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សនុ្ទរកថាស្វវ គមន្ ៍
របសអ់គគបណ្ឌិ តសភាចារយ អនូ្ ពន័្ធមនុ្រីត័ន  

ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្រ,ី រដ្ឋមន្តន្ររីកសងួសសដ្ឋកចិ្ច ន្ិង ហរិញ្ញវតថុ  
ថ្លលងកនងុ 

ពិធីរបកាសដាក់ឱ្យដ្ំសណ្ើ រការជាផ្លូវការ 
«កមមវិធឧីបតថមភស្វច្់រាក់ជនូ្រគសួ្វររកីរក ន្ងិ ងាយរងសររោះ កនងុអឡំងុ

សពលជំងកឺវូដី្-១៩» 
រាជធានីភនណំពញ, ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិងុនា ឆ្ន  ំ២០២០  

 

- ែំុ្សូមសខមតងនូវររវកិចចដ៏ែពង់ែពស់បំផុត ណររពជូនចំណ ោះ សសមរច្អគគមហា-
សសនាបតីសតសជា ហ ុន្ ថ្សន្ នាយករដ្ឋមន្តន្រីនន្រពោះរាជាណាច្រកកមពុជា; 

- សណមតច, ឯកឧតតម, ណោកជំទាវ, សមាជិក-សមាជិកា ថ្នរាជរដាា ភិាល; 
- ឯកឧតតម, ណោកជំទាវ, ណោក, ណោករសី តំណាងអងគទូត និង ថ្ដគូ្អភិវឌឍន៍; 
- ឯកឧតតម, ណោកជំទាវ, ណោក, ណោករសី, ណភ្ៀវកិតតិយសទាងំអស់! 

ែំុ្ពិតជាមានណសចកតីណសាមនសសយ៉ា ងថ្រកខលង ខដលមានកិតតិយសសាវ គ្មន៍ សណមតច, 
ឯកឧតតម, ណោកជំទាវ, ណោក, ណោករសី ណៅកនុងពិធីរបកាសដាក់ឱ្យដំណណី្រការជាផលូវការ នូវ 
«កមមវធីិឧបតថមភសាច់រាក់ជូនរគួ្សាររកីរក និង ងាយរងណររោះ កនុងអំឡុងណពលជំងឺកូវដី-១៩» នា
ថ្ងៃណនោះ ។ ជាបឋម, ែំុ្សូមសខមតងនូវររវកិចចសាវ គ្មន៍ និង អំណ្រគុ្ណ្យ៉ា ងរជាលណរៅបំផុត 
ចំណ ោះវតតមានដ៏ឧតតុងឧតតមរបស់ សសមរច្អគគមហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន្ ថ្សន្ 
នាយករដ្ឋមន្តន្រីនន្រពោះរាជាណាច្រកកមពុជា ខដលានចំណាយណពលណវោដ៏មមាញឹក 
អណ ជ្ ីញជាអធិបតីដ៏ែពង់ែពស់ កនុងកមមវធីិនារពឹកណនោះ ។ ែំុ្ក៏សូមសខមតងនូវអំណ្រគុ្ណ្ផងខដរ 
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ចំណ ោះវតតមានរបស់សណមតច, ឯកឧតតម, ណោកជំទាវ, ណោក, ណោករសី តំណាងរកសួង-សាថ ប័ន 
របស់រាជរដាា ភិាល ក៏ដូចជាតំណាងអងគទូត និង ថ្ដគូ្អភិវឌឍន៍នានា ខដលានអណ ជ្ ីញ
ចូលរមួកនុងកមមវធីិដ៏មានសារៈសំខាន់ណនោះ ។ 

