
 

 
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពវីិធានការនានារបេប់្បសេេជាេមាជិក្អាស៊ា ន  

ក្នងុការេប់សា ត់ការរកី្រាលដាលននក្រូ  ណូាវីរេុ 
------- 

 

 ១.  របទេសរបរយុទេ 

  ក)  ចាប់ពីថ្ងៃេី២០ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ អនកដាំទេីរទាំងអស់ខដលទៅកាន់របទេស 
របរុយទេតាមចាំេតអាកាសយានដ្ឋឌ នអនតរជាតិរបរុយទេ នឹងតរមូវឲ្យសថិតកនុ ង 
ចតាត ឡស័ីករយៈទពល ១៤ថ្ងៃ ទៅតាមមជឈមេឍ លរតួតពិនិតយខដលបានកាំេត់េុក។ 

  ែ)  រកសួងមហាថ្ផទរបរុយទេ នឹងបរមួញរយៈទពលទ ៉ោ ងការងារទៅចាំនុចរតួតពិនិតយ 
អទនាត របទវសន៍ផលូ វទោក ពីទ ៉ោ ង៦រពឹក ដល់ទ ៉ោ ង៨យប់ (មុន នវធិានការេ៍  
ចាប់ទផឋីមពីទ ៉ោ ង៦រពឹក ដល់ទ ៉ោ ង១០យប់) ទដ្ឋយចាប់ទផតីមពីថ្ងៃេី២១ ខែមីនា 
ឆ្ន ាំ២០២០។  

  គ)  មិនអនុញ្ញដ តទអាយ នការជួបជុាំទៅតាមតាំបន់ហាមឃាត់ ការបាំពានទលីរយៈកាល
កាំេត់ចតាត ឡីស័ក ខដលផទុយនឹងចាប់របឆ្ាំងទោគោតតាត នឹងរបឈមការពិន័យ 
១មឺុនដុល្លល ររបរុយទេ ឬជាប់ពនធនាោររហូតដល់ទៅ៦ខែ ឬអាចេេួលរងការពិន័យនិង
េេលួទទសរមួោន ។  

  ឃ) រកសួងសុខាភិបាលរបរុយទេ បានទចញនូវការខេនាាំដូចខាងទរកាម៖ 
   - កនុងករេីសុែភាពមិនលអ កុាំទចញទៅតាំបន់សាធារេៈ 
   - ទជៀសវាងតាំបន់ នមនុសសទរចីន 
   - កុាំទរៀបចាំពិធីជបួជុាំ ឬចូលរមួកមមវធីិ ឬការរបមូលផឋុ ាំណាមយួ 
   - កនុងករេីចតាត ឡស័ីក រតូវខតទោរពឱ្យបានរតឹមរតូវ។ 
  ង) ទសនីកិចចសហការេ៍ពីវស័ិយឯកជន ដូចខាងទរកាម៖ 
   - ហាមបងខាំនិទយាជិកទៅសុាំលិែិតបញ្ញា ក់សុែភាពពីទពេយ 
   - ហាមកាត់បនថយរយៈទពលឈប់សរ ករបចាាំឆ្ន ាំ កាត់របាក់ទបៀវតស ពីនិទយាជិកខដល

សថិត  កនុងចតាត ឡស័ីក ឬសថិតទៅកនុងការទៅ ន ក់ឯងខដលបានកាំេត់៕ 

 ២.  សាធារេរដឌឥេឍូ ទនសុ ី
  - រដ្ឋឌ ភិបាលឥេឍូ ទនសុី បានផ្អអ កមិនឱ្យចូលជាបទណាត ោះអាសនន ចាំទពាោះរបទេសខដល ន

កិចចរពមទរពៀង សឋីពីការទលីកខលងេិដ្ឋឌ ការជាមួយរបទេសឥេឍូ ទនសុី រមួបញ្ចូ លទាំង
អនកកាន់លិែិតឆលងខដនការេូត និងផលូ វការ។ ការអនុវតតវធិានការខាងទលី បានចូលជា
ធរ នទៅថ្ងៃេី ២០ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ ទដ្ឋយ នរយៈទពលមយួខែឬរហូតដល់ ន
ការជូនដាំេឹងជាងមី៕ 

-េាំព័រេី១- 



 

 ៣. សាធារេរដឌរបជាធិបទតយយរបជា និតឡាវ 
  - រដ្ឋឌ ភិបាលឡាវបានសទរមចផ្អអ កមិនឱ្យចូលរបទេសឡាវជាបទណាត ោះអាសនន ចាំទពាោះ

