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កា ឆ្លងរាតតាតនៃជំងឺកូវដី-១៩ បាៃនមំកៃូវរ្រោះមហៃតរាយដល់ពិភពរោកទងំមូល រោយសា 
ជំងឺដ៏កាចសាហាវរៃោះបាៃបងកផលប៉ាោះពាល់យ៉ា ងធ្ងៃ់ធ្ង  ដល់សុែភាពមៃុសសជាតិ, ្ បព័ៃធសុខាភិបាល ៃិង
សងគម-រសដឋកិចច។ កនុងកា ្បយុទ្ធៃឹងជំងឺកូវដី-១៩ រាជ ោឋ ភិបាលកមពុជាបាៃោក់រចញៃូវយុទ្ធសាស្រសត
រឆ្លីយតបជាបៃតបនា ប់ រដីមបបីង្កក  , កាត់បៃថយ ៃិងទ្ប់សាក ត់កា ឆ្លងរាតតាតនៃជំងឺរៃោះ រៅកនុងសហគមៃ៍ 
សំរៅកាត់បៃថយផលប៉ាោះពាល់មករលីជីវភាព ស់រៅ្បចនំងង បស់្បជាពល ដឋ ៃិងធានបាៃៃូវកា របីក
ដំរ ី កា រពញរលញ ៃិងជាបរ តី  ៗ នៃសកមមភាពសងគម-រសដឋកិចច។ កនុងចំរោមយុទ្ធសាស្រសតទងំរនោះ 
កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ្តូវបាៃចត់ទុ្កថា ជាវធិាៃកា យុទ្ធសាស្រសតគៃលឹោះមួយ ខដលបាៃចូល
 មួចំខ កយ៉ា ងសំខាៃ់ កនុងកា កាត់ផ្តត ច់កា បៃតឆ្លងរាតតាត តាម យៈកា កាត់បៃថយក  ីឆ្លង ៃិងក  ី
ឈធឺ្ងៃ់ធ្ង  ្ពមទងំកនុងកា កា ពា  ៃិងកា ជួយសរស្រង្កគ ោះអាយុជីវតិ្បជាពល ដឋកមពុជា្គប់ ូប ស្ាប់រពល
បចចុបបៃនផង ៃិងរ្តៀមលកខ ៈស្ាប់កា  ស់រៅ្បកបរោយសុវតថិភាពជាមួយវតតាៃនៃរមររាគកូវដី-
១៩ តាមគៃលង្ប្កតីភាពងម ី។  

យុទ្ធនកា ជាតិចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ខដលបាៃចប់រផតីមកាលពីនងងទី្ ១០ ខែ កុមភៈ  
ឆ្ន  ំ២០២១  ហូតមកដល់រពលរៃោះ (គិត្តឹមនងងទី្ ២៨ ខែ កកកោ ឆ្ន  ំ២០២១) កំពុងសថិតរៅរលីារ៌ា
វឌ្ឍៃភាពដ៏លអ្ បរសី  រោយសរ្មចបាៃ្បា  ៧០,៤៤% នៃ្បជាពល ដឋររលរៅ អាយុចប់ពី១៨
ឆ្ន រំ ងី ខដលាៃចំៃួៃ ១០ោៃនក់  ឬ្បា  ៤៤% នៃ្បជាជៃស ុប។  

រយងតាមអងគកា សុែភាពពិភពរោក កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ លអបំផុតគឺ្តូវ
សរ្មចឱ្យបាៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំខដល្គបដ ត ប់បាៃ រលីសពី៩០% នៃចំៃួៃ្បជាជៃស ុប។ ចំៃួៃរៃោះ
ៃឹងអៃុញ្ញា តឱ្យ្បរទ្សៃីមួយៗអាចទ្ប់ទ្ល់ជាមួយរមររាគកូវដី-១៩ បំខលងែលួៃ ដូចជា្បរភទ្ខដលតា 
ជារដីម។ ជាមួយរន រៃោះ អងគកា  GAVI (Global Alliance for Vaccination and Immunization) បាៃ
រលីករ ងីថារដីមបឱី្យពិភពរោកទងំមូល្បកបរោយសុវតថិភាពរពញរលញ មៃុសស្គប់ ូប្តូវទ្ទួ្ល
បាៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រោយរាប់បញ្ចូ លទងំកុា  ៃិងយុវវយ័ ផងខដ ។ កនុងៃ័យរៃោះ 
្សបរពលនៃកិចចដំរ ី កា នៃយុទ្ធនកា ចក់វ៉ា ក់សាងំស្ាប់្បជាពល ដឋខដលាៃអាយុចប់ពី ១៨ ឆ្ន ំ
រ ងី ្បរទ្សកមពុជា ក៏បាៃ ៃិងកំពុងរ ៀបចំខផៃកា សកមមភាពស្ាប់កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-
១៩ រលីកុា -យុវវយ័ អាយុពី១២ឆ្ន រំៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំខដលាៃចំៃួៃ្បា  ២ោៃនក់បខៃថមរទ្ៀត។ 



 
 

ខផៃកា សកមមភាពស្ាប់កា ចក់វ៉ា ក់សាងំរៃោះ ៃឹងកាល យជាកាោៃុវតតភាពងមីមួយរទ្ៀត ស្ាប់រាជ ោឋ
ភិបាលកនុងកា ព្ងីកវសិាលភាព្គបដ ត ប់នៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលី្បជាពល ដឋឱ្យ
បាៃកាៃ់ខតរ្ចីៃខងមរទ្ៀត រដីមបបីរងកីៃកា កា ពា អាយុជីវតិ្បជាពល ដឋ ៃិងឈាៃរឆ្ព ោះរៅបរងកីតភាព
សុាសំហគមៃ៍រៅទូ្ទងំកមពុជាទងំមូល។ កា សរ្មចចិតតកនុងកា ចក់វ៉ា ក់សាងំជូៃកុា  ៃិងយុវវយ័រៃោះ 
មិៃខមៃជាកា សរ្មចចិតតរោយនចដៃយរនោះរទ្ រ្ពាោះរ្ៅពីគុ ្បរយជៃ៍ខដលទ្ទួ្លបាៃ ដូចកា 
បញ្ញា ក់ បស់អងគកា សុែភាពពិភពរោក រាជ ោឋ ភិបាលកមពុជា បាៃតាមោៃយ៉ា ងយកចិតតទុ្កោក់ចំរពាោះ
យុទ្ធនកា ចក់វ៉ា ក់សាងំរលីកុា  ៃិងយុវវយ័ ខដលកំពុង្តូវបាៃ ឬរ្រងអៃុវតត រៅតាមបោត ្បរទ្សជា
រ្ចីៃរៅរលីពិភពរោក ដូចជា ្ បរទ្សចិៃ, សហ ដឋអារម កិ, បោត ្បរទ្សរៅទ្វីបអឺ ៉ាុប ដូចជា អង់រគលស 
ៃិងបារាងំ ៃិងបោត ្បរទ្សអាសុីបា៉ា សុីហវកិដូចជា ជប៉ាុៃ, ហុងកុង, សិងហបុ ,ី ឥ ឌូ រៃសុី ៃិងហវលីីពីៃ ជា
រដីម។  

កា ោក់រចញឱ្យអៃុវតតៃូវ ខផៃកា សកមមភាព ស្ាប់កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលី
កុា -យុវវយ័អាយុពី១២ឆ្ន រំៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំ សរំៅបង្កក   ៃិងទ្ប់សាក ត់កា ចមលងនៃជំងឺកូវដី-១៩ រៅកនុង
ចំរោមកុា -យុវវយ័ ្ ពមទងំកាត់បៃថយភាពធ្ងៃ់ធ្ង នៃជំងឺ ឬកា បាត់បង់អាយុជីវតិ ខដលបោត លមកពី
ជំងឺកូវដី-១៩។ រលីសពីរៃោះរទ្ៀត កា វ៉ា ក់សាងំអាចជួយកា ពា ដល់កុា -យុវវយ័ ពីផលប៉ាោះពាល់អវជិាាៃ
នៃកា លូតោស់ខផនកសាម  តី ៃិងរាងកាយ ទងំកនុង យៈរពលែលី ៃិង យៈរពលខវង រោយជួយកុា -យុវវយ័
ឱ្យវលិ្ត ប់មក ស់រៅ្បកបរោយសុវតថិភាពតាមគៃលង្ប្កតីភាពងមី ជាពិរសសកា វលិ្ត ប់រៅកាៃ់
សាោរ ៀៃវញិ កា ជួបជំុមិតតភកតិ កា ចូល មួកមមវធីិ្សំខាៃ់ៗ ដូចជាកា ហាត់្បា  កា រលងកីឡា ៃិងកា 
្បគំុតស្រៃត ីជារដីម ខដលសុទ្ធខតជាសកមមភាពសំខាៃ ់ៃិងចបំាច់ កនុងកា  មួចំខ ក ដល់កា លូតោស់ខផនក
្បាជាា សាម  តី ផលូវកា  ផលូវចិតត ៃិងសុែុាលភាព បស់កុា -យុវវយ័។   

កនុងនមជា្បមុែរាជ ោឋ ភិបាល ែាុ ំសូមវយតនមលែពស់ចំរពាោះគ ៈកមមកា ចំរពាោះកិចចចក់វ៉ា ក់សាងំ
កូវដី-១៩ កនុង្កបែ ឌ ទូ្ទងំ្បរទ្ស ខដលបាៃដឹកន ំ ៃិងរ ៀបចំចត់ខចងយុទ្ធនកា ជាតិចក់វ៉ា ក់សាងំ
បង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងសូមសំខដងៃូវកា រកាតស រសី ចំរពាោះអៃុគ ៈកមមកា ចំរពាោះកិចចចក់វ៉ា ក់សាងំ     
កូវដី-១៩ នៃ្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិង ដឋបាលរាជធាៃី-រែតត អាជាា ធ្ ាៃសមតថកិចច្គប់ជាៃ់ថាន ក់ ្ពមទងំ      
្គូរពទ្យ បុគគលិកសុខាភិបាលទងំអស់ ខដលបាៃចូល មួយ៉ា ងសកមមរៅកនុងកិចចដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំ
បង្កក  កូវដី១៩ ជូៃ្បជាពល ដឋកមពុជា។ ទ្ៃាឹមរន រៃោះ ែាុ ំសូមសូមវយតនមលែពស់ចំរពាោះ្កុមកា ង្ក នៃអៃុ-   
គ ៈកមមកា ខផៃកា ៃិងងវកិាៃីយកមម នៃគ ៈកមមកា ចំរពាោះកិចចចក់វ៉ា ក់សាងំកូវដី-១៩ កនុង្កបែ ឌ
ទូ្ទងំ្បរទ្ស ខដលបាៃរ ៀបចំ ខផៃកា សកមមភាពស្ាប់កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -
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1. លសចរតីលែតើម្ 

1.1 សារបាន  
្បរទ្សកមពុជាបាៃចប់រផតីមយុទ្ធនកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ជំុទី្១ រៅនងងទី្១០ ខែកុមភៈ           

ឆ្ន ២ំ០២១ រលី្ បជាពល ដឋអាយុពី១៨ឆ្ន រំ ងី ស្ាប់ររលរៅ ១០ោៃនក់ តាម យៈកា អៃុវតត        
«ខផៃកា រមស្ាប់យុទ្ធនកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ កនុង្កបែ ឌ ទូ្ទងំ្បរទ្ស» (នងងទី្ ៣១ 
ខែមីន ឆ្ន ២ំ០២១) ៃិង «ខផៃកា យុទ្ធសាស្រសតយុទ្ធនកា ជាតិចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ សំរៅ
បរងកតីឱ្យបាៃៃូវភាពសុាសំងគម-រសដឋកិចចរៅកមពុជា» (ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១)។  

រៅនងងទី្០១ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០២១ រៅកនុងកិចច្បជំុ បស់គ ៈកមមកា ជាតិ្បយុទ្ធៃឹងជំងឺកូវដី-១៩ 
(គ.ប.ក) សលម្តចអគគម្ហាលសនាបតីលតលជា ហ ុន ផសន នយក ដឋមស្រៃតីនៃ្ពោះរាជាោកមពុជា 
្បធាៃ គ.ប.ក បាៃោក់រចញៃូវយុទ្ធសាស្រសត ចំៃួៃ ៦ ស្ាប់រឆ្លីយតបៃឹងសាថ ៃភាពចំរពាោះមុែផង ៃិង
រ្តៀមលកខ ៈស្ាប់រពលខាងមុែផង កនុងកា ្បយុទ្ធៃឹងជំងឺកូវដី-១៩ កនុងរនោះយុទ្ធសាស្រសត ទី្៦ រផ្តត ត
រលីកា ពរៃលឿៃយុទ្ធនកា ជាតិចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ជំុទី្មួយ ៃិងកា រ្តៀមលកខ ៈផតល់វ៉ា ក់-
សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ជូៃ្បជាពល ដឋខដលាៃអាយុរ្កាម១៨ឆ្ន  ំបខៃថមរទ្ៀត។  

