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Socioeconomic Impacts of the COVID-19 Cash Transfer
Programme for the Poor and Vulnerable Households in Cambodia

កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ជូូនគ្រួា�សារក្រីាីក្រីា និងងាយរងគ្រោះាា� កុ�ងអំំឡុ�ងពេាល

ប្រាយុទ្ធធនឹងជំូងឺកូវិីដ-១៩ ត្រូា�វិបានដាក់ឱ្ាយអំនុវិត្ថតជាលើើកដំបូងនៅកម្មុ�ជា 

កាលពីីថ្ងៃៃាទ្ធ២ី៤ ខែាមិ្មថុុនា ឆំ្នាំា២ំ០២០ ដែាលជាការបោះ�ជូហំានដ៏សំខំាន់ម្មយួ 

ដើើម្មាបីឧីបត្ថថម្មភគាំទំ្រាដល់គ្រួា�សារក្រីាកី្រីា នងិងាយរងគ្រោះាា� ដែាលទ្ធទ្ធលួរងផល

បះ�ពាលពី់ីការរាត្ថត្ថាបាត្ថជាសំកលនៃាជូំងឺកូវិីដ-១៩។ កម្មមវិិធីីនេះា� បានកាាាយជា

សំម្មិទ្ធធផលមិ្មនធ្លាាាប់មាន ហើើយការស្វែែាងយល់ពីីបច់័�យដែាលកើើត្ថចេាញពីី

EXECUTIVE SUMMARY

Cambodia introduced its first national cash transfer 
programme for the poor and vulnerable households 
during COVID-19  on June 24, 2020 in a landmark move 

to support the poor and vulnerable during the COVID-19 

pandemic. The programme has been an unparalleled 

achievement and the understanding of its impact is critical 

to inform the country’s investment in social protection.
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កម្មមវិិធីីនេះា� មានសារ�សំំខាន់យ៉ាាាងខ្លំាាំ�ង ដើើម្មាបីីផតល់ជាពី�ត្ថ៌មានសំម្រាាាប់រៀៀបច់ំ

ការវិិនិយោគ និងពីង្រឹាងឹប្រាពី�នធគាំពំារសំងគម្មនៅកុ�ងប្រាទេាសំកមុ្ម�ជា។   ការវាយត្ថម្លៃាា

លើើបច់័�យសំងគម្ម-សេាដឋកិច់័នៃាកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ពីិសេាសំនេះា� ត្រូា�វិបាន

ធ្វើែើឡើើងចាប់ពីីឆ្នាំំាំ២០២០ រហូូត្ថដល់ឆ្នាំំាំ២០២១ ដោយកម្មមវិិធីីអំភិិវិឌ្ាឍន៍

សំហូប្រាជាជាត្ថិ និងអំគគលើាខាធិីការដាាានក្រីាុម្មប្រាឹកាសាជាតិ្ថគាំំពារសំងគម្ម។ 

តាម្មរយ�ការប្រើាើប្រាាាសំ់ទ្ធិនុន�យដែាលបានពីីការអំង្កេេាត្ថសំងគម្ម-សេាដឋកិច័់កមុ្ម�ជា 

ឆ្នាំំាំ២០១៩ និងការប្រើាើវិិធីីសាស្រ្តាតផគ�រផគងដោយប្រើាើពីិនុ� (propensity score 

matching), ដបំងូ ការសំកិាសានេះា� ធ្វើែើការវិិភាគពីីភាពីខុ្លំាសំគំាំានៃាលកខណៈ� 

នងិកម្រិាិត្ថសំុខ្លំាមាលភាពី រវាងគ្រួា�សារដែាលមានបណៈណសំម្មធីម្ម៌ (និយម្ម

ហៅក្រៅាាផា�វិការថាបណៈណក្រីាីក្រីា) និងគ្រួា�សារដែាលពីុំមានបណៈណក្រីាីក្រីា ម្មុនពេាល

ការដាក់ឱ្ាយអំនុវិត្ថតកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់នេះា�។ ការវាយត្ថម្លៃាានេះា� បាន

រកឃើើញថា ប្រាពី�នធអំត្ថតសំញ្ញាាាណៈកម្មមគ្រួា�សារក្រីាីក្រីានៅកម្មុ�ជា បានផតល់

ការគាំំទ្រាយ៉ាាាងរឹងមាំ កុ�ងការកំណៈត្ថ់គ្រួា�សារជាក្រីាុម្មគោលដៅសំម្រាាាប់ជូួយ

គាំំទ្រានានា ដូច់ជាការថែាទាំំសំុខ្លំាភាពី បះុន្តែតានៅម្មិនទាំន់មានការវាយត្ថម្លៃាាពីី

បច់័�យនៅឡើើយ។

តាម្មរយ�ការដាក់ឱ្ាយអំនុវិត្ថតនៅកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ កុ�ងអំំឡុ�ងពេាល

ប្រាយទុ្ធធនឹងជំូងឺកូវីិដ-១៩, ការសំកិាសាដែាលធ្វើែើឡើើងកុ�ងរយ�ពេាល ៧ខែានេះា� 

បានរកឃើើញពីីបច់័�យវិិជូជមានគួរឱ្ាយកត់្ថសំមាាាល់ នៅតាម្មវិិមាត្រូាផ្ាសេាងៗ

នៃាការអំភិិវិឌ្ាឍម្មនុសំាសេ និងសំូច់នាករសំងគម្ម-សេាដឋកិច់័នានា ដូច់ជាសំនតិសំុខ្លំា

សេាបីៀង អាហារូបត្ថថម្មភ ការអំប់រំរបសំ់កុមារ ការសំនាសេំប្រាាាក់ ការសំងបំណៈុល 

ផលិត្ថភាពី ការថែាទាំំសំុខ្លំាភាពី ការលើើកកម្មុសំ់យេានឌ្�រ និងការយល់ឃើើញ

ច់ំពោះ�អាជាាាធីរម្មូលដាាាន និងរដាាាភិិបាល។ របកគំហើើញនេះា� ក៏ច្រាាានចោលនូវិ

កតីបារម្មភដែាលថា អំុកទ្ធទួ្ធលបានប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភពីីកម្មមវិិធីីនេះា� អាច់ខ្លំាជិលច្រាអំូសំ 

ដោយសារតែាពីឹងផ្អែែាកទៅលើើការទ្ធទ្ធួលបានប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភផងដែារ។

នៅកម្រិាតិ្ថមាាាក្រីា�សេាដឋកិច័់ ការប្រើាើប្រាាាសំម់្មះដូែាលសំម្រាាាប់វិិភាគសេាដឋកិច័់ទាំងំមូ្មល 

ក៏បងាាាញឱ្ាយឃើើញផងដែារថា កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់នេះា� បានជួូយពីនាយឺត្ថ

ការខាត្ថបង់ផលដែាលបានពីីការអំភិិវិឌ្ាឍ ដោយសារតែាជូំងឺកូវីិដ-១៩ កុ�ងរយ�

ពេាលពីីរទ្ធសំវិត្ថាសេរ៍ច់ុងក្រោាាយនេះា� និងជូួយជូំរុញកំណើើនសេាដឋកិច់័ កាត្ថ់បនថយ

ភាពីក្រីាីក្រីា និងបង្កេេើត្ថការងារ និងម្មុខ្លំារបរនៅកម្រិាិត្ថម្មូលដាាាន។

អំនុសាសំនគ៍ោលនយោបាយដែាលនវូិកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់នេះា� ទ្ធទួ្ធលបាន

ជោគជូ�យ រមួ្មមានការបនតការអំនុវិត្ថតកម្មមវិិធីីនេះា� កុ�ងអំំឡុ�ងពេាលសាាារសេាដឋកិច់័

ឡើើងវិិញពីីជូំងឺកូវិីដ-១៩ ពីនេះា�នការច់ុ�ឈ្មោះះា�គ្រួា�សារក្រីាីក្រីា និងកែាលម្មែយនតការ

កណំៈត្ថក់្រីាមុ្មគោលដៅរបស់ំកម្មមវិិធីី  ក៏ដចូ់ជាការពីនិតិ្ថាយយនតការបញ្ជ្រាាាាបច់ណំើា�ដឹង

ការផាសេពីែផាសាយ និងបង្កេេើនច់ំណើា�ដឹងផ្អែុាកហូិរញ្ញញវិត្ថថ�កុ�ងច់ំណោម្មអំុកទ្ធទ្ធួល

បានប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភ។

A socioeconomic impact assessment of the cash transfer 

initiative was therefore conducted from 2020 until 2021 

by the United Nations Development Programme and the 

General Secretariat for the National Social Protection 

Council.

