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សេចក្តីជូនដំណឹងអំពវីិធានការនានារបេប់្បសេេជាេមាជិក្អាស៊ា ន  
ក្នងុការេប់សា ត់ការរកី្រាលដាលននជំងឺក្វូដី១៩  

(ធ វ្ីបច្ចុបបន្នភាពធៅថ្ងៃទី២៩ ខែធេសា ឆ្ន ២ំ០២០) 
------- 

 ១.  ប្បធទសប្បរយុធេ 

  ក)  ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ អ្នកដំធេីរទំងអ្ស់ខដលធៅកាន់្ប្បធទសប្បរុយធេ  
តាេចំ្េតអាកាសយាន្ដ្ឋា ន្អ្ន្តរជាតិប្បរុយធេ តប្េូវឲ្យសថិតកនុ ងច្តាត ឡីស័ករយៈធពល 
១៤ថ្ងៃ ធៅតាេេជ្ឈេេឌ លប្តួតពិនិ្តយខដលបាន្កំេត់ទុក។ 

  ែ)  ប្កសួងេហាថ្ទៃប្បរុយធេ បាន្បប្េួញរយៈធពលធ ៉ោ ងការងារធៅចំ្នុ្ច្ប្តួតពិនិ្តយអ្ធនាត ប្បធវសន៍្ 
ទលូ វធោក ពីធ ៉ោ ង៦ប្ពឹក ដល់ធ ៉ោ ង៨យប់ (េុន្ ន្វធិាន្ការេ៍ ចាប់ធទដីេពីធ ៉ោ ង៦ប្ពឹក 
ដល់ធ ៉ោ ង១០យប់) ធដ្ឋយបាន្ចាប់ធទតីេកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០។  

  គ)  េិន្អ្នុ្ញ្ញា តធអាយ ន្ការជ្ួបជំុ្ធៅតាេតំបន់្ហាេឃាត់ ធ ីយការបំពាន្ធលីរយៈកាល
កំេត់ច្តាត ឡីស័កខដលទៃុយនឹ្ងច្ាប់ប្បឆ្ំងធោគោតតាត ប្តូវប្បឈេការពិន័្យ១េុ៉ឺន្
ដុល្លល រប្បរុយធេ ឬជាប់ពន្ធនាោររ ូតដល់៦ខែ ឬអាច្រងការពិន័្យនិ្ងទទលួធទសរេួោន ។  

  ឃ) ប្កសួងសុខាភិបាលប្បរុយធេ បាន្ធច្ញនូ្វការខេនាដូំច្ខាងធប្កាេ៖ 
 កនុងករេីសុែភាពេិន្លអ កំុធច្ញធៅតំបន់្សាធារេៈ 
 ធជ្ៀសវាងតំបន់្ ន្េនុ្សសធប្ចី្ន្ 
 កំុធរៀបចំ្ពិ្ីជ្បួជំុ្ ឬចូ្លរេួកេមវ ិ្  ីឬការប្បេូលទដុ ំណាេយួ 
 កនុងករេីច្តាត ឡស័ីក ប្តូវខតធោរពឱ្យបាន្ប្តឹេប្តូវ។ 

  ង) ធសនីកិច្ចស ការេ៍ពីវស័ិយឯកជ្ន្ ដូច្ខាងធប្កាេ៖ 
 ហាេបងខំនិ្ធយាជិ្កធៅសុំលិែិតបញ្ញា ក់សុែភាពពីធពទយ 
 ហាេកាត់បន្ថយរយៈធពលឈប់សប្ កប្បចាឆំ្ន  ំ កាត់ប្បាក់ធបៀវតស ពីនិ្ធយាជិ្កខដល
សថិតកនុងច្តាត ឡស័ីក ឬសថិតធៅកនុងការធៅ ន ក់ឯងខដលបាន្កំេត់។  

  ច្) ធៅថ្ងៃទី០១ ខែធេសា ឆ្ន ២ំ០២០ ប្កសួងការបរធទសប្បរុយធេ បាន្ពន្យល់ពីវធិាន្ការនានា     
 ចំ្ធពាោះជ្ន្បរធទសខដលសាន ក់ធៅ និ្ងធ វ្ីការកនុងប្បធទសប្បរុយធេ ដូច្ខាងធប្កាេ៖  

 ផ្អអ កេិន្ទតល់ទិដ្ឋា ការធពលេកដល់ប្បរុយធេ(Visa on arrival)។  
 ផ្អអ កេិន្ទទួលពាកយធសនីសុំការអ្នុ្ញ្ញា តេកទសសន្កិច្ចដល់សិសស និ្សសតិ និ្ងអ្នកធៅ 
ជាេយួ រេួទងំពាកយសុំខដលនាយកដ្ឋា ន្អ្ធនាត ប្បធវសន៍្បាន្ទទលួរចួ្េកធ យី។ 
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 ផ្អអ កោល់ឯកសារអ្នុ្ញ្ញា តទងំអ្ស់ដល់សិសស និ្សសតិ និ្ងអ្នកធៅជាេួយ ខដលធច្ញ
ធដ្ឋយសាថ ន្ធបសកកេមប្បរុយធេធៅបរធទស។  

 ផ្អអ កេិន្ទតល់ការេកបំធពញទសសន្កិច្ចចំ្ធពាោះោល់ពាកយសុំ ខដលបាន្ឯកភាពរចួ្ធ យី
ពីនាយកដ្ឋា ន្អ្ធនាត ប្បធវសន្៍។ 

 ជ្ន្បរធទសខដលបាន្ទទួលការអ្នុ្ញ្ញា តចូ្លប្បធទសប្បរុយធេ ធ ីយបច្ចុបបន្នសថិត
ធៅកនុ ងប្បធទសធដីេរបស់ែលួន្ ប្តូវបាន្ធលីកទឹកចិ្តតឲ្យពន្ារការធ វ្ី ដំធេី រចូ្ល
ប្បធទសប្បរុយធេ។ 

 ជ្ន្បរធទសខដលទទួលបាន្ទិដ្ឋា ការធច្ញចូ្លធប្ចី្ន្ដង ធ ីយខដលបច្ចុបបន្នកំពុង
សថិតកនុងប្បធទសធដីេរបស់ែលួន្ ប្តូវពន្ារការធ វ្ីដំធេីរចូ្លធៅប្បធទសប្បរុយធេ៕ 

 

 ២.  សាធារេរដាឥេឌូ ធន្សុ ី

  - រដ្ឋា ភិបាលឥេឌូ ធន្សុី បាន្ផ្អអ កេិន្ឱ្យចូ្លជាបធណាត ោះអាសន្ន ចំ្ធពាោះប្បធទសខដល ន្ 
កិច្ចប្ពេធប្ពៀង សដីពីការធលីកខលងទិដ្ឋា ការជាេួយប្បធទសឥេឌូ ធន្សុី រេួបញ្ចូ លទំងអ្នក 
កាន់្លិែិតឆ្លងខដន្ការទូត និ្ងទលូវការ។ ការអ្នុ្វតតវធិាន្ការខាងធលី បាន្ចូ្លជា្រ ន្ធៅថ្ងៃ
ទី២០ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ ធដ្ឋយ ន្រយៈធពលេួយខែឬរ ូតដល់ ន្ការជូ្ន្ដំេឹង 
ជាងមី៕ 

 

