០១.ច្បោប់សព
ី� វី ិធានករទប់ស�ត់ករឆ�ងរលដលជំងឺកូវ ីដ-១៩ នង
ិ ជំងឺឆ�ងកចសហវនង
ិ ្របកបេដយេ្រគាះថា�ក់េផ្សងេទៀត
ជំពូកទី១ បទប្ប��តិទ
� ូេទ
ជំពូកទី២ វ ិធានករ្របយុទ�និងទប់ស�ត់ករឆ�ងរលដលៃនជំងឺកូវ ីដ-១៩
ជំពូកទី៣ េទសប្ប��តិ�
ជំពូកទី៤ ករអនុវត�ដូចគា�ចំេពះជំងឺឆ�ងកចសហវនិង្របកបេដយ្រគាះថា�ក់ធ�ន់ធ�រេផ្សងេទៀត
ជំពូកទ៥
ី អន�រប្ប��តិ�
ជំពូកទី៦ អវសនប្ប��តិ�

01. 2019 冠状病毒病（COVID-19）和其他烈性 且具有严重危害性传染病 防控传播措施法
01. The Law on preventive measures against the spread of Covid-19 and other Severe and Dangerous contagious
diseases
០២.អនុ្រកឹត្យេលខ ៣៧ អន្រក.បក ស�ីពីវ ិធានករសុខភិបាលេដីម្បទ
ី ប់ស�ត់ករឆ�ងរលដលៃនជំងឺកូវ ីដ-១៩ និងជំងឺឆ�ងកចសហវ
នង
ិ ្របកបេដយេ្រគាះថា�ក់ធ�ន់ធ�រេផ្សងេទៀត(០៣៧/០៣២១)
ជំពូកទី ១បទប្ប��តិទ
� ូេទ
ជំពូកទី២ ្របេភទៃនវ ិធានករសុខភិបាល
ជំពូកទ៣
ី ខ�ម
ឹ សរៃនវ ិធានករសុខភបា
ិ ល
ែផ�កទី១កេរធ�ីអនាម័យ ករវស់កេំ ដ ករពក់មា៉សនិងកររក្សោគមា�តសុវត�ិភាព
ែផ�កទី២ ករេធ�ីេសចក�ី្របកសសុខភាព ករយកសំណាកេទវ ិភាគរកេមេរគកូវ ីដ-១៩ ករេធ�ីចត�ឡស
ី ័ក
ករដក់ឲ្យដច់េដយែឡកេដីម្បទ
ី ទួលករព្យោបាល
ែផ�កទ៣
ី ករ្រគប់្រគង នង
ិ ចត់ែចងសកសពែដលមានផ�ុេកេមរគកូវ ីដ-១៩
ែផ�កទី៤ ករចក់វ៉ក់សង
ំ ករពរជំងឺកូវ ីដ-១៩

ជំពូកទី៤ វ ិធានករសុខភិបាេលផ្សេងេទៀត

ជំពូកទី៥ កៃ្រមទក់ទងនឹងករអនុវត�វ ិធានករសុខភិបាល
ជំពូកទី៦ េទសប្ប��តិ�
ជំពូកទី៧ ករអនុវត�ដូចគា�ចំេពះជំងឺឆ�ងកចសហវនិង្របកបេដយេ្រគាះថា�ក់ធ�ន់ធ�រេផ្សងេទៀត
ជំពូកទី៨អន�រប្ប��តិ�
ជំពូកទី៩អវសនប្ប��តិ�
០៣.អនុ្រកត
ឺ ូវ ីដ-១៩ (២៧០២២១)
ឹ ្យេលខ ២៧ អន្រក.បក ស�ព
ី វី ិធានករចត�ឡស
ី ័កេដីម្បទ
ី ប់ស�ត់ករឆ�ងរលដលៃនជំងក
ជំពូកទ១
ី បទប្ប��តទ
ិ� ូេទ
ជំពូកទី២ សមត�កិច�្រគប់្រគង
ជំពូកទី៣ វ ិធានករចត�ឡស
ី ័ក

ជំពូកទី៤ កៃ្រមទក់ទងនឹងករេធ�ីចត�ឡស
ី ័ក
ជំពូកទ៥
ី េទសប្ប��តិ�
ជំពូកទ៦
ី អន�រប្ប��តិ�
ជំពូកទី៧ អវសនប្ប��តិ�
០៤.អនុ្រកឹត្យេលខ ១២៩ អន្រក.បក ស�ីពីវ ិធានករសុខភិបាលេដីម្បទ
ី ប់ស�ត់ និងេឆ�ីយតបករឆ�ងរលដលជាអន�រជាតិៃនជំងឺ
េនតម្រចកេចញចូល
ជំពូកទី១ បទប្ប��តិទ
� ូេទ
ជំពូកទី២ សមត�កិច�្រគប់្រគង

ជំពូកទ៣
ី វ ិធានករសុខភបា
ិ ល
ជំពូកទី៤ កៃ្រមេសវ

ជំពូកទី៥ ទណ�កម�

ជំពូកទ៦
ី អវសនប្ប��តិ�

ឧបសម�័ន�

ព្រះរាជក្រម
នស/រកម/០៣២១/ Cote

េយីង

ព្រះករុណាព្រះបាទសេម្តចព្រះបរមនាថ នេរាត្តម សីហមុនី
សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ៖ខេមរារដ្ឋរាស្ត្រ oR Mansons

េខមរាជនា សមូរហាភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្ធិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា
ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
- បានទ្រង់យល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចកត្រកម្ពុជា
បានទ្រងយល់ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បានទ្រង់យល់ព្រះរាជំក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ស្តីពីការតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
-

បានទ្រងយល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិប៉ុនា ឆ្នាំ២០១៨

ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- = បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦

ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល
- = បានទ្រង់យល់ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦
ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្ហើតក្រសួងយុត្តិធម៌
- = បានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា

ប្រកាសឱ្យម្រើ
ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិង
ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

ន្ននុិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នាសម័យប្រជុំជាវិសាមញ្ញ
ថ្ងវ៉ូហីយដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ៖
១ / ៨

ចាប់
សីពី
វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល
Gd

+

53

ព

នជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ
ង

>

និងប្រកបេដាយរគ្រាះថ្នាក់

_ធ្ងន់ធ្ងរេផ្សេងេទៀត

២/៨

ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា១ ._ គោលបំណង
ច្បាប់នេះកំណត់អំពីវិធានការសុខាភិបាល វិធបានការរដ្ឋបាល និងវិធានការផ្សេងទៀតដែលត្រូវអនុវត្ត

ដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវំនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត សំដៅការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សុខភាពសាធារណៈ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
ព្រមទាំងភាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងជំងឺនេះ ចំពោះវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

មាត្រា២ ._ វិសាលភាព
ច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និ

ច

និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមការកំណត់របស់ក្រសួង
សុខាភិបាល។

ជំពូកទី២

វិធានការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩
Gu

មាត្រា៣ ._ វិធានការសុខាភិបាល
ក្នុងគោលដៅប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រាជរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិដាក់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់នានា មានជាអាទិ៍៖
- ការធ្វើអនាម័យ
- ការពាក់ម៉ាស
- ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម

- ការយកសំណាកទៅវិភាគរកមេរោគកូវីដ-១៩
- ការធ្វើចត្តាឡឺស័ក

- ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលការព្យាបាល
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩
- ការធ្វើសេចក្តីប្រកាសសុខភាព និង
un
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- វិធានការសុខាភិបាលផ្សេងទៀតដែលមានភាពចាំបាច់ ដើម្បីឆ្លើយតបនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល

ងឺកូវីដ-១៩។
ាន់និងចាំបាច់ ាជរ្ឋាភិបាលអាចប្រគល់សិទ្ធិដល់ក្រសួសួងសុខាភិបាល ដើម្បីដាក់ចេញនូវ
ញៈ

រ្សងថែមទៀត សំដៅទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។
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មាត្រា៤ ._ វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការេផ្សងេទឡៀត
រាជរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់ចេញជាបណ្តោះអាសន្ននូវវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀត ដែលមាន
ភាពចាំបាច់និងមានប្រយោជន៍ដើម្បីឆ្លើយតបឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ក្នុងការប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល

ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

=

នៃជំងឺកូវីដ-១៩ មានជាអាទិ៍៖
- ការរឺឹតត្បិតឬការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ
- ការរឺតត្បិតឬការហាមឃាត់ការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្តុំមនុស្សដែលសកម្មភាពនេះអាចបណ្តាលឱ្យមាន
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- ការហាមឃាត់ឬការកម្រិតការធ្វើសកម្មភាពការងារឬមុខរបរដែលជាហានិភ័យឬជាប្រភពនៃក igh

រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩
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បាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលមានភាពចាំបាច់ ដើម្បីឆ្លើយតបនិងទប់ស្កា

ង

។

ជំពូកទី៣
េទាសប្បញ្ញត្តិ
មាត្រា៥ ._ ទណ្ឌកម្ម

បុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាល វិបានការរដ្ឋបាល ឬ im នការផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបាន
ដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះ ដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នជំងឺកូវីដ-១៩
ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម
ជំងឺ
ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់នេះ។
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ការសម្រេចដាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះការបំពានវិធានការសុខាភិបាលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួង

សុខាភិបាល។ ការសម្រេចដាក់ពិន័យអន្តរការណ៍បំពោះការបំពានវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀត
ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលចេញវិធានការនោះ។
ការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍រំលត់បណ្តឹងអាជ្ញាចំពោះ បទល្មើសដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះ ។
ការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍មិននាំឱ្យរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល វិធានការរដ្ឋបាល
និងវិធានការផ្សេងទៀតដែលបានជាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះ ះឡើយ។ /

Y

ទទួលសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ "មន្ត្រីដែលម៉ាននីតិសម្បទាជានគរបាបាលយុត្តិ sis

ជ
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ស្ថាប័ន និងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ ដើម្បីបាត់ការតាមនីតិវិ

។

មាត្រា៦ ._ ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នងការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល
ការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល ដូចមានចែងក្នុងកឋា ខណ្ឌទី៣នៃមាត្រា៥នៃច្បាប់នេះ ជាសមត្ថកិច្ច
របស់ក្រសួង ស្ថាប័នដែលចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ វិញ្ញាបនបត្រឬឬលិខិតអអនុញ្ញាត។

បុគ្គលដែលមិនសុខចិត្តចំពោះការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលខាងលើ អាច ដាកំពាក្យប្តឹងតវ៉ាទៅរដ្ឋមន្ត្រី
ឬប្រធានស្ថាប់នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ក្នងរយៈពេល
សាមសិប
៣០()ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានសេបក្តី
សម្រេចស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះ។
៦=2.ៗ

ក្នុងករណីបុគ្គលនោះនៅតែមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រី ឬប្រធានស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច
ពាក់ព័ន្ធ បុគ្គលនោះអាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចក្នងរយៈពេល៦០(ហុកសិប)ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃ
ដែលទទួលបានសេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងតវ៉ា។
ការដាក់ពាក្យប្ដឹងតវ៉ារបស់បុគ្គលខាងលើ មិនមានអានុភាពផ្អាកការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់

ទណ្ឌកម្មនោះទេ។

មាត្រា៧._ បទេគចេវះពីការេធ្វីចត្តាឡីឺស័កឬេគចេចញពីទីកែន្លងេធ្វឹចត្តាឡីឺស័ក
អំពើគេចវេះ ះពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឬគេចចេញពីទីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចត្តាឡឺស័កដែល
កំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍តាមការកំណត់នៅក្នុង

