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អារម្ភកថា 
 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ក្រោម្ោរដឹកនាំដ៏បុិនរបសប់ ឈ្លា សវៃ និងមុ្៉ឺងម៉ា ត់ របស់ សម្ម្េចអគ្គម្ហាម្សនាបតី

ម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន នយករដាម្ន្រនតីវនររះរាជាណាចរកកម្ពុជាបានបង្ហា ញនូៃសម្តថភារនិងឆនទៈដ៏មុ្តរសួចកនុងោរក្ឆាីយតប 
តាម្ររប់ម្ក្យោបាយក្ដីម្បបីង្ហា រ និងររប់ររងោរចម្ាងរាតតាតកនុងសហរម្ន៍វនជាំង៉ឺកូៃដី-១៩ ក្ៅកនុងរបក្េសកម្ពុជា តាម្រយៈ 
អភិរកម្របរ័នធទាំងមូ្ល រដ្ឋា ភិបាលទាំងមូ្ល និងសហរម្ន៍ទាំងមូ្ល។  

ោររកក្ ញីវ៉ាក់សាំងបង្ហា រជាំង៉ឺកូៃដី-១៩ បានផ្តល់នូៃរនា៉ឺវនក្សចកតីសងឃមឹ្របកបក្ដ្ឋយេាំនុកចិតតម្ួយថ្មីក្េៀតកនុងោរ
របយុេធរបឆាំងនឹងោររាតតាតវនជាំង៉ឺកូៃដី-១៩ ដ៏ោចសហាៃក្នះ។ កនុងបរោិរណ៍ក្នះ  រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ក្ផ្តីម្ 
ដាំក្ណីរោរចាក់វ៉ា ក់សាំងកូៃដី-១៩ ដល់របជារលរដាក្ោលក្ៅអាេិភារ តាម្ក្ោលោរណ៍សម័ររចិតត និងម្ិនបង់វថ្ា ោលរីវថ្ៃ    
េី១០ ខែកុម្ភៈ ឆន ាំ២០២១ ែណៈខដលវ៉ាក់សាំងកូៃដី-១៩ កនុងបរមិណក្រចីនក្េៀត រតូៃបានរ ាំរឹងនឹងម្កដល់របក្េសកម្ពុជា ជា
បនតបនទ ប់ក្ៅកនុងអាំឡុងក្រលខាងមុ្ែ។ អារស័យក្ហតុក្នះ «ខផ្នោរក្ម្សរមប់យុេធនោរចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្ហា រជាំង៉ឺកូៃដី-១៩ កនុង
រកបែណឌ េូទាំងរបក្េស» រតូៃបានក្រៀបចាំក្ឡងី ក្ដីម្បបីាំក្រញបខនថម្នូៃក្ោលោរណ៍ និតិៃយិី យុេធសន្រសត និងសកម្មភារ ក្ដីម្ប ី
ជាំរុញោរង្ហរចាក់វ៉ា ក់សាំងកូៃដី-១៩ ឱ្យបានទន់ក្រលក្ៃលា មនសុៃតថិភារ របសិេធភារ តមា ភារ និងរណក្នយយភារ។ 
ខផ្នោរក្ម្ក្នះរតូៃបានក្រៀបចាំក្ឡងី ក្ដ្ឋយខផ្ែកមូ្លដ្ឋា នររឹះវន «ខផ្នោរជាតិសតីរីយុេធនោរចាក់វ៉ា ក់សាំងកូៃដី-១៩» ខដល
រកសួងសុខាភិបាលបានដ្ឋក់ក្ចញ ក្ៅវថ្ៃេី១៨ ខែម្ករា ឆន ាំ២០២១។ ក្ោលក្ៅរបកបក្ដ្ឋយម្ហចិឆតាខដលបានកាំណត់ក្ៅកនុង 
ខផ្នោរក្ម្សរមប់យុេធនោរចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្ហា រជាំង៉ឺកូៃដី-១៩ កនុងរកបែណឌ េូទាំងរបក្េស រ៉ឺោរចាក់វ៉ា ក់សាំងកូៃដី-១៩ ជូន          
របជារលរដាក្ោលក្ៅឱ្យបាន ១០លាននក់ ក្ៅពាក់កណាត លឆន ាំ២០២២។  

ែ្ុ ាំសូម្ខថ្ាងអាំណររុណដ៏រជាលក្រៅចាំក្ពាះ ឯ.ឧ ក្ៃជជបណឌិ ត ឡូ វាសនាគីរ ី រដាក្លខាយិោររកសួងសុខាភិបាល និងជា           
អនុរបធានរណៈកម្មោរចាំក្ពាះកិចចចាក់វ៉ា ក់សាំងកូៃដី-១៩ កនុងរកបែណឌ េូទាំងរបក្េស ខដលបានដឹកនាំអនុរណៈកម្មោរ
ចាំក្ពាះកិចចខផ្នោរ និងថ្ៃោិនីយកម្ម កនុងោរអភិៃឌ្ឍខផ្នោរក្ម្សរមប់យុេធនោរចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្ហា រជាំង៉ឺកូៃដី-១៩ និងសូម្     
អររុណចាំក្ពាះ រណៈកម្មោរចាំក្ពាះកិចចចាក់វ៉ា ក់សាំងកូៃដី-១៩ កនុងរកបែណឌ េូទាំងរបក្េស អនុរណៈកម្មោរចាំក្ពាះកិចច     
ចាក់វ៉ា ក់សាំងកូៃដី-១៩ វនរកសួង-សថ ប័ន និងរាជធានី-ក្ែតត អងគោរសុែភាររិភរក្លាក និងអងគោរយូនីក្សហវ ខដលបានផ្តល់    
ធាតុចូលដល់ោរកសងខផ្នោរក្ម្សរមប់យុេធនោរចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្ហា រជាំង៉ឺកូៃដី-១៩។  

ែ្ុ ាំសងឃមឹ្ថា ោរអនុៃតតយ៉ា ងសកម្មនូៃខផ្នោរក្ម្សរមប់យុេធនោរចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្ហា រជាំង៉ឺកូៃដី-១៩  ផ្ាភាជ ប់ជាម្ួយ
ោរអនុៃតតៃធិានោរ  «៣ កុាំ និង ៣ ោរពារ»  និងោរររងឹងរបរ័នធសនតិសុែសុែភារជាតិ  នឹងផ្តល់ឱ្ោសឱ្យរបក្េសកម្ពុជាក្យងី
េេួលបានក្ជារជ័យកនុងោររបយុេធរបឆាំងនឹងជាំង៉ឺកូៃដី-១៩។ 

              វថ្ៃ                   ខែ          ឆន ាំជូត ក្ទស័ក រ.ស ២៥៦៤      
                    រាជធានីភនាំក្រញ វថ្ៃេី       ខែ           ឆន ាំ២០២១ 

                                     រដាក្លខាយិោរ និងជារបធានរ.ៃ.ក-១៩ 
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I 

 

មសចរេីសមងេប 
 

 
1. ខផ្នការពម្សក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩ បានដ្ឋក់ពចញនូវយុទធសន្រសត សកម្មភារ និង     

និតិវយីិ ខដលក្តូវអនុវតតពដីម្បជំីរុញការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពៅកនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស ឱ្យបានទន់
ពរលពវលា មនសុវតថិភារ ក្បសិទធភារ តមា ភារ និងគណពនយយភារ ពដ្ឋយមនការចូលរមួ្រីក្កសួង-សថ ប័ន 
អាជ្ាយរមនសម្តថកិចច ភាគី ក់រ័នធក្គប់ជាន់ថាន ក់ វសិ័យឯកជន អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ និង
សហគម្ន៍ ទូទងំក្បពទស ។  

2. ការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩  ក្តូវផ្ាភាជ ប់នឹងការអនុវតតវធិានការ « ៣ ការ រ និង ៣ កំុ»  និងការរក្ងឹងក្បរ័នធ
សនតិសុខសុខភារជាតិ ពនោះជាជំហានដ៏សំខាន់កនុងការវលិក្តឡប់ជាបពណតី រៗ ពៅកាន់ភារក្បក្កតីថ្នការរសព់ៅ
តាម្ខបបគនាងងមី ជារិពសសការពងីបពឡងីវញិថ្នវសិ័យពសដាកិចចកម្ពុជាពៅកនុងឆ្ន ខំាងមុ្ខ។ 

3. សននិទនកម្ម៖ ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ គ៉ឺជាម្ពយោបាយមួ្យ កនុងចំពណាម្វធិានការសុខាភិបាលចាបំាច់ដថ្ទ
ពទៀត ខដលនឹងបង្ហា រការចម្ាងជំង៉ឺកូវដី-១៩ និងកាត់បនថយផ្លប៉ាោះ ល់ថ្នជំង៉ឺពនោះ ពៅពលីវសិ័យពសដាកិចច និង
សងគម្កិចច។  

4. ពោលបំណង៖ ខផ្នការពម្សក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩ មនពោលបំណង “ ការ រ
ក្បជារលរដារីជំង៉ឺកូវដី-១៩ពដ្ឋយកាត់បនថយឱ្យបានជាអតិបរមនូវការឈ៉ឺសក្មកពរទយនិងសា ប់ ការ រក្បរ័នធ
សុខាភិបាល និងកាត់បនថយផ្លប៉ាោះ ល់ដល់សថ នភារសងគម្-ពសដាកិចច” ។ 

5. ពោលពៅ៖ “ក្បជារលរដាពោលពៅពៅកនុងក្បពទសកម្ពុជា ១០លាន នាក់ ឬ ៦២% ថ្នក្បជារលរដាសរុបបាន
ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ និងអក្តាក្គបដណត ប់ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពលីសរី ៩៥% ថ្នក្បជារលរដា
ពោលពៅបានចាក់វ៉ា ក់សងំពៅក្តឹម្ ក់កណាត លឆ្ន ២ំ០២២”  តាម្រយៈការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ទន់ពរល 
ពវលា មនសុវតថិភារ ក្បសិទធភារ តមា ភារ និងគណពនយយភារ។  

6. ពោលការណ៍ថ្នយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩៖ (១)សម័ក្គចិតតនិងមិ្នបង់ថ្ងា (២)កំណត់ក្បជារលរដា
ពោលពៅជាអាទិភារសក្មប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំតាម្ជំហានៗ (៣) សុវតថិភារ និងក្បសិទធភារ និង(៤) រកា
និរនតភារថ្នការផ្តល់ពសវសុខភារជាសរវនតជាក្បចា។ំ 

7. យុទធសន្រសតថ្នយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពតត តពលី ៦ ខផ្នក ខដលមនលកាណៈក្បទក់ក្កឡាោន និងោកំ្ទ 
ោន ពៅវញិពៅម្ក៖ (១)អភិក្កម្ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ (២)ដឹកនា ំក្គប់ក្គង ខផ្នការ និងសក្ម្បសក្មួ្ល (៣)
យនធានម្នុសស (៤)ក្គប់ក្គងនិងខបងខចកវ៉ា ក់សងំ និងក្គប់ក្គងសំណល់ពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ (៥)ការ
ក្បាក្ស័យទក់ទង និងការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ និង (៦)ការតាម្ដ្ឋនក្តួតរិនិតយនិងការវយតថ្ម្ា។  



II 

 

យុទធសន្រសតថ្នយុទធនាការចាកវ់៉ា កស់ងំកូវដី-១៩ 
8. អភិក្កម្ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩៖ (១)ការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ក្បក្រឹតតពៅតាម្ដំណាក់កាល ៣ បនត

បនាទ ប់ោន ។ ក្កុម្ក្បជារលរដាពោលពៅអាទិភារខដលក្តូវចាក់មុ្នពគ គ៉ឺក្បជារលរដាខដលក្បឈម្ហានិភ័យខពស់
ង្ហយឆាងជំង៉ឺកូវដី-១៩  ដូចជាក្កុម្ក្គូពរទយ កងកមា ងំអនតរាគម្ន៍ កងទ័រ នគរបាលជួរមុ្ខ ក្បជារលរដាមន
អាយុចាប់រីអាយុ៦០ពឡងី កម្មករ និពយជិតកនុងវសិ័យជួរមុ្ខ ជាពដីម្ ។ (២)ការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពយវី
ពឡងីតាម្យនតការរីរ៖ ពៅនឹងកខនាង(ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពៅតាម្ម្នទីរពរទយជាតិ ម្នទីរពរទយបខងែករាជធានី-
ពខតត ម្នទីរពរទយបខងែកក្សុកក្បតិបតតិ និងម្ណឌ លសុខភារ)និង ចល័ត (ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ពៅតាម្ម្ណឌ ល
ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ខដលក្តូវបានពរៀបចំពឡងី ដូចជាពៅតាម្ក្កសួង-សថ ប័ន  រហុកីឡាដ្ឋា ន ពរាងចក្ក 
សលាពរៀន ឬទីតាងំសធារណៈណាមួ្យខដលសម្ក្សប។ (៣) ដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់បង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩៖ ការ
ចុោះពឈ្លម ោះចាក់វ៉ា ក់សងំជាមុ្នតាម្ក្បរ័នធពអឡចិក្តូនិច www.cambodia-vaccine.gov.kh (៤)សម្តថភារ
ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩៖ ខផ្នការពម្សក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩ បានកំណត់
ពោលពៅចាក់វ៉ា ក់សងំ ឱ្យបាន ១លាន ដូស កនុងមួ្យខខ។ តាម្ការបា៉ា ន់សម ន ពោលពៅពនោះក្តូវការក្កុម្ការង្ហរ
ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ យ៉ា ងតិច រី២០០-២៥០ក្កុម្ ឬម្នុសសចំនួនរី ២.០០០-២៥០០នាក់ កនុងក្កបខណឌ  
ទូទងំក្បពទស។ 

9. ការង្ហរដឹកនា ំក្គប់ក្គង ខផ្នការ និងសក្ម្បសក្មួ្ល ពតត តពលី៖(១)រក្ងឹងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងយុទធនាការ
ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពៅថាន ក់ជាតិនិងថាន ក់ពក្កាម្ជាតិ (២)ពរៀបចំខផ្នការសកម្មភារសក្មប់យុទធនាការចាក់
វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ (៣)ពលីកកម្ពស់ការអនុវតតខផ្នការ និងតាម្ដ្ឋនក្តួតរិនិតយជាក្បចានូំវវឌ្ឍភារពឆ្ព ោះពៅ
សពក្ម្ចពោលពៅថ្នយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ និង(៤)ពលីកកម្ពស់ការសក្ម្បសក្មួ្លកនុងយុទធនាការ
ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ។  

10. យនធានម្នុសស ពតត តពល៖ី (១)ពរៀបចំខផ្នការតក្មូ្វការបណតុ ោះបណាត លយនធានម្នុសសសក្មប់យុទធនាការចាក់
វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ (២)បណតុ ោះបណាត លយនធានម្នុសសសក្មប់យុទធនាការថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ (៣)
បណតុ ោះបណាត លបំប៉ានខផ្នកគាីនិកសតីរីការក្គប់ក្គងផ្លរខំានពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ (៤)ក្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន 
និងអភិបាលការក្បតិបតតិពោលការណ៍ខណនា ំឬរិយីសរថ្នការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ។  

