
កំណែទមែង់ការគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា នាំឲែយមានការសមែែចបាននូវវឌែឍនភាពគួរឲែយកត់សមា្គែល់ក្នុងការ
បែមូលផ្តុំធនធាន និងបែើបែែស់ធនធាន និងការសា្ដែរតុលែយភាពហិរញ្ញវត្តុក្នុងបែទែសឡើងវិញ។ ក្នុងឆ្នែំ ២០១៨ អតិរែកថវិកាសាធារណៈមានចំនួន
សមមូលនឹងបែមាណ ១៥០ លានដុលា្លែរ។ ចំនួននែះអាចបំបាត់គមា្លែតនែភាពកែីកែក្នុងបែទែសបាន បែសិនបើបែើបែែស់ដើមែបីរា៉ែប់រងចំណាយនែ
ការអនុវត្តសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម។ របាយការណ៍នែះបា៉ែន់បែមាណថា អតិរែកថវិកាចរន្ត គឺចែើនជាងពីរដងនែចំនួនថវិកាដែលតែូវការដើមែបី
កាត់បន្ថយភាគរយនែពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងភាពកែីកែ ឲែយនៅកែែម ៣%។

ការវិភាគលើកមែិតជីវភាពរស់នៅរបស់គែួសារ ក្នុងរបាយការណ៍នែះបានរកឃើញថា៖

 ❒ ដើមែបីឲែយរបបគាំពារសង្គមរបស់កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម ជួយកាត់បន្ថយភាពកែីកែឲែយបានក្នុងកមែិតដែលគួរឲែយកត់ 
សមា្គែល់រាជរដ្ឋែភិបាលតែូវវិនិយោគបែែក់ឧបត្ថម្ភ បែមាណនឹង ២០% នែបនា្ទែត់នែភាពកែីកែ។

 ❒ ការផ្ទែរបែែក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋកែីកែតាមកែុមងាយរងគែែះ តែូវការថវិកាកាន់តែខ្ពស់សមែែប់អតែែនែការកាត់បន្ថយភាពកែីកែដែលសម 
មូលនឹងកម្មវិធីសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម ដែលអាចផ្តល់សែវាគាំពារសង្គមជាមូលដ្ឋែនតែឹមកមែិតអបែបបរមា។ ដូច្នែះ ដើមែបីបែើបែែស់
មូលនិធិសាធារណៈបែកបដោយបែសិទ្ធិភាពខ្ពស់ រាជរដ្ឋែភិបាលគួរអនុវត្តរបបសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមជាសកល ដែលផ្អែកទៅលើ
ទំហំគែួសារ ឬរបបដែលបំពែញបន្ថែមដល់ការឧបត្តម្ភបែែក់ ដែលផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋកែីកែទៅតាមកែុមដែលងាយរងគែែះ។

 ❒ ខណៈពែលដែលការឧបត្ថម្ភបែែក់ដល់ពលរដ្ឋកែីកែទៅតាមកែុមដែលងាយរងគែែះផ្ដល់នូវគុណសមែបត្តិជាង បើធៀបនឹងការអនុវត្តរបប
សំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមជាសកល ការឧបត្ថម្ភបែបនែះអាចមើលរំលោងកែុមពលរដ្ឋកែីកែខ្លះ ដោយពុំបានទទួលការគាំទែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
។ ការអនុវត្តកម្មវិធីលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋឲែយផុតពីភាពកែីកែ ដោយធ្វើការផ្តល់ជាធនធានដែលមានផលិតភាព និងជំនាញ (Graduation-

based interventions) ជាជៀងការឧបត្ថម្ភសាច់បែែក់ អាចមានបែសិទ្ធភាពសមែែប់កែុមបែជាជនក្នុងវ័យបំពែញការងារ ដែលមិនទទួល
បានផលបែយោជន៍កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម។

សេចក្ដីសង្ខេប និងបច្ចុបេបន្នភាពនេវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩

បំពេញតមេូវការណ៍នេសេវាគាំពារសង្គម
នៅកម្ពុជា

សេចក្តីសង្ខេប

របបគំហើញ និងអនុសាសន៍



១កិច្ចគាំពារសង្គមជាមូលដ្ឋែន សំដៅលើសំណុំនែការធានាសន្តិសុខសង្គមក្នុងកមែិតអបែបរមា ដែលគួរធានាថា អ្នកបែើបែែស់ទាំងអស់យ៉ែងហោចណាស់អាចទទួលបានសែវាថែទាំ

សុខភាពជាសារវ័ន្ត ពែមទាំងសន្តិសុខបែែក់ចំណូលក្នុងកមែិតមូលដ្ឋែនដែលបំពែញតមែូវការចាំបាច់ដូចបានកំណត់ដោយថា្នែក់ជាតិ (អនុម័តក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាង

ការងារ ០១២)។ 

បរិបទ

 ❒ កម្មវិធីលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋឲែយផុតពីភាពកែីកែដោយធ្វើការផ្តល់ជាធនធានដែលមានផលិតភាព និងជំនាញ តែូវបានរៀបចំឡើងដើមែបីផ្ដល់
លទ្ធភាពឲែយគែួសារដែលមានជីវភាពកែីកែខា្លែំងអាចរកបែែក់ចំណូលដោយខ្លួនឯងបានតាមរយៈការឆ្លើយតបចំពោះមូលហែតុ ដែលធ្វើឲែយ
ពួកគាត់ជួបបែទះបញ្ហែហិរញ្ញវត្ថុ។ របាយការណ៍នែះរកឃើញថា ផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងសែដ្ឋកិច្ចដែលអាចកើតមានចំពោះកែុម
គោលដៅ មានកមែិតមួយខ្ពស់គួរឲែយកត់សមា្គែល់។ 

 ❒ របាយការណ៍នែះបា៉ែន់បែមាណថារាជរដ្ឋែភិបាលតែូវការថវិការបែមាណ ៨០ លានដុលា្លែរ ដើមែបីកាត់បន្ថយភាពកែីកែឲែយបានពាក់កណា្ដែល 
មិនថាបែព័ន្ធជំនួយសង្គមរបស់ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាមានមានលក្ខណៈយ៉ែងណានោះឡើយ។ នែះតមែូវឲែយមានការបង្កើនចំណាយ
សាធារណៈបែមាណជា ០,៥% ផ.ស.ស ដែលធ្វើឲែយចំណាយសរុបសមែែប់វិស័យសង្គមកើនឡើងដល់ ១,៤% នែ ផ.ស.ស ដែល
សមាមាតែនែះនៅតែមានកមែិតទាបជាងមធែយមភាគនែចំណាយរបស់បែទែសដទែក្នុងពិភពលោក។ 