អនុក្រឹត្យ។
ត្រូវផ្គន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី៦(ប្រាំមួយ )ខែ ទៅ ៣(បី)ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី២.០០០.០០០(ពីរ
លាន)រៀល ទៅ ១០.០០០.០០០(ដប់លាន )រៀល កាលបើអំពើខាងលើនេះបានបណ្តាលឱ្យមានការចម្លងជំងឺ

ស -១៩ ដល់អ្នកដទៃ។
ងព្យាបាល

A

ត្រឹត្តមពើន ុទ្ធទោលងក់ននគាតី១( យ
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៥/៨

ដែលកំណត់ដោយក្រសួង

ឆ្នាំទៅ ៥(ប្រាំ)ឆ្នាំ និងពិន័យ

ត្រូវផ្ដុន្ទាទោសដាក់
j

មានការចម្ល ង

៥(ប្រាំ)ឆ្នាំ

ទៅ ១០(

ប់ )ឆ្នាំ កាលបើអំពើខាងលើនេះបានបណ្តាលឱ្យ

១

មាត្រា៩ ._ បទចម្លងេដាយេចតនានូវsees វីដ-១៩ ដល់អ្នកដៃទ
អំពើចម្លងដោយចេតនានូវជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់ កដទៃ តាមគ្រប់មធ្យោបាយ ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ
ពី៥(ប្រាំ)ឆ្នាំទៅ ១០(ដប់)ឆ្នាំ។
ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី១០(
ដប់ )ឆ្នាំ ទៅ ២០(ម្ភៃ)ឆ្នាំ កាលបើអំពើខាងលើនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើង

ដោយមានការរៀបចំជាក្រុមឬអង្គការបាត់តាំង។
មាត្រា១០ ._ បទមិនេគារពវិធានការរដ្ឋបាល
ដោយមិនគិតដល់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដទៃទៀត អំពើដោយចេតនាមិនគោរពវិធានការរដ្ឋំបាល ដែល
បានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះ ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ពី១.០០០.០០០(មួយលាន)រៀល ទៅ

៥.០០០.០០០(ប្រាំលាន )រៀល។
ហី ន្ទាទោស ដាក់ពន្ធនាគារពី៦(ប្រាំមួយ )ខែ ទៅ ៣(បីបី )ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ពី២.០០០.០០០(ពីរលាន)
ot

ទាំ ១០.០០០.០០០(ដប់លាន)រៀល កាលបើអំពើខាងលើនេះបណ្តាលឱ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩
san ដទៃ។
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王 令
NS/RKM/0321/004
朕
诺罗敦．西哈莫尼国王陛下
虔诚信仰佛教、英明智慧、以宽容之心对待广大高棉国民
集合民意、维护柬埔寨和平、独立与领土完整
国民幸福安康、国家繁荣昌盛的伟大君主

- 参照柬埔寨王国宪法；
- 参照 2018 年 9 月 6 日签发的 NS/RKT/0918/925 号《关于组建柬埔寨王国政府》王
令；
- 参照 2020 年 3 月 30 日签发的 NS/RKT/0320/421 号《关于任命和调整柬埔寨王国政
府成员》王令；
- 参照 2018 年 6 月 28 日签发的 NS/RKM/0618/012 号关于颁布实施《内阁事务部组建
与运作法》王令；
- 参照 1996 年 1 月 24 日签发的 NS/RKM/0196/06 号关于颁布实施《成立卫生部法》
王令；
- 参照 1996 年 1 月 24 日签发的 NS/RKM/0196/04 号关于颁布实施《成立司法部法》
王令；
- 已阅柬埔寨王国总理洪森亲王递交的报告

颁布施行
于 2021 年 3 月 5 日召开的第六届国会特别会议上表决通过的《2019 冠状病毒
病（COVID-19）和其他烈性且具有严重危害性传染病防控传播措施法》，该法案于
2021 年 3 月 11 日召开的第四届参议院特别会议上审议并一致通过，全部内容如下：
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2019 冠状病毒病（COVID-19）和其他烈性
且具有严重危害性传染病
防控传播措施法
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第一章
一般规定
第一条：目的
本法规定了实施防控和消除 2019 冠状病毒病 COVID-19）和其他烈性且具有严
重危害性传染病的传播而采取的卫生措施、行政措施和其他措施，旨在保护人民生
命、公共卫生和公共秩序，以及最大程度地减少该传染病对柬埔寨王国社会和经济
领域产生的影响。
第二条：范围
本法依据卫生部规定，适用于柬埔寨王国防控 2019 冠状病毒病 COVID-19）和其
他烈性且具有严重危害性传染病的传播。

第二章
防控和消除 2019 冠状病毒病 COVID-19）传播的措施
第三条：卫生措施
为了在防控和消除柬埔寨王国内 2019 冠状病毒病 COVID-19）的传播，王国政府
有权采取各项必要的卫生措施，包括：
-

卫生防疫；
戴口罩；
保持社交安全距离；
采样检测和寻找 COVID-19 病毒；
检疫隔离；
隔离治疗；
接种 2019 冠状病毒病（COVID-19）疫苗；
健康信息申报；
应对和消除 2019 冠状病毒病（COVID-19）传播的其他必要卫生措施。

上述卫生措施的详细内容，由条例规定。
在紧急和必要情况下，王国政府可以授权卫生部采取其他补充的卫生措施，以及
时防控 2019 冠状病毒病（COVID-19）的传播。
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第四条：行政措施和其他措施
王国政府可以临时采取必要的，以及有利于及时应对防控和消除 2019 冠状病毒
病（COVID-19）传播工作的行政措施和其他措施，包括：
-

限制或禁止出行；

-

限制或禁止聚会和聚集人群，因该活动可能导致 2019 冠状病毒病（COVID19）的传播；

-

限制或禁止从事具有 2019 冠状病毒病（COVID-19）传播风险或属于传染源
的工作或职业活动；

-

封锁部分存在 2019 冠状病毒病（COVID-19）传播的区域或地方；

-

限制或禁止具有 2019 冠状病毒病（COVID-19）传播风险或属于传染源的商
品交易；

-

应对和消除 2019 冠状病毒病（COVID-19）传播的其他必要行政措施和其他
措施。

在紧急和必要情况下，王国政府可以授权有关主管部门、机构或机关采取上述措
施并确保上述措施的实施，以及时防控 2019 冠状病毒病（COVID-19）的传播。

第三章
处罚规定
第五条：处罚
任何人不遵守依照本法采取的防控和消除 2019 冠状病毒病（COVID-19）传播的
卫生措施、行政措施或其他措施，应当受到本法规定的处罚。
本法规定的处罚包括行政处罚和刑事处罚。
行政处罚包括：
- 吊销营业牌照、执照或经营许可证；
- 关停营业活动。
刑事处罚包括：
1

- 过渡性罚款 ；
- 罚金；
- 有期徒刑。
柬埔寨的过渡性罚款类似中国的行政罚款。根据柬埔寨法律规定，有关主管部门或机关行使处罚过渡性罚
款的权力。缴付过渡性罚款之后可免予刑事起诉，即主管部门或机关不立案移交法院。
1
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对处以过渡性罚款的其他相关违法行为，由条例规定。
对违反卫生措施的行为处以过渡性罚款的决定属于卫生部职权。对违反行政措施
或其他措施的行为处以过渡性罚款的决定属于出台该措施的部门、机构和机关的职
权。
缴付过渡性罚款免予本法规定的犯罪行为的刑事起诉。
缴付过渡性罚款不免除履行本法规定的卫生措施、行政措施和其他措施应尽的义
务。
自收到过渡性罚款决定之日起 30（三十）日之内，不愿缴付过渡性罚款的犯罪
人，主管部门、机构和机关有司法警察职权的官员应当立案移交法院，由法院依现行
诉讼程序处理。

第六条：实施行政处罚的主管部门、机构
本法第五条第三款规定的作出行政处罚的决定，属于颁发牌照、执照或许可证的
主管部门、机构的职权。
不服上述行政处罚决定的当事人，自收到该行政处罚决定之日起 30（三十）日之
内，可向有关主管部门部长或机构主席提交申诉书。
当事人仍不服有关主管部门部长或机构主席决定的情况下，当事人可在收到申诉
裁定书之日起 60（六十）日之内，向有管辖权的法院提出申诉。
上述当事人提出申诉，没有效力中止该行政处罚决定的执行。

第七条：逃避检疫隔离或逃离检疫隔离场所罪
逃避检疫隔离或在检疫隔离期间逃离卫生部或主管机关指定的检疫隔离场所的行
为，应依条例规定处以过渡性罚款。
上述行为导致 2019 冠状病毒病（COVID-19）传染给他人的，处 6（六）个月至 3
（三）年有期徒刑，并处 2.000.000（两百万）瑞尔至 10.000.000（一千万）瑞尔罚
金。

第八条：逃避治疗或逃离治疗场所罪
逃避接受必要的治疗或逃离卫生部指定的治疗场所或企图实施此行为，处 1
（一）年至 5（五）年有期徒刑，并处 5.000.000（五百万）瑞尔至 20.000.000（两
千万）瑞尔罚金。
上述行为导致 2019 冠状病毒病（COVID-19）传染给他人的，处 5（五）年至 10
（十）年有期徒刑。
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第九条：故意向他人传染 2019 冠状病毒病（COVID-19）罪
通过各种途径故意将 2019 冠状病毒病（COVID-19）传染给他人的行为，处 5
（五）年至 10（十）年有期徒刑。
上述行为若以团伙或有组织性进行的，处 10（十）年至 20（二十）年有期徒
刑。

第十条：不遵守行政措施罪
未计算其他犯罪行为在内，故意不遵守依本法规定而采取的行政措施的行为，处
1.000.000（一百万）瑞尔至 5.000.000（五百万）瑞尔过渡性罚款。
上述行为导致 2019 冠状病毒病（COVID-19）传染给他人的，处以 6（六）个月至
3（三）年有期徒刑，并处 2.000.000（两百万）瑞尔至 10.000.000（一千万）瑞尔
罚金。
上述行为致使公共卫生受到严重影响的，处 6（六）个月至 3（三）年有期徒
刑，并处 2.000.000（两百万）瑞尔至 10.000.000（一千万）瑞尔罚金。。

第十一条：妨碍措施实施罪
故意妨碍或阻碍依本法规定而实施的措施之行为，处 6（六）个月至 3（三）年
有期徒刑，并处 2.000.000（两百万）瑞尔至 10.000.000（一千万）瑞尔罚金。
上述行为导致 2019 冠状病毒病（COVID-19）传染给他人或严重影响公共卫生
的 ， 处 2 （ 二 ） 年 至 5 （ 五 ） 年 有 期 徒 刑 ， 并 处 5.000.000 （ 五 百 万 ） 瑞 尔 至
20.000.000（两千万）瑞尔罚金。

第十二条：主管机关的责任
主管官员违背本法律目的、滥用职权，导致他人自由权利、身体完整性受到侵犯
的或财产受到损坏的，须对其实施的行为负柬埔寨王国现行法律责任。

第十三条：免除刑事责任或减轻刑事责任的情形
实施本法第七条、第八条、第十条和第十一条规定的犯罪行为的任何人，如果此
人向卫生官员或主管官员通报信息，或给予各项必要合作，旨在及时防止 2019 冠状
病毒病（COVID-19）传播的，可免除刑事责任或获得减轻刑事责任。
上述免除刑事责任或获得减轻刑事责任，亦适合于实施本法第七条、第八条、
第十条和第十一条规定的犯罪行为人的家属向卫生官员或主管官员通报信息，或给予
各项必要合作，旨在及时防止 2019 冠状病毒病（COVID-19）传播的。

第十四条：其他刑法的适用
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若本法规定的犯罪行为在其他刑法中亦属于犯罪行为的，本法第三章规定的适用
条款不妨碍其他刑法的适用。