Utilizing data from the Cambodia Socio-Economic 

Survey 2019 and propensity score matching, the study 

first analyzed the characteristics and welfare differences 

between IDPoor and non-IDPoor households prior to 

the roll out of the cash transfer programme. It found that 

the country’s national IDPoor identification programme 

provided robust support for households to access 

healthcare; however, any additional impacts were not 

clearly realized at this stage.

Through the introduction of the COVID-19 cash transfer 

programme; however, a seven-month longitudinal 

study found significant positive impacts across human 

development dimensions and socioeconomic indicators 

including food security, nutrition, children’s education, 

savings, debt repayments, productivity, healthcare, 

gender empowerment, and perception of local and 

national governments. The findings also dismissed 

concerns over potential idleness among recipients of the 

cash transfers.  

At a macroeconomic level, economy-wide modelling also 

suggested that the cash transfer programme helped to 

slow the loss of development gains achieved over the last 

two decades and to stimulate economic growth, reduce 

poverty, and create local employment in Cambodia.

 

Policy recommendations to enhance the success of 

the cash transfer programme include extending its 

implementation during COVID-19 recovery, expediting 

IDPoor household registration and improving the 

programme’s targeting mechanism, as well as reviewing 

communication channels and improving financial literacy 

among recipients.
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១. ង្ខេសចកី�ង្ខេ�ី�ម និ�សាវតាារ 

វិិបត្ថតិដែាលកើើត្ថឡើើងទ្ធូទាំំងសំកលលោកដោយសារការរាត្ថត្ថាបាត្ថជាសំ

កលនៃាជូំងឺកូវីិដ-១៩ បងេផលបះ�ពាល់គួរឱ្ាយកត្ថ់សំមាាាល់ លើើសេាដឋកិច់័របសំ់

កមុ្ម�ជា ជាពីសិេាសំវិិសំ�យសំខំាន់ៗ  ដែាលជាច់លករនៃាកណំើើនសេាដឋកិច័់។ ជា

លទ្ធធផលផលិត្ថផលសំរុបកុ�ងស្រ្តាុក (ផ.សំ.សំ.) របសំ់កម្មុ�ជា ថុយច់ុ� 

៣,១% កុ�ងឆ្នាំំាំ២០២០ ហើើយអំត្រាាានៃាភាពីក្រីាីក្រីាមានការកើើនឡើើងយ៉ាាាងគួរ

ឱ្ាយកត្ថ់សំមាាាល់។ កំណើើនអំវិិជូជមាននៃាសេាដឋកិច់័បានបងេផលបះ�ពាល់ដល់

ប្រាជាជូនទ្ធូទៅនៅកម្មុ�ជា ជាពីិសេាសំក្រីាុម្មគ្រួា�សារក្រីាីក្រីា និងងាយរងគ្រោះាា� ។ 

ដើើម្មាបីីឆ្លើាើយត្ថបទៅនឹងផលបះ�ពាល់ដែាលកើើត្ថឡើើងដោយសារការរាត្ថត្ថាបាត្ថ

ជាសំកលនៃាជំូងឺកូវីិដ-១៩ នេះា�, ថ្ងៃៃាទី្ធ២៤ ខែាមិ្មថុុនា ឆំ្នាំា២ំ០២០ គជឺាលើើកទ្ធ១ី 

នៅកុ�ងប្រាវិត្ថតិសាស្រ្តតាដែាលរាជូរដាាាភិិបាលកម្មុ�ជាបានដាក់ឱ្ាយអំនុវិត្ថតនូវិកម្មមវិីធីី

ឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់បែាបរហូ�សំកុ�ងទ្រាង់ទ្រាាាយធីំ តាម្មរយ�ការប្រើាើប្រាាាសំ់ប្រាពី�នធ

អំត្ថតសំញ្ញាាាណៈកម្មមគ្រួា�សារក្រីាីក្រីា។ ចាប់តាំងពីីពេាលនោះ�ម្មក កម្មមវិិធីឧីបត្ថថម្មភ

សាច់់ប្រាាាក់ពីិសេាសំនេះា� បានគាំំទ្រាជីូវិភាពីរបសំ់ប្រាជាពីលរដឋលក្រីាីក្រីា

និងងាយរងគ្រោះាា�ប្រាមាណៈ ៧00 000 គ្រួា�សារ តាម្មរយ�ការផតល់ជូំនួយ

សាច់់ប្រាាាក់ជាបណោះា�អាសំនុ។ នេះា�គឺជាសំម្មិទ្ធធផលដ៏ធីំមិ្មនអាច់ប្រើាៀបផុឹម្មបាន

និងផតល់ជាម្មូលដាាានសំម្រាាាប់ឱ្ា យកម្មុ�ជាផ្តោាាត្ថការយកច់ិត្ថតទ្ធុកដាក់លើើ

ប្រាជាពីលរដឋ កុ�ងកិច់័ខ្លំាិត្ថខ្លំាំប្រាឹងប្រែាាងសាាារ និងអំភិិវិឌ្ាឍរបសំ់ខ្លំាា�ន។ 

ដើើម្មាបីីជាពី�ត្ថ៌មានសំម្រាាាប់កាសំម្រេាាច់ច់ិត្ថត អំំពីីការបនតវិិនិយោគ និងពីង្រឹាឹងសេាវា

គាំពំារសំងគម្ម, កម្មមវិិធីីអំភិិវិឌ្ាឍន៍សំហូប្រាជាជាត្ថនិៅកមុ្ម�ជា នងិអំគគលើាខាធិីការដាាាន

ក្រីាុម្មប្រាឹកាសាជាត្ថិគាំំពារសំងគម្ម បានធ្វើែើការវាយត្ថម្លៃាាលើើបច់័�យសំងគម្ម-សេាដឋកិច់័ 

កើើត្ថចេាញពីីកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់នេះា�។ 

ការវាយត្ថម្លៃាានេះា�ប្រើាើប្រាាាសំ់អំភិិក្រីាម្មដែាលមាន ៣ ផ្អែុាក រួម្មមាន៖ (i) ការវិិភាគ

លើើភាពីខ្លំាុសំគាំំានៃាលកខណៈ� និងកម្រិាិត្ថសំុខ្លំាុមាលភាពីរវាងគ្រួា�សារដែាលមាន

បណៈណក្រីាីក្រីា និងគ្រួា�សារដែាលម្មិនមានបណៈណក្រីាីក្រីា ម្មុនពេាលអំនុវិត្ថតកម្មមវិិធីី

ឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ កុ�ងអំំឡុ�ងពេាលប្រាយុទ្ធធនឹងជំូងឺកូវិីដ-១៩ ដើើម្មាបីីកំណៈត្ថ់

ពីីសាាានភាពីដើើម្មគ្រាាា, (ii) ការវាយត្ថម្លៃាាលើើបច់័�យនៃាកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់

លើើគ្រួា�សារនានា តាម្មវិិមាត្រូានៃាការអំភិិវិឌ្ាឍម្មនុសំាសេ និងសំូច់នាករសំងគម្ម-

សេាដឋកិច់័, និង (iii) ការពីិនិត្ថាយបច់័�យសំងគម្ម-សេាដឋកិច់័នៃាកម្មមវិិធីីនេះា� លើើ

កំណើើនសេាដឋកិច់័ ការកាត្ថ់បនថយភាពីក្រីាីក្រីា និងការបង្កេេើត្ថការងារ។

  

I. INTRODUCTION AND BACKGROUND 

The global shock resulting from the COVID-19 pandemic 

has had a significant effect on Cambodia’s economy, 

particularly on its key drivers of growth. As a result, the 

country’s gross domestic product (GDP) contracted by 

3.1% in 2020 and the poverty rate increased considerably. 