11. ការក្គប់ក្គងវ៉ា ក់សងំនិងការក្គប់ក្គងសំណល់ពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពតត តពលី៖ (១)ការក្គប់ក្គង 
និងខបងខចកវ៉ា ក់សងំនិងសមភ រៈបរកិាា រ (២)ការក្គប់ក្គងក្បរ័នធក្តជាក់ពដីម្បខីងរកាសុវតថិភារ និងក្បសិទធភារ      
វ៉ា ក់សងំ (៣)ការក្គប់ក្គងបញ្ជ ីសរពរីភណឌ វ៉ា ក់សងំ និង(៤)ការក្គប់ក្គងសំណល់ពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ។ 

12. ការក្បាក្ស័យទក់ទង និងការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ ពតត តពលី៖(១)ពលីកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ក្បជា-
រលរដាឱ្យចូលរមួ្ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ (២)ពលីកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ក្គូពរទយបុគគលិកសុខាភិបាលអំរី
អតថក្បពយជន៍ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ (៣)យនតការក្គប់ក្គងផ្លរខំានពក្កាយរីចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ និង     
(៤)រក្ងឹងយនតការខដលមនក្សប់ពៅកនុងសហគម្ន៍ពដីម្បោីកំ្ទដល់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩។ 
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13. ការតាម្ដ្ឋនក្តួតរិនិតយនិងវយតថ្ម្ា ពតត តពលី៖ (១) អភិវឌ្ឍ និងដ្ឋក់ឱ្យដំពណីរការក្បរ័នធក្គប់ក្គងទិននន័យ
ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី១៩  (២)រក្ងឹងសម្តថភារក្គប់ក្គង និងពក្បីក្បាស់ទិននន័យ  (៣)រក្ងឹងយនតការ 
ក្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងក្បរ័នធរាយការណ៍ និង(៤)ការវយតថ្ម្ាការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំបង្ហា រពក្កាយបញ្ច ប់
យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំ។  

14. គពក្មងចំណាយបា៉ា ន់សម ន សក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស រយៈពរល 
៩ខខ(រីខខពម្ស-យនូឆ្ន ២ំ០២១) មនទឹកក្បាក់សរុប ៨៣.៦២៥.៧៩២.០០០ ពរៀល (ខប៉ាតសិបបីប ីលាន
ក្បាមួំ្យរយថ្ម្ភក្បាលំាន ក្បារីំររយពៅសិបរីរ ន់ពរៀលគត់)ឬពសមីនឹង ២០.៥៩៧.៤៨៦ ដុលាា រអាពម្រកិ        
(ថ្ម្ភលាន ក្បារំយពៅសិបក្បា ំន់ បួនរយខប៉ាតសិបក្បាមួំ្យដុលាា រអាពម្រកិ) ពដ្ឋយមិ្នបញ្ចូលតថ្ម្ាវ៉ា ក់សងំ         
កូវដី-១៩)។ 

15. ខផ្នការពម្សក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩ គ៉ឺជា “ឯកសររស់” ខដលក្តូវពយវីបចចុបបននកម្ម     
ជាក្បចាកំនុងលកាណៈពទៀងទត់ ពដីម្បពីឆាីយតបនឹងការវវិឌ្ឍជាក់ខសតងតាម្ដំណាក់កាលនិមួ្យៗ ថ្នយុទធនាការ
ចាក់វងំសងំកូវដី-១៩ ពដ្ឋយពយងពៅតាម្លទធផ្លថ្នការក្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងវយតថ្ម្ា។   
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1 មសចរេីមែេើម្ 
 

 
 
 
 

1.1 សននិទនរម្ម 

ការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ គ៉ឺជាម្ពយោបាយមួ្យ កនុងចំពណាម្វធិានការសុខាភិបាលចាបំាច់ដថ្ទពទៀត ខដល
នឹងបង្ហា រការរាតតាតការចម្ាងជំង៉ឺកូវដី-១៩ និងកាត់បនថយផ្លប៉ាោះ ល់ថ្នជំង៉ឺកូវដី-១៩ ពៅពលីវសិ័យពសដាកិចច 
និងសងគម្កិចច។ ការអនុវតតវធិានការ « ៣ ការ រ និង ៣ កំុ»  ការរក្ងឹងក្បរ័នធសនតិសុខសុខភារជាតិ (ក្បរ័នធអពងាត
តាម្ដ្ឋន និងពឆាីយតបជំង៉ឺឆាង និងពក្ោោះអាសននសុខភារសធារណៈ) និងការចាក់វ៉ា ក់សងំខដលមន  ក្បសិទធភារ 
និងសុវតថិភារបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩ នឹងការ រក្បជារលរដាកម្ពុជារីការចម្ាងថ្នជំង៉ឺកូវដី-១៩ ជាជំហានសំខាន់មួ្យ 
កនុងការវលិក្តឡប់ជាបពណតី រៗ ពៅកាន់ការរសព់ៅក្បកបពដ្ឋយសុវតថិភារតាម្ខបបគនាងងមី ជារិពសសការពងីបពឡងី
វញិថ្នវសិយ័ពសដាកិចចកម្ពុជាពៅកនុងឆ្ន ខំាងមុ្ខ ។  

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំក្បឹងខក្បងតាម្យនតការនានា កនុងក្កបខណឌ ពទវភាគីនិងរហុភាគី ពដីម្បទីទួល 
បានវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ សក្មប់ចាក់ជូនក្បជារលរដា។ ជាក់ខសតងក្បពទសកម្ពុជាបានទទួលវ៉ា ក់សងំ Sinopharm 
ជាអំពណាយរបស់សធារណរដាក្បជាមនិតុចិន ចំនួន ៦០០.០០០ដូស ពៅថ្ងៃទី៧ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ វ៉ា ក់សងំ 
AstraZeneca (CoviShieldTM)  ចំនួន ៣២៤.០០០ ដូស តាម្រយៈម្ជឈម្ណឌ ល COVAX ពៅថ្ងៃទី ២ ខខមិ្នា    
ឆ្ន ២ំ០២១ និងវ៉ា ក់សងំ Sinovac ១,៥ លានដូស  ពៅថ្ងៃ ២៦ មិ្នា ឆ្ន ២ំ០២១។ ការវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ឈរពលី
ពោលការណ៍សមក័្គចិតត និងមិ្នបង់ថ្ងា សក្មប់ក្បជារលរដាពោលពៅអាទិភារ ពដ្ឋយដំណាក់កាលដំបូងបានចាប់   
ពផ្តីម្ពៅថ្ងៃ១០ ខខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១។ វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ នឹងម្កដល់ក្បពទសកម្ពុជា ជាបនតបនាទ ប់ពៅកនុងអំឡុង
ពរលខាងមុ្ខពនោះ ។ 

ខផ្នការពម្សក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស ជាម្គគុពទសក៏ 
សក្មប់ជំរុញការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ឱ្យបានទន់ពរលពវលា មនសុវតថិភារ ក្បសិទធភារ តមា ភារ និង
គណពនយយភារ ពដ្ឋយខក្បកាា យ «ខផ្នការជាតិសតីរីយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩» ខដលបានដ្ឋក់ពចញពៅថ្ងៃ  
ទី១៨ ខខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ឱ្យពៅជាសកម្មអនុវតតជាក់ខសតង តាម្រយៈការចូលរមួ្យ៉ា ងសកម្មរីសំណាក់ក្កសួង       
សថ ប័ន រដាបាលថាន ក់ពក្កាម្ជាតិ អាជ្ាយរមនសម្តថកិចចក្គប់ជាន់ថាន ក់ វសិ័យឯកជន ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ អងគការជាតិ និង
អនតរជាតិ និងសហគម្ន៍ ទូទងំក្បពទស។  
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1.2 មោលបាំណ្ង  

ខផ្នការពម្សក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បទស មនពោលបំណង 
“ ការ រក្បជារលរដាកម្ពុជារីជំង៉ឺកូវដី-១៩ ពដ្ឋយកាត់បនថយឱ្យបានជាអតិបរមនូវការឈ៉ឺសក្មកពរទយ និងសា ប់ 
ការ រក្បរ័នធសុខាភិបាល និងកាត់បនថយផ្លប៉ាោះ ល់ដល់សថ នភារសងគម្-ពសដាកិចច” ។   

1.3 មោលមៅ 

ពដីម្បសីពក្ម្ចពោលបំណងខាងពលីពនោះ ពោលពៅ ថ្នខផ្នការគ៉ឺ “ក្បជារលរដាពោលពៅ ពៅកនុងក្បពទស
កម្ពុជា ១០លាន នាក់ ឬ ៦២% ថ្នក្បជារលរដាសរុបបានចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ និងអក្តាក្គបដណត ប់ថ្នការចាក់  
វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពលីសរី ៩៥% ថ្នក្បជារលរដាពោលពៅបានចាក់វ៉ា ក់សងំពៅក្តឹម្ ក់កណាត លឆ្ន ២ំ០២២” 
តាម្រយៈយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស ឱ្យទន់ពរលពវលា មនសុវតថិភារ     
ក្បសិទធភារ តមា ភារ និងគណពនយយភារ។  

1.4 មោលការណ៍្ននយទុ្ធនាការចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩  

កិចចដំពណីរការថ្នយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ឈរពលពីោលការណ៍ខាងពក្កាម្៖ 
- សម័ក្គចិតត និងមិ្នបង់ថ្ងា 
- កំណត់ក្បជារលរដាពោលពៅអាទិភារសក្មប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំតាម្ដំណាក់កាលនិមួ្យៗ 
- សុវតថិភារ និងក្បសិទធភារ  
- រកានិរនតភារថ្នការផ្តល់ពសវសុខភារជាសរវន័ត 

• សម័ក្គចិតត និងមិ្នបងថ់្ងា 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានក្បកាសពោលនពយបាយចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ តាម្ការសមក័្គចិតត និង
ពដ្ឋយមិ្នបង់ថ្ងា ។ 

• កំណតក់្បជារលរដាពោលពៅជាអាទិភារសក្មបក់ារចាកវ់៉ា កស់ងំតាម្ដំណាកក់ាលនិមួ្យៗ 

ក្បជារលរដាពោលពៅថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ គ៉ឺក្បជារលរដាកម្ពុជា និងជនបរពទសខដលរស់ពៅ និង     
ពយវីការពៅកនុងក្រោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា ខដលមនអាយុចាប់រី ១៨ ឆ្ន ពំឡងីពៅ។ ក្កុម្ពោលពៅអាទិភារ
ខដលក្តូវចាក់វ៉ា ក់សងំមុ្នពគ គ៉ឺជាក្កុម្ក្បជារលរដា ខដលមនហានីភ័យខពស់ង្ហយឆាងជំង៉ឺកូវដី-១៩ ដូចជា
ក្កុម្ក្គូពរទយ កងកមា ងំអនតរាគម្ន៍ កងទ័រ នគរបាលជួរមុ្ខ ក្បជារលរដាមនអាយុចាប់រីអាយុ៦០ពឡងី។ 

• សុវតថិភារ និងក្បសិទធភារ 

វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ខដលក្តូវបានពក្បីក្បាស ់ ពៅកនុងក្រោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា គ៉ឺជាក្បពភទវ៉ា ក់សងំ
ខដលសថិតកនុង «បញ្ជ ីវ៉ា ក់សងំខដលអនុញ្ញា តិឱ្យពក្បីក្បាស់បនាទ ន់» របស់អងគការសុខភាររិភរពលាក និង
ក្បពភទវ៉ា ក់សងំខដលក្តូវបានអនុញ្ញា តិឱ្យពក្បីក្បាស់ពដ្ឋយក្កសួងសុខាភិបាល ថ្នក្រោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា។  
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ដំពណីរការថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំពៅតាម្ទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំទូទងំក្បពទស ក្តូវអនុពលាម្តាម្រិយីសរ
ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ និងអនុវតតយ៉ា ងម្៉ាត់ចត់នូវវធិានការសុខាភិបាល ពដីម្បធីានាឱ្យបាននូវសុវតថិភារ និង
ក្បសិទធភារថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ និងពចៀសវងនូវការចម្ាងកូវដី-១៩ ពដ្ឋយធានាថាទីតាងំថ្នការចាក់         
វ៉ា ក់សងំមិ្នកាា យជាក្បភរថ្នការចម្ាងជំង៉ឺកូវដី-១៩ ។  

រកានិរនតភារថ្នការផ្តល់ពសវសុខភារសរវន័តជាក្បចា ំ

ដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ គបបពីយវីឱ្យពលឿនតាម្ខដលអាចពយវីពៅបាន ពៅពរលខដល
បរមិណវ៉ា ក់សងំអាចមនកាន់ខតពក្ចីនពឡងី។ កនុងបរកិារណ៍ពនោះ អងគភារក្គប់ជាន់ថាន ក់(ថាន ក់ជាតិ និង
ថាន ក់ពក្កាម្ជាតិ) ក្តូវពរៀបចំខផ្នការសកម្មភារសក្មប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំឱ្យបានចាស់លាស់ជារិពសស
កមា ងំយនធានម្នុសស ពដីម្បកំុីឱ្យមនការរអាក់រអួលដល់ការផ្តល់ពសវសុខភារជាសរវន័ត ជាក្បចាជូំនក្បជា
រលរដា ជារិពសសពៅម្នទីរពរទយបខងែក និងម្ណឌ លសុខភារ។  

កនុងករណី រាងំសទោះដល់ដំពណីរការខចកចាយវ៉ា ក់សងំដល់តាម្ពោលពៅ ខវោះខាតក្គូពរទយ បុគគលិក 
គបបចីាត់វធិានការជាបនាទ ន់ និងពកៀរគរកមា ងំបខនថម្សក្មប់ជួយដល់ដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំ ដូចជា        
រពនាឿនក្បរ័នធខចកចាយវ៉ា ក់សងំ បខនថម្ក្កុម្ក្គូពរទយ និងអនកសម័ក្គចិតត ជាពដីម្។  

 

1.5 យទុ្ធសាស្តសេននយទុ្ធនាការចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩ 
យុទធសន្រសតថ្នយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពតត ត ៦ ខផ្នក ខដលមនលកាណៈក្បទក់ក្កឡាោន ៖ 

១. អភិក្កម្ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ 
២. ការដឹកនា ំក្គប់ក្គង ខផ្នការ និងសក្ម្បសក្មួ្ល  
៣. យនធានម្នុសស  
៤. ការក្គប់ក្គងនិងខបងខចកវ៉ា ក់សងំ និងការក្គប់ក្គងសំណល់ពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ  
៥. ការក្បាក្ស័យទក់ទង និងការចូលរមួ្របស់សហគម្ន៍ 
៦. ការតាម្ដ្ឋនក្តួតរិនិតយ និងការវយតថ្ម្ា 
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2 អភិក្រម្ននការចារ់វ៉ា រ់សាាំង 