 ៣. សាធារេរដាប្បជា្ិបធតយយប្បជា និ្តឡាវ 

  - រដ្ឋា ភិបាលឡាវបាន្សធប្េច្ផ្អអ កេិន្ឱ្យចូ្លប្បធទសឡាវជាបធណាត ោះអាសន្ន ចំ្ធពាោះប្បធទស 
ខដល ន្កិច្ចប្ពេធប្ពៀងសតីពីការធលីកខលងទិដ្ឋា ការជាេួយប្បធទសឡាវ ធលីកខលងខត 
អ្នកកាន់្លិែិតឆ្លងខដន្ការទូត និ្ងទលូវការ។ 

  - ការអ្នុ្វតតវធិាន្ការខាងធលីធន្ោះ ចូ្លជា្រ ន្ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០ តធៅ 
ធដ្ឋយ ន្រយៈធពល១ខែ ឬ រ ូតដល់ ន្ការជូ្ន្ដំេឹងសារជាងមី។ 

  -  ធៅថ្ងៃទី២៥ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០ នាយករដាេន្រន្តីឡាវបាន្ដ្ឋក់ធច្ញវធិាន្ការចំ្ន្ួន្៦ចំ្េុច្ 
ធដីេបបីងាា រជំ្ង៉ឺCOVID-19 ៖  
 ពលករខដលវលិប្តលប់ពីធប្ៅប្បធទស ប្តូវដ្ឋក់ឲ្យតាេដ្ឋន្សុែភាពធៅទៃោះចំ្ន្នួ្១៤ថ្ងៃ។ 
 ពលរដាប្តូវអ្នុ្វតតវធិាន្ការការពារែលួន្និ្ងអ្នាេ័យឲ្យបាន្ខាា ប់ែាួន្។ 
 ផ្អអ កការជ្ួបជំុ្និ្ងការចូ្លរួេប្បជំុ្នានា និ្ងអ្នុ្ញ្ញា តឲ្យបុគគលិកបំធពញការងារពីទៃោះ 
តាេរយៈទូរសពៃនិ្ងអីុ្ន្ ៉្ឺធេត។ ធជ្ៀសវាងការធ វ្ីដំធេីរឆ្លងភូេិ ឬប្សុក។  

 កនុងករេី ន្អាការៈេិន្ប្សួល ពលរដាប្តូវោយការេ៍ធៅកាន់្េន្រន្តីសុខាភិបាល ឬអ្នក 
សម័ប្គចិ្តតភូេិ ធដីេបឲី្យជ្យួចុ្ោះពិនិ្តយ ឬទតល់ជំ្ន្យួ។  

 ចាត់ឲ្យគេៈក ម ្ិការជាតិ  ន្វធិាន្ការបងាា របខន្ថេលំអិ្ត។ 
 ធសនីពលរដាកំុឲ្យភ័យសលន់្ធសាល  និ្ងប្តូវរេួសាេគគីប្បយុទធប្បឆ្ងំនឹ្ងCOVID-19៕  
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 ៤.  ប្បធទស ៉ោ ធឡសុ ី

  - រដ្ឋា ភិបាល ៉ោ ធឡសុីបាន្ប្បកាសបិទប្បធទស ៉ោ ធឡសុីទងំេូលរយៈធពល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី
១៨ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ធដីេបីទប់សាា ត់ការរកីោលដ្ឋលថ្ន្ជំ្ង៉ឺ COVID-19 
ខដលរេួ ន្៖ 

 ការហាេឃាត់ជាទូធៅថ្ន្ការច្ល័តប្ទង់ប្ទយ្ំ និ្ងការប្បេូលទតុ ំ ធៅទូទំងប្បធទស  
រេួ ន្ សកេមភាពសាសនា កីឡា សងគេ និ្ងវបប្េ៌។ ោល់កខន្លងសកាា រៈសាសនា និ្ង
កខន្លងអាជី្វកេមនឹ្ងប្តូវបាន្បិទ ធលីកខលងខតទារទំធនី្ប ទារសាធារេៈ ហាងលក់ 
ធប្គឿងធទស និ្ងហាងលក់របស់របរតូច្តាច្ធប្បីប្បាស់ប្បចាថំ្ងៃ។  

 ហាេប្បជាជ្ន្ ៉ោ ធឡសុីទងំអ្ស់ធ វ្ីដំធេីរធច្ញធៅធប្ៅប្បធទស។ សប្ ប់អ្នកខដលធទីប
ប្តលប់េកពីបរធទស ប្តូវធ វ្ីការប្តួតពិនិ្តយសុែភាព និ្ងដ្ឋក់ឱ្យធៅដ្ឋច់្ធដ្ឋយខឡក 
ធដ្ឋយែលួន្ឯងរយៈធពល១៤ថ្ងៃ។  

 ហាេធភញៀវធទសច្រ និ្ងជ្ន្បរធទសទងំអ្ស់ចូ្លប្បធទស ៉ោ ធឡសុី។ 
 បិទសាល្លទងំអ្ស់ ទងំសាល្លរដា និ្ងឯកជ្ន្។ 
 បិទប្គឹោះសាថ ន្ឧតតេសិ កាសាធារេ ៈនិ្ងឯកជ្ន្ទំងអ្ស់   ប្ពេទំងវទិាសាថ ន្ 
បេតុ ោះបណាត ល ជំ្នាញធៅទូទងំប្បធទស។ 

 បិទទីកខន្លងធ វ្ីការរបស់រដ្ឋា ភិបាល និ្ងឯកជ្ន្ទំងអ្ស់  ធលីកខលងខតទីកខន្លងទតល់ 
ធសវាកេមសំខាន្់។  

  -  ធដីេបីពប្ងឹងការអ្នុ្វតតបទបញ្ញា ប្តួតពិនិ្តយការធ វ្ីដំធេីរ (Movement Control Order) 
ខដលបាន្ដ្ឋក់ធច្ញសប្ ប់រយៈធពល១៤ថ្ងៃ (ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-៣១ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០) 
ឲ្យ ន្ប្បសិទធភាពែពស់ រដ្ឋា ភិបាល ៉ោ ធឡសុីបាន្សធប្េច្ដ្ឋក់ពប្ងាយកងទ័ពឲ្យជ្ួយក ល ងំ
ន្គរបាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០ កនុងការប្តួតពិនិ្តយោល់ការធ វ្ីដំធេីររបស់
ប្បជាពលរដាសំ ធៅធានាឲ្យបាន្ថា ប្បជាពលរដាទំងអ្ស់ប្តូវសាន ក់ធៅតាេធគ ដ្ឋា ន្  
ឬទីកខន្លងខដលកំពុងសាន ក់ធៅធរៀងៗែលួន្ រ ូតដល់បទបញ្ា ធន្ោះបាន្បញ្ច ប់។  

  -  រដ្ឋា ភិបាល ៉ោ ធឡសុី បាន្សធប្េច្ពន្ារសុពលភាពថ្ន្ការអ្នុ្វតតបទបញ្ញា ប្តួតពិនិ្តយការធ វ្ី
ដំធេីរ (Movement Control Order)ធន្ោះ រ ូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០។ 

  -  ចំ្ធពាោះពលករទូធៅ និ្ងពលករបធប្េីការងារតាេទៃោះ ខដល ន្ទិដ្ឋា ការការងារទុតសុពលភាព 
កនុងអំ្ឡុងធពលអ្នុ្វតតបទបញ្ញា ធន្ោះ និ្ធយាជ្ករបស់ពលករអាច្ធសនីសុំបន្តសុពលភាពទិដ្ឋា ការ 
ការងារតាេរយៈប្បព័ន្ធ My EG Service (MyEG) Berhad ធដ្ឋយចូ្លធៅកនុងធគ ទំព័រ៖ 
www.myeg.com.my ៕*    

http://www.myeg.com.my/
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 ៥. សាធារេរដាស ភាពេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ   