第四章
同样适用于其他烈性且具有严重危害性传染病
第十五条：本法规定的条款同样适用于其他烈性且具有严重危害性的传染病
本法规定的旨在针对 2019 冠状病毒病（COVID-19）的所有措施和处罚条款，应
当同样适用于其他烈性且具有严重危害性的传染病。本法实施范围内的其他烈性且具
有严重危害性传染病由卫生部确定。

第五章
附则
第十六条：本法施行前的规范性文件继续有效
本法施行前且不违反本法规定的旨在防控和消除新冠病毒传播的卫生措施、行政
措施和其他措施相关的所有规范性文件，应当继续有效和适用，直到有新的规范性文
件代替为止。

第六章
终则
第十七条：废止
所有与本法相抵触的规定，一律予以废止。
第十八条：立即施行
本法予以宣告立即施行。
佛历 2564 年鼠年三月十三日星期四
于金边市 2021 年 3 月 11 日
遵照御令并国王陛下之名
代元首

（签字）
赛聪 亲王
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PRL.2103.246
敬呈国王陛下批阅和签字
总理
（签字）
洪森 亲王
敬呈总理亲王
卫生部部长

司法部部长

（签字）

（签字）

蒙文兴

高 乐
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ROYAL KRAM
NS/RKM/0321/004
WE
Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Borom Neath NORODOM SIHAMONI,
faithful and devoted servant of the country, religion, nation and the Khmer people; protected
by Buddha and Indra; unifier of all Khmers; defender of independence, territorial integrity
and peace of Kampuchea; and happiness, freedom and prosperity of the Khmer people,
Preah Chau Krong Kampuchea Thipadei
-

Having seen the Constitution of the Kingdom of Cambodia,

-

Having seen the Royal Decree no. NS/RKT/0918/925 dated 6 September 2018 on the
Appointment of the Royal Government of the Kingdom of Cambodia,

-

Having seen the Royal Decree no. NS/RKT/0320/421 dated 30 March 2020 on the
Appointment and Revision of the Composition of the Royal Government of the Kingdom
of Cambodia,

-

Having seen the Royal Kram no. NS/RKM/0618/012 dated 28 June 2018 promulgating
the Law on the Organization and Functioning of the Council of Ministers,

-

Having seen the Royal Kram no. NS/RKM/0196/06 dated 24 January 1996
promulgating the Law on Establishment of the Ministry of Health,

-

Having seen the Royal Kram no. NS/RKM/0196/04 dated 24 January 1996
promulgating the Law on Establishment of the Ministry of Justice,

-

Having seen the proposal of Samdech Aka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime
Minister of the Kingdom of Cambodia
HEREBY PROMULGATE

The Law on preventive measures against the spread of Covid-19 and other Severe and
Dangerous contagious diseases adopted by the National Assembly on 5 March 2021 at the
extraordinary session of the sixth legislature and entirely reviewed and approved by the
Senate as to its form and legality on 11 March 2021 at the extraordinary session of the fourth
legislature, in which the whole content is as follows:
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ON
PREVENTIVE MEASURES AGAINST THE SPREAD OF COVID-19 AND OTHER SEVERE AND
DANGEROUS CONTAGIOUS DISEASES
CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- Purpose
This law sets forth health, administrative and other measures to be taken in order to
combat and prevent the spread of Covid-19 and other severe and dangerous contagious
diseases for the purpose of protecting people’s lives, public health, and public order, as well
as minimizing the impact of the spread of these contagious diseases on the social and
economic sectors in the Kingdom of Cambodia.
Article 2.- Scope
This law shall apply to the prevention of the spread of Covid-19 and other severe and
dangerous contagious diseases as determined by the Ministry of Health in the Kingdom of
Cambodia.
CHAPTER 2
COMBATTING AND PREVENTIVE MEASURES AGAINST THE SPREAD OF COVID-19
Article 3.- Health Measures
In order to combat and prevent the spread of Covid-19 in the Kingdom of Cambodia,
the Royal Government may impose necessary health measures including but not limited to
the following:
- sanitation;
- mask wearing;
- social distancing;
- sample collection for Covid-19 diagnosis;
- quarantine;
- isolation for treatment;
- Covid-19 vaccination;
- health declaration; and
- other health measures necessary to respond to and prevent the spread of Covid-19.
The details of the above health measures shall be determined by Sub-decree.
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In case of urgency and necessity, the Royal Government may delegate the authority
to the Ministry of Health to impose additional health measures in order to prevent the spread
of Covid-19 in a timely manner.
Article 4.- Administrative and Other Measures
The Royal Government may temporarily impose administrative and other measures
which are necessary and beneficial to respond in a timely manner to the combat against and
prevention of the spread of Covid-19 including but not limited to the following:
- restriction or prohibition of travel;
- restriction or prohibition of meeting and gathering of people which may cause the
spread of Covid-19;
- prohibition or restriction on business operations or professional activities which are
risky or the sources of the spread of Covid-19;
- lockdown of certain Covid-19 infected areas or places;
- restriction or prohibition of trade of goods which are risky or the sources of the
spread of Covid-19; and
- other administrative and other measures necessary to respond to and prevent the
spread of Covid-19.
In case of urgency and necessity, the Royal Government may delegate the authority
to ministries, institutions or competent authorities to take the above measures and to ensure
their implementation in order to prevent the spread of Covid-19 in a timely manner.
CHAPTER 3
PENALTIES
Article 5.- Punishments
Any person who infringes any health, administrative or other measures as
stipulated under this law aiming at combatting and preventing the spread of Covid-19 shall
be punishable under this law.
Punishments under this law include administrative and criminal punishments.
Administrative punishments include the following:
-

Suspension or revocation of the business license, certificate or permit;

-

Closure of business.

Criminal punishments include the following:
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1

-

Transactional fine ;

-

Monetary fine;

-

Imprisonment.

Other offenses which are subject to transactional fines shall be determined by a
Sub-decree.
Imposition of transactional fines for infringement of health measures shall be under
the authority of the Ministry of Health. Imposition of transactional fine for infringement of
administrative and other measures shall be under the authority of ministries, institutions and
competent authorities which have imposed such measures.
Payment of transactional fines extinguishes criminal action against offenses
stipulated under this law.
Payment of transactional fine shall not lead to exemption from obligations to comply
with health, administrative or other measures stipulated under this law.
In case where an offender refuses to pay a transactional fine within 30 (thirty) days
from the date of receipt of the decision on such transactional fine, an officer qualified as a
judicial police officer of concerned ministries, institutions and competent authorities shall
prepare the case and file complaint to a court in accordance with the procedures in force.
Article 6.- Ministries or Institutions Empowered to Impose Administrative Punishment
Imposition of administrative punishments as stipulated in paragraph 3 of Article 5
of this law shall be under the authority of the ministries or institutions which have issued the
licenses, certificates or permits.
Any offender who disagrees with such administrative punishment may appeal to
relevant minister or head of institution within 30 (thirty) days from the date of receipt of the
decision on such punishment.
In case where such offender still disagrees with the decision of the concerned
minister or head of institution, the said person may file a legal action to the competent court
within 60 (sixty) days from the date of receipt of the appeal decision.
The above recourses by the above person shall not have a suspensive effect on the
enforceability of the decision imposing such administrative punishment.
Article 7.- Offense of Avoiding the Quarantine or Escaping from a Quarantine Venue

1

Transactional fine shall be imposed by the competent authority who is authorized under this law. Payment of

the transactional fine will extinguish the criminal action against the offense.
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An act of avoiding the quarantine or escaping from a quarantine venue during a
quarantine period as determined by the Ministry of Health or competent authorities shall be
punishable by a transactional fine as determined by a Sub-decree.
It shall be punishable by imprisonment from 6 (six) months to 3 (three) years and
a monetary fine from 2,000,000 (two million) Riels to 10,000,000 (ten million) Riels, where
such act leads to the infection of Covid-19 to other people.
Article 8.- Offense of Avoiding Treatment or Escaping from a Treatment Venue
An act of avoiding a mandatory treatment or escaping from a treatment venue as
determined by the Ministry of Health or an attempt to commit this act shall be punishable by
imprisonment from 1 (one) year to 5 (five) years and a monetary fine from 5,000,000 (five
million) Riels to 20,000,000 (twenty million) Riels.
It shall be punishable by imprisonment from 5 (five) years to 10 (ten) years,
where such act leads to the infection of Covid-19 to other people.
Article 9.- Offense of Intentional Transmission of Covid-19 to other People
An act of intentional transmitting of Covid-19 to other people by any means shall be
punishable by imprisonment from 5 (five) years to 10 (ten) years.
It shall be punishable by imprisonment from 10 (ten) years to 20 (twenty) years,
where such act is committed by an organized group of people or an organized entity.
Article 10.- Offense of Infringement of Administrative Measures
Without taking into account other criminal offenses, an act of intentional
infringement of an administrative measure imposed in accordance with this law shall be
punishable by a transactional fine from 1,000,000 (one million) Riels to 5,000,000 (five
million) Riels.
It shall be punishable by imprisonment from 6 (six) months to 3 (three) years and
a monetary fine from 2,000,000 (two million) Riels to 10,000,000 (ten million) Riels, where
such act leads to the infection of Covid-19 to other people.

It shall be punishable by imprisonment from 2 (two) years to 5 (five) years and a

monetary fine from 5,000,000 (five million) Riels to 20,000,000 (twenty million) Riels,
where such act leads to serious impact on public health.
Article 11.- Offense of Obstruction of Measure Enforcement
An act of intentional obstruction or deterrence of the enforcement of a measure
imposed in accordance with this law shall be punishable by imprisonment from 6 (six)
months to 3 (three) years and monetary fine from 2,000,000 (two million) Riels to
10,000,000 (ten million) Riels.
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It shall be punishable by imprisonment from 2 (two) years to 5 (five) years and a
monetary fine from 5,000,000 (five million) Riels to 20,000,000 (twenty million) Riels, where
such act leads to the infection of Covid-19 to other people or serious impact on public health.
Article 12.- Liability of Competent Authorities
Any competent official who arbitrarily uses his or her authority in contradiction to the
purposes of this law and causes infringement of individual’s rights and freedom, physical
integrity or causes damage to property of another person shall be liable for his or her act in
accordance with the laws of the Kingdom of Cambodia.
Article 13.- Exemption or Mitigation of Criminal Liability
Any offender of Articles 7, 8, 10 and 11 of this law may have his or her criminal liability
exempted or mitigated if such offender provides relevant information to health or competent
officials or necessary cooperation useful for the timely prevention of the spread of Covid-19.
The above exemption or mitigation of a criminal liability shall also be applicable in case
where family members of the offender of Articles 7, 8, 10, and 11 of this law provides relevant
information to health or competent officials or necessary cooperation useful for the timely
prevention of the spread of Covid-19.
Article 14.- Application of other Criminal Laws
Application of the provisions in Chapter 3 of this law shall not prejudice the application
of other criminal laws where an act defined as an offense in this law also constitutes an
offense in other criminal laws.
CHAPTER 4
SAME APPLICATION TO OTHER SEVERE AND DANGEROUS CONTAGIOUS DISEASES
Article 15.- Same Application of all Provisions of this Law to other Severe and Dangerous
Contagious Diseases
All measures as well as penalty provisions of this law applicable for Covid-19 shall

apply mutatis mutandis to other severe and dangerous contagious diseases to be determined
by the Ministry of Health under the scope of this law.
CHAPTER 5
TRANSITIONAL PROVISION
Article 16.- Continuing Validity of Regulations Issued Prior to this Law
All regulations concerning health, administrative and other measures aimed at
combatting and preventing the spread of Covid-19, issued prior to the entry in force of this
law and which are not contrary to this law shall remain effective and enforceable until
otherwise replaced by other newly issued regulations.
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CHAPTER 6
FINAL PROVISIONS
Article 17.- Abrogation
Any provision contrary to this law shall be abrogated.
Article 18.- Urgent Declaration
This law shall be declared as urgent.
Phnom Penh, 11 March 2021
In His Majesty the King’s Name and by the Royal
Order
Acting Head of State