The shrinking economy has affected all population groups 

in Cambodia, but none more severely than the poor and 

most vulnerable. 

To counteract the impacts of the pandemic, June 24, 2020 

marked the first time in history that the Government of 

the Kingdom of Cambodia rolled out the rapid cash 

transfers at scale, through the use of the national IDPoor 

identification system. The COVID-19 Cash Transfer 

Programme for the Poor and Vulnerable Households has 

since supported 700,000 households who are among the 

poorest, the most vulnerable, and the most impacted by 

the pandemic with temporary cash assistance. This is an 

incomparable accomplishment and sets precedent for 

Cambodia to put people at the centre of its recovery and 

development efforts. 

In order to inform decision-making for further investment 

and strengthen social protection system, the United 

Nations Development Programme in Cambodia and the 

General Secretariat for the National Social Protection 

Council undertook a socioeconomic impact assessment 

of the cash transfer programme.

 

The assessment utilized a three-pronged approach by : 

(i) analyzing the characteristics and welfare differences 

between IDPoor and non-IDPoor households prior to 

the COVID-19 cash transfer programme to establish a 

baseline; (ii) assessing the impacts of the cash transfer 

programme on households across a number of human 

development dimensions and socioeconomic indicators; 

and (iii) examining the macroeconomic impacts of the 

programme on economic growth, poverty reduction, and 

employment creation.
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២. ភាាពខុស�ាានៃនសុខុមាលភាាព រវា�គ្រួ�ួសារ
ដែដាលមានបណ្ណណសមធម៌ និ�គ្រួ�ួសារដែដាល
មិនមានបណ្ណណសមធម៌មុនង្ខេពលអនុវតាកីមមវិធ�
ឧបតាថមភសាច់គ្រួបាាក់ កា��អំឡុ��ង្ខេពលគ្រួបយុាទ្ធធ
នឹ�ជំំ�ឺកូវីដា-១៩

ការវិិភាគលើើភាពីខ្លំាុសំគាំំារវាងគ្រួា�សារដែាលមានបណៈណសំម្មធីម្ម៌  និងគ្រួា�សារ

ដែាលម្មិនមានបណៈណសំម្មធីម្ម៌ ដែាលមានលកខណៈ�សំុខ្លំាុមាលភាពីស្រ្តាដើៀងគាំំា

ត្រូា�វិបានធ្វើែើឡើើង ដើើម្មាបីីប្រាម្មូលទ្ធិនុន�យសំិកាសាដើើម្មគ្រាាា សំម្រាាាប់វាយត្ថម្លៃាាប្រាពី�នធ

អំត្ថតសំញ្ញាាាណៈកម្មមគ្រួា�សារក្រីាកី្រីា (IDPoor) និងយកទ្ធិនុន�យនេះា�ទៅប្រើាើប្រាាាសំ់

កុ�ងអំនតរាគម្មន៍គោលនយោបាយនានា ដែាលមានគោលបំណៈងគាំំទ្រាគ្រួា�សារ

ក្រីាីក្រីា និងងាយរងគ្រោះាា�។

វិិធីីសាសំត�ផគ�រផគងដោយប្រើាើពិីនុ� (Propensity Score Matching Method)

ត្រូា�វិបានប្រើាើប្រាាាសំ ់ ដើើម្មាបីពិីីនតិ្ថាយភាពីខុ្លំាសំគំាំារវាងគ្រួា�សារទាំងំពីីរប្រាភេាទ្ធ ដោយ

ប្រើាើប្រាាាសំទិ់្ធនុន�យដែាលបានពីីការអំង្កេេាត្ថសំងគម្ម-សេាដឋកិច័់កមុ្ម�ជាឆំ្នាំា២ំ០១៩

ដែាលជាទ្ធិនុន�យត្ថំណាងឱ្ាយប្រាមាណៈ ១0 000 សំំណាកដែាលត្រូា�វិបានប្រាមូ្មល

ម្មនុពេាលការដាក់ឱ្ាយអំនុវិត្ថតកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់  កុ�ងអំំឡុ�ងពេាលប្រាយុទ្ធធនឹង

ជូំងឺកូវិីដ ១៩។ 

របកគំំហើើញសំំខាន់់ៗ

ការសំិកាសាបងាាាញថា គ្រួា�សារមានបណៈណសំម្មធីម៌្ម ច់ំណាយត្ថិច់ជាងគ្រួា�សារ

ដែាលម្មិនមានបណៈណសំម្មធីម៌្ម ២៦,៦% កុ�ងការថែាទាំំសំុខ្លំាភាពីកុ�ងប្រាជាជូន

មាំាក់។ និយ៉ាយម្មាយ៉ាាាងទេៀត្ថ សំមាជូិកគ្រួា�សារមានបណៈណក្រីាីក្រីាច់ណំាយត្ថចិ់

ជាងសំមាជិូកគ្រួា�សារមិ្មនមានបណៈណក្រីាកី្រីាមំាាក់ៗចំ់នួន ២,៥ ដលុ្លាាារកុ�ងម្មយួខែា។

ទោះ�ជាយ៉ាាាងណាក៏ដោយ គមាាាត្ថរវាងក្រីាុម្មទាំំងពីីរនេះា�ពាក់ពី�នធនឹងអំថេារ

លទ្ធធផលដែាលសេាសំសំល់ (ដូច់ជាការប្រើាើប្រាាាសំ់សេាបីៀងកុ�ងប្រាជាជូនមាំាក់

ប្រាាាក់ច់ំណៈូល ច់ំណាយធីំដុំ និងអំត្រាាាបោះ�បង់ចោលការសំិកាសា)  ពីុំមានភាពី

គរួឱ្ាយកត្ថស់ំមាាាលកុ់�ងន�យសំថតិិ្ថនោះ�ឡើើយ បនាាាប់ពីីបានផគ�រផគងដោយប្រើាើពិីនុ�រចួ់។

លទ្ធធផលនេះះ� មាន់ន័់យថា កម្មមវិិធីីអត្តតសំញ្ញាាះណកម្មមគ្រួះ�សារក្រីះីក្រីះ មាន់

ឥទ្ធធ�ពលវិិជ្ជជមាន់លើើកម្មមវិិធីីថែះទាំសំំខុភាពសំម្រាះះប់គ្រួះ�សារដែះលមាន់បណណសំម្មធីម៌្ម

បុុន្តែតះពំុមាន់ការបង្ហាាះញច្ះបាសំ់ថា មាន់ការសំម្រេះះច្បាន់បច្័័យដទៃះទៀៀត្ត ម្មុន់