  -     រដ្ឋា ភិបាលេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  បាន្ចាត់វធិាន្ការដូច្ខាងធប្កាេ ខដលចូ្លជា្រ ន្ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែ
េីនា ឆ្ន ២ំ០២០ តធៅ៖  
 ពលរដាេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ទំងអ្ស់ខដលធ វ្ីដំធេីរេកពីប្គប់ប្បធទស នឹ្ងប្តូវដ្ឋក់ឲ្យធៅកខន្លង 
ពិនិ្តយសុែភាពដ្ឋច់្ធដ្ឋយខឡកពីធគ រយៈធពល១៤ថ្ងៃសិន្។ 

 ជ្ន្បរធទសទំងអ្ស់ខដលធ វ្ីដំធេី រចូ្លធៅេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  ប្តូវបងាា ញភសតុតាងពីេន្ៃីរ
ពិធសា្ន៍្បញ្ញា ក់ថាោម ន្ការឆ្លងCOVID-19  ខដលធច្ញជូ្ន្េុន្កាលបរធិច្េទ េិន្ធលីសពី
៧២ធ ៉ោ ង ធៅេុន្ធពលធឡីងយន្តធហាោះធៅេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ។ ពួកធគនឹ្ងប្តូវដ្ឋក់ឲ្យធៅកខន្លង
ពិនិ្តយសុែភាពដ្ឋច់្ធដ្ឋយខឡកពីអ្នកដថ្ទរយៈធពល១៤ថ្ងៃ ធៅធពលធៅដល់េីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ។   

 អ្នកការទូតទងំអ្ស់ប្បចាធំៅេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  និ្ងេន្រន្តីអ្ងគការស ប្បជាជាតិខដលកំពុងបំធពញ
ការងារធៅេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  ក៏តប្េូវឲ្យបងាា ញភសតុតាងបញ្ញា ក់ថាោម ន្ការឆ្លង COVID-19 ទង
ខដរ ធៅេុន្ធ វ្ីដំធេីរតាេយន្តធហាោះធៅេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ។ ពួកធគនឹ្ងប្តូវដ្ឋក់ឲ្យធៅកនុងទៃោះដ្ឋច់្
ធដ្ឋយខឡកពីអ្នកដថ្ទរយៈធពល១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីធពលធៅដល់េីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ។ 
 

-    រដ្ឋា ភិបាលេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  បាន្ចាត់វធិាន្ការពាក់ព័ន្ធនឹ្ងទិដ្ឋា ការដូច្ខាងធប្កាេ ខដលចូ្លជា 
្រ ន្ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែេីនា ធ ៉ោ ង០០:០១នាទី រ ូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែធេសា ឆ្ន ២ំ០២០៖ 
 ផ្អអ កទតល់ទិដ្ឋា ការប្គប់ប្បធភទទងំអ្ស់សប្ ប់ជ្ន្បរធទស ធលីកខលងខតអ្នកការទូតប្បចា ំ
ធៅេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  េន្រន្តីអ្ងគការស ប្បជាជាតិខដល ន្និ្ធវសន្ដ្ឋា ន្ធៅេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  នាវកិ និ្ង
អាកាសយានិ្កខដលធ វ្ីប្បតិបតតិការធៅ-េកពី េីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ។  

 ផ្អអ កោល់ការធលីកខលងទិដ្ឋា ការខដលទតល់ជូ្ន្ដល់ជ្ន្បរធទសទំងអ្ស់ កនុងប្កបែេឌ  
ប្ពេធប្ពៀងធទវភាគី បូករេួទងំប្បធទសស ជិ្កអាសារ ន្ទងខដរ ធលីកខលងខតជ្ន្បរធទស 
ខដលកាន់្លិែិតឆ្លងខដន្ការទូតនិ្ងទលូវការ។  
 

-    ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងវស័ិយអាកាសច្រេ៍  រដ្ឋា ភិបាលេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  បាន្ចាត់វធិាន្ការដូច្ខាងធប្កាេ  
ខដលចូ្លជា្រ ន្ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែេីនា ធវល្លធ ៉ោ ង២៣:៥៩នាទី រ ូតដល់ថ្ងៃទី១៣  
ខែធេសា ឆ្ន ២ំ០២០ ធវល្លធ ៉ោ ង២៣:៥៩នាទី៖ 

 

 យន្តធហាោះអាជី្វកេមដឹកអ្នកដំធេីរទំងអ្ស់ េិន្ប្តូវបាន្អ្នុ្ញ្ញា តឲ្យចុ្ោះច្តធៅអាកាស
យាន្ដ្ឋា ន្ណាេយួរបស់េីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ធឡយី។ 

 ោល់ការអ្នុ្ញ្ញា តពីេុន្េកឲ្យចុ្ោះច្តពីសំណាក់នាយកដ្ឋា ន្អាកាសច្រេ៍សុីវលិ ប្តូវបាន្
ពយួរ (េិន្អ្នុ្ញ្ញា តឲ្យចុ្ោះច្តវញិ)។ 
 

-     យា៉ោ ងធន្ោះកតី  វធិាន្ការខទនកអាកាសច្រេ៍ខាងធលី េិន្ប្តូវបាន្អ្នុ្វតតធឡីយចំ្ធពាោះយន្តធហាោះ 
សធន្រងាគ ោះ  យន្តធហាោះដឹកទំនិ្ញសុទធសា្ យន្តធហាោះដឹកធប្គឿងធវជ្ាសាន្រសត និ្ងយន្តធហាោះ
ពិធសសធទសងធទៀតខដលអ្នុ្ញ្ញា តចុ្ោះច្តធដ្ឋយនាយកដ្ឋា ន្អាកាសច្រេ៍សុីវលិេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ។ 
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-     បខន្ថេធលីវធិាន្ការទងំឡាយធន្ោះ  រដ្ឋា ភិបាលេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ធទីបខតបាន្បធងាីតអ្ងគភាពពិធសសងមី
េយួ ខដលចូ្លរេួពីសាថ ប័ន្សុីវលិនិ្ងធយាធា ធដីេបអី្នុ្វតតភារកិច្ចបនាៃ ន់្េួយចំ្ន្ួន្ដូច្ជា៖ 
 អ្នុ្វតតវធិាន្ច្តាត ឡស័ីកសប្ ប់ពលករច្ំណាកប្សុកខដលធទីបវលិេកពីប្បធទសថ្ង និ្ងពី 
ប្បធទសធទសងធទៀតខដល ន្ការោលដ្ឋលខាល ងំថ្ន្ធេធោគកូវដី១៩។ 

  ន្អំ្ណាច្អ្នុ្វតតការបិទស គេន៍្ និ្ងជ្ួយសប្េបសប្េួលទតល់ធសបៀងអាហារនិ្ងការ 
ខងទសុំែភាពដល់ពលរដា រេួនឹ្ងសកេមភាពចាបំាច់្ជាក់ខសតងេយួចំ្ន្នួ្ធទៀត។ 