នៅក្នុងរបាយការណ៍នែះ ពួកយើងបានបែើបែែស់គំរូសមតាទូទៅ 
General Equilibrium Analysis ដើមែបីបងា្ហែញឲែយឃើញពីអត្ថ
បែយោជន៍សែដ្ឋកិច្ច ដែលបានពីកម្មវិធីគាំពារសង្គម។ ការវិភាគនែះក៏
បងា្ហែញឲែយឃើញពីអត្ថបែយោជន៍ របស់កម្មវិធីលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋឲែយផុត
ពីភាពកែីកែដោយធ្វើការផ្តល់ជាជំនាញ និងធនធានដែលមានផលិត 
ភាពផងដែរ។ ការអនុវត្តគោលនយោបាយស្ដីពីការផ្តល់ជំនួយសង្គម 
រួមគា្នែជាមួយនឹងកម្មវិធីលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋឲែយផុតពីភាពកែីកែដោយធ្វើ
ការផ្តល់ជាជំនាញ និងធនធានដែលមានផលិតភាព អាចជួយជំរុញ
សែដ្ឋកិច្ចក្នុងសែុក និងបង្កើនចំនួនការងារ។ ដោយយោងតាមឥទ្ធិពល
ផលិតភាព និងផលសាយភាយ (productivity and multiplier 

effects) ការបង្កើតបែែក់ចំណូលពីកម្មវិធីលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋឲែយផុតពី
ភាពកែីកែដោយធ្វើការផ្តល់ជាជំនាញ និងធនធានដែលមានផលិតភាព  
អាចប៉ះប៉ូវដល់ការថយចុះនូវបែែក់ចំណូលពីកម្មវិធីផែសែងទៀត។ លទ្ធ 
ផលនែការវិភាគមា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបងា្ហែញថា គោលនយោបាយ
គាំពារសង្គមទាំងនែះ មិនថាមានលក្ខណៈយ៉ែងណាក្តី នឹងមិនធ្វើឲែយ
កំណើនសែដ្ឋកិច្ចចុះខែសោយនោះឡើយ ទោះបីជាគោលនយោបាយ
ទាំងនោះតែូវបានឧបត្ថម្ភទាំងសែុងដោយចំណូលពន្ធ។ 

ការរកឃើញនែរបាយការណ៍នែះបងា្ហែញថា កម្ពុជាមានលំហសារ 
ពើពន្ធគែប់គែែន់ ដើមែបីបង្កើតនូវបែព័ន្ធសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមដែល
មានលក្ខណៈគែប់ជែុងជែែយ។ លើសពីនែះទៀត របាយការណ៍នែះ
បានបញ្ជែក់ពីលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជា ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយគាំ 
ពារសង្គម បែកបដោយបែសិទ្ធភាព ដោយមិនធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់លំនឹង
ថវិកា ឬកំណើនសែដ្ឋកិច្ច។ 

ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ បានពិចារណារួមបញ្ចូលបន្ថែម
ទៀតអំពីបញ្ហែស្មុគសា្មែញ ទៅលើវឌែឍនភាពនែការអនុវត្តគោលនយោ 
បាយគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជា និងបងា្ហែញពីរបៀបដែលការរកឃើញក្នុង

របាយការណ៍នែះអាចជួយឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហែបែឈមថ្មីៗទាំងនែះ។ 
ទី ១ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់បែែក់សមែែប់សា្ថែនភាពអាសន្ន បែើបែែស់
ទមែង់គាំពារសង្គមដែលមានបែសិទ្ធភាពជាងគែ ដូចរៀបរាប់បងា្ហែញ
នៅក្នុងរបាយការណ៍នែះ។ នែះបងា្ហែញថា លទ្ធផលរកឃើញក្នុងរបាយ 
ការណ៍នែះកាន់តែមានភាពពាក់ព័ន្ធ និងអាចយកទៅបែើបែែស់បន្ថែម
ពីលើអនុសាសន៍គោលនយោបាយ ដើមែបីគាំទែដល់ការវាយតម្លែ
បែសិទ្ធភាពនែគោលនយោបាយ។ ទី ២ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់បែែក់ក្នុង
សា្ថែនភាពអាសន្ន ផ្ដល់នូវសំណាញ់សុវត្ថិភាពលើសពី ២០% នែកមែិត
បនា្ទែត់ភាពកែីកែ។ ដូច្នែះ ទោះវាជាអន្តរាគមន៍បណ្ដែះអាសន្នក៏ដោយ 
កម្មវិធីនែះ មានសកា្ដែនុពលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពកែីកែក្នុងតំបន់ជន 
បទ និងទីបែជុំជនក្នុងកមែិតមួយគួរឲែយកត់សមា្គែល់។ របបគាំពារសង្គម
សមែែប់សា្ថែនភាពអាសន្ននែះ អាចជួយរំដោះបែជាជនកម្ពុជាជាង ១ 
លាននាក់ពីភាពកែីកែ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាពលរដ្ឋ
កម្ពុជាជាចែើននាក់បន្ថែមទៀត។ នែះបងា្ហែញពីជំហនយោបាយមិន 
ធា្លែប់មាន និងពីវឌែឍនភាពរបស់សា្ថែប័ន សមែែប់ឈានទៅអនុវត្តកម្មវិធី
ដែលមានលក្ខណៈអចិន្តែែយ៍ និងកាន់តែមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ជាងមុន រួម
ទាំងការឈានទៅកំណត់កមែិតអបែបបរមានែសែវាគាំពារសង្គម ដែល
គែបដណ្ដប់ជាសកល។

ការកសាងនូវបែព័ន្ធគាំពារសង្គមដែលមានលក្ខណៈទំនើប និង
គែប់ជែុងជែែយ ទាមទារឲែយមានការដក់ចែញនូវចក្ខុវិស័យរយៈពែល
វែង និងការប្ដែជា្ញែចិត្តផ្នែកនយោបាយខ្ពស់។ ការកសាងបែព័ន្ធបែបនែះ 
ទាមទារឲែយមានឆន្ទៈលើកកម្ពស់ភាពចុះសមែុងនៅក្នុងសង្គម កាត់ 
បន្ថយវិសមភាព និងធានាឲែយបែជាពលរដ្ឋគែប់រូបមានជីវភាពសមរមែយ។
ការសិកែសោនែះផ្ដល់នូវភស្តុតាងដែលបងា្ហែញថា បំណងបែែថា្នែទាំងនែះ
គឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជាអាចសមែែចបាន និងបងា្ហែញឲែយឃើញ
ពីលទ្ធភាព និងបែសិទ្ធភាពនែអន្តរាគមន៍ជំនួយសង្គម គួរតែូវរៀបចំឲែយ
សែបតាមជំហនយោបាយ ។ 

ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាសមែែចបានកំណើនសែដ្ឋកិច្ច និងកាត់ 
បន្ថយវិសមភាពនែបែែក់ចំណូលក្នុងអតែែគួរឲែយកត់សមា្គែល់ ក្នុងរយៈ 
ពែល ១៥ ឆ្នែំចុងកែែយនែះ។ ជាលទ្ធផលភាពកែីកែបានថយចុះយ៉ែង
គំហុក។ ខណៈដែលពាក់កណា្ដែលនែបែជាជនកម្ពុជា រស់នៅក្នុងភាព
កែីកែ នៅក្នុងឆ្នែំ ២០០៧ មានការបា៉ែន់បែមាណថាតួលែខនែះបានថយ
ចុះនៅកែែម ១០% គិតតែឹមឆ្នែំ ២០១៦។ ទោះជាយ៉ែងនែះក្ដី ភាព
ងាយរងគែែះទៅនឹងវិបត្តិផែសែងៗមានការកើនឡើង រីឯកែុមបែជាពល 
រដ្ឋកែីកែ និងពងែែយនៅតាមតំបន់ដច់សែយល   ក៏មានការ
លែចចែញឡើង។ សែវាជំនួយសង្គមមានការអភិវឌែឍក្នុងសន្ទុះមួយ

យឺត ហើយពែះរាជាណាចកែកម្ពុជានៅខ្វះខាតកិច្ចគាំពារសង្គមជា
មូលដ្ឋែន១ សមែែប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភាពកែីកែនៅ ឡើយ។

កែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម តែូវបានអនុម័ត
ដោយគណៈរដ្ឋមន្តែីនៅខែ មីនា ឆ្នែំ ២០១៧ ជាការឆ្លើយតបចំពោះ
តមែូវការបនា្ទែន់ទាំងនែះ។ សមាសភាគជំនួយសង្គមដែលតែូវបានស្នើ
ឡើងក្នុងកែបខ័ណ្ឌនែះ រួមមាន ការផ្តល់បែែក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋកែីកែ 
ដោយមានការយកចិត្តទុកដក់លើកែុមងាយរងគែែះមួយចំនួន ដូចជា 
ចាស់ជរា ជនមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ សែ្តីមានផ្ទែពោះ និងសែ្តីដែលមាន 



បច្ចុបេបន្នភាពនេវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩

បរិបទថ្មី 

កូនតូច ពែមទាំងសិសែសបឋមសិកែសោ និងមធែយមសិកែសោ។ កែបខ័ណ្ឌនែះ
បងា្ហែញពីការពិចារណាយ៉ែងម៉ត់ចត់ និងការប្ដែជា្ញែផ្នែកនយោបាយយ៉ែង
ចែបាស់លាស់។ ទោះជាយ៉ែងនែះក៏ដោយ កែបខ័ណ្ឌនែះពុំមានផែនការ
បង្កើតនូវកិច្ចគាំពារសង្គមជាមូលដ្ឋែននៅថា្នែក់ជាតិ ឬធានាឲែយមានការ
ផ្តល់សែវាគាំពារសង្គមសមែែប់ពលរដ្ឋកែីកែស្ថិតនៅក្នុងវ័យធ្វើការភាគ 
ចែើនឡើយ។

នែះនាំឲែយមានការសួរសំនួរជាចែើន ដែលការសិកែសោនែះពែយាយម
ឆ្លើយតប។ តើកែបខ័ណ្ឌនែះមានការផ្តល់នូវសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម
គែប់គែែន់ដែរឬទែ បែសិនបើកែបខ័ណ្ឌនែះតែូវបានអនុវត្តពែញលែញ
? តើតែូវផ្តល់អត្ថបែយោជន៍ដល់បែជាពលរដ្ឋកែីកែក្នុងកមែិតណា បើ
គិតពីការបែងចែកចំណូលបច្ចុបែបន្នរបស់ ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា? តើ
វិធានការអ្វីផែសែងទៀតដែលរាជរដ្ឋែភិបាលអាចអនុវត្តបាន ដើមែបីបំពែញ 
បន្ថែមលើកម្មវិធីទាំងនែះដែរ? និងថាតើការពងែីកវិសាលភាពនែគោ
លនយោ បាយ ដើមែបីបង្កើនការគែបដណ្ដប់លើពលរដ្ឋកែីកែ នឹងតែូវការ

ចំណាយបន្ថែមប៉ុនា្មែន?

សំនួរទាំងនែះ សុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធផ្ទែល់នឹងកមែិតធនធាន សមែែប់
អនុវត្តកម្មវិធី និងការបែងចែកធនធានសាធារណៈ ដែលចាំបាច់ 
សមែែប់គាំទែដល់ការអនុវត្តកែបខ័ណ្ឌនែះ។ ដូច្នែះ ការសិកែសោនែះផ្ដែត
ការយកចិត្តទុកដក់លើលំហសារពើពន្ធដែលចាំបាច់ ដើមែបីអនុវត្ត
បែព័ន្ធគាំពារសង្គមមួយដែលអាចឆ្លើយតបចំពោះភាពកែីកែ និងការ
ការពារកែុមងាយរងគែែះ។ ការសិកែសោនែះក៏ធ្វើការវិភាគលើអត្ថបែ 
យោជន៍ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច ដែលបានពីការវិនិយោគទៅលើបែព័ន្ធគាំពារ 
និងជំនួយសង្គមផងដែរ។ ដើមែបីឆ្លើយសំណួរនែះ ការសិកែសោនែះធ្វើការ
បែៀបធៀបចំណាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចពី
កម្មវិធីជំនួយសង្គមរបស់កែបខ័ណ្ឌនែះក្នុងកមែិតគែួសារ និងបែទែស
ផងដែរ។ ការសិកែសោនែះក៏បន្តពិនិតែយលើកម្មវិធីផែសែងទៀត ដែលអាច
រួមបញ្ចូលទៅក្នុង អនុវត្តកែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម
។

ពែលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិកែសោនែះ គឺជាពែលដែលវិស័យ
គាំពារសង្គមកំពុងមានសកា្តែនុពលខ្ពស់នៅកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋែភិបាលបាន
គៀងគរចំណូលក្នុងកមែិតដែលអាចរា៉ែប់រងចំណាយ សមែែប់អនុវត្ត
សែវាសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គម ដល់ពលរដ្ឋកែីកែភាគចែើនលើសលុប
នៅកម្ពុជា។ ការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាលើកែបខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ
ជាតិគាំពារសង្គម ក៏ដូចជាការកសាងបែព័ន្ធកំណត់អត្តសញ្ញែណ
គែួសារកែីកែដ៏ឆប់រហ័ស បានបើកផ្លូវឱែយមានការអនុវត្តសែវាសំណាញ់
សុវត្ថិភាពសង្គមជាទែង់ទែែយធំ។ កមែិតនែភាពកែីកែបានថយចុះ
យ៉ែងគំហុក (ការសិកែសោនែះបានបា៉ែន់បែមាណថា ភាពកែីកែស្ថិតនៅ
កែែម ១០% មុនពែលដែលវិបត្តិនែះកើតមានឡើង) ការទទួលបាន
សែវាសង្គម មានការកើនឡើងយ៉ែងឆប់រហ័ស ហើយពែះរាជាណាចកែ
កម្ពុជា គឺជាបែទែសមួយក្នុងចំណមបែទែសដែលសមែែចបានកំ 
ណើនសែដ្ឋកិច្ច ក្នុងសន្ទុះលឿនជាងគែមួយនៅក្នុងពិភពលោក ដែល
នាំឱែយកម្ពុជាកា្លែយជាបែទែសចំណូលមធែយមកមែិតទាបក្នុងឆ្នែំ ២០១៥។

ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ ក្នុងរយៈពែលប៉ុនា្មែនខែចុងកែែយនែះ 
ជំងឺកូវីដ-១៩ បានឆ្លងរាលដលយ៉ែងឆប់រហ័ស ដែលបង្កផលប៉ះពាល់
ដល់ស្ទើរតែគែប់បែទែសទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោក ធ្វើឱែយប៉ះពាល់
ដល់សុខភាពមនុសែសជាង ១០ លាននាក់ និងឆក់យកជីវិតមនុសែសជាង
កន្លះលាននាក់ គិតរហូតមកដល់ពែលបច្ចុបែបន្ននែះ។ សែដ្ឋកិច្ចមានការ
ថយចុះក្នុងកមែិតដែលមិនធា្លែប់មានកន្លងមក ហើយនៅតាមទីកន្លែង        
ជាចែើន វិធានការបិទទីកែុងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្ម និង
ការបែកបមុខរបរ និងការងារ។ តមែូវការសែវា និងទំនិញនានារបស់
បែជាពលរដ្ឋមានការថយចុះយ៉ែងខា្លែំង ខណៈពែលដែលពាណិជ្ជកម្ម   
និងខែសែចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់តែូវទទួលរងការរំខាន។ បច្ចុបែបន្ននែះ ជីវភាពរស់ 
នៅរបស់បែជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ តែូវរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការ
ពុំមានការងារធ្វើ និងការបាត់បង់បែែក់ចំណូល ដែលបញ្ហែទាំងនែះ
នៅតែបន្តកើតមានក្នុងកមែិតមួយដែលមិនធា្លែប់មានកន្លងមក។

នៅកម្ពុជា វិបត្តិសុខភាពពុំបានកើតឡើងក្នុងកមែិតគួរឱែយបារម្ភ
នោះឡើយ ពែលដែលការរាតតែបាតជាសកលនែះចាប់ផ្ដើមកើតដំបូង 
ហើយអតែែបាត់បង់ជីវិត នៅបន្តមានកមែិតទាបបំផុតក្នុងពិភពលោក 
ក្នុងនោះមានករណីឆ្លងតិចជាង ២៧២ ករណី និងពុំមានករណីបាត់ 
បង់ជីវិតឡើយ (ថ្ងែទី១៣ ខែសីហា ឆ្នែំ២០២០)។ ទោះជាយ៉ែង 
ណាក៏ដោយ ផលប៉ះពាល់មកលើសង្គមសែដ្ឋកិច្ច មានកមែិតធ្ងន់ធ្ងរ 
ពែែះតែវិបត្តិតមែូវការនៅកែែ បែទែស ដែលកើតមានយ៉ែងឆប់រហ័ស
តែមួយរំពែចភ្នែក ដោយសារតែការដួលរលំនែទីផែសោរនាំចែញ។ វិស័យ
ផលិតកម្មធំៗ ដែលជាវិស័យជំរុញកំណើនរងផលប៉ះពាល់យ៉ែងខា្លែំង 
ដែលនាំឱែយមាន ការបាត់បង់បែែក់ចំណូលក្នុងកមែិតមួយមិនធា្លែប់មាន
កន្លងមក។ វិស័យទែសចរណ៍ សំណង់ និងការនាំចែញផលិតផល
កម្មន្តសាល ដែលជាវិស័យធំៗ  និងជាវិស័យចលករជំរុញកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចរាប់ទសវតែសរ៍មកហើយនោះ បច្ចុបែបន្ននែះ កា្លែយជាវិស័យដែល
រងផលប៉ះពាល់សែដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរជាងគែ ដោយសារការរាតតែបាតជាស
កលនែះ។ វិស័យទាំងនែះរួមចំណែកជាង ៧០% ក្នុងផលិតផលសរុប
ក្នុងសែុករបស់កម្ពុជា ៨០% នែការនាំចែញ និងជាបែភពចំណូល
សារពើពន្ធធំជាងគែ។ ការធា្លែក់ចុះយ៉ែងគំហុកនែតមែូវការនៅកែែ 
បែទែសសមែែប់ទំនិញនាំចែញ និងសែវាកម្មទាំងនែះ ក៏ដូចជាការ
ថមថយនូវការវិនិយោគដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យសំណង់ ធ្វើឱែយចំនួន
ការងារ និងកមែិតបែែក់ចំណូលមានការថយចុះ និងបង្កការគំរាមកំ 
ហែងដល់វឌែឍនភាព ដែលកម្ពុជាបានកំពុងសមែែចសនែសឹមៗក្នុងការ 
កាត់បន្ថយភាពកែីកែ។

វិស័យទាំងនែះផ្ដល់ការងារដល់កម្មករនិយោជិត ២ លាននាក់ ស្មើ 
នឹងជាង ២០% នែកមា្លែំងពលកម្មសរុបរបស់ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា 
ដែលភាគចែើនជាកម្មករនិយោជិតដែលមានជំនាញទាប និងទទួល
បានបែែក់ឈ្នួលទាប។ ដូច្នែះ ការបាត់បង់បែែក់ចំណូលពែែះតែការរួម
តូចនែវិស័យទាំងនែះ បង្កការគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បែ 



ជាពលរដ្ឋជាចែើនគែួសារដែលងាយរងគែែះរួចទៅហើយនោះ។ ផល
ប៉ះពាល់សាយភាយ កើតចែញពីវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ចនែះ អាចប៉ះពាល់យ៉ែង
គំហុក លើចំនួនគែួសារដែលពុំមានលទ្ធភាពរា៉ែប់រងតមែូវការចិញ្ចឹមជីវិត
របស់ខ្លួន។

ក្នុងបរិបទនែះ ភាពចាំបាច់តែូវមានការដក់ចែញនូវអន្តរាគមន៍
សង្គែែះបនា្ទែន់ និងកញ្ចប់គោលនយោបាយជាចែើន ដែលពុំធា្លែប់មាន
កន្លងមក ដើមែបីកាត់បន្ថយឱនភាពសែដ្ឋកិច្ច និងធ្វើឱែយបែទែសនែះអាច
វិលតែឡប់មករកមាគា៌ែឈានទៅសា្ដែរសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។

