅនៅស្រុប្រនៅទេស្រុថៃថៃ នៅហូស្នើយមិមិនួបានួនៅធ្វើធ្វើ ស្នើដចំនៅណ្ឌស្នើរនៅទៅ
នៅស្រុក្រៅស្រុប្រនៅទេស្រុនៅទេ។
ការផ្ទាផ្លា ស្រុក់ប្រប្តូ ញ្ជូរនួមិនៅយោជិមិកស្រុស្រុប្រតាមិលកក្ខខែណ្ឌណ្ឌ MoU

ក្រុត្រូត្រូវដែចំពោះណ៍ណើរការពោះអោយររួចំរាលប់ពោះនៅថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃទីពី 31 ដែខែមក្រុរាឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2021



ការដចំនៅណ្ឌស្នើរការស្រុចំរាប្រក់ស្រុក ស្រុមិពលករការងារតាមិស្រុពចំ ខែដនួ (នៅស្រុប្រស្នើស្រុចំកស្រុពចំ ខែដនួ)
ការងារតាមិរដភូវរ រឺនៅធ្វើធ្វើ ស្នើដចំនៅណ្ឌស្នើរស្រុត៌លប្រក់នៅទៅមិក នៅស្រុឆ្នាំ ស្នើស្រុថុចំការអនួថុញ្ញាញ្ញា ត៌ឱ្យឱ្យនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការស្រុស្រុប្រតាមិមាស្រុតាទេញ្ជី 64 ថៃនួចំទ្បាប្រក់ស្រុគ្រប្រក់ស្រុគ្រងការងារប្ររនៅទេស្រុ

ស្រុត៌ត្រូវខែត៌ជាអឆ្នាំកខែដលនផ្លា ប្រក់ទេទេនួលបានួការអនួថុញ្ញាញ្ញា ត៌ឱ្យឱ្យនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការនៅនៅ
ត៌ចំប្រនួក់ស្រុពចំ ខែដនួ នផ្លា ប្រក់ទេទេនួលបានួប្រព័ណ្ឌណ្ណោះ ការងារ មិមិនួទានួក់បានួនៅធ្វើធ្វើ ស្នើ
ដចំនៅណ្ឌស្នើរនៅចំញពញ្ជីស្រុប្រនៅទេស្រុថៃថៃ
នៅធ្វើធ្វើ ស្នើការបានួចំចំនៅពោះនេះការងារកមិឈ្មោះករនួមិងនៅនៅតាមិផ្សេន្ទានេះខែត៌ប្រប៉ុថុនៅណាណ្ណោះ នេះ។

លើកក្ខខែណៈណ្ឌ ដ្ឋឆ្នាំសេណៈធ្វើរការ

វិវិ វិនន្រ្តីការរបៀសេប់រដ្ឋាដ្ឋ ភពិបាលើ
មានួវ ធាននួការណ្ឌណ៍នៅដស្នើមិប្បញ្ជីជិចំរថុញការស្នាឆ្នាំ កក់នៅនៅនួមិងនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការនៅនៅស្រុប្រនៅទេស្រុថៃថៃជាប្រនៅណាន្ត នេះអោស្រុនួឆ្នាំរហូភូត៌ដលក់ថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី 31 ខែខែ
មិញ្ជីនាឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2022 ខែដលអនួថុញ្ញាញ្ញា ត៌នៅអោយនៅធ្វើធ្វើ ស្នើការមិន្តងបានួ 3 ខែខែ ខែត៌ស្រុត៌ត្រូវដចំនៅណ្ឌស្នើរការនៅអោយរ នួចំរាលក់នៅនៅថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី 26 ខែខែ
កញ្ញាញ្ញា ឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2020 ។

