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ការដ្ឋរ់ឲ្យអនវុតតរម្មវិធី «ជនំួយសង្គម្ជាសាច់ព្បារ់លព្កាយលរលរិទខទរ់» ល ើម្បជីួយគពំ្ទ
ព្រួសារព្រជារលរ ាដ លមានរព្ម្តិជវីភារទារ នងិ្ជរួព្រឈម្នងឹ្ការលបំារ 

លព្កាយការអនុវតតវិធានការរិទខទរជ់ាលរខណៈព្ទង្់ព្ទាយធ ំ
និង្ 

ការផ្តលជ់ំនយួសង្គម្ជាសាច់ព្បារ់ សព្មារ់ព្រសួារដ លមានអនរសាា រ់លដ្ឋយសារជំង្រឺវូី -១៩ 
និង្ ព្រសួារដ លមានអនរឆ្ាង្ជំង្រឺវូី -១៩ នងិ្មានការលបំារដផ្នរជវីភារ 

រនងុ្ព្រតឹតិការណ៍ ២០ រមុ្ភៈ ២០២១ 

3 
ដោយសារឥទធពិលនៃការរាលោលជំងកូឺវដី-១៩ មាៃកម្រតិធំដធងរហូតឈាៃដល់ការបទិខ្ទប់ភូរិសាស្រ្តរាជ-

ធាៃីភនំដពញ ៃិង ម្កុងតាដមៅ នៃដខ្តតកណ្តត ល ម្ពរទងំម្កងុម្ពះ្ីហៃុនៃដខ្តតម្ពះ្ីហៃុ, រាជរោា ភិបាលពិៃតិយដ ញីពី
ភាពចបំាចក់នុងការោក់ដចញៃូវជំៃួយអៃតរាគរៃ៍្ងគរ ដដីរបជីួយដោះម្សាយជីវភាពរប្់ម្គួសារម្បជាពលរដាមាៃ
កម្រិតជីវភាពទប ដៅកនុងអំឡុងដពល ៃិង រួយរយៈដពលខ្លីដម្កាយដំណ្តក់កាលដល៏ំបាកដៃះ ។ ដៅកនុងរយៈដពលអៃុវតត
វធិាៃការបិទខ្ទប់, រាជរោា ភិបាលបាៃ ៃងិ កំពុងផ្តល់ «ជំៃយួ្ដស្រ គ្ ះបន្ទទ ៃ់កនុងដពលបទិខ្ទប់» ជាដ្បៀងអាហារ ររួមាៃ 
អងករ, រី, ម្តីខ្កំប ុង, ទឹកម្តី ៃិង/ឬ ទឹក្ីុអុីវ ជូៃដល់ម្គួសារម្បជាពលរដា្យរងដម្រះ, ម្បជាពលរដាម្កីម្ក, ករៅករ-
ៃិដោជិត ៃិង ម្គសួារម្បជាពលរដាដផ្េងដទៀតដដលមាៃកម្រិតជីវភាពទប ៃិងជបួម្បឈរៃឹងការលំបាក ដហយីកពុំង
រ្់ដៅកនុងតំបៃ់ភូរិសាស្រ្តបទិខ្ទប់ ររួជារួយៃឹងការោក់ដចញៃូវយៃតការ្ម្រួលឲ្យម្បជាពលរដាអាចទិញដ្បៀងអាហារ 
ៃិង ទំៃញិជាដម្គឿងឧបដភាគបរដិភាគ ដោយ្ុវតថិភាពពីការឆ្លងជំងកូឺវដី-១៩ ៃិង តារនលល្រររយ ។ 