 ធៅកនុងតំបន់្ខដល ន្ការបិទធន្ោះ អ្ងគភាពប្តូវដ្ឋក់ធច្ញធោលការេ៍ធដីេបធីានាបាន្ថា 
ហាងទំនិ្ញ ឱ្សងសាថ ន្ ធោងច្ប្ក និ្ងស ប្ោសទងំឡាយ អាច្ដំធេីរការជា្េមតា 
ប្បកបធដ្ឋយសុវតថិភាព។ 

 ចាត់វធិាន្ការចំ្ធពាោះ ច ស់ហាងទំនិ្ញណាខដលតធេលីងតថ្េលថាន ំ អាហារ និ្ងរបស់របរ 
ធប្បីប្បាស់កនុងទៃោះជាធដីេ។ 

 ចាត់វធិាន្ការចំ្ធពាោះអ្នកទសពវទាយព័ត៌ ន្ខកលងកាល យតាេបណាត ញសងគេ និ្ងតាេធវទិកា
ធទសងៗធទៀត។  
 

-    កន្លងេក រដ្ឋា ភិបាលេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  ក៏បាន្ចាត់វធិាន្ការធទសងៗធទៀត ដូច្ជា៖ 
 ចំ្ធពាោះអាហារដ្ឋា ន្នានា ហាេេិន្ឲ្យទទួលអ្តិងិជ្ន្អ្ងគុយបរធិភាគអាហារធៅកនុ ង 
អាហារដ្ឋា ន្ធទ (ខតអ្នុ្ញ្ញា តឲ្យកុេម៉ោង់េាូប និ្ងែចប់យកធៅទៃោះ ឬកុេម៉ោង់តាេអ្ន្ឡាញ)។ 

 បិទេេឌ លកំសាន្តោប្តីនានា (ខាោ៉ោ អូ្ធែ កលឹប រងគសាល ជាធដីេ)។ 
 បិទប្គឹោះសាថ ន្សិកា ធោងភាពយន្ត។ 
 ផ្អអ កការធរៀបចំ្ពិ្ីបុេយចូ្លឆ្ន ងំមីប្បថ្ពេីជាតិេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ   ប្ពឹតតិការេ៍ជាតិសំខាន់្ៗ និ្ង 
កេមវ ិ្ ជី្ប់ធលៀងនានា។  
 

-  ប្កសួងការបរធទសេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ បាន្ប្បកាសពីការបន្តសុពលភាពទិដ្ឋា ការនិ្ងការសាន ក់ធៅ៖  
 ការបន្តសុពលភាពសប្ ប់អ្នកការទូត និ្ងេន្រន្តីេកពីសាថ ន្តំណាងធបសកកេមការទូត និ្ង 
កុងសរុលធៅប្បធទសេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  បុគគលិកការយិាល័យអ្ងគការស ប្បជាជាតិ (អ្.ស.ប)  
ទីភាន ក់ងារឯកធទសរបស់អ្.ស.ប និ្ងស ជិ្កប្គួសាររបស់ពួកធគ អាច្ធសនីសុំតាេរយៈ
ប្កសួងការបរធទស ធដ្ឋយខទអកធលីេូលដ្ឋា ន្េិន្គិតថ្ងល។  

 ជ្ន្បរធទសខដលបច្ចុបបន្នជាប់កនុងប្បធទសេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  ធដ្ឋយសារករេីប្បធាន្ស័កតិ បនាៃ ប់
ពី ន្ផ្អអ កធជី្ងធហាោះធ ីរដឹកអ្នកដំធេីរពាេិជ្ាកេមអ្ន្តរជាតិធៅថ្ងៃទី៣១ ខែេីនា ឆ្ន ំ
២០២០ នឹ្ងេិន្ប្តូវបាន្ទតនាៃ ធទសឬទទួលការដ្ឋក់ពិន័្យសប្ ប់ការសាន ក់ធៅ ួស
ធពលកំេត់ធនាោះធឡយី។  

 ការបន្តសុពលភាពទិដ្ឋា ការនិ្ងសាន ក់ធៅសប្ ប់ជ្ន្បរធទស ខដលបាន្ចូ្លធៅប្បធទស  
េីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០ តធៅ នឹ្ងប្តូវទតល់ជូ្ន្ធដ្ឋយេិន្គិតថ្ងលអ្វី
ធទសងធឡីយ ធលីកខលងខតតថ្េល៥០ដុល្លល រអាធេរកិ សប្ ប់រយៈធពល៣ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃ
ខដលទុតសុពលភាពទិដ្ឋា ការ ឬសាន ក់ធៅ។  
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 ជ្ន្បរធទសទំងឡាយណា ខដល ន្ទិដ្ឋា ការប្បធភទណាេួយក៏ធដ្ឋយ ធលីកខលងខត
ទិដ្ឋា ការធទសច្រេ៍និ្ងឆ្លងកាត់ ខដលច្ង់បន្តសុពលភាពសាន ក់ធៅរបស់ែលួន្ នឹ្ងប្តូវបាន្ 
ទតល់ជូ្ន្រ ូតដល់រយៈធពល១២ខែ ធយាងតាេវធិាន្និ្ងបទបញ្ាតតិខដល ន្ប្សាប់។  
 

-  រដ្ឋា ភិបាលេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  បាន្សធប្េច្បន្តរយៈធពលថ្ន្ការអ្នុ្វតត រ ូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០២០ ចំ្ធពាោះវធិាន្ការរតឹបន្តឹងបងាា រទុកជាេុន្ទងំឡាយ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការប្គប់ប្គងការ
ឆ្លងោលដ្ឋលថ្ន្ជំ្ង៉ឺកូវដី-១៩ និ្ងវធិាន្ការបធណាត ោះអាសន្នទប់សាា ត់ការនាវំរីុសកូវដី-១៩ ចូ្ល
េីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  តាេរយៈការធ វ្ីដំធេីរតាេទលូវអាកាស។  

 

-  ប្គប់អ្នកដំធេីរទងំអ្ស់ ខដលចូ្លធៅេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ  រេួទងំជ្ន្ជាតិេីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ទង ប្តូវដ្ឋក់ឲ្យ
សថិតធៅកនុងច្តាត ឡស័ីកធៅកខន្លងពិនិ្តយតាេដ្ឋន្រយៈធពល២១ថ្ងៃ និ្ងច្តាត ឡស័ីកធៅកនុងទៃោះ 
រយៈធពល៧ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃធៅដល់េីយា៉ោ ន់្ ៉ោ ៕*    

 

 ៦.  សាធារេរដា វលីពីីន្ 
  - បិទទវ របធណាត ោះអាសន្នសាថ ប័ន្រដា សាល្លធរៀន្ ប្គឹោះសាថ ន្ឯកជ្ន្ (ថ្ងៃទី១៥ េីនា ដល់ទី១៤  

ខែធេសា ឆ្ន ២ំ០២០)។ 

  - ជ្ន្បរធទសទំងអ្ស់អាច្ចាកធច្ញបាន្ ន្រយៈធពល៧២ធ ៉ោ ង រ ូតដល់ថ្ងៃទី២០  
ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ ធ ីយអាច្អ្នុ្ញ្ញា តធអាយចូ្ល វីលី ពីន្បាន្  លុោះប្តាខត ន្ការ 
ប្តួតពិនិ្តយប្តឹេប្តូវពីប្កសួងសុខាភិបាលជាេុន្។ 