 
2.1 ដាំណារ់កាលននយទុ្ធនាការចារ់វ៉ា រ់សាាំង និងក្បជារលរដឋមោលមៅ 

ពយងតាម្ជំពរឿនទូពៅក្បជាជនថ្នក្រោះរាជាណាចក្កកម្ពុជាឆ្ន ២ំ០១៩ ក្បជារលរដាមនអាយុចាប់រី១៨ឆ្ន ំ
ពឡងីមនចំនួនសរុប១០.១៤១.៣៤០នាក់កនុងពនាោះក្បជារលរដាអាយុរី១៨-៥៩ឆ្ន មំនចំនួន៨.៧៦២.៦៥២នាក់ 
និងអាយុរី ៦០ឆ្ន ពំឡងី មនចំនួន ១.៣៧៨.៦៨៨នាក់ ។ យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ នឹងក្បក្រឹតតពៅជា
ដំណាក់កាល ៣ បនតបនាទ ប់ោន  ពលីក្បជារលរដាពោលពៅតាម្លំដ្ឋប់អាទិភារ។ ក្កុម្ក្បជារលរដាពោលពៅជា    
អាទិភារសក្មប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំនឹងក្តូវបានកំណត់សក្មប់ដំណាក់កាលនីមួ្យៗ។ វឌ្ឍនភារថ្នការក្គបដណត ប់
ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពលីក្កុម្ក្បជារលរដាពោលពៅអាទិភារ តាម្ដំណាក់កាលនីមួ្យៗ នឹងក្តូវបាន        
រិនិតយតាម្ដ្ឋន និងពយវីបចចុបបននកម្មជាពទៀងទត់។ ក្កុម្ក្បជារលរដាពោលពៅក្តូវបានរិនិតយ និងខកសក្មួ្លពយង
ពៅតាម្សថ នភារជាក់ខសតង រមួ្មនជាអាទិ៍ កក្មិ្តហានិភ័យថ្នចម្ាងរាតតាតតាម្តំបន់ភូមិ្សន្រសត និងក្កុម្ក្បជា-
រលរដាខដលង្ហយរងពក្ោោះជាងពគ ជាពដីម្។ 

គំនូសបំក្រញួបង្ហា ញរីដំណាកក់ាលចាកវ់៉ា កស់ងំកូវដី-១៩ និងក្កមុ្ក្បជារលរដាពោលពៅ 

 

- ក្កុម្ក្គូពរទយ បុគគលិកសុខាភិបាល(រដានិងឯកជន)អនកសម័ក្គចិតតកនុងសហគម្ន៍(ឧ.ក្កុម្ក្ទក្ទង់
សុខភារភូម្ិ) និងក្កុម្ក្គូពរទយសម័ក្គចិតត 

- ថាន ក់ដឹកនា-ំម្ន្រនតីថ្នសថ ប័ននតីិបញ្ាតិ និងសថ ប័នតុលាការ ថាន ក់ដឹកនាកំ្កសួង-សថ ប័ន-អងគភារ  
- កងកមា ងំអនតរាគម្ន ៍កងទរ័ នគរបាលជួរម្ុខ និងម្ន្រនតីម្ូលដ្ឋា ន 
- ម្ន្រនតីរាជការ រួម្ទងំបុគគលិកកិចចសនោ និងបុគគលិកសិកាថ្នក្គឹោះសថ នបណតុ ោះបណាត លឯកជន 
- ម្ន្រនតី-បុគគលិកក្គឹោះសថ ន-សហក្ោសសធារណៈ  
- ក្បជារលរដាវយ័ចាស់អាយុរី៦០ពឡីង  
- ក្បជារលរដាអាយុរី១៨-៦៤ឆ្ន មំនជំង៉ឺក្បចាកំាយ(ទឹកពនាម្ខផ្ែម្ ពឡីងសមព យឈ្លម្.......)  
- កម្មករ និពយជិត និពយជក់ជួរម្ុខ សហជីរ តាម្ពរាងចក្ក សហក្ោស  
- ម្ន្រនតី-បុគគលិកសថ នទូត និងអងគការអនតរជាតិ 

- កម្មករ និពយជិត និពយជក់ ពផ្សងពទៀត  
- ក្បជារលរដាកនុងពសដាកិចចពក្ៅក្បរ័នធ 
- ក្បជារលរដាអាយុរ១ី៨ឆ្ន ពំឡីងពផ្សងពទៀត 

- ក្បជារលរដាពោលពៅដថ្ទពទៀត 

ដាំណារ់កាលទី្១ 
កុម្ភៈ-ម្ិងុនា ២០២១ 

ដាំណារ់កាលទី្២ 
កកាដ្ឋ-យនូ ២០២១ 

ដាំណារ់កាលទី្៣ 
ម្ករា-ម្ិងុនា ២០២២ 
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2.2 យនេការននការចារ់វ៉ា រ់សាាំង  

ការចាក់វ៉ា ក់សងំក្បក្រឹតតពៅ តាម្យនតការ ២៖  

• ពៅនឹងកខនាង គ៉ឺ ចាក់វ៉ា ក់សងំពៅតាម្ម្នទីរពរទយជាតិ  ម្នទីរពរទយបខងែករាជធានី-ពខតត ម្នទីរពរទយបខងែក
ក្សុក និងម្ណឌ លសុខភារ ខដលសថិតពក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់រដាបាលរាជធានី-ពខតត និងម្នទីរពរទយឬ
មូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាល ខដលក្គប់ក្គងពដ្ឋយអងគភារកងកមា ងំក្បដ្ឋប់អាវុយ និងអងគភារនគរបាល។  

• ចល័ត គ៉ឺចាក់វ៉ា ក់សងំពៅតាម្ម្ណឌ លចាក់វ៉ា ក់សងំ ខដលក្តូវបានពរៀបចំពឡងី ពៅតាម្ក្កសួង-សថ ប័ន 
រហុកីឡាដ្ឋា ន ពរាងចក្ក សលាពរៀន ឬទីតាងំសធារណៈណាមួ្យខដលសម្ក្សប ពហយីខដលក្តូវបាន
កំណត់ពដ្ឋយគណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស និងអនុ-      
គណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ថ្នក្កសួង-សថ ប័ន និងរដាបាលរាជធានី-ពខតត ។  

- ពៅថាន ក់ជាតិ៖ អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំក្កសួង-សថ ប័ន ជាអនកទទួលខុសក្តូវ
កនុងការកំណត់និងពរៀបចំទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំពដ្ឋយសហការនិងសក្មួ្លជាមួ្យគណៈកម្មការ 
ចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស។  

- ពៅថាន ក់ពក្កាម្ជាតិ៖ អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំថ្នរដាបាលរាជធានី-ពខតត ជា
អនកទទួលខុសក្តូវកនុងការកំណត់ និងពរៀបចំទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំ ពដ្ឋយសហការនិងសក្ម្ប
សក្មួ្ល ជាមួ្យអនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ក្កសួង-សថ ប័ន ក់រ័នធ 
ខដលមនភារកិចចពរៀបចំបញ្ជ ីពឈ្លម ោះអនកចាក់វ៉ា ក់សងំពដ្ឋយសម័ក្គចិតត (ឧ.ការពរៀបចំម្ណឌ ល
ចាក់វ៉ា ក់សងំសក្មប់កម្មករ-និពយជិតថ្នពរាងចក្កសហក្ោស ពៅតាម្រាជធានី-ពខតត ជា
សម្តថកិចចរបសអ់នុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំរាជធានី-ពខតត និងអនុគណៈកម្មការ
ចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំក្កសួងការង្ហរបណតុ ោះបណត លវជិាជ ជីវៈ និងពបឡាជាតិរបបសនតិសុខ    
សងគម្។   

2.3 រិចចដាំមណ្ើ រការចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩ 

2.3.1 ការចុោះពឈ្លម ោះចាកវ់៉ា កស់ងំទុកជាមុ្ន 

ជាពោលការណ៍ពដីម្បទីទួលបានការចាក់វ៉ា ក់សងំ អនកសម័ក្គចិតតចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ក្តូវចុោះពឈ្លម ោះជាមុ្ន
តាម្ពគហទំរ័រ www.cambodia-vaccine.gov.kh ។ ការចុោះពឈ្លម ោះពនោះអាចពយវីពឡងីពដ្ឋយបុគគលអនកសមក្គ័ចិតត      
ចាក់វ៉ា ក់សងំខាួនឯង ឬពដ្ឋយអនកជួយ។   

ពយងតាម្សថ នភារជាក់ខសតង អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចក្កសួង-សថ ប័ន និងរាជធានី-ពខតត ឬអាជ្ាយរ 
មនសម្តថកិចច ខដល ក់រ័នធ អាចពរៀបចំបញ្ជ ីពឈ្លម ោះអនកចាក់សមក្គ័ចិតតចាក់វ៉ា ក់សងំ ខដលសថិតកនុងខដនសម្តថកិចច
ក្គប់ក្គងរបស់ខាួន រចួចុោះពឈ្លម ោះជាមុ្នកនុងពគហទំរ័រ www.cambodia-vaccine.gov.kh (ឧ.រដាបាល ុសំង្ហា ត់

http://www.cambodia-vaccine.gov.kh/
http://www.cambodia-vaccine.gov.kh/
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ជួយពរៀបចំបញ្ជ ី និងជួយចុោះពឈ្លម ោះឱ្យក្បជារលរដាចាស់ៗ រស់ពៅកនុងខដនសម្តថកិចចរបស់ខាួន សក្មប់ការចាក់          
វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩)។  

2.3.2 ការពរៀបចំទីកខនាងសក្មបកិ់ចចដំពណីរការចាកវ់៉ា កស់ងំកូវដី-១៩ 

កិចចដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំក្តូវក្បក្រឹតតពៅតាម្ខផ្នការសកម្មភារខដលបានពក្ោងទុក និងតាម្ពោល-
ការណ៍ខណនាបំពចចកពទស និងនីតិវយីិខដលបានកំណត់ ពដីម្បឱី្យដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំក្បក្រឹតតពៅបានពលឿនតាម្
ខដលអាចពយវីពៅបាន មនរពបៀបពរៀបរយ និងធានាបាននូវសុវតថិភារ កនុងការទប់សា ត់ការចម្ាងជំង៉ឺកូវដី-១៩។ គំនូស
បំក្រួញខាងពក្កាម្បង្ហា ញអំរីការពរៀបចំទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំ និងរហូំរថ្នកិចចដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំ ពៅតាម្ទីតាងំ
ចាក់វ៉ា ក់សងំនិមួ្យៗ និងចំនួនសមជិកថ្នក្កុម្ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំខដលក្តូវមន។ ពយងតាម្សថ នភារជាក់ខសតង 
ឬតក្មូ្វការចាបំាច់ពដីម្បបីពងាីនពលបឿនថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ កនុងករណីអនកចាក់វ៉ា ក់សងំពក្ចីន ចំនួនសមជិកកនុងក្កុម្
ការង្ហរ និង/ឬ ចំនួនក្កុម្ការង្ហរអាចក្តូវបានបខនថម្ ជារិពសសចំនួនអនកចាក់វ៉ា ក់សងំតទ ល់អាចពលីសរី ២នាក់។ 
គួរកត់សមគ ល់ថា ពៅទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំមួ្យ អាចមនក្កុម្ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំពលសីរីមួ្យក្កុម្ (ឧ. ម្នទីរពរទយ
មួ្យ ឬម្ណឌ លចាក់វ៉ា ក់សងំមួ្យកខនាងអាចមនក្កុម្ចាក់វ៉ា ក់សងំពលីសរីមួ្យក្កុម្ ខដលអាចដំពណីរការពៅពរល
ខតមួ្យ។ ពៅតាម្ទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំគួរពរៀបចំឱ្យមន គំនូសបំក្រួញបង្ហា ញផ្ាូវពដីម្បផី្តល់ភារង្ហយក្សួលដល់អនក
ម្កចាក់វ៉ា ក់សងំ និងមនតទ ងំរូបភារអប់រខំណនាខំាីៗ ខដលអនកម្កចាក់វ៉ា ក់សងំ អាចពមី្លបានខណៈពរលអងគុយ
រង់ចា។ំ  

2.3.3 ក្កមុ្ការង្ហរចាកវ់៉ា កស់ងំ 

ក្កុម្ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ កនុង១ ក្កុម្ មន ោន  ១០ នាក់ កនុងពនាោះរមួ្មន៖ 
- ក្គូពរទយ    ១ នាក់ 
- គិលានុបដ្ឋា ក-យកិាជំនួយការក្គូពរទយ ១ នាក់ 
- បុគគលិកចាក់វ៉ា ក់សងំ   ២ នាក់  
- បុគគលិកកត់ក្តាទិននន័យ  ២ នាក់ 
- បុគគលិកជំនួយ   ៣ នាក់ (រិនិតយវធិានសុខាភិបាល 

       ពៅក្ចកទវ រចូល និងសក្ម្បសក្មួ្លពៅកខនាងរង់ចាមុំ្នពរលចាក់វ៉ា ក់សងំ) 
- ម្ន្រនតីអភិបាល(ក្បធានក្កុម្ការង្ហរ) ១ នាក់ 

សក្មប់ទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំចល័ត គបបគិីតបញ្ចូល៖ 
- ក្កុម្រងយនតគិលានសពន្រង្ហគ ោះ (កនុងករណីចាបំាច់ក្តូវមន) 
- ក្កុម្ដឹកជញ្ជូ នវ៉ា ក់សងំ   
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ខផ្ែកពលីបទរិពសយន៍ថ្នកិចចដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំកនាងម្ក និងពយងតាម្សថ នភារជាក់ខសតងពៅនឹង
កខនាង ពដីម្បឱី្យកិចចដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំក្បក្រឹតតពៅបានកាន់ខតក្បពសីរ ពៅតាម្ទីកខនាងកនុងទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំ 
គួរបខនថម្បុគគលិកពៅ៖  

• ក្ចកទវ រចូល(ទី១) គួរមនបុគគលិកយ៉ា ងតិច ៣ នាក់ ពដ្ឋយសរចាបំាច់ក្តូវមនបុគគលិកមន ក់
(អាចជាភាន ក់ង្ហរសនតិសុខ)ចល័តតាម្ជួរអនកចាក់វ៉ា ក់សងំពដីម្បរីក្ងឹងការរកាគមា តសុវតថិភារ។ 

• កខនាងរិនិតយសុខភារ(ទី៣)គួរបខនថម្បុគគលិកពដ្ឋយសរពៅទីពនោះក្តូវចំណាយពរលពវលាពក្ចីន។  
• កខនាងកត់ក្តាទិននន័យ(ទី៤) គួរបខនថម្បុគគលិកនិងពក្តៀម្ឯកសរកត់ក្តាពដ្ឋយថ្ដ កនុងករណី

ក្បរ័នធក្បមូ្លទិននន័យពអឡចិក្តូនិករអាក់រអួល ឬមិ្នដំពណីរការ ។  
• កខនាងចាក់វ៉ា ក់សងំ (៥) គួរមនអនកចាក់វ៉ា ក់សងំរី ២-៦ នាក់។ 

គំនូសបំក្រញួបង្ហា ញរីរហូំថ្នកិចចដំពណីរការចាកវ់៉ា កស់ងំពៅទីតាងំចាកវ់៉ា កស់ងំ និងក្កមុ្ការង្ហរចាកវ់៉ា កស់ងំ 

 

 

បុគគលិកសក្ម្បសក្ម្លួ១នាក់    
 

ោម ន
បញ្ញា  

 

មន
បញ្ញា  

ក្គពូរទយ១នាក់ ជំនួយការ១នាក់   
 

អនកចាក់វ៉ា ក់សងំ ២នាក់ 

កខនាងចាក់វ៉ាកស់ងំ កខនាងរង់ចាពំក្កាយចាក់វ៉ាកស់ងំ កខនាងកត់ក្តា កខនាងរនិិតយសុខភារ 

ខផ្នកសពន្រង្ហគ ោះបនាទ ន់ 

3 5 4 6 រង់ចា៣ំ០នាទ ី

ក្បធានក្កមុ្ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ ១នាក់ 

ក្ចកទវ រពចញ 

រកាគមា តសុវតថិភារ(១.៥០ម្៉ា)
ម្) 

