ការប្រប្រជុំជុំជុំ MWG ខែខែកក្កក្កដា 2020

ពលករចំចំណាកស្រុស្រុ ស្រុកនៅនៅប្រប្រទេទេសថៃថៃ
ចំចំនួនួនក្នុក្នុក្នុងខែខែមិមិថុថុនាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2020

MoU ពិពិសេសេស

MoU នាំនាំចូចូល

1,266,011

992,769

មតិតិគណៈណៈរដ្ឋដ្ឋ មន្រ្តីន្រ្តីន្រ្តី.
20 ខែខែសីសីហា 2019

នាំនាំចូចូលពីពីប្រប្រទេទេស
ដើដើដើម

ភូភូ មា 1,001,99 នាក់ក់
ទ្បាទ្បាវ 50,593 នាក់ក់
កម្ពុម្ពុម្ពុជា 213,42 នាក់ក់
------------បានបញ្ចញ្ច ប់ប់ចំចំនួនួន
710,358 នាក់ក់

ភូភូ មា 509,78 នាក់ក់
ទ្បាទ្បាវ 192,005 នាក់ក់
កម្ពុម្ពុម្ពុជា290,678 នាក់ក់
វៀវៀវៀតណាម 28 នាក់ក់

អាចធ្វើធ្វើធ្វើការមិមិនលើលើលើស 2 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ

អាចធ្វើធ្វើធ្វើការបានក្នុក្នុក្នុងមួមួ យលើលើលើក
2+ 2 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ

ការងារនៅនៅតាមព្រំព្រំព្រំដែដែន

23,355
ចូចូ លធ្វើធ្វើធ្វើការតាមរបៀបៀបៀប
ចូចូ លមកហើហើហើយត្រត្រឡប់ប់
ទៅទៅវិ វិញ / តាមរដូដូវកាល
ភូភូ មា 9,447 នាក់ក់
កម្ពុម្ពុម្ពុជា 13,908 នាក់ក់
ព័ព័ត៌មា
ត៌ នបច្ចុច្ចុច្ចុប្បប្បន្នន្នក្រុក្រុក្រុម
ពលករប្រប្រភេភេទនេះនេះនេះស្ថិស្ថិស្ថិត
នៅនៅក្នុក្នុក្នុងលក្ខក្ខ ខណ្ឌណ្ឌនៃនៃ
ការអនុនុគ្រោះគ្រោះគ្រោះគ្រោះ

អាចធ្វើ្កធ្វើ្កធ្វើ្កធ្វើ្កធ្វើ្កការបានម្តម្តង 3 ខែខែ

ភស្តុស្តុស្តុតាងនៃនៃសញ្ជាញ្ជាតិតិពីពីមុមុន

3,029

ในแต่ต่ละกลุ่ลุ่มลุ่ จะมีมีนโยบาย
เฉพาะในการจัจัดการ โดย
ស្តុ ស្តុ តាងនៃនៃសញ្ជាញ្ជាតិតិ
ทิทิភស្តុ
ศทางของประเทศไทย
ប៉ុប៉ុប៉ុន្តែន្តែន្តែមិមិនបាន
คืคือបញ្ជូ
จะมุ่มุ่มุ่ញ្ជូ ន
กสู่ ารนำนำ
ញ្ជូ งไปสู่สู่
លីលីសឈ្មោះ
ឈ្មោះឈ្មោះนำឈ្មោះเข้ข้า
แรงงานอย่ย่
างถูถูกกฎหมาย
ភូភូ មា 52,748 នាក់ក់
ទ្បាទ្បាវ
នាក់ក់พิพิเศษ เป็ป็ น
กลุ่ลุ่มลุ่ 96MoU
កម្ពុម្ពុម្ពុជា 183នាក់ក់
กลุ่ลุ่มลุ่ ที่ที่รัรัที่ ฐบาลมีมีนโยบาย
ក្រុក្រុក្រុមនេះនេះនេះមានមួមួ យ
เฉพาะในการดำดำดำเนินินการ
ចំចំនួនួនមិមិនស្ថិស្ថិស្ថិតក្នុក្នុក្នុង
ผ่ผ่លក្ខក្ខ
อนผัผัខណ្ឌ
นให้ห้ណ្ឌ នៃនៃការដាក់ក់
เป็ป็ นกรณีณีพิพิเศษษ
ស្នើស្នើស្នើ ស្នើបញ្ជីញ្ជីលីលី
ញ្ជី សឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះទេទេ

អាចធ្វើធ្វើធ្វើការបានក្នុក្នុក្នុងមួមួ យលើលើលើក
2+ 2 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ

ធា
វិវិនការលើលើលើក
លែលែងរបស់ស់រដ្ឋាដ្ឋាភិភិបាលល
ដ 19
ការអនុនុគ្រោះគ្រោះគ្រោះគ្រោះអោអោយស្នាស្នាក់ក់និនិងធ្វើធ្វើធ្វើការរបស់ស់ក្រុក្រុក្រុមផ្សេផ្សេផ្សេងៗក្នុក្នុក្នុងប្រប្រទេទេសថៃថៃ នៅនៅក្នុក្នុក្នុងកំកំទ្បុទ្បុទ្បុ ងកូកូ វីវីដ
ផុផុតកំកំណត់ត់ 26 ខែខែ
មីមីនា 2020
អនុនុគ្រោះគ្រោះគ្រោះគ្រោះអោអោស្នាស្នាក់ក់
នៅនៅនិនិងធ្វើធ្វើធ្វើការរហូហូ ត
ដល់ល់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទីទី 31 កក្កក្ក ដា
ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2020 រង់ង់ចាំចាំ
ធា
វិវិននការគ្រ
គ្រប់ប់គ្រគ្រង
របស់ស់រដ្ឋាដ្ឋាភិភិបាល

MoU 4ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ
MoU នាំនាំចូចូ លមកគ្រគ្រប់ប់
កំកំណត់ត់ 4 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ

ផុផុតកំកំណត់ត់ 31 មីមីនា
2020
ដែដែលបានស្នើស្នើស្នើស្នើសុំសុំសុំលីលីស
ឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះរួរួចហើហើហើយ

ផុផុតកំកំណត់ត់ចាប់ប់
តាំតាំងពីពីថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃទីទី 26 មីមី
នា 2020

ផុផុតកំកំណត់ត់ចាប់ប់
តាំតាំងពីពីថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃទីទី 26 មីមី
នា 2020

អនុនុញ្ញាញ្ញាតឱ្យឱ្យស្នាស្នាក់ក់នៅនៅនិនិង
ធ្វើធ្វើធ្វើការរហូហូ តដល់ល់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទីទី 30
វិវិច្ឆិច្ឆិច្ឆិកាកា 2020 តែតែត្រូត្រូត្រូវ
បំបំពេពេញដោដោយឯកសារ
អោអោយរួរួចរាល់ល់

អនុនុគ្រោះគ្រោះគ្រោះគ្រោះអោអោស្នាស្នាក់ក់
នៅនៅនិនិងធ្វើធ្វើធ្វើការរហូហូត
ដល់ល់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទីទី 31 កក្កក្ក ដា
2020 រង់ង់ចាំចាំវិវិធានការ
គ្រគ្រប់ប់គ្រគ្រងរបស់ស់
រដ្ឋាដ្ឋាភិភិបាល

អនុនុញ្ញាញ្ញាតអោអោយស្នាស្នាក់ក់
នៅនៅរហូហូតដល់ល់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទីទី 26
ខែខែកញ្ញាញ្ញា 2020 នៅនៅ
ពេពេលទិទិដ្ឋាដ្ឋា ការដល់ល់
កំកំណត់ត់តម្រូម្រូម្រូវអោអោយសុំសុំសុំ
បន្តន្ត វីវីសា រឺ រឺត្រត្រឡប់ប់ទៅទៅ
ប្រប្រទេទេសខ្លួខ្លួ ខ្លួនវិវិញ

MoU ពិពិសេសេស

ការងារនៅនៅតាមព្រំព្រំព្រំ
ដែដែន

ទិទិដ្ឋាដ្ឋាការគ្រគ្រប់ប់
ប្រប្រភេភេទ

ក្រុក្រុក្រុមបញ្ជាញ្ជាក់ក់សញ្ជាញ្ជាតិតិបានបញ្ជូញ្ជូនប
ញ្ជូ
ញ្ជីញ្ជីលីលី
ញ្ជី ស
ឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះរួរួចហើហើហើយ

ប្រើប្រើប្រើប្រើ border pass ចូចូ លមកធ្វើធ្វើធ្វើការ

ប្រប្រភេភេទទិទិដ្ឋាដ្ឋា ការផ្សេផ្សេផ្សេងៗ

ចំចំពោះពោះពោះក្រុក្រុមក្រុ ដែដែលត្រូត្រូវត្រូ រាយការណ៍ណ៍រយៈយៈពេពេល 90 ថ្ងៃថ្ងៃចាថ្ងៃ ប់ប់ពីថ្ងៃពី ថ្ងៃទីថ្ងៃ ទី 26 ខែខែមីមីនាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2020 តទៅទៅមិមិនចាំចាំបាច់ច់រាយការណ៍ណ៍ទេទេរហូហូតដល់ល់ថ្ងៃថ្ងៃទីថ្ងៃ ទី 30 ខែខែកក្កក្កដាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2020