  - កនុងករេីទិដ្ឋា ការរបស់ពួកធគ ន្សុពលភាព  ពួកធគអាច្ធប្ជី្សធរសីកនុងការសាន ក់ធៅ
ប្បធទស វលីីពីន្បាន្ ខតប្តូវធោរពវធិាន្ការរបស់រដាបាលេូលដ្ឋា ន្។ 

  -  ន្វធិាន្ការទលូវច្ាប់ចំ្ធពាោះជ្ន្បរធទសទងំឡាយ ខដលរធំល្លភធលីលកខែេឌ ធពលធវល្លធន្ោះ៕ 

 ៧.  សាធារេរដាសងិាបុរ ី

  - ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ ធវល្លធ ៉ោ ង២៣:៥៩ (ធ ៉ោ ងសិងាបុរ)ី អ្នកធ វ្ីដំធេីរ 
ទងំអ្ស់ជាជ្ន្ជាតិសិងាបុរ ីអ្នក ន្ទីលំធៅអ្ចិ្ថ្ន្រន្តយ ៍អ្នក ន្ប័េណរយៈធពលខវងខដលចូ្ល
សិងាបុរ ីប្តូវកំេត់ឱ្យសាន ក់ធៅទៃោះរយៈធពល១៤ថ្ងៃ (14-day Stay-Home Notice-SHN)។ 
អ្នកខដលប្តូវកំេត់ឱ្យសាន ក់ធៅទៃោះរយៈធពល១៤ថ្ងៃ តប្េូវឱ្យបញ្ញា ក់ពីទីកខន្លងខដលប្តូវ 
អ្នុ្វតតការសាន ក់ធៅធន្ោះ និ្ងប្តូវខតសាន ក់ធៅកនុងកខន្លងធនាោះប្គប់ធពលកនុងរយៈធពលធពញ១៤ថ្ងៃ។ 

  - ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ ធវល្លធ ៉ោ ង ២៣:៥៩ (ធ ៉ោ ងធៅសិងាបុរ)ីតធៅ  
អ្នកដំធេី ររយៈធពលែលីទំងអ្ស់(េកពីប្គប់ទីកខន្លងទំងអ្ស់កនុងពិភពល្លក) េិន្ប្តូវ
អ្នុ្ញ្ញា តឱ្យចូ្លេក ឬឆ្លងកាត់តាេសិងាបុរធីនាោះធទ។  
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    - ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ធវល្លធ ៉ោ ង០៩:០០(ធ ៉ោ ងធៅសិងាបុរ)ី អ្នកដំធេីរ 
ទងំអ្ស់ ខដលជាពលរដាសិងាបុរ ី អ្នក ន្ទីលំធៅអ្ចិ្ថ្ន្រន្តយ៍ធៅសិងាបូរ ីនិ្ងអ្នក ន្ប័េណ
សាន ក់ធៅរយៈធពលខវង ប្តូវបំធពញខបបបទថ្ន្ការប្បកាសព័ត៌ ន្អំ្ពីសុែភាព (Health 
Declaration) យា៉ោ ងយូរ៣ថ្ងៃ េុន្ធពលេកដល់សិងាបុរតីាេរយៈSG Arrival Card (SGAC) 
e-Service (https://icaeservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/) ឬតាេរយៈកេម វ ិ្ ី ទូ រស័ ពៃ 
SG Arrival Card (ទញយកពីAppStore និ្ងGoogle Play)។ ប្បសិន្ធបី ន្ការខប្បប្បួល
សាថ ន្ភាពសុែភាព ឬប្បវតតិថ្ន្ការធ វ្ីដំធេីរភាល េៗេុន្ធពលេកដល់សិងាបូរ ីអ្នកដំធេីរប្តូវខត
បំធពញការប្បកាសព័ត៌ ន្អំ្ពីសុែភាពរបស់ពកួធគេតងធទៀត។  

 

-  អ្នកដំធេីរខដលេិន្បាន្ប្បកាសព័ត៌ ន្អំ្ពីសុែភាពជាេុន្ អាច្បំធពញការប្បកាព័ត៌ ន្ 
អំ្ពីសុែភាពរបស់ពួកធគ ធៅធពលេកដល់សិងាបុរធីៅប៉ោុសតិ៍ប្តួតពិនិ្តយ ប៉ោុខន្ដអាច្ចំ្ណាយ
ធពលយូរ។ 

 

- ការខកលងបន្លំការប្បកាសព័ត៌ ន្អំ្ពីសុែភាព នឹ្ងប្តូវទតនាៃ ធទសធៅតាេច្ាប់ជំ្ង៉ឺឆ្លង
(Infectious Diseases Act) របស់សិងាបូរ។ី 

 

-  អាជាញ ្រអ្ធនាត ប្បធវសន៍្និ្ងប៉ោុសតិ៍ ប្តួតពិនិ្តយសិងាបូរ  ី នឹ្ងេិន្តប្េូវឱ្យអ្នកដំធេី របំធពញ 
ប័េណធច្ញ-ចូ្លធដ្ឋយប្កដ្ឋស(paper-based disembarkation/embarkation card)ធនាោះ
ធទ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ េីនា ឆ្ន  ំ២០២០ ធវល្លធ ៉ោ ង ០៩:០០។ 

 

-     ការកំេត់ឱ្យសាន ក់ធៅទៃោះប្គប់ធពលរយៈធពលធពញ១៤ថ្ងៃ (14-day Stay-Home Notice) 
ធៅខតបន្តអ្នុ្វតតសប្ ប់ពលរដាសិងាបូរ ីអ្នក ន្ទីលំធៅអ្ចិ្ថ្ន្រន្តយ៍ធៅកនុង សិងាបូរ ីនិ្ងអ្នក ន្
ប័េណសាន ក់ធៅរយៈធពលខវង ខដលប្តលប់ចូ្លសិងាបុរ៕ី 

 ៨.  ប្ពោះោជាណាច្ប្កថ្ងឡង់ដ៍ 
  - ពលរដាខែមរខដលកំពុងសិកា ធ វ្ីការ និ្ងរស់ធៅកនុងប្បធទសថ្ង គួរធជ្ៀសវាងការធ វ្ីដំធេីរ

ធច្ញពីប្បធទសថ្ង ធបីេិន្ ន្ភាពចាបំាច់្។  

  - អ្នកដំធេីរតាេយន្តធហាោះចូ្លប្បធទសថ្ង ចាំបាច់្ប្តូវធប្តៀេឯកសារេួយចំ្ន្ួន្ ធដីេបីទុក
បងាា ញដល់ប្បតិបតតិករអាកាសច្រេ៍ ដូច្ជា៖ ១. សំបុប្តបញ្ញា ក់សុែភាព ( ន្សុពលភាព
េិន្ធលីសពី៧២ធ ៉ោ ង េុន្កាលបរធិច្េទថ្ន្ការធ វ្ីដំធេីរ) និ្ង ២. ឯកសារ/ធោលការេ៍ 
ធានាោ៉ោ ប់រងសុែភាពខដលបញ្ញា ក់ទឹកប្បាក់ធានាោ៉ោ ប់រងទបបំទុត១០េុ៉ឺន្ដុល្លល រ ខដលប្គប 
ដេត ប់ប្បធទសថ្ងទង និ្ងោ៉ោ ប់រងធលីជំ្ង៉ឺCOVID-19ទងខដរ។  