រៅនងងទី្ ១៦ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០២១ សលម្តចលតលជានាយររដាម្ន្រនតី បាៃខងលងសា បញ្ញា ក់អំពី 
កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័ខដលាៃអាយុពី១២ឆ្ន រំៅរ្កាម ១៨ឆ្ន  ំ (កុា -
យុវវយ័)។ សា រៃោះបាៃបង្កហ ញអំពីឆ្ៃាៈៃរយបាយដ៏មុត្សួច បស់រាជ ោឋ ភិបាល កនុងកា កា ពា អាយុ
ជីវតិ្បជាពល ដឋកមពុជា្គប់ ូប ចំរពាោះមុែសាថ ៃភាពនៃកា ចមលងនៃជំងឺកូវដី-១៩ នរពលបចចុបបៃនផង ៃិង
កា បរងកីតៃូវប យិកាស្បកបរោយទំ្ៃុកចិតតផង ស្ាប់កា របីកដំរ ី រ ងីវញិជាបរ តី   ៗ ៃូវសកមមភាព 
សងគមរសដឋកិចច រឆ្ព ោះរៅកាៃ់កា របីក្បរទ្សរពញរលញរ ងីវញិ ៃិងកា  ស់រៅ្បកបរោយ សុវតថិភាព 
 បស់្បជាពល ដឋ ជាមួយៃឹងវតតាៃនៃរមររាគកូវដី-១៩ តាមគៃលង្ប្កតីភាពងមី។  

គិត្តឹម នងងទី្២៨ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០២១ ្បរទ្សកមពុជាសរ្មចបាៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺ       
កូវដី-១៩ ដូសទី្១ ដល់្បជាពល ដឋខដលាៃអាយុពី១៨ឆ្ន រំ ងី បាៃចំៃួៃ ៧.០៤៣.៩៦៩នក់ ឬរសមី
ៃឹង ៧០,៤៤% ៃិងដូសទី្២ បាៃ ៤.៦២៦.៦៤៨នក់ ឬរសមីៃឹង ៤៦,២៦%  នៃ្បជាពល ដឋររលរៅ
១០ោៃនក់។ គួ កត់សាគ ល់ថា ០,៩៥% នៃ្បជាពល ដឋ ៧.០៤៣.៩៦៩នក់ ខដលបាៃសម័្គចិតតមក
ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩  មិៃ្តូវបាៃ្គូរពទ្យអៃុញ្ញា តឱ្យចក់វ៉ា ក់សាងំ រោយសា បញ្ញហ សុែភាព
ផ្តា ល់ែលួៃ។  ឯីផល ខំាៃខដលបាៃរកីតរ ងីរ្កាយរពលចក់វ៉ា ក់សាងំាៃចំៃួៃ ១៥៥ក  ី កនុង
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ចំរោម    វ៉ា ក់សាងំខដលបាៃចក់ស ុប ៥.៧៩៦.១៦៤ដូស (ស ុបដូសទី្១ ៃិងដូសទី្២) ឬកនុងអ្តា 
២ ក  ី    ផល ខំាៃ កនុងវ៉ា ក់សាងំ ១០០.០០០ ដូស គិត្តឹមនងងទី្ ២០ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០២១ ។  

 កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវ-ី១៩ ជំុទី្មួយ រ្រងៃឹងបញ្ច ប់រៅកនុងខែវចិឆិកាខាងមុែរៃោះ  ែ ៈ 
រនោះ្បរទ្សកមពុជាៃឹងសរ្មចកា ្គបដ ត ប់នៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវ-ី១៩ ្បា  ៦២% នៃ
ចំៃួៃ្បជាជៃកមពុជាស ុបទូ្ទងំ្បរទ្ស(្បា ១៦ោៃនក់)។ ដូរចនោះកា ព្ងីកវសិាលភាពនៃកា 
ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវ-ី១៩ ជំុទី្ពី  រលីកុា ៃិងយុវវយ័អាយុពី១២ឆ្ន  ំរៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំ(បនា ប់រៅរៃោះ
រៅថា កុា -យុវវយ័) ខដលាៃចំៃួៃ្បា  ២ ោៃនក់បខៃថមរទ្ៀត ៃឹងបរងកីៃកា ្គបដ ត ប់នៃ    
វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវ-ី១៩ អាច ហូតដល់ ៧៥% នៃ្បជាពល ដឋស ុប។  

1.2 សននិទនរម្ម 

ៃិនន កា នៃកា ចមលងជំងឺកូវដី-១៩ រ្កាយ “្ពឹតតកា  ៍សហគមៃ៍ ២០ កុមភៈ”  ហូតមកដល់រពល
រៃោះ កំពុងសថិតរៅកនុងភាពសកមម រោយរហតុថា រៅកនុង យៈរពលពី សបាត ហ៍ចុងរ្កាយ (ពីនងងទី្០៧ ដល់
នងងទី្២១ ខែកកកោ ឆ្ន ២ំ០២១) ចំៃួៃក  ីងមី្បចនំងងនៃជំងឺកូវដី-១៩ ខដលបាៃ ករ ញី ៃិងអ្តារតសត
វជិាាៃរមររាគកូវដី-១៩ រៅមិៃទៃ់ចុោះទប ្ពមជាមួយរន រៃោះ អ្តាសាល ប់ខដលបោត លមកពីជំងឺកូវដី-
១៩ ក៏រៅាៃក្មិតែពស់រៅរ យី។ ម៉ាាងវញិរទ្ៀត រមររាគកូវដី-១៩ បំខបលងែលួៃងមី្បរភទ្ខដលតា្តូវបាៃ
 ករ ញីកនុងសហគមៃ៍នរពលងមីៗ រៃោះ។  

រទោះបីជាកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩  មិៃអាចផ្តត ច់កា ចមលងបាៃទងំ្សុងក៏រោយ ក៏កា 
ចក់វ៉ា ក់សាងំរពញរលញ្តូវបាៃ ពឹំងទុ្កថា ជួយកាត់បៃថយកា ឆ្លងបាៃមួយក្មិត រោយសា វ៉ា ក់សាងំ
បាៃបរងកីតអងគបដិបកខ(Antibody)្បឆ្ងំៃឹងរមររាគកូវដី-១៩ រៅកនុងែលួៃបុគគលបាៃចក់វ៉ា ក់សាងំខដល
អាចកាត់បៃថយភាពធ្ងៃ់ធ្ង នៃជំងឺ ៃិងកា ស្ាកពាបាលរៅមៃាី រពទ្យ រយងតាម បកគំរហញីនៃកា 
សិកាអំពី្បសិទ្ធភាពនៃវ៉ា ក់សាងំ ពីបោត ្បរទ្សមួយចំៃួៃ។ អងគកា សុែភាពពិភពរោកបាៃផតល់
អៃុសាសៃ៍ថាជាកា លអបំផុត្តូវចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ឱ្យបាៃរលីសពី ៩០% នៃចំៃួៃ្បជាជៃ 
រដីមបទី្ប់ទ្ល់ជាមួយរមររាគកូវដី-១៩ បំខលងែលួៃ ដូចជា្បរភទ្ខដលតាជារដីម។ ជាមួយរន រៃោះ អងគកា  
GAVI (Global Alliance for Vaccination and Immunization) បាៃរលីករ ងីថារដីមបឱី្យពិភពរោក
ាៃសុវតថិភាព មៃុសស្គប់ ូប្តូវចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រោយរាប់បញ្ចូ លទងំកុា ផងខដ ។  

គួ កត់សាគ ល់ថា របីរយងតាមឯកសា ្សាវ្ជាវ  ហូតមកដល់រពលរៃោះាៃ្បរទ្សជារ្ចីៃរៅ
កនុងពិភពរោកបាៃៃិងកំពុងដំរ ី កា  ឬរ្តៀមចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩រលីកុា -យុវវយ័រោយ-  
សា រហតុផលសំខាៃ់ៗ មួយចំៃួៃ៖  
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• បញ្ឈប់កា ឆ្លងរាតតាតនៃជំងឺកូវដី១៩៖ កុា ជា្កុម្បជាជៃភាគរ្ចីៃ កនុងចំរោម្បជាជៃ 
ទងំអស់ រហីយវ៉ា ក់សាងំៃឹងកាៃ់ខតាៃ្បសិទ្ធភាព កាលោ្បជាជៃកាៃ់រ្ចីៃបាៃចក់
វ៉ា ក់សាងំ។ 

• កុា មិៃាៃភាពសុាំ្ បឆ្ងំរមររាគកូវដី-១៩ រទ្៖ ជាកា សរងកតទូ្រៅ កុា ក្មឈធឺ្ងៃ់ 
ប៉ាុខៃតកា ឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ អាចរធ្វីឱ្យកុា ឈឺធ្ងៃ់ធ្ង បាៃ។ ដូរចនោះវ៉ា ក់សាងំអាចកា ពា កុា 
ពីផលប៉ាោះពាល់នៃជំងឺកូវដី-១៩ កនុង យៈរពលែលីផង ៃិងយូ អខងវងផង។  

• ជីវតិអាចវលិ្ត ប់មក ក្ប្កតីភាពតាមខបបគៃលងងមី៖ កា ចក់វ៉ា ក់សាងំ គឺជាមរធ្ាបាយ
មួយ ខដលជួយសហគមៃ៍ឱ្យវលិ្ត ប់មក ស់រៅ្បកបរោយសុវតថិភាពតាមគៃលង្ប្កតី
ភាពងមី។ រកមងៗ ៃិងវយ័ជំទ្ង់ កំពុងបាត់បង់ឱ្កាសចូល មួសកមមភាពជារ្ចីៃនៃជីវតិ បស់ពួក
រគ ដូចជា កា សិកា, កា ជួបជំុមិតតភកតិ, រលងកីឡា, កា ្បគំុតស្រៃតី ៃិងកំសាៃតរៅសាោរ ៀៃជា
រដីម។ 

្បរទ្ស រហតុផលនៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩រលកុីា -យុវវយ័ 
ខបលហសកិ ៃងិ ោ ឺា៉ា ក •  មួចំខ កបរងកៃីអ្តាទ្ទ្ួលបាៃវ៉ាក់សាងំកនុង្បជាជៃទូ្រៅ រដីមបី

សរ្មចបាៃភាពសុាកំនុងសហគមៃ ៍
កាោោ • កាត់បៃថយកា រាលោលនៃកា ចមលងរមររាគកូវដី-១៩ពីមៃុសសាន ក់រៅ

ាន ក់រទ្ៀត ៃិងជួយ្គប់្គងកា រាតតាតជាសកល រោយបញ្ឈប់កា 
ចមលងកនុង ងវង់្កមុមៃុសសវយ័ជំទ្ង ់

្បរទ្សចិៃ ៃិងខដៃដីហុងកុង • បរងកីៃអ្តាចក់វ៉ា ក់សាងំ រដមីបបីរងកីៃភាពសុាកំនុងសហគមៃ៍ 
ឈលី ី • បរងកីៃអ្តា្គបដ ត ប់នៃកា ទ្ទ្ួលបាៃវ៉ាក់សាងំ 
ឥ ឌូ រៃសុ ី • កាត់បៃថយអ្តាម  ភាពកុា  បោត លមកពីកា រកីៃរ ងីក  ីកូវដី-១៩ 

យ៉ា ងគំហុក 
ហាវ ងំ ង់ • ផតល់អាទ្ភិាពទ្១ី ដល់រកមងៗ ខដលាៃហាៃិភ័យែពស់ រដីមបកីាត់បៃថយ    

ហាៃិភ័យនៃកា ឈ ឺៃងិសាល ប ់
• ចូល មួបំរពញបខៃថម សរ្មចររលរៅចមបងនៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំ  មួាៃ៖ 
បៃថយភាពធ្ងៃ់ធ្ង នៃជំងបឺោត លមកពកូីវដី-១៩ សាល ប់មុៃអាយុ កា ពា 
ដំរ ី កា មុែង្ក នៃ្បព័ៃធសុខាភិបាល 

• បៃធូ បៃថយកា  តឹបៃតឹងរលសីកមមភាពកុា  ដូចជាកា ជបួជុរំន  សកមមភាព
កំសាៃត រៅសាោរ ៀៃ ខដលជាចំខ កមួយយ៉ា ងសំខាៃ់កនុងកា រលីក
កមពសសុ់ែាលភាពកុា  

រអសា៉ាញៃិង  • កា ពា រកមងៗពកីា ឆ្លងវ ុីសកូ ៉ាោូបំខបលងែលួៃ្បរភទ្ខដលតា  
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អុី្សាខអ៊ែល • ធាល ប់ាៃបទ្ពិរសាធ្ៃ៍នៃឆ្លងយ៉ា ងគំហុកកនុងចំរោម្បជាជៃវយ័រកមង 
• កា ពា កុំឱ្យាៃកា ឆ្លងរាលោលដល់្កុមវយ័ចំោស់ ៃងិ្កុម្បជាជៃ
ាៃហាៃិភយ័ែពស ់

