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I. Introduction  
1. The Covid-19 crisis has been threatening and affecting the daily lives, tradition, health, 

Livelihood, life, economy and social. Tourism sector and travel have been evaluated by 
the World Tourism Organization (UNWTO) to have been severely affected, based on 
analysis on the gradual travel restriction or some part of some countries in the world 
and the giving of hope toward the progress of Covid-19 vaccines.  

2. Number of international tourists in 2020 decreased by 381 million, equivalent to 73% 
comparing to 2019, which is between second and third scenario of the UNWTO, 
whereby Asia-Pacific region decreased by 84%, Middle east decreased by 74%, Africa 
decreased by 74%, America decreased by 69%, and Europe decreased by 69%. 
Eventually, for January 2021, international tourists decreased by 87% comparing to the 
same period in 2019, Asia pacific region decreased by 96%. In 2020, the worst year for 
tourism worldwide, which has negative impact to tourism industry 11 times greater than 
global economic crisis in 2009.  As the border of around 32% countries shall continue 
to close, UNWTO estimated that international tourist will decrease by 260 million 
tourists, equivalent to 85%, at the 1st trimester in 2021, comparing to same period 2019. 

3. UNWTO estimated that global tourism will start to restore gradually by the beginning 
of second semester 2021, depending on two scenarios: 
First scenario:  international tourism will resume from July, tourist number will increase 
by 66% comparing to 2020, and drop by 55% comparing to 2019.  
Second scenario: international tourism will resume from September, tourist number will 
increase by 22% comparing to 2020, and drop by 67% comparing to 2019. 
The restoration of international tourism is evaluated based on some criteria:  
- travel restriction Mitigation 
- Success of the global vaccine campaign  
- The issuance of the consistency principle of the Digital Green Vaccination Certificate 

4. In 2020, Cambodia welcomed 1.3 million international tourists, a decreased of 80.2% 
comparing to 2019 and during the first three months of 2021, Cambodia received 
70.901 international tourists, a decrease of 93.9% comparing to 2020 and equivalent to 
3.77% of international market segment during the first three months of 2019. This 
dramatical decrease of international tourists into Cambodia causes 30% of tourism 
businesses to close and suspend operation and are going to go bankrupt, respectively. 
In order to join restoring Tourism industry, the Royal Government approved the 
implementation of the Roadmap on Recovery plan and Cambodia Tourism promotion 
during and post Covid-19 Crisis (2020-2025) focusing on vision to reform Cambodia 
tourism industry to become tourism destination with quality, safety and sustainability.   

5. However, in whatever circumstance, tourism industry should be considered to restart 
step by step, based on economic principle, and safety assurance for 
international tourists and all citizens, which is the purpose in drafting 
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the Concept note on Covid-19, Vaccinated Tourism Package: the restart of Cambodia 
tourism. Additionally, the necessity to reopen gradually the economy have been 
considered as an urgency and following New Normalization, provided that tourism 
market situation will be tough and highly competitive regarding a. Tourism’s package 
fee and service quality; b. trust on safety of tourism destination; c. travel facilitation and 
government’s measures to control Covid-19 crisis. On the other hands, Cambodia 
Tourism destination is recognized as tourism destination with a controllable Covid-19 
cases in the region and in worldwide, especially with a good vaccination index, these 
reflects the leadership and management capability of the Royal Government of 
Cambodia, in particular the Ministry of Health, which is the fundamental factor of the 
decision making of tourists in choosing their tourist destination for their journey post 
Covid-19 crisis.  

2. Definition and experiences of Covid-19 Vaccinated Tourism Package 
2.1 Definition 

Covid-19 Vaccinated Tourism Package is a travel itinerary under clear supervision within 
the targeted tourist’s destination and services which had been evaluated, chosen in 
advance and organized by tour company or tour operator in collaboration with relevant 
parties.  Bipartite or multilateral agreement of the countries’ governments will be 
organized to demonstrate strength in managing and combating against Covid-19 
widespread at tourist destinations. 

2.2 Purpose 
Covid-19 Vaccinated Tourism Package is established to: 

- Restore tourism and economy at priority tourism destination with safety and low risk or 
having risk management; 

- Build trust for international tourists to Cambodia tourism destination in a reasonable 
price, with quality and standard. 

- Restore employment vocation lost during Covid-19  
- Demonstrate to the world that international travel and tourism restart in Cambodia 
- Support private sector in tourism at each tourism market and destination, in organizing 

travel with new normalization.  

2.3 Experiences from developing countries and plan to implement the tour 
package  

The Covid-19 Vaccinated Tourism Package is being studied and implemented step by 
step in some countries in order to put tourism industry on function over again. Good 
experiences and practices of some countries are classified in the Appendix 6 of this 

document. On the other hands, some documents on the progress of 
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vaccination, vaccines efficiency, and types of vaccines allowed to use in some countries, 
are as well included in the Appendix 2 and Appendix 3 of this document.  

3. Management mechanism and functioning of Covid-19 Vaccinated Tourism Package 
before arrival to Cambodia 

3.1. Management mechanism of Covid-19 Vaccinated Tourism Package before arrival 
to Cambodia 

 3. 1.1 Tourism market selection criteria 
In order to enhance safety management and confidence on tourism market, tourism market 
countries are evaluated and selected based upon following criteria: 

a. Country or region at low risk of Covid-19 epidemic or able to well control Covid-19 or 
countries located in the Green zone 

b. Country or regions that have vaccinated to its citizens, vaccines recognized by the 
World Health Organization 

c. Countries or regions that have embassies, consulates, and overseas tourism agency or 
follow other instructions on the provision of Tourist visa of the Royal Government of 
Cambodia 

d. Countries or regions that have direct flight or charter flights to Cambodia or any 
decision of the Royal Government of Cambodia. 

3.1.2. Priority tourism markets for Cambodia  
Tourism markets that should be considered for selection and evaluation for tourism Packages 
should be a market that is located in a Green country or green Zone and has good relations 
with Cambodia. The country or Zone’s color definition is based on the criteria includes Covid-
19 infection rates, vaccination rates, and the existence of Covid-19 new variant. Consideration 
to select country or zone shall be started from some prioritized tourism market as below: 

a. 1st priority: Chinese tourism market (Please find attached an assessment document on 
the Chinese market for Covid-19 Vaccinated Tourism Package in Siem Reap) 

b. 2nd priority: Korean and Japanese tourism market 
c. 3rd priority: ASEAN region countries  
d. 4th priority: European countries and the USA. (Statistics of outbound tourists of 

Cambodia's priorities markets in 2019 is attached as the fourth appendix to this 
document) 
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3.1.3. The provision of Tourist visa for Covid-19 Vaccinated Tourism Package 
To ensure the safety of tourists in the tour package, the process of issuing travel visas should 
be considered as follows: 

- Visas should be issued at provided via the embassy or consulate in a foreign country or 
via appropriate system as per decision of the Royal Government 

- Ambassadors or Consulates should consider including screening conditions "Covid-19 
Vaccination Certification" is an additional condition for applying for a visa. 

- Types of visas that should be approved for the vaccinated tourism package includes: 
➢ Visa Type B: for businessmen and investors coming via the tour package  
➢ Visa Type T: for Leisure Tourism i.e. Golfing, Yachting, and Cultural heritage 

Tourism.  

3.2. Mechanism to manage the vaccinated tourism package upon arrival to 
Cambodia 

3.2.1. Building Tourists’ confidence  
According to study and evaluation of tourism industry during and post Covid-19 will focus on 
three main elements including: 

** Building Trust and Confidence toward tourism destinations refers to organizing of tourism 
destination with safety and quality.  Following a research prepared by Price Warehouse 
Coopers (PWC) on Traveler Sentiment Survey, shows that in order to build trust on each tourism 
destination, tourism destination’s information should be promoted and presented to tourists 
as below: 

➢ Must have information from specific sources to indicate the safety of the tourism 
destinations; 

➢ Must show that tourism service provider receives Covid-19 vaccination 
➢ Must present evidence of the implementation of safety measures for the tourism 

business  
➢ Must show that they there are sufficient health services: COVID-19 laboratory and 

Covid-19 treatment hospital. 

** Travel Facilitation refers to facilitation on travel procedures and modalities, including the 
application for a travel visa, facilitation on screening procedure at the international border 
gates to be more modern and safer, reduce travel restrictions to the maximum, especially 
considering the duration (or exemption) of quarantine and implementation of Standard 
Operating Procedures for flights and at the international border gates.  

Based on the experience of countries that have implemented the Travel Bubble project 
limitation of the duration (or exemption) of quarantine by new 
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procedure, has big impact on the decision making in selecting tourism destination, affecting 
either to the Free independent Travelers -FIT and Group Inclusive Tour-GIT.  

** Tour Price (Right Price): According to the evaluation of the tourism market post Covid-19 
crisis, it will be tough and highly competitive on the pricing, quality of service and innovation 
of tourism destinations and measures of the Royal Government's measures to manage the 
status of Covid-19 (determining the color of Tourism destinations). In addition, according to 
reports, travel expenses will have a high rise, which will not encourage to low and medium-
type tourists. Therefore, the preparation of this vaccinated tourism package will focus on the 
High Middle Tourist and Luxury Tourist segment, which require voluntary participation from 
the private sector to reduce their service pricing that could maintain local competition and 
strengthening service quality to meet standards. Regardless this situation, the involvement of 
the private sector in discounting will become an important marketing tool, to promote tourism 
attraction, establish regional competition and contribute to the confidence of visitors. 

3.2.2. Cambodia Entry-exit checking procedure with confidence 
In order to promote tourist confidence, and eliminate the contamination risks, competent unit 
must prepare and put in place the internal standard operating procedure, based on the 3 Dos 
and 3 Don’ts measures. Entry-exit permit via the vaccinated tourism package shall be 
implemented step by step (detail schema is attached as Appendix 5) as followings: 

a. Step 1:  Visa screening and required documents for entry to Cambodia 

 Required documents for Cambodia Entry-exit screening include:  

- Visa with validity in accordance with procedure of Immigration Law.  
- Covid-19 free certificate issued within 72 hours prior to departure to Cambodia 
- Covid-19 vaccine sufficient dose certificate and had been issued more than one month 

duration. 
b. Step 2: Health check and sample collecting  

After going through document justification, tourist of the Covid-19 vaccinated tourism package 
has right to use the Fast Track Lane, in order to receive health check and sample collecting 
implemented and organized by the Health Ministry, through Rapid Test Procedure or other 
procedures as deemed necessary.  

** First case: In case of Negative Covid-test result  

Tourist of the Covid-19 vaccinated tourism package would be required to follow quarantine in 
a closed loop system, within their planned trip.  

** Second Case : Incase of Positive Covid-19 Test result 
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Tourist of the Covid-19 vaccinated tourism package would be required to receive treatment in 
Cambodia following instructions of Health Ministry. 

c. Step 3: Document screening and health check prior to departure from Cambodia  

Tourist of the Covid-19 vaccinated tourism package would be required to fill the formality 
and provide documents before departure from Cambodia as below:  

- Covid-19 Free certificate issued within 72 hours prior to Departure to Cambodia  
- Other criteria defined by an Agreement.  

P.S. All these tasks shall be prepared, facilitated by Tour company or travel agent in charge 
of tour package.  

4. Obligations of relevant units  
4.1. Private sector in tourism industry  
Private sector in tourism refers to businesses under tourism Law and other businesses serving 
tourism industry. In order to be part of the Covid-19 vaccinated tourism package, all private 
sector in tourism industry must implement some obligations as follows: 

- Tour operators under the main responsibility of Tourism ministry must apply for 
recognition and evaluation as an official tourism business, to receive tourists in the 
Covid-19 vaccinated tourism package, included tour companies, travel agents, hotels, 
restaurants, tourism transportation means, tour guides, tourism sport and tourism resort 
etc. This application for recognition will come along with other obligations as defined 
in the Agreement between Tourism Ministry and tour operators.  

- Businesses serving tourism industry namely companies managing the international 
airport, aviation companies and souvenirs shops etc. must apply for recognition and 
evaluation from competent units, following their respective SOPs, upon consultation 
with Tourism Ministry.  

- All tour operators must strictly and accurately implement following the tourism safety 
measures and 3 Dos and Don’t measures of the Royal Government of Cambodia. 

- All tour operator must encourage their staffs to get vaccination by not allowing staffs 
who are not yet vaccinated to directly serve the international tourists.  

- All tour operators must improve their service quality, cleanliness, and safety, to build 
confidence for domestic and international tourist.  

- All tour operators are encouraged to integrate the use of technology to eliminate and 
facilitate their business operation. 

- All tour operators must push all their staffs to join training session, vocational training 
to maintain the provision of qualified tourism services, accurately and up to the 

standard.  
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4.2. Staffs in Tourism industry 
To control risks, staffs in tourism industry are required to get vaccination, before authorized to 
service international tourists in the Covid-19 vaccinated tourism package. In order to build trust 
for international tourists on tourism services, staffs in tourism industry must implement some 
instructions as followings: 

- Staffs must bring along the document proving having received sufficient dose of Covid-
19 vaccine, when on duty  

- Staffs working in closed area, such as at the airport, ad and aviation companies will be 
required to use the Personal Protective Equipment when on duty.  

- Service staffs must join training session on measures to protect and prevent the spread 
of Covid-19 before starting their duty. 

4.3. Public institution 
Public institutions competent in the Covid-19 vaccinated tourism package, must prepare 
Standard Operating Procedure, for their work and for the work under their direct supervisions 
such as: 

- Commerce Ministry should have instruction on SOP for souvenirs shop business, selling 
valuable things and packaged foods etc.  

- Ministry of Culture and fine arts should instruct on SOP for souvenir shops selling 
sculpture and artistic works etc. 

- Secretariat of Civil aviation should instruct on SOP for domestic and international 
aviation companies and provide guidance on the preparation of flow of transporting 
tourists of the airport company.  

- The Ministry of Health should set up an international tourist flow to implement the Rapid 
Test Procedure or treatment. 

- General Department of immigration should prepare operational standards for entry -
exit inspection in Cambodia 

Separately, for Siem Reap tourism destinations, the local authorities should arrange for a 
safe and reliable venue or destinations with attractiveness: 

- The tourism management in Siem Reap should be strengthened by ensuring that local 
people and staff serving front-line tourism services are vaccinated with sufficient dose 
before implementing the Covid-19 vaccinated tourism package.  

- Apsara authority should prepare actional plan to manage tourism flow in Temple area 
by focusing on 3 Dos and 3 don’t measures or any intervention as deemed necessary. 

- Angkor Institutions should consider promoting the implementation of ticket sales via 
electronic system and organizing incentives programs on Angkor entrance tickets and 

facilitating on the Face-to-face review of individuals. 
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5. Management, facilitation and implementation mechanism  
5.1. Duty of inter-ministerial working group to promote and improve domestic and 

international tourism market 
The management and facilitation to implement “the Covid-19 vaccinated tourism package” 
require a committed management, a high efficiency facilitation, an active and serious 
participation, to respond in a timely manner to the needs of tourism businesses and manage 
the Covid-19 situation. In this purpose, the establishment of an inter-ministerial working group 
to lead, facilitate, monitor, inspect and evaluate is essential to indicate, implement, monitor, 
and evaluate all businesses’ activity under this project.  

The inter-ministerial working group to promote and improve domestic and international 
tourism market under the coverage of the Government- Private sector working group aiming 
to restore and promote Cambodia tourism industry during and post Covid-19 crisis has 
authority and duties (detail chart attached as Appendix 6) below: 

- Organize programs to promote and attract the Covid-19 vaccinated tourism type. 
- Prepare, evaluate and identify safe market types 
- Review and approve the tour schedule of Cambodia Tour Operators Company 
- Arrange for a smooth tour 
- Monitor and evaluate the implementation of tourism safety measures of businesses 

within the tourism industry, including tourism companies, transportation services, 
accommodation and food service and entertainment services, etc. 

- Monitor and strengthen the implementation of tourism safety rules in accordance with 
the standards. 

- Resolve various issues of the tourism business. 

** This Inter-Ministerial Sub-Working Group may have three sub-divisions, including: 

a) Negotiation and attraction of vaccinated tourists 
b) Facilitation the travel of vaccinated tourists  
c) Covid-19 vaccinated Tourism package management 

5.2. Remuneration system  
The inter-ministerial working mechanism will carry out its roles and responsibilities 24 hours a 
day, 7 days a week, according to the actual work situation. To facilitate the day-to-day work of 
the Inter-Ministerial Working Group, additional Remuneration mechanisms with two main 
resources are as follows: 

First Resource: Additional remuneration supplied by the Royal Government, as determined by 
the Joint Prakas between the Ministry of Tourism and the Ministry of Economy and Finance. 

Second Resource: other legitimate resources. 
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6. Major Risks management  
In addition to the efforts of the Royal Government, which has the Ministry of Tourism as the 
Secretary, as considered above, the success implementation of the “Covid-19 vaccinated 
Tourism Package” project will also be varied  depending on the change of tourism policy of 
the country in the agreement due to the improvement of Covid-19 situation in the region and 
in the country, as well as the implementation of monitoring and evaluation mechanisms of 
Tourism Safety rules in Cambodia. In this regard, the Ministry of Tourism sees a source of 
potential risks of “Covid-19 vaccinated Tourism Package” that need to be taken care of and 
be ready to face with as follows: 

First. Risks of change in tourism policy of the countries: 

Although “Covid-19 vaccinated Tourism Package” is implemented through an agreement 
between the Royal Government of Cambodia and another party, the risk of amending or 
terminating of the agreement may arise in the event of the management and the widespread 
of Covid-19 epidemic in the region and in the country. 

Second: The Risks of Tour package Management: Principally, Tourism Companies or a tour 
operator receiving a tour package must sign a Performance agreement with the Ministry of 
Tourism, however tourism company or tour operator is the regular implementing unit that may 
be an incident to perform any erroneous or inaccurate implementation as stated in the 
approved program (may be subject to the request of the tourist or the needs of the visitor in 
exchange for additional remuneration. 

Third: Risks arising from the lack of monitoring and inspecting the implementation of tourism 
safety measures: 

Tourism businesses that are part of the tour package, including tour operators or agencies, 
transportation services, accommodation services, food and entertainment services, etc., must 
also have an agreement with the Ministry of Tourism and be evaluated of the Tourism Safety 
Rules by the Ministry of Tourism working group. In the same way, the day-to-day operations 
performed by the above characters can cause any eventual risks which require a regular 
monitoring and inspecting mechanisms. 

7. Conclusion  
Overall, in order for the (COVID-19 Vaccinated Tourism Package) project to be able to function 
effectively and efficiently, it is necessary to have responsibilities, participation, trust and 
confidence between countries and countries in which the actors directly under facilitation of 
public institutions are tour operators including airlines companies, tour companies or tour 
operators, transportation services, accommodation services, food services and resorts, etc., 



 

Kingdom of Cambodia 
Nation Religion King 

44 

  

must strictly adhere to the tourism safety measures, appropriately to the needs of high 
medium-level and Luxury tourism. 