ដាកក់ពោះកឱ្យស្រុថុចំលមិខែមិត៌ការងារ
កក្នុ ក្នុងរយណៈនៅពល 31 ខែខែត៌ថុលោ

ឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2021។

សេសេឆ្នាំ ធ្វើរសេមុឆ្នាំសេសេបៀវិសេភៅការងារ

ពមិនួមិត៌ឱ្យនៅនៅមិនួន្ទា ញ្ជីរនៅពទេឱ្យរដភិ
ខែត៌ប្រប៉ុថុនៅណាណ្ណោះ នេះ

ខែថៃផ្លាពមិនួមិត៌ឱ្យស្រុថុខែភាព 500 
បាត៌ ខែថៃផ្លាននារារ៉ា ប្រក់រង
ស្រុថុខែភាព 3 ខែខែ 500 

បាត៌

ពិពិន្រ្តីពិតិត្យសេមុខែភាពិ

នៅនៅនៅពលដាកក់ពោះកឱ្យ
ស្រុថុចំលមិខែមិត៌អនួថុញ្ញាញ្ញា ត៌
ការងារនៅលស្នើកទេញ្ជីពញ្ជីរស្រុត៌ត្រូវ
មានួស្រុចំប្រថុស្រុត៌ប្រញ្ញាញ្ច កក់

ពញ្ជីនៅពទេឱ្យ

ការសេមុឆ្នាំបៀន្រ្តីន្រ្តី



នៅធ្វើធ្វើ ស្នើដចំនៅណ្ឌស្នើរចំភូលស្រុប្រនៅទេស្រុស្រុចំរាប្រក់ពលករចំចំណាកស្រុស្រុ ស្រុក
វឌ្ឍឌ្ឍនួភាពនៅយោងនៅទៅតាមិដចំនៅណានេះស្រុស្នាយរប្រស្រុក់មិជិជ្ឈមិណ្ឌណ្ឌ លស្រុគ្រប្រក់ស្រុគ្រងស្នាស្ថិ នួភាព, Covid-19 (CUPC) 22 ខែខែកកក្កដាឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2020

1. ស្រុក ស្រុមិពលករខែដលមានួទេមិដភិការនួមិង
ប្រព័ណ្ឌណ្ណោះ ការងារ នៅហូស្នើយបានួនៅធ្វើធ្វើ ស្នើទេមិដាភិ ការស្រុត៌ឡប្រក់
ចំភូលមិកវ ធាញ នៅហូស្នើយបានួស្រុត៌លប្រក់នៅទៅផ្សេន្ទានេះ
ស្រុប្រខែហូល 69,235 នាកក់

ព្រំក ក្រុមពិលើករសេធ្វើធ្វើ ធ្វើដ្ឋឆ្នាំសេណៈធ្វើរចចូលើមក

2. ស្រុក ស្រុមិរងក់ចាំចំការនាចំចំភូល MoU
នួមិនៅយោជិកនៅស្រុឆ្នាំ ស្នើស្រុថុចំនាចំចំភូល ប្រប៉ុថុខែនួន្តមិមិនួ
អោចំប្រនួន្តដចំនៅណ្ឌស្នើរការនៅទៅនៅទេវៀត៌បានួ
ស្រុប្រខែហូលនៅទេ42,168 នាកក់

ព្រំក ក្រុមពិលើករសេធ្វើធ្វើ ធ្វើដ្ឋឆ្នាំសេណៈធ្វើរចចូលើមក

មិមិនួមានួការប្រញ្ញាញ្ជី កក់ចំទ្បាស្រុក់លោស្រុក់ពញ្ជី
គ្រណ្ឌកមិឈ្មោះការស្រុគ្រប្រក់ស្រុគ្រងកភូ វ ដដ នួមិង
ស្រុកស្រុនួងការងារនៅទេ។