វិវិធីធីសាស្រ្តស្រ្តស្រ្តគ្រគ្រប់ប់គ្រគ្រងសម្រាម្រាប់ប់ពលករចំចំណាកស្រុស្រុស្រុ កបន្ទាន្ទាន្ទាប់ពីប់ពីប់ពីប់ពី កូកូវីវីដ-19
អនុនុលោលោមតាមសេសេចក្តីក្តីក្តីសម្រេម្រេម្រេចរបស់ស់គណៈណៈកម្មាម្មាធិធិការស្តីស្តីស្តីពីពីគោគោលនយោយោបាយគ្រគ្រប់ប់គ្រគ្រងពលករបរទេទេស នៅនៅថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទីទី 20 ខែខែកក្កក្ក ដាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2020

01

03

MoU គ្រគ្រប់ប់ 4 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ
ក្រុក្រុក្រុម MoU នាំនាំចូចូ ល 3 សញ្ជាញ្ជាតិតិ ភូភូ មា ទ្បាទ្បាវ
កម្ពុម្ពុម្ពុជា ដែដែលនាំនាំចូចូ លតាម MoU ហើហើហើយធ្វើធ្វើធ្វើ
ការគ្រគ្រប់ប់ 4 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ
ចំចំនួនួនប្រប្រហែហែល 84,022 នាក់ក់

ក្រុក្រុ ក្រុម MoU ដែដែលប្តូប្តូប្តូរនិនិយោយោជិជិកមិមិនបាន
ក្រុក្រុក្រុម MoU អនុនុញ្ញាញ្ញាតឱ្យឱ្យធ្វើធ្វើធ្វើការបញ្ចញ្ច ប់ប់ស្រស្របតាម
ល័ល័ក្ខក្ខ ខ័ខ័ណ្ឌណ្ឌនៃនៃ មាត្រាត្រា.1, 53, 55 ដូដូចជាការផ្លាផ្លាស់ស់ប្តូប្តូរប្តូ
និនិយោយោជិជិកមិមិនទាន់ន់ក្នុក្នុក្នុងរយៈយៈពេពេល 30 ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ មិមិនបំបំពេពេញ
លក្ខក្ខ ខណ្ឌណ្ឌសម្រាម្រាប់ប់ការផ្លាផ្លាស់ស់ប្តូប្តូរនិនិយោយោជិជិ
ប្តូ
កដោដោយ
ស្រស្របច្បាច្បាប់ប់។
មិមិនមានតួតួលេលេខច្បាច្បាស់ស់លាស់ស់ពីពីនាយកដ្ឋាដ្ឋា នការងារទេទេ
ចំចំនួនួនប្រប្រហែហែល 100,000 នាក់ក់

02

04

ក្រុក្រុ ក្រុម NV ចាស់ស់ដែដែលចេចេញពីពីបញ្ជីញ្ជីញ្ជីលីលីសឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះ
ក្រុក្រុក្រុមផ្ទៀផ្ទៀផ្ទៀផ្ទៀងផ្ទាផ្ទាត់ត់សញ្ជាញ្ជាតិតិដើដើដើមដែដែលមាន
PP/TD/CI ដែដែលមានកាតការងារផុផុត
កំកំណត់ត់តាំតាំងតែតែ 30 កញ្ញាញ្ញា 2019 - 30 មិមិថុថុនា
2020 ហើហើហើយមិមិនបានដំដំណើណើណើរការស្រស្របតាម
ដំដំណោះណោះណោះស្រាស្រាយគណៈណៈរដ្ឋដ្ឋមន្រ្តីន្រ្តីន្រ្តីន្រ្តីទេទេ 20 សីសីហា
2019
ចំចំនួនួនប្រប្រហែហែល 475,085 នាក់ក់

ក្រុក្រុ ក្រុមការងារព្រំព្រំព្រំដែដែន
ក្រុក្រុក្រុមពលករតាមព្រំព្រំព្រំ ដែដែនដែដែលប្រើប្រើប្រើប្រើ Border
Pass ចូចូ លមកធ្វើធ្វើធ្វើការ ត្រូត្រូត្រូវបានអនុនុញ្ញាញ្ញាត
អោអោយធ្វើធ្វើធ្វើការរយៈយៈពេពេល 3 ខែខែក្នុក្នុក្នុងមួមួ យ
លើលើលើក ហើហើហើយនៅនៅពេពេលបច្ចុច្ចុច្ចុប្បប្បន្នន្ន នេះនេះនេះផុផុត
កំកំណត់ត់ធ្វើធ្វើធ្វើ ធ្វើការ ប៉ុប៉ុប៉ុន្តែន្តែន្តែ មិមិនអាចធ្វើធ្វើធ្វើធ្វើដំដំណើណើណើរ
ចេចេញទៅទៅក្រៅក្រៅក្រៅបានទេទេ
ចំចំនួនួនប្រប្រហាក់ក់ប្រប្រហែហែល 92,572 នាក់ក់