ក្នុងសកលលោកទាំងមូល រដ្ឋែភិបាលនៅតាមបែទែសជាចែើន
បានឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ចដែលកើតមានភា្លែមៗ តាមរយៈការ
ដក់ចែញនូវកញ្ចប់សង្គែែះសែដ្ឋកិច្ច ដែលមានបញ្ចូលការគាំទែដល់
វិស័យឯកជនផង និងការពងែឹងសែវាគាំពារសង្គមផង។ នៅតាម

បែទែសជាចែើន អន្តរាគមន៍ទាំងនែះរួមមាន ការផ្ដល់បែែក់ឧបត្ថម្ភដល់
កមា្លែំងពលកម្ម និងការពារបែភពចំណូលរបស់ពួកគែ សមែែប់រយៈ 
ពែលអន្តរកាល ពោលគឺនៅពែលដែលការងាររបស់ពួកគែតែូវរងផល
ប៉ះពាល់ និងសមែែប់អ្នកដែលបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត។ សែដៀងគា្នែ
នែះដែរ កម្ពុជាបានដក់ចែញនូវផែនការសា្ដែរសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ក្នុង
គោលបំណងឆ្លើយតបចំពោះតមែុយ ដែលបងា្ហែញឱែយឃើញពីការចាប់ 
ផ្តើមកើតមាននូវវិបត្តិនែះ។ សមាសភាគទី ១ នែផែនការនែះមាន
គោលបំណងសា្ដែរកំណើន និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់មកលើវិស័យ
ឯកជន តាមរយៈការវិនិយោគ និងការអភិវឌែឍហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធ ក៏ដូច 
ជាគាំទែឱែយមានការផ្លែស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋែនក្នុងវិស័យផលិតកម្មសំខាន់ៗ។ 
សមាសភាគមួយទៀត គឺការការពារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលងាយរង 
គែែះ និងរងផលប៉ះពាល់ជាងគែ តាមរយៈការពងែីកកម្មវិធីឧបត្ថម្ភ
សាច់បែែក់ ដោយបែើបែែស់ព័ត៌មានដែលបានពីបែព័ន្ធកំណត់អត្ត 
សញ្ញែណកម្មគែួសារកែីកែ។

ភាពឆ្លើយតបនេរបាយការណ៍នេះ៖ គោលដៅ និងវិធីសាស្តេ 

របាយការណ៍នែះ មានគោលបំណងផ្ដល់ភស្តុតាងបងា្ហែញអំពី
ការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវិធីសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមដែលមាន 
បែសិទ្ធភាព។ របាយការណ៍នែះបងា្ហែញពីជមែើស សមែែប់ពងែីកបែព័ន្ធ
គាំពារសង្គម ដែលកំពុងអនុវត្តនាពែលបច្ចុបែបន្ននៅកម្ពុជា។ របាយ     
ការណ៍នែះធ្វើការវាយតម្លែ និងបែៀបធៀបជមែើសគោលនយោបាយ
នានា តាមរយៈការវាយតម្លែលើរបបគាំពារសង្គម ដែលមានសកា្ដែនុ 
ពលជាចែើន ផ្ដែតលើការផ្ដល់បែែក់ឧបត្ថម្ភ និងការការពារជីវភាពរស់ 
នៅរបស់បែជាពលរដ្ឋកែីកែនៅកម្ពុជា។

ដោយបែើបែែស់ការស្ទង់មតិ ដែលធ្វើឡើងទូទាំងបែទែសកាលពី
ពែលថ្មីៗនែះ និងទិន្នន័យគណនែយែយជាតិ ការសិកែសោនែះធ្វើការវិភាគ
លើលក្ខណៈបែជាសាស្តែ និងលក្ខណៈសង្គមសែដ្ឋកិច្ចរបស់បែជាជន
កម្ពុជា ចំណាយលើការរស់នៅ និងនិន្ននាការនែការបែើបែែស់របស់
ពួកគែ។ យើងធ្វើការបា៉ែន់បែមាណអំពីកមែិតគែប់គែែន់នែបែែក់ឧបត្ថម្ភ 
ដោយពិចារណាពីសមាសភាគទាំងនែះ និងធ្វើការវាយតម្លែលើចំ 
ណាយសមែែប់អនុវត្តអន្តរាគមន៍គាំពារសង្គមជាចែើន ដូចជាចំណាយ
សមែែប់ពងែីកបែព័ន្ធនាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ និងចំណាយសមែែប់រៀបចំ            
យុទ្ធសាស្តែបំពែញបន្ថែមថ្មីៗផង។   យើងក៏វាយតម្លែលើជមែើសផ្ដល់
ហិរញ្ញបែបទានពីបែភពសាធារណៈ សមែែប់អនុវត្តគោលនយោបាយ
ទាំងនែះផងដែរ។ បនា្ទែប់មក យើងធ្វើការវាយតម្លែលើផលជះដែល

អន្តរាគមន៍ទាំងនែះទំនងជាមានលើសែដ្ឋកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋែន និង
សែដ្ឋកិច្ចរបស់បែទែសទាំងមូល ចែញពីជែុងមា៉ែកែូសែដ្ឋកិច្ច ដោយ 
ធ្វើការពិចារណាលើឥទ្ធិពលដែលអន្តរាគមន៍ទាំងនែះមានលើកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចផង និងលើការបែងចែងបែែក់ចំណូលផល។

របាយការណ៍នែះតែូវបានរៀបចំឡើង ដោយគិតគូរជាចមែបងពី
តមែូវការសំណាញ់សុវត្ថិភាពរបស់កែុមបែជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា ដែលពុំ
បានទទួលភាគលាពពីកំណើនសែដ្ឋកិច្ច ដែលកំពុងមានចំនួនកើន 
ឡើងយ៉ែងឆប់រហ័ស ក៏ដូចជា កែុមបែជាជនដែលងាយរងគែែះខ្ពស់ 
ដោយសារវិបត្តិនិងបញ្ហែហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។ បរិបទថ្មីនែសែដ្ឋកិច្ច ដោយ 
សារវិបត្តិកូវីដ-១៩ ធ្វើឱែយការវិភាគបែបនែះ កាន់តែមានភាពពាក់ព័ន្ធ 
និងកាន់តែមានតម្លែ ពែែះវាបងា្ហែញឱែយឃើញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការដក់ 
ចែញនូវគោលនយោបាយទាំងនែះផង និងការលំបាកក្នុងការអនុវត្ត
គោលនយោបាយទាំងនែះផង។ របាយការណ៍នែះផ្ដល់នូវឧបករណ៍
វិភាគ និងភស្តុតាងដែលអាចយកទៅបែើបែែស់សមែែប់រៀបចំ និង
អនុវត្តកម្មវិធីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសា្ថែនភាពជាក់លាក់ របស់បែទែស 
និងកាន់តែមានភាពចាំបាច់សមែែប់អនុវត្ត ដោយសារតែបរិបទសង្គម   
សែដ្ឋកិច្ចថ្មី     និងដែលជាកម្មវិធីអាទិភាពនែកញ្ចប់សង្គែែះសែដ្ឋកិច្ច
និងគោលដៅសា្ដែរសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់រាជរដ្ឋែភិបាល។