បដៃថរដលីដៃះ, កនុងដរលបំណងជួយដោះម្សាយការលំបាករប្់ម្គួសារម្បជាពលរដាដដលមាៃកម្រិតជីវភាព
ទប រ្់ដៅកនុងភូរិសាស្រ្តនៃតំបៃ់ដដលម្តូវបាៃអៃុវតតវធិាៃការបិទខ្ទប់ជាលកខណៈម្ទង់ម្ទយធំ នៃរាជធាៃីភនំដពញ 
ៃិង ម្កុងតាដមៅ នៃដខ្តតកណ្តត ល ម្ពរទងំម្កុងម្ពះ្ីហៃុនៃដខ្តតម្ពះ្ីហៃុ កដូ៍ចជាជយួដល់ម្គួសារដដលមាៃអនកសាល ប់
ដោយសារជំងកូឺវដី-១៩ ៃិង ម្គួសារដដលមាៃអនកឆ្លងជងំឺកូវដី-១៩ ៃិងមាៃការលំបាកដផ្នកជីវភាព ដៅទូទងំម្បដទ្, 
រាជរោា ភិបាល្ដម្រចោក់ដចញៃូវករៅវធិី «ជំៃួយ្ងគរជាសាច់ម្បាក់ដម្កាយដពលបិទខ្ទប់» ៃិង «ជំៃួយ្ងគរជាសាច់
ម្បាក់្ម្មាប់ម្គួសារដដលមាៃអនកសាល ប់ដោយសារជំងឺកូវដី-១៩ ៃិង ម្គួសារដដលមាៃអនកឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងមាៃ
ការលំបាកដផ្នកជីវភាព កនុងម្ពតឹតិការណ៍ ២០  កុរភៈ  ២០២១»  ដដលជាអៃតរាគរៃជ៍ំៃយួ្ងគរបដៃថរ ដោយររួបញ្ចូល 
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ផ្ងដដរ ៃូវដរលៃដោបាយជួយឧបតថរភជាសាច់ម្បាក់្ម្មាប់បង់នលលទឹកសាា ត ៃិង អគគិ្ៃី កនុងកម្រិតអបបបរមា ដូច
ខាងដម្ការ ៖ 

រ. ការផ្តលជ់នំយួសង្គម្ជាសាច់ព្បារ់លព្កាយលរលរិទខទរ ់

ករៅវធីិ «ជំៃួយ្ងគរជាសាច់ម្បាក់ដម្កាយដពលបិទខ្ទប់» ដៃះ ម្តូវបាៃោក់ឲ្យអៃុវតត្ម្មាប់ភូរិសាស្រ្តដដល
ទទួលរងៃូវវធិាៃការនៃការបទិខ្ទប់កនុងលកខណៈម្ទង់ម្ទយធំ ររួបញ្ចូ លៃូវ រាជធាៃីភនំដពញ, ម្កុងតាដមៅ នៃដខ្តត កណ្តត ល 
ៃិង ម្កុងម្ពះ្ីហៃុនៃដខ្តតម្ពះ្ីហៃុ ៃិង ផ្តល់ជូៃដល់ម្គួសារម្បជាពលរដាករពុជាដដលមាៃជីវភាពលំបាក ដៅតារ
ទំហមំ្គួសារ ដដលម្តូវបាៃកណំតអ់តត្ញ្ញា ណចា្់លា្់ ៃិង ម្តឹរម្តូវ ។  

(ទ១ី). ការកណំត់អតត្ញ្ញា ណ 
ម្គសួារម្បជាពលរដាដរលដៅ ដៅរាជធាៃីភនំដពញ, ម្កុងតាដមៅ  ៃិងម្កុងម្ពះ្ីហៃុ ដដលទទួលបាៃការឧបតថរភ