ការដំដំនើនើនើរការសម្រាម្រាប់ប់ក្រុក្រុក្រុម 1,2 និនិង 3
មានដំដំណើណើណើរការតាមលក្ខក្ខ ណៈណៈ MoU ពិពិសេសេសដូដូចជាក្រុក្រុក្រុមកាតពណ៌ណ៌ផ្កាផ្កា ឈូឈូ ក

ត្រូត្រូត្រូវដំដំណើណើណើរការអោអោយរួរួចរាល់ល់នៅនៅថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃទីទី 31 ខែខែមករាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2021
ីស
ត្រួត្រួត្រួ តពិពិនិនិត្យត្យប្រប្រថាប់ប់ត្រាវត្រាវីសា
ត្រួត្រួត្រួ តពិពិនិនិត្យត្យសុសុខភាព
ដាក់ក់លិលិខិខិតសុំសុំសុំធ្វើធ្វើធ្វើ ធ្វើការងារ

ក្រុក្រុក្រុម 2 និនិង 3 ដាក់ក់លិលិខិខិតសុំសុំសុំ
ចាប់ប់ផ្តើផ្តើផ្តើផ្តើមពីពីថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ
1 សីសីហា – 31 តុតុលា. ក្រុក្រុក្រុម
MoU គ្រគ្រប់ប់កំកំណត់ត់ 4 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ អាច
ធ្វើធ្វើធ្វើការបានបណ្តើណ្តើណ្តើណ្តើរៗសិសិនរហូហូ ត
ដល់ល់ 31 តុតុលា.
អាចធ្វើធ្វើធ្វើការបានដល់ល់ 31 មីមី
នា. 2022
តំតំលៃលៃសៀសៀសៀវភៅភៅការងារ1,900 បាត

ធ្វើធ្វើធ្វើការត្រួត្រួត្រួតពិពិនិនិត្យត្យសុសុខ
ភាពនិនិងធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងសុសុខ
ភាពនៅនៅ មន្ទីន្ទីន្ទីរពេពេទ្យទ្យរដ្ឋដ្ឋតែតែ
ប៉ុប៉ុប៉ុណ្ណោះណ្ណោះ
ណ្ណោះ ណ្ណោះ។ ថ្លៃថ្លៃថ្លៃពិពិនិនិត្យត្យសុសុខ
ភាព 1,000 บาท/2 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ (ពិពិ
និនិត្យត្យមួមួ យឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំម្តម្តង)
ធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងសុសុខភាព 3
ខែខែ 500 បាត
2 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 3,200 បាត

ស្នើស្នើស្នើ ស្នើសុំសុំសុំទិទិដ្ឋាដ្ឋា ការស្នាស្នាក់ក់នៅនៅរហូហូត
ដល់ល់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទីទី 31 ខែខែមីមីនាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2022
ប៉ុប៉ុប៉ុន្តែន្តែន្តែទិទិដ្ឋាដ្ឋា ការនឹនឹងត្រូត្រូត្រូវផ្តផ្តល់ល់ជូជូន
មិមិនលើលើលើសពីពី 1 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំក្នុក្នុក្នុងមួមួ យ
ដង
ថ្លៃថ្លៃថ្លៃសេសេវាទិទិដ្ឋាដ្ឋា ការ 1900 បាត
ក្នុក្នុក្នុងមួមួ យដង

ធ្វើធ្វើធ្វើកាតពណ៌ណ៌ផ្កាផ្កាឈូកឈូកឈូក

ធ្វើធ្វើធ្វើអត្តត្តសញ្ញាញ្ញាណប័ប័ណ្ណណ្ណ មិមិនមែមែនជា
សញ្ជាញ្ជាតិតិថៃថៃនៅនៅការិរិយាល័ល័យខេខេត្តត្តឬ
ការិរិយាល័ល័យសាខាខេខេត្តត្ត ឬ
នាយកដ្ឋាដ្ឋា នរដ្ឋដ្ឋបាលមូមូ លដ្ឋាដ្ឋា ន
នៅនៅតំតំបន់ន់ធ្វើធ្វើធ្វើ ធ្វើការ
ថ្លែថ្លែថ្លែអត្តត្តសញ្ញាញ្ញាណប័ប័ណ្ណណ្ណ 80 បាត
ចាប់ប់ផ្តើផ្តើផ្តើផ្តើម 1 គុគុម្ភះម្ភះ ម្ភះ. – 31 មីមីនា.
2021