អនកកត់ក្តាទិននន័យ ២នាក់ 

2 

កខនាងរង់ចាមុំ្នពរលចាក់វ៉ា ក់សងំ ខផ្នកក្បព យនកម្ម 

 
1 

7 

ក្ចកទវ រចូល 

បុគគលិកជំនួយ ២នាក់ (វស់កំពៅ 
បាញ់អាកុល រិនិតយ ក់ម៉ា ស់)
សក្ម្ួល១នាក់ 

ករណីយៃន់យៃរ    
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 ពដីម្បឱី្យកិចចដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំ ក្តូវអនុវតតតាម្ខផ្នការខដលបានពក្ោងទុក សកម្មភារសំខាន់ៗ មួ្យ
ចំនួនខដលក្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់ រមួ្មនជាអាទិ៍៖ 

• ផ្តល់ការចាក់វ៉ា ក់សងំពៅមូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាល 

• ផ្តល់ការចាក់វ៉ា ក់សងំពៅសហគម្ន៍ដ្ឋច់ក្សយលពដ្ឋយក្កុម្ចាក់វ៉ា ក់សងំចល័ត 

• តាម្ដ្ឋនរាល់ថ្ងៃ ការបំពរញមុ្ខង្ហរកនុងយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំ និងលទធផ្លសពក្ម្ចបាន ពៅតាម្
ក្កុម្ក្បជារលរដាពោលពៅ និងតាម្ក្បពភទវ៉ា ក់សងំ 

• ផ្តល់ការអភិបាលោកំ្ទពៅដល់ទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំ 
• ផ្គត់ផ្គង់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ និងសមភ រៈបរកិាា សក្មប់ចាក់វ៉ា ក់សងំ រមួ្ទងំសមភ រៈបរកិាា  សក្មប់ការ រ

បុគគល ពៅទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំ ពដីម្បបំីពរញកងវោះខាត 
• ការផ្តល់វ៉ា ក់សងំពៅតំបន់ខដលមនអក្តាក្គបដណត ប់ទបកនុងក្កុម្ពោលពៅ 

• ពក្តៀម្លកាណៈទុកជាមុ្នឱ្យបានសម្ក្សបសក្មប់ដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំពៅកនុងរដូវពភាៀងខាងមុ្ខ។  

2.4 សម្តថភារននការចារ់វ៉ា រ់សាាំង 

 យុទធនាការថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំក្តូវបានរិនិតយតាម្ដ្ឋនជាក្បចា ំនូវលទធផ្លថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ និងរិនិតយ
ពមី្លពលបឿនថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំក្បចាថំ្ងៃ ក្បចាសំបាត ហ៍...ពៅតាម្ទីតាងំនិមួ្យៗ ពយវីយ៉ា ងណាឱ្យការចាក់វ៉ា ក់សងំ
បានពលឿន ពដីម្បរីក្ងីកការក្គបដណត ប់ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំពលីក្បជារលរដាពោលពៅឱ្យបានឆ្ប់។  

ការរក្ងីកអក្តាក្គបដណត ប់ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ មិ្នចំណុោះពលីយនធានម្នុសស និងចំនួនទីតាងំ
ចាក់ ប៉ាុពណាណ ោះពទ ប៉ាុខនតក៏អាក្ស័យពលីកតាត ជាសរវន័តមួ្យចំនួនផ្ងខដរ ខដលរមួ្មនជាអាទិ៍៖  

• ចំនួនក្បជារលរដាពោលពៅខដលសមក្គ័ចិតតចាក់វ៉ា ក់សងំ  
• បរមិណវ៉ា ក់សងំខដលមនសក្មប់ទុកចាក់  
• សម្តថភារសតុកវ៉ា ក់សងំពៅឃ្ា ងំឱ្សងកណាត លពៅរាជធានីភនំពរញ និងតាម្រាជធានី-ពខតត និងក្សុក

ក្បតិបតតិ។ 
• ក្បរ័នធោកំ្ទពផ្សងពទៀតខដលចាបំាច់បំពរឱី្យការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ ។  

 ពទោះជាដូពចនោះកតី ខផ្នការពម្សក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស 
បានកំណត់ពោលពៅថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំក្បចាខំខរី ១ លានដូស។  កនុងន័យពនោះ គ.វ.ក-១៩ និងអនុគណៈកម្មការ
ចំព ោះកិចចរាជធានី-ពខតត និងមូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាលក្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ ក្តូវពរៀបចំខផ្នការសក្មប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំ 
រិពសសយនធានម្នុសសឱ្យបានសម្ក្សបនិងពសវោកំ្ទចាបំាច់ដថ្ទពទៀត ពដីម្បពីក្តៀម្សម្តថភារថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ
ឱ្យបានរចួរាល់សក្មប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំពៅតាម្មូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាលផ្ង និងពៅតាម្ទីតាងំចល័តផ្ង។ ពដីម្បី
សពក្ម្ចពោលពៅខាងពលពីនោះ តាម្ការបា៉ា ន់ក្បមណយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទសអាចក្តូវ
ការក្កុម្ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំចំនួន រី ២០០-២៥០ក្កុម្ ឬគិតជាចំនួនម្នុសសរី ២.០០០-២.៥០០នាក់។  
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3 ការដឹរនាាំ ក្គ្ប់ក្គ្ង ផែនការ នងិសក្ម្បសក្ម្ួល  
 
គុណភារ និងភារបន់ខបន ថ្នការដឹកនា ំក្គប់ក្គង ចាត់ខចង សក្ម្បសក្មួ្ល និងោកំ្ទ ដល់កិចចដំពណីរការ

ចាក់វ៉ា ក់សងំ ពយងតាម្ការវវិឌ្ឍជាក់ខសតងថ្នការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ និងសថ នភារឆាងថ្នជំង៉ឺកូវដី-១៩ តទ ល់គ៉ឺជា
គនាឹោះ សក្មប់ភារពជាគជ័យថ្នយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ទងំមូ្ល។  យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ 
មិ្នក្ោន់ខត ពដីម្បសីពក្ម្ចពោលពៅថ្នការក្គបដណត ប់វ៉ា ក់សងំពលកី្បជារលរដាពោលពៅប៉ាុពណាណ ោះពទ ប៉ាុខនតក្តូវរមួ្
ចំខណកជាសរវន័តដល់ការបង្ហា រ ទប់សា ត់ និងកាត់តត ច់ការចម្ាងជំង៉ឺកូវដី-១៩ ពៅកនុងសហគម្ន៍ផ្ងខដរ។ ការណ៍
ពនោះ ទម្ទរឱ្យមនការពក្បីក្បាសឱ់្យអស់សកាត នុរល និងក្បកបពដ្ឋយក្បសិទធភារ នូវយនធានពហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ 
ក្បរ័នធ និងយនតការខដលមនក្សប់ ពដីម្បសីពក្ម្ចពោលពៅថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំផ្ង និងពឆាីយតបនឹងការចម្ាងជំង៉ឺ  
កូវដី-១៩ ផ្ង។ យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំពនោះក៏ជាឱ្កាសពដីម្បរីក្ងឹងសម្តថភារសថ ប័ន ជារិពសសក្បរ័នធកម្មវយីិជាតិ
ផ្តល់ថាន បំង្ហា រនិងក្បរ័នធោកំ្ទខដលមនក្សប់ចាបំាច់ពផ្សងៗពទៀតខដលបពក្មី្ឱ្យយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំ។  

អនតរាគម្ន៍ពលីការង្ហរដឹកនា ំ ក្គប់ក្គង ខផ្នការ និងសក្ម្បសក្មួ្ល ពតត តពលីសកម្មភារចម្បងៗ ដូចខាង
ពក្កាម្ពនោះ៖ 

• រក្ងឹងការដឹកនា ំនិងក្គប់ក្គងយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់ពក្កាម្ជាតិ 
• កសងខផ្នការសកម្មភារសក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩  
• ពលីកកម្ពស់ការអនុវតតខផ្នការ និងតាម្ដ្ឋនក្តួតរិនិតយជាក្បចានូំវ វឌ្ឍភារពឆ្ព ោះពៅសពក្ម្ចពោលពៅ

ថ្នយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ 
• ពលីកកម្ពស់ការសក្ម្បសក្មួ្លទូលំទូលាយកនុងយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំ 

3.1 រក្ងឹងការដឹរនាាំ និងក្គ្ប់ក្គ្ងយទុ្ធនាការចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩ មៅថាន រ់ជាតិ និង
ថាន រ់មក្កាម្ជាតិ 
យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទសក្តូវបានដឹកនា ំក្គប់ក្គងនិងសក្ម្បសក្មួ្ល

ពដ្ឋយគណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស (គ.វ.ក-១៩) ខដលក្តូវបាន
បពងាីតពឡងីពដ្ឋយពសចកតីសពក្ម្ចរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ពលខ៣៧ សសរ ចុោះថ្ងៃទី១៧ ខខមិ្នា ឆ្ន ២ំ០២១ ពដ្ឋយមន
សមសភារចូលរមួ្រីក្កសួង-សថ ប័ន អងគភារ ក់រនធ័ និងរដាបាលរាជធានី-ពខតតទងំ២៥។  

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចរាជធានី-ពខតត និងក្កសួង-សថ ប័ន ក់រ័នធ ក្តូវបានបពងាីតពឡងីផ្ងខដរ តាម្
សម រតីថ្នពសចកតីសពក្ម្ចរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលខាងពលីពនោះ ក្តូវក្គប់ក្គង ដឹកនា ំចាត់ខចង ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-
១៩ ពៅតាម្តួនាទីខដលបានកំណត់ កនុងលិខិតបង្ហគ ប់ការរបស់ក្កសួង-សថ ប័នសមី្ ពដ្ឋយសហការសក្ម្បសក្មួ្ល 
ជាមួ្យ គ.វ.ក-១៩ និងថ្ដគូ ក់រ័នធពផ្សងៗពទៀត។  
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3.2 រសាងផែនការសរម្មភារសក្ាប់យទុ្ធនាការចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩                    

• ពរៀបចំខផ្នការពម្សក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស និង
ខផ្នការសកម្មភារសក្មប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ថាន ក់រាជធានី-ពខតត។ 

គ.វ.ក-១៩ ក្តូវពរៀបចំខផ្នការពម្សក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩កនុងក្កបខណឌ ទូទងំ
ក្បពទស តាម្ដ្ឋនក្តួតរិនិតយនិងផ្តល់ការោកំ្ទ ទងំយនធានម្នុសស និងងវកិា ដល់ការអនុវតតខផ្នការពៅថាន ក់ជាតិ 
និងថាន ក់ពក្កាម្ជាតិ ។  

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចថ្នគ.វ.ក-១៩ និងអនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចរាជធានី-ពខតតក្តូវពរៀបចំ ខផ្នការ 
សកម្មភារ និងខផ្នការងវកិាសក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ របស់ខាួន ពដ្ឋយធានាឱ្យបាននូវសងគតិភារ
ជាមួ្យខផ្នការពម្សក្មប់យុទធនាចាក់វ៉ា ក់សងំបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស និងតាម្ដ្ឋនក្តួត
រិនិតយ និងវយតថ្ម្ារីវឌ្ឍនភារថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ឱ្យបានជាក្បចាពំៅកនុងខដលសម្តថកិចចរបស់ខាួន។  

3.3 មលើររម្ពសក់ារអនុវតេផែនការ និងតាម្ដានក្តួតរិនិតយការអនុវតេផែនការ  

 គ.វ.ក-១៩ និង អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ រាជធានី-ពខតត ក្តូវអនុវតត និងតាម្ដ្ឋន
ការអនុវតតខផ្នការជាក្បចា ំ ពដីម្បរិីនិតយពមី្លវឌ្ឍនភារពឆ្ព ោះពៅសពក្ម្ចពោលពៅថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ ពៅកនុងខដល
សម្តថកិចចរបស់ខាួន ពដីម្បខីសវងយល់រី បញ្ញា ក្បឈម្ ឬឧបសគគនានា ខដលរាងំសទោះដល់កិចចដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំ 
ពហយីក្តូវមនវធិានការពដ្ឋោះក្សយឱ្យបានទន់ពរលពវលា។ ការរិនិតយតាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភារ គបបពីក្បីក្បាស់សូចនាករ
សនូលថ្នការក្គបដណត ប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩។ 

3.4 មលើររម្ពសក់ារសក្ម្បសក្មួ្លទូ្លាំទូ្លាយរនងុយទុ្ធនាការចារ់វ៉ា រ់សាាំង 

យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ នាមំ្កនូវបញ្ញា ក្បឈម្ផ្ង និងកាលានុវតតភារផ្ង ដូពចនោះចាបំាច់ក្តូវ
ពលីកកម្ពស់ការសក្ម្បសក្មួ្លឱ្យមនក្បសិទធភារ ពលីការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ និងការង្ហរចាបំាច់ពផ្សងពទៀត ជាមួ្យ
ក្កសួង-សថ ប័ន អាជ្ាយរមនសម្តថកិចច ភាគី ក់រ័នធក្គប់ជាន់ថាន ក់ វសិ័យឯកជន អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ ថ្ដគូ
អភិវឌ្ឍ សហគម្ន៍.... ពដីម្បកី្បមូ្លផ្តុ ំកមា ងំ និងយនធាន សក្មប់ពលីកកម្ពស់ការខិតខំក្បឹងខក្បងរមួ្ោន ពដីម្បសីពក្ម្ច
ពោលពៅថ្នខផ្នការ។  
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4 ធនធានម្នុសស 
 
 
យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ក្តូវការពក្បីក្បាស់យនធានម្នុសសយ៉ា ងពក្ចីនទងំពៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់

ពក្កាម្ជាតិ។ការសពក្ម្ចបានពោលពៅថ្នខផ្នការខដលបានកំណត់ អាក្ស័យពលសីម្តថភារថ្នមូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាល
ខដលបានពក្តៀម្បក្មុ្ងរចួជាពក្សច នូវយនធានម្នុសសខដលមនបរមិណក្គប់ក្ោន់ និងមនគុណភារខពស់ពហយី
ខដលអាចពក្បីក្បាស់បានទន់ពរលពវលា ពៅតាម្ខផ្នការ និងកាលវភិាគថ្នចាក់វ៉ា ក់សងំ ពៅកនុងដំណាក់កាល        
និមួ្យៗ។  

កម្មវយីិជាតិផ្តល់ថាន បំង្ហា របានបណតុ ោះបណាត លម្ន្រនតី បុគគលិក  ក់រ័នធនឹងការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ ពៅក្គប់ថាន ក់
កនុងក្បរ័នធសុខាភិបាល។ ពដីម្បរីពនាឿនការក្គបណត ប់ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ផ្ង និងពដីម្បរីកានិរនតភារថ្ន   
ការផ្តល់ពសវសុខាភិបាលជូនក្បជារលរដាជាក្បចាផំ្ង យុទធនាការការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ក្តូវការចាបំាច់
យនធានម្នុសសបខនថម្ ជារិពសសពៅកនុងពខតតខដលក្គូពរទយ បុគគលិកសុខាភិបាលមនចំនួនតិចតួច។  កនុងករណីពនោះ 
អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩និមួ្យៗ ថ្ន គ.វ.ក១៩ និងអនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចរាជធានី-
ពខតត អាចពកៀរគរក្គូពរទយ បុគគលិកសម័ក្គចិតត និងក្គូពរទយ បុគគលិករីក្កសួង-សថ ប័ននិងអងគភារ ក់រ័នធដថ្ទពទៀត 
ម្កបណតុ ោះបណាត ល ពហយីឱ្យចូលរមួ្កនុងយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់កូវដី-១៩  ។  