ភាពពាក់ព័ន្ធនេលទ្ធផលរកឃើញរបស់យើង ដើមេបីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហេបេឈមថ្មីៗ

ការកើនឡើងភា្លែមៗនូវចំនួនបែជាជន ដែលតែូវការសែវាគាំពារ
សង្គម នាំឱែយមានបញ្ហែបែឈមក្នុងការកំណត់រកកែុមគោលដៅ និងការ 
កំណត់អត្តសញ្ញែណអ្នកទទួលផល។ ដើមែបីឆ្លើយតបចំពោះតមែូវ ការ
របស់បែជាពលរដ្ឋទាំងនែះ ចាំបាច់តែូវមានការបង្កើនឱែយបានឆប់រហ័ស
នូវធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលគែពិបាកគៀងគរ សូមែបីតែក្នុងកាលៈទែសៈ
ដែលពុំមានវិបត្តិកើតឡើងផង។ វិបត្តិកូវីដ-១៩ ធ្វើឱែយដំណើរការ
គោលនយោបាយឆ្លើយតបចំពោះសា្ថែនភាពបនា្ទែន់បែបនែះកាន់តែមាន
ភាពស្មុគសា្មែញ ពែែះគែរំពឹងថា ចំណូលរបស់រាជរដ្ឋែភិបាលនឹងថយ
ចុះបែមាណ ៣០% នៅឆ្នែំនែះ ដោយសារតែការរួមតូចនែសែដ្ឋកិច្ច។ 

ការកើនឡើងនូវតមែូវការធនធានហិរញ្ញវត្ថុដែលកើតមានទន្ទឹមគា្នែនិង
ការថយចុះនូវចំណូលរបស់រាជរដ្ឋែភិបាល គឺជាបញ្ហែគោលនយោបាយ
ដ៏ធំមួយ ដែលធ្វើឱែយការបែើបែែស់ធនធានថវិកាសាធារណៈបែកប 
ដោយបែសិទ្ធភាពកាន់តែមានភាពចាំបាច់ជាងពែលណាៗទាំងអស់។

តើលទ្ធផលរកឃើញនែរបាយការណ៍នែះ អាចឆ្លើយតបចំពោះ
បញ្ហែបែឈមថ្មីៗទាំងនែះ ក្នុងកមែិតណា? 



លទ្ធផលរកឃើញស្ដីពីការឧបត្ថម្ភដល់បេជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គម

របាយការណ៍ដំបូងៗនែការថយចុះសកម្មភាពតាមវិស័យ និងការ
ថយចុះនែចំនួនការងារ បើទោះបីជាគែពិបាកបា៉ែន់បែមាណឱែយជាក់ 
លាក់នៅដំណាក់កាលនែះក៏ដោយ បងា្ហែញឱែយឃើញពីការធា្លែក់ចុះនូវ
បែែក់ចំណូល និងជីវភាពរស់នៅក្នុងកមែិតមួយគួរឱែយកត់សមា្គែល់នៅ
កម្ពុជា។ នៅក្នុងរបាយការណ៍នែះ យើងបែើបែែស់ការស្ទង់មតិសង្គម
សែដ្ឋកិច្ច ដែលធ្វើឡើងកាលពីពែលថ្មីៗនែះ ដើមែបីវិភាគពីរបាយបែែក់ 
ចំណូល ដូចបងា្ហែញនៅក្នុងកែែហ្វទី ១ ក្នុងផ្នែកទី ១។ ដោយសារតែ
បណ្ដុំគែួសារនៅតែឹមបនា្ទែត់ភាពកែីកែ នែះបងា្ហែញថា ការបាត់បងបែែក់់់
ចំណូលតែឹមតែបន្តិច ក្នុងគែួសារដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងកែែមពាក់ 
កណា្ដែលនែរបាយនែះ ក៏អាចនាំឱែយអតែែនែភាពកែីកែមានការកើន 
ឡើងផងដែរ។

គែួសារដែលបានបាត់បង់បែែក់ចំណូល និងធា្លែក់ចូលទៅក្នុងភាព
កែីកែដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-១៩ បែហែលជាពុំទាន់បានចុះឈ្មែះក្នុង
បែព័ន្ធកំណត់អត្ត-សញ្ញែណកម្មគែួសារកែីកែនៅឡើយ។ វិធីសាសែ្ត
ដែលពួកយើងបានបែើបែែសដើមែបីកំណត់បនា្ទែត់នែភាពកែីកែជាតិនោះ 
គឺផ្អែកតាមបរិមាណកាឡូរី។ ការកំណត់បែបនែះផ្ដល់លទ្ធភាពឱែយយើង
អាចធ្វើការបា៉ែន់បែមាណពីភាពគែប់គែែន់នែបែែក់ឧបត្ថម្ភ ដោយមិនចាំ 
បាច់បែើបែែស់ព័ត៌មានដែលមានសែែប់ ក្នុងបែព័ន្ធទិន្នន័យអត្ត 
សញ្ញែណកម្មគែួសារកែីកែ។ ដូច្នែះ សូមែបីតែក្នុងករណីដែលបែជាពល 
រដ្ឋកែីកែមានចំនួនចែើនគែួសារក៏ដោយ កាលវិភាគលើភាពគែប់គែែន់
នែចំនួនបែែក់ឧបត្ថម្ភ ដែលជាធាតុផែសំដ៏សំខាន់មួយសមែែប់ការរៀបចំ
គោលនយោបាយ និងបែសិទ្ធភាពនែការអនុវត្តគោលនយោបាយនៅ 
តែមានសុពលភាព និងអាចបែើបែែស់ សមែែប់រៀបចំរបបឧបត្ថម្ភថ្មីៗ
សមែែប់បែជាពលរដ្ឋកែីកែ។ 

ចាប់តាំងពីខែមែសា ឆ្នែំ២០២០ មក រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជាបាន
ពងែីកកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់បែែក់ជូនបែជាពលរដ្ឋកែីកែយ៉ែងចែើនសន្ធឹក
សនា្ធែប់។ កម្មវិធីគាំពារសង្គម  ដែលយើងយកមកវិភាគក្នុងរបាយ 
ការណ៍នែះ រួមមាន របបគាំពារសង្គមដែលមានលក្ខណៈដូចគា្នែនឹងរបប
គាំពារសង្គមដែលកំពុងអនុវត្តនាពែលបច្ចុបែបន្ន ដើមែបីឆ្លើយតបចំពោះ
វិបត្តិកូវីដ-១៩។ ដូច្នែះ របាយការណ៍នែះ ធ្វើការវិភាគលើផលប៉ះពាល់
ដែលអាចកើតចែញពីអន្តរាគមន៍ទាំងនែះ និងបងា្ហែញពីបែសិទ្ធភាពនែ
អន្តរាគមន៍ទាំងនែះក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះភាពកែីកែ។ 