The gradual reopening of the tourism sector is a hope for economic and social rehabilitation, 
but also a consideration of mechanisms and measures to ensure safety of the tourists and all 
citizens are also top priorities to pay attention to, especially the promotion of vaccination 
campaigns for frontline tourism service staff and all citizens to build community resilience, (Herd 
Immunity) is considered as the first priority that needs to be taken care of as a matter of 
urgency. Expectations for the reopening of tourism activities such as Phnom Penh capital 

and Sihanoukville, or any other region, rely solely on community-based campaigns to build 
resilience, with the highest indication and commitment of Samdech Akka Moha Sena Padei 
Techo Hun Sen, Prime minister, to strive to achieve the best possible momentum. 

Siem Reap, Cambodia's number one luxury tourism hub, which economic and social situation 
is merely depending on tourism industry, has been reaching a very critical stage requiring the 
consideration either on the economy and well-being of citizens and workers in the tourism 
sector first. Therefore, Siem Reap will be the first to consider the opening on the first step at 
the 4th trimester of 2021 for international tourists through the Vaccinated tourism package, and 
tourists from the green area by facilitating the conditions (or exempting), the quarantine 
obligation based on the decision of the Royal Government. While for international tourists who 
have already been vaccinated and are visiting Cambodia individually or as a family (without 
going through a tour package) will be discussed further as the next step. 

              Prepared by  
 

 
 

                                                                                                                                  
   
   
               Mrs. SUN Rasey, 
                                                                       Legal &compliance Manager, Thalias Co., Ltd 

 
Disclaimer: This document is a translation provided by CTF for information purposes only 
and shall not be regarded as an official translation. This translation has been prepared solely 
on the basis of information obtained from publicly available sources. While care has been 
taken to ensure the authenticity of those sources, CTF disclaims all responsibility and shall 
not be liable in any way (directly or indirectly) for the accuracy, completeness, or veracity 
of the information used in this document, or for any reliance upon this report by any party. 
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ơ. Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ 
(១) វបិត្តិៃនជងឺឆ្លងសកលកូវដី-១៩ បាននឹងកំពុងគំរាមកំែហង និងជះឥទ្ធិពលដល់ការរស់េ ្របចំាៃថ្ង 

ទំេនៀមទំលាប់ សុខភាព ជីវភាព អាយុជីវតិ េសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ វស័ិយេទសចរណ៍ និងការេធ្វើដេណើរ្រតូវ
បានអង្គការេទសចរណ៍ពិភពេលាក (UNWTO) វាយតៃម្លថាទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ េដាយែផ្អក
ការវភិាគេ េលើវធិានការរតិត ិតការេធ្វើដេណើរទាំង្រសុង ឬមួយែផ្នកៃនបណា្ត ្របេទសនានាទូទាំងពិភព
េលាក និងការផ្តល់ក្តីសង ឹមេ េលើការអភិវឌ ន៍វាក់សំាបងា្ក រកូវដី-១៩។  

(២) ចំនួនេទសចរណ៍អន្តរជាតិក្ន ុងឆា្ន ំ២០២០មានការធា្ល ក់ចុះ៣៨១លាននាក់ េស្ម ើនឹង៧៣% ៃនេធៀប
នឹងឆា្ន ំ២០១៩ ែដលស្ថិតេ ចេនា្ល ះេសណារយូ៉ីទី២ និងទី៣ៃនការព ករណ៍របស់អង្គការេទសចរណ៍ពិភព
េលាក ក្ន ុងេនាះតំបន់អាសីុប៉ាសីុហ្វិកធា្ល ក់ចុះ៨៤% តំបន់មជ មឹបូពា៌ធា្ល ក់ចុះ៧៤% តំបន់អា្រហិ្វកធា្ល ក់ចុះ
៧៤% តំបន់អាេមរកិធា្ល ក់ចុះ៦៩% និងអឺរ៉បុធា្ល ក់ចុះ៦៩%។ េដាយែទ ក ស្រមាប់ែខមករា ឆា្ន ំ២០២១ 
េទសចរណ៍អន្តរជាតិមានការធា្ល ក់ចុះ៨៧% េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា្ន ឆា្ន ំ២០១៩ ក្ន ុងេនាះតំបន់អាសីុប៉ាសីុហ្វិក
ធា្ល ក់ចុះរហូតដល់៩៦%។ ឆា្ន ំ២០២០ ជាឆា្ន ំដអា្រកក់បំផុតស្រមាបវស័ិយេទសចរណ៍សកល ែដលជះឥទ្ធិពល
អវជិ្ជមានដល់វស័ិយេទសចរណ៍្របមាណ១១ដង េ្រចើនជាងវបិត្តិេសដ្ឋកិច្ចសកលឆា្ន ំ២០០៩។ េដាយសារ្រពំ
ែដន្របេទស្របមាណ៣២% ្រតូវបានបន្តបិទ អង្គការេទសចរណ៍ពិភពេលាកព ករណ៍ថាេទសចរណ៍អន្តរ
ជាតិនឹងមានការធា្ល ក់ចុះ ២៦០លាននាក់ េស្ន ើនឹង៨៥%េ ្រតីមាសទី១ឆា្ន ំ២០២១ េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា្ន
ឆា្ន ំ២០១៩។ 

(៣) អង្គការេទសចរណ៍ពិភពេលាកព ករណ៍ថា េទសចរណ៍សកលនឹងចាប់េផ្តើមេងើបេទ ើងវញិជា          
បេណ្ត ើរៗេ េដើមឆមាសទី២ ឆា្ន ២ំ០២១ េដាយែផ្អកេលើេសណារយូ៉ីចំនួន០២៖ 

េសណារយូ៉ីទី១៖ េទសចរណ៍អន្តរជាតិេងើបេទ ើងវញិចាប់ពីែខកក្កដា េដាយចំនួនេទសចរនឹងេកើន
េទ ើង៦៦%េធៀបនឹងឆា្ន ំ២០២០ និងធា្ល ក់ចុះ៥៥%េធៀបនឹងឆា្ន ំ២០១៩។ 

េសណារយូ៉ីទី២៖ េទសចរណ៍អន្តរជាតិេងើបេទ ើងវញិចាប់ពីែខក ្ញ  េដាយចំនួនេទសចរនឹងេកើន
េទ ើង២២%េធៀបនឹងឆា្ន ំ២០២០ និងធា្ល ក់ចុះ៦៧%េធៀបនឹងឆា្ន ំ២០១៩។ 

សា្ថ នភាពេងើបេទ ើងវញិៃនេទសចរណ៍អន្តរជាតិ ្រតូវបានវាយតៃម្លេដាយែផ្នកេលើលក្ខខណ្ឌ មួយចំនួន៖ 
- ការបន្ធូរបន្ថយការរតឹត ិតការេធ្វើដេណើរ 
- ភាពេជាគជយៃនយុទ្ធនាការចាក់វាក់សំាងជាសាកល 
- ការដាក់េចញនូវេគាលការណ៍សីុសងា្វ ក់គា្ន េ េលើទិដា្ឋ ការចាក់វាក់សំាងតាម្របព័ន្ធេអទ ិច 
្រតូនិច (Digital Green Vacinnation Certificate)  

(៤) ក្ន ុងឆា្ន ំ២០២០ កម្ព ុជាទទួលបានេទសចរអន្តរជាតិចំនួន ១.៣លាននាក់ ថយចុះ៨០.២% េធៀបនឹងឆា្ន ំ
២០១៩ និងរយៈេពល០៣ែខេដើមឆា្ន ំ២០២១ កម្ព ុជាទទួលបានេទសចរអន្តរជាតិចំនួន៧០.៩០១នាក់ថយចុះ
៩៣.៩%េធៀបនឹងឆា្ន ំ២០២០ និងេស្ន ើនឹង៣.៧៧% ៃនចំែណកទីផ រេទសចរណ៍អន្តរជាតិក្ន ុងរយៈេពល៣ែខ
េដើមឆា្ន ំ២០១៩។ ការធា្ល ក់ចុះយ៉ាងគំហុកៃនេទសចរអន្តរជាតិមកកម្ព ុជាបណា្ត លេអាយអាជីវកម្មេទសចរណ៍ 
្របមាណ៣០% បានបិទនិងផា្អ កដេណើរ និងកំពុងឈានដល់ការក ័យធនជាបន្តបនា្ទ ប់។ េដើម ីចូលរមួសា្ត រ             
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វស័ិយេទសចរណ៍េទ ើងវញិ រាជរដា្ឋ ភិបាលបានអនុម័តដាក់ឱ អនុវត្តែផនទីចង្អលុផ្លវូស្តីពីការសា្ត រ និងេលើក
ស្ទយួវស័ិយេទសចរណ៍កម្ពជុាក្នងុនិងេ្រកាយវបិត្តិ កូវដី-១៩ (២០២០-២០២៥) េដាយេផា្ត តចក្ខ ុវស័ិយក្ន ុងការ
ែកទ្រមងវស័ិយេទសចរណ៍កម្ព ុជាឱ កា្ល យជាេគាលេ េទសចរណ៍គុណភាព សុវត្ថិភាព និងនិរន្តរភាព។ 

(៥) េទាះស្ថិតក្ន ុងករណីណាក៏េដាយ វស័ិយេទសចរណ៍គួរ្រតូវបានពិចារណាេបើកដេណើរការេទ ើងវញិ
ជាបេណ្ត ើរៗេដាយឈរេលើេគាលការណ៍េសដ្ឋកិច្ច និងការធានាសុវត្ថិភាពជូនេទសចរជាតិអន្តរជាតិនិង
្របជាពលរដ្ឋ ែដលេនះជាេគាលបំណងៃនការេរៀបចំឯកសារទស នាទានស្តី ពីកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍
វាក់សំាងកូវដី-១៩ - Concept Note on COVID-19 Vaccinated Tourism Package: ការចាប់េផ្តើមេឡើងវញិ
ស្រមាប់វស័ិយេទសចរណ៍កម្ពជុា។ បែន្ថមេលើេនះ ភាពចំាបាច់ក្ន ុងការេបើកេសដ្ឋកិច្ចបេណ្ត ើរៗ្រតូវបានវាយ
តៃម្លជាសា្ថ នភាពបនា្ទ ន់ និង្រសបតាមគន្លងៃនទមា្ល ប់ថ្មី (New Normalization) េដាយេហតុថា សា្ថ នភាពទី
ផ រេទសចរណ៍នឹងមានភាពចេង្អ ត និងមានការ្របកួត្របែជងខ្ពស់េ េលើ ក).ៃថ្លកញ្ចប់ទស នកិច្ចនិង
គុណភាពេសវាកម្មេទសចរណ៍ ខ).ទំនុកចិត្តេលើសុវត្ថិភាពៃនេគាលេ េទសចរណ៍ គ).ការស្រមប
ស្រមួលការេធ្វើដេណើរនិងវធិានការរបស់រាជរដា្ឋ ភិបាលក្ន ុងការ្រគប់្រគងសា្ថ នភាពកូវដី-១៩។ ម ៉ ងេទៀត 
េគាលេ េទសចរណ៍កម្ព ុជា្រតូវបានទទួលសា្គ ល់ថាជាេគាលេ ែដលមានចំនួនកូវដី-១៩ ក្ន ុងក្រមិតែដល
អាច្រគប់្រគងបានក្ន ុងតំបន់ និងសកលេលាក ពិេសស សន្ទស ន៍ៃនការចាក់វាក់សំាងកូវដី-១៩ក៏មានភាព
ល្អ្របេសើរ ែដលទាំងេនះជាកតា្ត ឆ្លុះប ្ច ំងសមត្ថភាពៃនការ្រគប់្រគង និងដឹកនារំបស់រាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ព ុជា 
ជាពិេសស ្រកសួងសុខាភិបាលែដលេនះជាកតា្ត មូលដា្ឋ នស្រមាប់ការសេ្រមចររបស់េទសចរក្ន ុងការេ្រជើស
េរើសេគាលេ ស្រមាប់ដេណើរកម ន្តេ្រកាយវបិត្តិ កូវដី-១៩ ។ 

Ư. ĕЊŎņĕњŎ ĕЊ₣Ġ◦ĮЊЮ⅜Ċĕч˝ŃĆĠс◦₤℮ĕ Њ̋şĆЮ◦₤şũ‗чČ с̋ǻм с̋⅜ е₣ 
២.១. និយមន័យ 

កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩ (COVID-19 Vaccinated Tourism Package) 
ជាកម្ម វធីិដេណើរកម ន្តែដលស្ថិតេ្រកាមការ្រគប់្រគងច ស់លាស់ក្ន ុងរង្វងៃនេគាលេ ទស នា និង   
េសវាកម្មែដល្រតូវបានេរៀបចំវាយតៃម្លេ្រជើសេរើសទុកជាមុន និងេរៀបចំេឡើងេដាយ្រកុមហុ៊ន ឬការី
េទសចរណ៍េដាយមានការសហការពីភាគីពាក់ព័ន្ធ។ កិច្ច្រពមេ្រពៀងេទ្វរភាគី ឬពហុភាគីរវាងរដា្ឋ ភិបាលបណា្ត
្របេទសនឹង្រតូវេរៀបចំេឡើង េដើម ីប ្ជ ក់ពីភាពរងឹមំាក្ន ុងការ្រគប់្រគង និង្របឆំាងការរកីរាលដាលៃនជងឺ 
កូវដី-១៩េ តាមេគាលេ េទសចរណ៍។ ពាក ថា កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩ េ កាត់
ថា៖ ក.ទ.វ.ក. ្រតូវបានេ្របើជាភាសាអងេគ្លសថា “COVID-19 Vaccinated Tourism Package” ។ 

២.២. េគាលបំណង 
កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងក្ន ុងេគាលបំណង៖ 
- សា្ត រវស័ិយេទសចរណ៍ និងេសដ្ឋកិច្ចេ តាមេគាលេ េទសចរណ៍អាទិភាពែដលមានសុវត្ថិភាព 

និងមានហានិភ័យទាប ឬការ្រគប់្រគងហានិភ័យ 
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- កសាងទំនុកចិត្តស្រមាប់អ្នកេទសចរអន្តរជាតិមកេលើេគាលេ េទសចរណ៍កម្ព ុជាេឡើងវញិក្ន ុង
ៃថ្លកញ្ចប់សមរម  គុណភាព និង្រសបតាមស្តងដា 

- សា្ត រវជិា្ជ ជីវៈការងារែដលបានបាត់បងក្ន ុងរយៈេពលៃនវបិត្តិ កូវដី-១៩ 
- បងា្ហ ញពិភពេលាកថាការេធ្វើដេណើរ និងេទសចរណ៍អន្តរជាតិចាប់េផ្តើមេទ ើងវញិេ កម្ព ុជា  
- គំា្រទែផ្នកឯកជនក្ន ុងវស័ិយេទសចរណ៍តាមទីផ រនីមួយៗ និងតាមេគាលេ េទសចរណ៍ក្ន ុង

ការេរៀបចំការេធ្វើដេណើរតាមែបបគន្លងៃនទមា្ល ប់ថ្មី (New Normalization) ។ 
២.៣. បទពិេសាធន៍ៃន្របេទសកំពុងអនុវត្ត  និងេ្រគាងនឹងអនុវត្តកម្ម វធីិកញ្ចប់ទស នកិច្ច 

កម្ម វធីិកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងបានកំពុងសិក  និងអនុវត្តជាបេណ្ត ើរៗេ តាមបណា្ត
្របេទសនានា េដើម ីេបើកដេណើរការវស័ិយេទសចរណ៍េទ ើងវញិ។ បទពិេសាធន៍ និងការអនុវត្តល្អៗរបស់
បណា្ត ្របេទសមួយចំនួន្រតូវបានេរៀបចំក្ន ុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ៃនឯកសារេនះ។ ម៉ ងេទៀត ឯកសារមួយចំនួន
ស្តី ពីវឌ នភាពៃនការចាក់វាក់សំាង ្របសិទ្ធភាពវាក់សំាង និង្របេភទវាក់សំាងែដលបណា្ត ្របេទសមួយ
ចំនួនបានអនុវត្តស្រមាប់ចាក់ជូន្របជាពលរដ្ឋ ក៏្រតូវបានដាក់បញ្ចូលក្ន ុងឧបសម្ព័ន្ធទី២ និងទី៣ៃនឯកសារ
េនះផងែដរ។ 

ư. ŎĕŉŁũŪÐĠсŪÐ₣ ĕЊ₣řеЮ‗ЧŁũ˝ŃĆĠс◦₤℮ĕ Њ̋şĆЮ◦₤şũ‗чǻм с̋⅜ е₣ũĠ₤с˝ņįОď 
៣.១. យន្តការ្រគប់្រគងកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងមុនេពលេទសចរមកដល់កម្ពជុា 

៣.១.១ លក្ខខណ្ឌ េ្រជើសេរើសទីផ រេទសចរណ៍ 
េដើម ីព្រងឹងការ្រគប់្រគងសុវត្ថិភាពនិងទំនុកចិត្តេលើទីផ រេទសចរណ៍ ្របេទសជាទីផ រេទស- 

ចរណ៍្រតូវបានវាយតៃម្ល  និងជេ្រមើសេរើសេដាយែផ្អកេលើលក្ខណះវនិិច្ឆ័យ ដូចខាងេ្រកាម៖ 

ក. ្របេទស ឬតំបន់ែដលមានហានិភ័យទាបពីជងឺកូវដី-១៩  ឬអាច្រគប់្រគងសា្ថ នភាពកូវដី-១៩
បានល្អ  ឬជា្របេទសែដលស្ថិតក្ន ុងតំបន់ព័ណ៌ៃបតង  

ខ. ្របេទស ឬតំបន់ែដលបានចាក់្របេភទវាក់សំាងជូន្របជាពលរដ្ឋ ែដលជា្របេភទវាក់សំាង
ទទួលសា្គ ល់េដាយអង្គការសុខភាពពិភពេលាក 

គ. ្របេទស ឬតំបន់ែដលមានសា្ថ នឯកអគ្គរាជទូត សា្ថ នអគ្គកុងសុ៊ល អនុព័ន្ធេទសចរណ៍ និង
សា្ថ នតំណាងេទសចរណ៍េ្រ ្របេទស ឬអនុវត្តតាមការែណនាំេផ ងេទៀតអំពីការផ្តល់
ទិដា្ឋ ការេទសចរណ៍របស់រាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ព ុជា 

ឃ. ្របេទស ឬតំបន់ែដលមានេជើងេហាះេហើរ្រតង (Direct Flights) ឬលក្ខណៈ Charter 
Flights មកកម្ព ុជា ឬការសេ្រមចនានារបស់រាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ព ុជា។ 

៣.១.២ ទីផ រេទសចរណ៍អាទិភាពស្រមាប់កម្ពជុា  
ទីផ រេទសចរណ៍ែដលគួរយកមកពិចារណាស្រមាប់ការេ្រជើសេរើស និងវាយតៃម្លស្រមាប់

កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាង គួរែតជាទីផ រែដលស្ថិតក្ន ុង្របេទស ឬតំបន់ព័ណ៌ៃបតង និងមាន
ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ព ុជា។ ការកំណត់្របេភទព័ណ៌្របេទស ឬតំបន់ែផ្អកេលើលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យរមួមាន   
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អ្រតាឆ្លង អ្រតាចាក់វាក់សំាង និងការលិចរបូរាងៃនវរី៉សុ្របេភទបែម្លងថ្មី។ ការពិចារណាេ្រជើសេរើស្របេទស 
ឬតំបន់ គួរេផ្តើមេចញពីអាទិភាពទីផ រេទសចរណ៍មួយចំនួន ដូចខាងេ្រកាម៖ 

