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ព្រដំែននដូែលសេឡងន់ងឹសបើកសឡើងែញិជាែណំាកក់ាលចាបរ់ថី្ងៃទ២ី៧ ដែកមុ្ភៈ 
០៣ កមុ្ភៈ ២០២២ 

ដែនការតភ្ជា ប់សឡើងែិញរបេ់រដ្ឋា ភិបាលនឹងសោយព្បជាជននូដែលសេឡង់ និងអ្នកកានទ់ិដ្ឋា ការ
េំខាន់ៗទំងអ្េ់ោចចាប់សែតើម្ចូលព្បសទេកនងុរយៈសរលបីដែខាងម្ែុសនេះ។ 

• ព្រំដែនរបេ់សយើងនងឹសបើកសឡើងែិញេព្ាបជ់នជាតិនដូែលសេឡង់ដែលបានចាកវ់៉ា ក់
សំង រីអ្ូស្ត្សត លីសៅសា៉ោ ង ១១:៥៩ យប់ ថ្ងៃទី ២៧ ដែកុម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០២២។ 

• សយើងនឹងសបើកសឡើងែិញេព្ាប់ព្បជាជននូដែលសេឡង់សៅទូទំងរិភរសោក សៅថ្ងៃទី 
១៣ ដែម្ីនា ឆ្ន ំ ២០២២។ 

• Managed Isolation and Quarantine (MIQ) ព្តូែបានែកសចញ
េព្ាប់អ្នកស្វើែំស ើរភ្ជគសព្ចើនសៅកនុងការតភ្ជា ប់សឡើងែិញជាែំណាក់កាល ជំនួេ
សដ្ឋយការដ្ឋក់ែលនួដ្ឋច់សដ្ឋយដឡករីសគសដ្ឋយែលនួឯងនិងការស្វើសតេតសៅសរលម្កែល។់ 

• MIQ បនតេព្ាប់អ្នកដែលម្ិនបានចាក់វ៉ា ក់សំង 
• ដែនការ ៥ ជំហានែតល់ោទភិ្ជរែល់រលរែានូដែលសេឡង់ដែលែិលព្តលបម់្កែិញ 
និងនាមំ្កនូែការសបើកសឡើងែិញនូែព្បសភទទិដ្ឋា ការេំខាន់ៗកនងុរយៈសរលព្តឹម្ដតជាង 5 
េបាត ហ៍ប៉ោុសណាណ េះ សែើម្បីសដ្ឋេះព្សយបញ្ហា កងវេះបគុគលកិ។ 

• ព្បសភទទិដ្ឋា ការបដនែម្សទៀតនងឹសបើកសឡើងែិញកនុងឆ្ន ំសនេះ សែើម្បីជួយរសនលឿនការសត រសេែា
កិចចសឡើងែិញ 
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ព្រំដែននូដែលសេឡង់នងឹសបើកសឡើងែិញេព្ាប់ Kiwis ដែលបានចាកវ់៉ា ក់សងំ និង
អ្នកែំស ើរដែលានេិទធិ សែេងសទៀតរអី្ូស្ត្សត លីសៅសា៉ោ ង  ១១:៥៩ យប់ថ្ងៃទី ២៧ 
ដែកុម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០២២ នងិេព្ាប់ព្កមុ្ែចូគ្នន រទីូទងំរិភរសោកសៅ រីរេបាត ហ៍
សព្កាយម្កសៅថ្ងៃទី ១៣ ដែម្ីនាឆ្ន ំ ២០២២ ។ 
 
ដែនការតភ្ជា ប់សឡើងែិញរបេ់រដ្ឋា ភិបាលនឹងសោយព្បជាជននូដែលសេឡង់ និងអ្នកកាន់
ទិដ្ឋា ការេំខាន់ៗ ទងំអ្េ់ោចចាប់សែតើម្ចូលព្បសទេកនុងរយៈសរលបីដែខាងម្ែុសនេះ 
ដែលនឹងជួយសត រសេែធកចិច និងជួយសដ្ឋេះព្សយបញ្ហា កងវេះបគុគលកិ។ 
 