លក្ខក្ខ ខណ្ឌណ្ឌ
ត្រូត្រូត្រូវតែតែជាពលករដែដែលពីពីមុមុនត្រូត្រូត្រូវបានអនុនុញ្ញាញ្ញាតឱ្យឱ្យរស់ស់នៅនៅ
និនិងធ្វើធ្វើធ្វើការនៅនៅប្រប្រទេទេសថៃថៃ ហើហើហើយមិមិនបានធ្វើធ្វើធ្វើដំដំណើណើណើរទៅទៅ
ក្រៅក្រៅក្រៅប្រប្រទេទេសទេទេ។
ការផ្លាផ្លាស់ស់ប្តូប្តូរនិនិយោយោជិ
ប្តូ
ជិកស្រស្របតាមលក្ខក្ខ ខណ្ឌណ្ឌ MoU

ការដំដំណើណើណើរការសំសំរាប់ប់ក្រុក្រុក្រុមពលករការងារតាមព្រំព្រំព្រំដែដែន (ប្រើប្រើប្រើប្រើច្រច្រកព្រំព្រំព្រំដែដែន)
ការងារតាមរដូដូវរឺ រឺធ្វើធ្វើធ្វើដំដំណើណើណើរត្រត្រលប់ប់ទៅទៅមក ស្នើស្នើស្នើ ស្នើសុំសុំសុំការអនុនុញ្ញាញ្ញាតឱ្យឱ្យធ្វើធ្វើធ្វើការស្រស្របតាមមាត្រាត្រាទីទី 64 នៃនៃច្បាច្បាប់ប់គ្រគ្រប់ប់គ្រគ្រងការងារបរទេទេស

ធា
វិវិនការរបស់ស់រ
ដ្ឋាដ្ឋាដ្ឋាភិភិបាល

មានវិវិធានការណ៍ណ៍ដើដើដើម្បីម្បីម្បីជំជំរុរុញការស្នាស្នាក់ក់នៅនៅនិនិងធ្វើធ្វើធ្វើការនៅនៅប្រប្រទេទេសថៃថៃជាបណ្តោះណ្តោះណ្តោះណ្តោះអាសន្នន្ន រហូហូតដល់ល់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទីទី 31 ខែខែ
មីមីនាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2022 ដែដែលអនុនុញ្ញាញ្ញាតអោអោយធ្វើធ្វើធ្វើការម្តម្តងបាន 3 ខែខែ តែតែត្រូត្រូត្រូវដំដំណើណើណើរការអោអោយរួរួចរាល់ល់នៅនៅថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទីទី 26 ខែខែ
កញ្ញាញ្ញាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2020 ។

ស្នើស្នើស្នើស្នើរសុំសុំសុំសៀសៀសៀវភៅភៅការងារារ
ដាក់ក់ពាក្យក្យសុំសុំសុំលិលិខិខិតការងារ
ក្នុក្នុក្នុងរយៈយៈពេពេល 31 ខែខែតុតុលា
ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2021។

លក្ខក្ខ ខណ្ឌណ្ឌដំដំណើណើណើរការ

ពិពិនិនិត្យត្យសុសុខភាព

ការសុំសុំសុំបន្តន្ត

ពិពិនិនិត្យត្យនៅនៅមន្ទីន្ទីន្ទីរពេពេទ្យទ្យរដ្ឋដ្ឋ
តែតែប៉ុប៉ុប៉ុណ្ណោះណ្ណោះ
ណ្ណោះ ណ្ណោះ
ថ្លែថ្លែថ្លែពិពិនិនិត្យត្យសុសុខភាព 500
បាត ថ្លែថ្លែថ្លែធានារ៉ារ៉ាប់ប់រង
សុសុខភាព 3 ខែខែ 500
បាត

នៅនៅពេពេលដាក់ក់ពាក្យក្យ
សុំសុំសុំលិលិខិខិតអនុនុញ្ញាញ្ញាត
ការងារលើលើលើកទីទីពីពីរត្រូត្រូត្រូវ
មានសំសំបុបុត្រត្របញ្ចាញ្ចា ក់ក់
ពីពីពេពេទ្យទ្យ