រយឈ្មោះសេពិលើដ្ឋឆ្នាំសេណៈធ្វើរការ
 ចំភូលមិកតាមិនៅខែត៌ន្ត ស្រុស្រុនេះខែកវ ណ្ឌងខាយតាក
នួមិងរាកក់ណ្ឌង នៅដាយនៅថៅខែកនួមិនៅយោជិក ចំចំណាយ
កក្នុ ក្នុងការនៅធ្វើធ្វើ ស្នើនៅត៌ស្រុន្ត ស្តិ៍នួមិង ការឃុំថុចំខែខ្លួ ខ្លួនួនៅអោយនៅនៅ
នៅដាយខែទេប្បក14 ថៃថៃថ្ងៃស្រុប្រខែហូល 13,200-19,300
បាត៌ កក្នុ ក្នុងពលករ 1 នាកក់។ នួមិនៅយោជិមិកជាអឆ្នាំក
ទេទេនួលខែថុស្រុស្រុត៌ត្រូវ

លើកក្ខខែណៈណ្ឌ សេព្រំម្រាបៀប់សេធ្វើធ្វើ ធ្វើដ្ឋឆ្នាំសេណៈធ្វើរចចូលើ

 ស្រុត៌ត្រូវខែត៌ទេទេនួលបានួវ ធាញ្ញាញ្ញា ប្រនួប្រព័ស្រុត៌ប្រញ្ញាញ្ជី កក់ថា
គ្រោះត៌ក់អោចំចំភូលកក្នុ ក្នុងស្រុពនេះរាជាណាចំស្រុកបានួ
នួមិងមានួលមិខែមិត៌ប្រញ្ញាញ្ជី កក់នៅវជិញ្ជីស្នាស្រ្តស្រុន្ត (Fit to 
Travel)

 ស្រុក ស្រុមិមានួវ ដស្នាររ ដអមិនួស្រុទេញ្ជី ស្រុត៌ត្រូវពមិនួមិត៌ឱ្យកភូ វ ដដភាផ្លា មិៗ
នួមិងនៅនៅនៅដាយខែទេប្បករយនេះនៅពល 14 ថៃថៃថ្ងៃ

 ស្រុក ស្រុមិ MoUនាចំចំភូល ពមិនួមិត៌ឱ្យកភូ វ ដដ+ពមិនួមិត៌ឱ្យស្រុថុខែ
ភាព ទេមិញននារារ៉ា ប្រក់រងស្រុថុខែភាព នៅនៅនៅដាយ

ខែទេប្បក 14 ថៃថៃថ្ងៃ ទេទេនួលវ ដស្នា ទេទេនួលនៅស្រុវៀវនៅភៅការងារ



មតិពិគណៈណៈរដ្ឋដ្ឋមន្រ្តីន្រ្តីន្រ្តី ន្រ្តីអន្រ្តីមុមម័តិសេឆ្នាំណៈងព្រំបាកប់ចឆ្នាំណៈចូ លើ សេឆ្នាំរាបៀប់អឆ្នាំកខែដ្ឋលើម្រាន្រ្តីននាំរារ៉ា បៀប់រងមពិន្រ្តីសេលើធ្វើសេពិន្រ្តី 6 ខែខែ

ដចំនៅណានេះស្រុស្នាយគ្រណ្ឌណៈរដភិមិស្រ្តនួន្ត ញ្ជី 21កកក្កដា 2020 លទេទ្ធផ្សេលថៃនួការពមិចាំរណារប្រស្រុក់គ្រណ្ឌណៈកមាឈ្មោះ ធ្វើមិការស្រុត៌ត្រួត៌ពមិនួមិត៌ឱ្យការចំចំណាយស្រុបាកក់កមិញ្ច ញ្ជី

A B

C D

អឆ្នាំកខែដលមានួននារារ៉ា ប្រក់រងតាមិមាស្រុតា
33 ខែដលគ្រោះឈ្មោះ នួការងារនៅធ្វើធ្វើ ស្នើឬស្រុត៌ត្រូវប្រញ្ចជ្ឈប្រក់
នៅហូស្នើយមិមិនួទេទេនួលបានួស្រុចំណ្ឌងពញ្ជីនៅប្រឡា
ជាត៌មិស្រុនួន្ត មិស្រុថុខែស្រុងង្គមិកក្នុ ក្នុងករណ្ឌញ្ជីគ្រោះឈ្មោះ នួ
ការងារនៅធ្វើធ្វើ ស្នើ នៅដាយស្នារការចំភូលរ នួមិ