 ូខវលរហស ង់ • រកមងៗអាចចមលងរមររាគរៅ្កមុ្បជាជៃាៃហាៃិភ័យែពស ់ៃិង្កុម
មៃុសសខដលមិៃអាចទ្ទ្ួលវ៉ាក់សាងំរោយសា មូលរហតុសុែភាព 

• កា ពា រកមងៗ ពបីញ្ញហ សុែភាព យៈរពលយូ អខងវង 
ា៉ា ល់តា • កនុង្គួសា  ស់រៅជិតសនិទ្ធជាមួយរន  កា ចក់វ៉ា ក់សាងំឱ្យរកមងៗគឺជាកា 

ចបំាច់រដីមបកីា ពា មៃុសសចស់កនុង្គសួា  
• រកមងៗ ជារ ឿយៗ សិការៅប រទ្ស ដូរចនោះកា ចក់វ៉ា ក់សាងំឱ្យពួករគអាច
ជួយកា ពា កា នវំ ុីសបំខបលងែលួៃ្បរភទ្ងមីចូលកនុង្បរទ្ស 

 
1.3 បញ្ហា ព្បឈម្ និងកាលានុវតតភារ 

ខផអកតាមវយតនមលខាងរលី របីសិៃសាថ ៃភាពនៃកា ចមលងបចចុបបៃនមិៃអាចកាត់បៃថយ ៃិងទ្ប់សាក ត់
បាៃ  មួទងំកា ទ្ប់សាក ត់រមររាគខដលតាផង រនោះកា ឆ្លងរាតតាតអាចឈាៃរៅកាៃ់កា ឆ្លងសហគមៃ៍
្ទ្ង់្ទយធំ្ ខដលៃឹងនមំកៃូវរ្រោះមហៃតរាយដល់្បរទ្សជាតិ ទងំខផនកសងគម-រសដឋកិចច ទងំខផនក  
សុែភាពសាធា  ៈដល់្បជាពល ដឋ្គប់ ូប ជាពិរសសមៃុសសចស់ ្កុមវយ័ជំទ្ង់ៃិងកុា  ៃិងប៉ាោះពាល់
ដល់យុទ្ធនកា ជាតិចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ទងំមូល ៃិងៃិយយរោយខ កយុទ្ធនកា ចក់      
វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័។  

បញ្ញហ ្បឈម 

រៅចំរពាោះមុែហាៃិភ័យនៃកា ឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ នរពលបចចុបបៃន ៃិងច តិលកខ ៈ បស់កុា  កិចច
ដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័ ្តូវបាៃ ពឹំងទុ្កថាៃឹង្បឈមជាមួយបញ្ញហ
មួយចំៃួៃដូចខាងរ្កាម៖  

- កា ្បមូលផតុ ំមៃុសសរ្ចីៃ រៅកនុងទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ៃិមួយៗ រោយសា 
ាៃទងំកុា -យុវវយ័ខដល្តូវចក់សាងំផង ៃិងាតា-បិតា ឬអាោពាបាលខដលនំ
កុា -យុវវយ័ ទងំរនោះរៅចក់វ៉ា ក់សាងំផង។ កា  ៍រៃោះទមទ ឱ្យាៃកា រ ៀបចំទី្តាងំឱ្យ
បាៃសម្សប ាៃសោត ប់ធាន ប់  របៀបរ ៀប យ ៃិងសុវតថិភាពែពស់ ្ពមទងំរលីកកមពស់កា 
្បុង-្បយត័នជា្បច ំរៅកនុងរពលដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំ។ 
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- ផល ខំាៃរ្កាយកា ចក់វ៉ា ក់សាងំខដលអាចរកីតាៃជាយថារហតុ ភាល មៗឬរ្កាយរនោះ
បៃតិច អាចរធ្វីឱ្យកុា -យុវវយ័តក់សលុត ្ជួល្បបល់ បាត់បង់សោត ប់ធាន ប់ ឬឈាៃរៅកាៃ់
ភាពចោចល រៅរពលខដលសាថ ៃកា  ៍មិៃអាច្គប់្គងបាៃឆ្ប់ ហ័ស។  

របីសិៃទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំៃិមួយៗ មិៃ្តូវបាៃរ្តៀមលកខ ៈាច ស់កា ទុ្កជាមុៃ ស្ាប់រឆ្លីយ
តបបញ្ញហ ្បឈមខដលអាចរកីតាៃខាងរលី ឱ្យបាៃទៃ់រពល ៃិង្បកបរោយ្បសិទ្ធភាព កុា -យុវវយ័
ៃឹងដក់ជាប់ៃូវអា មម ៍ភ័យខាល ច រហយីាតា-បិតា ឬអាោពាបាលក៏អាចបាត់បង់ទំ្ៃុកចិតត ឬរាខ កចិតត 
កនុងកា នំបុ្តធី្តា ឬកូៃ-កមួយរៅចក់វ៉ា ក់សាំងបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ។ ជាផលវបិាក ដំរ ី កា ចក់
វ៉ា ក់សាងំរលីកុា -យុវវយ័ ៃិងរលី្បជាជៃអាយុពី១៨ឆ្ន រំ ងី ៃឹងមិៃអាចសរ្មចបាៃតាមខផៃកា  ទងំ
កនុង្កបែ័ ឌ រពលរវោ ទងំអ្តា្គបដ ត ប់នៃវ៉ា ក់សាងំ។ 

កាោៃុវតតភាព 

កិចចដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំជំុទី្មួយ បាៃផតល់ៃូវបទ្ពិរសាធ្ៃ៍ជាក់ខសតង្គប់្រៃ់ខដលជាមូល
ោឋ ៃស្ាប់កា រ្តៀមលកខ ៈឱ្យបាៃ ចួរាល់ទុ្កជាមុៃ រដីមបរីឆ្លីយតបរៅៃឹងបញ្ញហ ្បឈមខដលបាៃ
្បរមីលរ ញីខាងរលី។ បទ្ពិរសាធ្ៃ៍ទងំរៃោះ្តូវបាៃចត់ទុ្កថាជាកាោៃុវតតភាពមួយ កនុងចំរោមកា
ោៃុ-វតតភាពដនទ្រទ្ៀត ខដលអំរោយផលដល់កិចចដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩រលីកុា -
យុវវយ័ ឱ្យ្ប្ពឹតតរៅបាៃរលឿៃ តាមខដលអាចរធ្វីបាៃ  មួាៃជាអាទ្ិ៍ដូចខាងរ្កាមរៃោះ៖  

- ជាទូ្រៅ្បរទ្សកមពុជាាៃពិរសាធ្ៃ៍ ៃិងសមតថភាពែពស់ កនុងកា ផតល់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺដល់
កុា  តាម យៈកមមវធីិ្ជាតិផតល់ថាន បំង្កក   ។ 

- កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ជំុទី្១ បាៃ ៃិងកំពុង្ប្ពឹតតរៅតាមខផៃកា ខដលរ្រង
ទុ្ក រោយខ ករាជធាៃីភនំរពញ ៃិងរែតតកោត លបាៃសរ្មចររលរៅជំុទី្១ រៅកនុងខែមិងុន
កៃលងរៅរៃោះ ែ ៈខដលបោត រែតតរផសងរទ្ៀតកំពុងបរងកីៃរលបឿៃនៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំជុំទ្ី១។ 

- សាថ ៃភាពនៃកា ឆ្លងរាតតាតបចចុបបៃនសថិតរៅរ្កាមកា ្គប់្គងបាៃ រោយរាប់បញ្ចូ លទងំ
កា ្គប់្គងកា ឆ្លងនៃរមររាគខដលតាចូលរៅកនុងសហគមៃ៍។ 

- អ្តាឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ រលី្បជាជៃអាយុរ្កាម៩ឆ្ន  ំ ៃិងពី១០-១៩ឆ្ន  ំ រៅាៃក្មិតទប
ោស់ របីរ្បៀបរធ្ៀបៃឹង្បជាជៃអាយុពី២០ឆ្ន  ំរ ងី។  

- រាជ ោឋ ភិបាលបាៃរ្តៀមប្មុង ចួជារ្សចៃូវប ាិ វ៉ា ក់សាងំ្គប់្រៃ់ ស្ាប់ចក់រលី
កុា -យុវវយ័។ 
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- ្បព័ៃធ យៃតកា  ៃិងរសវរំ្ ទ្ចបំាច់នន ខដលកំពុងដំរ ី ស្ាប់កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  
ជំងឺកូវដី-១៩ ជំុទី្មួយ ្ពមទងំធ្ៃធាៃមៃុសស បាៃផតល់ៃូវមូលោឋ ៃ្គឹោះ ទងំខផនក
បរចចករទ្ស ៃិងភសតុភា ស្ាប់ដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័។ 
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2. លោលបាំណង និងលោលលៅ 
 

2.1. លោលបាំណង 

 “កា ពា ្បជាពល ដឋកមពុជា កា ពា ្បព័ៃធសុខាភិបាល ៃិងកាត់បៃថយផលប៉ាោះពាល់សងគម-រសដឋកិចច 
រោយកាត់បៃថយឱ្យបាៃជាអតិប ាៃូវចំៃួៃអនកឆ្លង, អនកជំងឺស្ាករពទ្យ ៃិងសាល ប់ខដលបោត លមកពី
ជំងឺកូវដី-១៩” ។ 

2.2. លោលលៅ 

“កាត់បៃថយកា ឆ្លង ភាពធ្ងៃ់ធ្ង នៃជំងឺ ៃិងសាល ប់ ខដលបោត លមកពីជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងទ្ប់ទ្ល់ៃឹង
កា គ្ាមកំខហងនៃរមររាគបំខលងែលួៃងមីៗ ជាពិរសសរមររាគ្បរភទ្ខដលតា តាម យៈកា ផតល់វ៉ា ក់សាងំ
បង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ដល់កុា ៃិងយុវវយ័អាយុពី១២ឆ្ន  ំរៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំខដលាៃចំៃួៃ្បា  ២ ោៃ
នក់ រៅដំោច់ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១” 

ររលរៅខាងរលីរៃោះៃឹង្តូវបាៃវស់ខវង តាម យៈសូចនក ខាងរ្កាម៖ 
• >៩០% នៃកុា -យុវវយ័ បាៃចក់វ៉ា ក់សាងំរពញរលញ ( បបវ៉ា ក់សាងំចក់ ២ដូស) 
• ៧៥% នៃ្បជាជៃកមពុជាស ុប្បា  ១៦ោៃនក់ ្តូវបាៃ្គបដ ត ប់នៃវ៉ា ក់សាងំបង្កក  
ជំងឺកូវដី-១៩ (សូមរមីល ូបភាព ២.១)។ 

2.3. លោលការណ៍ននចារ់វ៉ា រ់សាាំងបង្កា រជាំងឺរវូីដ-១៩ 

(១) កា សម័្គចិតត ៃិងមិៃបង់នងល 

រាជ ោឋ ភិបាលៃឹងផតល់កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ដល់កុា -យុវវយ័ ្គប់ ូប តាមររល
កា  ៍សម័្គចិតត ៃិងមិៃបង់នងល។ រទោះបីកា ចក់វ៉ា ក់សាងំឈ ររលកា  ៍សម័្គក៏រោយ ក៏រាជ ោឋ ភិបាល
រលីកទឹ្កចិតតឱ្យាតា-បិតា ៃិងអាោពាបាលនបុំ្ត-ធី្តា ឬកូៃ-កមួយខដលាៃកុា -យុវវយ័ រៅចក់ 
វ៉ា ក់សាងំឱ្យបាៃ្គប់ៗរន  តាមកាលកំ ត់ បស់ គ.វ.ក-១៩ ៃិងអៃុ-គ ៈកមមកា ចំរពាោះកិចចចក់វ៉ា ក់
សាងំរាជធាៃី-រែតត។ កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ អាចជួយកា ពា កុា -យុវវយ័ ៃិងកា ពា 
្គួសា ពីកា ឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងជួយកាត់បៃថយភាពធ្ងៃ់ធ្ង នៃជំងឺ ឬរ្រោះថាន ក់ដល់អាយុជីវតិ កនុងក  ី
ឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩។  
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 ូបភាព ២.១.  ៃិនន កា នៃកា ្គបដ ត ប់នៃវ៉ា ក់សាងំរលី្កុម្បជាជៃជាររលរៅ ១២ោៃនក់ 