ដៃះ ររួបញ្ចូ លៃូវ៖ ម្គសួារអនកដបីកបរ, ករៅករ្ំណង់, អនកលក់ដូរតារផ្លូវ, បុគគលិកលកដូ់រតារផ្ារ, អនកដរ ី្ ្ំរារ ៃិង
អនកដធវីការដផ្នកដ្វាករាៃត ជាដដីរ ដដលៃឹងទទួលបាៃការវាយតនរលដោយអាជាា ធររូលោា ៃ ដោយមាៃការរមំ្ទពកីមាល ងំ
្ៅ័ម្គចិតត ដម្ការការចត់ដចង ៃិង ្ម្រប្ម្រួលដោយម្ក្ួងដផ្ៃការ តាររយៈការដធវកីចិច្មាភ ្ៃ៍តារទូរ្័ពទ ្ ម្មាប់
តំបៃ់ដដលរិៃទៃ់មាៃ្ុវតថិភាពពីការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ឬ តាររយៈការដធវីកិចច្ មាភ ្ៃ៍ផ្ទទ ល់រុខ្ ្ម្មាប់តំបៃ់ដដល
មាៃ្ុវតថភិាពពីការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

(ទ២ី). របបឧបតថរភ 
ម្គសួារម្បជាពលរដាដរលដៅ ដៅរាជធាៃីភនំដពញ, ម្កងុតាដមៅ  ៃិងម្កុងម្ពះ្ីហៃុ ដដលម្តូវបាៃកំណត់អតត-

្ញ្ញា ណ ៃឹងទទលួបាៃរបបឧបតថរភជាសាច់ម្បាក់្ម្មាបជ់ួយ្ម្មាលបៃទុកនលលដ្បៀងអាហារ ៃិង ្ម្មាប់ជួយបង់នលល
ទឹកសាា ត ៃិង អគគិ្ ៃ ីកនុងកម្រិតអបបបរមា ្រុបរួយដលីកគត់ តាររយៈធន្ទររវងី (Wing) ដៅតារទំហមំ្គួសារ ដូច
ខាងដម្ការ៖ 

 

ករៅករ-ៃិដោជិតបដម្រីការដៅតារដរាងចម្ក-្ហម្រ្ដៅកនុងវ ិ្ ័យកាត់ដដរ ្ដរលៀកបពំាក់, ដ្បកដជីង ៃងិ 
កាបូប ដៅកនុងតំបៃប់ិទខ្ទប់ដូចបាៃកណំតខ់ាងដលី ៃងឹទទលួបាៃការឧបតថរភ រួយដលីកគត់ ចំៃួៃ ១៦ រុឺៃដរៀល/មាន ក់ 
ដដលៃឹងម្តូវបាៃផ្តល់ជូៃ តាររយៈយៃតការមាៃម្សាប់ ដដលម្ក្ួងការ្រ ៃិង បណតុ ះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ កពុំងអៃុវតតផ្តល់
ជំៃួយរមំ្ទ្ម្មាប់ករណីពយួរការ្របដណ្តត ះអា្ៃន ។ 

ម្គួសារម្បជាពលរដាដដលមាៃបណណ្រធរ៌ ម្បដភទ «ម្ក-១» ៃិង «ម្ក-២» ដៅកនុងតំបៃប់ិទខ្ទប់ដូចបាៃកំណត់
ខាងដលី ៃិងដដលកំពុងបៃតទទួលបាៃៃូវជំៃួយឧបតថរភជាសាច់ម្បាក់្ម្មាប់ម្ទម្ទង់ជីវភាពពីរដាជាដរៀងរាល់ដខ្ គៃឺឹងរិៃ
ទទួលបាៃៃូវរបបជំៃួយឧបតថរភបដៃថរដទៀតដទ។ 

ទំហមំ្គួសារ 
នលលដ្បៀងអាហារ 

(ដរៀល) 
នលលទឹកសាា ត ២ ដខ្ 

(ដរៀល)  
នលលអគគិ្ៃី ២ ដខ្ 

(ដរៀល)  
្រុបជាទឹកម្បាក់

(ដរៀល) 