សនេះគឺជាដែនការដែលព្តូែបានបសងកើតយ៉ោ ងយកចតិតទកុដ្ឋកប់ំែតុ ដែលជំនេួ 
managed isolation and quarantine (MIQ) េព្ាប់អ្នកែំស ើរ
ភ្ជគសព្ចើន ែ ៈសរលដែលធានាថាសយើងរកាែិធានការបនតសែើម្បីកាត់បនែយការរីករាល
ដ្ឋលថ្ន COVID-19 សៅកនងុេហគម្ន៍របេ់សយើងរជីនម្កែល់ងមីៗ ។ 
 
ជាម្ួយនងឹ ៩៤% ថ្នចនំួនព្បជាជនរបេ់សយើងបានចាក់វ៉ា ក់សំងសរញសលញ សហើយ 
៩២% ថ្នអ្នកដែលានោយុសលើេរី ១៨ ឆ្ន ឥំឡូែសនេះានេទិធិទទួលបានែូេជំរុញ
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សៅចុងដែកមុ្ភៈ វែល់សរលដែលព្តូែផ្លល េប់តូរ សៅកនុងការស្លើយតបនឹង COVID-
19 សែើម្បីសផ្លត តសលើការតភ្ជា ប់សឡើងែិញ និងការសត រសឡើងែិញ។ 
 
តាម្រយៈការកាត់បនែយគាល តសែើម្បទីទួលបានែូេជំរញុម្ក  ៣ ដែ សយើងកំរងុធានា
ថាសយើងឈានែលអ់្ព្តាទទួលបានែូេជំរុញែពេប់ំែតុតាម្ការដែលោចស្វើបានម្នុ
សរលសបើកែំស ើរការសឡើងែិញសរញសលញ។ 
 
សៅសរលដែលសយើងចាប់សែតើម្សបើកព្រំដែនរបេ់សយើងសឡើងែិញ សយើងនឹងកាល យជា
ព្បសទេម្ួយកនុងចំសណាម្ព្បសទេដែលទទួលថាន ំបង្កក រ និងែូេជំរុញសព្ចើនបែំុតសៅសលើ
រិភរសោក សហើយព្កបែ័ ឌ ការពារ COVID-19 នឹងព្តូែបានបសងកើតសឡើងយ៉ោ ង
លអកនុងការជួយព្គប់ព្គងការរាតតាតថ្នជំងឺ COVID-19។ 
 
ដែនការរបេ់សយើងានបញ្ចូល ការការពារសែើម្បីជួយព្គប់ព្គងហានិភ័យែូចជា សម្សរាគ
បំដលង ងមីៗនាសរលអ្នាគត (future variants)។ 
 
ែិ្ីសព្េតជាែំណាក់កាលសែើម្បីសបើកសឡើងែិញកាតប់នែយហានិភ័យថ្នការសកើនសឡើងថ្ន
ករ ី្លង ែ ៈសរលដែលែតល់ោទិភ្ជរែល់ការែិលព្តឡប់របេ់ជនជាតនិូដែលសេ
ឡង់ និងការហូរចូលជាចាំបាច់ថ្នបុគគលិកជនំាញ។ 
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ការាន MIQ េព្ាបអ់្នកែំស ើរព្គប់រូប គឺជាការកំ ត់បសណាត េះោេននេព្ាប់
សរលដែលគ្នម ននរណាាន ក់កនងុចំសណាម្រកួសយើងានការការពារ។ ព្បជាជននូដែលសេ
ឡង់ព្តូែការភ្ជា ប់ទំនាក់ទនំងគ្នន សៅែិញសៅម្ក។ ព្គសួរ និងម្ិតតភ័កតិព្តូែការជបួជុគំ្នន
សឡើងែិញ។ោជីែកម្មរបេ់សយើងព្តូែការអ្នកជនំាញសែើម្បីរីកចសព្ម្ើន។ អ្នកនាំសចញព្តូែស្វើ
ែំស ើរសែើម្បីស្វើការតភ្ជា បង់មី។ 