(២) សុវតថិភាព ៃិង្បសទិ្ធភាព 

វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ខដល្តូវបាៃរ្បី្បាស់រៅកនុង្បរទ្សកមពុជា គឺជា្បរភទ្វ៉ា ក់សាងំ
ខដលសថិតកនុង «បញ្ា ីវ៉ា ក់សាងំខដលអៃុញ្ញា តឱ្យរ្បី្បាស់កនុង្របនា ៃ់»  បស់អងគកា សុែភាពពិភពរោក 
ៃិងជា្បរភទ្វ៉ា ក់សាងំខដល្តូវបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យរ្បី្បាស់ រោយ្កសួងសុខាភិបាលនៃ្ពោះរាជាោច្ក-
កមពុជា។ រលីសពីរៃោះរទ្ៀត សុវតថិភាព ៃិង្បសិទ្ធភាព ក៏សំរៅផងខដ រៅរលីទិ្ដឋភាពសំខាៃ់ ៣ យ៉ា ង
រផសងរទ្ៀត៖ (ទី្១.) កា  កា្បព័ៃធ្តជាក់ខង កាវ៉ា ក់សាងំតាមបទ្ោឋ ៃសតង់ោ  ៃិងសៃតិសុែវ៉ា ក់សាងំ 
រៅម ឌ លសតុកវ៉ា ក់សាងំ រពលដឹកជញ្ាូ ៃខចកចយ ៃិងរពលកំពុងដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំរៅតាមទី្តាងំ
ចក់វ៉ា ក់សាងំ, (ទី្២.)   កាអៃុរោមភាព តាមពិធី្សា បរចចករទ្សនៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំ ៃិងកា ្គប់្គង   

- វ៉ាកស់ាំងត្រូវបានអនុញ្ញា រិ
ឱ្យបត្រើត្បាស់កនុងត្ារន្ទា ន ់ 

- ររមិាណវ៉ាកស់ាំងមាន
កត្រិរទារ 

- មានត្របេទវ៉ាក់សាំងថ្មើ៖វ៉ាកស់ាំងខ្លះ 
ត្រូវបានអនុញ្ញា រិបេញបេញ និងខ្លះ
បទៀរឱ្យបត្រើត្បាស់កនុងត្ារន្ទា ន់  

- ររមិាណវ៉ាកស់ាំងមានកាន់តរបត្រើន 

- វ៉ាកស់ាំងបត្រើនត្របេទត្រូវបាន  
អនុញ្ញា រិបេញបេញឱ្យបត្រើត្បាស់  

- ររមិាណវ៉ាកស់ាំងត្ររ់ត្ានអ់ារ
ប្លើយររបៅនឹងរត្រូវការបាន 

និន្ទន ការសកេននការផ្គរ់ផ្គងវ់៉ា ក់សាំងរង្កា រជាំងឺកូវ ើដ-១៩ 
 

១០លាន 

១២លាន 

១៦លាន 

៦២%  ៧៥%  

ត្រជាជនអាយុ១៨ឆ្ន ាំប ើង      
(ចារ់បផ្តើរនថ្ៃ១០ តខ្កុរភៈ) 

ត្រជាជនអាយុេើ១២ឆ្ន ាំបៅបត្ការ១៨ឆ្ន ាំ       
(ចារ់បផ្តើរនថ្ៃ ០១ តខ្សើហា)  

ត្រជាជនអាយុ១២ឆ្ន ាំរុះ (ររចុរបននវ៉ា ក់សាំងសត្មារ់
ត្រជាជនត្កុរបនះរិនទាន់មានបៅប ើយ) 

ការត្ររដណត រ់ននវ៉ា ក់សាំងរិរជា%ននត្រជាជនសរុរ 

រាំនួ
នត្
រជា
ជន
បា
នចា
ក់វ
៉ា ក់ស

ាំង 

ផខវិចឆិកា ២០២១ 
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កាកសំ ល់រ្កាយកា ចក់វ៉ា ក់សាងំ ៃិង (ទី្៣.) កា ព្ងឹងវធិាៃកា សុខាភិបាល (ពាក់ា៉ា ស គាល តបុគគល 
អនម័យនដ/ផលូវដរងហីម) ៃិង កាអនម័យលអរៅកនុងទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំជាប់ជា្បច ំ រដីមបរីជៀសវងឱ្យ
បាៃៃូវកា ចមលងនៃជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងធានថាទី្តាងំនៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំមិៃកាល យជា្បភពនៃកា ចមលងជំងឺ
កូវដី-១៩។  

(៣) រ្បី្បាស់ធ្ៃធាៃរហោឋ  ចនសមព័ៃធខដលាៃ្សាប់ 

 កិចចដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័ ្តូវបាៃោក់បញ្ចូ លជាខផនកមួយ
នៃដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំជំុទី្មួយ។  ហូតដល់រពលរៃោះ ធ្ៃធាៃរហោឋ  ចនសមព័ៃធជាមូលោឋន ៃខដល
បរ្មីឱ្យកា ង្ក ចក់វ៉ា ក់សាងំ  ួមាៃជាអាទ្ិ៍៖ ្បព័ៃធ យៃតកា  ៃិងរសវរំ្ ទ្ចំបាច់នន កា ប តុ ោះ-
បោត ល ធ្ៃធាៃមៃុសស ៃិងឧបក  ៍បរចចករទ្សនន ្តូវបាៃពិៃិតយ/បចចុបបៃនកមម ៃិងខកលមអឱ្យ
កាៃ់ខត្បរសី រ ងីជាបៃតបនា ប់។ ដូរចនោះ គ.វ.ក-១៩ អៃុគ ៈកមមកា ចំរពាោះកិចចចក់វ៉ា ក់សាងំរាជធាៃី-
រែតត ៃិងមូលោឋ ៃសុខាភិបាល ្តូវស្មបស្មួលកា រ្បី្បាស់ធ្ៃធាៃរហោឋ  ចនសមព័ៃធទងំអស់រនោះ 
ឱ្យអស់លទ្ធភាព ស្ាប់កិចចដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័។ 

(៤)  កាៃិ ៃតភាពនៃកា ផតល់រសវសុែភាពសា វៃ័តជា្បច ំ

កិចចដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា ៃិងយុវវយ័ ៃឹង្ប្ពឹតតរៅ្សបរពលរន
ជាមួយៃឹងកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលី្បជាពល ដឋអាយុចប់ពី១៨ ឆ្ន រំ ងី។ កនុងប កិា  ៍
រៃោះ មៃាី សុខាភិបាលរាជធាៃី-រែតត ៃិងកា យិល័យសុខាភិបាល្សុក្បតិបតតិ  ្តូវរ ៀបចំចត់ខចង         
្គូរពទ្យ បុគគលិកបរចចករទ្សសុខាភិបាល ៃិងបុគគលិករំ្ ទ្រផសងរទ្ៀតៗ ឱ្យបាៃសម្សប រដីមបកំុីឱ្យាៃ
កា  អាក់ អួលដល់ដំរ ី កា ផតល់រសវសុែភាពសា វៃ័តជា្បច ំជូៃ្បជាពល ដឋទូ្រៅផង ៃិង ការលបឿៃ
នៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំឱ្យរលឿៃតាមខដលអាចរធ្វីរៅបាៃផង ជាពិរសសរៅរពលខដលប ាិ វ៉ា ក់សាងំ
កាៃ់ខតរ្ចីៃ្តូវបាៃផគត់ផគង់ឱ្យ កនុងមួយរលីកៗ។  

(៥) កា ចូល មួពីវស័ិយឯកជៃ 

ាៃកា ថា ពឹំងថារៅកនុងរពលខាងមុែរៃោះ ្កុមហ៊ែុៃផលិត្បរភទ្វ៉ា ក់សាងំបាៃបរងកីៃសមតថភាពផ
លិត បសែ់លួៃ ៃិងាៃវ៉ា ក់សាងំកូវដី-១៩ ្បរភទ្ងមីៗ ខងមរទ្ៀត្តូវបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យរ្បី្បាស់ ដូរចនោះ
ប ាិ នៃកា ផគត់ផគង់វ៉ា ក់សាងំកូវដី-១៩ ៃឹងរកីៃរ ងីជាលំោប់រៅតាមរពលរវោ។ កនុងប កិា  ៍រៃោះ 
្កុមហ៊ែុៃឯកជៃខដលាៃចាប់អៃុញ្ញា តិអាចាៃលទ្ធភាពនចូំល ៃិងខចកចយវ៉ា ក់សាងំ រៅកនុង្បរទ្ស
កមពុជា ដូរចនោះ្បជាពល ដឋាៃជរ្មីស កនុងកា ទ្ទួ្លបាៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ពីរសវ      
សុខាភិបាលឯកជៃផងខដ ។  
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3. អភិព្រម្ននការចារ់វ៉ា រ់សាាំង 

 

ជាទូ្រៅ អភិ្កម “ ផ្តក  កី”  ្តូវបាៃរ្បី្បាស់ ជាអភិ្កមររលនៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-
១៩ ដល់កុា -យុវវយ័  ែ ៈរពលអៃតរាគមៃ៍ជាយុទ្ធសាស្រសតខដលបាៃខចងរៅកនុង ខផៃកា រមស្ាប់
យុទ្ធនកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ កនុង្កបែ ឌ ទូ្ទងំ្បរទ្ស រៅខតជាគៃលឹោះស្ាប់រ ៀបចំ ៃិង
អៃុវតតខផៃកា សកមមភាពស្ាប់កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័។ គួ បញ្ញា ក់រ ងី
វញិថា កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ដល់កុា -យុវវយ័ ៃឹង្ប្ពឹតតរៅកនុងរពលរវោជាមួយរន ៃឹង
កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ជំុទី្មួយ។  

3.1 វិធីសាន្រសតចព្ម្រះបត់ផបន  

វធីិ្សាស្រសតច្មុោះបត់ខបៃ ជាវធីិ្សាស្រសត “ឆ្ល ស់រន ”  វង “ៃីតិវធីិ្ចក់្ពមរន ”  ៃិង “ៃីតិវធីិ្ចក់បៃតរន ” 
 វងកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ដល់កុា -យុវវយ័ ៃិងកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ។ គួ 
បញ្ញា ក់ថា រទោះបីរ្បី្បាស់ៃីតិវធីិ្ោមួយក៏រោយ ក៏កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវ
វយ័ ្តូវចប់រផតីមរចញដំរ ី ពីរាជធាៃីភនំរពញ, រែតតកោត ល, រែតត្ពោះសីហៃុ ៃិងរែតតរកាោះកុង។ កា 
កំ ត់្កុង-្សុក-ែ ឌ  នៃរែតតរផសងរទ្ៀត ខដល្តូវដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំកនុងជំហាៃៃិមួយៗ ្តូវខផអក
តាមលកខ ៈវៃិិចឆ័យខាងរ្កាម៖ 

(១)ប ាិ វ៉ា ក់សាងំខដល្តូវបាៃផគត់ផគង់មួយរលីកៗ ដល់រាជធាៃី-រែតតៃិមួយៗ 
(២)្កុង-្សុក-ែ ឌ  ខដល្តូវបាៃចត់ទុ្កថាាៃហាៃិភ័យែពស់នៃកា ឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ៃិង
(៣)្កុង-្សុក-ែ ឌ ាៃដង់សុីរត្បជាជៃរ្ចីៃ (ទី្្បជំុជៃធំ្ៗាៃ្បជាជៃ ស់រៅកុោះក  ៃិង
ាៃសកាត ៃុពលខផនកសងគម-រសដឋកិចច(្បមូលផតុ ំរោយររាងច្ក-សហ្រស) ៃិងខផនករទ្សច  ៍ (ជា
លកខ ៈវៃិិចឆ័យស្ាប់ៃីតិវធីិ្ទងំពី )។   

(១) ៃីតិវធីិ្ចក់្ពមរន   

ៃីតិវធីិ្ចក់្ពមរន សំរៅដល់ ដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័ ខដល
្ប្ពឹតតរៅទ្ៃាឹមរន ខតមតងជាមួយៃឹងកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺ-១៩ជំុទី្១(្បជាជៃអាយុពី១៨ឆ្ន រំ ងី) 
រៅរពលាៃវ៉ា ក់សាងំស្ាប់្បជាពល ដឋកនុងជំុទី្១ ផង ៃិងរលីកុា -យុវវយ័ផង រោយមិៃ ង់ច ំហូត
ដល់រពលខដលរែតតៃិមួយៗ បញ្ច ប់កា ចក់វ៉ា ក់សាងំជំុទី្១ កនុងរែតត បស់ែលួៃ។  ៃីតិវធីិ្រៃោះ ្បខហលជា
អាច្តូវកា ្កុមកា ង្ក ចក់វ៉ា ក់សាងំបខៃថម ឬបរងកីៃសមតថភាពសតុកវ៉ា ក់សាងំ ៃិង្បព័ៃធ្តជាក់ កា          
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វ៉ា ក់សាងំរៅមៃាី សុខាភិបាលរាជធាៃី-រែតត ឬរៅតាមទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំ។ ដូរចនោះមៃាី សុខាភិបាល       
រាជធាៃី-រែតត ៃិងកា យិល័យសុខាភិបាល្សុក្បតិបតតិ ្តូវពិៃិតយរមីលធ្ៃធាៃរហោឋ  ចនសមព័ៃធខដល
ាៃបចចុបបៃន ៃិងរកៀងគ ធ្ៃធាៃបខៃថមរ្តៀមទុ្កជាមុៃ រដីមបធីានឱ្យយុទ្ធនកា ជាតិចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  
ជំងឺកូវដី-១៩ ដំរ ី កា រៅមុែរោយ លូៃតាមខផៃកា ខដលបាៃកំ ត់។  