របទេស ខដល នកិចចរពមទរពៀងសតីពីការទលីកខលងេិដ្ឋឌ ការជាមួយរបទេសឡាវ 
ទលីកខលងខតអនកកាន់លិែិតឆលងខដនការេូត និងផលូវការ។ 

  - ការអនុវតតវធិានការខាងទលីទនោះ ចូលជាធរ នចាប់ពីថ្ងៃេី២០ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
តទៅ ទដ្ឋយ នរយៈទពល០១ខែ ឬ រហូតដល់ នការជូនដាំេឹងសារជាងមី៕ 

 ៤.  របទេស ៉ោ ទឡសុ ី
  - រដ្ឋឌ ភិបាល ៉ោ ទឡសុីបានរបកាសបិេរបទេស ៉ោ ទឡសុីទាំងមូលរយៈទពល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពី

ថ្ងៃេី១៨ ដល់ថ្ងៃេី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ ទដីមបីេប់សាា ត់ការរកីោលដ្ឋលថ្នជាំងឺ 
COVID-19 ខដលរមួ ន៖ 
 ការហាមឃាត់ជាេូទៅថ្នការចល័តរេង់រទយធាំ និងការរបមូលផតុ ាំ ទៅេូទាំង
របទេស រួម នសកមមភាពសាសនា កីឡា សងគម និងវបបធម៌។ ោល់កខនលង 
េីសកាា រៈសាសនា និងកខនលងអាជីវកមមនឹងរតូវបានបិេ ទលីកខលងខតផារេាំទនីប 
ផារសាធារេៈ ហាងលក់ ទរគឿងទេស និងហាងលក់របស់របរតូចតាចទរបីរបាស់
របចាាំថ្ងៃ។  

 ហាមរបជាជន ៉ោ ទឡសុីទាំងអស់ទធវីដាំទេីរទចញទៅទរៅរបទេស។ សរ ប់អនក
ខដលទេីបរតលប់មកពីបរទេស រតូវទធវីការរតួតពិនិតយសុែភាព និងដ្ឋក់ឱ្យទៅដ្ឋច់
ទដ្ឋយខឡកទដ្ឋយែលួនឯងរយៈទពល១៤ថ្ងៃ។  

 ហាមទភញៀវទេសចរ និងជនបរទេសទាំងអស់ចូលរបទេស ៉ោ ទឡសុី។ 
 បិេសាល្លទាំងអស់ ទាំងសាល្លរដឌ និងឯកជន។ 
 បិេរគឹោះសាថ នឧតតមសិកាសាធារេៈនិងឯកជនទាំងអស់  រពមទាំងវេិាសាថ ន 
បេតុ ោះបណាត លជាំនាញទៅេូទាំងរបទេស។ 

 បិេេីកខនលងទធវីការរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល និងឯកជនទាំងអស់  ទលីកខលងខតេីកខនលង 
ផតល់ទសវាកមមសាំខាន់៕ 

 ៥. សាធារេរដឌសហភាពមីយា៉ោ ន់ ៉ោ  
  - រដ្ឋឌ ភិបាលមីយា៉ោ ន់ ៉ោ  បានផ្អអ កជាបទណាត ោះអាសនននូវការទធវីដាំទេីរចូលរបស់ជន

បរទេសតាមរយៈរចករពាំខដន ខដលបាននិងកាំពុងទបីករវាងរបទេសមីយា៉ោ ន់ ៉ោ  និង
របទេសជិតខាង។ ការចូលនិងទចញរបស់របជាជនមូលដ្ឋឌ នទៅតាមរពាំខដនថ្នភាគី
ទាំងពីរ តាមរយៈរចករពាំខដនខដល នរសាប់ នឹងមិនរតូវបានរតឹបនតឹងទេ។ ពួកទគនឹង
រតូវឆលងកាត់ការរតួតពិនិតយសុែភាព ទៅតាមរចកចូលថ្នរចករពាំខដន។ 

  - ជនបរទេសណាមួយខដល នេិដ្ឋឌ ការចូលទៅ នសុពលភាព អាចចូលកនុងនិង
ទចញពីរបទេសមីយា៉ោ ន់ ៉ោ បាន តាមរយៈអាកាសយានដ្ឋឌ នអនត រជាតិយា៉ោ ងហគូន  
 ៉ោ ន់ដ្ឋទឡស និងថ្េពិទដ្ឋ រសបតាមវធិានការនិងបេបញ្ដតតិខដល នរសាប់៕ 

 

-េាំព័រេី២- 



 