ដូចសណមតច, ឯកឧតតម, ណោកជំទាវ, ណោក, ណោករសី រជាបរសាប់ ជំងឺកូវដី-១៩ មិន
រតឹមខតបងកការគំ្រាមកំខែងដល់សុែភាព និង អាយុជីវតិរបស់របជាពលរដាប៉ាុណណាណ ោះណទ ខតក៏ខងម 
ទាងំបណងកីតណឡងីនូវផលអវជិជមានជាណរចីន ដល់ណសដាកិចច និង សងគមជាតិទាងំមូលផងខដរ ។ 
ណទាោះជាយ៉ា ងណា, ណរកាមការដឹកនាដ៏ំឈ្លល សថ្វ, បិុនរបសប់, មឺុងមា៉ា ត់ និង រាកដនិយមរបស ់
សសមរច្សតសជានាយករដ្ឋមន្តន្រ,ី កមពុជាអាចរគ្ប់រគ្ងសភាពការណ៍្ានលអ និង ានកាត-់
បនថយផលប៉ាោះ ល់ជាអវជិជមានណនោះ ឱ្យសថិតណៅកនុងរងវង់ខដលអាចរគ្ប់រគ្ងាន តាមរយៈការ-
ដាក់ណចញនូវវធិានការចាាំច់ខាងខផនកសងគម-ណសដាកិចច ជាបនតបនាទ ប់ ។ 

ណៅកនុងរកបែណ្ឌ ណនោះ, សសមរច្សតសជា នាយករដ្ឋមន្តន្រី ានណតត តការយកចិតតទុក- 
ដាក់ជាពិណសស ចំណ ោះទុកខលំាករបស់របជាពលរដា ខដលទទួលរងផលប៉ាោះ ល់ណដាយសារជំងឺ
កូវដី-១៩ ។ ណរកាមការចងអុលបងាា ញដ៏ែពង់ែពស់របស់ សសមរច្សតសជា នាយករដ្ឋមន្តន្រី,   
គ្ណ្ៈកមាម ធិការណរលនណយាយណសដាកិចច និង ែិរ ញ្វតថុ  ានបណងកីតរកុមការងារចំណ ោះកិចច 
ណដីមបីសិកាអំពីលទធភាព និង យនតការសំណៅជួយសរមាលដល់ការលំាករបស់របជាពលរដា 
ខដលជាលទធផល ណយងីានរចនាដាក់ណចញនូវកមមវធីិជំនួយសងគមងមីមួយ គឺ្ : «កមមវធីិឧបតថមភ
សាច់រាក់ជូនរគួ្សាររកីរក និង ងាយរងណររោះ កនុងអំឡុងណពលជំងឺកូវដី-១៩» ខដលជាកមមវតថុថ្ន
ការរបកាសដាក់ឱ្យដំណណី្រការជាផលូវការនាថ្ងៃណនោះ ។ 

កនុងនាមរកសួងណសដាកិចច និង ែរិ ញ្វតថុ ខដលជាណសនាធិការបណចចកណទស បំណពញការងារ 
ណៅណរកាមការរគ្ប់រគ្ង និង ចងអុលបងាា ញណដាយតទ ល់ របស់ សសមរច្សតសជានាយករដ្ឋ-
មន្តន្រី, កនុងឋានៈ សសមរច្ ជា នាយករដ្ឋមរន្ីរនន្រពោះរាជាណាច្រកកមពុជា និង ជា 
អគគសមបញ្ជា ការថ្តមួយ កនុងការរគ្ប់រគ្ងែរិ ញ្វតថុ  និង ណសដាកិចចជាតិ, ែំុ្សូមគូ្ស-
បញ្ជជ ក់ថា «កមមវធីិឧបតថមភសាច់រាក់ជូនរគួ្សាររកីរក និង ងាយរងណររោះ កនុងអំឡុងណពលជំងឺ
កូ-វដី-១៩» ណនោះ អាចដាក់ឱ្យដំណណី្រការណៅាន គឺ្ណដាយសារសមិទធផលលអរបណសីរថ្នការងារ
ខកទរមង់ការរគ្ប់រគ្ងែរិ ញ្វតថុសាធារណ្ៈរបស់រាជរដាា ភិាល ពិណសស គឺ្ណដាយសារលទធផល 
ដ៏លអគួ្រឱ្យកត់សមាគ ល ់ និង គួ្រជាទីណមាទន ណៅកនុងការរបមូលចំណូ្លងវកិារដា កនុងរយៈណពល ៥ 



សុនទរកថាអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរត័ន កនុ ងពិធីរបកាសដាក់ឱ្យដណំណី្រការជាផលូ វការកមមវធីិឧបតថមភសាច់រាក់ជូនរគ្សួាររកីរក និង ងាយរងណររោះ កនុ ង
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ឆ្ន ចុំងណរកាយណនោះ គួ្បផសជំាមួយនឹងការចាត់ខចងណដាយមធយត័, វន័ិយែមងឹមា៉ា ត់ និង របកប 
ណដាយរបសិទធភាពែពស់ នូវចំណាយសាធារណ្ៈរបស់រដា, ទាងំកនុងទិដាភាពវភិាជន៍ ទាងំកនុង
ទិដាភាពរបតិបតតិការ, រមួទាងំការដាក់ណចញយ៉ា ងទាន់ណពល និង របកបណដាយភាពរស់រណវកី នូវ
វធិានការណធវីវចិារណ្កមមចំណាយរបស់រកសួង-សាថ ប័នរដា ណៅអំឡុងណពលវបិតតិជំងឺកូវដី-១៩ 
ណនោះផង ។ 

 

សសមរច្, ឯកឧតរម, សោកជំទាវ, សោក, សោករស ី! 
 

ជាការពិត, កតាត ដ៏សំខាន់ និង ចាាំច់បំផុតមួយ ណដីមបធីានាាននូវភាពណជាគ្ជ័យថ្ន
ការដាក់ឱ្យដំណណី្រការកមមវធីិឧបតថមភសាច់រាកណ់នោះ គឺ្ «ការកំណ្ត់អតតសញ្ជញ ណ្រគួ្សាររកីរក» 
ខដលជាបុណរលកខែណ្ឌ មិនអាចែវោះាន សរមាប់ធានាថា «ពលរដារកីរកពិតរាកដ នឹងទទួលាន
អតថរបណយជន៍ពិតរាកដ» ពីកមមវធីិឧបតថមភសាច់រាក់ណនោះ ។ ខផអកណលីរចនាសមព័នធការងារខដល
មានរសាប់, រកុមការងារអនតររកសួងានសណរមចណរបីរាស់របព័នធកំណ្ត់អតតសញ្ជញ ណ្រគួ្សារ 
រកីរករបស់រកសួងខផនការ ជាយនតការសរមាប់ការកំណ្ត់អតតសញ្ជញ ណ្អនកទទួលផល ។ ណលី
មូលដាា នណនោះ, រកសួងខផនការានដឹកនាណំធវីបចចុបបននភាពជាបនាទ ន់ ណលីទិននន័យខដលមានរសាប់ 
កនុងណរលបំណ្ងកាត់បនថយជាអតិបរមានូវភាពែវោះចណនាល ោះនានា, ជាពិណសស គឺ្ការកំណ្ត់ឱ្យ
ានចាស់ោស់ នូវ «រកុមរគួ្សាររកីរកពិតរាកដ» ខដលមិនទទួលានប័ណ្ណសមធម៌ ណៅតាម
ណរលនណយាយខដលរាជរដាា ភិាលានដាក់ណចញ ។ ខផអកតាមលទធផលថ្នការណធវីបចចុបបននភាព 
កនុងជំុទី ១, ណយងីមានរបជាពលរដាខដលសថិតណៅកនុងចំណាត់ថាន ក់ «រក-១» ចនំនួ ២១១ ៧៤៦ 
រគ្សួារ និង «រក-២» ចនំនួ ៣៥០ ៩៤០ រគ្សួារ ។ 