វិវ ធាភាគ្រទានួមិភូលនួមិធ្វើមិមិមិនួទានួក់ប្រងក់ស្រុគ្រប្រក់
នៅពល 6 ខែខែ

ព្រំក ក្រុមសេគោលើសេដៅ

អឆ្នាំកមានួននារារ៉ា ប្រក់រងខែដលទេទេនួលបានួ
ស្រុចំណ្ឌងនៅលស្នើកនៅនួនេះ ចំចំនួនួនួ 59,776 នាកក់

ចឆ្នាំន្រ្តីមួន្រ្តីអឆ្នាំកខែដ្ឋលើម្រាន្រ្តីននាំរារ៉ា បៀប់រង

បានួទេទេនួលស្រុចំណ្ឌង 5,000 បាត៌ រយនេះ
នៅពល 3 ខែខែ (មិមិថៃថុនា. -ស្រុញ្ជីហា. 2020) 
ចំចំនួនួនួ 15,000 បាត៌ នៅដាយប្រងក់ ខែត៌មិន្តង

សេឆ្នាំណៈងទេទេមួលើបាន្រ្តី

នៅនៅនៅពលខែដលមិភូលនួមិធ្វើមិស្រុនួន្ត មិស្រុថុខែស្រុងង្គមិ
បានួទេទេនួលស្រុបាកក់ពញ្ជីស្រុកស្រុនួងហូមិរញ្ចញ្ញា វត៌ត្ថុ ក្នុ នួនឹង
នៅធ្វើធ្វើ ស្នើការនៅផ្សេន្ទារស្រុបាកក់នៅទៅកក្នុ ក្នុងគ្រណ្ឌនួញ្ជីរប្រស្រុក់
អឆ្នាំកខែដលមានួននារារ៉ា ប្រក់រងខែត៌មិន្តង

រយឈ្មោះសេពិលើសេវិលាដ្ឋឆ្នាំសេណៈធ្វើរការន្រ្តីពិងការខែណៈនាំឆ្នាំ



សេគោលើការណៈណ៍ ខែណៈនាំឆ្នាំសេព្រំម្រាបៀប់ការលើកប់បៀម័ណៈណ្ណ ននាំរារ៉ា បៀប់រងសេមុខែភាពិសេព្រំម្រាបៀប់ពិលើករចឆ្នាំណាកព្រំសេ ក្រុកខែដ្ឋលើម្រាន្រ្តីបៀម័ណៈណ្ណ ការងារអសេប់សេមុពិលើភាពិ
បៀប៉ុមុខែន្រ្តីន្រ្តីមពិន្រ្តីអាចវិ វិលើព្រំតិឡបៀប់សេទៅព្រំបៀសេទេសេកឆ្នាំសេណៈធ្វើតិវិវិ វិញសេដ្ឋាយារផុលើបៀប៉ុឈ្មោះពាលើប់នៃន្រ្តីការរ ីសករាលើដ្ឋាលើនៃន្រ្តីជិឆ្នាំងងឺកចូ រ ចូណា 2019 វិរ រឺកចូ វិ វិដ្ឋ-19 

វិវ ធាននួការណ្ឌណ៍ចំថុងនៅស្រុកាយរប្រស្រុក់ស្រុកស្រុនួងស្រុថុខាភូមិបាលចំថុនេះថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី 17 ខែខែកកក្កដាឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2020

• ពនួន្យារអោយថុថៃនួលមិខែមិត៌ប្រញ្ញាញ្ជី កក់នៅវជិញ្ជីស្នាស្រ្តស្រុន្ត នៅដស្នើមិ
រហូភូត៌ដលក់ថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី 30 ខែខែវ ធាចំច្ឆិ មិកាឆ្នាំឆ្នាំ ចំ 2020 