  - ធពលចូ្លទឹកដីថ្ង អាច្ ន្លកខែេឌ ដ្ឋក់ឱ្យធៅដ្ឋច់្ពីធគ សថិតធប្កាេការឃាល ធំេីល។ 
 

https://icaeservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/


_______________________________________________________________________________________                                            
                                                                                     -ទំព័រទី8 -         *ធ្វីបច្ចុ បបន្នភាពថ្ងៃទី២៩ ខែធេសា ឆ្ន ២ំ០២០ 

  - នាយករដាេន្រន្តីថ្ង ធល្លក ប្បាយុទធ ចាន់្អូ្ចា នាថ្ងៃអ្ងាគ រ ទី២៤ ខែេីនា បាន្ប្បកាសថា 
ប្បធទសថ្ងនឹ្ងប្តូវដ្ឋក់កនុងប្ោ ន្ធប្ោោះអាសន្នសប្ ប់រយៈធពល១ខែ។ ការដ្ឋក់ប្បធទសកនុង
ប្ោអាសន្នធន្ោះ បាន្ចូ្លជា្រ ន្កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ។  

  -  សប្ ប់ពលករខែមរខដល ន្ទិដ្ឋា ការសាន ក់ធៅ និ្ងប័េណអ្នុ្ញ្ញា តការងារអ្ស់សុពលភាព  
ប្កសួងការងារថ្ងនឹ្ង៖ 
 បន្តឲ្យសាន ក់ធៅជាបធណាត ោះអាសន្ន ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែេិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ធដ្ឋយធលីកខលង
ការផ្អកពិន័្យធលីការសាន ក់ធៅធលីសកំេត់។  

 កនុងករេីពលករខែមរប្តូវការធ វ្ីការងារបន្ត ចាបំាច់្ប្តូវឲ្យនិ្ធយាជ្ក(ធៅខក) បញ្ាូ ន្បញ្ា ី
ធ ម្ ោះធៅប្កសួងឬេន្ៃីរការងារ តាេប្បព័ន្ធអ្ន្ឡាញឲ្យរចួ្ោល់ប្តឹេថ្ងៃទី៣១ ខែេីនា  
ឆ្ន ២ំ០២០ ធដីេបបីន្តធ វ្ីការជាបធណាត ោះអាសន្នបាន្ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែេិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០។  
 

- ពលរដាខែមរ ខដលបាន្ចូ្លធៅប្បធទសថ្ង (ប្បធភទធទសច្រេ៍) អាច្ធសនីសុំបន្តសាន ក់ធៅបាន្ 
រយៈធពល៣០ថ្ងៃបខន្ថេ។ បងបអូន្ប្តូវធសនីសុំលិែិតបញ្ញា ក់ពីសាថ ន្ទូតកេពុជាធៅបាងកក ឬ
សាថ ន្អ្គគកុងសរុលកេពុជាធៅធែតតសាខកវ (ករេីបិទប្ច្កធដ្ឋយសារសាថ ន្ភាពកូវដី១៩) 
ធដីេបដំីធេីរការបន្តសុពលភាពថ្ន្ការសាន ក់ធៅ។  
 

- នាយករដាេន្រន្តីថ្ងបាន្ប្បកាសដ្ឋក់បប្ េធោច្រធៅទូទំងប្បធទសថ្ង ខដលបាន្ចូ្លជា
្រ ន្ចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី០៣ ខែធេសា ឆ្ន ២ំ០២០ តធៅ ខដល ន្ែលឹេសារដូច្ខាងធប្កាេ៖ 
 ហាេេិន្ឲ្យប្បជាជ្ន្ធច្ញធប្ៅទៃោះ ចាប់ពីធ ៉ោ ង១០យប់ ដល់ធ ៉ោ ង៤ធទៀបភល៉ឺ ធលីកខលង 
 ន្ការចាំបាច់្ឬអ្នកបំធពញការងារឬដឹកជ្ញ្ាូ ន្ទំនិ្ញសំខាន់្ៗបនាៃ ន់្ ធដ្ឋយប្តូវ ន្ 
លិែិតធានាពីភាពចាបំាច់្ថ្ន្ការធ វ្ីដំធេីរ និ្ងឯកសារបញ្ញា ក់ទំនិ្ញដឹកជ្ញ្ាូ ន្ទងំធនាោះ។ 
ជ្ន្ណាខដលធលមីសនឹ្ងបប្ េខាងធលី ប្តូវជាប់ពន្ធនាោររ ូតដល់២ឆ្ន ំ ឬពិន័្យជា
ប្បាក់រ ូតដល់៤េុ៉ឺន្បាត (ឬប្ប េ១២៥០ដុល្លល រ) ឬប្តូវពិន័្យនិ្ងដ្ឋក់ពន្ធនាោរ។  

 កនុងករេីធសច្កតីប្បកាសឬបទបញ្ញា កន្លងេក  ន្ែលឹេសារដូច្ចំ្េុច្ខាងធលី ធៅតាេ
ធែតត តំបន់្ ឬទីកខន្លងធទសងធទៀត ប្តូវបន្តអ្នុ្វតតដខដល។  

 កនុងករេីអ្នកធ វ្ីដំធេីរេិន្អាច្ធច្ញពីប្បធទសថ្ងបាន្ ចាត់ឲ្យគេៈកេមការកូវដី ធែតត/
ប្កុង ចាត់ខច្ងប្គប់ប្គងអ្នកទំងធនាោះ ធដីេបីការពារការោតតាតជំ្ង៉ឺតាេលកខែេឌ  និ្ង
ធពលធវល្លខដលបាន្កំេត់។      
  

- រដ្ឋា ភិបាលថ្ង បាន្ទតល់ការអ្នុ្ធប្ោោះដល់បងបអូន្ពលរដាខែមរបន្តសាន ក់ធៅបធណាត ោះអាសន្ន 
ធដ្ឋយសវ័យប្បវតតិ ធដ្ឋយេិន្ចាបំាច់្ធ វ្ីដំធេីរធៅធសនីសុំធៅការយិាល័យអ្ធនាត ប្បធវសន៍្ថ្ងធទ៖ 
 ពលរដាខែមរខដលធប្បីប្បាស់ទិដ្ឋា ការប្បធភទធទសច្រ១៤ថ្ងៃ និ្ងទិដ្ឋា ការធទសងៗ ធ យីបាន្ 
ទុតសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០ េក ប្តូវបាន្អ្នុ្ញ្ញា តឲ្យសាន ក់ធៅ
ធដ្ឋយសវ័យប្បវតតិ រ ូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែធេសា ឆ្ន ២ំ០២០ ធដ្ឋយោម ន្ការផ្អកពិន័្យ។ 
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 សប្ ប់ពលរដាខែមរខដលធប្បីប្បាស់ប័េណប្ពំខដន្ ចូ្លកនុងប្បធទសថ្ង ប្តូវបាន្អ្នុ្ញ្ញា តឲ្យ
បន្តសាន ក់ធៅ រ ូតដល់ប្ពំខដន្ធបីកធឡីងវញិ។ បនាៃ ប់េក ភាគីថ្ងនឹ្ងតប្េូវឲ្យបងបអូន្  
ចាកធច្ញពីប្បធទសថ្ង យា៉ោ ងយូរបំទុត៧ថ្ងៃ។  

 សប្ ប់បងបអូន្ខដលប្តូវធៅបងាា ញែលួ ន្កនុ ងរយៈធពល៩០ថ្ងៃ កនុងច្ធនាល ោះពីថ្ងៃទី២៦  
ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែធេសា ឆ្ន ២ំ០២០ ប្តូវបាន្ធលីកខលង រ ូតដល់
 ន្ការជូ្ន្ដំេឹងជាងមី។      
 