Signed and sealed
Samdech Vibol Sena Pheakdey SAY CHHUM
PRL.2103.246
Respectfully submitted to His Majesty the King for Signature
Prime Minister

Signed
Samdech Aka Moha Sena Padei Techo HUN SEN
Respectfully submitted to
Samdech Aka Moha Sena Padei Techo Prime Minister
Minister of Health

Signed
MAM BUNHENG
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Minister of Justice

Signed
KOEUT RITH

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
េលខ :ឆា/

ព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ឈាន

BPMN RS,

អនុក្រឹត្យ
ស្តីពី

វិធានការសុខាភិបាលដីម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវៃនជំងឺកូវីដ- ១៩
និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបេដាយ|គ្រោះថ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត
>

រាជរដ្ឋាភិបាល
- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រក ត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការ
តែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការ
-

តែងតាំង និងកែ សម្រួលសមាសភា ពរាជ័រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពជា
25a

2

9..3'

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមីថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល
-

ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណ រដ្ឋមន្ត្រី

1

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែល
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែល
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៣២១/០០៤ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ដែល

ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ /និងជំងឺធ្លងកាចសាហាវ
និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ អនក្រ.បចុ
ក ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧ ស្តីពីការរៀបចំ និង

ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការរៀបចំ និង

ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌

- យោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌
សេម្រច

ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ
១

មាត្រា១..
អនុក្រឹត្យនេះ កំណត់អំពីវិធានការសុខាភិបាលស្របតាមច្បាប់ប់ស្តឺពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ

ជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត សំដៅការពារអាយុជីវិតរបស់

ប្រជាពលរដ្ឋ សុខភាពសាធារណៈ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវ
ផលប៉ះពាល់នៃការធ្លងជំងឺនេះ បំពោះវិស័យសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
មាត្រា២ ..

អនុក្រឹត្យនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺធ្លង
កាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះ ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមការកំណត់របស់
ក្រសួងសុខាភិបាល។

ជំពូកទី២
ប្រេតេទៅនវិធានការសុខាភិបាល
មាត្រា៣ ..
ក្នុងគោលដៅប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ ជំងឺកូវីដ-១៩
A

ស

នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

វិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់នានាដែលត្រូវអនុវត្ត មានជាអាទិ៍៖
លិ

+

រំ

- ការធ្វើអនាម័យ និងការវាស់កំដៅ

- ការពាក់ម៉ាស
- ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពae និងសង្គម

- ការយកសំណាកទៅវិភាគរកមេរោគកូវីដ-១៩
- ការធ្វើចត្តាឡឺស័ក

- ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលការព្យាបាល
- ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩
- ការធ្វើសេចក្តីប្រកាសសុខភាព និង
- ការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែង សាកសពដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩។

ជំពូកទី៣
ខ្លឹមសារនៃវិធានការសុខាភិបាល
ផ្នែកទី១
ការេធ្វីអនាម័យ ការវាស់កំេដៅ ការពាក់ម៉ាស
និងការរក្សាគម្លាតសុវគ្ថិភាព
មាត្រា៤ ..

រាល់សហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឯកជន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម ត្រូវរៀបចំឱ្យមានការធ្វើអនាម័យដើម្បីសម្លាប់

មេរោគ ការវាស់កំដៅបុគ្គលម្នាក់ៗ ការពាក់ម៉ាស និងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់ការ

ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

បុគ្គលគ្រប់រូប ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការធ្វើអនាម័យដើម្បីសម្លាប់មេរោគ ការពាក់ម៉ាស និងការរក្សាគម្លាត
វត្ថិភាព នៅតាមទីសាធារណៈ ឬទីកន្លែងដែ
ន្លែង លមានការជួបជុំមនុស្ស ដើម្បីបង្ការការចម្លងឬការឆ្លងមេរោគ
សុវត្ថិភ
កូរី ដ-១៩។
2

Q

ស

3

re

យេ

ការពាក់ម៉ាស ត្រូវធ្វើជាកាតព្វកិ
និងនៅតាមទីកន្លែងដែលមានហានិភ័យនៃការច

ៗ2៤

មាត្រា៥ ..

តាមសកម្មភាពការងារ ឬស្ថានភាពមុខរបររបស់បុគ្គល
ការឆ្លុងមេរោគ កូវីដ-១៩។

ជ

2080

បុគ្គលដែលមានកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងទីកន្លែងដែលតម្រូវឱ្យមានការពាក់ម៉ាស ត្រូវកំណត់ដោយ

ក្រសួងសុខាភិបាល ដោយផ្អែកលើកម្រិតនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

រាល់សហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឯកជន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម ត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំបុគ្គលិក និងបុគ្គ

ខ

មាត្រា៦ .
ក

គ្រប់រូប ដែលចូលទៅទីកន្លែងរបស់ខ្លួន ឱ្យធ្វើអនាម័យដើម្បីសម្លាប់មេរោគ វាស់កំដៅ និងពាក់ម៉ាស តាមកា

កំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។
រាល់សហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឯកជំន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលដែលមិនធ្វើអនាម័យ
ដើម្បីសម្លាប់មេរោគ បុគ្គលដែលមានសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនលើសពី ៣៧,៥ (សាម សិបប្រាំពីរក្បៀសប្រាំ )
អង្សាសេ ឬបុគ្គលណាដែលមិនពាក់ម៉ាស ចូលក្នុង និង់ស្ថឺតនៅក្នុងទីកន្លែងរបស់ខ្លួនឡើយ។

មាត្រា៧..

ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភា ពបុគ្គល ត្រូវមានយ៉ាងតិច ១,៥០ ម៉ែត្រ (មួ យម៉ែត្រក្បៀសហាសិបសង់ទីទីម៉ែត្រ)
ហើយត្រូវអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ច នៅទីកន្លែងធ្វើការ
ទីតាំងអាជីវកម្ម ឬទីកន្លែងសាធារណៈនានាដែលមានមនុស្ស
SATS
ច្រើន តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុ ភិបាល
ក្នុងករណីដែលការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល មិនអាចធ្វើទៅបានដោយមូលហេតុ ជាអាទិ៍ សុខភាព
កាយសម្បទា សកម្មភាពការងារ ស្ថានភាពមុខរបរ ឬកាលៈទេសៈនៃសកម្មភាព បុគ្គលនោះត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ
ការធ្វើអនាម័យដើម្បីសម្លាប់មេរោគ និងការពាក់ម៉ាស។
a8

រាល់សហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឯកជន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម ត្រូវរៀបចំនៅ ក្នុងទីករ ន្លងរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាថា

2

Op

ក និងអតិថិជន អាចរក្សាបាននូវគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល នៅពេលរង់ចាំចូល និងពេលកំពុងស្ថិតក្នុង
ន្លែងរបស់ខ្លួន។ រាល់សហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឯកជន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម មិនត្រូវទទួលអតិថិជនលើសពីចំនួន

ដែឈឺរាច
អាចរក្សាបាននូវគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនៅក្នុងទីកន្លែងរបស់ខ្លួនឡើយ។

អ្នកទទួលខុសត្រូវត្តវក្នុងការរៀបចំការជួបផុំមនុស្ស ឬសកម្មភាពសង្គមដទៃទៀតជាអាទិ៍
កម្មវិធីសា
កម្មវិធីប្រពៃណី កម្មវិធីកីឡាឬកម្មវិធីកំសាន្ត ជាដើម ត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម ដោយត្រូវកកាត់បន្ថយ
ចំនួនអ្នកចូលរួមឱ្យនៅកម្រិតអប្បបរមា និងចៀសវាងការជួបជុំដែលមានលក្ខណៈ កៈ ករកកកុញ្ញ ទៅតាម
ការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ផ្អែកលើកម្រិតនៃការធ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩
YEG ..

វិធានដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៦ និងមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ក៏ត្រូវយកទៅអនុវ ត្តដូច ្តុផងដែរចំពោះ
ទីតាំង ឬគ្រឹះស្ថានសាធារណៈ ដើម្បីជាវិធានការការពារកុំឱ្យមានការចម្លងឬការធ្លងមេរ រោគកូវីដ-១៩
2

ផ្នែកទី២
ការេធ្វើរសចក្តីប្រកាសសុខភាព ការយកសំណាកេទៅៃវិភាគរកេមេរាគកូវីដ-១៩

ការេធ្វីចត្តាឡីស័ក ការដាក់ឱ្យ៖នៅដាច់រដោយែឡកេដីម្បីទទួលការព្យាបាល
មាត្រា៩..

ពលរដ្ឋខ្មែរ និងជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរពីបរទេសចូលលមក A ងព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបុគ្គល
ដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំ ំងឺកូវីដ -១៩ ឬជាមួយអ្នកដែលសង្ស័យថាមាន
ពា

ផ្ទុកមេរោគកូវីដ- ១៩ ត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសសុខភាពដោយបំពេញទម្រង់ប្រកាសសុខភាពដែលកំណត់ដោយ

អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាប់ផ្សេងទៀតតតាមការសាកសួររបស់មន្ត្រីសុខាភិបាល

ឬមន្ត្រីជំនាញមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

លើកលែងតែមានការកំណត់ផ្សេងពីនេះដោយក្រសួងសុខាភិបាល ពលរដ្ឋខ្មែរ និងជនបរទេសដែល
ធ្វើដំណើរពីបរទេសចូលមកក្នុងព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវផ្តល់លិខិតបញ្ជាក់សុខភាពដែលបញ្ជាក់ជាគ្មាន
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ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការធ្វើចត្តាឡីស័ក និង
លកំពុងស្ថិតក្នុងការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលការព្យាបាល។
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មេរោគកូវីដ-១៩ មានសុពលភាពរយៈពេល ៧២(ចិតសិបពីរ)ម៉ោង មុនពេលធ្វើដំណើរ ចេញដោយអាជ្ញាធរ
ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលខ្លួនស្ថិតនៅមុនពេលធ្វើដំណើរ ឬលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងទៀត
តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។
មាត្រា១០..
បុគ្គលគ្រប់រូបដែលស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម មានកាតព្វកិច្ចត្រូវផ្តល់វ សំណាកទៅវិភាគរក
មេរោគកូវីដំ-១៩ ដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលមានសមត្ថកិច្ច៖
- ពលរដ្ឋខ្មែរ និងជនបរទេស ដែលធ្វើដំណើរពីបរទេសចូលមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមគ្រប់
មធ្យោបាយ
បុគ្គលដែលត្រូវមន្ត្រីសុខាភិបាលសង្ស្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគ កូវីដ-១៩
- បុគ្គលដែលបានប៉ះ ពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ- ១៩
- បុគ្គលដែលបានប៉ះ :ពាល់ដោយប្រយោលជាមួយអ្នកមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ- ១៩

មាត្រា១១ .
ការធ្វើចត្តាឡឺស័ក ត្រូវអនុវត្តចំពោះរាល់ពលរដ្ឋខ្មែរ និងជនបរទេស ដែលធ្វើដំណើរពីបរទេសចូលមក
ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមគ្រប់មធ្យោបាយ និងបុគ្គលដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល
ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឬជាមួយអ្នកដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ លើកលែងតែមានការកំណត់
ផ្សេងពីនេះ ដោយក្រសួងសុខាភិបាល។
ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ត្រូវធ្វើនៅក្នុងទីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កណាមួយ ឬឬនៅលំនៅឋានរបស់បុបុគ្គលដែលត្រូវ
ធ្វើចត្តាឡីស័ក តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ឬរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានសមត្ថកិ ច្ច ដោយ

ផ្អែកកលើស្ថានភាពបុគ្គល ស្ថានភាពគ្រួសារ និងស្ថានភាពលំនៅឋានរបស់បុគ្គលដែលត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កនោ
មាត្រា១២ ..