ពួកយែីងបានរកឃើញលទ្ធផលចំនួនពីរ ដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធ 
ជាពិសែស ចំពោះបរិបទគោលនយោបាយនាពែលបច្ចុបែបន្ន។ ទី ១ 
យើងរកឃើញថា កតា្តែមួយដើមែបីឱែយការបែើបែែស់មូលនិធិសាធារណៈ 
មានបែសិទ្ធភាពសែដ្ឋកិច្ចបំផុត គឺតែូវបង្កើតនូវកម្មវិធីគាំពារសង្គមដែល 
ពិចារណាពីទំហំគែួសារ ក៏ដូចជា របបគាំពារសង្គមដែលបំពែញបន្ថែម
លើបែែក់ឧបត្ថម្ភសរុប ដែលបែងចែកទៅតាមបែភែទអ្នកទទួលផល។ 
កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់បែែក់សមែែប់ឆ្លើយតបចំពោះសា្ថែនភាពបនា្ទែន ់ កំ 
ពុងបែើបែែស់យុទ្ធសាស្តែនែះ ដែលធ្វើឱែយលទ្ធផលរកឃើញរបស់យើង
កាន់តែមានភាពពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀត និងធ្វើឱែយការបា៉ែន់បែមាណរបស់
យើង កាន់តែមានលក្ខណៈសុកែឹតជាងការរំពឹងទុក។ ដំបូងឡើយ 
ការវិភាគនែះ តែូវបានបែើបែែស់សមែែប់ដក់ចែញនូវអនុសាសន៍
គោលនយោបាយ តែបច្ចុបែបន្ននែះ គែក៏អាចយកការវិភាគរបស់យើង
ទៅបែើបែែស់ សមែែប់វាយតម្លែលើភាពស័ក្តសិទ្ធនែការអនុវត្តគោល 
នយោបាយផងដែរ។ 



ទី ២ យើងរកឃើញថា ចាំបាច់តែូវមានការកំណត់ចំនួនសាច់បែែក់
ឧបត្ថម្ភ ស្មើនឹងយ៉ែងហោចណាស់ ២០% នែបនា្ទែត់នែភាពកែីកែ ទើប
អាចជួយឱែយអ្នកទទួលផលឆ្លើយតបចំពោះតមែូវការជាក់ស្ដែង ក្នុងជីវ 
ភាពរស់នៅរបស់ពួកគែ បែកបដោយបែសិទ្ធភាព។ ដូចលើកឡើងពី
ខាងដើមដែរ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់បែែក់សមែែប់សា្ថែនភាពអាសន្ន បាន
ផ្ដល់នូវសំណាញ់សុវត្ថិភាពលើសពីកមែិតនែះ សមែែប់គែួសារ
ទទួលផលភាគចែើន។ ទោះជានែះជាអន្តរាគមន៍បណ្ដែះអាសន្នក៏ 
ដោយ កម្មវិធីនែះមានសកា្ដែនុពលកាត់បន្ថយភាពកែីកែក្នុងកមែិតមួយ
ខ្ពស់ និងអាចលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកែីកែកម្ពុជាបាន
ជាង ១,៥ លាននាក់។ 

មិនថាអនុវត្តយូរប៉ុនណានោះឡើយ របបគាំពារសង្គមថ្មីដែលកំ 
ពុងអនុវត្តក្នុងសា្ថែនភាពបនា្ទែន់នាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ អាចជួយរំដោះ
បែជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាងមួយលាននាក់ពីភាពកែីកែ បើគិតពីទំហំសាច់ 
បែែក់ និងទមែង់នែការផ្ដល់បែែក់ឧបត្ថម្ភ ដែលកំពុងបែើបែែស់នាពែល
បច្ចុបែបន្ននែះ។ នែះគឺជាគោលជំហរនយោបាយដែលមិនធា្លែប់មានកន្លង 
មក និងបងា្ហែញពីវឌែឍនភាពរបស់សា្ថែប័នក្នុងការឈានទៅកំណត់កមែិត
អបែបបរមានែសែវាគាំពារសង្គម ដែលមានការគែបដណ្ដប់ជាសកល។ 
ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ សំណួរសំខាន់ៗរួមមាន តើអន្តរាគមន៍នែះ
អាចនឹងមាននិរន្តរភាព កែែយពែលដែលវិបត្តិកូវីដ-១៩ ធូរសែបើយទៅ 
វិញដែរឬទែ។

ភាពពាក់ព័ន្ធនេកញ្ចប់អន្តរាគមន៍គាំពារសង្គម ដេលតមេូវឱេយអ្នកទទួលផល
ចាកចេញនៅដំណាក់កាលណាមួយ 

បន្ថែមលើការវិភាគលើរបបផ្ដល់បែែក់ឧបត្ថម្ភដែលកំពុងអនុវត្តនា
ពែលបច្ចុបែបន្ននែះ យើងក៏ធ្វើការសែែវជែែវពីសកា្ដែនុពលនែឧបករណ៍
អន្តរាគមន៍គាំពារសង្គមដែលមានលក្ខណៈចមែុះ ដែលគែហៅថា             
«កម្មវិធីគាំពារសង្គមដែលតមែូវឱែយអ្នកទទួលផលចាកចែញនៅដំណាក់់
កាលណាមួយ (graduation programmes)» ផងដែរ។ កម្មវិធីទាំងនែះ
តែូវបានរៀបចំឡើង ដើមែបីផ្ដល់លទ្ធភាពឱែយជនកែីកែអាចរកចំណូល
ដោយខ្លួនឯង ក្នុងគោលបំណងឆ្លើយតបចំពោះហែតុផល ដែលជាដើម
ចមធ្វើឱែយពួកគែពុំមានឱកាសចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ច។ កម្មវិធី
គាំទែទាំងនែះបញ្ចូលអន្តរាគមន៍សំណាញ់សុវត្ថិភាព ជាមួយនឹងការ 
ឧបត្ថម្ភជាធនធានផលិតកម្ម និងការអភិវឌែឍជំនាញ។ មានមនុសែសជាង 
១៤ លាននាក់ ដែលបច្ចុបែបន្នកំពុងទទួលផលពីកញ្ចប់អន្តរាគមន៍លើក 
កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅទាំងនែះ ក្នុងទ្វីបអាសុី អាមែរិកឡាទីន និង      
អាមែរិក និងមានរដ្ឋែភិបាលចែើនជាង ៣៤ ដែលកំពុងបញ្ចូលកម្មវិធី
ទាំងនែះ ទៅក្នុងកែបខ័ណ្ឌគាំពារសង្គមរបស់ខ្លួន។