-  គេៈរដាេន្រន្តីថ្ង បាន្សធប្េច្អ្នុ្ធប្ោោះបន្តសុពលភាពថ្ន្ការសាន ក់ធៅសប្ ប់ជ្ន្បរធទស 
ខដលអាច្សប្េួលដល់ពលរដា សិសស-និ្សសតិ និ្ងពលករខែមរធៅកនុងប្បធទសថ្ង ដូច្តធៅ៖   
 ពលរដាខែមរ រួេទំងពលករ ខដលអ្ស់សុពលភាពទិដ្ឋា ការសាន ក់ធៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦  
ខែេីនាធនាោះ ប្តូវបាន្អ្នុ្ញ្ញា តឲ្យបន្តសាន ក់ធៅធដ្ឋយសវ័យប្បវតតិ  រ ូតដល់ថ្ងៃទី៣១  
ខែ កកាដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០២០  ធដ្ឋយពំុ ន្ការផ្អកពិន័្យធលីការសាន ក់ធៅធលីសកំេត់ ប៉ោុខន្ត 
េិន្អ្នុ្ញ្ញា តឲ្យធ វ្ីការធនាោះធទ។  

 ពលករខែមរខដលនិ្ធយាជ្កបាន្បញ្ាូ ន្បញ្ា ីធ ម្ ោះធៅប្កសួងឬេន្ៃីរការងារប្កុង/ធែតត តាេ
ប្បព័ន្ធអ្ន្ឡាញរចួ្ោល់ប្តឹេថ្ងៃទី៣១ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ អាច្បន្តធ វ្ីការជាបធណាត ោះ
អាសន្ន រ ូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវចិ្េិកា ឆ្ន ២ំ០២០។  

 ប្បជាពលរដាខែមររេួទំងពលករ ខដលប្តូវបងាា ញែលួន្កនុងរយៈធពល៩០ថ្ងៃ ច្ធនាល ោះពីថ្ងៃទី
២៦ ខែេីនា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២០ េិន្តប្េូវឲ្យធៅបងាា ញែលួន្ធទ រ ូតដល់
 ន្ការជូ្ន្ដំេឹងជាងមី។   
 

-   ធៅថ្ងៃទី២៨ ខែធេសា ងមីៗធន្ោះ រដ្ឋា ភិបាលថ្ង បាន្សធប្េច្៖  
 បន្តដ្ឋក់ប្បធទសកនុងប្ោអាសន្នរយៈធពល១ខែធទៀត គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៣១  
ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០    

 បន្តអ្នុ្វតតបប្ េធោច្រ ចាប់ពីធ ៉ោ ង១០យប់ ដល់ធ ៉ោ ង៤ប្ពឹក  
 រតឹតបតិការធ វ្ីដំធេីរឆ្លងពីធែតតេយួធៅធែតតេយួ និ្ងហាេការប្បេូលទតុ ំោន ជាសាធារេៈ 
 ហាេេិន្ឲ្យ ន្ធជី្ងធហាោះធ រីពាេិជ្ាកេមទងំអ្ស់ ចូ្លប្បធទសថ្ង ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់
ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ៕ * 
 

  ៨.១. ព័ត៌ ន្ពីសាថ ន្អ្គគកុងសរុលកេពុជាធៅធែតតសាខកវ (ប្សោះខកវ) 

  - អាជាញ ្រធែតតសាខកវ បាន្បិទជាបធណាត ោះអាសន្ននូ្វប្ច្កទវ រប្ពំខដន្កេពុជា-ថ្ងប្គប់កប្េិត រវាង
ខដន្ដីធែតតសាខកវ ជាប់ជាេយួធែតតេួយចំ្ន្ួន្របស់កេពុជា កនុងធនាោះរេួ ន្ ប្ច្កទវ រអ្ន្តរជាតិ
ចំ្ន្ួន្២ទីតាំង ប្ច្កទវ រតំបន់្២ទីតាំង និ្ងប្ច្កទវ រធទវភាគីរវាងធែតតសាខកវ-ធែតតបនាៃ យ 
 ន្ជ័្យ និ្ងរវាងធែតតសាខកវ-ធែតតបាត់ដំបង សរុបចំ្ន្នួ្១៥ទីតាងំ។  
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  - ប្ច្កទវ រប្ពំខដន្រវាងធែតតជាប់ប្ពំខដន្ថ្ន្ប្បធទសទងំពីរ ក៏ប្តូវបាន្បិទជាបធណាត ោះអាសន្នខដរ 
ដូច្ជា៖ ១.ប្ច្កតំបន់្អាន្ធសោះ(ប្ពោះវហិារ)-អាន្ ៉ោ (ឧបរុន្ោជ្ធានី្) ២.ប្ច្កតំបន់្ជ្ប់គគីរ 
(ឧតតរ ន្ជ័្យ)-សាយតាគូ(បុរោុី)ំ ៣ .ប្ច្កអ្ន្តរជាតិអូ្សាម ច់្(ឧតតរ ន្ជ័្យ)-ឆ្ង់ជា ំ
(សុរនិ្ៃ) ៤. ប្ច្កអ្ន្តរជាតិប្ពំ(ថ្ប៉ោលិន្)-បាន្ផ្អក់កាត(ច័្ន្ៃបុរ)ី ៥. ប្ច្កតំបន់្សាវ យធវង  
(បាត់ដំបង)-បឹងឆ្ន ំងឡាង (ច័្ន្ៃបុរ)ី ៦ . ប្ច្កតំបន់្អូ្ររដំួល(បាត់ដំបង)-សាប់តារ ី
(ច័្ន្ៃបុរ)ី ៧.ប្ច្កអូ្រអ្ន្លក់(បាត់ដំបង)-បាន្សួន្សុំ(ច័្ន្ៃបុរ)ី ៨. ប្ច្កអ្ន្តរជាតិចាំយាេ 
(ធកាោះកុង)-ហាតធលក(ប្តាត) និ្ងប្ច្កតំបន់្/ធទវភាគីទំងអ្ស់ខដលសថិតកនុងភូេិសាន្រសត 
ធែតតប្តាត៕  

 

 ៩.  សាធារេរដាសងគេនិ្យេធវៀតណាេ 

  - ផ្អអ កការទដល់ទិដ្ឋា ការជាបធណាត ោះអាសន្នដល់ជ្ន្បរធទសទំងអ្ស់ ខដល ន្បំេងចូ្ល 
ធវៀតណាេ រយៈធពល៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីធ ៉ោ ង ០០:០០ នាទី ថ្ងៃទី១៨ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០។  
កនុងករេីពិធសសេួយចំ្ន្ួន្ ដូច្ជា អ្នកជំ្នាញការ ្ុរជ្ន្ ពលករខដល ន្ជំ្នាញែពស់ 
ធពលឆ្លងចូ្លធវៀតណាេ ប្តូវ ន្លិែិតបញ្ញា ក់ថាេិន្ ន្ទៃុកCOVID-19 ខដលធច្ញធដ្ឋយ
អាជាញ ្រ ន្សេតថកិច្ចថ្ន្ប្បធទសខដលែលួន្រស់ធៅ និ្ងខដលទទួលសាគ ល់ធដ្ឋយអាជាញ ្រ ន្
សេតថកិច្ចធវៀតណាេ។ វធិាន្ការធន្ោះ េិន្អ្នុ្វតតចំ្ធពាោះជ្ន្បរធទសខដលឆ្លងចូ្លធវៀតណាេ
កនុងធោលធៅការទូត និ្ងបំធពញធបសកកេមធនាោះធទ។ 