ការធ្វើចត្តាឡីស័កពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ មានរយៈពេល ១៤ (ដប់បួន ) ថ្ងៃ លើកលែងតែមានការ
កំណត់ផ្សេងពីនេះដោយក្រសួងសុខាខាភិបាល។

មាត្រា១៣ .
ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចត្តា ង្តីស័ក បុគ្គលដែលធ្វើចត្តាឡីស័ក
ត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖
ដំ
១- គោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៅទីកន្លែងធ្វើចត្តាឡី
២- អនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាព ផ្នែកសុខាភិបាល

៤

3

m- គោរពតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីច ត្តាឡីស័ក
៤- មិនត្រូវចាកចេញពីទីកន្លែងធ្វើចត្តាទុnn ក ដោយគ្មានការអនុ
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តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល

2

៥- សហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីធ្វើការយកវត្ថុសំណាកទៅវិភាគរកមេរោគកូវីដ- ១៩ និង
៦- សហការក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសុខាភិបាល អំពីបុគ្គលដែលសង្ស្ស័យថាអាចមានជំងឺ
កូវីដ-១៩ ឬអ្នកដែលបានប៉ះ ពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឬអ្នក

ដែលត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក និងផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតតាមការចាំបាប់។

មាត្រា១៤..
បុគ្គលដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ- ១៩ ត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលការព្យាបាល
នៅទីកកន្លែងណាមួយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលការព្យាបាល អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវអនុវត្ត
កាតព្វកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖
១- គោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង! នៅទីកន្លែងព្យាបាល

២- អនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាល តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល
៣- ត្រូវគោរពតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យក្នុងការព្យាបាល
៤- មិនត្រូវចាកចេញពីទីកន្លែងព្យាបាល ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីសុខា ភិបាល
៥- ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីធ្វើការយកវត្ថុសំណាកទៅវិភាគរកមេរោគ កូវីដ-១៩ និង
៦- -សហការក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសុខាភិបាល អំពីបុគ្គលដែលសង្ស័យថាអាចមានជំងឺ
aie ១៩ ឬអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ និងផ្តល់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់។

ផ្អែកទី៣
ការគ្រប់គ្រង និងចាត់ែច៉ងសាកសពែដលមានផ្ទុកេមេរាគកូវីដ-១៩
មាត្រា១៥..

ក្នុងករណីដែលមានការសង្ស័យថាសាកសពអាចមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ /គ្រួសារសពត្រូវផ្តល់
កិច្ចសហការដល់មន្ត្រីតសុខាភិបាល ដើម្បីយកវត្ថុសំណាកពី សពយកទៅវិភាគរកមេរោគកូវីដ- ១៩។ ក្នុងអំឡុងពេល
រង់ចាំលទ្ធផលនៃការវិភាគ សាកសពត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងជាបណ្តោះ អាសន្ទរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ ក្នុងករណីដែលលទ្ធផលនៃការវិភាគវត្ថុសំណាកបញ្ជាក់ថា
សាកសពគ្មានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ នោះទេ ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវប្រគល់សាកសពឱ្យគ្រួសារសពដើម្បី
គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងបន្ត។
ការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងសាកសពដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួង
សុខាភិបាល ជោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតឺមានសមមត្ថកិច្ច ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យគ្រួសារសព
ជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងបាត់ចែងឡើយ។
ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្នកដទៃ សាកសពដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩

ត្រូវយកទៅបូជា ឬបញ្ចុះទៅតាមប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ ជំនឿសាសនា ប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាព

យ

ផ្នែកសុខាភិបាល រួមមានជាអាទិ៍៖ ការរៀបចំសាកសពតាមវិធានសុខាភិបាល ការដឹកជញ្ជូនសាកសព និង
ការកម្រិតចំនួនអ្នកចូលរួមនៅពេលបូជាឬបញ្ចុះសាកសព។
,ការបូជាសាកសពឬការបញ្ចុះ សាកសព ត្រូវធ្វើឱ្យបានធាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានបង្អង់

នៅទីក ន្លែងណាមួយតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិមានសមត្ថកិច្ច។ អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិមាន

សមត្ថកិច្ច ត្រូវរៀបចំឱ្យមានការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអន្ទិធាតុរបស់សាកសព ឬទីបញ្ចុះរបស់សាកសពដែល

មានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ ឱ្យបានច្បាស់លាស់។

ក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវធ្វើការណែនាំលម្អិតអំពីវិធានសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាកិបាលទាក់ទងនឹងការ
គ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងសាកសពដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ ដើម្បីបង្ការកុំឱ្យមានការចម្លងជំនឺកូវីដ-១៩
ដល់អ្នកដទៃ។
igre

ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩
មាត្រា១៦..

ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត។ ការបាក់វ៉ាក់សាំងការពារ
ជំងឺកូវីដ-១៩ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ត្រូវធ្វើឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ។
ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចត្រូវគ្វើឡើងជាចាំបាច់ចំពោះបុគ្គលមួយចំនួន ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពនៃការងារ
ឬស្ថានភាពនៃមុខរបររបស់បុគ្គលនោះ តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។
ក្នុងករណីចាំបាច់
ក្រសួងសុខាភិបាលអាចដាក់ចេញនូវវិធានការតម្រូវឱ្យអ្នកដំណើរជាជនបរទេស
ដែលធ្វើដណើរចូលមកក្នុងព្រ រាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវមានប័ណ្ណបញ្ជាក់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩
ពេញលេញ។ ការទទួលស្គាល់ប័ណ្ណបញ្ជាក់ពីការបាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ- ១៩ នេះ ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួង
សុខាភិបាល។
បុគ្គលដែលបានទទួលការបាក់វ៉ាក់សាសាំងត្រឹមត្រូវ
ំ
តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល អាចទទួលបាន
លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាម
តព្វកិច្ចតា វិធានសុខាភិបាលនានា ដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល។
ក្នុងករណីចាំបាច់ ក្រសួង សុខាភិបា លត្រូវចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការបាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩
@

eo

នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ជពកទ៤
+.

វិធានការសុខាភិបាលេផ្សងេទៀត
a

មាត្រា១៧ ..

ក្រសួងសុខាភិបាលអាចចេញសេចក្តីណែនាំលម្អិតអំពីការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនានា ដែលមាន
ចែងក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្ត។
“

ក្នុងករណីបន្ទាន់និងចាំបាច់ ក្រសួងសុខាភិបាលអាចដាក់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាលផ្សេងថែមទៀត
សំដៅទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីឌ- ១៩ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។

ជំពូកទី៥

កម្រៃទាក់ទងនឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល
មាត្រា១៨..
កម្រៃនានាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក

និងការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលការព្យាបាល

ព្រមទាំងកម្រៃផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាង
ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ។

ជំពូកទី៦
េទាសប្បញ្ញត្តិ
៦
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ត្រូវធ្វើការព្រមាន និងធ្វើការណែនាំដោយមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ចំពោះបុគ្គ
ដែលមិនអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាសដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៥ /ឬកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវ ភាពបុគ្គ

22a

មាត្រា១៩ ..

ដូចមានបែងក្នុងមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។ ក្នុងករណីនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដដែល ត្រូវ ន្ទាទោសជា
ពិន័យអន្តរការណ៍ពី ២០០.០០០ (ពីរសែន ) រៀល ទៅ 9.000.000 (មួយលាន ) រៀល។
ត្រូវធ្វើការព្រមាន និងធ្វើការណែនាំដោយមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ចំពោះ
ម

អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការជួបជុំមនុស្ស ឬសកម្មភាពសង្គមដទៃទៀត ដែលមិនគោរពវិធានការ
រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។ ក្នុងករណីនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើ
ល្មើសដដែល ត្រូវផ្ដន្ទាទោសជាពិន័យអន្តរការណ៍ពី ១.០០០.០០០(មួយលាន ) រៀល ទៅ ៥.០០០.០០០
(ប្រាំលាន) រៀល។
ក្រសួង ស្ថាប័ន ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច អាចសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលបន្ថែមដូចមាន
ចែងក្នុងមាត្រា៤ នៃច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺធ្លងកាចសាហាវនិង
ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ចំពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការជួបជុំមនុស្ស ឬសកម្មភាព

សង្គមដទៃទៀត ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសខាងលើ។

មាត្រា២០ ..

ត្រូវធ្វើការព្រមាន និងធ្វើការណែនាំដោយមន្ត្រីសុខាភិបាល ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ចំពោះសហគ្រាស
ឬគ្រឹះស្ថានឯកជន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម ដែលមិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងការពាក់ម៉ាស និងការរក្សាគម្លាត

សុវត្ថិភាព ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៦ និងមាត្រា៧ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។ ក្នុងករណីនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើស
ដដែល ត្រូវផ្តន្ទាទោសជាពិន័យអន្តរការណ៍ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) រៀល ទៅ 90.000.000 (ដប់

លាន) រៀល។

ក្រសួង ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច អាចសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលបន្ថែមដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៥ នៃ

ច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺធ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់
ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ចំពោះសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឯកជន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសខាងលើ។
មាត្រា២១ ..

ត្រូវផ្គន្ទាទោសជាពិន័យអន្តរការណ៍ពី 9.000.000 (មួយលាន) រៀលទៅ ៥.០០០.០០០ (ប្រាំលាន)
រៀល ចំពោះបុគ្គលដែលមិនសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាល ដើម្បីយកវត្ថុសំណាកទៅវិភាគរកមេរោគកូវីដ-១៩
ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១០ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។ ការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍នេះ មិនធ្វើឱ្យបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្ត
អំពើល្មើសនេះ រួចផុតពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការឱ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលយកសំណាកទៅវិភាគរកមេរោគកូវីដ-១៩ នោះទេ។
មាត្រា២២ .

ត្រូវផ្តន្ទាទោសជាពិន័យអន្តរការណ៍ពី 9.000.000 (មួយលាន
) រៀល ទៅ ៥.០០០.០០០ (ប្រាំលាន)
រៀល ចំពោះបុគ្គលដែលគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក ឬគេចចេញពីទីកន្លែងធ្វើចត្តា ឡឺស័កក្នុងអំឡុងពេល
ធ្វើចត្តាឡីស័ក តែមិនបានបណ្តាលឱ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្នកដទៃ។
អំពើគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក ឬគេចចេញពីទីកន្លែងធ្វើចត្តាឡឺស័កក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក

ដែលបានបណ្តាលឱ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់អ្នកដទៃ ត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមកថាខណ្ឌទី២ នៃមាត្រា ៧

នៃច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺធ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយ

គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត។
ត្រូវផ្តន្ទាទោសជាពិន័យអន្តរការណ៍ពី ៥០០.0០០ (ប្រាំបាំសែន ) រៀល ទៅ ២,000.000 (finns)

រៀល ចំពោះ បុគ្គលដែលធ្វើចត្តាឡឺស័ក ដែលមិនអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ច ដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី១ និងទី២ នៃ

មាត្រា១៣ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។

ការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ខាងលើនេះ មិនធ្វើឱ្យបុគ្គលដែលត្រូវ! ចត្តាឡីស័ក រួចផុតពីកាតព្វកិច្ច
&2)8

ក្នុងការធ្វើចត្តាឡីស័កឡើយ។
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មាត្រា២៣.