ក. អាទិភាពទី១៖ ទីផ រេទសចរណ៍ចិន(សូមភា្ជ ប់ជូនឯកសារវាយតៃម្លសា្ថ នភាពទីផ រចិនស្រមាប់
កញ្ចប់េទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩ក្ន ុងេខត្តេសៀមរាប) 

ខ. អាទិភាពទី២៖ ទីផ រេទសចរណ៍ កូេរ ៉និងជបុ៉ន 
គ. អាទិភាពទី៣៖ បណា្ត ្របេទសក្ន ុងតំបន់អាស៊ាន 
ឃ.អាទិភាពទី៤៖ បណា្ត ្របេទសអឺរ៉បុ និងអាេមរកិ។ (តារាងស្ថិ តិេទសចរេចញេ្រ ្របេទសៃនទី

ផ រអាទិភាពរបស់កម្ព ុជាក្ន ុងឆា្ន ំ២០១៩ជាឧបសម្ព័ន្ធទី៤ៃនឯកសារេនះ) 
៣.១.៣ ការផ្តល់ទិដា្ឋ ការស្រមាប់កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩ 

េដើម ីធានាសុវត្ថិភាពដល់េទសចរក្ន ុងកញ្ចប់ទស នកិច្ច យន្តការៃនការផ្តល់ទិដា្ឋ ការេធ្វើដេណើរ 
គួរ្រតូវបានពិចារណា ដូចខាងេ្រកាម៖ 

o ទិដា្ឋ ការគួរផ្តល់តាមសា្ថ នឯកអគ្គរាជទូត ឬសា្ថ នអគ្គកុងសុ៊លេ បរេទស ឬតាម្របព័ន្ធ
សម្រសបណាមួយតាមការសេ្រមចរបស់រាជរដា្ឋ ភិបាល  

o សា្ថ នឯកអគ្គរាជទូត ឬសា្ថ នអគ្គកុងសុ៊លគួរពិចារណាដាក់បញ្ចូលលក្ខខណ្ឌ ្រតួតពិនិត  
“វិ ្ញ បនប្រតចាក់វាក់សំាងកូវដី-១៩” ជាលក្ខខណ្ឌ បែន្ថមក្ន ុងការេស្ន ើសំុទិដា្ឋ ការ 

o ្របេភទទិដា្ឋ ការែដលគួរ្រតូវបានអនុ ្ញ តស្រមាប់កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាង
រមួមាន៖ 
 ទិដា្ឋ ការ្របេភទ B ស្រមាប់ធុរៈជននិងវនិិេយាគិនមកតាមរយៈកញ្ចប់ទស នកិច្ច  
 ទិដា្ឋ ការ្របេភទ T ស្រមាប់េទសចរែបបកម ន្ត (Leisure Tourism) ដូចជា 

េទសចរកីឡា (Golfing, Yachting) និងេទសចរែបបវប ធម៌េបតិកភណ្ឌ  
(Cutural Heritage Tourism)។ 

៣.២. យន្តការ្រគប់្រគងកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងេពលេទសចរមកដល់កម្ពជុា 
៣.២.១ ការកសាងទំនុកចិត្តរបស់េទសចរ 

តាមការសិក  និងវាយតៃម្ល  វស័ិយេទសចរណ៍ក្ន ុង និងេ្រកាយវបិត្តិ កូវដី-១៩ នឹងេផា្ត តេ េលើ
ធាតុផ ំសំខាន់ចំនួន០៣ រមួមាន៖ 

** ការសាងទំនុកចិត្តេលើេគាលេ េទសចរណ៍ (Trust and Confident) ៖ សំេ េលើការេរៀបចំ
េគាលេ េទសចរណ៍្របកបេដាយសុវត្ថិភាព និងគុណភាព។ តាមការអេង្កតមួយែដល
េរៀបចំេទ ើងេដាយ Price Waterhouse Coopers (Pwc) េ េលើ Traveller 
Sentiment Survery បានបងា្ហ ញថា េដើម ីកសាងទំនុកចិត្តដល់េគាលេ េទសចរណ៍
នីមួយៗ ព័ត៌មានអំពីេគាលេ េទសចរណ៍្រតូវែតផ ព្វផ យនិងបងា្ហ ញដល់េទសចរ ដូច
ខាងេ្រកាម៖ 
 ្រតូវមានព័ត៌មានពី្របភពជាក់លាក់បងា្ហ ញពីសុវត្ថិភាពៃនេគាលេ េទសចរណ៍ 
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 ្រតូវបងា្ហ ញថាអ្នកផ្តល់េសវាកម្មេទសចរណ៍ទទួលបានការចាក់វាក់សំាងកូវដី-១៩ 
 ្រតូវបងា្ហ ញភស្តតាងពីការអនុវត្តវធិានការសុវត្ថិភាព ស្រមាប់មូលដា្ឋ នអាជីវកម្ម

េទសចរណ៍ 
 ្រតូវបងា្ហ ញថាេគាលេ មានេសវាកម្មសុខភាព្រគប់្រគាន់៖ មានមណ្ឌ លស្រមាប់

េធ្វើេតស្តរកកូវដី-១៩ (COVID-19 laboratory) និងមន្ទីរេពទ ព បាល។ 
** ការស្រមួលការេធ្វើដេណើរ (Travel Facilitation)៖  សំេ េលើការស្រមួលែបបបទ និង

នីតិវធីិៃនការេធ្វើដេណើររមួមាន ែបបបទេស្ន ើសំុទិដា្ឋ ការេធ្វើដេណើរ ការស្រមបស្រមួលនីតិ
វធីិ្រតួតពិនិត េ តាម្រចកទា្វ រអន្តរជាតិឱ មានភាពទំេនើបនិងសុវត្ថិភាព ការកាត់បន្ថយ
ការរតិត ិតការេធ្វើដេណើរឱ បានជាអតិបរមា ពិេសស ការពិចារណាេលើរយៈេពល (ឬការ
េលើកែលង) ការេធ្វើចតា្ត ទ ីស័ក និងការអនុវត្តេគាលការណ៍្របតិបត្តិការស្តងដា 
(Standard Operating Procedure) ស្រមាប់ការេហាះេហើរ និងតាម្រចកទា្វ រអន្តរជាតិ។ 
តាមរយៈបទពិេសាធន៍ៃនបណា្ត ្របេទសែដលធា្ល ប់អនុវត្តគេ្រមាង Travel Bubble របស់
្របេទសមួយចំនួនកន្លងមក ការកំណត់េលើលក្ខខណ្ឌ រយៈេពល(ឬការេលើកែលង) ការេធ្វើ
ចតា្ត ទ ីស័កេដាយជនួសនីតិវធីិថ្មី ជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខា្ល ំងេលើការសេ្រមចចិត្តេ្រជើសេរើស
េគាលេ េទសចរណ៍ ទាងំេ េលើ្របេភទេទសចរណ៍ដេណើរកម ន្តជាលក្ខណៈឯករាជ  
(Free Independent Travellers-FIT) និង្របេភទេទសចរណ៍ជាកញ្ចប់ទស នកិច្ច 
(Group Inclusiv Tour-GIT)។ 

** ៃថ្លកញ្ចប់ទស នកិច្ច (Right Price)៖ តាមការវាយតៃម្ល  ទីផ រេទសចរណ៍េ្រកាយវបិត្តិ កូវដី-
១៩ នឹងមានភាពចេង្អ តនិង្របកួត្របែជងខ្ពស់េ េលើៃថ្ល គុណភាពេសវាកម្ម  ភាពៃច្ន្របឌិត 
ៃនេគាលេ េទសចរណ៍ និងវធិានការរបស់រាជរដា្ឋ ភិបាលក្ន ុងការ្រគប់្រគងសា្ថ នភាពកូវដី-
១៩ (ការកំណត់្របេភទព័ណ៌ៃនេគាលេ េទសចរណ៍)។ េលើសពីេនះ តាមការព ករណ៍ 
ការចំណាយេលើការេធ្វើដេណើរនឹងមានការេកើនេទ ើងខ្ពស់ ែដលនឹងមិនេលើកទឹកចិត្តដល់
េទសចរ្របេភទទាប និងមធ មក្រមិតទាបេទ។ ដូចេនះ ការេរៀបចំកញ្ចប់ទស នកិច្ចវាក់
សំាងេនះនឹងេផា្ត តេលើចំែណកទីផ រេទសចរណ៍មធ មក្រមិតខ្ពស់ (High Middle Tourist) 
និងេទសចរណ៍្របណិត (Luxury Tourist) ែដលទាមទារឱ មានការចូលរមួេដាយស័្រគ្មចិត្ត
ពីែផ្នកឯកជនក្ន ុងការបញ្ចុះៃថ្លេសវាកម្ម របស់ខ្លួន ែដលអាចរក ការ្របកួត្របែជងក្ន ុងតំបន់ 
និងការព្រងឹងគុណភាពេសវាកម្មឱ ្រសបតាមស្តងដា។ េទាះស្ថិតក្ន ុងសា្ថ នភាពេនះក្តី  ការ
ចូលរមួរបស់ែផ្នកឯកជនក្នងុការបញ្ចះុៃថ្លនឹងកា្ល យជាឧបករណ៍ទីផ រមួយយ៉ាងសំខាន់
ស្រមាប់ជរញុការទាក់ទាញេទសចរណ៍ បេង្កើតការ្របកួត្របែជងក្ន ុងតំបន់ និងចូលរមួ
បេង្កើតទំនុកចិត្តដល់េភ្ញ វេទសចរ។ 
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៣.២.២  នីតិវធីិ្រតួតពិនិត ការេចញ-ចូលកម្ពជុា្របកបេដាយទំនុកចិត្ត 
េដើម ីបេង្កើនទំនុកចិត្តដល់េទសចរ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យៃនការចម្លងជាយថាេហតុ អង្គភាព

មានសមត្ថកិច្ច្រតូវេរៀបចំឱ មានេគាលការណ៍្របតិបត្តិស្តងដា (SOP) ៃផ្ទក្ន ុង េដាយេផា្ត តេលើេគាលការណ៍ ៣
កំុ ៣ការពារ។ ការអនុ ្ញ តិេចញ-ចូលកម្ព ុជាតាមរយៈកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងគួរ្រតូវបាន អនុ
វត្តជាដណាក់កាលៗ (គំនូសបំ្រពញួលម្អិតមានក្ន ុងឧបសម្ព័ន្ធទី៥) ដូចខាងេ្រកាម៖ 

ក.ដណាក់កាលទី១៖ ការ្រតួតពិនិត ទិដា្ឋ ការ និងឯកសារភា្ជ ប់ចូលមកកម្ពជុា 
ឯកសារត្រមូវស្រមាប់ការ្រតួតពិនិត ការេចញ-ចូលកម្ព ុជា រមួមាន៖ 

- ទិដា្ឋ ការែដលមានសុពលភាព្រសបតាមនីតិវធីិៃនច ប់ស្តី ពីអេនា្ត ្របេវសន៍  
- វិ ្ញ បនប្រតប ្ជ ក់ថាគា្ម នកូវដី-១៩ ក្ន ុងរយៈេពល៧២េម៉ាង មុនេចញ

ដេណើររបស់េទសចរមកកម្ព ុជា 
- វិ ្ញ បនប្រតចាក់វាក់សំាងកូវដី-១៩ (COVID-19 Certificate) ្រគប់ដូស និង

េលើសរយៈេពល១ែខ។ 
ខ.ដណាក់កាលទី២៖ ការ្រតួតពិនិត សុខភាព និងការយកសំណាក 

បនា្ទ ប់ពីទទួលបានការ្រតួតពិនិត ឯកសារត្រមូវ េទសចរស្ថិតក្ន ុងកញ្ចប់ទស នកិច្ច
េទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩មានសិទ្ធិេ្របើ្របាស់ផ្លូវអាទិភាពពិេសស (Fast Track 
Lane) េដើម ីទទួលបានការពិនិត សុខភាព និងយកសំណាកែដលអនុវត្តនិងេរៀបចំ
េដាយ្រកសួងសុខាភិបាលកម្ព ុជាតាមរយៈការអនុវត្តនីតិវធីិេធ្វើេតស្តរហ័ស (Rapid Test 
Procedure) ឬនីតិវធីិេផ ងៗតាមការចាំបាច់។ 
**ករណីទី១៖ ការេធ្វើេតស្តកូវដី-១៩ បងា្ហ ញលទ្ធផលអវជិ្ជមាន 
េទសចរស្ថិតក្ន ុងកញ្ចប់ទស នកិច្ចវាក់សំាងនឹង្រតូវបានត្រមូវឱ អនុវត្តលក្ខខណ្ឌ ៃនការេធ្វើ
ចតា្ត ទ ស័ីកជាលក្ខណៈ្របព័ន្ធបិទជិតមួយ េ ក្ន ុងដេណើរកម ន្តតាមកម្មវធីិែដលបាន
េរៀបចំទុក។ 
**ករណីទី២៖ ការេធ្វើេតស្តកូវដី-១៩ បងា្ហ ញលទ្ធផលវជិ្ជមាន 
េទសចរស្ថិតក្ន ុងកញ្ចប់ទស នកិច្ចវាក់សំាងនឹង្រតូវទទួលការពិនិត ព បាលេ កម្ព ុជា 
េដាយអនុវត្តតាមនីតិវធីិេផ ងៗកំណត់េដាយ្រកសួងសុខាភិបាលកម្ព ុជា។ 

គ.ដណាក់កាលទី៣៖ ការ្រតួតពិនិត ឯកសារ និងសុខភាពមុនេពលចាកេចញពីកម្ពជុា 
េទសចរស្ថិតក្ន ុងកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩ ត្រមូវឱ បំេពញែបប
បទ និងឯកសារមុនចាកេចញពីកម្ព ុជា ដូចខាងេ្រកាម៖ 

- វិ ្ញ បនប្រតប ្ជ ក់ថាគា្ម នកូវដី-១៩ ក្ន ុងរយៈេពល៧២េម៉ាង មុនេពលចាក
េចញដេណើរពីកម្ព ុជា 

- លក្ខខណ្ឌ េផ ងៗកំណត់េដាយកិច្ច្រពមេ្រពៀង។ 
**សំគាល់៖ កិច្ចការទំាងេនះ្រតូវេរៀបចំស្រមបស្រមួលេដាយ្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ ឬការី

េទសចរណ៍ទទួលរ៉ាប់រងកញ្ចប់ទស នកិច្ច។   
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̉. ŁĳĮſ̋ ЊşĆũĠ₤сΒ₣ ðļĮĵ с̋Įњĕċ 
៤.១. ែផ្នកឯកជនក្នងុវស័ិយេទសចរណ៍ 

 ែផ្នកឯកជនក្ន ុងវស័ិយេទសចរណ៍សំេ េលើអាជីវកម្មែដលស្ថិតេ្រកាមច ប់ស្តី ពីេទសចណ៍ និង
អាជីវកម្មដៃទែដលមានឧបនិស ័យបេ្រមើឱ វស័ិយេទសចរណ៍។ េដើម ីចូលរមួជាែផ្នកៃនគេ្រមាងកញ្ចប់
ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩ ែផ្នកឯកជនក្ន ុងវស័ិយេទសចណ៍ទាងំអស់្រតូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ច
មួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

- ្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ ែដលស្ថិតេ្រកាមការទទួលខុស្រតូវចម ងរបស់្រកសួងេទសចរណ៍
្រតូវដាក់ពាក េស្ន ើសំុការទទួលសា្គ ល់ និងវាយតៃម្លជាអាជីវកម្មេទសចរណ៍ផ្លូវការស្រមាប់
ទទួលេទសចរក្ន ុងកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងរមួមាន ្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ ឬ
ការេីទសចរណ៍ សណា្ឋ គារ េភាជនីយដា្ឋ ន មេធ យបាយដឹកជញ្ជូនេទសចរណ៍ មគ្គ ុេទ្ទស
ក៍េទសចរណ៍ កីទ េទសចរណ៍ និងរមណីយដា្ឋ នេទសចរណ៍ជាេដើម។ ការេស្ន ើសំុទទួល
សា្គ ល់េនះនឹង្រតូវភា្ជ ប់ជាមួយការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចេផ ងៗ ែដលកំណត់ក្នងុកិច្ច្រពមេ្រពៀង
រវាង្រកសួងេទសចរណ៍ និង្របតិបត្តិករេទសចរណ៍។ 

- អាជីវកម្មែដលមានឧបនិស ័យបេ្រមើឱ វស័ិយេទសចរណ៍ រមួមាន ្រកុមហុ៊ន្រគប់្រគង
អាកាសយាន្តដា្ឋ នអន្តរជាតិ ្រកុមហុ៊នអាកាសចរ និងហាងលក់វត្ថ ុអនុស វរយ៍ី ជាេដើម 
្រតូវេស្ន ើសំុការទទួលសា្គ ល់ និងវាយតៃម្ល ពីអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចេ តាមស្តងដា្របតិបត្តិ
ការ (SOP) េរៀងៗខ្លួន េដាយមានការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រកសួងេទសចរណ៍ 

- ្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ទាំងអស់្រតូវអនុវត្តឱ បានម្ម ត់ចត់ និង្រតឹម្រតូវេ តាមវធិានសុវត្ថិ
ភាពេទសចរណ៍ និងវធិានការ៣កំុ ៣ការពារ របស់រាជរដា្ឋ ភិបាល 

- ្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ទាំងអស់្រតូវជរញុបុគ្គលិកបេ្រមើការឱ ទទួលបានការចាក់វាក់សំាង
បងា្ក រជងឺកូវដី-១៩ េដាយមិន្រតូវអនុ ្ញ តឱ បុគ្គលិកែដលមិនទទួលបានវាក់សំាងបេ្រមើការ
េដាយផា្ទ ល់ជាមួយេទសចរអន្តរជាតិេទ ើយ 

- ្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ទាំងអស់្រតូវព្រងឹងគុណភាពេសវាកម្ម  ភាពសា្អ ត និងសុវត្ថិភាព 
េដើម ីកសាងទំនុកចិត្តស្រមាប់េទសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ 

- ្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ទាំងអស់្រតូវបានេលើកទឹកចិត្តឱ បញ្ចូលការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវទិ
េដើម ីកាត់បន្ថយ និងស្រមួលដល់ដេណើរការអាជីវកម្ម  

- ្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ទាំងអស់្រតូវជរញុបុគ្គលិកចូលរមួបណ្ត ុះបណា្ត លវគ្គវ្ិរកិត ការ
េដើម ីរក ការផ្តល់គុណភាពេសវាកម្មេទសចរណ៍ឱ បានល្អ  និង្រសបតាមស្តងដា។ 

៤.២. បុគ្គលិកបេ្រមើការក្នងុឧស ហកម្មេទសចរណ៍ 
េដើម ី្រគប់្រគងហានិភ័យ បុគ្គលិកបេ្រមើការក្ន ុងឧស ហកម្មេទសចរណ៍ទាំងអស់ត្រមូវឱ ទទួល