• លកក់ការននារារ៉ា ប្រក់រងស្រុថុខែភាពស្រុស្រុប្រតាមិលព័កក្ខ
ខែព័ណ្ឌណ្ឌ ខែដលស្រុប្រកាស្រុនៅដាយស្រុកស្រុនួងស្រុថុខាភូមិបាល
(លកក់មិថុនួនៅពលស្រុត៌ត្រួត៌ពមិនួមិត៌ឱ្យ)

• អោជិញ្ជីវកមិឈ្មោះខែដលមិមិនួចំភូលកក្នុ ក្នុងស្រុនួន្ត មិស្រុថុខែស្រុងង្គមិ
លកក់ននារារ៉ា ប្រក់រងស្រុថុខែភាពរយណៈនៅពល 2 ឆ្នាំឆ្នាំ ចំ
3600 បាត៌

• អោជិញ្ជីវកមិឈ្មោះខែដលចំភូលកក្នុ ក្នុងស្រុនួន្ត មិស្រុថុខែស្រុងង្គមិ ទេមិញ
ននារារ៉ា ប្រក់រងស្រុថុខែភាពរយណៈនៅពល 3 ខែខែ (កក្នុ ក្នុង
ករណ្ឌញ្ជីននារារ៉ា ប្រក់រងនៅដស្នើមិអស្រុក់ស្រុថុពលភាពអោចំ
ប្រនួន្តទេមិញបានួតាមិលព័កក្ខខែព័ណ្ឌណ្ឌ )

• អោចំនៅស្រុប្រស្នើលមិខែមិត៌ប្រញ្ញាញ្ជី កក់នៅវជិញ្ជីស្នាស្រ្តស្រុន្ត ខែដល
នៅចំញមិមិនួនៅលស្នើស្រុពញ្ជីមិនួយឆ្នាំឆ្នាំ ចំរហូភូត៌ដលក់ថៃថៃថ្ងៃទេញ្ជី
31 ខែខែកកក្កដាឬដភូចំខែដលបានួស្រុប្រកាស្រុ
នៅដាយគ្រណ្ឌណៈរដភិមិស្រ្តនួន្ត ញ្ជី

• លកក់ននារារ៉ា ប្រក់រងស្រុថុខែភាពរយណៈនៅពល 3 ខែខែ
ជាការស្រុត៌ត្រួត៌ពមិនួមិត៌ឱ្យស្រុថុខែភាព 500 បាត៌
នួមិងននារារ៉ា ប្រក់រងស្រុថុខែភាព 500 បាត៌

• ស្រុក ស្រុមិពលករតាមិស្រុពចំ ខែដនួនៅយោងតាមិ
មាស្រុតា 64 ថៃនួចំទ្បាប្រក់ស្រុគ្រប្រក់ស្រុគ្រងពលករ
ប្ររនៅទេស្រុ ស្រុប្រស្រុមិនួនៅប្រស្នើមានួលមិខែមិត៌ប្រញ្ញាញ្ជី កក់នៅវជិញ្ជី
ស្នាស្រ្តស្រុន្ត មិថុនួខែដលមានួអោយថុមិមិនួនៅលស្នើស្រុពញ្ជី ១
ឆ្នាំឆ្នាំ ចំមិមិនួចាំចំបាចំក់នៅធ្វើធ្វើ ស្នើការពមិនួមិត៌ឱ្យមិន្តងនៅទេវៀត៌
នៅឡស្នើយ។ អោចំទេមិញននារារ៉ា ប្រក់រងស្រុថុខែភាពរ
យណៈនៅពល 3 ខែខែ 5០០ បាត៌បានួភាផ្លា មិៗ

ក្រុក្រុក្រុមរង់ប់ចាចំពោះធ្វើធ្វើណើកាត្រូពេណ៍ណ៌ផ្កាក្ក ឈូហូក្រុ ក្រុក្រុក្រុម MoU ក្រុគ្រប់ប់4 ឆ្នាំឆ្នាំ ចំ