(២) ៃីតិវធីិ្ចក់បៃតរន   

 ៃីតិវធីិ្ចក់បៃតរន  សំរៅដល់ដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ បៃតតាម្កុមររលរៅៃិ
មួយៗ រៅរពលខដលវ៉ា ក់សាងំាៃស្ាប់ខត្កុមររលរៅោមយួ រហយីរៅរពលខដលាៃវ៉ា ក់សាងំ 
ស្ាប់្បជាពល ដឋកនុងជំុទី្១ផង ៃិងកុា -យុវវយ័ផង ៃីតិវធីិ្ចក់បៃតរៃោះ្តូវបតូ មកៃីតិវធីិ្ចក់្ពមរន      
វញិ។ គួ កត់សាគ ល់ថា ៃីតិវធីិ្ចក់បៃតរន ្បខហលជាមិៃ្តូវកា ធ្ៃធាៃបខៃថមរទ្ ដូចជាចំៃួៃ្កុមកា ង្ក 
ចក់វ៉ា ក់សាងំ ឬកា បរងកីៃសមតថភាពសតុកវ៉ា ក់សាងំ/្បព័ៃធ្តជាក់។  

3.2 នីតិវិធីលដើម្បទីទលួបានការចារ់វ៉ា រ់សាាំង 

(១) កា អៃុញ្ញា តឱ្យចក់វ៉ា ក់សាងំ៖ កុា -យុវវយ័ ខដល្តូវបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-
១៩ ្តូវបំរពញតាមលកខែ ឌ ដូចបាៃកំ ត់ខាងរ្កាមរៃោះ៖ 

ក. កុា -យុវវយ័ ្តូវាៃអាយុ ្គប់ ១២ឆ្ន  ំរៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំរៅនងងខដលមកចក់វ៉ា ក់សាងំ 
ែ. កុា -យុវវយ័ ខដល្តូវបាៃអៃុញ្ញា តិឱ្យចក់វ៉ា ក់សាងំកូវដី-១៩ បាៃ ្តូវាៃកា យល់្ពមជា
ោយលកខ ៍អកស ពីាតា-បិតា ឬអាោពាបាលតាមផលូវចាប់ បស់ែលួៃ (បនា ប់រៅរៃោះ 
រៅថា អាោពាបាល)។ ាតា-បិតា ឬអាោពាបាលអាចទញយកគំ ូលិែិតយល់្ពម       
អៃុញ្ញា តិឱ្យចក់វ៉ា ក់សាងំកូវដី-១៩ រចញពីរគហទំ្ព័  www.vaccine.gov.kh  បស់ គ.វ.ក-
១៩។ 

គ. ចំរពាោះកុា -យុវវយ័ខដលកំពុង ស់រៅ រធ្វីកា  ឬរ ៀៃសូ្តរៅរពលបចចុបបៃន រៅកនុងរែតតរផសង
រ្ៅពីរែតតខដលឪពុក-ាត យ ឬអាោពាបាលកំពុង ស់រៅ ឪពុក-ាត យ ឬអាោពាបាល 
្តូវបំរពញលិែិតយល់្ពមអៃុញ្ញា តិឱ្យចក់វ៉ា ក់សាងំ (លិែិតស រស នដ យកតាមគំ ូលិែិត
យល់្ពមអៃុញ្ញា តិ  បស់ គ.វ.ក-១៩) មកកូៃ-កមួយ  បស់ែលួៃឱ្យបាៃមុៃនងងចក់វ៉ា ក់សាងំ។ 

 .កុា -យុវវយ័កំ្ពាឪពុក-ាត យ ឬរម ៃអាោពាបាល ខដលកំពុង ស់រៅកនុងមជឈម ឌ ល 
ខដល្គប់្គងរោយ្កសួង-សាថ ប័ៃាៃសមតថកិចច ឬរោយអងគកា រផសងៗ ្តូវបាៃកា យល់
្ពមពី្កសួង-សាថ ប័ៃាៃសមតថកិចច ឬពីអងគកា រនោះ អៃុរោមតាមអំោចចាប់ខដលាៃ
្បគល់ឱ្យ។  
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ង. កុា -យុវវយ័កំ្ពាខដលរម ៃទី្ពឹង ៃិងរម ៃផាោះសខមបង ស់រៅពិត្បាកដ អាជាា ធ្ ាៃសមតថ-
កិចចមូលោឋ ៃ ្តូវទ្ទួ្លែុស្តូវកនុងកា ្បមូល្កុមរៃោះមកចក់វ៉ា ក់សាងំ។ 

ច. រៅនងងមកចក់វ៉ា ក់សាងំ ាតា-បិតា ឬអាោពាបាល បស់កុា -យុវវយ័ ្តូវបង្កហ ញ ឬបំរពញ
លិែិតយល់្ពមអៃុញ្ញា តឱ្យចក់វ៉ា ក់សាងំ ដល់មស្រៃតី្គប់្គងទី្តាងំចក់វ៉ា ក់-សាងំ។ រៅនងង
មកចក់វ៉ា ក់សាងំ ាតា-បិតា ឬអាោពាបាល បស់កុា -យុវវយ័ ្តូវបង្កហ ញ ឬបំរពញ
លិែិតយល់្ពមអៃុញ្ញា តិឱ្យចក់វ៉ា ក់សាងំ ដល់មស្រៃតី្គប់្គងទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំ។ ចំរពាោះ យុ
វវយ័ដូចបាៃខចងកនុងចំ ុច គ ខាងរលី ក៏្តូវបង្កហ ញលិែិតយល់្ពមអៃុញ្ញា តិឱ្យចក់វ៉ា ក់
សាងំកូវដី-១៩  បស់ឪពុក-ាត យ ឬអាោពាបាលដល់មស្រៃតី្គប់្គងទី្តាងំចក់វ៉ា ក់-សាងំ
ផងខដ ។ 

ឆ្. រៅមុៃរពលចក់វ៉ា ក់សាងំ កុា -យុវវយ័ ្ តូវបាៃពិៃិតយសុែភាពយ៉ា ងម៉ាត់ចត់ ៃិង្តូវបាៃអៃុ-
ញ្ញា តឱ្យចក់រោយ្គូរពទ្យរៅទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំ។ ដូរចនោះ ឪពុក-ាត យ ឬអាោ-ពាបាល 
្តូវបញ្ញា ក់្បាប់អំពីលកខែ័ ឌ សុែភាព បស់កុា -យុវវយ័ ឱ្យបាៃចាស់ដល់្គូរពទ្យខដល   
ាៃភា ៈកិចចពិៃិតយសុែភាពកុា -យុវវយ័រៅទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំ ឬក៏សុំកា ្បឹការយបល់
រលីបញ្ញហ សំខាៃ់ៗ រផសងរទ្ៀតៗ ខដលទក់ទ្ងៃឹងចក់វ៉ា ក់សាងំរៃោះ។  

(២) កា ចុោះរឈាម ោះចក់វ៉ា ក់សាងំទុ្កជាមុៃ៖ ាតា-បិតា ឬអាោពាបាល ្តូវចុោះរឈាម ោះកុា -យុវវយ័្តូវ
ចក់វ៉ា ក់សាងំទុ្កជាមុៃ រៅកនុងរគហទំ្ព័  www.vaccine.gov.kh។ រយងតាមសាថ ៃភាពជាក់ខសតង អៃុគ
 ៈកមមកា ចំរពាោះកិចចចក់វ៉ា ក់សាងំ្កសួង-សាថ ប័ៃ ៃិងរាជធាៃី-រែតត ឬអាជាា ធ្ ាៃសមតថកិចចពាក់ព័ៃធ
អាចជួយរ ៀបចំបញ្ា ីរឈាម ោះកុា -យុវវយ័ ខដលសថិតរៅកនុងខដៃសមតថកិចច្គប់្គង បស់ែលួៃ ៃិងរោយាៃ
កា យល់្ពមពីាតា-បិតា ឬអាោពាបាល បស់កុា -យុវវយ័ទងំរនោះ  ចួចុោះរឈាម ោះឱ្យទុ្កជាមុៃរៅ
កនុងរគហទំ្ព័  www.vaccine.gov.kh ឬបញ្ាូ ៃបញ្ា ីរឈាម ោះរនោះរៅមស្រៃតី្គប់្គងទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  
ជំងឺកូវដី-១៩ ខដលសថិតរៅជិតបំផុត។ 

3.3 ការរាំណត់ និងការលរៀបចាំទីត ាំងចារ់វ៉ា រ់សាាំង  
• រៅមូលោឋ ៃសុខាភិបាលសាធា  ៈ៖ កា ផតល់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័
ៃឹង្ប្ពឹតតរៅរៅតាមមូលោឋ ៃសុខាភិបាលសាធា  ៈ រៅតាមរាជធាៃី-រែតត  មួាៃជាអាទ្ិ៍ 
មៃាី -រពទ្យជាតិ មៃាី រពទ្យបខងអករាជធាៃី-រែតត មៃាី រពទ្យបខងអក្កុង-្សុក-ែ ឌ  ៃិងម ឌ ល
សុែភាព ខដល្តូវបាៃកំ ត់រោយ ដឋបាលរាជធាៃី-រែតត។  

• រៅទី្តាងំចល័ត៖ ្គឹោះសាថ ៃសិកាសាធា  ៈ ជាទី្តាងំមួយខដលអំរោយផល ដល់កា ព្ងឹង
វធិាៃកា  «៣ កា ពា  ៣ កំុ» ។ កា រ្ជីសរ សីយក្គឹោះសាថ ៃសិកា រធ្វីជាទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំ

http://www.vaccine.gov.kh/
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បង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័ អា្ស័យរលកីា សរ្មច បស់ ដឋបាលរាជធាៃី-រែតត រៅ
តាមសាថ ៃភាពជាក់ខសតង បស់រាជធាៃី-រែតត ៃិមួយៗ ។ គួ កត់សាគ ល់ថា ្គឹោះសាថ ៃសិកាខដល
្តូវបាៃរ្ជីសរ សីជាទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័ ្តូវាៃទី្ធាល ធំ្
ទូ្ោយ ៃិងសថិតរៅជិតមៃាី រពទ្យ រដីមបផីតល់រសវសរស្រង្កគ ោះបនា ៃ់ទៃ់រពលរវោ ចំរពាោះផល
 ខំាៃោមួយខដលអាចរកីតាៃជាយថារហតុ បនា ប់ពីកា ចក់វ៉ា ក់សាងំ។    

កា រ ៀបចំទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំ ៃិង ហូំ នៃកិចចដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំ ្តូវអៃុវតតរៅតាមររល-
កា  ៍ខ នបំរចចករទ្ស ៃិងៃិតិវធីិ្ខដលបាៃកំ ត់។ រៅតាមទី្តាងំចក់វ៉ា ក់សាងំ្តូវរ ៀបចំឱ្យាៃ 
គំៃូសបំ្ពួញបង្កហ ញផលូវ រដីមបផីតល់ភាពង្កយ្សួលដល់អនកមកចក់វ៉ា ក់សាងំ ៃិងាៃផ្តា ងំ ូបភាពអប់ ំ
ខ នែំលីៗ ខដលអនកមកចក់វ៉ា ក់សាងំ ង្កយ្សួលរមីលរ ញី ែ ៈរពលអងគុយ ង់ច។ំ 

3.4 ព្ររម្ការង្ករចារ់វ៉ា រ់សាាំង 

កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលី់កុា -យុវវយ័ រៅតាមមូលោឋ ៃសុខាភិបាលសាធា  ៈកតី 
ៃិង/ឬ រៅតាមទី្តាងំចល័តកតី ្តូវរធ្វីរ ងីរោយ្កុមកា ង្ក ចក់វ៉ា ក់សាងំខដលជា្គូរពទ្យ-បុគគលិកសុខា-
ភិបាលនៃ ដឋបាលរាជធាៃី-រែតត ៃិងមៃាី រពទ្យជាតិ។ អៃុគ ៈកមមកា ចំរពាោះកិចចចក់វ៉ា ក់សាងំ ដឋបាល
រាជធាៃី-រែតត ៃិងមៃាី សុខាភិបាលរាជធាៃី-រែតត គបបពិីៃិតយរមីល ៃិងកំ ត់រ ងីវញិៃូវចំៃួៃទី្តាងំ 
ចក់វ៉ា ក់សាងំ ្ ពមទងំចំៃួៃ្កុមកា ង្ក ចក់វ៉ា ក់សាងំឱ្យបាៃសម្សប រៅតាមរាជធាៃី-រែតតសាមីុ សំរៅ
ធានឱ្យដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩  រលីកុា -យុវវយ័ ៃិងកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ 
ជំុទី្មួយ ្ប្ពឹតតរៅ្បកបរោយសុវតថិភាពែពស់  ាៃ របៀបរ ៀប យ ៃិងសោត ប់ធាន ប់លអ ទ្ប់សាក ត់បាៃកា 
ឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងបាៃរលឿៃតាមខដលអាចរធ្វីរៅបាៃ។ 