បានការចាក់វាក់សំាងបងា្ក រកូវដី-១៩ មុន្រតូវបានបានអនុ ្ញ តឱ បេ្រមើការទទួលេទសចរអន្តរជាតិក្នងុ
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កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍ចាក់វាក់សំាង។ េដើម ីកសាងទំនុកចិត្តស្រមាប់េទសចរអន្តរជាតិេលើេសវាកម្ម
េទសចរណ៍ បុគ្គលិកបេ្រមើការក្ន ុងឧស ហកម្មេទសចរណ៍្រតូវអនុវត្តការែណនាំមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

- បុគ្គលិក្រតូវពាក់ជាប់ខ្លួននូវឯកសារប ្ជ ក់ការចាក់វាក់សំាង្រគប់ដូស ក្ន ុងអំទ ងុេពលផ្តល់
េសវាកម្ម  

- បុគ្គលិកែដលបេ្រមើការក្ន ុងទីតាំងបិទជិត ដូចជា អាកាសយានដា្ឋ ន និង្រកុមហុ៊នអាកាសចរ
នឹងត្រមូវឱ េ្របើឧបករណ៍ការពារផា្ទ ល់ខ្ល ួន (Personal Protective Equipment) ក្ន ុងអំទ ុង
េពលផ្តល់េសវាកម្ម  

- បុគ្គលិកែដលបេ្រមើការក្ន ុងទីតាំងែដលមានហានិភ័យទាប្រតូវបន្តអនុវត្តវធិានការ ៣កំុ ៣
ការពារ ជាដាច់ខាត 

- បុគ្គលិកែដលបេ្រមើេសវាកម្ម្រតូវចូលរមួវគ្គបណ្ត ុះបណា្ត លស្តី ពីការវធិានការការពារ និង
ទប់សា្ក ត់កូវដី-១៩ មុនេពលអនុវត្តការផ្តល់េសវាកម្ម។ 

៤.៣.សា្ថ ប័នសាធារណៈ 
សា្ថ ប័នសារធារណែដលមានសមត្ថកិច្ចក្ន ុងកម្ម វធីិកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាង គួរេរៀបចំ

ជាស្តងដា្របតិបត្តិ  (Standard Operating Procedure) ស្រមាប់ការងាររបស់ខ្លួន និងស្រមាប់ការងារែដល
ស្ថិតេ្រកាមការ្រគប់្រគងផា្ទ ល់ ដូចជា៖ 

- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម គួរមានការែណនាំស្តងដា្របតិបត្តិស្រមាប់អាជីវកម្មលក់វត្ថ ុអនុស វរយ៍ី
ជាេ្រគឿងមានតៃម្ល  និងេ្រគឿងហូបចុកវចិខ្ចប់ ជាេដើម 

- ្រកសួងវប ធម៌ និងវចិិ្រតសិល ៈគួរមានការែណនាំស្តងដា្របតិបត្តិស្រមាប់អាជីវកម្មលក់
វត្ថ ុអនុស វរយ៍ីជាឧបករណ៍ចមា្ល ក់ និងសិល  ជាេដើម 

- រដ្ឋេលខាធិការដា្ឋ នអាកាសចរសីុវលិគួរមានការែណនាំស្តងដា្របតិបត្តិស្រមាប់្រកុមហុ៊ន
អាកាសចរជាតិ អន្តរជាតិ និងផ្តល់ការែណនាំេរៀបចំលំហូរការដឹកជញ្ជូនេភ្ញ វេទសចររបស់
្រកុមហុ៊ន្រពលានយន្តេហាះ 

- ្រកសួងសុខាភិបាលគួរេរៀបចំលំហូរេភ្ញ វេទសចរអន្តរជាតិ េដើម ីអនុវត្តនីតិវធីិេធ្វើេតស្ត
រហ័ស (Rapid Test Procedure) ឬការព បាល 

- អគ្គនាយកដា្ឋ នអេនា្ត ្របេវសន៍គួរេរៀបចំស្តងដា្របតិបត្តិស្រមាប់ការ្រតួតពិនិត ការេចញ-
ចូលកម្ព ុជា 

េដាយែទ ក ស្រមាប់េគាលេ េទសចរណ៍េខត្តេសៀមរាប អាជា្ញ ធរមានសមត្ថកិច្ចមូលដា្ឋ ន
គួរេ្រតៀមេរៀបចំេគាលេ ឬតំបន់ឱ មានសុវត្ថិភាព និង្របកបេដាយភាពទុកចិត្តនិងទាក់
ទាញ៖ 
- គួរេរៀបចំព្រងឹងការ្រគប់្រគងេគាលេ េទសចរណ៍ក្ន ុង្រកុងេសៀមរាប េដាយ្រតូវធានា

ថា ្របពលរដ្ឋក្ន ុង និងបុគ្គលិលបេ្រមើេសវាកម្មេទសចរណ៍ជួរមុខទទួលបានការចាក់វាក់
សំាងបងា្ក រកូវដី-១៩ឱ បាន្រគប់ដូស មុនេពលការអនុវត្តគេ្រមាងកញ្ចប់ទស នកិច្ចវាក់សំាង  
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- អាជា្ញ ធរអប រាគួរេរៀបចំែផនការ្រគប់្រគងលំហូរេទសចរណ៍ក្ន ុងតំបន់្របាសាទេដាយេផា្ត ត 
េលើវធិានការ៣កំុ ៣ការពារ ឬអន្តរាគមក្ន ុងករណីចំាបាច់ 

- ្រគឹះសា្ថ នអង្គរគួរពិចារណាជរញុការអនុវត្តការលក់សំបុ្រតតាម្របព័ន្ធេអទ ិញ្រតូនិច និង
េរៀបចំកម្ម វធីិេលើកទឹកចិត្តេលើសំបុ្រតចូលទស នាតំបន់អង្គរ និងស្រមបស្រមួលលក្ខណ 
ៃនការ្រតួតពិនិត ផា្ទ ល់បុគ្គលមា្ន ក់ៗ (Face to Face)។ 

̣.ŎĕŉŁũřЕ˝Ĝе ₤ŪņĠ₤ŪņФŲ ĕЊ₣ΒĕНŷĳŉ 
៥.១. តួនាទីរបស់្រកុមការងារអន្តរ្រកសួងស្តីពីការជរញុ និងេលើកកម្ពស់ទីផ រេទសចរណ៍ក្នងុ្រសុក 

និងអន្តរជាតិ 
ការដឹកនាំ និងស្រមបស្រមួលការអនុវត្ត  “កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩” ទាមទារ

នូវការដឹកនាំ្របកបេដាយឆន្ទៈ ការស្រមបស្រមួលែដលមាន្របសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងការចូលរមួយ៉ាងសកម្ម  
និងមឺុងម៉ាត់ េដើម ីេឆ្លើយតបឱ បានឆាប់រហ័សៃនត្រមូវការអាជីវកម្ម េទសចរណ៍ និង្រគប់្រគងសា្ថ នភាពៃន
ជងីកូវដី-១៩ ។ ក្ន ុងេគាលេ េនះ ការបេង្កើតអនុ្រកុមការងារអន្តរ្រកសួងដឹកនាំ ស្រមបស្រមួល តាមដាន 
្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្លចំាបាច់ក្ន ុងការចង្អុល អនុម័ត តាមដាន និងវាយតៃម្លសកម្មភាពៃនអាជវីកម្មនានា
ែដលស្ថិតេ្រកាមគេ្រមាងេនះ។ 

អនុ្រកុមការងារអន្តរ្រកសួងស្តីពីការជរញុ និងេលើកកម្ពស់ទីផ រេទសចរណ៍ក្នងុ្រសុក និងអន្តរជាតិ 
ែដលស្ថិតេ្រកាមឆ័្រតៃន្រកុមការងាររាជរដា្ឋ ភិបាលនិងឯកជន េដើម សីា្ត រនិងេលើកស្ទយួវស័ិយេទសចរណ៍កម្ព ុ
ជាក្នងុ និងេ្រកាយវបិត្តិជងឺកូវដី-១៩  មានសមត្ថកិច្ច និងតួនាទី (គំនូសបំ្រពញួលម្អិតមានក្ន ុងឧបសម្ព័ន្ធទី៦) 
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

- េរៀបចំកម្ម វធីិផ ព្វផ យ និងទាក់ទាញ្របេភទេទសចរណ៍វាក់សំាង 
- េរៀបចំវាយតៃម្ល  និងកំណត់្របេភទទីផ រែដលមានសុវត្ថិភាព 
- ពិនិត  និងអនុម័តេលើកាលវភិាគទស នកិច្ចរបស់្រកុមហុ៊នការេីទសចរណ៍កម្ព ុជា 
-  េរៀបចំ និងស្រមបស្រមួលដេណើរទស នកិច្ចកម ន្តរបស់េទសចរឱ មានភាពរលូន 
-  ពិនិត  និងវាយតៃម្លការអនុវត្តវធិានសុវត្ថិភាពេទសចរណ៍របស់អាជីវកម្មែដលស្ថិតក្ន ុង

ែខ ទស នកិច្ចេទសចរណ៍ រមួមាន ្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ េសវាដឹកជញ្ជូន េសវាសា្ន ក់េ  
េសវាហូបចុក និងេសវាកម ន្តជាេដើម 

-  តាមដាន និងព្រងឹងការអនុវត្តវធិានសុវត្ថិភាពេទសចរណ៍ឱ បាន្រតឹម្រតូវតាមស្តងដា 
-  េដាះ្រសាយប ្ហ ្របឈមេផ ងៗរបស់អាជីវកម្មេទសចរណ៍។ 

**អនុ្រកុមការងារអន្តរ្រកសួងេនះអាចនឹងមាន០៣ែផ្នក ជាជនួយ រមួមាន៖ 
   ក. ែផ្នកចរចារ និងទាក់ទាញេទសចរវាក់សំាង 
   ខ. ែផ្នកស្រមបស្រមួលការេធ្វើដេណើរេទសចរណ៍វាក់សំាង 
   គ. ែផ្នក្រគប់្រគងកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាង 

៥.២. យន្តការេលើកទឹកចិត្តការអនុវត្ត (Remuneration System) 
យន្តការ្រកុមការងារអន្តរ្រកសួងនឹងអនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ច២៤េម៉ាងក្ន ុងមួយៃថ្ងនិង០៧ៃថ្ងក្នងុមួយ 

សបា្ត ហ៍ តាមសា្ថ នភាពៃនការងារជាក់ែស្តង។ េដើម ីស្រមួលដល់ការងារ្របចំារបស់្រកុមការងារអន្តរ្រកសួង  
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យន្តការេលើកទឹកចិត្តបែន្ថមែដលមាន្របភពធនធានសំខាន់ចំនួន ០២ ដូចខាងេ្រកាម៖ 
- ្របភពធនធានទី១៖ ទឹក្របាក់ឧបត្ថម្ភបែន្ថមរបស់រាជរដា្ឋ ភិបាលកំណត់េដាយ្របកាសរមួ

រវាង្រកសួងេទសចរណ៍ និង្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ។ 
-  ្របភពធនធានទី២៖    ្របភពធនធាន្រសបច ប់េផ ងៗេទៀត។ 

̀. ŁũŪÐĠсŪÐ₣ΉĕЊķњŎ₤еžĕсៗ 
េ្រ ពីការខិតខំរបស់រាជរដា្ឋ ភិបាល ែដលមាន្រកសួងេទសចរណ៍ជាេសនាធិការ ដូចបានគិតគូរខាង

េលើេជាគជយៃនការអនុវត្តគេ្រមាងៃន “កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩” ក៏នឹងចំណុះផងែដរេលើ
ការែ្រប្របួលេគាលនេយាបាយេទសចរណ៍ៃន្របេទសក្ន ុងកិច្ច្រពមេ្រពៀងែដលបណា្ត លពីបែ្រមប្រមួលៃនសា្ថ ន
ភាពកូវដី-១៩ ក្ន ុងតំបន់និង្របេទស ក៏ដូចជា ការអនុវត្តយន្តការវាយតៃម្ល  តាមដាន និង្រតួតពិនិត វធិានសុវត្ថិ
ភាពេទសចរណ៍េ កម្ព ុជា។ ក្ន ុងន័យេនះ ្រកសួងេទសចរណ៍្របេមើលេឃើញនូវ្របភពហានិភ័យចម ងៃន 
“កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩” មួយចំនួនែដលចំាបាច់្រតូវយកចិត្តទុកដាក់ និងេ្រតៀមលក្ខ
ណៈសម ត្តិេដាះ្រសាយ ដូចខាងេ្រកាម៖ 

ទី១). ហានិភ័យៃនការែ្រប្របួលនេយាបាយេទសចរណ៍្របេទសភាគី៖  េទាះបីជា “កញ្ចប់ទស នកិច្ច 
េទសចរវាក់សំាងកូវដី-១៩” ្រតូវបានអនុវត្តតាមរយៈកិច្ច្រពមេ្រពៀងរវាងរាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ព ុជា  និង 
ភាគីមា្ខ ងេទៀត ហានិភ័យៃនែកស្រមួល ឬបញ ប់កិច្ច្រពមេ្រពៀងអាចនឹងេកើតមាន ករណីសា្ថ នភាព 
ៃនការ្រគប់្រគង និងការរកីរាយដាលៃនជងឺកូវដី-១៩ ក្ន ុងតំបន់ និងក្ន ុង្របេទស។  

ទី២). ហានិភ័យៃនការ្រគប់្រគងែខ ទស នកិច្ចេទសចរណ៍៖  ជាេគាលការណ៍ ្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍
ឬការេីទសចរណ៍ទទួលកញ្ចប់ទស នកិច្ច ្រតូវចុះកិច្ចសន អនុវត្តជាមួយ្រកសួងេទសចរណ៍ បុ៉ែន្ត
្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ ឬការេីទសចរណ៍ជាអង្គ្របតិបត្តិការងារ្របចំា ែដលអាចជាអង្គេហតុៃនការ
អនុវត្តេដាយេធ្វស្របែហស ឬមិនបានហ្មត់ចត់េ តាមកម្មវធីិែដលបានអនុម័ត (អាចមកពីសំេណើ
សំុរបស់េទសចរ ឬត្រមូវការចំាបាច់របស់តួអង្គៃនែខ ទស នកិច្ច េដើម ីេដាះដូរនឹងកៃ្រមេសវា
បែន្ថម)។ 

ទី៣). ហានិភ័យេកើតពីកង្វះយន្តការតាមដាន និង្រតួតពិនិត ការអនុវត្តវធិានសុវត្ថិភាពេទសចរណ៍៖
អាជីវកម្មេទសចរណ៍ែដលជាចំែណកៃនកញ្ចប់ទស នកិច្ច រមួមាន ការ ីឬទីភា្ន ក់ងារេទសចរណ៍េសវា
ដឹកជញ្ជូន េសវាសា្ន ក់េ  េសវាហូបចុក និងេសវាកម ន្តជាេដើម ក៏្រតូវមានកិច្ចសន អនុវត្ត
ជាមួយ្រកសួងេទសចរណ៍ និង្រតូវទទួលការវាយតៃម្លវធិានសុវត្ថិភាពេទសចរណ៍េដាយ្រកុមការងារ
្រកសួងេទសចរណ៍។ ដូចគា្ន េនះែដរ្របតិបត្តិការ្របចំាៃថ្ង្រតូវបានអនុវត្តេដាយតួអង្គខាងេលើអាចបង្ក
ជាហានិភ័យជាយថាេហតុ ែដលទាមទារឱ មានយន្តការតាមដាន និង្រតួតពិនិត ឱ បានហ្មត់ចត់ 
និងជា្របចំា។ 

́. Ю₤ş˝ ŉБ₤ĕĖЊŢť ĕ 
សរបុជារមួមក េដើម ីឱ គេ្រមាង “កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩ - COVID-19 Vaccinated 

Tourism Package)  អាចដេណើរការេ ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព និងស័ក្តិ សិទ្ធិភាពទាមទារចំាបាច់ឱ មាន
ការទទួលខុស្រតូវ ការចូលរមួ ការទុកចិត្ត  និងេជឿជាក់គា្ន េ វញិេ មករវាង្របេទស និង្របេទសែដល
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ក្ន ុងេនាះ តួអង្គែដលអនុវត្តផា្ទ ល់េ្រកាមការស្រមបស្រមួលពីសា្ថ ប័នសាធារណៈគឺ្របតិបត្តិករេទសចរណ៍
ែដលរមួមាន ្រកុមហុ៊នអាកាសចរ ្រកុមហុ៊នឬការេីទសចរណ៍ េសវាដឹកជញ្ជនូ េសវាសា្ន ក់េ  េសវាហូបចុក 
និងរមណីយដា្ឋ ន ជាេដើម ែដល្រតូវែតអនុវត្តឱ បានមឺុងម៉ាត់ និងខា្ជ ប់ខ្ជ ួនតាមវធិានសុវត្ថិភាពេទសចរណ៍ 
្រពមទាំងព្រងឹងគុណភាពេសវាកម្មេទសចរណ៍ឱ សម្រសបតាមត្រមូវការេទសចរក្រមិតមធ មខ្ពស់និង
េទសចរ្របណិត។  

ការេបើកដេណើរការេទ ើងវញិជាបេណ្ត ើរៗៃនវស័ិយេទសចរណ៍ជាក្តីសង ឹម ស្រមាប់ការសា្ត រវស័ិយ
េសដ្ឋកិច្ច និងសង្គមេទ ើងវញិ បុ៉ែន្ត ការគិតគូរយន្តការ និងវធិានការ េដើម ធីានាសុវត្ថិភាពជូនេទសចរនិង
្របជាពលរដ្ឋក៏ជាអាទិភាពចម ងែដល្រតូវយកចិត្តទុកដាក់ ពិេសស ការជរញុយុទ្ធនាការចាក់វាក់សំាង
ស្រមាប់បុគ្គលិកបេ្រមើេសវាកម្មេទសចរណ៍ជួរមុខ និង្របជាពលរដ្ឋ េដើម ីបេង្កើតឱ មានភាពសំុាក្ន ុងសហ
គមន៍ (Herd Immunity) ្រតូវបានចាត់ទុកជាក្រមិតអាទិភាពទី១ ែដលទាមទារឱ បានការគិតគូរជាករណី  
បនា្ទ ន់។ ក្តីសង ឹមក្ន ុងការេបើកដេណើរការេទ ើងវញីេគាលេ េទសចរណ៍ជាបន្តបនា្ទ ប់ ដូចជា រាជធានី
ភ្នំេពញ និងេខត្ត្រពះសីហនុ ឬតំបន់េផ ងៗេទៀតពឹងែផ្អកទាំង្រសុងនឹងយុទ្ធនាការៃនការបេង្កើតភាពសំំុាក្ន ុង
សហគមនែដលរាជរដា្ឋ ភិបាល េ្រកាមការចង្អុលបងា្ហ ញដខ្ពងខ្ពស់បំផុតរបស់ ₤ЮņŉşΒÐðņΉЮ₤ĜĠĳБ
ЮĳЮďĜŎ˝ũřťņūĕŉБ បានេប្តជា្ញ ចិត្ត  និងពុះពារសេ្រមចឱ បានក្ន ុងសន្ទុះមួយដល្អ្របេសើរបំផុត។ 