ត្រូវពិន័យអន្តរការណ៍ពី 90.000.000 (ដប់លាន) រៀល ទៅ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន)

រៀល ចំពោះអ្នកផ្តើមគំនិត ដឹកនាំ ណែនាំ ញុះញង់ បញ្ចុះបញ្ចូល .ឬជួយសម្រួលដោយចេតនា ដល់បុគ្គលដែល

(

ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កឱ្យគេចចេញពី ការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីចត្តាឡីស័ក ឬគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក
ឬ
ឬគេចចេញ
ពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័ក ក្នុងកររណីដែលការគេចចេញ្ញពីការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីចត្តាឡីស័ក ឬឬការគេចវេះពីការ
om gaia ឬការគេចចេញពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡឺស័ក មិនបានបណ្តាលឱ្យមានការចម្លងជំងឺកូវីដ- ១៩ ដល់អ្នក
ដទៃ។
មាត្រា២៤..

ត្រូវផ្តន្ទាទោសជាពិន័យអន្តរការណ៍ពី ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) រៀលទៅ 90.000.000 (ដប់លាន)
រៀល បំពោះ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលការព្យាបាល ដែលមិន

HSiggimagag ដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី១ និងទី២ នៃកថាខណ្ឌទី២ នៃមាត្រា១៤ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។
មាត្រា២៥..
ដោយមិនទាន់គិតដល់ទោសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានបែងក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានផ្សេងទៀត ត្រូវ
ផ្ដន្ទាទោសជាពិន័យអន្តរការណ៍ពី ៥.០០០.០០០ (ប្រាំលាន)) រៀលទៅ ២០.0០០០.០០០ (ម្ភៃលាន ) រៀល
ចំពោះ ះបុគ្គលដែលបានចាត់ចែងសាកសពដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-១៩ ល្មើសនឹងមាត្រា១៥ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។
មាត្រា២៦..
ត្រូវផ្តន្ទាទោសជាពិន័យអន្តរការណ៍ពី ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) រៀល ទៅ ៥០.០០០.០០០
(ហាសិបលាន ) រៀល ចំពោះគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជនទាំងអស់ ដែលមិនបានធ្វើការជូនដំណឹងបន្ទាន់ទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថា អ្នកជំងឺដែលកំពុងទទួលសេវាព្យាបាលនៅក្នុងត្រឹះស្ថានរបស់
ខ្លួនមានតម្រុយបញ្ជាក់ថាជាអ្នកជំងឺដែលគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក ឬកំពុងគេចចេញពីកន្លែង់ធ្វើចត្តាឡីស័ក។
មាត្រា២៧ ..

ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ដែលបានកំណត់ពីមាមាត្រា២១, ដល់មាត្រា២៦ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវកើនឡើង

ទ្វេដង ក្នុងករណីដែលអំពើល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តម្តងទៀត។

ការសម្រេចអំពីប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ក្នុងក រណីដែលអំពើល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តម្តងទៀត [Rims
យ៉ាងតិចទ្វេដងនៃប្រាក់ពិន័យដែលបានសម្រេចលើកមុន និងក្នុងកម្រិតអតិបរមានៃប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍
ដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ខាងលើ។
មាត្រា២៨ .

ការពិន័យអន្តរការណ៍ដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។
៨

ទម្រង់បែបបទនៃបង្កាន់ដៃពិន័យ និងការគ្រប់គ្រងប្រាក់ដែលបានមកពីការពិន័យអន្តរការណ៍ ត្រូវ
កំណត់ដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
មាត្រា២៩ ._

មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចតាមទំនើងចិត្តដោយរំលោភបំពានខុសពីគោលបំណង

នៃអនុក្រឹត្យនេះ បណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាព បូរណភាពរូបរាងកាយ ឬធ្វើឱ្យខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ
របស់បុគ្គលដទៃ ត្រូវទទួ លខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
មាត្រា៣០ ._

ចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចមានចែងក្នុងមាត្រា២១ និងមាត្រា២២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ

អាចត្រូវលើកលែងឱ្យរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវ = ឬទទួលបាននូវការសម្រាលការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ
ប្រសិនបើបុគ្គលនោះបានបង្ហាញប្រាប់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសុខាភិបាល ឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ច ឬបានផ្តល់
កិច្ចសហការចាំបាប់នានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ឱ្យបានទាន់
ពេលវេលា។
ការលើកលែងឱ្យរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលបាននូវការសម្រាលការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ
ខាងលើ ក៏ត្រូវយកទៅអនុវត្តផងដែរ ក្នុងករណីដែលក្រុមគ្រួសារនៃបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស ដែល
មានចែងក្នុងមាត្រា២២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ បានបង្ហាញប្រាប់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសុខាភិបាល ឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ច
ឬបានផ្តល់កិច្ចសហការចាំបាច់នានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជ័ងឺកូវីដ-១៩ ឱ្យ
បានទាន់ពេលវេលា។
មាត្រា៣១ .
ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិជំពូកទី៦ នៃអនុក្រឹត្យនេះ មិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត ក្នុង

ករណីដែលអំពើបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិដែលចែងក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ ជាបទល្មើសដែលបានបញ្ញត្តក្នុងច្បាប់

ព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត។

ជំពូកទី៧
ការអនុវត្តដូចគ្នាចំពោះជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបេដាយ

គ្រោះថ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងេទៀត
មាត្រា៣២ ._

វិធានការសុខាភិបាលទាំងឡាយ ព្រមទាំងទោសប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ ដើម្បីអនុវត្ត

ចំពោះជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវមានអានុភាពអនុវត្តដូចគ្នាចំពោះជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ

ផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ក្រោមវិសាលភាពអនុវត្តនៃច្បាប់ស្តីពីវិធានការ —

ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺធ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត។
ជំពូកទី៨

អន្តរប្បញ្ញត្តិ
មាត្រា៣៣ ..
រាល់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការសុខាភិបាលនានា ដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការធ្លង
រាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលមានមុនពេលអនុក
ល ្រឹត្យនេះចូលជាធរមាន ហើយដែលមិនផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ
ម

ត្រូវមានអានុភាពអនុវត្តបន្តរហូតដល់មានលិ ខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីមកជំនួស។
៩

ជំពូកទី៩
អវសានប្បញ្ញត្តិ
មាត្រា៣៤ ..

អនុក្រឹត្យលេខ
២៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីវិធានការចត្តាឡីស័កដើម្បីទប់ស្កាត់
ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍ និងជំនួសទាំងស្រុងដោយអនុក្រឹត្យនេះ។
បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

មាត្រា៣៥..
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុ កមីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្ត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ខាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ ងយុត្តិធម៌ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងនិនិងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័ន
ne ព័ន្ធ ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថៃ

ន ស

ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤

សេម្តចអគ្គមហ៊ិលីនាបតីតេរជា ហ៊ុន &8សន

បានយកសេចក្តីគោរពជម្រាបជូន
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី សូមហត្ថលេខា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌

ព
ម៉ម ប៊ុនហេង

េកីត រិទ្ធ

កែន្លងទទួល៖
- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា

- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

- ដូចមាត្រា៣៥
- រាជកិច្ច

- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

១០

យា

ព្រះ រាជាណាចត្រកម្ពុជា
ជាតិ

រាជរដ្ឋាភិធាលកម្ពុជា

សាសនា

ព្រាះមហាក្សត្រ

RO we 8,

sso: CN PROT. DE

អនុក្រឹត្យ
ស្តីពី

វិធានការចត្តាឡីស័កេដីម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩
កវី

១

រាជរដ្ឋាភិបាល
- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រក ត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការ
តែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការ
តែងតាំង និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាស
ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាស
ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាស
ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ អនក្រ.បក បុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការ
ប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២៤០ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការរៀបបំ និងការ
៦

ប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌
ហ៍

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៦៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការកំណត់ និងការ

គ្រប់គ្រងទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិ

បច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ

ប្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេភាគី

ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន និងច្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្រ នៅទូទាំងព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ២១២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខ
អាកាសចរស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- យោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងរដ្ឋមន្រ្រីក្រសួងយុត្តិធម៌

សេម្រច
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា១ .អនុក្រឹត្យនេះកំណត់អំពីវិធានការនានាទាក់ទងនឹងការធ្វើចត្តាឡីស័ក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល

នៃជំងឺកូវីដ-១៩ សំដៅការពារអាយុជីវិត និងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងបញ្ចៀសឱ្យបានជាអតិបរមា
នូវផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច។
មាគ្រា២ .-

មាត្រា៣ .ក្រសួងសុខាភិបាលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការចត្តាឡីស័ក
ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងព្រះ រាជាណាចក្រំកម្ពុជា។

ដើម្បីទប់ស្កា

D}3-

អនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅតាមច្រកចេញចូលនិងក្នុងផ្ទៃប្រទេសនៃ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

mi

uv

ក្នុងករណីចាំបាច់ ក្រសួងសុខាភិបា លត្រ្រូវសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិដែល មានការពាក់ ព័ន្ធ ក្នុងការអនុវត្តវិធានការចត្តាឡីស័កកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ជំពូកទី៣
វិធានការចត្តាឡីស័ក
មាត្រា៤ .ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ត្រូវអនុវត្តបំពោះរាល់ពលរដ្ឋខ្មែរ

និងជនបរទេស ដែលធ្វើដំណើរពីបរទេសចូលមក

ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមគ្រប់ម| ធ្យាបាយ និងបុគ្គលដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល
ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ- ១៩ ឬជាមួយអ្នកកដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ- -១៩។
សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ និងជនបរទេទសដែលធ្វើដំណើរពីបរទេសចូលមកក្នុងព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា ការធ្វើ
ក
ចត្តាឡីស័កត្រូវធ្វើនៅក្នុងមណ្ឌលចត្តា ឡឺស័កណាមួយដែលកំ ណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ឬទី
ឬ កន្លែងណាមួយ
ផ្សេងទៀតតាមការកំណត់របស់ក្រ៖ សួងសុខាភិបាល ឬដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ច។
សម្រាប់បុគ្គលដែលបានប៉ុះ ពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ- ១៩ ឬជាមួយអ្នក
ដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ- -១៩ ការធ្វើចត្តាឡីស័កអាចធ្វើនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័កណាមួយ ឬនៅ
លំនៅឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះ ឬទីកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀត តាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬ
រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ច
កិច្ច 1 ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពបុគ្គល ស្ថានភាពគ្រួសារ និងស្ថានភាព
លំនៅឋានរបស់បុគ្គលដែលត្រូវធ្វើចត្តាឡឺស័កនោះ។
មាត្រា៥ ._

រយៈពេលនៃការធ្វើចត្តាឡីស័ក ត្រូវកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល។
មាត្រា៦ ._

ក្នុងការធ្វើចត្តាឡីស័ក បុគ្គលដែលធ្វើចត្តាឡីស័ក ត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖
១- អនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានការសុខាភិបាលដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល
២- មិនត្រូវចាកចេញពីទីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័ក ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីចត្តាឡីស័ក

៣- សហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីធ្វើការយកសំណាកទៅវិភាគរកមេរោគកូវីដ- -១៩

៤- សហការក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសុខាភិបាល អំពីបុគ្គលដែលសង់័យថ៉ាអាចមានជំងឺ
កូវីដ-១៩ ឬអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឬ
អ្នកដែលត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក និងផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតតាមការចាំបាប់។
បែបបទ និងនីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ត្រូវកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល។

ជំពូកទី៤

កម្រៃទាក់ទងនឹងការេធ្វីចត្តាឡីស័ក
មាត្រា៧ .-.