ជំហាន សរលសែោ អ្នកស្វើែំស ើរ 
១ ចាប់រីសា៉ោ ង ១១:៥៩ 

យប់ ថ្ងៃោទតិយ ២៧ 
កុម្ភ: ២០២២ 

• សបើកសឡើងែិញចំសពាេះជនជាតនិូដែលសហេឡង់ 
និងអ្នកស្វើែំស ើរដែលានេទិធិសែេងសទៀត
សៅសព្កាម្ការកំ ត់ព្រំដែនបចចុបបនន (ឧ. 
អ្នកែំស ើរដែលទទួលបានការសលើកដលងព្រំ
ដែន) ម្ករអី្ូស្ត្សត លី 

២ ចាប់រីសា៉ោ ង ១១:៥៩ 
យប់ ថ្ងៃោទតិយ ១៣ 
ម្ីនា ២០២២ 

• សបើកសឡើងែិញចំសពាេះជនជាតនិូដែលសេឡង់ 
និងអ្នកស្វើែំស ើរដែលានេទិធិសែេងសទៀត 
សៅសព្កាម្ការកំ ត់ព្រំដែនបចចុបបននរីជុំែិញ
រិភរសោក 

• សបើកឱ្យកម្មករជនំាញដែលរកបានយ៉ោ ងសហាច
ណាេ់ ១.៥ ែងថ្នព្បាក់ឈ្នួលម្្យម្ 
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• សបើកេំរាប់ Working Holiday 
Scheme visas 
 

៣ ចាប់រីសា៉ោ ង ១១:៥៩ 
យប់ ថ្ងៃអ្ង្កគ រ ១២ សម្
ស ២០២២ 

• សបើកេព្ាបអ់្នកកាន់ទដិ្ឋា ការបសណាត េះោេនន
សៅសព្ៅព្បសទេបចចុបបនន ដែលសៅដតោច
បំសរញតព្ម្ូែការទិដ្ឋា ការដែលពាក់រន័ធ។ 

• សបើកែលន់ិេេិតអ្នតរជាតិរហូតែល់ ៥០០០ 
នាក់េព្ាប់្ ាេទី ២ 

• ការសលើកដលងបដនែម្េព្ាបក់ាល ំងរលកម្ម
េំខាន់ៗដែលម្និបានព្បាក់ឈ្នួល ១.៥ ែង
ថ្នព្បាក់ឈ្នួលម្្យម្នងឹព្តូែបានរិចារណា 

៤ ដែកកកដ្ឋ ២០២២ 
 
 

• សបើកេំរាប់អ្នកែំស ើរទូសៅរអី្ូស្ត្សត លី 
• សបើកេព្ាប់ការស្វើែំស ើរសលើកដលងទដិ្ឋា ការ 
• ទិដ្ឋា ការការង្កររីនិសយជកដែលានការ
ទទួលសគ ល់ (Accredited 
Employer Work Visa) នឹងសបើក 
ានន័យថាការសលើកដលងព្រំដែនចំសពាេះ
បុគគលកិដែលានជំនាញ និងបុគគលកិេុខាភិ
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បាលោចព្តូែបានលុបសចាលជាែំណាក់កា
ល។ 

៥ ដែតុោ ២០២២ • ព្រំដែនសបើកសឡើងែិញយ៉ោ ងសរញសលញចំសពាេះ
សភញៀែម្ករីព្គប់ទិេទីកនងុរភិរសោក សហើយ
ព្បសភទទិដ្ឋា ការទំងអ្េ់នងឹសបើកសឡើងែិញ
យ៉ោ ងសរញសលញ 