ត្រូត្រូត្រូវតែតែជាអ្នអ្ន កដែដែលធ្លាធ្លាប់ប់ទទួទួលបានការអនុនុញ្ញាញ្ញាតឱ្យឱ្យធ្វើធ្វើធ្វើការនៅនៅ
តំតំបន់ន់ព្រំព្រំព្រំដែដែន ធ្លាធ្លាប់ប់ទទួទួលបានប័ប័ណ្ណណ្ណ ការងារ មិមិនទាន់ន់បានធ្វើធ្វើធ្វើ
ដំដំណើណើណើរចេចេញពីពីប្រប្រទេទេសថៃថៃ
ធ្វើធ្វើធ្វើការបានចំចំពោះពោះពោះការងារកម្មម្មករនិនិងនៅនៅតាមផ្ទះផ្ទះផ្ទះតែបតែប៉ុណ៉ុណ៉ុណ្ណោះ្ណោះ្ណោះ្ណោះ។

ធ្វើធ្វើធ្វើដំដំណើណើណើរចូចូ លប្រប្រទេទេសសំសំរាប់ប់ពលករចំចំណាកស្រុក្រុក្រុក្រុក
វឌ្ឍឌ្ឍនភាពយោយោងទៅទៅតាមដំដំណោះណោះណោះស្រាស្រាយរបស់ស់មជ្ឈជ្ឈមណ្ឌណ្ឌលគ្រគ្រប់ប់គ្រគ្រងស្ថាស្ថា នភាព, Covid-19 (CUPC) 22 ខែខែកក្កក្ក ដាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2020
លក្ខក្ខ ខណ្ឌណ្ឌសម្រាម្រាប់ប់ធ្វើធ្វើធ្វើដំដំណើណើណើរចូលូលូល
ក្រុក្រុ ក្រុមពលករធ្វើធ្វើធ្វើដំដំណើណើណើរចូចូ លមក
1. ក្រុក្រុក្រុមពលករដែដែលមានទិទិដ្ឋដ្ឋការនិនិង
ប័ប័ណ្ណណ្ណ ការងារ ហើហើហើយបានធ្វើធ្វើធ្វើធ្វើទិទិដ្ឋាដ្ឋា ការត្រត្រឡប់ប់
ចូចូ លមកវិវិញ ហើហើហើយបានត្រត្រលប់ប់ទៅទៅផ្ទះផ្ទះផ្ទះ
ប្រប្រហែហែល 69,235 នាក់ក់

ក្រុក្រុ ក្រុមពលករធ្វើធ្វើធ្វើដំដំណើណើណើរចូចូ លមក
2. ក្រុក្រុក្រុមរង់ង់ចាំចាំការនាំនាំចូចូ ល MoU
និនិយោយោជកស្នើស្នើស្នើ ស្នើសុំសុំសុំនាំនាំចូចូ ល ប៉ុប៉ុប៉ុន្តែន្តែន្តែ មិមិន
អាចបន្តន្ត ដំដំណើណើណើរការទៅទៅទៀទៀទៀតបាន
ប្រប្រហែហែលទេទេ42,168 នាក់ក់
រយះយះពេពេលដំដំណើណើណើរការ
មិមិនមានការបញ្ជាញ្ជាក់ក់ច្បាច្បាស់ស់លាស់ស់ពីពី
គណកម្មម្មការគ្រគ្រប់ប់គ្រគ្រងកូកូវីវីដ និនិង
ក្រក្រសួសួ ងការងារទេទេ។

 ត្រូត្រូត្រូវតែតែទទួទួលបានវិវិញ្ញាញ្ញាបនប័ប័ត្រត្របញ្ជាញ្ជាក់ក់ថា
គាត់ត់អាចចូចូ លក្នុក្នុក្នុងព្រះព្រះព្រះរាជាណាចក្រក្របាន
និនិងមានលិលិខិខិតបញ្ជាញ្ជាក់ក់វេវេជ្ជជ្ជ សាស្រ្តស្រ្តស្រ្ត (Fit to
Travel)
 ក្រុក្រុក្រុមមានវីវីសាររីរីអិអិនទ្រីទ្រីទ្រី ត្រូត្រូត្រូវពិពិនិនិត្យត្យកូកូវីវីដភ្លាភ្លា មៗ
និនិងនៅនៅដោដោយទ្បែទ្បែទ្បែករយះយះពេពេល 14 ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ
 ក្រុក្រុក្រុម MoU នាំនាំចូចូ ល ពិពិនិនិត្យត្យកូកូវីវីដ+ពិពិនិនិត្យត្យសុសុខ
ភាព ទិទិញធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងសុសុខភាព នៅនៅដោដោយ
ទ្បែទ្បែទ្បែក 14 ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទទួទួលវីវីសា ទទួទួលសៀសៀសៀវភៅភៅការងារ