អនតរាគម្ន៍ពៅកនុងខផ្នកយនធានម្នុសស ពតត តពលីសកម្មភារចម្បងដូចខាងពក្កាម្៖  

• ពរៀបចំខផ្នការតក្មូ្វការបណតុ ោះបណាត លយនធានម្នុសសសក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ 
• បណតុ ោះបណាត លយនធានម្នុសសពយងតាម្តក្មូ្វការថ្នខផ្នការបណតុ ោះបណាត ល 
• បណតុ ោះបណាត លបំប៉ានខផ្នកគាីនិកសតីរីការក្គប់ក្គងផ្លរខំានពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំពក្កាយការ

ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ 
• ក្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋននិងអភិបាលការក្បតិបតតិពោលការណ៍ខណនា/ំរិយីសរថ្នការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ

កូវដី-១៩  

4.1 មរៀបចាំផែនការតក្ម្ូវការបណ្េុ ះបណាេ លធនធានម្នុសសសក្ាប់យទុ្ធនាការ
ចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវូីដ-១៩  

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចច ថ្ន គ.វ.ក-១៩ និងម្នទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត ក្តូវពរៀបចំខផ្នការបណតុ ោះ-      
បណាត លយនធានម្នុសសសក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ទងំពៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់ពក្កាម្ជាតិឱ្យបាន
ចាស់លាស់ ពយងពៅតាម្តក្មូ្វការជាក់ខសតងថ្នការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ ពដ្ឋយសហការ និងសក្ម្បសក្មួ្លជាមួ្យ   
ភាគី ក់រ័នធនានា។  
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មុ្ខសញ្ញា ថ្នយនធានម្នុសសខដលក្តូវបណតុ ោះបណាត លរមួ្មន៖  

- ក្កុម្ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ  និងអនកអភិបាល 
- ក្កុម្អនកក្គប់ក្គងវ៉ា ក់សងំ ក្បរ័នធក្តជាក់ និងអនកអភិបាលការង្ហរក្គប់ក្គងវ៉ា ក់សងំ 
- ក្កុម្ក្គូពរទយខដលមនភារកិចចក្បចាកំារពៅទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំ ខដលសថិតពៅតាម្ម្នទីរពរទយបខងែក 

និងម្ណឌ លសុខភារនិងពៅតាម្ម្ណឌ លចាក់វ៉ា ក់សងំ (ឧ. តាម្ពរាងចក្ក សហក្ោស សលាពរៀន
រហុកីឡាដ្ឋា ន...)។ 

- ក្កុម្ការង្ហរោកំ្ទពផ្សងពទៀត ដូចជាម្ន្រនតីក្គប់ក្គង និងបុគគលិកក្បតិបតតិការ HOTLINE សក្មប់
សុវតថិភារវ៉ា ក់សងំ និងក្បាក្ស័យទក់ទងជាមួ្យសធារណជន 

- ម្ន្រនតី បុគគលិក ទទួលភារកិចចក្គប់ក្គងសំណល់ពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ  
- ម្ន្រនតីក្គប់ក្គង និងបុគគលិកក្បតិបតតិការក្បរ័នធតាម្ដ្ឋនក្តួតរិនិតយ(ក្កុម្ម្ន្រនតីរ័ត៌មនវទិោ) 
- ម្ន្រនតីថាន ក់មូ្លដ្ឋា ន ខដលអាចសក្ម្បសក្មួ្លជាមួ្យថាន ក់ដឹកនាមូំ្លដ្ឋា នកនុងការផ្តល់រ័ត៌មន និង

ជំរុញឱ្យក្បជារលរដា ជារិពសសអនកមនហានិភ័យខពស់ឱ្យម្កចាក់វ៉ា ក់សងំ។  

4.2 បណ្េុ ះបណាេ លធនធានម្នុសសមោងតាម្តក្មូ្វការននផែនការបណ្េុ ះបណាេ ល 

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចច ក់រ័នធ ថ្នគ.វ.ក ១៩ ក្តូវសហការ និងសក្មួ្លសក្មួ្លជាមួ្យកម្មវយីិជាតិ      
ផ្តល់ថាន បំង្ហា រ និងម្នទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត និងភាគី ក់រ័នធ កនុងការពរៀបចំផ្តល់ការបណតុ ោះបណាត លយនធាន
ម្នុសស ពដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទងំអនកអភិបាលសក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ទងំមូ្ល ពៅក្គប់លំដ្ឋប់ថ្ន
ក្បរ័នធសុខាភិបាល។ គបបរិីចារណាពលីការពក្បីក្បាសយ់នតការសមហរណកម្មសក្មប់ការបណតុ ោះបណាត លដូចជាការ
បណតុ ោះបណាត លរមួ្បញ្ចូលោន  និងពក្បីក្បាសយ់នតការខដលមនក្សប់ ពដីម្បទីញយកបាននូវផ្លក្បពយជន៍ជា       
អតិបរមរីយនធានខដលមន ។  

• វយីិសន្រសតថ្នការបណតុ ោះបណាត ល៖ បណតុ ោះបណាត លក្គូបពង្ហគ ល និងបណតុ ោះបណាត លបនតពដ្ឋយក្គូបពង្ហគ ល។  
• ការបណតុ ោះបណាត លក្តូវពក្បីក្បាស់កម្មវយីិបពក្ងៀន/រិយីសរ/ពោលការណ៍ខណនា ំ ខដលពរៀបចំពដ្ឋយក្កសួង  

សុខាភិបាល កម្មវយីិជាតិផ្តល់ថាន បំង្ហា រ និងអនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចនិមួ្យៗ។ ការពរៀបចំកម្មវយីិ ឬនិយម្
ថ្នបណតុ ោះបណាត លមិ្នក្ោន់ខតពតត តពលីវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ប៉ាុពណាណ ោះពទ គបបឆីក់យកឱ្កាសពនោះពដីម្បរីក្ងឹង
សម្តថភារ យនតការ ឬក្បរ័នធជាតិផ្តល់ថាន បំង្ហា រខដលបានដំពណីរការជាង ៣ ទសវតសរម៍្កពហយី។  

• ចំនួនសិកាា កាម្ និងទីតាងំបណតុ ោះបណាត ល៖ គបបរិីចារណាអំរីលទធភារបណតុ ោះបណាត លជាក្កុម្តូចៗ ឬរី   
ចមៃ យ។ សិកាា កាម្ និងក្គូបណតុ ោះបណាត លក្តូវមនចំនួនសម្ក្សបតាម្សមមក្តណាមួ្យ ពដីម្បធីានា
គុណភារនិងលទធផ្លថ្នការបណតុ ោះបណាត ល និងការអនុវតតបានលែនូវវធិានការសុខាភិបាលបង្ហា រការចម្ាង
ជំង៉ឺកូវដី-១៩។  

• រយៈពរលបណតុ ោះបណាត ល៖ គបបមីនរយៈពរល ១-២ ថ្ងៃ ពយងតាម្ក្បធានបទថ្នការបណតុ ោះបណាត ល។    
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4.3 បណ្េុ ះបណាេ លបាំប៉ានផែនរគ្ៃីនិរ សេីរីការក្គ្ប់ក្គ្ងែលរ ាំខានមក្កាយការចារ់វ៉ា រ់សាាំង
រវីូដ-១៩ 

ផ្តល់ចំពណោះដឹងបខនថម្ដល់ក្កុម្ក្គូពរទយកនុងក្កុម្ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំរីរពបៀបក្គប់ក្គងផ្លរខំានពក្កាយការ
ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ខដលអាចពកីតមនជាយថាពហតុ ពដ្ឋយពក្បីក្បាស់ «រិយីសរគាីនិក» ខាីៗ និងពក្តៀម្ តី       
ឱ្សងបរកិាា រខដលក្តូវការសក្មប់ការសពន្រង្ហគ ោះបនាទ ន់។  

4.4 ក្តួតរិនិតយតាម្ដាន និងអភិបាលការក្បតិបតេិមោលការណ៍្ផណ្នាាំឬរិធីសារនន
ការង្ករចារ់វ៉ា រ់សាាំង  

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចច និមួ្យៗ ថ្នគ.វ.ក ១៩ និង អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចរាជធានី-ពខតត ម្នទីរ         
សុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត និងការយិល័យសុខាភិបាលក្សកុក្បតិបតតិ គបបចុីោះរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងអភិបាលពៅតាម្
ទីតាងំចាក់វ៉ា ក់សងំ  ពដីម្បធីានាថាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ អនុពលាម្ពៅតាម្រិយីសរបពចចកពទស ដូចជារិនិតយ 
បពចចកពទសថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ ការក្គប់ក្គងវ៉ា ក់សងំ ក្បរ័នធក្តជាក់  ការក្គប់ក្គងសំណល់ពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ 
ជាពដីម្។ ក្កុម្ចុោះរិនិតយតាម្ដ្ឋន ឬក្កុម្ចុោះអភិបាលគបបមីនសមសភារចក្មុ្ោះ និងមនចរតិលកាណៈោកំ្ទ។  
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5 ការក្គ្ប់ក្គ្ងវ៉ា រ់សាាំង និងក្គ្ប់ក្គ្ងសាំណ្លម់ក្កាយ
ការចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវូីដ-១៩ 

 

 

ក្បពទសកម្ពុជាមនក្បរ័នធផ្គត់ផ្គង់ និងយនតការក្គប់ក្គងវ៉ា ក់សងំដំពណីរការបានលែ។ កម្មវយីិជាតិផ្តល់ថាន ំ
បង្ហា រ និងមូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាលក្គប់លំដ្ឋប់កនុងក្បរ័នធសុខាភិបាល មនបទរិពសយន៍កនុងការផ្តល់ថាន បំង្ហា រជាក្បចាំ
ផ្ង និងការបញ្ចូលវ៉ា ក់សងំក្បពភទងមីៗ ជាពក្ចីនពលីកផ្ង ពៅកនុងទសវតសរក៍នាងម្ក។ សម្តថភារសតុកវ៉ា ក់សងំ និង
សម្តថភារបុគគលិកក្គប់ក្គងក្បរ័នធផ្គត់ផ្គង់ និងខងរកាវ៉ា ក់សងំ ពៅទូទងំក្បពទសក្តូវបានបពងាីនពឡងីជាលំដ្ឋប់។  

ការធានាបាននូវសុវតថិភារ និងក្បសិទធភារវ៉ា ក់សងំ និងដំពណីរការលែថ្នក្បរ័នធផ្គត់ផ្គង់វ៉ា ក់សងំនិងសមភ រៈ
បរកិាា រ គ៉ឺជាឆែឹងខនងថ្នយុទធនាចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ មនន័យថាដំពណីរការចាក់វ៉ា ក់សងំអាចក្បក្រឹតតពៅបានទន់
ពរលពវលាតាម្កាលវភិាគខដលបានពក្ោងទុក និងការរកាបរសិថ នអនាម័្យលែ កនុងបង្ហា រការឆាងពរាគ តាម្រយៈការ 
ក្គប់ក្គងសំណល់ពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ បានក្តឹម្ក្តូវ ដូចជា ម្ជុល ពសរុាងំ ជាពដីម្។ 

អនតរាគម្ន៍កនុងការក្គប់ក្គងវ៉ា ក់សងំ និងការក្គប់ក្គងសំណល់ពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពតត តពលី
សកម្មភារចម្បងដូចខាងពក្កាម្៖ 

• ការង្ហរក្គប់ក្គង និងខបងខចកវ៉ា ក់សងំនិងសមភ រៈបរកិាា រ 
• ការក្គប់ក្គងក្បរ័នធក្តជាក់ពដីម្បខីងរកាសុវតថិភារ និងក្បសិទធភារវ៉ា ក់សងំ  
• ការក្គប់ក្គងបញ្ជ ីសរពរីភណឌ វ៉ា ក់សងំ 
• ការក្គប់ក្គងសំណលព់ក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ 

5.1 មលើររម្ពសក់ារង្ករក្គ្ប់ក្គ្ង និងផបងផចរ និងែគត់ែគង់វ៉ា រ់សាាំង/សាភ រៈបរកិាេ រ 

• ការទិញវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ សថិតពៅកនុងក្កបខណឌ សម្តថកិចចថ្នក្កុម្ការង្ហរអនតរក្កសួងទទួលបនទុក 
ការចរចា និងរិពក្ោោះពយបល់ទិញវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ។ 

ពដីម្បសីពក្ម្ចពោលពៅថ្នការក្គបដណត ប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពលីក្បជារលរដាពោលពៅ១០លាននាក់ 
ការបា៉ា ន់សម នបានអំរីចំនួនវ៉ា ក់សងំខដលក្តូវការគ៉ឺអាក្ស័យពលីក្បពភទវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ខដលក្តូវចាក់២ ដូស ពលី
ម្នុសសមន ក់ ឬ ចាក់ខត ១ដូស ពលីម្នុសសមន ក់ (ដូចជាវ៉ា ក់សងំ Johnson & Johnson ជាពដីម្)។  
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• ពរៀបចំខផ្នការខបកខចកវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស   

ក្កសួងសុខាភិបាល/គ.វ.ក-១៩ (អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចក្គប់ក្គងវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩) និងកម្មវយីិជាតិ    
ផ្តល់ថាន បំង្ហា រ មនភារកិចចពរៀបចំបញ្ជ ីខបងខចក និងផ្គត់ផ្គង់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ដល់មូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាលទូទងំ          
ក្បពទស។ ការខបងខចកវ៉ា ក់សងំ ក្តូវបានពយវីពឡងីពដ្ឋយឈរពលីពោលការណ៍៖  

- ចំនួនវ៉ា ក់សងំខដលមន 
- ក្កុម្ក្បជារលរដាពោលពៅអាទិភារ 
- តំបន់ខដលមនហានិភ័យថ្នចម្ាងជំង៉ឺកូវដី-១៩ ខពស់ 
- សម្តថភារថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំពៅតាម្មូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាលក្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ថ្នក្បរ័នធសុខាភិបាល 

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចរាជធានី-ពខតត ក្តូវពរៀបចំខផ្នការខបងខចក និងផ្គត់ផ្គង់វ៉ា ក់សងំខដលបានទទួល 
រីឃ្ា ងំឱ្សងកណាត ល ពៅកាន់មូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាលពៅកនុងខដនសម្តថកិចចរបស់ខាួន។  

• ខបងខចកនិងផ្គត់ផ្គង់ ពៅតាម្ខផ្នការខបងខចកវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩  

អនុគណកម្មការចំព ោះកិចចក្គប់ក្គងវ៉ា ក់សងំជំង៉ឺកូវដី-១៩ ថ្នគ.វ.ក-១៩ ទទួលខុសក្តូវកនុងការក្គប់ក្គង    
វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩៖ ទទួលពៅអាកាសយនដ្ឋា នអនតរជាតិ និងដឹកជញ្ជូ នពៅរកាទុកពៅឃ្ា ងំឱ្សងកណាត លរបស់
ក្កសួងសុខាភិបាល និងពយវីការខបងខចក ពហយីដឹកជញ្ជូ នពៅឃ្ា ងំសតុកវ៉ា ក់សងំពៅម្នទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត។  