 ៦.  សាធារេរដឌហវលីពីីន 
  - បិេទវ របទណាត ោះអាសននសាថ ប័នរដឌ សាល្លទរៀន រគឹោះសាថ នឯកជន (ថ្ងៃេី១៥ មីនា ដល់េី

១៤ ទមសា ២០២០)។ 
  - ជនបរទេសទាំងអស់អាចចាកទចញបាន នរយៈទពល៧២ទ ៉ោ ងរហូតដល់ថ្ងៃេី២០  

ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ ទហីយអាចអនុញ្ញដ តទអាយចូលហវីលីពីនបាន  លុោះរតាខត នការ
រតតួពិនិតយរតឹមរតូវពីរកសួងសុខាភិបាលជាមុន។ 

  - កនុងករេីេិដ្ឋឌ ការរបស់ពកួទគ នសុពលភាព  ពួកទគអាចទរជីសទរសីកនុងការសាន ក់ទៅ
របទេសហវលីីពីនបាន ខតរតូវទោរពវធិានការរបស់រដឌបាលមូលដ្ឋឌ ន។ 

  -  នវធិានការផលូវចាប់ចាំទពាោះជនបរទេសទាំងឡាយណាខដលរ ាំទល្លភទលីលកខែេឍ ទពល
ទវល្លទនោះ៕ 

 ៧.  សាធារេរដឌសងិហបុរ ី
  - អនកដាំទេីរទាំងអស់ខដលចូលសិងហបូរ ី(ទាំងអនក នេីលាំទៅ និង នប័េណសាន ក់ទៅ) 

ខដលធាល ប់ នរបវតតិទៅ ឬទៅបណាត របទេសស ជិកអាសារ ន (រមួទាំងកមពុជា) ជប៉ោុន 
សវីស និងចរកភពអង់ទគលស កនុងអាំឡុងទពល១៤ថ្ងៃចុងទរកាយ នឹងរតូវកាំេត់ឲ្យសាន ក់
ទៅផទោះរយៈទពល១៤ថ្ងៃ ទដ្ឋយបញ្ញា ក់ពីអាសយដ្ឋឌ នចាល់ល្លស់ និងរតូវយក
សាំណាកទៅពិនិតយរក COVID-19។ 

  - បខនថមទលីលកខែេឍ សាន ក់ទៅផទោះរយៈទពល១៤ថ្ងៃ អនកដាំទេីរថ្នរបទេសជាស ជិក 
អាសារ ន ខដលចូលសិងហបូររីយៈទពលែលី រតូវដ្ឋក់សុាំការពិនិតយព័ត៌ នចាាំបាច់ (Requisite 
Information) ទៅសាថ នេូតសិងហបូរខីដលទៅរបចាាំរបទេសទនាោះ  មុនទពលចូលសិងហបូរ។ី 
ការដ្ឋក់ទសនីពិនិតយទនោះ រតូវ នការយល់រពមពីរកសួងសុខាភិបាលនិងរកសួងការងារ
សិងហបូរ ីទហីយនឹងរតូវពិនិតយសារទឡងីវញិទដ្ឋយមន្តនតីអទនាត របទវសន៍ទៅសិងហបូរទីៅ
ប៉ោ ុសត ិ៍រតួតពិន ិតយទៅសិងហបុរ ។ី  ការបាំទពញេរមង់ខបបបេ រតូវទធវី ទឡីងតាមរយៈ 
ទគហេាំព័រ www.healthclearance.gov.sg ៕ 

 ៨.  រពោះោជាណាចរកថ្ងឡង់ដ៍ 
  - ពលរដឌខែមរខដលកាំពុងសិកា ទធវីការ និងរស់ទៅកនុងរបទេសថ្ង គួរទជៀសវាងការទធវីដាំទេីរ

ទចញពីរបទេសថ្ង ទបីមិន នភាពចាាំបាច់។  
  - អនកដាំទេីរតាមយនតទហាោះចូលរបទេសថ្ង ចាាំបាច់រតូវទរតៀមឯកសារមួយចាំនួន ទដីមបី

េុកបងាហ ញដល់របតិបតតិករអាកាសចរេ៍ ដូចជា៖ ១. សាំបុរតបញ្ញា ក់សុែភាព ( ន
សុពលភាពមិនទលីសពី៧២ទ ៉ោ ង មុនកាលបរទិចេេថ្នការទធវីដាំទេីរ) និង ២. ឯកសារ/
ទោលការេ៍ ធានាោ៉ោ ប់រងសុែភាពខដលបញ្ញា ក់េឹករបាក់ធានាោ៉ោ ប់រងទបបាំផុត១០
មឺុនដុល្លល រ ខដលរគបដេត ប់របទេសថ្ងផង និងោ៉ោ ប់រងទលីជាំងឺCOVID-19។  