កម្រៃនានាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័ស័ក ត្រូវកំណត់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
ជំពូកទី៥
េទាសប្បញ្ញត្តិ
មាត្រា៨ .-

ត្រូវពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ពី 9.000.000 (មួយលាន) រៀល ទៅ ៥.០០០.០០០ (ប្រាំលាន)
រៀល ចំពោះបុគ្គលដែ លគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័កតាមការកំណត់ក្នុងមាត្រា៤ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។
មាត្រា៩.-

ត្រូវពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ពី 9.000.000 (មួយលាន) រៀល ទៅ ៥.០០០.០០០ (ប្រាំលាន)
រៀល បំពោះបុគ្គលដែលគេចចេញាពីទីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័ក ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក ដូចមានចែងក្នុង
មាត្រា៦ ចំណុច ២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ។
មាត្រា១០ .-

ត្រូវពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ពី ១ .០០០.០០០ (មួយលាន) រៀល ទៅ ៥.០០០.០០០ (ប្រាំលាន)
រៀល ចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើចត្តាឡីស័ក ដែលមិនសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាល ដើម្បីយកសំណាកទៅ
វិភាគរកមេរោគកូវីដ-១៩ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៦ ចំណុច ៣ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ។ ការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍នេះ មិនធ្វើឱ្យបុគ្គលដែលត្រូវធ្វើបត្តាឡីស័ករួចផុតពីកាតព្វកិកិច្ចក្នុងការឱ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលយកសំណាក
ទៅវិភាគរកមេរោគកូវីដ-១៩ នោះទេ។

មាត្រា១១ .-

ត្រូវពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ពី ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) រៀលទៅ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន)
រៀល ចំពោះអ្នកផ្តើមគំនិត ដឹកនាំ ណែនាំ ញ្ញះញង់ បញ្ចះបញ្ចល ឬជួយសម្រួលដោយចេតនា ដល់បគ្គល
ow

នា

ដែលត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កឱ្យគេចចេញពីការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីចត្តាឡឺស័ក ឬគេចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក ឬ
a

ផៅ
សិ

A

al

គេចចេញពីកន្លែងធ្វើចត្តា
ឡីស័ក។
ស
7

មាត្រា១២ .-

ត្រូវពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ពី ១០.០០០.០០០ (ដប់លាន) រៀលទៅ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិបលាន)
រៀល ចំពោះគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជនទាំងអស់ ដែលជួយលាក់បាំង និងមិនបានធ្វើការជូនដំណឹងបន្ទាន់
ទៅក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញថា អ្នកជំងឺដែលកំពុងទទួលសេវាព្យាបាលនៅក្នុងត្រឹះស្ថានរបស់
ខ្លួនមានតម្រុយបញ្ជាក់ថាជាអ្នកជំងឺដែលគេចវេះពីពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក ឬកំពុងគេចចេញពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡឺស័ក។
ព

មាត្រា១៣ .ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ដែលបានកំណត់ពីមាត្រា៨ ដល់មាត្រា១២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវកើនឡើងទ្វេដង
ក្នុងករណីដែលអំពើល្មើសត្រូវបា នប្រព្រឹត្តម្តងទៀត។
មាត្រា១៤ .នីតិបុគ្គលអាចត្រូវប្រកាសថា ត្រូវទទួល 1ខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងមាត្រា៤២

(ការទទួលខុសត្រូវព្រុហ្មទណ្ឌរបស់នីតិបុគ្គល) ) នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ចំពោះ បទល្មើសដែលមានចែងក្នឹងម្ចាត្រា១១
នៃអនុក្រឹត្យនេះ។ នីតិបុគ្គលត្រូវផ្តន្ទា[ ទាសពិន័យជាប្រាក់ពី, ១០.០០០.០០០ (HUMANS) រៀល ទៅ
0.000.000 (ហាសិបលាន) ) រៀល ព្រមទាំងទោសបន្ថែមមួយ ឬច្រើនដួចមានចែងក្នុងមាត្រា១៦៨
(ទោសបន្ថែមអនុវត្តចំពោះ នីតិបុគ្គល) ង
ក្នុងករណីនេះ ម ន្តឺសុខាភិបាល័ដែលមាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ ត្រូវកសាងសំណុំរៀងបញ្ជនទៅតុលាការ ដើម្បីបាត់ការតាមនីតិវិធីជាធរមាន។
មាត្រា១៥.-

ការបង់ប្រាបាក់ពិន័យយអន្ត រការណ៍ដូចមានបែងក្នុងជំពូកទី៥ នៃអនុក្រឹត្យនេះ មិនធ្វើឱ្យបុគ្គលដែលត្រូវ
Hom gain រួចផុតពីកាត ព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើចត្តា ឡីស័កឡើយ។
&

មាត្រា១៦ ..

ក្នុងកូរណីបុគ្គ លដែ៉ែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសដូចមានចែងពីមាត្រា៨ ដល់មាត្រា១២ នៃអនុក្រឹត្យនេះ មិនបាន
បង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការណ៍ក្នុងរយៈ ពេល ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ទៃទទួលសេចក្តីសម្រេច្ចស្តីពីការ
ពិន័យអន្តរការណ៍ ម ន្តីសុខាភិបាលដែលមាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុត្តិធម៌ ត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូន
ទៅតុលាការ ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីជាធរមាន។
មាត្រា១៧.-

មន្ត្រីមានសម ត្ថកិ giដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចតាមទំនើងចិត្តដោយរំលោភបំពាន ខុសពីគតោលបំណង
នៃអនុក្រឹត្យនេះ ហើយប ង្កការប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយ ឬការខ្ញូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដទៃ ត្រូវ

ទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើ ដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្ត ស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា។
មាត្រា១៨.-

ការពិន័យអន្តរការណ៍ដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ ជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុសួង សុខាភិបាល។
ៗ»

យអន្តរការណ៍ ត្រូវកំណត់
ទម្រង់បែបបទនៃបង្កាន់ដៃពិន័យ និងការគ្រប់ត្រងប្រាក់ដែលបានមកពីការ ពិន័យអន្តរក
ដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច កិច្ច និ និងហិរញ្ញវត្ថ។
មាត្រា១៩.-

ការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិជំពូ ទី៥ នៃអនុក្រឹត្យនេះ មិនរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត ក្នុក្នង
ករណីដែលអំពើបំពានលើបទប្បញ្ញ គ្តដែលចែងក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ ជាបទល្មើសដែលបានបញ្ញត្តក្នុងច្បាប់ព្រហ្ម-

ទណ្ឌផ្សេងទៀត។
មាត្រា២០ .-

បចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចមានបែងក្នុងមាត្រា៨ មាត្រា៩ និងមាត្រា១១ នៃអនុក្រឹត្យ
នេះ នឹងអាចត្រូវលើកលែងឱ្យរួចផុតពីការទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ ប្រសិនបើបុគ្គលនោះ បានបង្ហាញប្រាប់
ព័ត៌មានដល់ មន្ត្រីសុខាភិបាលឬឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ច ឬបានផ្តល់កិច្ចសហការចាំបាច់នានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុង
ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ការលើកលែងឱ្យរួចផុតពីការទទួលពិន័យអន្តរការណ៍នេះ ក៏ត្រូវយកទៅអនុវត្តផងដែរ ក្នុងករណីដែល
ក្រុមគ្រួសារនៃបុគ្គលដែលត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កហើយដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើស ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា៨
មាត្រា៩ និងមាត្រា១១ នៃអនុក្រឹត្យនេះបានបង្ហាញប្រាប់ព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសុខាភិបាល ឬមន្ត្រីមានិសមត្ថកិច្ច ឬ

បានផ្តល់កិច្ចសហការចាំបាច់នានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។
ជំពូកទី៦

អន្តរប្បញ្ញត្តិ
មាត្រា២១ ._

បទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងឡាយណាដែលមានមុនអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវបន្តមានអានុភាពអនុវត្តរហូតដល់មាន
បទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីមកជំនួស។
ជំពូកទី៧
អវសានប្បញ្ញត្តិ
មាត្រា២២ ..

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។
a

ប

a

មាត្រា២៣ ..

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួង និងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័ន
ក
អនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះ តាមភារកិច្ចរៀងខ្លន ចាប់ពីថ្ងៃបុះហត្ថលេខាតទៅ។

េតេជា ហ៊ុន សែន
បានយកសេចក្តីគោរពជម្រាបជូន
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី សូមហត្ថលេខា

រដ្ឋមន្ត្រីត្រសួងសុខាភិបាល

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌

$
ម៉ម ប៊ុនហេង

េកីត រិទ្ធ

កែន្លែងទទួល៖
- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
- អគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា
- អត្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា

- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ដូចមាត្រា២៣
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

៥

MEI លេខ ៧១

០១៥

សប្ដាហ៍ទី ៤

រាជកិច្ច ទំព័រ ៧៦៨៦
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ព្រាះរាជាណាចត្រកម្ពុជា
រាជរដ្ឋាភិចាលកម្ពុជា
OCIN.

YF.

បា

សាសនា

្រាះមហាក្សត្រ

Pi Po MOP? RS, SB,

athe
ae Ha

អនុក្រត្យ
2

វិឆានការសុខាភិបាលេដីម្បីទប់ស្កាត់និងរឆ្លើយតប
>

+

J

ការឆ្លងរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺរនៅតាមចប្រកេចញចូល
រាជរដ្ឋាភិបាល
- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជំក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៣/៩០៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការ

តែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២១៣/១៣៩៣ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការ
កែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើ
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាស

ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្ហើតក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៦៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧ A ការរៀបបំនិងការ
ប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
=e
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ជាតិ

កំពង់ផែសមុទ្រ នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ២១២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែក
សន្តិសុខអាកាសចរស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

- បានទទួលការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី៤ ieee

ទី១៥ លេខ ៧១

សប្ដាហ៍ទី ៤ ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា
ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

រាជកិច្ចទំព័រ ៧៦៨៧

សេម្រប
ជំពូកទី១
បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ
មាត្រា១ .អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងកំណត់អំពីវិធានការសុខាភិបាលអនុវត្តដោយមន្ត្រីចត្តាឡឺស័ក ដើម្បី
ទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈដែលជាភង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិ នៅតាម

ច្រកចេញចូល។
មាគ្រា២..

អនុក្រឹត្យនេះមានគោលដៅ៖
-

ពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងលើគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈដែលជាកង្វល់ជាតិ

និងអន្តរជាតិ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់សុខភាពសាធារណៈ
- ចាត់វិធានការសុខាភិបាលជាបន្ទាន់ ក្នុងករណីមានគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈ

ដែលជាកង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិ ដើម្បីការពារសុខភា ៧ប្រជាជំន
- ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាតិនិងអន្តរជាតិ តាមរយៈយន្តការត្រួតពិនិត្យ
តាមដាន និងឯយតម្លៃ លើគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ ចំពោះសុខភាពសាធារណៈ ដែលជាកង្វល់ជាតិ
និងអន្តរជាតិ។

មាត្រា៣.អនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងអនាម័យ អនុវត្តចំពោះគ្រប់អ្នកដំណើរដែលសង្ស្ស័យ
ថាអាចចម្លងជំងឺ ដែលចេញចូលតាមច្រកកទ្ធារអន្តរជាតិ ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេភាគឺ ច្រក
ទ្វារតំបន់ព្រំដែន និងច្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្រ នៅទូទាំងព្រះ រាជាណាបក្រកម្ពុជា។ ចំពោះ យានដឹកជំញ្ជូនដែល
សង្ស្ស័យថ៉ាអាចចម្លងជំងឺ ដែលចេញបចូលតាមច្រកទ្វារខាងលើនេះ នឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យផ្នែកអនាម័យនិងការ
ចម្លងរោគដោយមន្ត្រីចត្តាឡីស័ករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងករណីដ៉ែលមានការផ្ទុះការរាត ត្បាតជំងឺធ្លងក្នុង

ប្រទេសឬអន្តរជាតិ។
មាត្រា៤ .-

វាក្យសព្ទបច្ចេកទេសដែលប្រើក្នុងអ
មួយអនុក្រឹត្យនេះស្រាប់។

មាត្រា៥ ,.

ក្រសួងសុខាខាភិបាលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការបាត់វិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់និងផ្លើយឺតប
គ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈ ដែល់ជាកង្វល់ជាតិនិងអន្តរជាតិ នៅតាមច្រកចេញចូលក្នុង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។កនុ

សប្តាហ៍ទី ៤ ថ្ងៃទី ២៧ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

រាជកិច្ច ទំព័រ ៧៦៨៨

|

ឆ្នាំទី ១៥ លេខ ៧១
ក្នុងការអនុវត្ត

ជំពូកទី៣
វិធានការសុខាភិបាល
មាត្រា៦ .-

3

ល់ព័ត៌មាន និងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល។ ក្នុងករណីចាំបាច់ មន្ត្រីចត្តាឡីស័កត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល
ទៈ

5

ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវចាត់តាំងមន្ត្រីជំនាញចត្តាឡីស័ក ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ តាមដាន វាយតម្លៃ

ៅដាច់ដោយឡែក ឬការបង្ការវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងៗ
ក
ពាះម្នកដំណើរនិងភារីនៃយានដឹកជញ្ជូននូចជា ការដាក់ឲ្យន

ឃា =,
sce

ក្នងគោលបំណងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់សុខភាពសាធារណៈ
ល់ជាតិនិងអន្តរជាតិ។

ដែលជា

នីតិវិធីនៃការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលរបស់មន្ត្រីចត្តាឡីស័ក ត្រូវកំណត់! ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងសុខាភិបាល។

ជំពូកទី៤
កៃម្រេសវា
>

មាត្រា៧ .កម្រៃសេវាត្រួត ពិនិត្យនិងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល

ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាង

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

មា្រត៨.- ថ�ី

អ្នកដំណើរឬការីនៃយានដឹកជញ្ជូនណាដែលគេចវេះ មិនឱ្យមន្ត្រីចត្តាឡីស័កធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ឬមិន

សហការជាមួយនឹងមន្ត្រីចចត្តាឡី រឹកក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ឬមិនបំពេញតាមបែបបទដ៉ែលមាន
០០០ 000
១ ល់
កំណត់ក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទទួលលពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ពី ២០០០០០(ពីរសែន)រៀលដ
(១លាន ន)រៀល ទៅតាមទំហំនៃបទល្មើស និងតម្រូវឱ្យអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល។

ការទទួលពិន័យអន្តរការណ៍នេះមិនធ្វើឱ្យជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួបផុតពីការទុ
ព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានឡើយ។
ជនណាដែលក្លែងបន្លំឯកសារពាក់ព័ន្ធសុខភាព

ក្នុងគោលបំណងគេចវេះ ក

ចត្តាឡីស័ក ត្រូវផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន៕ររិវុ/
៣

ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

ឆ្នាំ ទី១៥ លេខ ៧១ fuming ៤ ថ្ងៃថ្ងទី ២
a

រាជកិច្ច ទំព័រ ៧៦៨៩

ae

saruthtnugnshyritsunsng នមិនព្រមអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃកឋាខណ្ឌខាងលើ
មន្ត្រីចត្តាឡី ឹកត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីបដិសេធភារចេញចូលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
a

BYSVE .-

មន្ត្រីចត្តាឡឺស័កណាមួយពុំគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃអនុក្រឹត្យនេះ

ត្រូប្រៃឈមនឹងវិជានការរដ្ឋបាល

ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជំពូកទី៦
អវសានប្បញ្ញត្តិ
មាត្រា១០ .បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។
មាត្រា១១ .រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី = = រដ្ឋមន្ត្រីក្រ រួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ , រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
សុខាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ = រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួង និងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវទទួល

បន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។/#
rot
“$= ២ “” ““

ihisinamsaip¢h shanties AND
ae

កន្លែងទទួល :
- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសកា
- អគ្គលេខាធិការវាជរដ្ឋាកិបាល

- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ធកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ដូចមាត្រា១១
- រាជកិច្ច

- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

.

ឆ្នាំ២០១៥

សប្តាហ៍ទី ៤ ថ្ងៃទី២៧ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

ទី១៥ លេខ ៧១

og

រាជកិច្ច ទំព័រ ៧៦៩០

ឧបសម្ព័ន្ធ

យ
នៃអនុត្រឹត្លខ

OWA.

ឆ្នាំ២០១៥

អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី Orr be = on
យ

ន្យ

ស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលរដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបការឆ្លំវីរាលដាល
ជាអន្តរជាតិៃនជំងឺរនៅតាមប្រកេចញ្ចចូល

និយមន័យៃនវាក្យសព្ចបេច្ចកេទស
_ ច្រកចេញចូល សំដៅដល់ទីតាំងឬកន្លែងដែលមានការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គភាពចម្រុះ ដើម្បីពិនិត្យមើលការ
1c

aaa

©

ចេញបូលព្រះរាជាណាបក្រកម្ពុជា ជាលក្ខណៈ អន្តរជាតិ និងសកម្មភាពរបស់អ្នកដំណើរជាតិនិងអន្តរជាតិ
មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន នៅតាមប្រកទ្វារអន្តរជាតិ ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេកាគី ច្រកទ្វារ
តំបន់ព្រំដែន និងច្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្រនៅទូទាំងព្រះ រាជាណាបក្រកម្ពុជា។ ការកំណត់និយមន័យនៃច្រក
ទ្វារនីមួយៗខាងលើនេះ គឺគឺមានចែងក្នុងជំពូកទី២និងជំពូកទី៣នៃអនុក្រឹត្យលេខ៦៨ អនក្រ.បក្រចុះថ្ងៃទី៩
De
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ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការកំណត់និងការគ្រប់គ្រងទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិ [Ag
ដែនអន្តរជាតិ ប្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេភាគឺ ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន និងប្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្រនៅទូទាំងព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជា។
យានដឹកជញ្ជូន សំដៅដល់យន្តហោះ

នាវា រជ័ភ្លើង យានផ្លូវគោក ឬយានដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើ

ដំណើរជាអន្តរជាតិ។

- imsminaana សំដៅដល់របៀបចាត់ការដើម្បីបង្គារទប់ស្កាតំការរាលដាលនៃជំងឺឬការចន្លងរោត។

ចត្តាឡីស័ក

សំដើងល់ការវតបន្តឹងសកម្មតាពឬការញែកចេញដោយប្អ

on
a2

សង្ស័យថាមានជំងឺធ្លង។/»)

ព្រាះ រាជាណាចត្រកម្ពុជា

ជាតិ
រាជរដ្ឋាភិងាលកម្ពជា
លខ : OS

សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
AASRe Ke

Raps 2

អនុក្រត្យ
ស្តីពី
ការែកសម្រួលមាត្រា៨ វនៃអនុក្រឹត្យលខ១២៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា
ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលេដីម្បីទប់ស្កាត់ និងរឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាល

ជាអន្តរជាតិៃនជំងឺរនៅតាមច្រកេចញចូល
រាជរដ្ឋាភិបាល
- _បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការ
តែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្ដីពី
ការតែងតាំង និងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុំនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែល
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបបំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែល
ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៦៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧ ស្តីពីការរៀបចំ និង
ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៦៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០១ ស្ដីពីការកំណត់និងការ
គ្រប់គ្រងទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិ one រព្រំដែនអន្តរជាតិ ច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេភាគី
ច្រកទ្វារតំបន់ព្រំដែន និងច្រកទ្វារកំពង់ផែសមុទ្រ នៅ ទូទាំាំងព្រ រាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ២១២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៥ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង
សន្តិសុខអាកាសចរស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រក ម្ពជា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១២៩ អនក្រ.បក ចុះ ថ្ងៃទី១៧
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការ
បាន
នលក
ន្តជិនៃមិនឺនៅតាមព្រឹកចេញចូល
- យោងតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
ពុ
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សេម្រច
មាត្រាមួយ .មាត្រា៨ នៃអនុក្រឹត្យលេខ១២៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ Mhimsmi
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សុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបការឆ្លងរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញចូល ត្រូវបាន
នា

មា្រត៨.-ចស់

អ្នកដំណើរ ឬការីនៃយានដកជញ្ជូន ដែលគេចវេះមិនឱ្យម ន្ត្រីចត្តាឡីស័កធ្វើការត្រួតពិនិត្យ
ឬមិនសហការជាមួយនឹងម ន្តីចត្ថាឡីស័កក្នុងការអនុវត្តានការសុខាភិបាល ឬមិនបំពេញតាមបែបបទ
ដែលមានកំណត់ក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ១២៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីវិធានការ

សុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបការធ្លងរាលដាលជាអន្តរជាតិនៃជំងឺនៅតាមច្រកចេញាចូល ត្រូវ
ទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ពី 9.000.000 (មួយលាន) រៀល ទៅ 4.000.000 (ប្រាំលាន)
រៀល និងតម្រូវឱ្យអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល។
សុ

ជនណាដែលផ្តើមគំនិត ដឹកនាំ ណែនាំ mma បញ្ចះបញ្ចល ឬជួយសម្រួលដោយ
ចេតនាដល់អ្នកដំណើរឬការីនៃយានដឹកជញ្ជន ឱ្យគេចចេញពីការត្រួតពិនិត្យ ឬគេចវេះពីការអនុវត្ត
ស័ក ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ពី 90.000.000 (ដប់លាន) រៀលទៅ

សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការពិន័យអន្តរការណ៍ ន្ត្រក្រសួងសុខាភិបាលដែលមាន នីតិសម្បទាជានគរ

យុត្តិធម៌ ត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីជាធរមាន។
ទម្រង់បែបបទនៃបង្កាន់ដ៉ៃពិន័យ និងការគ្រប់គ្រងប្រាក់ដែលបានមកពីការពិន័យអន្តរការណ៍
ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការទទួលពិន័យអន្តរការណ៍នេះមិនធ្វើឱ្យជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវ
ខាងព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានឡើយ។
ជនណាដែលក្លែងបន្លំឯកសារពាក់ព័ន្ធសុខភាព ក្នុងគោលបំណងគេចវេះពីការអនុវត្ត
វិធានការចត្តាឡឺីស័ក ត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមាន។
ក្នុងករណីដែលអ្នកដំណើរ ឬការីនៃយានដឹកជំញ្ជូនមិនព្រមអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃកថា-

ខណ្ឌខាងលើ មន្ត្រីចត្តាឡីស័កត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីបដិសេធការចេញចូល
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

មាត្រាពីរ .បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

មាត្រាបី .រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិ
សុខាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ដមន្ត្រីគ្រប់្រស ង និងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័somal
អនុក្រឹត្យនេះតាមភារកិច្ចរៀងខ្លន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ត្រូវទទួលបន្តុកអនុខ

សេម្តចអគ្គមហ៊ារិស៊័នបតីតេជា ហ៊ុន សែន
បានយកសេចក្តីគោរពជម្រាបជួន
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី សូមហត្ថលេខា

រដ្ឋមន្ត្រីត្រសួងសុខាតិបាល

/«--+-+7”
ម៉ម ប៊ុនហេង
កែន្លងទទួល៖

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង

-

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបត្តីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី,
ខុទ្ទកាល័យសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ដូចមាត្រាបី

- រាជកិច្ច

- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