ម្ន្រនតកី្គប់ក្គងឃ្ា ងំឱ្សងកណាត លមនភារកិចចក្គប់ក្គងសតុក ក្បរ័នធរកាវ៉ា ក់សងំ និងដឹកជញ្ជូ នវ៉ា ក់សងំ 
និងសមភ រៈបរកិាា រ រីឃ្ា ងំឱ្សងកណាត លឃ្ា ងំសតុកវ៉ា ក់សងំពៅរាជធានី-ពខតតទូទងំក្បពទស។ កនុងករណីបនាទ ន់ម្នទីរ
សុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត អាចម្កទទួលវ៉ា ក់សងំនិងសមភ រៈបរកិាា ររីឃ្ា ងំឱ្សងកណាត លពដ្ឋយតទ ល់។ 

- ឃ្ា ងំឱ្សងកណាត លផ្គត់ផ្គង់/ដឹកជញ្ជូ នវ៉ា ក់សងំដល់ម្នទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត តាម្«រិយីសរថ្នការ
ខបងខចកវ៉ា ក់សងំ និងសមភ រៈកនុងរយៈពរល៧ថ្ងៃ»។ វ៉ា ក់សងំអាចក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នពៅកាន់រាជធានី-ពខតត
ពៅកនុងថ្ងៃខតមួ្យ។ 

- ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ា ក់សងំដល់ម្នទីរពរទយ និងម្ណឌ លសុខភារ និងម្ណឌ លចាក់វ៉ា ក់សងំ កនុងតំបន់ទទួលខុសក្តូវ
របស់ក្សុកក្បតិបតតិ គ៉ឺជាសម្តថកិចចរបស់ម្នទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត និងការយិល័យសុខាភិបាលក្សុក
ក្បតិបតតិ ។  

5.2 រក្ងឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បរ័នធក្តជារ់ផែររាសវុតថិភារនិងក្បសទិ្ធភារវ៉ា រ់សាាំង 

ការសតុកវ៉ា ក់សងំ ការដឹកជញ្ជូ នវ៉ា ក់សងំ និងការរកាក្បរ័នធក្តជាក់ ក្តូវអនុពលាម្តាម្រិយីសរខដលបាន
កំណត់ ពដីម្បរីកាគុណភារ និងក្បសិទធភារវ៉ា ក់សងំបានលែ ពចៀសវងការខូចខាត។  
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5.3 ក្គ្ប់ក្គ្ងបញ្ជសីារមរើភណ្ឌ វ៉ា រ់សាាំង  

ឃ្ា ងំឱ្សងកណាត ល ម្នទីរពរទយជាតិ ម្នទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត និងការយិល័យសុខាភិបាលក្សុក
ក្បតិបតតិក្តូវក្គប់ក្គង ពយវីបចចុបបននកម្មបញ្ជ ីសរពរីភណឌ វ៉ា ក់សងំ និងរាយការណ៍ ពលីមូ្លដ្ឋា នពទៀងទត់ ពៅតាម្
ពោលការណ៍ខណនា ំនិងតាម្ក្បរ័នធខដលមនក្សប់។ 

5.4 ក្គ្ប់ក្គ្ងសាំណ្លម់ក្កាយការចារ់វ៉ា រ់សាាំងមដើម្បបីង្កា រការឆ្ៃងមរាគ្ សវុតថិភារនិង
ររាអនាម័្យបរសិាថ នលអ   

សំណល់ជាពក្ចីនក្តូវបានបនសល់ទុកពក្កាយរីបញ្ច ប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំម្តងៗ ខដលសំណល់ទងំពនាោះមន
ពក្ោោះថាន ក់ពក្ចីន។ ដូពចនោះមូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាល និងម្ណឌ លចាក់វ៉ា ក់សងំ ក្តូវក្គប់ក្គងសំណល់ទងំពនាោះ ពៅតាម្      
«ពោលការណ៍ខណនាជំាតិសតីរីសុវតថិភារចាក់ថាន បំង្ហា រ និងការក្គប់ក្គងសំណល់និងក្បរ័នធពបាោះពចាលសំរាម្សក្មប់
កម្មវយីិចាក់ថាន បំង្ហា រ» ពៅម្ណឌ លសុខភារ ម្នទីរពរទយបខងែក និងពសវផ្តល់ថាន បំង្ហា រតាម្ភូមិ្ ពដីម្បសុីវតថិភារ និងរកា
អនាម័្យបរសិថ នលែ ។  

ក្បធានម្នទីរពរទយបខងែកក្គប់កក្មិ្ត ក្បធានម្ណឌ លសុខភារ និងម្ន្រនតទីទួលខុសក្តូវម្ណឌ លចាក់វ៉ា ក់សងំ
ក្តូវរិនិតយ និងចាត់ខចងពលីការក្បមូ្ល និងទុកដ្ឋក់កាកសំណល់ពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ តាម្វធិានខាងពក្កាម្៖ 

• ក្បមូ្លក្បអប់សុវតថិភារខដលពក្បីរចួទងំអស់ រចួដឹកពៅកខនាងកាន់កខនាងដុត តាម្ការកំណត់ 
• ដុតបំតា ញក្បអប់សុវតថិភារឱ្យបានឆ្ប់តាម្ខដលអាចពយវីពៅបានបនាទ ប់រីបញ្ច ប់ការចាក់ម្តងៗ 
• ក្តួតរិនិតយការក្បមូ្ល ពវចខចប់ និងការដុតបំតា ញ ពដ្ឋយអនកអភិបាលតាម្មូ្លដ្ឋា នសុខាភិបាល  

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចរាជធានី-ពខតត ក្បធានម្នទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត និងក្បធានការយិល័យ   
សុខាភិបាលក្សុកក្បតិបតតិ ក្តូវមនម្ពយោបាយ និងយនធានចាបំាច់ក្គប់ក្ោន់ ពដីម្បកី្បមូ្ល ទុកដ្ឋក់ និងកំពទច
សំណល់ពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ ពជៀសវងការចម្ាងពម្ពរាគបណាត លម្ករីយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩។ 
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គំនួសបំក្រញួបង្ហា ញរីក្គបក់្គង ខបងខចក និងផ្គត់ផ្គងវ់៉ា កស់ងំ និងក្គបក់្គងសំណល់ពក្កាយការចាកវ់៉ា កស់ងំ 

 

ក្កបខណឌ ថ្នក្កមុ្ការង្ហរអនតរក្កសួង ទទួលបនទុកការចរចា និង
ការរិពក្ោោះពយបល់ទិញវ៉ា ក់សងំបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី-១៩ 

ពរាងចក្កផ្លិត 
 

អាកាសយនដ្ឋា ន   
អនតរជាតិភនំពរញ 

 

ឃ្ា ងំឱ្សងកណាត ល
ក្កសួងសុខាភិបាល
(ពៅរាជធានីភនំពរញ) 

ឃ្ល ាំងសតុកវា៉ា ក់សាំងរាជធានីខេត្ត        មនទីរខេទ្យជាត្ ិ

ឃ្ា ងំឱ្សងក្សកុក្បតិបតត ិ
មណ្ឌ លចាក់វា៉ា ក់សាំង  

កនុងរាជធានី-ខេត្ត  
  

ម្ណឌ លចាក់វ៉ា ក់សងំ តាម្
ក្កសួង-សថ ប័ន-អងគភារ…… 

  

កខនាងកពំទចសំណល់ពក្កាយ
ការចាក់វ៉ា ក់សងំ  

សំណល់ពក្កាយ 
ការចាក់វ៉ា ក់សងំ 

សំណល់ពក្កាយ 
ការចាក់វ៉ា ក់សងំ 

សំណល់ពក្កាយ 
ការចាក់វ៉ាក់សងំ 

ម្ណឌ លចាក់វ៉ាក់សងំ
តាម្ក្សកុក្បតិបតតិ 

 

ម្នទីរពរទយបខងែក 
ម្ណឌ លសុខភារ 

សំណល់ពក្កាយ 
ការចាក់វ៉ាក់សងំ 
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6 ការក្បាក្សយ័ទរ់ទ្ងនិងការចូលរមួ្របសស់ហគ្ម្ន៍ 
 

កនុងយុទធនាការថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹងមនវ៉ា ក់សងំជាពក្ចីនក្បពភទសក្មប់ផ្តល់
ជូនក្បជារលរដាពោលពៅពៅកនុងក្រោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា ខដលវ៉ា ក់សងំទងំពនាោះក្តូវបានផ្លិតពឡងីពលីមូ្លដ្ឋា ន
វទិោសន្រសត និងបពចចកវទិោពផ្សងៗោន  ពហយីក្បសិទធភារ សុវតថិភារ និងផ្លរខំានពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ ថ្នវ៉ា ក់
សងំទងំពនាោះក៏មនកក្មិ្តខុសៗោន ខដរ។ ដូពចនោះការក្បាក្សយ័ទក់ទង គ៉ឺជាអនតរាគម្ន៍ដ៏សំខាន់មួ្យ ពដីម្បកីសង
ទំនុករបស់សធារណជន ជារិពសសក្កុម្ក្បជារលរដាពោលពៅ ឱ្យចូលរមួ្ពដ្ឋយសមក័្គចិតតទទួលយកការចាក់          
វ៉ា ក់សងំ។ ជាមួ្យោន ពនោះលទធផ្លថ្នការរិនិតយតាម្ដ្ឋនជាក្បចា ំ អំរីការយល់ព ញីរបសស់ធារណជនអំរីការ
ចាក់វ៉ា ក់សងំ គ៉ឺជាតឹកតាង ដ៏សំខាន់សក្មប់ការពរៀបចំរ័ត៌មន ឬសរ ឱ្យបានសម្ក្សប ពឆាីយតបពៅនឹងការយល់
ព ញីរបសក់្បជារលរដា រិពសសពដ្ឋោះក្សយបញ្ញា  ឬឧបសគគ នានា ខដលប៉ាោះ ល់ដល់ការម្កទទួលចាក់វ៉ា ក់សងំ
របស់ក្បជារលរដា។ អនតរាគម្ន៍ថ្នការក្បាក្ស័យទំនាក់ទំនង សុវតថិភារថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ និងការចូលរមួ្របស់
សហគម្ន៍ ពតត តជាចម្បងដល់ការពលីកកម្ពស់ការចូលរមួ្របស់ក្បជារលរដាពោលពៅ ឱ្យក្រម្ទទួលយកការចាក់            
វ៉ា ក់សងំពដ្ឋយសម័ក្គចិតត៖ 

• ពលីកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ក្បជារលរដាឱ្យចូលរមួ្ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩  
• ពលីកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ក្គូពរទយបុគគលិកសុខាភិបាលអំរីអតថក្បពយជន៍ សុវតថិភារ និងផ្លរខំាន

ថ្នវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩  
• ដំពណីរការយនតការក្គប់ក្គងផ្លរខំានពក្កាយរីចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ 
• រក្ងឹងយនតការខដលមនក្សប់ពៅកនុងសហគម្ន៍ពដីម្បោីកំ្ទដល់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ 

 
អនតរាគម្នទ៍កទ់ងនឹងការក្រម្ទទួលចាកវ់៉ា កស់ងំកូវដី-១៩ 

 
 

បដិពសយ 

សទ ក់ពសទរី 

ក្រម្ទទួលចាកវ់៉ា កស់ងំ 

ពសចកតីក្តូវការ 

ការោកំ្ទ 
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 ការយល់ដឹងរីវ៉ា កស់ងំ 
ការបដិពសយ បុគគលបដិពសយការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី ១៩ ពដ្ឋយសរកងវល់ថ្នសុវតថិភារ៖ ក្តូវពក្បីក្បាស់          

បទរិពសយន៍ ការយល់ដងឹ នងិគុណតថ្ម្ាពដីម្បតីា ស់បតូរការយល់ព ញីពនោះ។ 
ភារសទ ក់ពសទីរ បុគគលមនភារសទ ក់ពសទីរកនុងការទទលួការចាក់វ៉ា ក់សងំ ពដ្ឋយសរជាជំង៉ឺងមី វ៉ា ក់សងំក៏ងមី នងិមន

ភារម្និក្បាកដក្បជាអំរីក្បសិទធភារថ្នវ៉ា ក់សងំកូវដី ១៩៖ ភារសទ ក់ពសទីរពនោះអាចតា ស់បតូរបាន  
តាម្ការក្បាក្ស័យទកទ់ងជាមូ្យអនកខងទសុំខភារខដលគួរឱ្យទុកចិតត  

ការទទួលយក បុគគលទទលួយកការចាក់វ៉ា ក់សងំ៖  អាក្ស័យពលីភារវងថ្វ ឥទធរិលថ្នសងគម្ នងិក្កមុ្វជិាជ ជីវៈ នងិ
លទធភារថ្នការទទួលយកពដ្ឋយម្និមនឧបសគគ និងភារមនវ៉ាកស់ងំកូវដី ១៩ ពដមី្បផី្តល់ឱ្យ
ទន់ពរលពវលា។ 

ពសចកតីក្តវូការ បុគគលក្តវូការវ់ក់សងំកូវដី ១៩៖ ពសចកតីក្តូវការខពស់ ពបីសិនជាការផ្គត់ផ្គង់ទបអាចនាឱំ្យមន
បញ្ញា ថ្នការធាា ក់ទនុំកចិតតពលីការចាកវ់៉ា កស់ងំ។ 

ការោកំ្ទ/តស ូម្ត ិ បុគគលខាោះបានមនបទរិពសយន៍ពហយីក៏ោកំ្ទដល់ការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី ១៩៖ ការោកំ្ទពនោះជា
គនាឹោះថ្នការក្បាក្ស័យទកទ់ងថ្នសុវតថភិារ នងិការតា ស់បតូររ័ត៌មន 

 

6.1 មលើររម្ពសក់ារយលដឹ់ងរបសក់្បជារលរដឋចូលរមួ្ចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩  

ផ្តល់រ័ត៌មន ឬសរក្តឹម្ក្តូវ ចាស់លាស់ និងទន់ពរលពវលា អំរីអតថក្បពយជន៍ថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-
១៩ ក្បសិទធភារ សុវតថិភារ និងផ្លរខំានពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំខដលអាចពកីតមនជាយថាពហតុ និងវយីិពដីម្បី
ទទួលបានការចាក់វ៉ា ក់សងំ ឱ្យបានទូលំទូលាយដល់សធារណៈជន  ក្គូពរទយបុគគលិក និងភាគី ក់រ័នធពផ្សងពទៀត 
ខដលចូលរមួ្កនុងយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំ។ ការផ្សរវផ្ាយរ័ត៌មន ឬសរ ក្តូវពក្បីក្បាស់យនតការនានាខដលមន    
ក្បសិទធភារ ខដលសធារណៈជនភាគពក្ចីនអាចទទួលបានទន់ពរលពវលា។ ការលុបបំបាត់រ័ត៌មនខកាងកាា យ     
ក្បឌិ្ត និងបំភិតបំភ័យទក់ទងនឹងការចាក់វ៉ា ក់សងំឱ្យបានទន់ពរលពវលា។ តាម្ដ្ឋនលទធផ្លថ្នការក្បាក្ស័យ
ទក់ទង ខចករខំលកចំពណោះដឹង និងបទរិពសយន៍ ជាមួ្យសធារណជន ពដីម្បធីានាថាកងវល់ថ្នសុវតថិភារវ៉ា ក់សងំ
កូវដី-១៩ អាចកំណត់បាន និងខសវងរកមូ្លពហតុឱ្យទន់ពរលពវលា និងមនវធិានការពឆាីយតបជាបនាទ ន់។  