  - ទពលចូលេឹកដីថ្ង អាច នលកខែេឍ ដ្ឋក់ឱ្យទៅដ្ឋច់ពីទគ សថិតទរកាមការឃាល ាំទមីល។ 
 

-េាំព័រេី៣- 

http://www.healthclearance.gov.sg/


 

  - នាយករដឌមន្តនតីថ្ង ទល្លក របាយុេធ ចាន់អូចា នាថ្ងៃអងាគ រ េី២៤ ខែមីនា បានរបកាសថា 
របទេសថ្ងនឹងរតូវដ្ឋក់កនុងរោ នទរោោះអាសននសរ ប់រយៈទពល១ខែ ទដីមបេីប់សាា ត់ 
COVID-១៩។ ការដ្ឋក់របទេសកនុងរោអាសននទនោះ នឹងរតូវទធវីទឡីងទៅថ្ងៃេី២៦  
ខែមីនា គឺរតូវនឹងថ្ងៃរពហសបតិ៍សបាត ហ៍ទនោះ ទដីមបេុីកទពលប៉ោុនាម នថ្ងៃឲ្យរបជាជនទរតៀម
លកខេៈ៕ 

  ៨.១. សាថ នអគគកុងសរុលទៅទែតតសាខកវ (រសោះខកវ) 
  - អាជាញ ធរទែតតសាខកវ បានបិេជាបទណាត ោះអាសនននូវរចកទវ ររពាំខដនកមពុជា-ថ្ងរគប់

ករមិត រវាងខដនដីទែតតសាខកវ ជាប់ជាមួយទែតតមួយចាំនួនរបស់កមពុជា កនុងទនាោះរមួ ន 
រចកទវ រអនតរជាតិចាំនួន២េីតាាំង រចកទវ រតាំបន់២េីតាាំង និងរចកទវ រទេវភាគីរវាងទែតត
សាខកវ-ទែតតបនាទ យ នជ័យ និងរវាងទែតតសាខកវ-ទែតតបាត់ដាំបង សរុបចាំនួន១៥ 
េីតាាំង។  

  - រចកទវ ររពាំខដនរវាងទែតតជាប់រពាំខដនថ្នរបទេសទាំងពីរ ក៏រតូវបានបិេជាបទណាត ោះ
អាសននផងខដរ ដូចជា៖ ១.រចកតាំបន់អានទសោះ (រពោះវហិារ)-អាន ៉ោ  (ឧបរុនោជធានី) 
២.រចកតាំបន់ ជប់គគីរ (ឧតតរ នជ័យ)-សាយតាគូ (បុរោុី ាំ) ៣.រចកអនតរជាតិអូសាម ច់ 
(ឧតតរ នជ័យ)-ឆង់ជាាំ (សុរនិទ) ៤. រចកអនតរជាតិរពាំ  (ថ្ប៉ោលិន)-បានផ្អក់កាត 
(ច័នទបុរ)ី ៥. រចកតាំបន់សាវ យទវង (បាត់ដាំបង)-បឹងឆ្ន ាំងឡាង (ច័នទបុរ)ី ៦. រចកតាំបន់
អូររ ាំដួល (បាត់ដាំបង)-សាប់តារ(ីច័នទបុរ)ី ៧.រចកអូរអនលក់ (បាត់ដាំបង)-បានសួនសុាំ 
(ច័នទបុរ)ី ៨. រចកអនតរជាតិចាាំយាម (ទកាោះកុង)-ហាតទលក (រតាត) និងរចកតាំបន់/
ទេវភាគីទាំងអស់ខដលសថិតកនុងភូមិសាន្តសតទែតតរតាត៕  

 ៩.  សាធារេរដឌសងគមនិយមទវៀតណាម 
  - ផ្អអ កការផឋល់េិដ្ឋឌ ការជាបទណាត ោះអាសននដល់ជនបរទេសទាំងអស់ ខដល នបាំេង