ពេះលដាកឱ់្ះយអនុ់វិត្តតកម្មមវិិធីីឧបត្តថម្មភសាច់្ប្រាះះក់ កុ�ងអំឡុ�ងពេះលប្រះយុទ្ធធនឹ់ងជំ្ជងកឺូ

វីិដ-១៩ ឡើើយ។ 

ភាពីខ្លំាុសំបែាាកគាំំានេះា� អាច់កើើត្ថឡើើង ដោយសារបណៈណសំម្មធីម្ម៌ ដែាលត្រូា�វិបាន

ផតល់ឱ្ាយគ្រួា�សារក្រីាីក្រីា ដើើម្មាបីីឱ្ាយពួីកគេាអាច់ប្រើាើប្រាាាស់ំសេាវាថែាទាំំសុំខ្លំាភាពី

ដោយម្មិនគិត្ថថ្ងៃាា នៅតាម្មម្មូលដាាានសំុខាភិិបាលសាធ្លារណៈ�នានា។ បច់័�យ

លើើលទ្ធធផលសុំខ្លំាមាលភាពីសំំខាន់ៗផ្ាសេាងទេៀត្ថ ដូច់ជាអាហារូបត្ថថម្មភរបស់ំ

កមុារ អំត្រាាាចាក់វាាាក់សាំង សំុខ្លំាភាពីមាតា និងពីិនុ�តេាសំតរបសំ់សំិសំាសេ ដែាលបាន

ទ្ធទួ្ធលការគាំំទ្រាពីីកម្មមវិិធីីផ្ាសេាងទេៀត្ថ      (កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ជូូនស្រ្តាីត

មានផុ្ទៃាពោះ� និងកុមារអាយុក្រោាាម្ម ២ឆ្នាំំាំ និងកម្មមវិិធីីអាហារូបករណៈ៍ និងកម្មមវិិធីី

ផតល់អាហារតាម្មសាល្លារៀៀនដោយប្រើាើប្រាាាសំ់កសំិផលកុ�ងសំហូគម្មន៍) ពំុី

ត្រូា�វិបានវាយត្ថម្លៃាាកុ�ងការសំិកាសានេះា�ឡើើយ ដោយសារតែាទ្ធិនុន�យមានកម្រិាិត្ថ។

II. WELFARE DIFFERENCES BETWEEN 

IDPOOR AND NON-IDPOOR HOUSEHOLDS 

PRIOR TO THE COVID-19 CASH TRANSFER 

PROGRAMME

In order to establish a baseline study for future 

evaluation of the IDPoor programme and its use in 

policy interventions to support the poor and vulnerable 

households, differences between IDPoor and non-IDPoor 

households with similar welfare characteristics were 

analyzed. A propensity score matching method was used 

to control for the different characteristics between the two 

types of households with data from the 2019 Cambodia 

Socio-Economic Survey, which is representative of 

approximately 10,000 samples collected prior to the roll 

out of the COVID-19 cash transfer programme. 

Key Findings
 IDPoor households were found to have spent 26.6% less 

than non-IDPoor households on per capita healthcare 

expenditure. In other words, each IDPoor household 

member spent approximately US$2.5 per month less than 

each non-IDPoor household member. However, the gaps 

between the two groups with respect to the remaining 

outcome variables – per capita food consumption, 

income, major expenses, and school dropout rates – 

become statistically insignificant after propensity score 

matching. 

This suggests that the IDPoor programme had a positive 

inpact on healthcare programmes for households with 

IDPoor cards, while other impacts were not clearly 

realized before the roll out of the COVID-19 cash 

transfer programme. 

This differential may be attributable to the equity cards 

provided to the IDPoor households to access or utilize 

healthcare services free of charge at public health facilities. 

The impacts on additional key welfare outcomes such as 

children’s nutrition, vaccination rates, maternal health, 

and student test scores supported by other programmes 

(e.g., the cash transfer for pregnant women and children 

under two years of age and the scholarship and school 

feeding programme for poor students) were not assessed 

in this study due to data limitations.
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៣. បច័�យាស�គម-ង្ខេសដាឋកិច័នៃនកមមវិធ�ឧបតាថមភ
សាច់គ្រួបាាក់ជូំនគ្រួ�ួសារគ្រួក�គ្រួក និ��ាយារ�ង្ខេគ្រួ�ោ� 
កា��អំឡុ��ង្ខេពលគ្រួបយុាទ្ធធនឹ�ជំំ�ឺកូវីដា-១៩ 

ការសំិកាសា ដើើម្មាបីីផ្ុៀងផ្ទាាាត្ថ់លទ្ធធផលពីីពេាលម្មួយទៅពេាលម្មួយទេៀត្ថ 

(longitudinal study) ត្រូា�វិបានធ្វើែើឡើើង ដើើម្មាបីីវាយត្ថម្លៃាាលើើបច់័�យដែាល

កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ជូូនគ្រួា�សារក្រីាីក្រីា និងងាយរងគ្រោះាា� កុ�ងអំំឡុ�ងពេាល

ប្រាយុទ្ធធនឹងជូំងឺកូវិីដ-១៩ មានលើើគ្រួា�សារនានា ផ្អែែាកលើើសំូច់នាករអំភិិវិឌ្ាឍន៍

ម្មនុសំាសេ និងសំូច់នាករសំងគម្ម-សេាដឋកិច័់ម្មួយច់ំនួន ដូច់ជាការថែាទាំំសំុខ្លំាភាពី 

អាហារូបត្ថថម្មភ អំប់រំ និងបរិយ៉ាបនុសំងគម្មជាដើើម្ម កុ�ងគោលបំណៈងរួម្មច់ំណែាក

ដល់ការពីិនិត្ថាយតាម្មដាន និងវាយត្ថម្លៃាាការកែាសំម្រិា�លកម្មមវិិធីី និងការរៀៀបច់ំ

អំនតរាគម្មន៍ឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់នាពេាលអំនាគត្ថ។

ការសំិកាសានេះា� ធ្វើែើឡើើងកុ�ងរយ�ពេាល ៧ខែា  និងមានការច់ុ�ប្រាម្មូលទ្ធិនុន�យ

ច់ំនួន ៣ជូុំ ជាម្មួយនឹងគ្រួា�សារដែាលត្រូា�វិបានជ្រើាើសំរៀីសំធ្វើែើជាសំំណាក និង

មេាភិូមិ្មពាក់ពី�នធ ច់នោះាា�ពីីខែាធីុ� ឆ្នាំំាំ២០២០ ដល់ខែាម្មិថុុនា ឆ្នាំំាំ២០២១។ គ្រួា�សារ

ដែាលសំថិត្ថនៅកុ�ងសំំណាកត្រូា�វិបានជ្រើាើសំរៀីសំដោយប្រើាើប្រាាាសំ់វិិធីីសាស្រ្តតា តាម្ម

បែាបចៃាដនាយដែាលមានអំុកឆ្លើាើយត្ថបសំរុបច់ំនួន ១ 000 នាក់ កុ�ងភិូម្មិច់ំនួន ៥០ 

(ភិូម្មិ ៤0 ជាភិូម្មិនៅជូនបទ្ធ និងភិូម្មិ ១០ ជាភិូម្មិនៅត្ថំបន់ប្រាជូុំជូន) ដែាលកុ�ង

នោះ�ប្រាជាពីលរដឋច់ំនួន ៤00គ្រួា�សារ ជាអំុកទ្ធទ្ធួលផលពីីកម្មមវិិធីីជូំនួយសំងគម្ម

សំម្រាាាប់គ្រួា�សារដែាលមានបណៈណក្រីាីក្រីា ហើើយ ៦00គ្រួា�សារ ទេៀត្ថមិ្មនមែាន

ជាអំុកទ្ធទួ្ធលផលពីីកម្មមវិិធីីនេះា�។ ដើើម្មាបីីវាយត្ថម្លៃាាលើើបច់័�យនៃាកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភ

សាច់់ប្រាាាកព់ីសិេាសំនេះា� វិិធីីសាស្រ្តាតផគ�រផគងដោយប្រើាើពិីនុ� ត្រូា�វិបានប្រើាើប្រាាាសំម់្មតងទេៀត្ថ។

របកគំំហើើញសំំខាន់់ៗ
 អំុកដែាលមានបណៈណក្រីាីក្រីាសេុើរតែាទាំំងអំសំ់ នៅកុ�ងសំំណាកនេះា� បានទ្ធទ្ធួល

សាច់់ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភយ៉ាាាងហោច់ណាស់ំម្មយួលើើក ចាប់តាងំពីីឆំ្នាំា ំ២០២០ ម្មក។ 

ខ្លំាណៈ�ពេាលដែាលដំណើើរការអំត្ថតសំញ្ញាាាណៈកម្មមគ្រួា�សារក្រីាីក្រីាតាម្មការសេុើសំុំ

កំពីុងត្រូា�វិបានបនតអំនុវិត្ថត - ដែាលផតល់លទ្ធធភាពីឱ្ាយគ្រួា�សារដែាលទេើបធ្លាាាក់ច់ូល

ទៅកុ�ងភាពីក្រីាីក្រីា អាច់ដាក់ពាកាយសំុំការវាយត្ថម្លៃាាលើើសាាានភាពីជីូវិភាពី

របសំ់ពីួកគេា កុ�ងការកំណៈត្ថ់ពីីការបំពេាញតាម្មលកខខ្លំាណៈឌរបសំ់គ្រួា�សារទាំំាងនោះ� 

ដើើម្មាបីីអាច់ទ្ធទួ្ធលបានប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភដោយមិ្មនចាំបាច់់រងចាំការវាយត្ថម្លៃាាលើើ

ភាពីក្រីាីក្រីាដែាលធ្វើែើជារៀៀងរាល់ ៣ឆ្នាំំាំម្មតង - អំុកមានបណៈណក្រីាីក្រីាជាច្រើាើនទេៀត្ថ

ត្រូា�វិបានបន្តែថាម្មសំម្រាាាប់ជូុំប្រាម្មូលទ្ធិនុន�យនីម្មួយៗ។ ដូចេុា� ទ្ធំហូំសំណំាករបស់ំ

គ្រួា�សារដែាលទ្ធទួ្ធលបានប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភបានកើើនឡើើងពីី ៤00គ្រួា�សារ នៅកុ�ងជូុំ

ទ្ធី ១ ដល់ ៤១៣ គ្រួា�សារគិត្ថត្រូាឹម្មជូុំទ្ធី ៣។ ជាម្មធីាយម្មគ្រួា�សារក្រីាីក្រីា និងងាយ

រងគ្រោះាា�នីម្មួយៗទ្ធទ្ធួលបានប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភប្រាមាណៈ ៥០ដុល្លាាារ កុ�ងម្មួយខែា។ 

អំុកទ្ធទ្ធួលប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភភាគច្រើាើន (៩២%) យកប្រាាាក់ដែាលខ្លំាា�នទ្ធទ្ធួលបាន

ទៅច់ំណាយលើើសេាបីៀងអាហារ បនាាាប់ម្មកលើើថាំាំសំងេ�វិ (៣៣%), ចាយវាយ

នៅកុ�ងគ្រួា�សារ និងលើើសេាវាសាធ្លារណៈ� (១៧%), សំងបំណៈុល (១១%), 

និងការអំប់រំរបសំ់កូន (១0%) (រូបភាពីទ្ធី១)។

III. SOCIOECONOMIC IMPACTS OF THE 

COVID-19 CASH TRANSFER PROGRAMME 

FOR THE POOR AND VULNERABLE DURING 

THE COVID-19

A longitudinal study was conducted to evaluate the impacts 

of the COVID-19 cash transfer on households, based 

on selected human development and socioeconomic 

indicators including healthcare, nutrition, education, and 

social inclusion, with the aim of contributing to monitoring 

and evaluation, programmatic adjustment, and the design 

of future cash transfer interventions.

The study took place over the course of seven months 

and included three rounds of data collection with 

sample households and relevant village chiefs between 

December 2020 and June 2021. The sample households 

were chosen through random sampling, amounting to a 

total of 1,000 respondents in 50 villages (40 rural and 10 

urban), of which 400 households were beneficiaries of 

IDPoor social assistance and 600 households were non-

beneficiaries. To evaluate the impacts of the COVID-19 

cash transfer programme, the propensity score matching 

method was once again used.

Key Findings 

Almost all IDPoor cardholders in the sample have received 

at least one cash transfer since June 2020. With the on-

demand IDPoor process being implemented - which 

allows households that have recently fallen into poverty to 

apply for financial assessment to determine their eligibility 

for the cash transfer without waiting for the regular three-

year poverty listing cycle - more IDPoor cardholders were 

added in each of the data collection rounds. The sample 

size of households receiving the cash transfer therefore 

increased from 400 households in the first round to 413 

households by the third round.

 
On average, each poor and vulnerable household received 

around US$50 per month. Most recipients (92%) spent 

the cash received on food, followed by medicine (33%), 

household and utility expenses (17%), debt repayment 

(11%), and children’s education (10%) (Figure 1).
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រូបភាពទ្ធី១. ការច្ំណាយប្រាះះក់ឧបត្តថម្មភដែះលទ្ធទ្ធួលបាន់

៩១.៨

០.០ ១០.0 ២០.០ ៣០.០ ៤០.០ ៥០.០ ៦០.០ ៧០.០ ៨០.០ ៩០.០ ១០០.០

េស���ង��រ

៣២.៦���ំេពទ��

១៦.៦�ប�ំៃថ� និងេស���រណៈ

១១.២�រសងបំណ�ល

៩.៧�រអប់រ�របស់កូន

៣.៩ែចកឱ���ច់�តិ

៣.៨សេម��កបំ�ក់

៣.៧សន��ំទុក

២.៩�ពឹត�ិ�រណ៍/ពិធីសង�ម ឬ�ស�

២.៧េ�បើ��ស់ស��ប់�រ�បកប�ជីវកម�

២.១ទិញ ឬជួសជុលរបស់របរេ�បើ��ស់ក��ងផ�ះ

១.៧ស���រៈកសិ���ន

០.៤េផ��ងេទៀត

ការសំិកាសានេះា�បានរកឃើើញថា មានអំុកទ្ធទ្ធួលប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភរហូូត្ថដល់ ៩៩% ពេាញច់ិត្ថតនឹងយនតការឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់នាពេាលបច់័�បាបីនុ ហើើយ ៩២% 

ច់ង់បានសាច់់ប្រាាាក់ជាងការឧបត្ថថម្មភប្រាភេាទ្ធផ្ាសេាងទេៀត្ថ។ ការរាយការណៈ៍ពីីបញ្ញាាាដែាលកើើត្ថមានឡើើងកុ�ងកម្មមវិិធីីនេះា� មានការកើើនឡើើង កុ�ងអំំឡុ�ងពេាលប្រាម្មូល

ទ្ធិនុន�យទាំំង ៣ ជូុំ បើើទោះ�ជាករណៈីដែាលត្រូា�វិបានរាយការណៈ៍ភាគច្រើាើនពាក់ពី�នធនឹងពេាលដែាលត្រូា�វិច់ំណាយ ដើើម្មាបីីទ្ធទ្ធួលសាច់់ប្រាាាក់ (៤៦ ករណៈី) និងរយ�ពេាល