• ពរៀបចំ ផ្លិត និងខចកចាយសំភារៈ ផ្សរវផ្ាយអប់រ ំសក្មប់ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩  

អនុគណៈកម្មការសុវតថិភារ និងការក្បាក្ស័យទក់ទងហានិភ័យ ក្តូវពរៀបចំ ផ្លិតនិងខចកចាយសំភារៈ 
ផ្សរវផ្ាយអប់រ ំ សក្មប់ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពដីម្បពីក្បីក្បាសព់ៅតាម្បណាត ក្កសួង-សថ ប័ន អងគភារ 
ពដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទងំវសិ័យឯកជន និងសហគម្ន៍ទូទងំក្បពទស។ អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-
១៩ របស់ក្កសួង-សថ ប័ន រាជធានី-ពខតត អងគភារ ក់រ័នធនានា អាចចូលរមួ្ផ្លិតបនតសំភារៈផ្សរវផ្ាយអប់រ ំទងំ
ពនាោះ និងពយវីការផ្សរវផ្ាយឱ្យបានទូលំទូលាយ តាម្ក្គប់ម្ពយោបាយខដលមន  ដូចជា វទិយុ ទូរទសសន៍ សររ័ត៌មន 
បណាត ញទំនាក់ទំនងសងគម្នានា។ 
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• ដំពណីរការក្បរ័នធពឆាីយតប (ទំនាក់ទំនង Hotline) ពៅតាម្រាជធានី-ពខតត ពដីម្បបីពងាីនការយល់ដឹង និងការ
ទុកចិតតពលីវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ 

អនុគណៈកម្មការសុវតថិភារ និងការក្បាក្ស័យទក់ទងហានិភ័យ ថ្ន គ.វ.ក-១៩ និងអនុគណៈកម្មការ
ចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ រដាបាលរាជធានី-ពខតត ក្តូវបពងាីតក្បរ័នធ HOTLINE ឬពក្បីក្បាស់ក្បរ័នធ ១១៥ 
បចចុបបនន ពដ្ឋយមនចាត់តាងំម្ន្រនតីខដលបានទទួលការបណតុ ោះបណាត ល ឱ្យទទួលខុសក្តូវពលីក្បតិបតតិការក្បរ័នធពនោះ។ 
ក្បរ័នធ HOTLINE ពនោះមនមុ្ខង្ហរផ្តល់ការក្បឹកាពយបល់ ពឆាីយតបរាល់ចំងល់នានារបស់ក្បជារលរដាទក់ទងនឹង
ការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ និងទទួលរ័ត៌មនសតីរីករណីថ្នផ្លរខំានពក្កាយរីការចាក់វ៉ា ក់សងំខដលអាចពកីតមន
ជាយថាពហតុ ។ 

• ក្គប់ក្គង ក្តួតរិនិតយ និងតាម្ដ្ឋនក្បរ័នធផ្សរវផ្ាយ ខដលអាចជោះផ្លអវជិជមនដល់ការយល់ដឹងរបស់
ក្បជារលរដាពលីការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ 

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចសុវតថិភារវ៉ា ក់សងំនិងការក្បាក្ស័យទក់ទងហានិភ័យ និងអនុគណៈកម្មការ
ចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ថ្នក្កសួង-សថ ប័ន និងរាជធានី-ពខតត ម្នទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត ការយិល័យ
ក្សុកក្បតិបតតិ និងម្ណឌ លសុខភារ ក្តូវមនក្កុម្សក្មប់តាម្ដ្ឋនក្បរ័នធផ្សរវផ្ាយ និងបណាត ញសងគម្ ខដលផ្តល់
រ័ត៌មនទក់ទងនឹងការចាក់វ៉ា ក់សងំ ខដលពយវីឱ្យក្បជារលរដាមនការភ័នតក្ចឡ ំ ភ័យខាា ចកនុងការទទួលចាក់             
វ៉ា ក់សងំ និងពយវីការពឆាីយតបលុបបំបាត់រ័ត៌មនខកាងកាា យពនោះ ឱ្យបានទន់ពរលពវលា។  

• តាម្ដ្ឋននិងវយតថ្ម្ាការយល់ដឹងរបស់ក្បជារលរដាពលីការវ៉ា ក់សងំកូវដី ១៩ 

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចសុវតថិភារនិងការក្បាក្ស័យទក់ទងថ្នហានិភ័យ ក្តូវពរៀបចំឱ្យមនឧបករណ៍
តាម្ដ្ឋន ដូចជាកក្ម្ងសំណួរសក្មប់ពក្បីក្បាស់កនុងការតាម្ដ្ឋនជាក្បចា ំនិងគបបពីរៀបចំពយវីការអពងាតសតីរី«ឥរយិបទ 
ការយល់ព ញី និងការក្រម្ទទួលចាក់វ៉ា ក់សងំ» របស់ក្បជារលរដា ពដីម្បជីាជំនួយដល់ការពដ្ឋោះក្សយការង្ហរ
ក្បឈម្ ឬឧបសគគកនុងការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ខដលក្បជារលរដាអាចជួបក្បទោះ ។ 

6.2 ដារ់ឱយដាំមណ្ើ រការយនេក្គ្ប់ក្គ្ងែលរ ាំខានមក្កាយរីចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩ និងក្រុម្
ការង្ករក្សាវក្ជាវននែលរ ាំខានមក្កាយការចារ់វរ់សាាំងរវីូដ-១៩ មៅថាន រ់ជាតិ និង
ថាន រ់មក្កាម្ជាតិ 

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចសុវតថិភារវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩និងការក្បាក្ស័យទក់ទងថ្នហានិភ័យ កម្មវយីិជាតិ
ផ្តល់ថាន បំង្ហា រ ម្នទីរសុខាភិបាលរាជធានី-ពខតត និងការយិល័យសុខាភិបាលក្សុកនិមួ្យៗ ក្តូវពរៀបចំនិងដ្ឋក់ឱ្យ
ដំពណីរការយនតការតាម្ដ្ឋនផ្លរខំានពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ ពដ្ឋយពក្បីក្បាស់ និងរក្ងឹងយនតការខដលមនក្សប់
ពៅក្គប់លំដ្ឋប់កនុងក្បរ័នធសុខាភិបាល ខដលបានដ្ឋក់ឱ្យដំពណីរការកនុងក្កបខណឌ ទូលាយថ្នកម្មវយីិជាតិផ្តល់ថាន បំង្ហា រ 
ពចៀសវងការបពងាីតយនតការក្តួតជាន់ោន ។  
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ក្កុម្ការង្ហរក្សវក្ជាវផ្លរខំានពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី១៩ ពៅក្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់មនភារកិចចរិនិតយ
តាម្ករណីរាយការណ៍រីផ្លរខំានពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ និងចុោះពយវីការក្សវក្ជាវរកមូ្លពហតុ រាយការណ៍ និងពសនី
សុំពយបល់រីអនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចសុវតថិភារវ៉ា ក់សងំនិងការក្បាក្ស័យទក់ទងថ្នហានិភ័យ និងអនុគណៈ
កម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ា ក់សងំថ្នរាជធានី-ពខតត។ របាយការណ៍សតីរីករណីថ្នផ្លរខំានពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ ក្តូវ
ពយវីការវភិាគអំរីមូ្លពហតុថ្នផ្លរខំានខដលបានរាយការណ៍ ចងក្កងរបាយការណ៍ និងពក្បីក្បាសព់ដីម្បពីដ្ឋោះក្សយ
បញ្ញា ខដលបានរកព ញី។  

6.3 មលើររម្ពសក់ារយលដឹ់ងរបសក់្គូ្មរទ្យនិងបុគ្គលិរសខុាភិបាលអាំរីអតថក្បមោជន៍ 
សវុតថភិារ និងែលរ ាំខានមក្កាយការចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩ 

ក្កុម្ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ ក្គូពរទយបុគគលិកសុខាភិបាល ក្តូវមនការយល់ដឹងចាស់លាស់អំរីសុវតថិភារ 
ក្បសិទធភារថ្នវ៉ា ក់សងំ និងផ្លរខំានពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ ពដីម្បផី្តល់រ័ត៌មន  និងការខណនាចំាបំាច់ពផ្សងៗ 
ដល់ក្បជារលរដាពោលពៅថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ។ ដូពចនោះការបណតុ ោះបណាត លអំរីចំពណោះដឹងទងំពនោះ គបបកី្តូវបាន
ពរៀបចំ ក្បសិនពបីក្តូវការចាបំាច់។ ក្គូពរទយ និងបុគគលិកសុខាភិបាល អាចជាអនកខដលមនឥទិធរលជាងពគ កនុងការ
ខណនាអំប់រ ំក្បជារលរដាឱ្យយលក់្រម្ទទួលយកការចាក់វ៉ា ក់សងំពដ្ឋយសមក័្គចិតត ។  

6.4 រក្ងឹងយនេការផដលានក្សាប់មៅរនងុសហគ្ម្ន៍     មដើម្បោី ាំក្ទ្ដលយ់ទុ្ធនាការចារ់
វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩ 

ចលនា និងពលីកទឹកចិតត តាម្ម្ពយោបាយខដលមន ដល់បណាត ញក្កុម្ការង្ហរនានាតាម្សហគម្ន៍ ដូចជា
ក្កុម្ក្ទទង់សុខភារភូមិ្ គណៈកម្មការក្គប់ក្គងម្ណឌ លសុខភារ ក្កុម្ការង្ហរកាកបាទក្កហម្ អនកសម័ក្គចិតត រដាបាល
មូ្លដ្ឋា ន និងអងគការសងគម្សុីវលិ ឱ្យចូលរមួ្កនុងយុទធនាចាក់វ៉ា ក់សងំ ជារិពសស ការជំរុញពលីកទឹកចិតតក្បជារលរដា
ឱ្យក្រម្ទទួលយកការវ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩។  
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7 ការតាម្ដានក្តួតរិនិតយ និងវយតនម្ៃ 
 
 
 

ការតាម្ដ្ឋនក្តួតរិនិតយ មនបំណងរិនិតយពមី្លជាក្បចាវំឌ្ឍនភារពឆ្ព ោះពៅកាន់ពោលពៅថ្នការចាក់         
វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ខណៈខដលការវយតថ្ម្ានឹងវស់ខវងពមី្លការសពក្ម្ចលទធផ្លចុងពក្កាយថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ 
ព លគ៉ឺ  អក្តាក្គបដណត ប់ការថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំពលកី្បជារលរដាពោលពៅ។  ខផ្នការពម្សក្មប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំ
កូវដី-១៩ បានកំណត់អក្តាក្គបដណត ប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ឱ្យបាន ៩៥% ពលីក្កុម្ពោលពៅអាទិភារ ។ ការ
កំណត់អតតសញ្ញា ណក្កុម្ពោលពៅអាទិភារ ពដីម្បវីស់ខវងអក្តាក្គបដណត ប់ឱ្យបានក្តឹម្ក្តូវ ពៅកនុងរាជធានី-ពខតត 
និងក្សុកក្បតិបតតិនីមួ្យៗអាចពយវីពៅបាន អាក្ស័យពដ្ឋយមនការកត់ក្តាទិននន័យអនកចាក់វ៉ា ក់សងំបានក្តឹម្ក្តូវ និង
គួរឱ្យទុកចិតតបាន។  

សូចនាករសក្មប់តាម្ដ្ឋនការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ រមួ្មន៖ 
- ចំនួន ឬ ភាគរយថ្នក្បជារលរដាក្កុម្ពោលពៅនីមួ្យៗ ខដលបានទទួលវ៉ា ក់សងំពលីកទី១ (ដំបូង) 
- ចំនួន ឬ ភាគរយថ្នក្បជារលរដាក្កុម្ពោលពៅនីមួ្យៗ ខដលបានទទួលវ៉ា ក់សងំពលីកទី ២ 
- សមមក្តក្បជារលរដា កនុងក្កុម្ពោលពៅនីមួ្យៗ ខដលបានទទួលដូសពលីកទី១ ប៉ាុខនតមិ្នបានទទួល

ដូសទី ២  
- ចំនួន ឬ ភាគរយថ្នក្បជារលរដាក្កុម្ពោលពៅនីមួ្យៗ បានទទួលវ៉ា ក់សងំទងំរីរដូស តាម្រាជធានី 

ពខតត និងតាម្ក្សុកក្បតិបតតិ 
- ចំនួន ឬ ភាគរយថ្នន្រសត ីពៅកនុងក្កុម្ពោលពៅនីមួ្យៗខដលបានទទួលវ៉ា ក់សងំទងំរីរដូស 
អនតរាគម្ន៍ថ្នការតាម្ដ្ឋនក្តួតរិនិតយ និងវយតថ្ម្ាពតត ត ពលីសកម្មភារចម្បងៗ ដូចខាងពក្កាម្៖ 

• អភិវឌ្ឍក្បរ័នធក្គប់ក្គងទិននន័យ/រ័ត៌មនទក់ទងនឹងការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី១៩  
• រក្ងឹងសម្តថភារសថ ប័នពលីការក្គប់ក្គងទិននន័យ ដូចជាការក្បមូ្ល វភិាគ បកក្សយទិននន័យ 

ពរៀបចំរបាយការណ៍ និងពក្បីក្បាស់របាយការណ៍ 
• រក្ងឹងយនតការក្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន និងក្បរ័នធរាយការណ៍ 
• វយតថ្ម្ាការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំបង្ហា រពក្កាយបញ្ច ប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំ 

7.1 អភិវឌឍក្បរ័នធក្គ្ប់ក្គ្ងទិ្ននន័យ/រ័ត៌ានទរ់ទ្ងនឹងការង្ករចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩                                   

• បពងាីតនិងពក្បីក្បាស់ក្បរ័នធរ័ត៌មនវទិោ/ឌី្ជីងល www.cambodia-vaccine.gov.kh សក្មប់ការ
ក្គប់ក្គងទិននន័យ/រ័ត៌មនទក់ទងការង្ហរ ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ និងឧបករណ៍សក្មប់ការតាម្ដ្ឋន
ក្តួតរិនិតយ។  

http://www.cambodia-vaccine.gov.kh/
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ក្បរ័នធរ័ត៌មនវទិោពនោះជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ខដលជួយឱ្យការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំផ្ង និងសកម្មភារតាម្ដ្ឋន
ក្តួតរិនិតយផ្ង ។ ក្បរ័នធពនោះផ្ទុកមុ្ខង្ហរសំខាន់ៗ សក្មប់៖  

- ចុោះបញ្ជ ីអនកសម័ក្គចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩  
- កត់ក្តាទិននន័យថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ 
- រលំឹកអំរីកាលបរពិចឆទ និងទីតាងំម្កចាក់វ៉ា ក់សងំពលីកទី ២ 
- ពរៀបចំរបាយការណ៍សតីលទធផ្លថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ 

- របាយការណ៍សតីករណីថ្នផ្លរខំានពក្កាយការចាក់វ៉ា ក់សងំ 

- ផ្តល់រ័ត៌មនចាបំាច់នានាសតីរីការចាក់វ៉ា ក់សងំ 

អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចទទួលបនទុកការង្ហរតាម្ដ្ឋនក្តួតរិនិតយ ថ្ន គ.វ.ក-១៩ ទទួលបនទុកកនុងការ
បពងាីត និងដ្ឋក់ឱ្យពក្បីក្បាស់ក្បរ័នធពនោះពៅកនុងទូទងំក្បពទស។  