ណរៅពីករមិតថ្នភាពរកីរកខដលជាមូលដាា នសរមាប់ការផតល់រាក់ឧបតថមភ, រកុមការងារ
ចំណ ោះកិចច ក៏ានណសនឱី្យមានការគិ្តគូ្របខនថមអំពីកតាត សមធម៌ ណដាយពិនិតយណមីលណលីភាពងាយ
រងណររោះរបស់រគ្ួសារនីមួយៗ កនុងណនាោះរមួមាន : កុមារអាយុណរកាម ៥ ឆ្ន ,ំ ជនមានពិការភាព, 
ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្ន ណំឡងី និង អនកផទុកណមណរាគ្ណអដស៍ រពមជាមួយនឹងការគិ្តគូ្រ
ខបងខចកតាមតំបន់ (រាជធានី-ទីរកុង និង ជនបទ) ណដីមបណីឆលីយតបណៅនឹងភាពែុសរន ថ្នថ្ងល
ទំនិញរវាងតំបន់នីមួយៗ ។ រឯីការណបីកផតល់រាក់ឧបតថមភ គឺ្នឹងរតូវានណធវីណឡងីណដាយណរបី-
រាស់យនតការ និង របព័នធបណចចកវទិាព័ត៌មាន ខដលកំពុងរតវូានណរបីរាស់កនុងការណបីកផតល់ ណៅ



សុនទរកថាអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរត័ន កនុ ងពិធីរបកាសដាក់ឱ្យដណំណី្រការជាផលូ វការកមមវធីិឧបតថមភសាច់រាក់ជូនរគ្សួាររកីរក និង ងាយរងណររោះ កនុ ង
អំឡុងណពលជងឺំកូវដី-១៩, ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិងុនា ឆ្ន  ំ២០២០ ទំព័រទី 4 

កនុងកមមវធីិឧបតថមភសាច់ជូនស្តសតីមានថ្ផទណ ោះ និង កុមារណរកាមអាយុណរកាម ២ ឆ្ន  ំ ណដាយខបង-
ខចកយ៉ា ងចាស់ោស់ នូវការទទួលែុសរតូវរបស់សាថ ប័ន ក់ព័នធនីមួយៗ ណដីមបធីានាាននូវ
របតិតុលយការ ។ 

ជារមួ, ការផតល់រាក់ឧបតថមភកនុងកមមវធីិណនោះ មានដូចខាងណរកាម ៖ 
១. តំបន់ទីរបជំុជនកនុងរាជធានីភនណំពញ 
សរមាប់ប័ណ្ណ«រក-១» ៖ កនុង ១ រគ្ួសារ ទទួលានរាក់ចំនួន ១២០ ០០០៛ (១២ 

មឺុនណរៀល) បូកបខនថម ៥២ ០០០៛ (៥ មឺុន ២  ន់ណរៀល) សរមាប់សមាជិករគួ្សារមាន ក់ៗ 
ណែយីបូកបខនថម ៤០ ០០០៛ (៤ មឺុនណរៀល) មាន ក់ណទៀត សរមាប់សមាជិកណៅកនុងរគ្ួសារ ខដល
ជាកុមារអាយុណរកាម ៥ ឆ្ន ,ំ ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្ន ណំឡងី និង 
អនកផទុក  ណមណរាគ្ណអដស៍ ។ 

សរមាប់ប័ណ្ណ «រក-២»៖ កនុង ១ រគួ្សារ ទទួលានរាក់ចំនួន ១២០ ០០០៛ (១២ 
មឺុនណរៀល) បូកបខនថម ៣៦ ០០០៛  (៣ មឺុន ៦  ន់ណរៀល) សរមាប់សមាជិករគួ្សារមាន ក់  ៗណែយី
បូកបខនថម ២៨ ០០០៛ (២ មឺុន ៨  ន់ណរៀល) មាន ក់ណទៀត សរមាប់សមាជិកណៅកនុងរគ្ួសារ 
ខដលជាកុមារអាយុណរកាម ៥ ឆ្ន ,ំ ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្ន ណំឡីង 
និង អនកផទុកណមណរាគ្ណអដស៍ ។ 

២. តំបន់ទីរបជំុជនណរៅពីរាជធានីភនំណពញ 
សរមាប់ប័ណ្ណ «រក-១» ៖ កនុង ១ រគ្ួសារទទួលានរាក់ចំនួន ១២០ ០០០៛ (១២ 