េខត្តេសៀមរាប ែដលជាេគាលេ េទសចរណ៍លែម្ហកម ន្តទី១របស់កម្ព ុជា និងមានសា្ថ នភាពេសដ្ឋកិច្ច 
និងសង្គមពឹងែផ្អកេស្ទ ើរទាំង្រសុងេ េលើវស័ិយេទសចរណ៍ បាននឹងកំពុងឈានដល់ដណាក់កាលលំបាកខា្ល ំង 
ែដលទាមទារឱ មានការគិតគូរទាំងែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច និងសុខមាលភាពរបស់្របជាពលរដ្ឋ និងអ្នកបេ្រមើការក្ន ុង
វស័ិយេទសចរណ៍ជាមុន។ ដូចេនះ េខត្តេសៀមរាបនឹង្រតូវយកពិចារណាមុនេគក្ន ុងការេបើក ដេណើរការសាក
ល ងជហានទី១េ ្រតីមាសទី៤ឆា្ន ២ំ០២១ ស្រមាប់េទសចរអន្តរជាតិមកតាមរយៈកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទស- 
ចរណ៍ចាក់វាក់សំាង និងមកពីតំបន់ៃបតង េដាយការស្រមួលលក្ខខណ្ឌ (ឬេលើកែលង)ការេធ្វើចតា្ត ទ ីស័ក
អា្រស័យេលើការសេ្រមចរបស់រាជរដា្ឋ ភិបាល។ េដាយែទ ក ស្រមាប់េទសចរអន្តរជាតិែដលបានចាក់វាក់
សំាងរចួរាល់ េហើយមកទស នាកម្ពជុាជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬ្រគួសារ (េដាយមិនឆ្លងកាត់តាមកញ្ចប់ទស នកិច្ច
េទសចរណ៍) នឹង្រតូវបានេលើកយកមកសិក បែន្ថមេទៀតេ ជហានបនា្ទ ប់។ 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б ơ 
″Ŭ₣ĠİΆ ŀĮБĠ◦ĮЊЮ⅜ĊĕчũĠ₤сŪĠЮ◦₤ е̋ĮН₣ΒĕНŷĳŉ ĕЊ₣ЮŪý₣ΒĕНŷĳŉ̋ ņŊ ŷЋĊБ˝ŃĆĠс◦₤℮ĕ Њ̋şĆ 

 

Ų.ũ. ŪĠЮ◦₤ ĕБĳЊŷЋĊБ₤ŪŌĠсŁũЮĊſЧřеЮ‗Чũ

១ ្របេទសៃថ  

− ទទួលេទសចរែដលមានលិខិតប ្ជ ក់ថាបានចាក់វាក់សាំង ៧ ្របេភទ៖ 1. Pfizer  
BioNTech, 2. AstraZeneca, 3. Covidshield, 4. Johnson & Johnson, 5. Sinovac,  
6. SK BBIOSCIENCE AstraZeneca (ផលិតេដាយ្រកុមហុ៊នកូេរ)៉, និង 7. Moderna បនា្ទ ប់ពី
ចាក់្រគប់ចំនួនដូស ១៤ ៃថ្ងេឡើង ្រតូវចតា្ត ឡីស័ក ០៧ ៃថ្ង និងេធ្វើេតស្ត  PCR ចំនួន ០២ េលើក។ 
− ស្រមាប់អ្នកចាក់វាក់សាំងេផ ងេទៀត ដូចជា Sinopharm, Sputnik V ្រតូវេធ្វើចតា្ត ឡីស័ក 
រយៈេពល ១០ ៃថ្ង និងេធ្វើេតស្ត  PCR ចំនួន ០២ េលើក។ 
− េពលមកដល់ ្រតូវបងា្ហ ញដល់អាជា្ញ ធរេ ្រពលានយន្តេហាះអន្តរជាតិសុវណ្ណ ភូមិនូវ៖ លិខិត 
ប ្ជ ក់ចាក់វាក់សាំងច ប់េដើម ឬលិខិតប ្ជ ក់អនឡាញ្រពីនេចញ។  
 • ឯកសារ្រតូវភា្ជ ប់មកជាមួយេដើម ីចូល្រពះរាជាណាច្រកៃថ៖  
− ្រតូវេធ្វើេតស្ត  PCR មានសុពលភាព ៧២ េម៉ាងមុនេពលចុះេឈា្ម ះេ បញ្ជរ្រពលានយន្តេហាះ
− លិខិតអនុ ្ញ តឱ ចូល្របេទសៃថ ែដលអាចេស្ន ើសំុតាម្របព័ន្ធអនឡាញរយៈេពល ៥−៧ ៃថ្ង
មុនេចញដេណើរ (www.coethailand.mfa.go.th) ។ ស្រមាប់អ្នកដេណើរែដលបានចាក់វាក់
សាំង្រគប់ដូស ត្រមូវឱ បំេពញព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចាក់វាក់សាំង េ េពលេស្ន ើសំុលិខិត
អនុ ្ញ តឱ ចូល្របេទសៃថ (Certificate of Entry) េដាយភា្ជ ប់នូវលិខិតប ្ជ ក់ពីការកក់
សណា្ឋ គារែដលទទួលសា្គ ល់េដាយរដា្ឋ ភិបាលៃថ, សំបុ្រតយន្តេហាះេ មក និង Register 

ThaillandPlus Mobile Application មុនេ ដល់្របេទសៃថ។ 
 • ្របេទសៃថ មានែផនការេបើក Phuket ដល់អ្នកេធ្វើដេណើរែដលបានចាក់វាក់សាំងរចួ ចាប់ពី
ៃថ្ងទី 0១ ែខកក្កដា ឆា្ន  ំ២០២១។ 

២ េវៀតណាម 

្របកាសទទួលទទួលយកេទសចរចាក់វាក់សាំងជា ៣ដណាក់កាល៖  
(១) ដណាក់កាលទី ០១ េមសា −កក្កដា ៖ ទទួលយកែតជនជាតិេវៀតណាមែដលមិនអាច្រតឡប់
មក្របេទសវញិេដាយការរងឹបន្តឹង េដាយ្រតូវចំណាយេលើការេធ្វើេតស្ត  PCR និងការសា្ន ក់េ
កែន្លងចតា្ត ឡីស័កែដលអនុ ្ញ តេដាយរដ្ឋ 
(២) ដណាក់កាលទី ០២ ែខកក្កដា ៖ េបើកទទួលយកេទសចរមកពី ៃតវាន់ កូេរខ៉ាងត ូង និងជបុ៉ន 
(៣) ដណាក់កាលទី ០៣ ែខក ្ញ  ៖ ទទួលេទសចរមកពី្របេទសដៃទេទៀត តាមសា្ថ នភាពកូវដី-១៩  
ៃន្របេទសេនាះ។ េវៀតណាមទទួលយកែតវាក់សាំងណាែដល WHO ទទួលសា្គ ល់ េហើយ្រតូវ 
េធ្វើចតា្ត ឡីស័ក ០៧ ៃថ្ង។ 
**ចាប់ពីៃថ្ងទី ០៥ ែខឧសភា ឆា្ន ំ ២០២១ េវៀតណាមត្រមូវឱ អ្នកដេណើរបរេទស និងអ្នកដេណើរ 
ែដលពាក់ព័ន្ធអ្នកវជិ្ជមានកូវដី-១៩ ្រតូវេធ្វើចតា្ត ឡីស័ក ២១ៃថ្ង។ (https://www.vietnam-

briefing.com/news/covid-19-vietnam-travel-updates-restrictions.html/)។ 

៣ សឹង្ហបុរ ីនិងហុងកុង  

បាន្របកាស Travel Bubble ស្រមាប់េទសចរែដលនឹងដេណើរការចាប់ពីៃថ្ងទី ២៦ ែខឧសភា 
េដាយមិនត្រមូវឱ េធ្វើចតា្ត ឡីស័ក ែត្រតូវេធ្វើេតស្ត  ៧២ េម៉ាង មុនេចញដេណើរ និង េពលេ ដល់  
េហើយេពល្រតឡប់មកវញិ ្រតូវេធ្វើេតស្ត  មុនេចញដេណើរ និង មកដល់។ ដូចេនះ ្រតូវេធ្វើេតស្ត   
៤ ដង ែដល្រតូវចំណាយ ្របមា ណ ៤៨៥ ដុលា្ល រសឹង្ហបុរ ីជាបន្ទុករបស់អ្នកដេណើរ។ រាល់ការេធ្វើេតស្ត  
្រតូវកក់មុនេពលេធ្វើដេណើរ។ េទសចរទាំងបរេទសផងេនាះ ្រតូវសា្ន ក់េ ក្ន ុង្រកុង/្របេទសេដើម 
ចំនួនយ៉ាងតិច ១៤ ៃថ្ងមុនេធ្វើដេណើរ។ 
សឹង្ហបុរីត្រមូវឱ អ្ន កដេណើរហុងកុង្រតូវចាក់វាក់សាំងេពញេលញ រីឯ ហុងកុងមិនត្រមូវឱ  
្របជាជនសឹង្ហបុរី្រតូវែតចាក់វាក់សាំងេទ។ អនុវត្តកម្ម វិធី International Air Transport 
Association (IATA)
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៤  ្របេទស Cyprus 

ស្រមាប់អ្នកដេណើរែដលបានចាក់វាក់សាំង្រគប់្របេភទ ្រតូវបានេលើកែលងការេធ្វើេតស្ត្រគប់
ែបបយ៉ាង និងការេធ្វើចតា្ត ឡីស័ក បុ៉ែន្តអាជា្ញ ធរមានសមត្ថកិច្ចរក សិទ្ធចាប់យកសំណាកេដាយ
ៃចដន ចំេពាះអ្នកេធ្វើដេណើរទាំងអស់ េដើម ីេធ្វើេតស្តែស្វងរក 
ជងឺកូវដី-១៩ ។ 
 អ្នកដេណើរែដលមិនទាន់ចាក់វាក់សាំងក៏អាចេធ្វើដេណើរ ចូល្របេទសេនះបានែដរ អា្រស័យេលើ
ព័ណ៌ៃន្របេទស ៃបតង ទឹក្រកូច ្រកហម និងការេរៀបចំេទ្វភាគី។  ការែបងែចក្របេទសេនះ
អា្រស័យេលើ 
សា្ថ នភាពរកីរាលដាលៃនជងឺកូវដី-១៩េ ក្ន ុង្របេទសនីមួយៗ។ ្របេទសែដលគា្ម នេ ក្ន ុងបញ្ជី
ខាងេលើចាត់ទុកជា្រកុម្របេទស្របេផះ (Gray Countries) ែដល្រតូវបានអនុ ្ញ តចូលមក
្របេទស Cyprus េដាយលក្ខខណ្ឌ ពិេសស។ 

៥ 
្របេទសមួយចំនួនដូចជា៖ 

Estonia, Romania, 
Seychelles 

បានេបើកទទួលេទសចរអន្តរជាតិែដលបានចាក់វាក់សាំងរចួេហើយពី្រគប់្របេទសទាំងអស់   
េដាយមិនត្រមូវចតា្ត ឡីស័ក។ 

៦ ្របេទស Georgia  ទទួលយកេទសចរចាក់វាក់សាំង មកពី្របេទសមួយចំនួនតាមផ្លូវអាកាស េដាយមិនត្រមូវចតា្ត
ឡីស័ក។ 

៧ ្របេទស Slovenia  មាននេយាបាយទទួលអ្នកដេណើរចាក់វាក់សាំងផលិតេដាយអាេមរកិ និងអឺរ៉បុ េដាយមិនត្រមូវ
ចតា្ត ឡីស័ក។ 

៨  ្របេទស Tanzania   

បានផ ព្វផ យទទួលយកេទសចរជនជាតិអីុ្រសាែអលមកទស នាតំបន់ Safari របស់ខ្លួន 
េហើយ្រកុមេទសចរអីុ្រសាែអល ១៤០នាក់ នឹងមកកំសាន្តតំបន់ Safari ក្ន ុងែខឧសភា ឆា្ន  ំ២០២១ ។ 
Tanzania បានេរៀបចំ Farm Trip ឱ ទីភា្ន ក់ងារចំនួន ១៥ ៃន្របេទសអីុ្រសាែអលមកទស នា 
វាយតៃម្ល អំពីសុវត្ថិភាព ការ្រគប់្រគងកូវដី-១៩ និងភាពទាក់ទាញ កាលពីសបា្ដ ហ៍ ទី ០១ ែខេមសា 
ឆា្ន ំ២០២១។ ្រកុមហុ៊នទីភា្ន ក់ងារធំក្រមិតពិភពេលាកបានរបស់អីុ្រសាែអលបានេរៀបចំែខ
ទស នកិច្ចេនះេឡើង។ 

៩ សហរដ្ឋអាេមរកិ 

បានដាក់ចុះេគាលការណ៍ថ្មីស្រមាប់ការអនុ ្ញ ត្របជាជនខ្លួនែដលបានចាក់វាក់សុាំងរចួេហើយ
េធ្វើដេណើរេ ក្ន ុង្រសុក ្រពមទាំងអាចេធ្វើដេណើរេ េ្រ ្របេទសផងែដរ េដាយមិនចាំបាច់េធ្វើ
េតស្តរកជងឺកូវដី-១៩ េហើយ្រតឡប់មកវញិមិនត្រមូវឱ េធ្វើចតា្ត ឡីស័កេ េពលករណីបានេធ្វើ
េតស្តអវជិ្ជមានមុន្រតឡប់មកអាេមរកិវញិ។  
រដា្ឋ ភិបាលអាេមរកិនឹងកំណត់្របេទសេគាលេ េទសចរណ៍េដើម ីែណនាំនិងអនុ ្ញ តឱ ្របជា
ពលរដ្ឋខ្ល ួនេចញេ កំសាន្ត។  

១០ សហគមន៍អឺរ៉បុ  

មានែផនការេបើកឱ មានការេធ្វើដេណើរេឡើងវញិរបស់េទសចរេ រដូវេ ្ដ ខាងមុខ (មិថុនា ដល់ 
សីហា) ស្រមាប់អ្នកចាក់វាក់សាំងែដលទទួលសា្គ ល់េដាយ ទីភា្ន ក់ងារេវជ្ជសា្រស្តអឺរ៉បុ ក្ន ុងេនាះ
រមួមាន Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, Astrazeneca, Shinopharm       
យ៉ាងតិចបំផតុរយៈេពល ២សបា្ត ហ៍មុននឹងមកដល់ ។ េទសចរមកពី្របេទសមួយចំនួននឹងអាចម
កទស នាេ អឺរ៉បុ ដូចជាអាេមរកិ កាណាដា អូ្រសា្ត លី ជាេដើម េដាយ្របកាសឱ េ្របើ្របាស់ 
Digital Health Pass ែដលជា្របេភទ App មាន QR code បេង្កើតេដាយ្របេទសសមាជកិេរៀ
ងៗខ្លួន េហើយសហគមន៍អឺរ៉បុនឹងបេង្កើត្រចកេចញចូលកណា្ដ លមួយ (Central Gateway) 
ស្រមាប់ទទួលសា្គ ល់ App ែដលបេង្កើតេឡើងេដាយ្របេទសសមាជកិ និង្របេទសេផ ងៗេទៀ
ត។ App េនះ ផ្ទុកទិន្នន័យមានការប ្ជ ក់ពីេវជ្ជបណ្ឌ ិ ត ឬគ្លី និក ែដលមានការអនុ ្ញ ត អំពី
ព័ត៌មានចាក់វាក់សាំង ការជាសះេស ើយពីកូវដី និងការេធ្វើេតស្តរកេមេរាគកូវដី។  
បច្ចុប ន្ន បារាំងកំពុងសាកល ងេ្របើ App របស់ខ្លួន (TousAntiCovid) អាឡឺម៉ងកំពុងេរៀបចំ
បេង្កើតដឹកនាំេដាយ្រកុម IBM ្របេទសដាណឺម៉ាក ក៏មានការេ្របើ្របាស់េហើយែដរ។ 
កាលពីៃថ្ងទី ២០ េមសា ២០២១ WHO បាន្រចានេចាលការេ្របើ Covid Passport ដូចខាងេលើ  
ក្ន ុងការេបើកការេធ្វើដេណើរេឡើងវញិ េដាយេហតុថា ការចាក់វាក់សាំងែតមួយមុខ មិនអាចទប់សា្ក ត់ 
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ការឆ្លងបានេទេហើយត្រមូវឱ បន្តេធ្វើចតា្ត ឡីស័កដល់អ្នកដេណើរអន្តរជាតិ។ ម ៉ ងេទៀត passport េនះ
នឹងបេង្កើតឱ មានវសិមភាពរវាង្របេទសអ្នកមាន និង្របេទសអ្នក្រក ែដលពំុមានវាក់សាំងចាក់្រគប់្រគាន់។ 

១១ ្របេទសចិន 

** ទទួលយកេទសចរចាក់វាក់សាំងែដលលិតេដាយ្របេទសចិនបុ៉េណា្ណ ះ េដាយត្រមូវ
ចតា្ត ឡីស័ក ២១ៃថ្ង (្របភព៖ អនុព័ន្ធេទសចរណ៍កម្ព ុជា្របចាំចិន) 
** កាលពីៃថ្ងទី ២១ ែខេមសា ឆា្ន ំ២០២១ សា្ថ នទូតចិន្របចាំសហរដ្ឋអាេមរកិ បាន្របកាសទទួល 
េទសចរមកពីទី្រកុង Dallas ែដលបានចាក់វាក់សាំងផលិតេ អាេមរកិ Pfizer, Moderna, and  

Johnson & Johnson ចូល្របេទសចិនបាន េដាយ្រតូវបងា្ហ ញលទ្ធផល IgM antibody test និង 
អវជិ្ជមាន nucleic acid test ។ 
https://www.china-briefing.com/news/china-relaxes-entry-restrictions-for-
foreigners-inoculated-with-chinese-vaccines/ 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б Ư 
″Ŭ₣ĠİΆ ŀĮБŪĠЮķ◦ ĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċЊļĮǻм с̋⅜ е₣ Р̋ŷВř-ơ៩ 

 

ល.រ. ្របេទសផលិត ្រកុមហុ៊នផលិត ្របេភទវាក់សំាង 
ការទទួលសា្គ ល់ 

្របសិទ្ធភាព ចំនួនដូស 
WHO ្របេទសនានា កម្ព ុជា 

1 Pfizer/BioNTech អាេមរកិ/អាល្លឺ ម៉ង BNT 162b2 OK ៨៣ ្របេទស  95% 2 

2 Oxford/AstraZeneca 
(Vaxzevria) 

អងេគ្លស AZD1222 OK ៩១ ្របេទស  62-90% 2 

3 Janssen (Johnson & 
Johnson) 

អាេមរកិ Ad26.COV2.S OK ៤០ ្របេទស  85% 1 

4 Serum Institute of 
India (Covishield) 

ឥណា្ឌ  SARS-CoV-2 virus OK ៣៣ ្របេទស OK 76% 2 

5 Gamaleya (Sputnik V) រសុ ី Gam-COVID-Vac  ៦២ ្របេទស  92% 2 

6 Moderna អាេមរកិ mRNA-1273 OK ៤៦ ្របេទស  94% 2 

7 
Sinopharm/Beijing 
Institute of Biological 
Products 

ចិន BBIBP-CorV OK ៣៥ ្របេទស OK 79% 2 

8 Sinovac Biotech ចិន CoronaVac  ២២ ្របេទស OK 80-90% 2 

9 Bharat Biotech ឥណា្ឌ  COVAXIN  ០៦ ្របេទស  78% 2 

10 CanSino ចិន Ad5-nCoV 
(Convidecia) 

 ០៥ ្របេទស  65.7% 1 

11 Sinopharm (Wuhan) ចិន Inactivated (Vero 
Cells) 

 ០២ ្របេទស  71.25% 2 

12 
Anhui Zhifei 
Longcom RBD-Dimer 
(ZF2001) 

ចិន SARS-CoV-2  ០២ ្របេទស  92%-97% 3 

13 FBRI (EpiVacCorona) រសុ ុី SARS-CoV-2  ០២ ្របេទស  100% 2 

14 Chumakov Center រសុ ុី KoviVac  ០១ ្របេទស  90% 2 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б ư 
″Ŭ₣ĠİΆ ŀĮБŪĠЮķ◦ǻм с̋⅜ е₣ЯřŲŪĳСŷģĕΒĕНņњĳČ с̋ĄРĕŪĠďĮŲũřť̋ ĖО₣Ġ₧ŉ ŪĠЮ◦₤