• ពរៀបចំឧបករណ៍កត់ក្តាទិននន័យអនកចាក់វ៉ា ក់សងំ កនុងទក្ម្ង់របាយការណ៍បំពរញពដ្ឋយថ្ដ និង
ឧបករណ៍ចាបំាច់ពផ្សងពទៀតសក្មប់ការង្ហរក្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន (ឧ. បញ្ជ ីពផ្ទៀងតទ ត់)។  
ទក្ម្ង់របាយការណ៍បំពរញពដ្ឋយថ្ដកត់ក្តាទិននន័យអនកចាក់វ៉ា ក់សងំ ក្តូវមនសក្មប់ពក្បីក្បាស់ ពៅ
កនុងករណីក្បរ័នធរ័ត៌មនwww.cambodia-vaccine.gov.kh  ឬមិ្នអាចពក្បីក្បាស់បាន ។ កនុងករណី
ពនោះ ក្កុម្ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំក្តូវកត់ក្តាទិននន័យអនកចាក់វ៉ា ក់សងំ កនុងទក្ម្ង់របាយការណ៍បំពរញ
ពដ្ឋយថ្ដ បនាទ ប់ម្កបញ្ចូលទិននន័យកនុងក្បរ័នធ www.cambodia-vaccine.gov.kh  ។ 

7.2 បមងាើនសម្តថភារសាថ ប័នមលើការក្គ្ប់ក្គ្ងទិ្ននន័យ ដូចជាការក្បមូ្ល វិភាគ្បរក្សាយ
ទិ្ននន័យ មរៀបចាំរបាយការណ៍្ និងមក្បើក្បាសរ់បាយការណ៍្ 

• បណតុ ោះបណាត លម្ន្រនតីក្គប់ក្គង និងពក្បីក្បាស់រ័ត៌មនវទិោ សតីរីការក្គប់ក្គង ខងទ ំនិងពក្បីក្បាស់ក្បរ័នធ 
www.cambodia-vaccine.gov.kh  ។  

• បណតុ ោះបណាត លដល់ម្ន្រនតីក្គប់ក្គងយុទធការចាក់វ៉ា ក់សងំតាម្លំដ្ឋប់ថាន ក់ សតីរីការវភិាគ បកក្សយ
ទិននន័យ ពរៀបចំរបាយការណ៍ និងពក្បីក្បាស់របាយការណ៍ ពដីម្បពីលីកកម្ពស់ការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ។  

• អភិបាលោកំ្ទពទៀងទត់ រិនិតយតាម្ដ្ឋនជាក្បចា ំនិងផ្តល់ពយបល់ក្តឡប់ទន់ពរលពវលា ពដីម្បធីានា
ភារពរញពលញ ភារក្តឹម្ក្តូវ និងគុណភារទិននន័យ ។  

ម្ន្រនតីក្គប់ក្គង គបបមីនសម្តថភារកនុងការវភិាគបកក្សយ និងពក្បីក្បាស់ទិននន័យ ឬរបាយការណ៍លទធផ្ល
ថ្នការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ ឬរបាយការណ៍ការក្តួតរិនិតយតាម្ដ្ឋន ពដីម្បពីលីកកម្ពស់ការង្ហរក្គប់ក្គង ពរៀបចំ និងអនុវតត
ខផ្នការសកម្មភារ។  

http://www.cambodia-vaccine.gov.kh/
http://www.cambodia-vaccine.gov.kh/
http://www.cambodia-vaccine.gov.kh/
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7.3 រក្ងឹងយនេការរាយការណ៍្សេរីីការង្ករចារ់វ៉ា រ់សាាំង រ ាំហូររបាយការណ៍្ សនេិសខុ 
ទិ្ននន័យ និងឯរជនភារ 
• ដ្ឋក់ឱ្យដំពណីរការយនតការរាយការណ៍ជាក្បចា ំ សតីរីលទធផ្លថ្នការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ ជាលកាណៈ     

ក្បចាថំ្ងៃ ក្បចាសំបាត ហ៍និងក្បចាខំខ តាម្ចរនតរាយការណ៍ដូចបានបង្ហា ញតាម្គំនូសបំក្រួញខាងពក្កាម្៖ 
 គំនូសបំក្រញួបង្ហា ញរីចរនតរាយការណ៍សតីរីការង្ហរចាកវ់៉ា កស់ងំកូវដី-១៩ 

 

មូ្លដាឋ នសខុាភិបាល 
ម្នទីរពរទយបខងែក ម្ណឌ លសុខភារ ម្ណឌ ល
ចាក់វ៉ាកស់ងំ(ក្កុម្ការង្ហរចាក់វ៉ាក់សងំ) 

 

 

របាយការណ៍ក្បចាថំ្ងៃ សបាត ហ៍ ខខ 
ក្តីមស 

 

ការោិលយ័ក្សុរក្បតិបតេ ិ
 

 

របាយការណ៍ទូទងំក្សុកក្បតបិតតិ
ក្បចាថំ្ងៃ សបាត ហ៍ ខខ ក្តីមស 

 

ម្នទីរសខុាភិបាលរាជធានី-មខតេ 
 

ម្នទីរមរទ្យជាតិ 
ម្ូលលដាឋ នសខុាភិបាល មោធា/

នគ្របាល 

ក្រសងួសខុាភិបាល 
គណៈកម្មការចំព ោះកិចចចាក់វ៉ាកស់ងំ 
កូវដី-១៩កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស 

 (អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចក្តតួរិនិតយតាម្ដ្ឋននងិវយតថ្ម្ា) 

 

 

របាយការណ៍ 
ផ្តល់ពយបល់ក្តឡប់ 

 

 

របាយការណ៍ទូទងំរាជធានី-ពខតត 
ក្បចាថំ្ងៃ សបាត ហ៍ ខខ ក្តីមស 

 

ម្នទីរពរទយរាជធាន-ីពខតត 
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ក. របាយការណ៍សតីរីលទធផ្លថ្នការង្ហរចាកវ់៉ា កស់ងំ 

• របាយការណ៍ក្បចាថំ្ងៃក្តូវបញ្ចូលទិននន័យឱ្យបានចប់សរវក្គប់កនុង www.cambodia-

vaccine.gov.kh  ចពនាា ោះរីពម៉ា ង ៥-៦ លាៃ ច ពក្កាយបញ្ច ប់ការចាក់វ៉ា ក់សងំក្បចាថំ្ងៃ ។ 
• របាយការណ៍ក្បចាសំបាត ហ៍ ក្តូវរាយការណ៍ពៅថ្ងៃច័នទថ្នសបាត ហ៍បនាទ ប់  
• របាយការណ៍ក្បចាខំខ ក្តូវរាយការណ៍ពៅថ្ងៃទីមួ្យ ថ្នខខបនាទ ប់ 

របាយការណ៍លទធផ្លថ្នការចាក់វ៉ា ក់សងំ ក្បចាថំ្ងៃ ក្បចាសំបាត ហ៍ និងក្បចាខំខ ពៅតាម្ទីតាងំនិមួ្យៗ ពៅ
ទូទងំក្សុកក្បតិបតតិទូទងំរាជធានី-ពខតត និងទូទងំក្បពទសអាចទញយកពចញរីក្បរ័នធ www.cambodia-

vaccine.gov.kh  ពដ្ឋយសវ័យក្បវតតិ តាម្ទក្ម្ង់របាយការណ៍សតង់ដ្ឋរ ខដលដ្ឋក់បានបញ្ចូលពៅកនុងក្បរ័នធពនោះ ។ 
កនុងអនតរកាលខដលក្បរ័នធពនោះមិ្នទន់ដំពណីរពរញពលញ របាយការណ៍ក្តូវបំពរញពដ្ឋយថ្ដ តាម្ទក្ម្ង់គំរូខដល
កំណត់ពដ្ឋយ គ.វ.ក-១៩។ 

ខ. របាយការណ៍រីការពក្បីក្បាស់វ៉ា កស់ងំ និងសមភ រៈបរកិាា រ  
ក្កុម្ចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ពរៀបចំរបាយការណ៍សតីរីការផ្គត់ផ្គង់(វ៉ា ក់សងំនិងភ័សតុភារ) ឱ្យបានក្តឹម្ក្តូវ

ក្បចាថំ្ងៃ ពដ្ឋយពក្បីក្បាស់ទក្ម្ង់របាយការណ៍ និងរាយការណ៍តាម្ក្បរ័នធខដលបានកំណត់ពដ្ឋយកម្មវយីិជាតិផ្តល់ថាន ំ
បង្ហា រ។ 

• ពលីកកម្ពស់ការពក្បីក្បាស់របាយការណ៍ និងការផ្តល់រ័ត៌មនក្តឡប់ ពដីម្បខីកលម្ែការង្ហរចាក់វ៉ា ក់សងំ 
ពៅតាម្លំដ្ឋប់ថាន ក់និមួ្យៗ ថ្នក្បរ័នធសុខាភិបាល។  

គ.វ.ក-១៩ អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចរាជធានី-ពខតត អងគភារសុខាភិបាលក្គប់ជាន់ថាន ក់ ក្តូវរិនិតយ   
របាយការណ៍ថ្នការង្ហរចាក់ថាន បំង្ហា រជាពទៀងទត់ ពដីម្បតីាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភារផ្ង និងពដ្ឋោះក្សយបញ្ញា ជួបក្បទោះផ្ង 
ឱ្យបានទន់ពរលពវលា និងផ្តល់ពយបល់ខណនា ំឬពយបល់ក្តឡប់ពៅកាន់អងគភាររាយការណ៍វញិ។  

7.4 ការវយតនម្ៃននការបញ្ចប់យទុ្ធនាការចារ់វ៉ា រ់សាាំងរវីូដ-១៩ 

• ពរៀបចំការវយតថ្ម្ាយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ បនាទ ប់រីយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ បាន
បញ្ច ប់។ 

ការវយតថ្ម្ាយុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ ក្តូវពយវីពឡងីពដ្ឋយអនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចក្តួតរិនិតយ
តាម្ដ្ឋននិងវយតថ្ម្ា ពដ្ឋយសហការជាមួ្យកម្មវយីិជាតិផ្តល់ថាន បំង្ហា រ និងថ្ដភាគី ក់រ័នធនានា ។ របាយការណ៍ថ្ន
ការវយតថ្ម្ាពនោះនឹងផ្តល់ពម្ពរៀន បទរិពសយន៍ ទងំចំណុចខាា ងំ និងចំណុចខាយ ក្រម្ទងំកាលានុវតតភារ សក្មប់
រក្ងឹងក្បរ័នធជាតិកម្មវយីិផ្តល់ថាន បំង្ហា រ និងក្បរ័នធសុខាភិបាលកនុងពរលអនាគត ។  
 

http://www.cambodia-vaccine.gov.kh/
http://www.cambodia-vaccine.gov.kh/
http://www.cambodia-vaccine.gov.kh/
http://www.cambodia-vaccine.gov.kh/
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8 គ្មក្ាងចាំណាយ 
 

ពយងតាម្ខផ្នការសកម្មភារនិងងវកិាថ្នអនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចថ្នគ.វ.គ-១៩ និងអនុគណៈកម្មការ
ចំព ោះកិចចរាជធានី-ពខតត  គពក្មងចំណាយសក្មប់យុទធនាការចាក់វ៉ា ក់សងំកូវដី-១៩ កនុងក្កបខណឌ ទូទងំក្បពទស 
សក្មប់រយៈពរល ៩ខខ (ពម្ស-យនូ ឆ្ន ២ំ០២១) មនទឹកក្បាក់សរុប ៨៣.៦២៥.៧៩២.០០០ ពរៀល (ខប៉ាតសិបបី
ប ីលាន ក្បាមួំ្យរយថ្ម្ភក្បាលំាន ក្បារីំររយពៅសិបរីរ ន់ពរៀលគត់)ឬពសមីនឹង ២០.៥៩៧.៤៨៦ ដុលាា រអាពម្រកិ        
(ថ្ម្ភលាន ក្បារំយពៅសិបក្បា ំន់ បួនរយខប៉ាតសិបក្បាមួំ្យដុលាា រអាពម្រកិ) ពដ្ឋយមិ្នបញ្ចូលតថ្ម្ាវ៉ា ក់សងំកូវដី-
១៩) សក្មប់ការអនុវតតសកម្មភាររបស់អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចរាជធានី-ពខតត និងអនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចច
ថ្នគ.វ.ក-១៩។អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចខផ្នការនិងងវកិានីយកម្មនឹងរិនិតយពមី្លពឡងីវញិនូវខផ្នការសកម្មភារ
និងងវកិា និងរិនិតយពលីសំពណីសុំងវកិា ពដីម្បអីនុវតតខផ្នការសកម្មភាររបស់អនុគណៈកម្មការចំព ោះកិចចនីមួ្យៗ។ 

គពក្មងចំណាយងវកិាតាម្ខផ្នកយុទធសន្រសតថ្នខផ្នការពម្សក្មបក់ាចាកវ់៉ា កស់ងំបង្ហា រជំង៉ឺកូវដី១៩កនុងក្កបខណឌ   
ទូទងំក្បពទស រយៈពរល ៩ ខខ (ពម្ស-យនូ ២០២១)                  
                                                                               (គិតជា  ន់ពរៀល)  

បរយិយ សរុប 

 83,652,792 

1. អភិក្រមនៃការចារវ់៉ារស់ាំង៖រចិ្ចដាំណ ើ រការចារ់វ៉ារ់សាំងរូវ ើដ-១៩ 59,586,642 

2. ការដឹកនា ំក្រប់ក្រង ខផ្នការ នងិការសក្ម្បសក្ម្លួ 8,547,601 

 2.1.   ពរៀបចំ បចចុបបននកម្មខផ្នការ តាម្ដ្ឋនក្តួតរនិិតយការអនវុតតខផ្នការ 152,370 

 2.2.   ណរៀបច្ាំឧបររ ៍ យៃតការ ក្បព័ៃធ សក្ាប់ដាំណ ើ រការចារ់វ៉ារ់សាំង 4,964,039 

 2.3.  ការសក្មបសក្មលួរនុងយុទ្ធនាការចារ់វ៉ារ់សាំង 3,431,192 

3. យនធានម្នសុស (បណតុ ោះបណាត លបបំ៉ានបពចចកពទស) 1,196,156 

4. ការក្គបក់្គងវ៉ាក់សងំ  និងសំណល់ពក្កាយការចាកវ់៉ាក់សងំ 4,303,288 

5. ការក្បាក្ស័យទក់ទង សុវតថិភារ និងការចូលរួម្រសីហគម្ន ៍ 1,168,521 

6. ការតាម្ដ្ឋនក្តួតរនិិតយនិងវយតថ្ម្ាការង្ហរចាក់វ៉ាកស់ងំ 5,343,640 

  6.1. ដំពណីរការចុោះបញ្ជ ី នងិការក្គប់ក្គងទនិននយ័/រ័ត៌មន 2,154,664 

  6.2. រក្ងងឹយនតការរាយការណ៍រកីារង្ហរចាកវ់៉ាក់សងំ ចរនតរបាយការណ៍ 3,188,976 

7. ចំណាយពផ្សងៗ 3,506,944 

 