3.5 ការដឹរនាាំ និងព្គប់ព្គងយទុធនាការចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវូីដ-១៩ 

គ.វ.ក-១៩ ដឹកន ំ្គប់្គង ៃិងស្មបស្មួលកិចចកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -
យុវវយ័ តាម យៈកា រ ៀបចំខផៃកា សកមមភាពចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩    តាមោៃ្តួតពិៃិតយ ៃិង
ផតល់កា រំ្ ទ្ដល់កា អៃុវតតខផៃកា សកមមភាពចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រៅថាន ក់ជាតិ ៃិងថាន ក់
រ្កាមជាតិ រៅកនុង្កបែ័ ឌ នៃយុទ្ធនកា ជាតិចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ទូ្ទងំ្បរទ្ស ។  

អៃុគ ៈកមមកា ចំរពាោះកិចចចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រាជធាៃី-រែតត ្តូវរ ៀបចំខផៃកា 
សកមមភាព បស់ែលួៃ ឱ្យាៃសងគតិភាពជាមួយខផៃកា សកមមភាពចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ស្ាប់ 
កុា -យុវវយ័ ៃិងតាមោៃ្តួតពិៃិតយរមីលវឌ្ឍៃភាពនៃកា អៃុវតតខផៃកា  ៃិងរោោះ្សាយបញ្ញហ ្បឈម
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ននខដលជួប្បទ្ោះ ឱ្យបាៃទៃ់រពលរវោ រៅកនុង្កបែ័ ឌ នៃយុទ្ធនកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ 
ទូ្ទងំរាជធាៃី-រែតត។ 

3.6 ការព្គប់ព្គងវ៉ា រ់សាាំង និងសាំណលល់ព្កាយការចារ់វ៉ា រ់សាាំង 

កា ្គប់្គង ខបងខចក ៃិងផគត់ផគង់វ៉ា ក់សាងំ/សាភ  ៈប កិាខ   ៃឹង្ប្ពឹតតរៅតាម្បព័ៃធ ៃិងយៃតកា 
ខដលកំពុងាៃ្សាប់ ខដលរផ្តត តជាចមបងរលី៖ 

- កា ង្ក ្គប់្គង ៃិងខបងខចកវ៉ា ក់សាងំៃិងសាភ  ៈប កិាខ   កា ្គប់្គង្បព័ៃធ្តជាក់រដីមបី
ខង កាសុវតថិភាព ៃិង្បសិទ្ធភាពវ៉ា ក់សាងំ។ 

- កា ្គប់្គងបញ្ា ីសា រពីភ ឌ វ៉ា ក់សាំងឱ្យបាៃ្តឹម្តូវ រធ្វីបចចុបបៃនភាពបញ្ា ីសតុកវ៉ា ក់សាំង 
ចំៃួៃវ៉ា ក់សាំងរ្បី្បាស់ៃិងរៅសល់្បចំនងង ៃិងរាយកា  ៍រទ្ៀងទត់តាមកាលកំ ត់។   

- កា ្គប់្គងសំ ល់រ្កាយកា ចក់វ៉ា ក់សាំងបាៃ្តឹម្តូវ ដូចជា មាុល រសរុាងំ ជារដីម 
រដីមបីកា  កាប សិាថ ៃអនម័យលអ ៃិងបង្កក  កា ឆ្លងររាគ តាម យៈកា អៃុវតត «ររល
កា  ៍ខ នជំាតិសតីពីសុវតថិភាពចក់ថាន ំបង្កក   ៃិងកា ្គប់្គងសំ ល់ ៃិង្បព័ៃធរបាោះ
រចលសំរាមស្ាប់កមមវធីិ្ចក់ថាន ំបង្កក  » ។ 

3.7 ការអប់រ ាំែសរវែាយដលស់ាធារណៈជន និងតម្ដ្ឋនែលរ ាំខានលព្កាយការចារ់
វ៉ា រ់សាាំង 

កា ្បា្ស័យទក់ទ្ងជាមួយសាធា  ៈជៃ តាម យៈកា អប់ ផំសពវផាយ ៃិងកា ផតល់ព័ត៌ាាៃ្គប់
្រៃ់ៃិងទៃ់រពល ាៃតួនទី្សំខាៃ់ោស់ រដីមបកីសាងទំ្ៃុក បស់ាតា-បិតា ៃិងអាោពាបាលឱ្យ
នកុំា -យុវវយ័ មកចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ្គប់ៗ រន ។ សកមមភាពនៃកា ង្ក អប់ ផំសពវផាយ 
រោយរផ្តត តជាចមបងរលីៈ  

- រ ៀបចំព័ត៌ាាៃ ឬសា អប់  ំ ឱ្យបាៃ្តឹម្តូវ ចាស់ោស់ ៃិងង្កយ្សួលយល់ រោយ
្បជា-ពល ដឋទូ្រៅ រហីយរ្បី្បាស់យៃតកា ផសពវផាយខដល្បជាពល ដឋភាគរ្ចីៃអាច
ទ្ទួ្លបាៃៃូវព័ត៌ាាៃ ៃិងសា ទំងរនោះ។ 

- ្គប់្គង កា ្តួតពិៃិតយតាមោៃ ៃិងកា រឆ្លីយតប ឬលុបបំបាត់ជាបនា ៃ់ចំរពាោះ្បព័ៃធ
ផសពវផាយ ឬព័ត៌ាាៃខកលងកាល យ ខដលផតល់ផលអវជិាាៃនំឱ្យ្បជាពល ដឋ ជាពិរសស 
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ាតា-បិតាៃិងអាោពាបាល បស់កុា -យុវវយ័ ភ័ៃត្ច ំ ឬភ័យខាល ចមិៃហា៊ែ ៃយក
កុា -យុវវយ័ មកចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩។ 

- បរងកីៃកា យល់ដឹងដល់្កុមកា ង្ក ចក់វ៉ា ក់សាំង អំពីលកខែ័ ឌ សុែភាពខដលមិៃ្តូវ
បាៃអៃុញ្ញា តឱ្យចក់វ៉ា ក់សាងំ សុវតថិភាព ៃិងផល ខំាៃរ្កាយកា ចក់វ៉ា ក់សាងំរលីកុា -
យុវវយ័ ្កុមកា ង្ក ចក់វ៉ា ក់សាំង ្តូវាៃសមតថភាពបរចចករទ្ស្គប់្រៃ់អាច្គប់្គង
ក  ីផល ខំាៃខដលអាចរកីតាៃបនា ប់ពីកា ចក់វ៉ា ក់សាំង។ 

- ព្ងឹងយៃតកា តាមោៃផល ខំាៃរ្កាយកា ចក់វ៉ា ក់សាំង ខដលកំពុងដំរ ី កា បចចុបបៃន
ឱ្យកាៃ់ខតាៃ្បសិទ្ធភាព រដីមបីផតល់្បឹការយបល់ រឆ្លីយតបរាល់ចំងល់នន បស់
ាតា-បិតា ៃិងអាោពាបាល បស់កុា -យុវវយ័ ក៏ដូចជា បស់្បជាពល ដឋទូ្រៅ 
ទក់ទ្ងៃឹងផល ខំាៃរ្កាយពីកា ចក់វ៉ា ក់សាំងខដលអាចរកីតាៃជាយថារហតុ។  

- កនុងក  ីចំបាច់ ្កុមកា ង្ក ្សាវ្ជាវផល ខំាៃរ្កាយកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-
១៩ ថាន ក់ជាតិ ៃិងថាន ក់រ្កាមជាតិ ្តូវចុោះរធ្វីកា ្សាវ្ជាវក  ីផល ខំាៃខដលបាៃរាយ
កា  ៍ រោោះ្សាយបញ្ញហ ខដលបាៃ ករ ីញ ៃិងចង្កងទុ្កជា បាយកា  ៍ស្ាប់កា 
រ្បី្បាស់។  

3.8 ការរិនិតយតម្ដ្ឋននិងវយតនម្ៃការង្ករចារ់វ៉ា រ់សាាំង 

យៃតកា តាមោៃ្តួតពិៃិតយ ៃិងវយតនមលកា ង្ក ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័
្តូវសាហ  កមមរៅកនុង្បព័ៃធតាមោៃ្តួតពិៃិតយ ៃិងវយតនមលយុទ្ធនកា ជាតិចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺ
កូវដី-១៩ទងំមូល សំរៅពិៃិតយរមីលជា្បចៃូំវវឌ្ឍៃភាពរឆ្ព ោះរៅសរ្មចររលរៅនៃយុទ្ធនកា ជាតិ
ចក់វ៉ា ក់សាងំកូវដី-១៩ រោយរាប់បញ្ចូ លទងំវឌ្ឍៃភាពរឆ្ព ោះរៅសរ្មចររលរៅនៃកា ចក់វ៉ា ក់សាងំ
បង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ជំុទី្មួយផង ៃិងកា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ រលីកុា -យុវវយ័ផង។ សកមមភាព
នៃកា តាមោៃ្តួតពិៃិតយ ៃិងវយតនមលរផ្តត តជាចមបងរលី៖  

- ព្ងឹង្បព័ៃធ្គប់្គងទ្ិៃនៃ័យចក់វ៉ា ក់សាងំកូវដី១៩ៃិងសមតថភាពសាថ ប័ៃកនុងកា ្បមូល 
វភិាគ បក្សាយទិ្ៃនៃ័យ រ ៀបចំ បាយកា  ៍ ៃិងរ្បី្បាស់ បាយកា  ៍ រដីមបីរលីក
កមពស់សកមមភាពចក់វ៉ា ក់សាងំឱ្យកាៃ់ខត្បរសី រ ីង។ 

- ព្ងឹងយៃតកា ្តួតពិៃិតយតាមោៃ ៃិង្បព័ៃធរាយកា  ៍រទ្ៀងទត់ តាមកាលកំ ត់។ 
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4. ការអនុវតតផែនការចារ់វ៉ា រ់សាាំងតម្ជាំហាន 
 

រទោះបីរ្បី្បាស់ៃីតិវធីិ្ចក់្ពមរន  ឬៃីតិវធីិ្ចក់បៃតរន  ក៏រោយ ក៏កា ចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ 
រលីកុា -យុវវយ័ ្ប្ពឹតតរៅជាពី ជំហាៃ។ ជំហាៃទី្១ ចប់រផតីមរចញដំរ ី ពី្កុង-្សុក-ែ ឌ  កនុង 
រាជធាៃីភនំរពញ, រែតតកោត ល, រែតត្ពោះសីហៃុ, រែតតរកាោះកុង ៃិង្កុង-្សុក-ែ ឌ  នៃរែតតដនទ្រទ្ៀត
ខដល្តូវបាៃចត់ទុ្កថាាៃហាៃិភ័យែពស់នៃកា ឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ាៃដង់សុីរត្បជាជៃរ្ចីៃ ៃិងជា
តំបៃ់ាៃសកាត ៃុពលខផនកសងគម-រសដឋកិចច ៃិងរទ្សច  ៍។  

4.1. ការបា៉ា ន់សាម នអាំរីចាំនួនវ៉ា រ់សាាំង និងរយៈលរលផដលព្តូវការ 

តាមកា បា៉ា ៃ់សាម ៃ វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ ខដល្តូវកា ស្ាប់ចក់រលីកុា -យុវវយ័ាៃចំៃួៃ 
៣.៩៣៣.៨៦២ ដូស កនុងក  ីរ្បី្បាស់ បបវ៉ា ក់សាងំ ២ដូស ស្ាប់មៃុសសាន ក់ រោយមិៃរាប់បញ្ចូ ល
ចំៃួៃកុា -យុវវយ័ ខដល ពឹំងថាមិៃ្តូវបាៃ្គូរពទ្យអៃុញ្ញា តឱ្យចក់វ៉ា ក់សាងំ។  ឯី  យៈរពលខដល្តូវ
កា រដីមបសីរ្មចររលរៅ (២ដូស) ្តូវបាៃបា៉ា ៃ់សាម ៃថា រពល ៣ ខែ រោយសា រលបឿៃនៃកា ចក់  វ៉ា
ក់សាងំរលីកុា -យុវវយ័ កនុង១នងង អាចយតឺជាងកា ចក់រលីមៃុសសរពញវយ័ រោយសា កា ចំោយរពល
រវោសួ នឱំ្ពុក-ាត យ ឬអាោពាបាល ៃិងកា បំរពញកិចច្ពមរ្ពៀង។  

ជំហាៃ រាជធាៃី-រែតត ្កងុ ្សកុ-ែ ឌ  ចំៃួៃកុា -យុវវយ័ វ៉ា ក់សាងំ្តូវកា (ដូស) 

ទ្ី ១ 
(សីហា- កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១) 

២៥ ២៦ ៧២ ៨៩៩.៨៦៧ ១.៧៩៩.៧៣៤ 

ទ្ី ២ 
(តុោ-វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១) 