រង់ចាំនៅតាម្មសាខាវិីង ដើើម្មាបីីបើើកសាច់់ប្រាាាក់ជាដើើម្ម (៣២ ករណៈី)។

លក�ណៈេយនឌ័រ និងកត�ាេយនឌ័រែដល�តូវ�ានយកមកេធ�ើការពិចារណា

ែផ�ក�ម�កបខណ��យតៃម�េលើ�ពេឆ�ើយតបចំេ�ះេយនឌ័រៃនកម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍សហ�ប��តិ �រសិក��េនះ
ក៏�នពិនិត��េលើ�ពខុសែប�ក���ៃនលទ�ផលែបងែចក�មេយនឌ័រ និងលក�ណៈេយនឌ័រេ�ក��ង�គ��រផងែដរ។ 
�រសិក��េនះ �នរកេឃើញ� �គ��រ�ង ៧៥% ែដល�ត�វ�នអេង�ត �យ�រណ៍� �ស��ីអ�កេធ�ើ�រសេ�មចចិត�
ចម��ងេលើ�រ�យ�យ�ប�ំៃថ�េ�ក��ង�គ��រ ែដលេនះក៏�អ���សេដៀង���នឹង�រសេ�មចចិត�េលើ�រ
�យ�យ��ក់ឧបត�ម�ែដលទទួល�នផងែដរ។ េ�ះ����ង�ក៏េ�យ �គ��រែដលេ��មភូមិែដលស�ិត
េ�តំបន់�បជុំជនេ�ចើនែត�នអ��េ�ប���ឡង់�ស�ី ែដលេធ�ើ�រសេ�មចចិត�េលើ�រ�យ�យ�ប�ំៃថ� និង�រេ�បើ-
��ស់��ក់ឧបត�ម�ែដលទទួល�នក��ងក�មិត�ប�ង។ �រសិក��េនះក៏ប���ញផងែដរ� ចំ�ច់�ត�វ�ន�រយក
ចិត�ទុក�ក់បែន�មេទៀតេលើ�គ��រ�កី�ក និង�យរងេ��ះែដល�ន�ស�ី�េម�គ��រ �ក់ព័ន�នឹង�រេ�បើ��ស់�កុម
��រ េ��ះ�ពួកេគ�ក់បីដូច��នក�មិតៃន�រេ�បើ��ស់េស���ង��រ�ប�ង�គ��រ ែដល�នបុរស
�េម�គ��រ។
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រូបភាពទ្ធី២. បច្័័យនះការអន់ុវិត្តតកម្មមវិិធីីឧបត្តថម្មភសាច្ប្រាះះក់

៥

៣ ៤
អ�កទទួលផលពីកម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ជូន�គ��រ�កី�ក 

           និង�យរងេ��ះ ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺកូវ�ដ-១៩   
        �នចំនួនតិចតួចែដលខ�ីបំណ�លបែន�ម 

អ�កទទួលផលពីកម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ជូន�គ��រ�កី�ក
និង�យរងេ��ះ  ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺកូវ�ដ-១៩ 

ចំនួនតិចតួចែដល�នកូន (�យុចេ���ះពី៦-៨ ���ំ)
 េ�ះបង់�រសិក�� 

១ ២
អ�កទទួលផលពីកម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ជូន�គ��រ�កី�ក
និង�យរងេ��ះ  ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺកូវ�ដ-១៩

េឆ�ើយ��ន��របរ�េ�គ�គប់��ន់ 

អ�កទទួលផលពីកម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ជូន�គ��រ�កី�ក
និង�យរងេ��ះ  ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺ 

កូវ�ដ-១៩  �ន��ក់ស��ប់សន��ំខ�ះ

៦
�ពខុស���ៃនស���តអ�ករក��ក់ចំណ�លរ�ង�កុមេ�លេ�

ទទួល��ក់ឧបត�ម�  និង�កុមែដលមិនទទួល�ន��ក់ឧបត�ម�មិន�ន
�ពខុស��� េ�ជុំទី២ និងទី៣ៃន�រ�បមូលទិន�ន័យ។ េនះប���ញ� 

កម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ មិន�នេលើកទឹកចិត�ឱ��មនុស��ខ�ិល
ក��ង�រែស�ងរក�រ�រេធ�ើេឡើយ។

 

អ�កទទួលផលពីកម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ជូន�គ��រ�កី�ក និង�យ
រងេ��ះ  ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺកូវ�ដ-១៩ �នសុទិដ�ិនិយម និង
�រេជឿ�ក់ខ�ស់េលើ�ជរ���ភិ�ល និងរដ��ល �ំង���ក់�តិ នងិ

���ក់េ��ម�តិ (ក��ងទិដ��ពៃន�ពេជឿ�ក់, �រែកលម�េស� និង
ត����ពៃន�រេផ�រ�ច់��ក់)
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Figure 1. Household spending of cash transfers
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The study found that as many as 99% of the recipients were satisfied with the current transfer mechanism, and 92% 

preferred cash to other types of support. Reported issues with the programme increased during the three rounds of 

data collection, although most reported cases were related to the time taken to receive the cash (46 cases) and the 

waiting time at Wing branches to pick up the cash (32 cases).

Gender Dynamics and Considerations

Informed by the United Nations Development Programme’s gender sensitive assessment 

framework, the study also looked into outcome differences by gender and gender dynamics in 

households. It found that more than 75% of the surveyed households reported that women 

are the main decision makers on daily household expenses, with a similar rate for 

decisions on cash transfer spending. However, households in urban villages tended to have 

a lower prevalence of women making decisions on daily expenses and use of the cash transfer. 

The study also suggests that more attention is needed for women-headed poor and vulnerable 

households when it comes to food group consumption, as they appeared to have lower levels 

than those households that were headed by men.
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Figure 2. Impacts of the cash transfer programme on households

3 4
COVID-19 cash transfer recipients are

less likely to take additional loans. 
COVID-19 cash transfer recipients are

less likely to have their children
(aged 6-18 years old) 
dropped out of school.

1 2
COVID-19 cash transfer recipients are more
likely to report having enough food to eat, 

compared with non-recipients.

COVID-19 cash transfer recipients
are more likely to have cash savings. 

5 6
The income earner ratio difference between

COVID-19 cash transfer recipients and 
non-recipients is not significant based on

the second and third rounds of data
collection. This suggests that the cash
transfer programme is not encouraging 
idleness by disincentivizing recipients

from finding employment. 