១ ន្ទក់ ១០០ ០០០ ៛ ៧រ៣/ដខ្✕២✕១២៥០៛≈ 
១៨ ០០០ ៛ 

៤០kWh/ដខ្✕២✕៤៨០៛≈ 
៣៨ ០០០ ៛ 

១៥៦ ០០០ ៛ 

២ - ៣ ន្ទក់ ១១៣ ៥០០ ៛ ១៨រ៣/ដខ្✕២✕១២៥០៛≈ 
៤៤ ៨០០ ៛ 

៧០kWh/ដខ្✕២✕៦១០៛≈ 
៨៥ ៤០០ ៛ 

២៤៣ ៧០០ ៛ 

៤ ន្ទក់ដឡងី ១២៧ ០០០ ៛ ២៥រ៣/ដខ្✕២✕១២៥០៛≈ 
៦២ ០០០ ៛ 

១០០kWh/ដខ្✕២✕៦១០៛≈ 
១២២ ០០០ ៛ 

៣១១ ០០០ ៛ 
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ខ. ការផ្តលជ់នំយួសង្គម្សព្មារ់ព្រសួារដ លមានអនរសាា រ់លដ្ឋយសារជំង្ឺរវូី -១៩ នងិ្
ព្រសួារដ លមានអនរឆ្ាង្ជំង្ឺរវូី -១៩ និង្មានការលបំារដផ្នរជវីភារ លៅរនងុ្ព្រឹតត-ិ
ការណ៍ ២០ រមុ្ភៈ ២០២១ 

ទៃទរឹៃងឹការជួយឧបតថរភម្បជាពលរដាដដលរ្់ដៅកនុងតបំៃ់បទិខ្ទប់ម្ទង់ម្ទយធំខាងដល,ី រាជរោា ភបិាលក៍្ ដម្រច
ផ្តល់ជូៃផ្ងដដរ ៃូវការឧបតថរភជាសាច់ម្បាក់្ ម្មាប់ម្គួសារដដលមាៃអនកសាល ប់ដោយសារជំងឺកូវដី-១៩ ៃិង ម្គសួារដដល
មាៃឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ៃងិមាៃការលំបាកដផ្នកជីវភាព ដៅកនុងម្ពឹតតិការណ៍ ២០ កុរភៈ ឆ្ន  ំ២០២១ ដៅទូទងំម្បដទ្ ដូច
ខាងដម្ការ៖  

▪ ្ម្មាប់ម្គួសារដដលមាៃអនកសាល ប់ដោយសារជំងឺកូវដី-១៩៖ ផ្តល់ជូៃការឧបតថរភជាសាច់ម្បាក់ចំៃួៃ 
៣០០.០០០ (សារ្ិបរុឺៃ) ដរៀល ៃិងបូកបដៃថរៃូវការឧបតថរភជាសាច់ម្បាក់្ម្មាបជ់យួបង់នលលអគគិ្ៃ ី
ៃិងទឹកសាា ត ្ម្មាប់រយៈដពល ៥ ដខ្ ម្្បតាររូលោា ៃគណន្ទដដលម្តូវបាៃកណំត់្ ម្មាប ់«ជំៃួយ
្ងគរជាសាច់ម្បាក់ដម្កាយដពលបិទខ្ទប់» ខាងដលី ។ ការឧបតថរភដៃះផ្តល់ជូៃបដៃថរពីដលីជំៃួយ្ងគរជា
ធរមាៃទងំឡាយដដលម្គួសារម្បជាពលរដាដរលដៅទទួលបាៃ ៃិង ម្តូវបាៃដបីកផ្តល់ជូៃជាសាច់ម្បាក់
្រុប ដតរយួដលីក តាររយៈធន្ទររវងី ។ 

▪ ្ម្មាប់ម្គសួារដដលមាៃអនកឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងមាៃការលំបាកដផ្នកជីវភាព៖ 
• ម្គួសារដដលមាៃអនកឆ្លងជងំឺកូវដី-១៩ ៃិងមាៃការលំបាកដផ្នកជីវភាព ្ថិតដៅកនុងភូរសិាស្រ្តដម្ៅពី