ņУŎşеĕУĕ 
 

Ų.ũ. ្របេទស 
şеĕУĕŪĠďĄĕ
ģĕČ с̋ǻм с̋⅜ е₣ Ð ЊĳŪĳЕņаℓĞ◦Б ŪĠЮķ◦ǻм с̋⅜ е₣ 

ទីផ រអាស៊ាន 

១ ្រពុយេណ 10,715 23-Apr-21 Oxford/AstraZeneca, Pfizer-
BioNTech, Sinopharm 

២ ឡាវ 184,387 26-Apr-21 Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, 
Sinovac, Sputnik V 

៣ ឥណ្ឌ េូនសីុ 21,666,868 7-May-21 Sinopharm, Sinovac, 
Oxford/AstraZeneca 

៤ ម៉ាេឡសីុ 1,707,460 7-May-21 Pfizer/BioNTech, Sinovac, 
Oxford/AstraZeneca 

៥ មីយ៉ាន់ម៉ា 1,040,000 31-Mar-21 Oxford/AstraZeneca 

៦ ហ្វីលីពីន 2,314,377 7-May-21 

Pfizer/BioNTech, Sinovac,  
Bharat Biotech,  

Johnson & Johnson, Moderna, 
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V 

៧ ៃថ 1,730,488 7-May-21 Oxford/AstraZeneca, 
Sinovac, Johnson & Johnson 

៨ សឹង្ហបុរ ី 2,213,888 18-Apr-21 Moderna and Pfizer-BioNTech 

៩ េវៀតណាម 509,855 30-Apr-21 Oxford/AstraZeneca and Sputnik V

ទីផ រអាស៊ាន + ៣ 
១០ ចិន 308,226,000 7-May-21 Sinopharm/Beijing,  

Sinopharm/Wuhan, Sinovac 
១១ ជបុ៉ន 4,197,463 6-May-21 Pfizer/BioNTech 

១២ កូេរខ៉ាងត ងូ 
                 

4,136,581  
 

7-May-21 
Oxford/AstraZeneca,  

Pfizer/BioNTech, 
Johnson & Johnson 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б ̉ 
″Ŭ₣₤□ЊĳЊЮ◦₤şũЮşŀЮŪłŪĠЮ◦₤аĕ◦Бĩ⅝ũΖ◦ЊļĮũĠ₤с˝ņįОď˝ ĖО₣ĂĖ еƯƠơ៩ 

ល.រ. ្របេទស ពិភពេលាក តំបន់អាស៊ាន មកកម្ពជុា ឆា្ន  ំ២០១៩ ឆា្ន  ំ២០២០ ឆា្ន  ំ២០២១
មករា កុម្ភ ៈ

១ ្របេទស្របុ៊យេណ N/A N/A ១.១៣១ នាក់ ៤៣,២% -៨៦,៧% -១០០% 
២ ្របេទសៃថ ១១ លាននាក់ N/A ៤៦៦.៤៩៣ នាក់ ២២% -៥៤,៨% -៧៧,៦% 
៣ ្របេទសេវៀតណាម ១០ លាននាក់ ៥,៨ លាននាក់ ៧៩៣.៩៣៧ នាក់ -៣% -៨០,០% -៩៨,៧% 
៤ ្របេទសឡាវ ៣,២ លាននាក់ N/A ៣៩៣.៦៥១ នាក់ -១៤,៦០% -៩០,៦% -៩៩,៩% 
៥ ្របេទសហ្វីលីពីន N/A N/A ១០៥.០១៧ នាក់ ១,៦% -៨៥,៩% -៩៨,៩% 
៦ ្របេទសឥណ្ឌ ូេនសីុ ៨លាននាក់ N/A ៦៦.៨០៤ នាក់ ១៩,៨% -៧៨,២% -៨៨,៥% 
៧ ្របេទសសឹង្ហបុរ ី N/A N/A ៨៨.៥៦៤ នាក់ ២,៧% -៨៧,៩% -៩៩% 
៨ ្របេទសម៉ាេឡសីុ ១២លាននាក់ N/A ២០៣.០០៨ នាក់ ០,៩% -៨៧,៣% -៩៨,៥% 
៩ ្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ា ៤,៤លាននាក់ N/A ២៤.៤១៤ នាក់ ៨,៤% -៨៥,៩% -៩៨,៣% 
១០ ្របេទសជបុ៉ន ២០,០៨ លាននាក់ ៥,៦៤ លាននាក់ ២០៧.៦៣៦ នាក់ -១,៣% -៨០,១% -៩៩% 
១១ ្របេទសចិន ១៦៦ លាននាក់ ៣១,៤២ លាននាក់ ២,៣៦ លាននាក់ ១៦,៧០% -៨៦,០% -៩៥% 
១២ ្របេទសកូេរ ៉ ២៨,៧១ លាននាក់ ១០,៤៣ លាននាក់ ២៥៤.៨៧៨ នាក់ ០.១% -៧៨,១% -៩៨,៤% 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б ̣ 
ÐеĕР₤ĠеŪĮФŀ₤ŉБĮБŁũΒĕНŷĳŉ̋ ŃĆĠс◦₤℮ĕ Њ̋şĆЮ◦₤şũ‗чǻм с̋⅜ е₣ Р̋ŷВř-ơ៩ũĠ₤с˝ņįОď 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б ̀ 
ÐеĕР₤ĠеŪĮФŀ₤ŉБĮБĳУĜ◦БũĠ₤сŪ О̋ņŁũİũΒĕŉũŪ˝₤У₣ĄеũНŀĕЊ₣ЮŲЧ˝˝ņį₤с◦Бĩ⅝ũ◦₤şũ‗ч

˝ ĖО₣Ū₤О˝ĕЊ₣ΒĕŉũďĳЊ 
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ũģŎŁũ‗ч 
ǻŎĳаņų⅜□ ĕļĮ◦Бĩ⅝ũЮ◦₤şũ‗чşЊĕ₤ŪŌĠс˝ŃĆĠс◦₤℮ Њ̋şĆЮ◦₤şũ‗чǻм с̋⅜ е₣ Р̋ŷВř-ơ៩ ˝ ĖО₣

ЮŠĳŉЮ₤ЬņŬĠ 
ơ. Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ 

១). សាធារណរដ្ឋ្របជាមានិតចិនមានទីតាំងស្ថិតេ ក្ន ុងតំបន់អាសីុបូពា៌ ែដលមានៃផ្ទដីសរបុទំហំ
្របមាណ៩.៦៤០.៨២១គីឡូែម៉្រតកាេរ ៉ លំដាប់ទី០៣េលើពិភពេលាក និងជា្របេទសមហាអំណាចេសដ្ឋកិច្ច
ពិភពេលាកបនា្ទ ប់ពីសហរដ្ឋអាេមរកិ េដាយមានផលិតផលក្ន ុង្រសុកសរបុ (GDP Nominal) ចំនួន ១៥.២ 
្រទីលានដុលា្ល អាេមរកិ ($15.2 trillion per capita)  និងយុគភាពអំណាចទិញ (GDP PPP) មានចំនួន 

២៧.៨្រទីលានដុលា្ល អាេមរកិ ($27.8 trillion per capital)។ សាធារណរដ្ឋ្របជាមានិតចិនមាន្របជាជន
សរបុ្របមាណ១,៤០៨.៥២៦,៤៤៩លាននាក់ គិត្រតឹមៃថ្ងទី ០១ ែខមករា ឆា្ន ំ ២០២០ ។ សាធារណរដ្ឋ្របជា
មានិតចិនមានេខត្តចំនួន២៣ និង្រកុងធំៗចំនួន០៤ េហើយទី្រកុងែដលជាមជ មណ្ឌ លពាណិជ្ជកម្មេសដ្ឋកិច្ចដ
សំខាន់រមួមានកា្វ ងចូវ េប៉កំាង េសៀងៃហ ហុងកុង។ 
 ២). េទសចរចិនេចញេ្រ ្រសុកេ ជុវញិពិភពេលាកក្ន ុងឆា្ន ំ២០១៩ មានចំនួន១៦៦លាន េកើនេឡើង 
១១%េធៀបនិងឆា្ន ំ២០១៨ ក្ន ុងេនាះេទសចរចិនមកទស នាតំបន់អាស៊ាន្របមាណ៣១លាននាក់ េយាងតាម
ស្ថិ តិរបស់្រកសួងេទសចរណ៍េ ឆា្ន ំ២០១៩ កម្ព ុជាទទួលបានេទសចរចំនួន ៦.៦១០.៥៩២នាក់ ក្នងុេនាះមាន
េទសចរចិនចំនួន២.៣៦១.៨៤៩នាក់ េកើនេទ ើង ១៦.៧% និងរមួចំែណកទីផ រ៣៥.៧%ឈរេលខេរៀងទី 

០១ក្ន ុងចំេណាមទីផ រអាទិភាពទាំង១០របស់កម្ព ុជា។  េដាយសារ្របាក់ចំណូលេកើនេឡើងពីមួយឆា្ន ំេ មួយ 
ឆា្ន ំ្របជាជនចិនមាននិនា្ន ការចំណាយកាន់ែតេ្រចើនក្ន ុងការេធ្វើដេណើរ។ ត្រមូវការេទសចរចិនេ េ្រ
្របេទសេកើនេឡើងជាបន្តបនា្ទ ប់េដាយ េគរពឹំងថាចំនួនៃនការេធ្វើដេណើរេ េ្រ ្របេទសរបស់េទសចរចិន
នឹងេកើនេឡើងដល់ ១៧៨,៤ លាននាក់។ 
Ư. ⅜□ ĕļĮ◦РЮĉũĠ₤сŪĠЮ◦₤şЊĕ˝ ĖО₣řе₧ с̋ŁŲ Р̋ŷВř-ơ៩ 

 ២.១. សា្ថ នភាព្រគប់្រគងជងឺកូវដី-១៩  
្របេទសចិនមានអ្នកជងឺកូវដី-១៩សរបុចំនួន១០៣,៣១៨ករណី ជាសះេស ើយចំនួន៩៧,៩១០នាក់ 

សា្ល ប់ចំនួន៤,៨៥៤ នាក់ កំពុងព បាលចំនួន៥៥២ នាក់ និងរកេឃើញថ្មីចំនួន៨៤ករណី។  គិត្រតឹមៃថ្ងទី ១៧ 
ែខឧសភា ឆា្ន ំ២០២១េនះ រដា្ឋ ភិបាលៃន្របេទសចិនបានចាក់វាក់សំាងបងា្ក រជងឺកូវដី-១៩ផលិតក្ន ុង្រសុក
ផា្ទ ល់ជូន្របជាជនចិនជាង៤៣៥លានដូស េស្ម ើនឹង៣០,២៧% ៃន្របជាជនសរបុ ម ៉ ងេទៀត្របជាជនបាន និង
កំពុងេធ្វើដេណើរនិង្របកបអាជីកម្មធម្មតា និងមិនត្រមូវឱ ពាក់ម៉ាសេទ។ 

ពិតណាស់កម្ពជុាមាន្របាង្គ្របាសាទ និងេឆ្នសមុ្រទដ្រសស់សា្អ ត និងបានទាក់ទាញេភ្ញ វេទសចរជា
េ្រចើនចូលមកកាន់្របេទសកម្ព ុជាជាពិេសសបានទាក់ទាញេភ្ញ វេទសចរចិន។ េយាងេ តាមការសិក ្រសាវ 
្រជាវតាមសកលវទិ ល័យចិនមួយចំនួនេ េលើេភ្ញ វេទសចរែដលមកកំសាន្តេ កម្ព ុជាបានេអាយេឃើញ
ថា េ ឆា្ន ំ២០២០ ្របជាជនចិនមកកំសាន្តេ ទី្រកុងេសៀមរាប ចំណាយជាមធ មក្ន ុងមួយៃថ្ងចាប់ពី៧៧ 
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ដុលា្ល រេ ១៥៥ដុលា្ល រ ក្ន ុងេនាះែដលេភ្ញ វេទសចរែដលមកកំសាន្ត្របេទសកម្ព ុជាភាគេ្រចើន ចំណាយេពល
៥ៃថ្ង េ ៧ៃថ្ង ក្ន ុងកាេដើរកំសាន្តក្ន ុងទី្រកុងេសៀមរាប និងភាគេ្រចើនជាេទសចរែដលមានអាយុចេនា្ល ះ ២៥ឆា្ន ំ 
និង៣៤ ឆា្ន ំ ។ 

ឯកឧត្តម វាង យី(Yang YI) រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកាបរេទសចិនកាលពីៃថ្ងទី ៧ ែខមីនាឆា្ន ំ ២០២១ ក្ន ុង 
សន្និសិទសារព័ត៌មានៃនកិច្ច្របជុេលើកទី៤ៃនមហាសន្និបាតសភាតំណាង្របជាជនទូទាំង្របេទសចិននីតិកាល
ទី១៣  ឯកឧត្តមបានេលើកេឡើងថា ្របេទសចិនបានដាក់េចញនូវ International   Travel Health Certificate 
ែដលេចញេដាយ្រកសួងសុខាភិបាលចិន។ លិខិតេនាះមានកាប ្ជ ក់អំពីេពលេវលាទទួលវាក់សំាង្របេភទ 
វាក់សំាង េលខលិខិតឆ្លងែដន និងប ្ជ ក់ទាំងការេធ្វើេតស្តជងឺកូវដី-១៩ ឯកឧត្តមក៏បានេលើកេឡើងបន្តេទៀត
ថា ្របេទសចិននឹងខិតខំ្របឹងែ្របងក្ន ុងកាេធ្វើកិច្ចកាេនះជាមួយ្របេទសនានា េដើម ីេអាយមានការទទួល
សា្គ ល់េលើលិខិតមួយេនះ ក្ន ុងេនាះែដរកាលពីៃថ្ងទី២ ែខកុម្ភ ៈឆា្ន ំ ២០២១ ឯកឧត្តម Teodoro Locsin រដ្ន
ម្រន្តីកាបរេទសរបស់្របេទសហ្វីលីពីនបានេធ្វើដេណើរមកទស នៈកិច្ចេ ្របេទសចិន ថា្ន ក់ដឹក នាំទាំងពីរ
បានជែជកពិភាក គា្ន អំពីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេលើវាក់សំាង និងកាទទួលសា្គ ល់លិខិតប ្ជ ក់សុខភាព 
(International Travel Health Certificate) និងកិច្ចកាការទូតេផ ងេទៀត ។ 

២.២. ការេរៀបចំ្រពឹត្តិការណ៍េទសចរណ៍ 
េដាយសា្ថ នភាពជងឺកូវដី-១៩ មានភាពធូរ្រសាលេ្រចើន្រពឹត្តិការណ៍េទសចរណ៍អន្តរជាតិជាេ្រចើន្រតូវ

បានេរៀបចំេដើម ីផ ព្វផ យការេធ្វើដេណើរទាំងក្ន ុង្រសុក និងេ្រ ្រសុក។ ្រពឹត្តិការណ៍េទសចរណ៍ទាំងេនាះ
រមួមាន Guangzhou International Travel fair (GITF 10-12/06/2021)េ ទី្រកុងកា្វ ងចូវ Xi’an Silk 
Road International Tourism Expo (XSRITE 16-18/07/2021)េ ទី្រកុងសីុអាន COTTM Summit 
(14/10/2021) េ ទី្រកុងេប៉កំាង និង China-Asean Tourism Exhibition (15-17/10/2021)េ ទី
្រកុងគួយលីន។ ជាងេនះេ េទៀត រដា្ឋ ភិបាលចិនក៏េ្រគាងនឹងទទួលេទសចរអន្តរជាតិ និងអនុ ្ញ តឱ ្របជា
ជនចិនេដើរជាេទសចរេ ក្ន ុងែខកក្កដា ឆា្ន ំ២០២១េនះ។ ការេរៀបចំ្រពឹត្តិការណ៍ធំៗទាំង េនះ និងការេបើក
អាជីវកម្មេឡើងវញិរបស់្របជាជន ក៏ដូចជាការេធ្វើដេណើរពី្រកុងមួយេ កាន់្រកុងមួយេទៀត េយើងអាចវាយ
តៃម្លបានថាេទសចរចិនជាេទសចរសុវត្ថិភាពស្រមាប់កម្ព ុជា។  
ư. Ų˝ šŠ‗Ź ǻŎĳаņųЮŪĄЧ₤ЮũВ₤◦Бĩ⅝ũЮ◦₤şũ‗чşЊĕ₤ŪŌĠсЮýŲЮţЮŠĳŉЮ₤ЬņŬĠ 

- ទំនាក់ទំនងការទូតយ៉ាងល្អរវាងរដា្ឋ ភិបាល និងរដា្ឋ ភិបាល 
- ទីផ រចិនទីផ រឈរលំដាប់េលខ០១ ក្នងុចំេណាមទីផ រទំាង១០របស់កម្ពជុា៖ េយាងតាមស្ថិ តិ 
របស់្រកសួងេទសចរណ៍ េទសចរចិនមកទស នាកម្ព ុជាមានការេកើនេឡើងជាេរៀងរាល់ឆា្ន ំចាប់
តាំងពីឆា្ន ំ២០១៥មកដល់ឆា្ន ំ២០១៩ បុ៉ែន្តេដាយការរកីរាលដាលៃនជងឺកូវដី-១៩ េ ឆា្ន ំ២០២០ 

េទសចរចិនមកទស នាកម្ពជុាមានចំនួន្រតឹមែត៣២៩,៦៧៣នាក់ ថយចុះ៨៦% និងក្ន ុងរយៈេពល
០៣ែខេដើមឆា្ន ំ២០២១ េទសចរចិនមកទស នាមានចំនួន២៣,៨៣៧នាក់ ថយចុះ៩០.៨%។ េដាយ 
ទីផ រចិនឈរលំដាប់េលខ០១ក្ន ុងចំេណាមទីផ រសំខាន់ៗទាំង១០របស់កម្ព ុជា។ ការធា្ល ក់ចុះេនះ 
បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខា្ល ំងដល់វស័ិយេទសចរណ៍ និងេសដ្ឋកិច្ចកម្ព ុជា។  
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តារាងស្ថិតិេទសចរចិនមកកម្ពជុាពីឆា្ន  ំ២០១៥-២០២១ 