 ចូចូ លមកតាមខេខេត្តត្ត ស្រះស្រះស្រះកែកែវ ណងខាយ តាក
និនិងរាក់ក់ណង ដោដោយថៅថៅកែកែនិនិយោយោជក ចំចំណាយ
ក្នុក្នុក្នុងការធ្វើធ្វើធ្វើធ្វើតេតេស្តិ៍ស្តិ៍ ស្តិ៍និនិង ការឃុំឃុំឃុំខ្លួខ្លួ ខ្លួនអោអោយនៅនៅ
ដោដោយទ្បែទ្បែទ្បែក14 ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ប្រប្រហែហែល 13,200-19,300
បាត ក្នុក្នុក្នុងពលករ 1 នាក់ក់។ និនិយោយោជិជិកជាអ្នអ្ន ក
ទទួទួលខុខុសត្រូត្រូត្រូវ

មតិតិគណៈណៈរដ្ឋដ្ឋ មន្រ្តីន្រ្តីន្រ្តីអនុនុម័ម័តសំសំណងប្រាប្រាក់ក់ចំចំណូណូ ល សំសំរាប់ប់អ្នអ្ន កដែដែលមានធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងមិមិនលើលើលើសពីពី 6 ខែខែ
ដំដំណោះណោះណោះស្រាស្រាយគណៈណៈរដ្ឋដ្ឋមន្រ្តីន្រ្តីន្រ្តីន្រ្តី 21កក្កក្ក ដា 2020 លទ្ធទ្ធ ផលនៃនៃការពិពិចារណារបស់ស់គណៈណៈកម្មាម្មាធិធិការត្រួត្រួត្រួតពិពិនិនិត្យត្យការចំចំណាយប្រាប្រាក់ក់កម្ចីម្ចីម្ចី

ក្រុក្រុ ក្រុមគោគោលដៅដៅ
អ្នអ្ន កដែដែលមានធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងតាមមាត្រាត្រា
33 ដែដែលគ្មាគ្មា នការងារធ្វើធ្វើធ្វើឬត្រូត្រូត្រូវបញ្ឈញ្ឈប់ប់
ហើហើហើយមិមិនទទួទួលបានសំសំណងពីពីបេបេឡា
ជាតិតិសន្តិន្តិន្តិសុសុខសង្គង្គ មក្នុក្នុក្នុងករណីណីគ្មាគ្មា ន
ការងារធ្វើធ្វើធ្វើ ដោដោយសារការចូចូ លរួរួម
វិវិ ភាគទានមូមូល និនិធិធិមិមិននទាន់ន់បង់ង់គ្រគ្រប់ប់
ពេពេល 6 ខែខែ

ចំចំនួនួនអ្នអ្នកដែដែលមានធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងរង
អ្នអ្ន កមានធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងដែដែលទទួទួលបាន
សំសំណងលើលើលើកនេះនេះនេះ ចំចំនួនួន 59,776 នាក់ក់

A

C

B

សំសំណងទទួទួលបាន
បានទទួទួលសំសំណង 5,000 បាត រយះយះ
ពេពេល 3 ខែខែ (មិមិថុថុនា. -សីសីហា. 2020)
ចំចំនួនួន 15,000 បាត ដោដោយបង់ង់តែតែម្តម្តង

D
រយះយះពេពេលវេវេលាដំដំណើណើណើរការនិនិងការណែណែនាំនាំ
នៅនៅពេពេលដែដែលមូមូ លនិនិធិធិសន្តិន្តិន្តិសុសុខសង្គង្គ ម
បានទទួទួលប្រាប្រាក់ក់ពីពីក្រក្រសួសួ ងហិហិរញ្ញញ្ញ វត្ថុត្ថុត្ថុ នឹនឹង
ធ្វើធ្វើធ្វើការផ្ទេផ្ទេផ្ទេរប្រាប្រាក់ក់ទៅទៅក្នុក្នុក្នុងគណនីនីរបស់ស់
អ្នអ្ន កដែដែលមានធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងតែតែម្តម្តង