 

ជហំានទ ី១ នងិ ជហំានទ ី២ 

ចាប់រីថ្ងៃទី ២៧ ដែកុម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០២២ ជនជាតិនូដែលសហេឡង់ និងអ្នកស្វើែំស ើរដែលាន
េិទធិដែលបានចាកវ់៉ា ក់សងំរួចរាល់ សហើយម្ករីព្បសទេអ្ូស្ត្សត លីនងឹោចចូលព្បសទេនូដែល
សេឡង់សដ្ឋយម្ិនចាំបាច់សន ក់សៅកនុង MIQ សហើយរីរេបាត ហ៍សព្កាយម្កចាបរ់ីថ្ងៃទី ១៣ 
ដែម្ីនា ឆ្ន ំ ២០២២ ជនជាតិនូដែលសេឡង់ និងអ្នកស្វើែំស ើរដែលានេទិធិម្ករជីុំែិញរិភរ
សោកនឹងោចព្តលប់ម្កែទេះែិញបាន។ 

ែ ៈសរលដែលអ្នកែំស ើរនឹងដលងព្តូែការសន ក់សៅកនុង MIQ សយើងកំរងុរកាែិធានការ
ព្រំដែន សែើម្បីកាតប់នែយការរីករាលដ្ឋលថ្នសម្សរាគ។ 

លកខែ ឌ តព្ម្ូែឱ្យសៅដ្ឋច់សដ្ឋយដឡករីសគសដ្ឋយែលនួឯងេព្ាប់អ្នកស្វើែំស ើរនឹង្លុេះបញ្ហច ងំរី
ែិ្ីដែលសយើងអ្នុែតតចំសពាេះអ្នកដែកពាក់រនធ័នងឹអ្នក្លង សៅនូដែលសេឡង់។ 
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សនាេះានន័យថាតព្ម្ូែការបចចុបបនន ១០ ថ្ងៃ ប៉ោុដនតវនងឹធាល កច់ុេះម្កព្តឹម្ ៧ ថ្ងៃសៅសរលដែល
សយើងបតូរសៅែំណាក់កាលទី ២ ថ្នដែនការការពារជងំឺរាតតាតរបេ់សយើងសៅសរលដែលករ ី
សកើនសឡើង។ 

តព្ម្ូែការដ្ឋក់សោយដ្ឋច់សដ្ឋយដឡកនឹងព្តូែបាន ព្តួតរិនិតយជាព្បចាំ សហើយសយើងរំរងឹថាវនឹង
កាត់បនែយ។ ការសបើកសឡើងែិញេព្ាប់សភញៀែសទេចរដែលម្និចាំបាចា់នទិដ្ឋា ការ ក៏ទនំងជា
ព្តូែបានរសនលឿនែងដែរ សដ្ឋយដែកកកដ្ឋគឺជាកាលបរិសចេទដែលយូរបំែតុ ដែលសយើងរំរងឹថានងឹ
សកើតសឡើង។ 

អ្នកែំស ើរម្កែលទ់ំងអ្េ់នងឹព្តូែបានែតល់ការស្វើសតេតអ្ងទ់ីដហេនរហ័េចនំួនបីសៅោកាេ
យនដ្ឋា ន  ម្ួយេរំាប់សព្បើសៅថ្ងៃ ០/១ ម្ួយសទៀតេំរាប់សព្បើសៅថ្ងៃ ៥/៦ សហើយម្យួសទៀតេំ
រាប់ទកុបំរងុ។ 

ែិ្ីសព្េតសនេះាននយ័ថា សយើងនងឹបនតកំ ត់អ្តតេញ្ហា  អ្នក្លង ដែលចូលតាម្ព្រំដែន 
និងទប់សក ត់ការពាក់រនធ័ជាទូលំទូោយរបេ់រកួសគជាម្ួយេហគម្ន៍។ 