COVID-19 cash transfer recipients have
significantly higher positive perceptions of

national government and local authorities in 
terms of their trustworthiness, improvement
of services, and cash transfer transparency. 
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៤. បច័�យាមាាគ្រួកូង្ខេសដាឋកិច័នៃនកមមវិធ�ឧបតាថមភសាច់គ្រួបាាក់
    កា��អំឡុ��ង្ខេពលគ្រួបយាុទ្ធធនឹ�ជំំ�ឺកូវីដា ១៩

ដើើម្មាបីីវាយត្ថម្លៃាាលើើបច់័�យកុ�ងកម្រិាិត្ថមាាាក្រីា�សេាដឋកិច់័នៃាកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ ដូច់ជាលើើកំណើើន ផ.សំ.សំ. ការងារ និងភាពីក្រីាីក្រីានៅកម្មុ�ជា, វិិធីីសាសំត�ធ្វើែើត្រាាាប់

សាាានភាពីសេាដឋកិច់័ទាំំងម្មូល (economy-wide simulation approach) ត្រូា�វិបានប្រើាើប្រាាាសំ់។ គំរូនេះា� ប្រើាើប្រាាាសំ់តារាងមាាាទ្រាីសំគណៈនេះាយាយសំងគម្ម 

ឆ្នាំំាំ២០២០ របសំ់កម្មុ�ជាជាគោល ដែាលនេះា�ជាកំណែាបច់័�បាបីនុភាពីនៃាតារាងមាាាទ្រាីសំឆ្នាំំាំ២០១៤ ដែាលត្រូា�វិបានរៀៀបច់ំឡើើង ដើើម្មាបីីវាយត្ថម្លៃាាលើើបច់័�យដែាលការ 

វិិនិយោគសាធ្លារណៈ�មានលើើវិិសំ�យដំឡុ�ងម្មីរបសំ់ប្រាទេាសំនេះា�។

របកគំំហើើញសំំខាន់់ៗ

ការប្រើាើប្រាាាសំ់គំរូនេះា� បានរកឃើើញថា 

កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់កុ�ងអំំឡុ�ងពេាល 

ប្រាយុទ្ធធនឹងជូំងឺកូវិីដ-១៩ បានជូួយពីនាយឺត្ថ 

ការបាត្ថ់បង់ផលនៃាការអំភិិវិឌ្ាឍដែាល 

សំម្រេាាច់បាននៅកុ�ងរយ�ពេាលពីីរទ្ធសំវិត្ថាសេរ ៍

ច់ុងក្រោាាយ និងបានជូួយជូំរុញកំណើើន 

សេាដឋកិច់័ កាត្ថ់បនថយភាពីក្រីាីក្រីា និង 

បង្កេេើត្ថការងារនៅតាម្មម្មូលដាាាន 

កុ�ងប្រាទេាសំកម្មុ�ជា។

ជាពីិសេាសំកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ បាន

ផតល់នូវិច់ំណៈូលបន្តែថាម្ម ដល់ក្រីាុម្ម 

គ្រួា�សារដែាលរសំ់នៅកុ�ងភាពីក្រីាីក្រីា 

ដូច់ជា គ្រួា�សារដែាលគាំះានដីកសំិករខាំាត្ថត្ថូច់ 

គ្រួា�សារដែាលម្មិនធ្វើែើស្រែាាច់ំការ និងគ្រួា�សារ 

ដែាលមានកម្រិាិត្ថអំប់រំទាំប។ រូបទ្ធី ៣ 

បងាាាញពីីបច់័�យគួរឱ្ាយកត្ថ់សំមាាាល់ ដែាល

កម្មមវិិធីីនេះា�មាន លើើសាាានភាពី 

មាាាក្រីា�សេាដឋកិច់័។ 

កម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់��ាក់ជូន�គួសារ�កី�ក និងងាយរងេ�គោះ
ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺកូវ�ដ ១៩
មានការ�៉ាន់�បមាណថា 

៧

រួមចំែណកដល់កំេណើន 

ផ.ស.ស.
�បមាណ

០.៥៥%
០.៤៥%

ក��ងឆ�ាំ ២០២០

ក��ងឆ�ាំ ២០២១

៨

កាត់បន�យ
អ�តាគ�ានការងារេធ�ើ
�បមាណ

០.៥៧%
០.៦២%

ក��ងឆ�ាំ ២០២០

ក��ងឆ�ាំ ២០២១

៩

កាត់បន�យ
អ�តាៃនភាព�កី�ក
�បមាណ

២.៧%
៣.៤%

ក��ងឆ�ាំ ២០២០

ក��ងឆ�ាំ ២០២១

$

$

រូបភាពទ្ធី ៣. បច្័័យដែះលកម្មមវិិធីីឧបត្តថម្មភសាច្់ប្រាះះក់មាន់ម្មកលើើសា្ថះន់ភាពមា៉ះក្រីះូសះដ្ឋក�ច្័
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IV. MACROECONOMIC IMPACTS OF THE COVID-19 CASH TRANSFER PROGRAMME

To assess the macroeconomic impacts of the cash transfer programme on GDP growth, employment, and poverty 

in Cambodia, an economy-wide simulation approach was used. The model is based on Cambodia’s 2020 social 

accounting matrix, which is an updated version of the 2014 matrix developed to assess the impacts of public investment 

on the country’s cassava sector.

Key Findings

Modelling revealed that the 

COVID-19 cash transfer 

programme helped to slow 

the loss of development gains 

achieved over the last two 

decades and to stimulate 

economic growth, reduce 

poverty, and create local 

employment in Cambodia.

The cash transfers have, in 

particular, augmented the 

incomes of poverty-stricken 

household groups such as 

the landless, small farmers, 

non-farm households, and 

households with lower 

education levels. Figure 

3 outlines the significant 

macroeconomic impacts 

of the programme.

COVID-19 Cash Transfer Programme
is estimated to

7

contribute to
GDP growth
by

0.55%
0.45%

in 2020

in 2021

8

reduce
unemployment rate
by

0.57%
0.62%

in 2020

in 2021

9

reduce
poverty rate
by

2.7%
3.4%

in 2020

in 2021

$

$

Figure 3. Macroeconomic impacts of the cash transfer programme
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៥. អនុសាសន៍ង្ខេ�ោលនង្ខេយាោបាាយា

ផ្អែែាកតាម្មរបកគំហើើញនេះា� អំនុសាសំន៍គោលនយោបាយច់ំនួន ៦ ត្រូា�វិបានសេុើឡើើងដើើម្មាបីីធ្វើែើឱ្ាយប្រាសេើរនូវិកិច់័គាំំពារសំងគម្មដល់គ្រួា�សារក្រីាីក្រីា និងងាយរងគ្រោះាា�៖

១. រាជូរដាាាភិិបាលកម្មុ�ជា គួរបនតអំនុវិត្ថតកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្មភសាច់់ប្រាាាក់ពិីសេាសំនេះា� យ៉ាាាងហោច់ណាស់ំកុ�ងអំំឡុ�ងពេាលសាាារសេាដឋកិច័់ឡើើងវិិញពីីជំូងឺ

កវីូិដ-១៩ ដោយធ្វើែើការពីចិារណាពីីលហំូសារពេើពីនធដែាលមាន ដោយថុាងឹថែាាងធ្វើៀបជាម្មយួនឹងអាទិ្ធភាពីដទៃាទេៀត្ថ។ កម្មមវិិធីីនេះា� បានបងាាាញនវូិ

បច័់�យគរួឱ្ាយកត្ថស់ំមាាាល ់ជាពីសិេាសំការការពារគ្រួា�សារក្រីាកី្រីា នងិងាយរងគ្រោះាា�ពីីការកើើនឡើើងបញ្ញាាាអំសំនតសិំខុ្លំាសេាបីៀង និងភាពីក្រីាកី្រីា។  

២. បើើទោះ�ជាដំណើើរការអំត្ថតសំញ្ញាាាណៈកម្មមគ្រួា�សារក្រីាីក្រីាតាម្មការសេុើសំុំ កំពីុងត្រូា�វិបានអំនុវិត្ថត កុ�ងអំំឡុ�ងពេាលនៃាការសំិកាសានេះា�ក៏ដោយ ក៏នីត្ថិវិិធីី

ច់ុ�ឈ្មោះះា�គ្រួា�សារក្រីាីក្រីា គួរពីនេះា�នបន្តែថាម្មទេៀត្ថ ដើើម្មាបីីធ្លានាថាគ្រួា�សារក្រីាីក្រីា និងងាយរងគ្រោះាា� ត្រូា�វិបានបញ្ញ័�លទៅកុ�ងកម្មមវិិធីីនេះា�បានកាន់តែា