គោគោលការណ៍ណ៍ណែណែនាំស
នាំ ម្រាម្រាប់ប់ការលក់ក់ប័ប័ណ្ណណ្ណធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងសុសុខភាពសម្រាម្រាប់ប់ពលករចំចំណាកស្រុស្រុស្រុកដែដែលមានប័ប័ណ្ណណ្ណការងារអស់ស់សុសុពលភាព
វិ
វិ
ញ
ប៉ុប៉ុប៉ុន្តែន្តែន្តែមិមិនអាចវិលត្រត្រឡប់ប់
ទៅទៅប្រប្រទេទេសកំកំណើណើណើតវិវិដោដោយសាររផលប៉ះប៉ះប៉ះពាល់ល់នៃនៃការរីរី
ករាលដាលនៃនៃជំជំងឺងឺកូកូ រូរូណា 2019 រឺរឺ រឺ កូកូ វិដ-19

ធា
វិវិនការណ៍ណ៍ចុចុង
ក្រោក្រោក្រោយរបស់ស់ក្រក្រសួសួងសុសុខាភិភិបាលចុះចុះចុះថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃទីទីទី 17 ខែខែកក្កក្ក ដាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2020

ក្រុក្រុក្រុមរង់ង់ចាំចាំធ្វើធ្វើធ្វើកាតពណ៌ណ៌ផ្កាផ្កាឈូឈូក
• ពន្យាន្យារអាយុយុនៃនៃលិលិខិខិតបញ្ជាញ្ជាក់ក់វេវេជ្ជជ្ជ សាស្រ្តស្រ្តស្រ្តដើដើដើម
រហូហូ តដល់ល់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទីទី 30 ខែខែវិវិច្ឆិច្ឆិកាឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ 2020
• លក់ក់ការធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងសុសុខភាពស្រស្របតាមល័ល័ក្ខក្ខ
ខ័ខ័ណ្ឌណ្ឌដែដែលប្រប្រកាសដោដោយក្រក្រសួសួ ងសុសុខាភិភិបាល
(លក់ក់មុមុនពេពេលត្រួត្រួត្រួតពិពិនិនិត្យត្យ)
• អាជីជីវកម្មម្មដែដែលមិមិនចូចូ លក្នុក្នុក្នុងសន្តិន្តិន្តិសុសុខសង្គង្គ ម
លក់ក់ធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងសុសុខភាពរយៈយៈពេពេល 2 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ
3600 បាត
• អាជីជីវកម្មម្មដែដែលចូចូ លក្នុក្នុក្នុងសន្តិន្តិន្តិសុសុខសង្គង្គ ម ទិទិញ
ធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងសុសុខភាពរយៈយៈពេពេល 3 ខែខែ (ក្នុក្នុក្នុង
ករណីណីធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងដើដើដើមអស់ស់សុសុពលភាពអាច
បន្តន្ត ទិទិញបានតាមល័ល័ក្ខក្ខ ខ័ខ័ណ្ឌណ្ឌ)

ក្រុក្រុក្រុម MoU គ្រគ្រប់ប់4 ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំ
• អាចប្រើប្រើប្រើប្រើលិលិខិខិតបញ្ជាញ្ជាក់ក់វេវេជ្ជជ្ជ សាស្រ្តស្រ្តស្រ្តដែដែល
ចេចេញមិមិនលើលើលើសពីពីមួមួ យឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំរហូហូតដល់ល់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ ទីទី
31 ខែខែកក្កក្ក ដាឬដូដូចដែដែលបានប្រប្រកាស
ដោដោយគណៈណៈរដ្ឋដ្ឋមន្រ្តីន្រ្តីន្រ្តីន្រ្តី
• លក់ក់ធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងសុសុខភាពរយៈយៈពេពេល 3 ខែខែ
ជាការត្រួត្រួត្រួតពិពិនិនិត្យត្យសុសុខភាព 500 បាត
និនិងធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងសុសុខភាព 500 បាត
• ក្រុក្រុក្រុមពលករតាមព្រំព្រំព្រំដែដែនយោយោងតាម
មាត្រាត្រា 64 នៃនៃច្បាច្បាប់ប់គ្រគ្រប់ប់គ្រគ្រងពលករ
បរទេទេស ប្រប្រសិសិនបើបើបើមានលិលិខិខិតបញ្ជាញ្ជា ក់ក់វេវេជ្ជជ្ជ
សាស្រ្តស្រ្តស្រ្តមុមុនដែដែលមានអាយុយុមិមិនលើលើលើសពីពី ១
ឆ្នាំឆ្នាំឆ្នាំមិមិនចាំចាំបាច់ច់ធ្វើធ្វើធ្វើ ធ្វើការពិពិនិនិត្យត្យម្តម្តងទៀទៀទៀត
ឡើឡើឡើយ។ អាចទិទិញធានារ៉ារ៉ាប់ប់រងសុសុខភាពរ
យៈយៈពេពេល 3 ខែខែ 5០០ បាត បានភ្លាភ្លា មៗ