២៥ ០០ ១០៦ ១.០៦៧.០៦៤ ២.១៣៤.១២៨ 

ស ុប ២៥ ២៦ ១៧៨ ១.៩៦៦.៩៣១ ៣.៩៣៣.៨៦២ 

4.2. ជាំហានននការចារ់វ៉ា រ់សាាំងបង្កា រជាំងឺរវូីដ-១៩  

តារាង ៤.១ ៃិង ៤.២ បង្កហ ញពីទិ្ៃនៃ័យសំខាៃ់ៗ ខដលជាមូលោឋ ៃស្ាប់កា រ ៀបចំខផៃកា 
សកមមភាពចក់វ៉ា ក់សាងំបង្កក  ជំងឺកូវដី-១៩ កនុង្កបែ ឌ ទូ្ទងំ ៃិងរៅថាន ក់រាជធាៃី-រែតត ។ គួ បញ្ញា ក់ថា 
តារាង ៤.២ ផតល់ៃូវទិ្ៃនៃ័យ/ព័ត៌ាាៃបខៃថម  មួាៃជាអាទ្ិ៍៖ ចំៃួៃកុា -យុវវយ័ជាររលរៅ រឈាម ោះ្កុង-
្សុក-ែ ឌ  ខដល្តូវដំរ ី កា ចក់វ៉ា ក់សាងំរលីកុា -យុវវយ័រៅកនុងជំហាៃទី្១ ៃិងជំហាៃទី្២ ចំៃួៃវ៉ា
ក់សាងំខដល្តូវកា  ៃិងចំៃួៃ្កុមកា ង្ក ចក់វ៉ា ក់សាងំខដលាៃរៅតាមរាជធាៃី-រែតត។  ដឋបាល      រាជ
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ធាៃី-រែតត អាចពិៃិតយរមីលៃិងរធ្វីបចចុបបៃនកមមទិ្ៃនៃ័យ្បជាជៃ ៃិងកុា -យុវវយ័ ចំៃួៃទី្តាងំ ៃិង្កុម
កា ង្ក ចក់វ៉ា ក់សាងំកនុងរាជធាៃី-រែតត បស់ែលួៃ រៅតាមទិ្ៃនៃ័យជាក់ខសតង។ ម៉ាាងវញិរទ្ៀត ដឋបាល       
រាជធាៃី-រែតត អាចពិៃិតយៃិងខកស្មួលផងខដ ៃូវ្កុង-្សុក-ែ ឌ  កនុងជំហាៃៃិមួយៗ ខផអកតាមសាថ ៃ
កា  ៍វវិតតជាក់ខសតងនៃកា ឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ (ក្មិតហាៃិភ័យ) រៅកនុងរាជធាៃី-រែតតសាមីុ។  

តារាង ៤.១. កុា -យុវយ័អាយុពី១២ឆ្ន រំៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំតាមរាជធាៃី-រែតត ៃិងកា បា៉ា ៃ់សាម ៃវ៉ា ក់សាងំ្តវូកា  

កូដ រាជធាៃី រែតត  ចំៃៃួ្ប.ជ ស ុប  ចំៃៃួកុា -យុវវយ័   វ៉ាកស់ាងំ្តវូកា (ដូស) ចំៃៃួ្កមុកា ង្ក * 

12 រាជធាៃីភនំរពញ 2281377 231,620 463,240 41 

08 រែតតកោត ល 1,201,581 143,701 287,402 35 

18 រែតត្ពោះសីហៃុ 310,072 33,632 67,264 08 

01 រែតតបនា យាៃជយ័ 861,883  109,157 218,314 13 

02 រែតតបាតដំ់បង 997,169 134,817 269,634 25 

03 រែតតកំពង់ចម 899,791 117,598 235,196 40 

04 រែតតកំពង់ឆ្ន ងំ 527,027 69,831 139,662 23  

05 រែតតកំពង់សពឺ 877,523 115,187 230,374 14 

06 រែតតកំពង់ធំ្ 681,549 91,332 182,664 12  

07 រែតតកំពត 593,829 78,700 157,400 22  

09 រែតតរកាោះកុង 125,902 16,224 32,448 16 

10 រែតត្ករចោះ 374,755 49,842 99,684 36 

11 រែតតម ឌ លគិ  ី 92,213 13,075 26,150 05 

13 រែតត្ពោះវហិា  254,827 34,965 69,930 10 

14 រែតតន្ពខវង 1,057,720 138,598 277,196 37 

15 រែតតរពាធ្ិ៍សាត ់ 419,952 56,577 113,154 10 

16 រែតត តៃគិ  ី 217,453 33,745 67,490 11 

17 រែតតរសៀមរាប 1,014,234 140,509 281,018 24  

19 រែតតសាឹងខ្តង 165,713 22,014 44,028 09 

20 រែតតសាវ យរ ៀង 525,497 62,614 125,228 19 

21 រែតតតាខកវ 900,914 116,577 233,154 33 

22 រែតតឧតត ាៃជយ័ 276,038 38,616 77,232 12 

23 រែតតខកប 42,665 5,603 11,206 06 
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24 រែតតនប៉ាលិៃ 75,112 10,009 20,018 05 

25 រែតតតបូង មុ ំ 776,841 102,388 204,776 66 

 ស ុប 15,551,637 1,966,931 3,933,862 532 

* ទ្ិៃនៃ័យខែរមសា ឆ្ន ២ំ០២១. មៃាី សុខាភិបាលរាជធាៃី-រែតតគបបពីិៃិតយៃិងរធ្វីបចចុបបៃនភាពតួរលែរៃោះ។  

តារាង ៤.២ កុា -យុវយ័អាយុពី១២ឆ្ន រំៅរ្កាម១៨ឆ្ន  ំកនុង្កុង-្សុក-ែ ឌ  ទូ្ទងំ្បរទ្ស 

១. រាជធាៃីភនំរពញ 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្ ២ 

12 រាជធាៃី 2281377 231,620 463,240 41 ➔    

1201 ែ ឌ ចំកា មៃ 73,816 6,481 12,962      

1202 ែ ឌ ដូៃរពញ 163,330 15,524 31,048      

1203 ែ ឌ ៧មករា 73,037 6,762 13,524      

1204 ែ ឌ ទួ្លររក 153,200 14,564 29,128      

1205 ែ ឌ ដរង្កក  166,684 17,097 34,194      

1206 ែ ឌ ាៃជ័យ 256,577 25,685 51,370      

1207 ែ ឌ ឫសសខីកវ 285,237 28,939 57,878      

1208 ែ ឌ ខសៃសុែ 190,750 19,536 39,072      

1209 ែ ឌ រពាធ្ិ៍ខសៃជ័យ 238,557 20,488 40,976      

1210 ែ ឌ រ្ជាយចង្កវ   165,154 18,720 37,440      

1211 ែ ឌ ខ្ពករនន  191,437 24,533 49,066      

1212 ែ ឌ ចា អំរន 167,337 18,341 36,682      

1213 ែ ឌ បឹងរកងកង 72,247 6,423 12,846      

1214 ែ ឌ កំបូល 84,014 8,526 17,052      

២. រែតតកោត ល 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្ ១ 

ជំហាៃ  
ទី្ ២ 

08 រែតតកោត ល 1,201,581 143,701 287,402 35 ➔    

0801 ្សុកកោត លសាឹង 101,188 11,610 23,220      

0802 ្សុករកៀៃសាវ យ 117,222 14,082 28,164      

0803 ្សុកែាច់កោត ល 141,862 17,837 35,674      

0804 ្សុករកាោះធំ្ 130,323 15,666 31,332      

0805 ្សុករលីកខដក 54,696 6,534 13,068      

0806 ្សុកោវ ឯម 72,705 9,337 18,674      

0807 ្សុកមុែកំពូល 72,904 9,641 19,282      
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កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្ ១ 

ជំហាៃ  
ទី្ ២ 

0808 ្សុកអងគសនួល 118,280 13,636 27,272      

0809 ្សុកពញាឮ 105,255 13,059 26,118      

0810 ្សុកសាអ ង 207,865 24,429 48,858      

0811 ្កុងតារមម  79,281 7,870 15,740      

៣. រែតត្ពោះសហីៃុ 

កូដ 
 

្ប.ជ ស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្ ១ 

ជំហាៃ  
ទី្ ២ 

18 រែតត្ពោះសីហៃុ 310,072 33,632 67,264 08 ➔    

1801 ្កុង្ពោះសីហៃុ 141,773 12,804 25,608      

1802 ្សុកន្ពៃប់ 108,986 13,968 27,936      

1803 ្សុកសាឹងហាវ 27,758 3,539 7,078      

1804 ្សុកកំពង់សិោ 16,091 2,370 4,740      

1805 ្កុងរកាោះ ៉ាុង 15,464 951 1,902      

៤. រែតតបនា យាៃជ័យ 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្ ១ 

ជំហាៃ  
ទី្ ២ 

01 រែតតបនា យាៃជយ័ 861,883 109,157 218,314 13 ➔    

0102 ្សុកមងគលបុ  ី 188,311 23,132 46,264      

0103 ្សុកភនំ្សុក 66,140 7,777 15,554      

0104 ្សុក្ពោះរៃ្ត្ពោះ 125,885 16,511 33,022      

0105 ្សុកអូ រ្ៅ 63,723 8,328 16,656      

0106 ្កុងសិ រីសាភ័  102,577 12,764 25,528      

0107 ្សុកងមពួក 77,356 9,706 19,412      

0108 ្សុកសាវ យរចក 81,338 9,396 18,792      

0109 ្សុកា៉ា ន  55,953 7,866 15,732      

0110 ្កុងរបា៉ា យខប៉ាត 100,600 13,677 27,354      

៥. រែតតបាតដ់ំបង 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

02 រែតតបាតដំ់បង 997,169 134,817 269,634 25 ➔    

0201 ្សុកបា ៃ ់ 88,157 12,068 24,136      

0202 ្សុកងមររល 106,764 14,077 28,154      
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កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

0203 ្កុងបាត់ដំបង 125,106 14,484 28,968      

0204 ្សុកបរវល 92,890 13,245 26,490      

0205 ្សុកឯកភនំ 72,516 9,623 19,246      

0206 ្សុករាងឬសសី 104,925 15,483 30,966      

0207 ្សុក តៃម ឌ ល 40,056 5,592 11,184      

0208 ្សុកសខងក 112,539 14,734 29,468      

0209 ្សុកសំ ូត 44,079 5,614 11,228      

0210 ្សុកសំរនលូៃ 38,002 5,042 10,084      

0211 ្សុកភនំ្ពឹក 45,429 6,361 12,722      

0212 ្សុកកំរ ៀង 53,630 7,033 14,066      

0213 ្សុករស់្ក  30,341 4,667 9,334      

0214 ្សុក ុកខគី  ី 42,735 6,793 13,586      

៦. រែតតកពំង់ចម 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្ ១ 

ជំហាៃ  
ទី្ ២ 

03 រែតតកំពង់ចម 899,791 117,598 235,196 40 ➔    

0301 ្សុកបាធាយ 108,300 14,129 28,258      

0302 ្សុកចំកា រលី 102,357 13,989 27,978      

0303 ្សុករជីងន្ព 93,565 11,837 23,674      

0305 ្កុងកំពង់ចម 43,165 4,694 9,388      

0306 ្សុកកំពង់រសៀម 95,565 12,269 24,538      

0307 ្សុកកងាស 86,237 11,901 23,802      

0308 ្សុករកាោះសូទិ្ៃ 48,545 6,460 12,920      

0313 ្សុកន្ពឈ  134,808 16,931 33,862      

0314 ្សុក្សីសៃធ  82,364 10,525 21,050      

0315 ្សុកសាឹង្តង់ 104,885 14,862 29,724      

 

៧. រែតតកពំង់ឆ្ន ងំ 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ 
 ទី្២ 

04 រែតតកំពង់ឆ្ន ងំ 527,027 69,831 138,662 23 ➔    

0401 ្សុកប បូិ  ៍ 56,114 7701 14,684      

0402 ្សុកជលគី  ី 31,540 4845 9,238      

0403 ្កុងកំពង់ឆ្ន ងំ 43,306 5312 10,128      
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កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ 
 ទី្២ 