សលើេរីសនេះ សយើងនងឹបនតស្វើចំណាត់ថាន ក់ដហេនទងំម្ូល (whole genome 
sequence) អ្នកដែលព្តលប់ម្កែិញទំងអ្េ់ ដែលស្វើសតេតែិជាាន សែើម្បីកំ តអ់្តត
េញ្ហា   និងស្លើយតបយ៉ោ ងរហ័េចំសពាេះ សម្សរាគបដំលង (variants) ងមី។ 
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ជហំានទ ី៣ សៅ ជហំានទ ី៥ 

ដែនការសនេះតំណាងឱ្យការសបាេះជំហានសៅម្ុែយ៉ោ ងេំខាន់កនងុការសដ្ឋេះព្សយបញ្ហា ជនំាញ 
និងកងវេះកាល ំងរលកម្ម និងបសងកើនសលបឿនថ្នការសត រសេែាកចិចរបេ់សយើង។ 

ការសបើកព្រំដែនសឡើងែិញចំសពាេះអ្នកកានទ់ិដ្ឋា ការជាសព្ចើនគឺជាដែនកម្ួយែ៏េំខាន់សៅកនងុដែនការ
របេ់សយើងកនងុការកសងសឡើងែិញសព្កាយរី COVID-19 ។ 

ចាប់រីថ្ងៃទី ១៣ ដែម្នីា ឆ្ន ំ ២០២២, សៅេល់ដតជាង 5 េបាត ហ៍សទៀតប៉ោុសណាណ េះ, សយើង
នឹងចាប់សែតើម្សបើកែំស ើរការសឡើងែិញនូែ Working Holiday Visa schemes។ 

សនេះនឹងែគតែ់គងក់ម្មករដែលព្តូែការជាបនាទ ន់េព្ាប់ែិេ័យសទេចរ ៍ បែេិណាា រកិចច ព្ស 
និងសកែបបកម្ម ព្រម្ទំងែតល់ការចំណាយរបេ់សភញៀែសទេចរ ៍ដែលព្តូែការយ៉ោ ងសព្ចើន។ 

ចាប់រីថ្ងៃទី ១៣ ដែម្នីា ឆ្ន ំ ២០២២ ែងដែរ សយើងកំរងុេព្ម្ួលែំស ើរការដ្ឋក់ពាកយេុំ
េព្ាប់ការសលើកដលងព្រំដែនរបេអ់្នកស្វើការេំខាន ់(critical worker )។ 

កម្មករជំនាញដែលានការែតល់ជនូការង្ករដែលែតល់ព្បាក់ឈ្នួលយ៉ោ ងសហាចណាេ់ ១.៥ ែង 
ជំនួេឱ្យរីរែង ព្បាក់ឈ្នលួម្្យម្នងឹោចចូលម្កសដ្ឋយម្ិនចាំបាចប់ង្កា ញថាជំនាញរបេ់រកួ
សគម្ិនោចរកបានសៅនូដែលសេឡង់។ 
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ម្ុនសរល COVID-19 នូដែលសេឡង់សចញទដិ្ឋា ការអ្នកសទេចរជាងម្ួយោននាក់កនងុ
ម្ួយឆ្ន ំ។ 

អ្វីដែលព្តូែបានព្បកាេសៅថ្ងៃសនេះគឺអ្រំីការសព្តៀម្ែលនួកនុងជំហានដែលោចព្គប់ព្គងបានសែើម្បី
សបើកសឡើងែិញយ៉ោ ងសរញសលញសដ្ឋយេុែតែិភ្ជរតាម្ដែលោចស្វើសៅបានសែើម្បីឱ្យសយើងរេ់សៅ
ជាម្ួយនងឹជងំឺ COVID-19 ប៉ោុដនតម្និព្តូែបានព្គបេងកត់សដ្ឋយវសឡើយ។ 

 