ឆ្នាំប់រហូ�សំ។

៣. គួរមានកិច់័ខ្លំាិត្ថខ្លំាំប្រាឹងប្រែាាង ដើើម្មាបីីកែាលម្មែយនតការកំណៈត្ថ់ក្រីាុម្មគោលដៅរបសំ់កម្មមវិិធីីនេះា� ត្ថាបីិត្ថលទ្ធធផលនៃាការសំិកាសាបងាាាញនូវិច់ំណៈុច់ខ្ាសាយ

ម្មួយច់ំនួន កុ�ងដំណើើរការកំណៈត់្ថអំត្ថតសំញ្ញាាាណៈក្រីាុម្មគោលដៅរបសំ់កម្មមវិិធីី។ ការសំម្រិាបសំម្រិា�លកុ�ងច់ំណោម្មត្ថួអំងគពាក់ពី�នធនានាដូច់ជា 

ក្រីាសំួង-សាាាប�នពាក់ពី�នធ ទ្ធីភាំាក់ងារអំងគការសំហូប្រាជាជាត្ថិ អំងគការសំងគម្មសំុីវិិលជាត្ថិ និងអំនតរជាត្ថិ មានសារ�សំំខាន់ ដើើម្មាបីីធ្លានាឱ្ាយមានបរិយ៉ា

បនុកាន់តែាប្រាសេើរ។ លើើសំពីីនេះា� គូរពីិនិត្ថាយលើើយនតការកំណៈត្ថ់ក្រីាុម្មគោលដៅឡើើងវិិញ ដើើម្មាបីីបង្កេេើនភាពីច់ាបាសំ់ល្លាសំ់ និងកាត្ថ់បនថយភាពី

អំត្ថតនោះម្ម�ត្ថិកុ�ងការកំណៈត្ថ់អំត្ថតសំញ្ញាាាណៈគ្រួា�សារក្រីាីក្រីា និងងាយរងគ្រោះាា�នៅតាម្មសំហូគម្មន៍។

 

៤. គួរមានការពីិនិត្ថាយឡើើងវិិញអំំពីីម្មធ្វើាយ៉ាបាយអំប់រំផាសេពីែផាសាយ ដែាលមានសំម្រាាាប់ជូូនដំណៈឹងដល់អំុកទ្ធទ្ធួលសាច់់ប្រាាាក់ នៅកម្រិាិត្ថសំហូគម្មន៍ 

ឬនៅតាម្មភូិម្មិអំំពីីកាលបរិចេេាទ្ធបើើកផតល់សាច់់ប្រាាាក់ ហើើយលែបំផុត្ថគួរមានការកំណៈត្ថ់កាលវិិភាគសំម្រាាាប់បើើកផតល់ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភតែាម្មតង។ 

លើើសំពីីនេះា�គួរមានការដាក់ឱ្ាយអំនុវិត្ថតនូវិយនតការជូំរុញការច់ូលរួម្មរបសំ់ត្ថួអំងគពាក់ពី�នធ ដើើម្មាបីីឆ្លើាើយត្ថបច់ំពោះ�ការរាយការណៈ៍ ឬការសាកសំួរ

នានា កុ�ងករណៈីដែាលពីុំមានការទ្ធទ្ធួលបានសាច់់ប្រាាាក់ ឬមានការទ្ធទ្ធួលបានសាច់់ប្រាាាក់ម្មិនគ្រួាប់ច់ំនួនជាដើើម្ម។

៥. ចាំាបាច់់ត្រូា�វិមានការបង្កេេើនច់ំណើា�ដឹងហូិរញ្ញញវិត្ថថ�កុ�ងច់ំណោម្មអំុកទ្ធទ្ធួលបានប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភ ជាពីិសេាសំពាក់ពី�នធនឹងទ្ធំនាក់ទ្ធំនងជាម្មួយអំុកផតល់

សេាវាហូិរញ្ញញវិត្ថថ� និងការផតល់ពី�ត្ថ៌មានដោយផ្ទាាាល់អំំពីីប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភ (ឧទាំហូរណៈ៍ ច់ំនួនប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភ ថ្ងៃាាសេាវាដែាលអំុកផតល់សេាវាកុ�ងវិិសំ�យ

ឯកជូនអាច់កាត្ថ់យក ប្រាសំិនបើើមាន ការរកាសាសំុវិត្ថថិភាពីសំម្រាាាប់ប្រាាាក់ឧបត្ថថម្មភ/លើាខ្លំាកូដសំម្រាាាប់ដកប្រាាាក់ ច់ុងសំនាឹកដែាលបងាាាញពីីការ

ដកប្រាាាក់ ។ល។)។ ការវាយត្ថម្លៃាាលើើការបំពេាញការងាររបសំ់អំុកផតល់សេាវា ក៏អាច់មានប្រាយោជូន៍ ដើើម្មាបីីឱ្ាយយនតការនេះា� កាន់តែាមានភាពី

ប្រាសេើរផងដែារ។  

៦. ការផាសេពីែផាសាយពី�ត្ថ៌មាន និងការបង្កេេើនការយល់ដឹងអំំពីីអំត្ថថប្រាយោជូន៍នៃាបណៈណក្រីាីក្រីា មានសារ�សំំខាន់ណាសំ់ ត្ថាបីិត្ថការសំិកាសានេះា�បងាាាញថា 

គ្រួា�សារអាច់ម្មិនដឹងពីីការទាំញយកប្រាយោជូន៍ឱ្ាយបានពេាញលើាញពីីកម្មមវិិធីីអំត្ថតសំញ្ញាាាណៈកម្មមក្រីាីក្រីា ដូច់ជាការផតល់សេាវាថែាទាំំសំុខ្លំាភាពីដោយ

ម្មិនគិត្ថថ្ងៃាាជាដើើម្ម។

រូបភាពីដោយ៖ UNDP រូបភាពីដោយ៖ UNDP
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V. POLICY RECOMMENDATIONS

Based on the findings, six policy recommendations are proposed to enhance social protection support for the poor 

and vulnerable households:

i. The Government is advised to extend the implementation of the cash transfer programme, at least during 

the COVID-19 recovery period, considering available fiscal space weighed against other priorities. 

The programme has shown significant impacts, especially in terms of protecting the poor and vulnerable 

households from increased food insecurity and poverty. 

ii. Although the ODIDPoor process was being implemented during the study, the IDPoor registration 

procedure should be further expedited to ensure the poor and vulnerable households are more rapidly 

included in the programme.

iii. Efforts should be made to improve the programme’s targeting mechanism, as the findings suggest 

some weaknesses in the identification process. Coordination among stakeholders including relevant 

ministries, United Nations agencies, and international and national civil society organizations is important 

for ensuring greater inclusion. It is also recommended to review the targeting mechanism to increase its 

robustness and minimize subjectivity in the identification of the poor and vulnerable households at the 

community level. 

iv. The available communication channels to inform cash recipients at the community or village level of 

cash release dates should be reviewed, and a fixed cash transfer schedule should ideally be set up. 

Furthermore, a stakeholder engagement mechanism should be put in place to support reports or inquiries 

in the case of cash either not being received or only being partially received.

v. Financial literacy needs to be raised among cash recipients, particularly when it comes to the relationship 

with financial service providers and direct information on cash transfers (e.g., transfer amount, possible 

fees deducted by the service provider if applicable, transfer/code security, withdrawal receipts, etc.). An 

assessment of service provider performance could also be useful to improve the mechanism. 

vi. Finally, it would be helpful to disseminate information and improve understanding regarding the benefits 

of the IDPoor cards as the study suggests households may not be aware of, nor have taken full advantage 

of the IDPoor programme, such as its provision of free healthcare.
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