0404 ្សុកកំពង់ខលង 44,541 6662 12,702      

0405 ្សុកកំពង់្តឡាច 101,528 12438 23,716      

0406 ្សុក ោរបអៀ  104,478 13408 25,566      

0407 ្សុកសាមគគីាៃជ័យ 82,618 10135 19,324      

0408 ្សុកទឹ្កផុស 62,902 8591 16,380      

៨. រែតតកពំង់សព ឺ
កូដ 

 
្ប.ជស ុប 

(នក)់ 
អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ 
 ទី្២ 

05 រែតតកំពង់សពឺ 877,523 115,187 230,374 14 ➔    

0501 ្សុកប រសដឋ 137,407 18197 15,402      

0502 ្កុងចា មៃ 51,795 6144 9,690      

0503 ្សុកគងពិសី 146,424 16736 10,624      

0504 ្សុកឱ្រា៉ា ល់ 39,775 6829 13,324      

0505 ្សុកឧដុងគ 146,137 19764 24,876      

0506 ្សុកភនំ្សួច 108,463 15561 26,816      

0507 ្សុកសំររាងទ្ង 183,968 22707 20,270      

0508 ្សុកងពង 63,554 9249 17,182      

៩. រែតតកពំង់ធ្ ំ

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

06 រែតតកំពង់ធំ្ 681,549 91,332 182,664 12 ➔    

0601 ្សុកបារាយ ៍ 104,486 18,197 36,394      

0602 ្សុកកំពង់សាវ យ 91,298 6,144 12,288      

0603 ្កុងសាឹងខសៃ 55,188 16,736 33,472      

0604 ្សុក្បាសាទ្បាល័ងគ 48,192 6,829 13,658      

0605 ្សុក្បាសាទ្សំបូ  43,638 19,764 39,528      

0606 ្សុកសោា ៃ់ 62,229 15,561 31,122      

0607 ្សុកសៃាុក 102,037 22,707 45,414      

0608 ្សុករសាា ង 109,365 9,249 18,498      

0609 ្សុកតាងំររក 65,116 18,197 36,394      

១០. រែតតកំពត 
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កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-រ្កាម
១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូកា 
(ដូស) 

ចំៃួៃ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទ្ី១ 

ជំហាៃ  
ទ្ី ២ 

07 រែតតកំពត 593,829 78,700 157,400 22 ➔    

0701 ្សុកអងគ ជ័យ 74,067 9,599 19,198      

0702 ្សុកបនា យាស 79,426 10,487 20,974      

0703 ្សុកឈូក 102,766 14,488 28,976      

0704 ្សុកជំុគី  ី 49,045 6,885 13,770      

0705 ្សុកដងទ្ង់ 56,369 7,955 15,910      

0706 ្សុកកំពង់្តាច 86,932 11,481 22,962      

0707 ្សុកទឹ្កឈូ 111,462 14,138 28,276      

0708 ្កុងកំពត 33,762 3,666 7,332      

១១. រែតតរកាោះកុង 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

09 រែតតរកាោះកុង 125,902 16,224 32,448 16 ➔    

0901 ្សុកបុទុ្មសាគ  19,444 2,769 5,538      

0902 ្សុកគី សីាគ  7,152 797 1,594      

0903 ្សុករកាោះកុង 7,516 942 1,884      

0904 ្កុងរែម ភូមិៃា 29,974 3,242 6,484      

0905 ្សុកម ឌ លសីា 15,236 1,835 3,670      

0906 ្សុកខ្សអំបិល 39,503 5,589 11,178      

0907 ្សុកងមបាងំ 7,077 1,049 2,098      

១២. រែតត្ករចោះ 
កូដ 

 
្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

10 រែតត្ករចោះ 374,755 49,842 99,684 36 ➔    

1001 ្សុកឆ្លូង 54,406 6,865 13,730      

1002 ្កុង្ករចោះ 29,491 3,747 7,494      

1003 ្សុកខ្ពក្បសពវ 65,411 8,197 16,394      

1004 ្សុកសំបូ  69,414 9,974 19,948      

1005 ្សុកសនួល 93,190 12,283 24,566      

1006 ្សុកចិ្តបុ  ី 62,843 8,776 17,552      
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១៣. ម ឌ លគី  ី
កូដ 

 
្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

11 រែតតម ឌ លគិ  ី 92,213 13,075 26,150 05 ➔    

1101 ្សុកខកវសីា 28,998 4,200 8,400      

1102 ្សុករកាោះខញក 22,430 3,414 6,828      

1103 ្សុកអូ រាងំ 6,645 897 1,794      

1104 ្សុករព្ជាោ 19,939 2,773 5,546      

1105 ្កុងខសៃមរន មយ 14,201 1,790 3,580      

១៤. រែតត្ពោះវហិា  
កូដ 

 
្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

13 រែតត្ពោះវហិា  254,827 34,965 69,930 10 ➔    

1301 ្សុកជ័យខសៃ 26,068 3,725 7,450      

1302 ្សុកខឆ្ប 26,076 4,039 8,078      

1303 ្សុកជាកំាៃា 56,332 7,629 15,258      

1304 ្សុកគូខលៃ 35,018 4,550 9,100      

1305 ្សុក រវៀង 47,083 6,670 13,340      

1306 ្សុកសងគមងមី 23,556 3,041 6,082      

1307 ្សុកខតបងាៃជ័យ 13,542 1,833 3,666      

1308 ្កុង្ពោះវហិា  27,152 3,478 6,956      

១៥. រែតតន្ពខវង 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

14 រែតតន្ពខវង 1,057,720 138,598 277,196 37 ➔    

1401 ្សុកបាភនំ 81,485 10,871 21,742      

1402 ្សុកកំចយា  85,138 10,780 21,560      

1403 ្សុកកំពង់្តខបក 115,757 16,340 32,680      

1404 ្សុកករស្រញ្ា ៀច 63,386 8,519 17,038      

1405 ្សុករមសាង 98,934 13,260 26,520      

1406 ្សុកពាមជ  61,721 8,448 16,896      

1407 ្សុកពាម ក៍ 62,000 7,655 15,310      

1408 ្សុកពារាងំ 116,859 13,790 27,580      

1409 ្សុក្ពោះរសាច 121,867 17,332 34,664      
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កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

1410 ្កុងន្ពខវង 37,900 4,376 8,752      

1411 ្សុករពាធិ្រ ៀង 39,498 4,792 9,584      

1412 ្សុកសីុធ្ កោត ល 64,743 8,210 16,420      

1413 ្សុកសាវ យអៃា  108,432 14,224 28,448      

១៦. រែតតរពាធ្ិសាត ់

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

15 រែតតរពាធ្ិ៍សាត ់ 419,952 56,577 113,154 10 (04) ➔    

1501 ្សុកបាកាៃ 104,209 14,837 29,674      

1502 ្សុកករ ត ៀង 54,465 7,235 14,470      

1503 ្សុក្កគ  90,435 11,750 23,500      

1504 ្សុកភនំ្កវ៉ាញ 51,122 6,901 13,802      

1505 ្កុងរពាធ្ិ៍សាត់ 59,809 7,224 14,448      

1506 ្សុកវលខវង 28,357 3,780 7,560      

1507 ្សុកតារោខសៃជ័យ 31,555 4,840 9,680      

 

១៧. រែតត តៃគី  ី
កូដ 

 
្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ 
 ទី្២ 

16 រែតត តៃគិ  ី 217,453 33,745 67,490 11 ➔    

1601 ្សុកអ តូ ងាស 17,662 2,720 5,440      

1602 ្កុងបាៃលុង 32,388 4,520 9,040      

1603 ្សុកប ខកវ 28,454 4,496 8,992      

1604 ្សុកកូៃមំុ 30,911 4,725 9,450      

1605 ្សុកលំផ្តត់ 28,059 4,670 9,340      

1606 ្សុកអូ ជំុ 25,474 4,080 8,160      

1607 ្សុកអូ យ៉ា ោវ 24,003 3,581 7,162      

1608 ្សុកតាខវង 7,533 1,147 2,294      

1609 ្សុករវៃីនស 22,969 3,806 7,612      

 

១៨. រែតតរសៀមរាប 
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កូដ រែតតកោត ល ្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្១ 

ជំហាៃ 
 ទី្២ 

17 រែតតរសៀមរាប 1,014,234 140,509 281,018 24 ➔    

1701 ្សុកអងគ ជំុ 55,694 8,276 16,552      

1702 ្សុកអងគ ធ្ំ 29,565 4,661 9,322      

1703 ្សុកបនា យ្សី 44,554 6,416 12,832      

1704 ្សុកជីខ្កង 129,707 18,432 36,864      

1706 ្សុក្កឡាញ់ 52,754 7,461 14,922      

1707 ្សុកពួក 128,984 18,036 36,072      

1709 ្សុក្បាសាទ្បាគង 79,690 10,650 21,300      

1710 ្កុងរសៀមរាប 256,995 32,327 64,654      

1711 ្សុកសូ្តៃិគម 111,394 15,636 31,272      

1712 ្សុក្សីសនំ 34,694 5,211 10,422      

1713 ្សុកសាវ យរលី 43,752 6,463 12,926      

1714 ្សុកវ៉ា  ៃិ 46,451 6,940 13,880      

១៩. រែតតសាឹងខ្តង 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្១ 

ជំហាៃ 
 ទី្២ 

19 រែតតសាឹងខ្តង 165,713 22,014 44,028 09 ➔    

1901 ្សុករសសាៃ 26,209 3,492 6,984      

1902 ្សុករសៀមបូក 23,885 3,227 6,454      

1903 ្សុករសៀមបា៉ា ង 26,538 3,647 7,294      

1904 ្កុងសាឹងខ្តង 40,612 4,788 9,576      

1905 ្សុកថាឡាប វិ៉ា ត់ 37,621 5,195 10,390      

1906 ្សុកបុ អូី សាវ យខសៃជ័យ 10,848 1,665 3,330      

២០. រែតតសាវ យរ ៀង 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ 
 ទី្២ 

20 រែតតសាវ យរ ៀង 525,497 62,614 125,228 19 ➔    

2001 ្សុកចស្រនា  31,295 3,514 7,028      

2002 ្សុកកំពង់ររាទ្ិ៍ 67,011 7,220 14,440      

2003 ្សុក ដួំល 48,613 6,023 12,046      

2004 ្សុក ាសខហក 109,078 14,276 28,552      

2005 ្សុកសាវ យ្ជំ 121,920 16,325 32,650      

2006 ្កុងសាវ យរ ៀង 41,955 4,221 8,442      
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កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ 
 ទី្២ 

2007 ្សុកសាវ យទប 60,047 6,517 13,034      

2008 ្កុងបាវតិ 45,578 4,518 9,036      

២១. រែតតតាខកវ 
កូដ 

 
្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

21 រែតតតាខកវ 900,914 116,577 233,154 33 ➔    

2101 ្សុកអងគ បុ  ី 41,117 5,823 11,646      

2102 ្សុកបាទី្ 159,407 19,186 38,372      

2103 ្សុកបូ ជីលសា  24,056 3,346 6,692      

2104 ្សុកគី វីង់ 88,220 11,713 23,426      

2105 ្សុករកាោះអខ ត ត 43,197 6,306 12,612      

2106 ្សុកន្ពកបាស 98,682 14,025 28,050      

2107 ្សុកសំររាង 127,295 15,991 31,982      

2108 ្កុងដូៃខកវ 45,086 5,177 10,354      

2109 ្សុក្តាកំក់ 171,985 21,712 43,424      

2110 ្សុក្ទងំ 101,869 13,298 26,596      

២២. រែតតឧតត ាៃជ័យ 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

22 រែតតឧតត ាៃជយ័ 276,038 38,616 77,232 12 ➔    

2201 ្សុកអៃលង់ខវង 58,389 8,227 16,454      

2202 ្សុកបនា យអំពិល 54,716 6,710 13,420      

2203 ្សុកចុងកាល់ 27,910 3,978 7,956      

2204 ្កុងសំររាង 72,803 10,232 20,464      

2205 ្សុក្តពាងំ្បាសាទ្ 62,220 9,469 18,938      

២៣. រែតតខកប 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ 
 ទី្២ 

23 រែតតខកប 42,665 5,603 11,206 06 ➔    

2301 ្សុកដំោក់ចរងអី  19,889 2,792 5,584      

2302 ្កុងខកប 22,776 2,811 5,622      
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២៤. រែតតនប៉ាលិៃ 

កូដ 
 

្ប.ជស ុប 
(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ  
ទី្១ 

ជំហាៃ  
ទី្២ 

24 រែតតនប៉ាលិៃ 75,112 10,009 20,018 05 ➔    

2401 ្កុងនប៉ាលិៃ 38,704 5,223 10,446      

2402 ្សុកសាោរ្ៅ 36,408 4,786 9,572      

២៥. រែតតតបូង មុ ំ
កូដ 

 
ចំៃៃួ្ប.ជ 
ស ុប(នក)់ 

អាយុ១២-
រ្កាម១៨ឆ្ន  ំ

វ៉ាកស់ាងំ្តវូ
កា (ដូស) 

ចំៃៃួ្កមុចក ់
វ៉ាកស់ាងំ 

ជំហាៃ 
 ទី្១ 

ជំហាៃ 
 ទី្២ 

25 រែតតតបូង មុ ំ 776,841 102,388 204,388 66 ➔    

2501 ្កុងសួង 152,246 4,561 36,262      

2502 ្សុកតបូង មុំ 154,403 24,091 41,322      

2503 ្សុកអូ រាងំឪ 86,043 10,497 23,266      

2504 ្សុក្កូចឆ្ម   179,414 11,633 48,182      

2505 ្សុកតំខប  35,670 12,813 9,122      

2506 ្សុកពញាខ្កក 88,672 18,131 25,626      

2507 ្សុករមមត់ 80,393 20,661 20,994      

 

ទ្ិៃនៃ័យខាងរលីផតល់រោយ្កសួងរសដឋកិចចៃិងហ ិញ្ាវតថុ (្បភពពី្កសួងខផៃកា ) 