ឆា្ន  ំ២០១៥ ឆា្ន  ំ២០១៦ ឆា្ន  ំ២០១៧ ឆា្ន  ំ២០១៨ ឆា្ន  ំ២០១៩ ឆា្ន  ំ២០២០ ្រតឹមែខមីនា 

ឆា្ន  ំ២០២១ 
694,712 
(24%) 

830,003 
(19,5%) 

1,210,782 
(46%) 

2,024,443 
(67,2%) 

2,361,849 
(16,7%) 

329,673 
(-86%) 

23,837  
(-90,8%) 

 

្របភព៖ នាយកដា្ឋ នស្ថិតិេទសចរណ 
- ទីផ រចិនមានចំនួន្របជាជនេចញេដើរកម ន្តេ្រ ្របេទសេ្រចើនជាងេគ៖ េគរពឹំងថាចំនួនៃនការ
េធ្វើដេណើរេ េ្រ ្របេទសរបស់េទសចរចិននឹងេកើនេឡើងដល់១៧៨,៤ លាននាក់។ 

- មានសា្ថ នទូត និងអគ្គកុងសុ៊លកម្ពជុា អនុព័ន្ធេទសចរណ៍ សា្ថ នតំណាងេទសចរណ៍្របចំា៖ បច្ចបុ ន្ន
កម្ព ុជាមានសា្ថ តទូតចំនួន០១្របចំាេ ទី្រកុងេប៉កំាង និងអគ្គកុងសុ៊លចំនួន០៩ រមួមាន េ ក្ន ុង
េខត្តឆុងឆីង ហុងកុង កា្វ ងចូវ កុយមីង ណាននីង េសៀងៃហ សីុអាន ៃហគូ និងស៊ាងតុង ែដលផ្តល់
ភាពងាយ្រសួលក្ន ុងការេស្ន ើសំុទិដា្ឋ ការ និងស្រមបស្រមួលការងារេផ ងៗដល់េទសចរចិន។ 
េដើម ីបេង្កើនការផ ព្វផ យ និងផ្តល់ព័ត៌មានស្តី ពីវឌ នភាពៃនវស័ិយេទសចរណ៍កម្ព ុជាេលើទីផ រ
ចិន្រកសួងេទសចរណ៍បានេរៀបចំអនុព័ន្ធេទសចរណ៍្របចំាេ ទី្រកុងេប៉កំាង សា្ថ នតំណាងេទស 
ចរណ៍ចំនួន០៧នាក់្របចំាេ ទី្រកុងចឹងចូវ េប៉កំាង តាយជីង កា្វ ងចូវ េសៀងៃហ គុយយ៉ាង ហុង
កុងនិងទីផ រទទួលបន្ទុកការងារផ ព្វផ យចំនួន០២នាក់ េ ទី្រកុងេសៀងៃហ និងទី្រកុងឡាសា។ 

- មានការេហាះេហើរ្រតង (Direct Flight) មកកម្ពជុា៖ ការេធ្វើដេណើរពី្របេទសចិនមកកម្ព ុជាមាន
ភាពងាយ្រសួល និងមាន្រកុមហុ៊នអាកាសចរណ៍ជាេ្រចើនបានេធ្វើការេហាះេហើរ្រតងពី្របេទស
ចិនមកកម្ព ុជា ្របមាណជាង៨៣០េជើងក្ន ុងមួយសបា្ត ហ៍ េដាយេយាងេ តាមរបាយការណ៍របស់
អាកាសចរណ៍សីុវលិចិនបានបងា្ហ ញេអាយេឃើញថា បច្ចបុ ន្នេនះមាន េជើងយន្តេហាះ Air China 
Airlines,  China Eastern  Airline, China Southern Airline, JC Airline, Shenzhen 
Airline, Spring Airline, Ximen Airline, Lanmei Airline, Sky Angkor Airline, Cambodia 
Angkor Air, Cambodia Airways, Basaka Airlines និងPrince Airlines ែដល្រកុមហុ៊ន ែត
អស់េនះមានេជើងេហាះេហើ្រតងមកកាន់្របេទសកម្ព ុជាែដលមធ មក្ន ុងមួយសបា្ត ហ៍មានេជើង
យន្តេហាះ១-២េជើង ែដលភាគេ្រចើនេហាះេចញពីេខត្តទិសខាងត ូងរបស់្របេទសចិនមកកាន់
្របេទសកម្ពជុាែដលមាន ដូចជា Guangzhou, kunming, shenzhen ថ្វីត ិតែតេជើងយន្តេហាះ
មានកាចុះថយ បុ៉ែន្តមានបានេឃើញស ្ញ វជិ្ជមាន ជាេ្រចើនដូចជា ្របេទសចិនបានដាក់េចញនូវ 
International Travel Health Certificate និង្របធាននាយក IATA េលាក Willie Walsh កាល
ពីៃថ្ងទី២៦ ែខេមសា ឆា្ន ២ំ០២១បាន្របកាសដាក់េចញនូវ IATA Travel Pass េ េពលបច្ចុប ន្ន 
េនះមាន្របេទសសិង្ហបុរបីានទទួលសា្គ ល់េ េលើ IATA Travel Pass ចាប់ៃថ្ងទី១ ែខមិថុនាេនះ
រាល់េភ្ញ វេទសចរែដលមកដល់អាកាសយាន្តដា្ឋ នអន្តរជាតិ Chang yi អាចេ្របើ្របាស់ IATA Travel 
Pass េដើម បី ្ជ ក់ពីលទ្ធផលេធ្វើេតស្តកូវដី-១៩ និងបច្ចុប ន្នមាន្រកុមហុ៊នអាកាសចរណ៍ដូចជា 
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Emirate airline បានចាប់េផ្តើមេធ្វើការសាកល ងេលើកាេ្របើ្របាស់  IATA Travel Pass  េដាយពិនិត
េលើេជើងេហាះេហើរពី Dubai េ កាន់ Barcelona ។ 

- មានអ្នកឆ្លងជងឺកូវដី-១៩ ទាបបំផតុនាេពលបច្ចបុ ន្ន៖ ្របេទសចិនមានអ្នកជងឺកូវដី-១៩សរបុចំនួន
១០៣,៣១៨ ករណី ជាសះេស ើយចំនួន៩៧,៩១០នាក់ សា្ល ប់ចំនួន៤,៨៥៤ នាក់ កំពុងព បាលចំនួន
៥៥២ នាក់ និងរកេឃើញថ្មីចំនួន៨៤ករណី។ 

- ្របជាជនជាេ្រចើនបានទទួលការចាក់វាក់សំាងកូវដី-១៩៖គិត្រតឹមៃថ្ងទី ១៧ ែខឧសភា ឆា្ន ំ ២០២១
េនះ រដា្ឋ ភិបាលៃន្របេទសចិនបានចាក់វាក់សំាងបងា្ក រជងឺកូវដី-១៩ ផលិតក្ន ុង្រសុកផា្ទ ល់ជូន្របជា
ជនចិនជាង៤៣៥លានដូស េស្ម ើនឹង៣០,២៧% ៃន្របជាជនសរបុ ម ៉ ងេទៀត្របជាជនបាន និងកំពុង
េធ្វើដេណើរ និង្របកបអាជីកម្មធម្មតា និងមិនត្រមូវឱ ពាក់ម៉ាសេទ។ 

- កម្ពជុាមានការផ ព្វផ យេ្រចើនេ ្របេទសចិន៖ ្រកសួងេទសចរណ៍បានជរញុការផ ព្វផ យយ៉ាង
ខា្ល ំងេលើទីផ រចិនតាម្រគប់របូភាពរមួមានការផ ព្វ ផ យជារេបៀបទំលាប់ចាស់ Traditional 
និង្របព័ន្ធបេច្ចកវទិ  (Digital) ។ ្រកសួងបានេរៀបចំចង្រកង និងរចនាជាេសៀវេ  Official 
Tour Guides, Handbook, Leaflets, posters និង Map ជាភាសាចិន និង បានេបាះពុម្ពជា
េ្រចើនេដើម ីែចកជូន្រកុមហុ៊នចិន េទសចរចិន និងអ្នកសារព័ត៌មានចិនេដើម សិីក  និងែស្វងរក
ព័ត៌មានបែន្ថមពីេគាលេ េទសចរណ៍កកម្ព ុជាែដលពួកេគមានបំណងមកទស នា។ជាេរៀងរាល់
ឆា្ន ំ្រកសួងក៏បានចូលរមួការតំាងពិព័រណ៍េទសចរណ៍អន្តរជាតិេ ្របេទសចិន ដូចជា ពិព័រណ៍ 
Guangzhou International Travel Fair េ កា្វ ងចូវ China Xian Silk Road International 

Tourism Expo េ ្រកុងសីុអាន International Travel Expo េ ទី្រកុងហុងកុង China-Asean 

Tourism Expoេ ទី្រកុងគុយលីន Asian-Guizhou Tourism Exchange Week េ ទី្រកុងគុយចូវ 
Asian Culture and Tourism Exhibition េ ទី្រកុងេប៉កំាង និង្រពឹត្តិការណ៍េផ ងៗេទៀត ជាងេនះ
េ េទៀត្រកសួងេទសចរណ៍ក៏បានេរៀបចំជាកម្មវធីី Roadshows េ កាន់ទី្រកុងសីុអាន ទី្រកុងកា្វ ង
ចូវ និងទី្រកុងេប៉កំាងជាេដើម។ ្រកសួងេទសចរណ៍ក៏បានេរៀបចំជា FAM Trips ទទួលអ្នកសារ
ព័ត៌មាន អ្នកទិញ និងទូរទស ន៍ចិន CCTV មកទស នាកម្ព ុជាេដាយសហការជាមួយ ASEAN 

CHINA CENTER អនុព័ន្ធេទសចរណ៍ សា្ថ នតំណាង សា្ថ តទូត និងអគ្គកុងសុ៊លកម្ព ុជា និងៃដគូ
ពាក់ព័ន្ធេផ ងេទៀតេដើម ីជរញុផ ព្វផ យតាមរយៈកម្ម វធីិេនះ។ េ្រ ពីេនះ្រកសួងក៏បានសហការ
ជាមួយៃដគូឯកជនដូចជា Prince Manoir និង Global Union Development និងៃដគូជាេ្រចើន
េទៀតេដើម ីជរញុផ ព្វផ យពីសកា្ត នុពលេទសចរណ៍ និងឱកាសវនិិេយាគេលើវស័ិយេទសចរណ៍
េ ្រពះរាជាណាច្រកកម្ព ុជា។ ការផ ព្វផ យតាម្របព័ន្ធឌីជីថល(WECHAT)េលើទីផ រចិនក៏ចូល
រមួចំែណកយ៉ាងេ្រចើនក្ន ុងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍េទសចរចិនមកេលើេគាលេ កម្ពជុា។
សូមប ្ជ ក់ផងែដរថាេ ឆា្ន ំ ២០១៩ កម្ព ុជានិងចិនបានេរៀបចំឆា្ន ំេទសចរណ៍រវាង្របេទសទាំងពីរ
ែដលមានកម្ម វធីិជាេ្រចើនដូចជា៖ដេណើរេទស នកិច្ចេបសកជននិងេទសចរចិនចំនួន ២០០០នាក់ 
ការសែម្តងសិល ៈរមួគា្ន  ការេរៀបចំសិកា្ខ សាលា និងេរៀបចំ Caravan Tour មកពី្របេទសចិន
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កាត់តាម្របេទសឡាវ ចូលមកេខត្តស្ទឹងែ្រតង និងបន្តមកភ្នំេពញ។ សកម្មភាពផ ព្វផ យទាំង
េនះបានទាក់ទាញេទសចរចិន និងវនិិេយាគិនចិនមក្រពះរាជាណាច្រកកម្ព ុជាកាន់ែតេ្រចើន។ 
េទាះបីស្ថិតក្នងុកាលៈេទសៈៃនវបិត្តិជងឺកូវដី-១៩ ្រកសួងេទសចរណ៍េ ែតបន្តការផ ព្វផ យពី
សកា្ត នុពលេទសចរណ៍ និងព័ត៌មានស្តី ពីវឌ នភាពវស័ិយេទសចរណ៍កម្ព ុជាដល់ទីផ រចិនជា
្របចំា។ ក្ន ុង្រកសួងបានរចនាជា Posters និងព័ត៌មានេផ ងៗជាភាសាចិន និងអងេគ្លសេដាយមាន
ដាក់េគាលេ េទសចរណ៍កម្ព ុជា និងផ ព្វផ យតាមរយៈសា្ថ នតំណាងេទសចរណ៍កម្ព ុជា អនុព័ន្ធ
េទសចរណ៍ទី្របឹក ែផ្នកទីផ រនិង្របព័ន្ធឌីជីថល (WECHAT) េដើម ីធានាបាននូវព័ត៌មាន
សុ្រកឹតពីសភាពការេទសចរណ៍ វធិានសុវត្ថិភាពេទសចរណ៍ក៏ដូជាេគាលេ េទសចរណ៍កម្ព ុជា
ផងែដរ។  េដើម ីជរញុការផ ព្វផ យពីេគាលេ េទសចរណ៍ ការេ្រតៀមទទួលេទសចរណ៍វាក់
សំាងកូវដី-១៩ ក្ន ុង្រតីមាសទី៤ ្រសបតាមយុទ្ធសា្រស្តទីផ រទាក់ទាញេទសចរអន្តរជាតិ ២០២១-
២០២៥ និងែផនទីចង្អុលផ្លវូ២០២១-២០២៥ និងេគាលនេយាបាយរាជរដា្ឋ ភិបាលមកកាន់េខត្ត
េសៀមរាប ្រកសួងេទសចរណ៍បានេរៀបចំចូលរមួការតាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិេ ្របេទសចិនពី       
ចំងាយរមួមាន ពិព័រណ៍េទសចរណ៍អន្តរជាតិ Guangzhou International Travel fair (GITF 

10-12/06/2021) េ ទី្រកុងកា្វ ងចូវ ពិព័រណ៍េទសចរណ៍អន្តរជាតិ Xi’an Silk Road 

International Tourism Expo (XSRITE 16-18/07/2021) េ ទី្រកុងសីុអាន ពិព័រណ៍ 
COTTM Summit (14/10/2021) េ ទី្រកុងេប៉កំាង និងពិព័រណ៍ China-Asean Tourism 

Exhibition (15-17/10/2021) េ ទី្រកុងគួយលីនជាេដើម េដាយេស្ន ើ្រកសួងការបរេទស និង
សហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិចូលរមួជាកិត្តិយស និងេស្ន ើចាត់តាំងអនុព័ន្ធេទសចរណ៍ចូលរមួមុខ
ការជាងេនះេ េទៀត្រកសួងេទសចរណ៍ក៏បានចាត់សា្ថ នតំណាង និងទី្របឹក ែផ្នកទីផ រចូលរមួ
ផងែដរ។  

̉. Ų˝ šŠ‗Ź ǻŎĳаņųЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ЮýŲЮţЮ◦₤şũ‗чЮŠĳŉЮ₤ЬņŬĠ 
េដើម ីជរុញេទសចរអន្តរជាតិមកទស នាេគាលេ េទសចរណ៍កម្ព ុជាឱ បានឆាប់ និង្របកប 

េដាយសុវត្ថិភាព ្រកសួងេទសចរណ៍សេ្រមចកំណត់យកទីតាំងចំនួន០១ ស្រមាប់អនុវត្តសាកល ងជហានទី
១គឺេខត្តេសៀមរាប និងជហានបនា្ទ ប់គឺេខត្ត្រពះសីហនុ េដាយចាប់េផ្តើមអនុវត្តចាប់សាកល ងជហានទី១េ
េខត្តេសៀមរាបចាប់ពីេដើម្រតីមាសទី៤ ឆា្ន ២ំ០២១ េនះតេ ។ 

៤.១  ការកំណត់តំបន់ទស នាក្នងុេខត្តេសៀមរាប 
េដើម ីផ្តល់ភាពងាយ្រសួលក្ន ុងការ្រគប់្រគង ធានាសុវត្ថិភាពជូនេទសចរនិងអ្នកផ្តល់េសវា ្រកសួង 

េទសចរណ៍បានកំណត់ទស នាក្ន ុងេខត្តេសៀមរាប ែដល្រតូវបានអនុ ្ញ តឱ ដាក់ចូលជាែផ្នកៃនកញ្ចប់
ទស នកិច្ចេទសចរណ៍ជា០២ដណាក់កាល េដាយេផា្ត តេលើតំបន់្របាសាទ តំបន់សហគមន៍និងតំបន់ក្នងុ្រកុង។  

 ការកំណត់តំបន់ទស នាស្រមាប់ដណាក់កាលទី ០១ 
- តំបន់្របាសាទ៖ តំបន់អង្គរ (វងតូច វងធំ) និង្របាសាទបនា្ទ យ្រសី។ 
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- តំបន់សហគមន៍៖ សហគមន៍េទសចរណ៍កំពងភ្ល ុក សហគមន៍េទសចរណ៍ភ្នំ គូែលន សហ-
គមន៍េទសចរណ៍បាគងភូមិខ្ញ ុំ និងសហគមន៍េទសចរណ៍ចុងឃា្ន ស។ 

- តំបន់ក្នងុ្រកុង៖ ផាប់្រស្ទីត (Pub Street) និងមូលដា្ឋ នអាជីវកម្មែដលបានអនុវត្ត្រតឹម្រតូវបាន
ល្អតាមវធិានសុវត្ថិភាពេទសចរណ៍ និងមានការប ្ជ ក់ពីរដ្ឋបាលេខត្តេសៀមរាប។ 

 ការកំណត់តំបន់ទស នាស្រមាប់ដណាក់កាលទី ០២ និងបន្តបនា្ទ ប់ 
- តំបន់្របាសាទ៖ តំបន់អង្គរ (វងតូច វងធំ) ្របាសាទបនា្ទ យ្រសី ្របាសាទបាគង ្របាសាទេកាះេករ្តិ៍  
និង្របាសាទបឹងមាលា។ 

- តំបន់សហគមន៍៖ សហគមន៍េទសចរណ៍កំពងភ្ល ុក សហគមន៍េទសចរណ៍ភ្នំ គូែលន  
សហគមន៍េទសចរណ៍បាគងភូមិខ្ញ ុំ សហគមន៍េទសចរណ៍ចុងឃា្ន ស សហគមន៍េទសចរណ៍ 
កំពងឃា្ល ំង និងសហគមន៍េទសចរណ៍បឹងឈូកបនា្ទ យ្រសី។ 

- េគាលេ ក្នងុ្រកុង៖ ផាប់្រស្ទីត (Pub Street) និងមូលដា្ឋ នអាជីវកម្ម ែដលបានអនុវត្ត្រតឹម្រតូវ 
បានល្អតាមវធិានសុវត្ថិភាពេទសចរណ៍ និងមានការប ្ជ ក់ពីរដ្ឋបាលេខត្តេសៀមរាប។ 

៤.២  លក្ខខណ្ឌ វាយតៃម្លេគាលេ េទសចរណ៍េខត្តេសៀមរាប 
េខត្តេសៀមរាប្រតូវបានចាត់ទុកជាបូ៉លេទសចរណ៍សំខាន់ទី២របស់កម្ព ុជា និងជាបូ៉លេទសចរណ៍