មឺុនណរៀល) បូកបខនថម ៤០ ០០០៛ (៤ មឺុនណរៀល) សរមាប់សមាជិករគួ្សារមាន ក់ៗ ណែីយ
បូកបខនថម ៤០ ០០០៛ (៤ មឺុនណរៀល) មាន ក់ណទៀត សរមាប់សមាជិកណៅកនុងរគ្ួសារ ខដលជា
កុមារអាយុណរកាម ៥ ឆ្ន ,ំ ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្ន ណំឡងី និង អនក
ផទុកណមណរាគ្ណអដស៍ ។ 

សរមាប់ប័ណ្ណ «រក-២» ៖ កនុង ១ រគ្ួសារទទួលានរាក់ចំនួន ១២០ ០០០៛ (១២ 
មឺុនណរៀល) បូកបខនថម ២៨ ០០០៛ (២ មឺុន ៨  ន់ណរៀល) សរមាប់សមាជិករគួ្សារមាន ក់ៗ 
ណែយីបូកបខនថម ២៨ ០០០៛ (២ មឺុន ៨  ន់ណរៀល) មាន ក់ណទៀត សរមាប់សមាជិកណៅកនុង



សុនទរកថាអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរត័ន កនុ ងពិធីរបកាសដាក់ឱ្យដណំណី្រការជាផលូ វការកមមវធីិឧបតថមភសាច់រាក់ជូនរគ្សួាររកីរក និង ងាយរងណររោះ កនុ ង
អំឡុងណពលជងឺំកូវដី-១៩, ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិងុនា ឆ្ន  ំ២០២០ ទំព័រទី 5 

រគ្ួសារ ខដលជាកុមារអាយុណរកាម ៥ ឆ្ន ,ំ ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្ន ំ
ណឡីង និង អនកផទុកណមណរាគ្ណអដស៍ ។ 

៣. តបំនជ់នបទ 
សរមាបប់ណ័្ណ «រក-១» ៖ កនុង ១ រគ្ួសារទទលួានរាក់ចំននួ ៨០ ០០០៛ (៨ មឺុន

ណរៀល) បូកបខនថម ២៤ ០០០៛ (២ មឺុន ៤  ន់ណរៀល) សរមាប់សមាជិករគួ្សារមាន ក់ៗ 
ណែីយបូកបខនថម ២៤ ០០០៛ (២ មឺុន ៤  ន់ណរៀល) មាន ក់ណទៀត សរមាប់សមាជិកណៅកនុង
រគ្ួសារ ខដលជាកុមារអាយុណរកាម ៥ ឆ្ន ,ំ ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្ន ំ
ណឡីង និង អនកផទុកណមណរាគ្ណអដស៍ ។ 

សរមាបប់ណ័្ណ «រក-២» ៖ កនុង ១ រគ្ួសារទទលួានរាក់ចំនួន ៨០ ០០០៛ (៨ មឺុន
ណរៀល) បូកបខនថម ១៦ ០០០៛ (១ មឺុន ៦  ន់ណរៀល) សរមាប់សមាជិករគួ្សារមាន ក់ៗ 
ណែីយបូកបខនថម ១៦ ០០០៛ (១ មឺុន ៦  ន់ណរៀល) មាន ក់ណទៀត សរមាប់សមាជិកណៅកនុង
រគ្ួសារ ខដលជាកុមារអាយុណរកាម ៥ ឆ្ន ,ំ ជនមានពិការភាព, ជនចាស់ជរាអាយុចាប់ពី ៦០ ឆ្ន ំ
ណឡីង និង អនកផទុកណមណរាគ្ណអដស៍ ។ 

 

សសមរច្, ឯកឧតរម, សោកជំទាវ, សោក, សោករស ី! 
 