  - ោល់ករេីឆ្លងខដន្ចូ្លធវៀតណាេ ប្តូវឆ្លងកាត់ការប្តួតពិនិ្តយ និ្ងខបបបទយា៉ោ ងតឹងរុងឹ  
តាេវធិាន្ការបងាា រ និ្ងប្បយុទធប្បឆ្ងំជំ្ង៉ឺឆ្លង ប្សបតាេការកំេត់របស់អ្ងគការសុែភាព
ពិភពធល្លក និ្ងរដ្ឋា ភិបាលធវៀតណាេ ជា្រ ន្។ 

 

  - រដ្ឋា ភិបាលធវៀតណាេ អ្នុ្វតតវធិាន្ការដ្ឋក់ឲ្យធៅដ្ឋច់្ធដ្ឋយខឡកកនុងេជ្ឈេេឌ លរេួ ចំ្ធពាោះ 
ជ្ន្បរធទសខដលេកពីបណាដ ប្បធទសអាសារ ន្ ស ភាពអ្៉ឺរ ៉ោុប និ្ងស រដាអាធេរកិ។ ធប្ៅពី
ការដ្ឋក់ឲ្យធៅដ្ឋច់្ធដ្ឋយខឡកកនុងេជ្ឈេេឌ ល  អ្នកឆ្លងខដន្ចូ្លធវៀតណាេ ក៏ប្តូវបាន្ 
ដ្ឋក់ឲ្យធៅដ្ឋច់្ធដ្ឋយខឡក ធដ្ឋយប្តូវប្តួតពិនិ្តយធវជ្ាសាន្រសតធៅតាេទៃោះ ស ប្ោស និ្ង 
ទីកខន្លងសាន ក់ធៅ។ 

  -  អាជាញ ្រ ន្សេតថកិច្ចធវៀតណាេ នឹ្ងពិនិ្តយយា៉ោ ង មត់ច្ត់នូ្វករេីឆ្លងខដន្ចូ្លធវៀតណាេ 
តាេរយៈធជី្ងធហាោះធ ីរ ធដ្ឋយធ វ្ីការប្តួតពិនិ្តយធវជ្ាសាន្រសត និ្ងពិនិ្តយរកធេធោគធៅតាេ 
ប្ពល្លន្យន្តធហាោះ៕ 

 



_______________________________________________________________________________________                                            
                                                                                     -ទំព័រទី11 -         *ធ្វីបច្ចុ បបន្នភាពថ្ងៃទី២៩ ខែធេសា ឆ្ន ២ំ០២០ 

  ៩.១. ព័ត៌ ន្ពីសាថ ន្អ្គគកុងសរុលកេពុជាធៅទីប្កងុ ូជី្េិញ 

  - ធពលចូ្លដល់ធវៀតណាេ អ្នកដំធេី រប្តូវ៖ ១. ោយការេ៍សុែភាពដល់អាជាញ ្រ ន្ 
សេតថកិច្ចធវៀតណាេ និ្ង ២. ធៅដ្ឋច់្ធដ្ឋយខឡកពីធគរយៈធពល១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃចូ្ល 
ធវៀតណាេ។ 

  - ការដឹកជ្ញ្ាូ ន្ទំនិ្ញឆ្លងកាត់ប្ច្កទវ រអ្ន្តរជាតិបាវតិ-េ៉ោុកបាយ  ន្ជ្ធប្េីសចំ្ន្ួន្៤គ៉ឺ៖  
១ . អ្ នុ្ញ្ញា តឲ្ យរងយ ន្ត ដឹ ក ទំ និ្ញ ចូ្ល ដល់ តំប ន់្ស  និ្ង ធ វ្ី កា របដូ រអ្ន ក ធបី កប រ  
២. អ្នុ្ញ្ញា តឲ្យរងយន្ត ដឹកទំនិ្ញ ចូ្លដល់ តំបន់្ស  និ្ងបដូ រកាលរងយន្តស ធណាដ ង  
៣. អ្នុ្ញ្ញា តឲ្យរងយន្ត ដឹកទំនិ្ញចូ្លដល់តំបន់្ស និ្ងធ វ្ីការធទៃរទំនិ្ញ ឬធទៃរកុងត៉ឺន័្រ និ្ង 
៤. អ្នុ្ញ្ញា តឲ្យរងយន្តដឹកទំន្ិញធច្ញពីធវៀតណាេចូ្លដល់ខទសៃួតធៅខកបរប្ពំខដន្ រួច្ធទៃរ
ទំន្ិញធច្ញ បនាៃ ប់េកអាច្ទៃុកទំនិ្ញនាធំច្ញពីកេពុជាធៅធវៀតណាេវញិ ធដ្ឋយអ្នកធបីកបរ
ប្តូវធសលៀកសធេលៀកបំពាក់ការពារធេធោគ។  

  -  រដ្ឋា ភិបាលធវៀតណាេ បាន្ដ្ឋក់ធច្ញវធិាន្ការបខន្ថេ ខដលប្តូវបាន្អ្នុ្វតតចាប់ពីធ ៉ោ ងសូន្យ 
 ថ្ងៃទី២៨ ខែេីនា ឆ្ន ២ំ០២០ តធៅ រ ូតដល់យា៉ោ ងតិច្២សបាត  ៍ខាងេុែ៖ 

 ផ្អអ កបធណាត ោះអាសន្ននូ្វការជ្ួបជំុ្ខដល ន្េនុ្សសចាប់ពី២០នាក់ធឡីងធៅ និ្ងផ្អអ កោល់
ពិ្ីសាសនា។ 

 បិទទវ រោល់ទីតាងំទតល់ធសវាខដលេិន្ចាបំាច់្ ដូច្ជា កខន្លង ៉ោ សា កលឹប តំបន់្ធទសច្រេ៍  
ធោងកុន្ ធភាជ្នី្យដ្ឋា ន្។ល។ ចំ្ធពាោះរដាធានី្ហាេូយ ទីប្កុង ូជី្េិញ ហាយ វុង កិន្្័រ
និ្ងដ្ឋណាំង ទីតាំងទតល់ធសវាទំងអ្ស់ប្តូវបិទទវ រទំងប្សុង ធលីកខលងកខន្លងទគត់ទគង់
ធសបៀង ឱ្សងសាថ ន្ និ្ងទីតាងំពាបាលជំ្ង៉ឺ។  

 ផ្អអ កបធណាត ោះអាសន្ន ឬធរៀបចំ្ឲ្យ ន្ដំធេីរការតិច្តួច្នូ្វប្បព័ន្ធច្ោច្រេ៍សាធារេៈ 
និ្ងកាត់បន្ថយការធហាោះធ រីពីរដាធានី្ហាេូយនិ្ងទីប្កុង ូជី្េិញ ធៅកាន់្ទីប្កុងដថ្ទ។ 

 ហាេជ្បួជំុ្ធលីសពី១០នាក់ ធៅទីតាងំខាងធប្ៅកខន្លងធ វ្ីការ សាល្លធរៀន្ និ្ងេន្ៃីរធពទយ។ 
 បន្តអ្នុ្វតតវធិាន្ចាបំាច់្នានាខដលបាន្ចូ្លជា្រ ន្កន្លងេក៕  
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