រាជធាៃីភនំដពញ, ម្កុងតាដមៅ  ៃិងម្កុងម្ពះ្ហីៃុ ៃឹងទទលួបាៃកញ្ចប់សាច់ម្បាក់ឧបតថរភ្រុប តារ
ទំហំម្គួសារ ដូចរន ៃឹងការឧបតថរភជាសាច់ម្បាក់ជូៃដល់ម្គួសារម្បជាពលរដាដរលដៅ ដដល្ថិត
ដៅដម្ការករៅវធិី «ជំៃួយ្ងគរជាសាច់ម្បាក់ដម្កាយដពលបទិខ្ទប់» ដដរ ។ 

• ករៅករ-ៃិដោជិតឆ្លងជងំឺកូវដី-១៩ ដដលបដម្រីការដៅតារដរាងចម្ក-្ហម្រ្ដៅកនុងវ ិ្ ័យកាត់ដដរ
្ដរលៀកបំពាក់, ដ្បកដជីង ៃងិកាបូប ៃងិដដល្ថតិដៅកនុងភូរិសាស្រ្តដម្ៅពីរាជធាៃភីនំដពញ, ម្កុងតា-
ដមៅ  ៃិងម្កងុម្ពះ្ីហៃុ ៃឹងទទួលបាៃកញ្ចបស់ាច់ម្បាកឧ់បតថរភ រ្ុប ចំៃួៃ ១៦ រុឺៃដរៀល/មាន ក់ ដដល
ៃឹងម្តូវដបីកផ្តល់ដោយម្ក្ួងការ្រ ៃិងបណតុ ះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ ។ 

• ម្គួសារម្បជាពលរដាដដលមាៃបណណ្រធរ៌ម្បដភទ «ម្ក-១» ៃិង «ម្ក-២» ដដលមាៃអនកឆ្លងជំងឺ    
កូវដី-១៩ ៃិងដដលកំពុងបៃតទទួលបាៃៃូវជំៃួយឧបតថរភជាសាច់ម្បាក់្ម្មាប់ម្ទម្ទង់ជីវភាពពីរដា
ជាដរៀងរាល់ដខ្ ៃងឹរិៃទទួលបាៃៃូវរបបជំៃួយឧបតថរភដលរដទៀតដទ ។ 

• ម្គួសារដដលមាៃអនកឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩ ៃិងមាៃការលបំាកដផ្នកជីវភាព ក៏ដូចជាករៅករ-ៃិដោជិតឆ្លងជំងឺ
កូវដី-១៩ ដដលបដម្រកីារដៅតារដរាងចម្កដៅកនុងវ ិ្ ័យកាត់ដដរ្ដរលៀកបំពាក,់ ដ្បកដជងី ៃិងកាបូប 
ដៅកនុងរាជធាៃីភនំដពញ, ម្កុងតាដមៅ  ៃិងម្កុងម្ពះ្ីហៃុ ៃឹងរិៃទទួលបាៃៃូវរបបជំៃួយឧបតថរភ
ដលរដទៀតដទ ដម្ពាះរដាបាៃផ្តល់ជំៃួយឧបតថរភជាសាច់ម្បាក់ដម្ការករៅវធិី   «ជំៃួយ្ងគរជាសាច់
ម្បាក់ដម្កាយដពលបទិខ្ទប់» ជូៃរចួដហយី ។ 

 

យៃតការ, ៃីតិវធិី ៃងិ កាលបរដិចេទនៃការដបីកផ្តលអ់ៃតរាគរៃ៍ជំៃួយ្ងគរខាងដលីដៃះ ៃងឹម្តូវបាៃកណំត់ដៅ
កនុងដ្ចកតី្ដម្រចរប្់ម្កុរម្បឹកាជាតិរពំារ្ងគរ ។ 

 

នលៃអ គ្ រ ១៥ ដរាច ដខ្ ពិសាខ្ ឆ្ន  ំឆ្លូ វ ម្តី្័ក ព.្. ២៥៦៥ 
រាជធាៃីភនំដពញ នលៃទី ១១ ដខ្ ឧ្ភា ឆ្ន  ំ២០២១ 