ចូលទវៀតណាម រយៈទពល៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីទ ៉ោ ង ០០:០០ នាេី ថ្ងៃេី១៨ ខែមីនា  
ឆ្ន ាំ២០២០។ កនុងករេីពិទសសមយួចាំនួន ដូចជា អនកជាំនាញការ ធុរជន ពលករខដល
 នជាំនាញែពស់ ទពលឆលងចូលទវៀតណាម រតូវ នលិែិតបញ្ញា ក់ថាមិន នផទុក
COVID-19 ខដលទចញទដ្ឋយអាជាញ ធរ នសមតថកិចចថ្នរបទេសខដលែលួនរស់ទៅ និង
ខដលេេួលសាគ ល់ទដ្ឋយអាជាញ ធរ នសមតថកិចចទវៀតណាម។ វធិានការទនោះ មិនអនុវតត
ចាំ ទពាោះជនបរទេសខដលឆលងចូលទវៀតណាមកនុ ងទោលទៅការេូត និងបាំទពញ
ទបសកកមមទនាោះទេ។ 

  - ោល់ករេីឆលងខដនចូលទវ ៀតណាម រតូវឆលងកាត់ការរតួតពិនិតយ និងខបបបេ 
យា៉ោ ងតឹងរុងឹ តាមវធិានការបងាា រ និងរបយុេធរបឆ្ាំងជាំងឺឆលង រសបតាមការកាំេត់ 
របស់អងគការសុែភាពពិភពទល្លក និងរដ្ឋឌ ភិបាលទវៀតណាម ជាធរ ន។ 

 
-េាំព័រេី៤- 



 

  - រដ្ឋឌ ភិបាលទវៀតណាមអនុវតតវធិានការដ្ឋក់ឲ្យទៅដ្ឋច់ទដ្ឋយខឡកកនុងមជឈមេឍ លរួម 
ចាំទពាោះជនបរទេសខដលមកពីបណាឋ របទេសអាសារ ន សហភាពអឺរ ៉ោុប និងសហរដឌ 
អាទមរកិ។ ទរៅពីការដ្ឋក់ឲ្យទៅដ្ឋច់ទដ្ឋយខឡកកនុងមជឈមេឍ ល  អនកឆលងខដនចូល 
ទវៀតណាម ក៏រតូវបានដ្ឋក់ឲ្យទៅដ្ឋច់ទដ្ឋយខឡក ទដ្ឋយរតូវរតួតពិនិតយទវជាសាន្តសត 
ទៅតាមផទោះ សហរោស និងេីកខនលងសាន ក់ទៅ។ 

  -  អាជាញ ធរ នសមតថកិចចទវៀតណាម នឹងពិនិតយយា៉ោ ងហមត់ចត់នូវករេីឆលងខដនចូល 
ទវៀតណាម តាមរយៈទជីងទហាោះទហរី ទដ្ឋយទធវីការរតួតពិនិតយទវជាសាន្តសត និងពិនិតយរក
ទមទោគទៅតាមរពល្លនយនតទហាោះ៕ 

  ៩.១. សាថ នអគគកុងសរុលទៅេីរកងុហូជីមិុញ 

  - ទពលចូលដល់ទវៀតណាម រតូវ៖ ១. ោយការេ៍សុែភាពដល់អាជាញ ធរ នសមតថកិចច     
ទវៀតណាម និង ២. ទៅដ្ឋច់ទដ្ឋយខឡកពីទគរយៈទពល១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃចូល 
ទវៀតណាម។ 

  - ការដឹកជញ្ាូ នេាំនិញឆលងកាត់រចកទវ រអនតរជាតិបាវតិ-ម៉ោុកបាយ  នជទរមីសចាំនួន៤គឺ៖  
១. អនុញ្ញដ តឲ្យរងយនតដឹកេាំ និញចូលដល់តាំបន់ស និងទធវីការបឋូ រអនកទបីកបរ  
២. អនុញ្ញដ តឲ្យរងយនតដឹកេាំនិញចូលដល់តាំបន់ស និងបឋូ រកាលរងយនតសទណាឋ ង  
៣. អនុញ្ញដ តឲ្យរងយនត ដឹកេាំនិញចូលដល់តាំបន់ស និងទធវីការទផទរេាំនិញ ឬទផទរកុងតឺន័រ 
និង ៤. អនុញ្ញដ តឲ្យរងយនតដឹកេាំនិញទចញពីទវៀតណាមចូលដល់ខផសៃួតទៅខកបរ 
រពាំខដន រចួទផទរេាំនិញទចញ បនាទ ប់មកអាចផទុកេាំនិញនាាំទចញពីកមពុជាទៅទវៀតណាមវញិ 
ទដ្ឋយអនកទបីកបររតូវទសលៀកសទមលៀកបាំពាក់ការពារទមទោគ៕ 

------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-េាំព័រេី៥- 