ទី១ស្រមាប់េទសចរណ៍ស្រមាកលែម្ហ  េដាយេផា្ត តេលើ្របេភទេទសចរណ៍ែបបវប ធម៌ និងធម្មជាតិ។ 
េដាយយល់េឃើញពីសារៈសំខាន់ៃនេគាលេ េទសចរណ៍េខត្តេសៀមរាប រាជរដា្ឋ ភិបាលបានអនុម័តដាក់
ឱ អនុវត្តែផនការរមួអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍េខត្តេសៀមរាប (២០២១-២០៣៥) កាលពីៃថ្ងទី៣០ ែខមីនា ឆា្ន ំ
២០២១ េដាយេផា្ត តចក្ខ ុវស័ិយរយៈេពលែវងក្ន ុងការែ្របកា្ល យេខត្តេសៀមរាបជាេគាលេ េទសចរណ៍អន្តរ
ជាតិដទាក់ទាញ ្របកបេដាយគុណភាព ផ្តល់នូវធនធានេទសចរណ៍សម រូែបប មានការទទួលសា្គ ល់ជាលក្ខ
ណៈសកលេលើការអភិរក  និងកិច្ចគំាពារសម ត្តិេបតិកភណ្ឌ វប ធម៌ និងបរសិា្ថ នធម្មជាតិ និងមានេភ្ញ វ
េទសចរមកកម ន្តបានម្តងេហើយម្តងេទៀត ផ រភា្ជ ប់ជាមួយការអភិវឌ េសដ្ឋកិច្ចមូលដា្ឋ ន ចូលរមួដល់ការ
កាត់បន្ថយភាព្រកី្រក ្រពមទំាងេឆ្លើយតបនឹងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ។ 

ទន្ទឹមនឹងការដាក់េចញែផនការរមួអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍េខត្តេសៀមរាប ជាមួយនឹងចក្ខ ុវស័ិយដ
ច ស់លាស់ ការកសាងេហដា្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធរបូវន្តក្ន ុង្រកុង ការជួសជុលេហដា្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធក្ន ុងតំបន់អភិរក  
និងការែ្របមុខមាត់ថ្មីៃនតំបន់អង្គរនឹងកា្ល យជាកាលានុវត្តថ្មីមួយស្រមាប់ទាក់ទាញេទសចរណ៍បែន្ថម។តាម
ការវាយតៃម្ល របស់អង្គការេទសចរណ៍ពិភពេលាក វស័ិយេទសចរណ៍ក្ន ុងនិងេ្រកាយវបិត្តិ កូវដី-១៩នឹងមាន
ការែ្រប្របួលេ តាមគន្លងថ្មី (New Normalization) េដាយេផា្ត តេលើេទសចរណ៍ធម្មជាតិ េទសចរណ៍
សហគមន៍ និងេអកូេទសចរណ៍។ ែផ្នកតាមលក្ខណៈអំេណាយផលទាងំេគាលនេយាបាយរបស់រាជរដា្ឋ ភិបា
លកម្ព ុជា និងអនុសាសន៍របស់អង្គការេទសចរណ៍ពិភពេលាក ្រកសួងេទសចរណ៍សេ្រមចេ្រជើសេរើស
យកេខត្តេសៀមរាបស្រមាប់ការអនុវត្តគេ្រមាងកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងជហានទី១ េដាយ
ឈរេលើមូលដា្ឋ នបេច្ចកេទសបែន្ថមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 
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- េខត្តេសៀមរាបមាន្រពលានយន្តេហាះអន្តរជាតិធំលំដាប់ទី២របស់កម្ព ុជាែដលអនុ ្ញ តឱ
មានការេហាះេហើរ្រតង (Direct Flights) ពីបណា្ត ្របេទសនានា ែដល្រសបនឹងលក្ខខណ្ឌ
របស់កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងែដលទទួលែត្របេទសែដលអាចេហាះេហើរ
្រតងមកម្ព ុជា 

- េខត្តេសៀមរាបមានមណ្ឌ លពិេសាធន៍រកវរីសូកូវដី-១៩ ែដលងាយ្រសួលក្ន ុងការេធ្វើេតស្ត
េទសចរេពលមកដល់ េដាយមានភាពរហ័ស សុវត្ថិភាព និងមិនប៉ះពាល់ដល់កម្ម វធីិរបស់
កញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍ 

- េខត្តេសៀមរាបមានេហដា្ឋ រចនាសម្ព័ន្ធ្រគប់្រគាន់រមួទាងំ ទីលានវាយកូនេហា្គ ល សណា្ឋ គារ 
េភាជនីយដា្ឋ ន ដឹកជញ្ជូន សហគមន៍េទសចរណ៍ និងរមណីយដា្ឋ ន្របវត្តិសា្រស្ត  និងធម្ម
ជាតិជាេ្រចើន ែដលបេ្រមើដល់វស័ិយេទសចរណ៍្របេភទដេណើរកម ន្ត  និងអាចេ្របើ
្របាស់ជាមណ្ឌ លចតា្ត ទ ីស័កផងែដរ 

- េខត្តេសៀមរាបមានេសវាកម្មេទសចរណ៍េ្រចើនទីតាំងែដលងាយ្រសួលក្ន ុងការចចារកញ្ចប់
តៃម្លេសវាកម្មេទសចរណ៍ និងងាយ្រសួលក្ន ុងការចុះព្រងឹងគុណភាពេសវាកម្ម  

- វបិត្តិ កូវដី-១៩ បានេធ្វើឱ អាជីវកម្មេទសចរណ៍ ៨២១ទីតំាង េស្ន ើនឹង៧៣.៨៩% ៃនទីតាំង
េទសចរណ៍សរបុក្ន ុងេខត្តេសៀមរាប បានបិទនិងព ួរ ែដលេធ្វើឱ បុគ្គលិក្របមាណ 
១២.៤០៥នាក់ េស្ន ើនឹង៦០.០២%បានបាត់បងការងារេធ្វើ ែដលេនះជាប ្ហ ្របឈមខាង
េសដ្ឋកិច្ចមួយែដលគួរមានវធិានការេដាះ្រសាយជាបនា្ទ ន់ 

- រាជរដា្ឋ ភិបាលអាច្របមូលចំណូលពីការលក់សំបុ្រតចូលទស នាតំបន់រមណីយដា្ឋ ននានា
ក្ន ុងេខត្តេសៀមរាប ស្រមាប់េ្របើ្របាស់ក្ន ុងការព្រងឹងការ្រគប់្រគងសា្ថ នភាពកូវដី-១៩ េ
កម្ព ុជា ទន្ទឹមនឹងេនាះ ការបេង្កើតការងារ និងដេណើរការចរន្តេសដ្ឋកិច្ចនឹងបេង្កើតជាឥទ្ធិពល
េមគុណ្របសិទ្ធភាព (Tourism Multiplier) ស្រមាប់ជួយដល់វស័ិយដៃទេទៀត។ 

៤.៣.  សន្ទស ន៍ៃនការចាក់វាក់សំាងស្រមាប់្របជាពលរដ្ឋក្នងុេខត្តេសៀមរាប 
កម្ព ុជាកំពុងជរញុយុទ្ធការចាក់វាក់សំាងការពារជងឺកូវដី-១៩ យ៉ាងផុលផុសក្ន ុងេនាះរាជរដា្ឋ ភិបាល 

បានេ្រជើសេរើសយកវាក់សំាងចំនួន០៣្របេភទ ១). Sinopharm ២). Sinovac ៣) AstraZeneca/ 
Covishield ស្រមាប់ចាក់ជូនម្រន្តីរាជការ ្រកុមហុ៊ន ្របជាជន និងបរេទសែដលរស់េ និងេធ្វើការេ កម្ព ុជា 
េដាយឥតគិតៃថ្ល។ មកដល់េពលេនះ វាក់សំាង្រតូវបានចាក់្របជាពលរដ្ឋមានចំនួន្របមាណជាង២.៥លាន
នាក់េហើយ។ េដាយែទ ក អាជា្ញ ធរេខត្តេសៀមរាបបានេរៀបចំែផនការចាក់វាក់សំាងស្រមាប់្របជាពលរដ្ឋ
ទាំងអស់ក្ន ុង្រកុងេសៀមរាបចំនួន៣០មឺុននាក់រហូតដល់ដណាច់ឆា្ន ២ំ០២១។ គិត្រតឹមៃថ្ងទី១៧ ែខឧសភា ឆា្ន ំ
២០២១ អាជា្ញ ធរេខត្តេសៀមរាបបានស្រមបស្រមួលចាក់វាក់សំាងជូនម្រន្តីរាជការ និង្របជាពលរដ្ឋបានចំនួន 
៦៩,៧០៩នាក់ (្រសីចំនួន២៩,១៣៩នាក់) រចួេហើយ។ ចាប់ពីែខមិថុនា ឆា្ន ២ំ០២១តេ  វាក់សំាងនឹង្រតូវផ្តល់
អាទិភាពចាក់ជូន្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ ដូចជា សណា្ឋ គារ េភាជនីយដា្ឋ ន ដឹកជញ្ជូនេទសចរណ៍ រមណីយ
ដា្ឋ ន និងសហគមន៍េទសចរណ៍ក្ន ុង្រកុងេសៀមរាប ែដលតាមែផនការអាចនឹងបញ្ចប់ការចាក់ជូន្របតិបត្តិករ
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េទសចរណ៍ចេនា្ល ះែខក ្ញ  និងតុលា ឆា្ន ២ំ០២១ េ េលើអាជីវកម្មេទសចរណ៍ចំនួន ១,១១១ទីតំាង និង
បុគ្គលិកបេ្រមើការចំនួន ២០,៦៦៧នាក់។ 

តាមការវាយតៃម្ល  សន្ទស ន៍ៃនការចាក់វាក់សំាងក្ន ុង្រកុងេសៀមរាបអាចមានភាពល្អ្របេសើរទាន់
េពលៃនការដាក់ឱ អនុវត្តកញ្ចប់ទស នកិច្ចវាក់សំាងែដលេ្រគាងេធ្វើេ េដើម្រតីមាសទី៤ ឆា្ន ំ២០២១។ េទាះ 
ជាយ៉ាងណាក្តី  ភាពេជាគជយៃនការចាក់វាក់សំាងជូន្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ក្ន ុងេខត្តេសៀមរាបជាកតា្ត
ចំាបាច់ក្ន ុងការកំណត់ភាពេជាគជយៃនកញ្ចប់ទស នកិច្ចវាក់សំាង ពិេសស ការកសាងទំនុកចិត្តស្រមាប់
េទសចរអន្តរមកទស នាកម្ព ុជា។ េដើម ីេជៀសវាងហានិភ័យផ រភា្ជ ប់នឹងសន្ទស ន៍ៃនការចាក់វាក់សំាង
េនះ គួរពិចារណាេលើជេ្រមើសចំនួន០២៖ 

- ជេ្រមើសទី១៖ ករណីចំនួនវាក់សំាងបានទទួល្រគប់តាមែផនការ េគារពេស្ន ើសំុជេ្រមើសចាក់
ជូន្របតិបត្តិករទាំងអស់ក្ន ុង្រកុងេសៀមរាបចំនួន២០,៦៦៧នាក់ ឱ បាន្រគប់ដូស្រតឹមែខ
ក ្ញ  ឆា្ន ំ២០២១។ 

- ជេ្រមើសទី២៖ ករណីចំនួនវាក់សំាងមិនបានទទួល្រគប់តាមែផនការ េគារពេស្ន ើសំុជេ្រមើស
ចាក់ជូន្របតិបត្តិករែដលជាែផ្នកៃនកញ្ចប់ទស នកិច្ច្របមាណ២,០០០នាក់ ឱ បាន្រគប់ដូស
្រតឹមែខក ្ញ  ឆា្ន ំ២០២១។ 

̣. ₤еЮ‗ЧŪ˝₤У₣Ю◦₤şũ‗чЮŲЧĕБĳЊŷЋĊБЮşŀ-şРŲ˝ņįОď₤ŪŌĠсЮ◦₤şũşЊĕ˝ ĖО₣ЮŠĳŉЮ₤ЬņŬĠ 
៥.១  នីតិវធីិ្រតួតពិនិត ការេចញ-ចូលេសៀមរាប្របកបេដាយទំនុកចិត្ត 
្រកសួងេទសចរណ៍សូមេស្ន ើនីតិវធីិអនុវត្តស្រមាប់ការេចញ-ចូលេទសចរចិនក្ន ុងេខត្តេសៀមរាប ដូច

ខាងេ្រកាម៖ 
ក.ដណាក់កាលទី១៖ ការ្រតួតពិនិត ទិដា្ឋ ការ និងឯកសារភា្ជ ប់ចូលមកកម្ពជុាស្រមាប់េទសចរចិន 
ឯកសារត្រមូវស្រមាប់ការ្រតួតពិនិត ការេចញ-ចូលកម្ព ុជា រមួមាន៖ 

- ទិដា្ឋ ការែដលមានសុពលភាព្រសបតាមនីតិវធីិៃនច ប់ស្តី ពីអេនា្ត ្របេវសន៍ ែដល្រតូវ
បានផ្តល់ឱ ពីសា្ថ នឯកអគ្គរាជទូត ឬសា្ថ នអគ្គកុងសុ៊លៃនតំបន់របស់ខ្លួន 

- វិ ្ញ បនប្រតប ្ជ ក់ថាគា្ម នកូវដី-១៩ រយៈេពល៧២េម៉ាង 
- វិ ្ញ បនប្រតចាក់វាក់សំាងកូវដី-១៩ (COVID-19 Certificate) ្រគប់ដូស និងេលើសរយៈ

េពល១ែខ។ 
ខ.ដណាក់កាលទី២៖ ការ្រតួតពិនិត សុខភាព និងការយកសំណាក 
បនា្ទ ប់ពីទទួលបានការ្រតួតពិនិត ឯកសារត្រមូវ េទសចរចិនក្ន ុងកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់

សំាងកូវដី-១៩ មានសិទ្ធិេ្របើ្របាស់ផ្លូវអាទិភាពពិេសស (Fast Track Lane) េដើម ទីទួលបានការពិនិត សុខ
ភាព និងយកសំណាកែដលអនុវត្ត  និងេរៀបចំេដាយ្រកសួងសុខាភិបាលកម្ព ុជា តាមរយៈការអនុវត្តនីតិវធីិ
េធ្វើេតស្តរហ័ស (Rapid Test Procedure) េដាយេទសចរ្រតូវរងចំារយៈេពលកន្លះេម៉ាងេ ទីតាំង្រពលាន 
យន្ត េដើម ីរងចំាលទ្ធផលេតស្ត។ 

  ករណីទី១៖ ការេធ្វើេតស្តកូវដី-១៩ បងា្ហ ញលទ្ធផលអវជិ្ជមាន 
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េទសចរស្ថិតក្ន ុងកញ្ចប់ទស នកិច្ចវាក់សំាងនឹង្រតូវបានស្រមួលលក្ខខណ្ឌ  (ឬេលើក
ែលង) ការេធ្វើចតា្ត ទ ស័ីកអា្រស័យេលើការសេ្រមចរបស់រាជរដា្ឋ ភិបាល និង្រតូវបានបាន
អនុញាតិឱ េធ្វើដេណើរកម ន្តតាមកម្មវធីិែដលបានេរៀបចំទុកជាមុនេដាយមានការឯក
ភាពពី្រកសួងេទសចរណ៍។  

  ករណីទី២៖ ការេធ្វើេតស្តកូវដី-១៩ បងា្ហ ញលទ្ធផលវជិ្ជមាន 
េទសចរស្ថិតក្ន ុងកញ្ចប់ទស នកិច្ចវាក់សំាងនឹង្រតូវទទួលការពិនិត ព បាលេ កម្ព ុជា 
េដាយអនុវត្តតាមនីតិវធីិេផ ងៗកំណត់េដាយ្រកសួងសុខាភិបាលកម្ព ុជា។ 

គ.ដណាក់កាលទី៣៖ ការ្រតួតពិនិត ឯកសារ និងសុខភាពមុនេពលចាកេចញពីេសៀមរាប 
េទសចរស្ថិតក្ន ុងកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩ ត្រមូវឱ បំេពញែបបបទ និងឯកសារ

មុនចាកេចញពីកម្ព ុជា ដូចខាងេ្រកាម៖ 
- វិ ្ញ បនប្រតប ្ជ ក់ថាគា្ម នជងឺកូវដី-១៩ក្ន ុងរយៈេពល៧២េម៉ាងមុនេពលេចញដេណើរ 
- លក្ខខណ្ឌ េផ ងៗកំណត់េដាយកិច្ច្រពមេ្រពៀងរវាងកម្ព ុជា និងចិន។ 

Ю₤ş˝ ŉБ₤ĕĖЊŢť ĕ 
ទីផ រេទសចណ៍ចិនជា្របភពទីផ រដសំខាន់ស្រមាប់កម្ព ុជាក្ន ុងការសា្ត រវស័ិយេទសចរណ៍ែដលរមួ 

ចំែណកដល់េសដ្ឋកិច្ចកម្ព ុជាបានយ៉ាងេ្រចើន កាត់បន្ថយភាព្រកី្រក និងបេង្កើនការងារដល់្របជាពលរដ្ឋ ក៏ដូច
ជាការសេ្រមចបាននូវចក្ខ ុវស័ិយក្ន ុងយុទ្ធសា្រស្តទីផ រទាក់ទាញេទសចរណ៍ឆា្ន ំ២០២១-២០២៥ និង្រសបតាម
ែផនទីចង្អុលផ្លវូរបស់្រកសួងេទសចរណ៍ឆា្ន ំ ២០២១-២០២៥ ែដលបានអនុម័តេដាយរាជរដា្ឋ ភិបាលកម្ព ុជា។  
្រសបតាមលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ និងវធិានសុវត្ថិភាពច ស់លាស់ កម្ព ុជាអាចទទួលេទសចរចិនបានយ៉ាងមាន
សុវត្ថិភាពតាមរយៈកម្ម វធីិកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វាក់សំាងកូវដី-១៩ ែដលេ្រគាងេរៀបចំក្ន ុង្រតីមាសទី 
០៤ឆា្ន ំ២០២១េនះ។ 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б ơ 
ÐеũР˝ŃĆĠс◦₤℮ĕ Њ̋şĆЮ◦₤şũ‗чČ с̋ǻм с̋⅜ е₣₤ŪŌĠсЮ◦₤şũ‗чşЊĕ˝ ĖО₣ЮŠĳŉЮ₤ЬņŬĠ 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б Ư 
Ð еũР˝ŃĆĠс◦₤℮ĕ Њ̋şĆЮ◦₤şũ‗чČ с̋ǻм с̋⅜ е₣₤ŪŌĠсЮ◦₤şũ‗чşЊĕ˝ ĖО₣ЮŠĳŉЮ₤ЬņŬĠ (ļ⅜şЊĕ) 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б ư 
Ð еĕР₤ĠеŪĮФŀ₤ŉБĮБŁũΒĕНŷĳŉ̋ ŃĆĠс◦₤℮ĕ Њ̋şĆЮ◦₤şũ‗чǻм с̋⅜ е₣-ơ៩₤ŪŌĠс◦Бĩ⅝ũşЊĕ ˝ ĖО₣ЮŠĳŉ

Ю₤ЬņŬĠ 
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