ែំុ្សូមជរមាបជូនបខនថមថា ការណរៀបចំដាក់ឱ្យដំណណី្រការនូវ «កមមវធីិឧបតថមភសាច់រាក់
ជូនរគួ្សាររកីរក និង ងាយរងណររោះ កនុងអំឡុងណពលជំងឺកូវដី-១៩» ានទទួលការយកចិតត
ទុកដាក់ និង កិចចសែការយ៉ា ងលអ ពីសណំាក់បណាត រកសួង-សាថ ប័ន ក់ព័នធថ្នរាជរដាា ភិាល 
របកបណដាយសាម រតីជាមាច ស់ ។ ណយីងក៏ានទទួលនូវការររំទយ៉ា ងសកមមពីសំណាក់ថ្ដគូ្
អភិវឌឍន៍នានាផងខដរ ។ ដូណចនោះ, ែំុ្សូមណឆលៀតយកឱ្កាសណនោះ ខងលងអំណ្រគុ្ណ្យ៉ា ងរជាល-
ណរៅចំណ ោះកិចចសែការ និង ការចូលរួមជាមតិណយបល់នានា ពីសំណាក់រកសួង-សាថ ប័ន 
និង ថ្ដគូ្ ក់ព័នធទាងំអស់ ខដលជារបការនាឱំ្យណយីងអាចសណរមចាននូវលទធផលដ៏លអនា
ណពលណនោះ ។ 

សសមរច្សតសជា នាយករដ្ឋមន្តន្រី ជាទីណររពដ៏ែពង់ែពស់បំផុត ! ែំុ្សូមសខមតងនូវ   
វនទនកិចច និង កតត ញ្ូតាធម៌ដ៏យ៉ា ងរជាលណរៅបំផុត, ជាងមីមតងណទៀត ណររពជូនចំណ ោះ សសមរច្



សុនទរកថាអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរត័ន កនុ ងពិធីរបកាសដាក់ឱ្យដណំណី្រការជាផលូ វការកមមវធីិឧបតថមភសាច់រាក់ជូនរគ្សួាររកីរក និង ងាយរងណររោះ កនុ ង
អំឡុងណពលជងឺំកូវដី-១៩, ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិងុនា ឆ្ន  ំ២០២០ ទំព័រទី 6 

ខដល សសមរច្ ានផតល់កិតតិយសដ៏ែពង់ែពស់បំផុត កនុងការដាក់ឱ្យដំណណី្រការនូវកមមវធីិជំនួយ
សងគមដ៏មានសារៈសំខាន់ណនោះ ។ របការណនោះ សបញ្ជជ ក់យ៉ា ងរបចកស អំពីការយកចិតតទុកដាក់
ែពស់បំផុតរបស់ សសមរច្ មកណលីសុែទុកខរបស់របជាជន កនុងរគ្បក់ាលៈណទសៈ ពិណសស កនុង  
ែណ្ៈខដលរបណទសជាតិ និង របជាជន រតូវជួបរបឈមនឹងការលំាក ។ 

ជាទីប ច្ ប់, ែំុ្សូមណររពជូនពរដល់ សណមតចអគ្គមហាណសនាបតីណតណជា ហ ុន្ ថ្សន្ នាយក-
រដាមស្តនតថី្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជា, សណមតច, ឯកឧតតម, ណោកជំទាវ, ណោក, ណោក-រសី, ណភៀ្វ
ជាតិ និង អនតរជាតិ រគ្ប់រូប សូមរបកបណដាយសុែភាពលអ, កមាល ងំមាមួំន, សណរមចាន
ណជាគ្ជ័យកនុងរគ្ប់ភារកិចច និង ទទួលាននូវសុភមងគលកនុងរកុមរគួ្សារណរៀងៗែលួន ។  

ជាកិចចបនត, ែំុ្សូមអនុញ្ជញ តណររពអណ ជ្ ីញ សណមតចអគ្គមហាណសនាបតីណតណជា ហ ុន្ 
ថ្សន្ នាយករដាមស្តនតីថ្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ណឡីងខងលង សុនទរកថាគ្នលោឹះ របកាសដាក់
ឱ្យដំណណី្រការជាផលូវការ នូវ «កមមវធីិឧបតថមភសាច់រាក់ជូនរគួ្សាររកីរក និង ងាយរងណររោះ កនុង
អំឡុងណពលជំងឺកូវដី-១៩» ។ 

 
សមូសររពអសញ្ា ើញ សសមរច្ ! 