 
មានមូលហែតុជាចែើនដែលកម្មវិធីទាំងនែះអាចមានសកា្ដែនុពលបំ 

ពែញបន្ថែមលើយុទ្ធសាស្តែ ដែលកំពុងអនុវត្តនាពែលបច្ចុបែបន្ន ដើមែបី
សា្ដែរសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីវិបត្តិកូវីដ-១៩។ កម្មវិធីទាំងនែះមានបំណង
ផ្ដល់ការគាំទែដល់ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ និងផ្នែកតមែូវការក្នុងសែុកក្នុងពែល

ដំណាលគា្នែ ក្នុងករណីដែលការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងខែសែចែវាក់ផ្គត់ផ្គង់
ទទួលរងការរំខាន ដោយផ្ដែតលើសែបៀងអាហារ ដែលបែជាពលរដ្ឋ
បរិភោគបែចាំថ្ងែ ប៉ុន្តែគែអាចបញ្ចូលទំនិញ និងសែវាកម្មជាចែើន
ផែសែងទៀតដែលអាចផលិតបាននៅក្នុងសែុកផងដែរ។ ការអនុវត្តអន្ត  
រាគមន៍បែបនែះ មានបែយោជន៍សមែែប់ឆ្លើយតបចំពោះការរឹតតែបិតលើ
ការផ្គត់ផ្គង់ដោយសារតែការបិទពែំដែន និងការរឹតតែបិតលើការធ្វើដំ 
ណើរក្នុងបែទែស។ អន្តរាគមន៍ទាំងនែះក៏បង្កើតនូវឱកាសថ្មីៗសមែែប់
បញ្ចូលជនកែីកែ ទៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមសែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋែនរបស់
ពួកគែ ដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឱែយពួកគែអាចរកបែែក់ចំណូលពីបែភពថ្មីៗ
បន្ថែមទៀត។ មានភស្តុតាងកាន់តែចែើនបងា្ហែញពីបែសិទ្ធភាពនែអន្ត  
រាគមន៍ទាំងនែះក្នុងការកសាងភាពធន់ទៅនឹងវិបត្តិនិងបញ្ហែហិរញ្ញវត្ថុ។ 
ក្នុងការសិកែសោនែះ យើងរកឃើញនូវអត្ថបែយោជន៍ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចជា 
ចែើន មិនតែឹមតែនៅកមែិតគែួសារប៉ុណ្ណែះទែ ថែមទាំង អត្ថបែយោជន៍
សមែែប់សែដ្ឋកិច្ចទូទៅទៀតផង ពែែះថាសូចនាករសែដ្ឋកិច្ចទាំងអស់
កាន់តែមានសា្ថែនភាពល្អបែសើរ ដោយសារតែផលសាយភាយនែអន្ត 
រាគមន៍ទាំងនែះ។ សូចនាករទាំងនែះ រួមមាន ផលិតកម្មកសិកម្ម ការ 
បែើបែែស់នៅកមែិតគែួសារ និងកំណើន ក៏ដូចជា លទ្ធផលដែលនៅបន្ត
កើតមានយូរអង្វែងកែែយរយៈពែលនែការអនុវត្តកម្មវិធីនែះ។

ការរា៉េប់រងចំណាយនេការអនុវត្តសេវាគាំពារសង្គម

  ផ្នែកទី ២ នែរបាយការណ៍នែះ វិភាគលើលទ្ធភាពមានធនធាន 
សមែែប់រា៉ែប់រងចំណាយអនុវត្តរបបគាំពារសង្គម ផ្អែកតាមលទ្ធផលរក
ឃើញដែលទទួលបានពីការវាយតម្លែលើចំណាយនានា។ ការសិកែសោ
នែះបងា្ហែញពីវឌែឍនភាពជុំវិញការបែមូលចំណូល និងការគែប់គែង
ចំណូល ដែលនាំឱែយមានការអធិរែកថវិកាក្នុងចំនួនគែប់គែែន់ សមែែប់
រា៉ែប់រងចំណាយនែការអនុវត្តកម្មវិធីធំៗ បែកបដោយមហិច្ឆិតាខ្ពស់ 
នៅមុនពែលមានវិបត្តិកូវីដ-១៩។ ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ គែរំពឹងថា 
ចំណូលពន្ធរបស់រដ្ឋែភិបាលនឹងថយចុះបែមាណ ៣០% នៅឆ្នែំនែះ 
ពែែះតែការរួមតូចនែវិស័យនានា ដែលជាវិស័យរួមចំណែកចែើនជាង
គែដល់ចំណូលសារពើពន្ធ។ ដូច្នែះ លំហសារពើពន្ធសមែែប់ការអនុវត្ត
គោលនយោបាយទាំងនែះ មានការបែែបែួល មានន័យថា លទ្ធភាព

បែើបែែស់ចំណូលពន្ធកែែមថវិកាសមែែប់ឆ្នែំនែះ សមែែប់រា៉ែប់រងចំ 
ណាយនានា ក៏មានការថមថយផងដែរ។ 

ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ ចាំបាច់តែូវពិនិតែយពិចារណាលើធាតុផែសំ
ចំនួនពីរ។ ទី ១ មានជមែើសមួយចំនួនដែលរបាយការណ៍នែះបានធ្វើ 
ការវាយតម្លែ ដែលអាចបែើបែែស់ សមែែប់ផ្ដល់ថវិកាគាំទែដល់ការ 
អនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនែះ ពោលគឺបែភពផែសែងទៀតកែែតែពី
ចំណូលសារពើពន្ធ ដែលបែមូលបាននៅក្នុងឆ្នែំនែះ។ យើងធ្វើការ
បងា្ហែញពីបទពិសោធន៍តាមបែទែសនានា ដែលទទួលបានជោគជ័យ 
ក្នុងការបែើបែែស់ធនធានទាំងនែះ សមែែប់គាំទែដល់ការអនុវត្តកម្មវិធី
គាំពារសង្គម ដែលអាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានសមែែប់ការរៀបចំយុទ្ធសាស្តែ



ជាជមែើសនានា ដើមែបីអនុវត្តក្នុងរយៈពែលសា្ដែរសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។ ទី 
២ ដោយហែតុថាវិបត្តិសែដ្ឋកិច្ចកើតឡើងចមែបង ដោយសារតែវិបត្តិ
តមែូវការនៅកែែបែទែស ក៏ដូចជា ការរួមតូចនែវិស័យសំណង់ដែល
មូលហែតុមួយផ្នែក គឺដោយសារការថយចុះនូវការវិនិយោគផ្ទែល់ពី
បរទែស សែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអាចតែឡប់មករកភាពល្អបែសើរវិញ 
បានយ៉ែងឆប់រហ័ស នៅពែលដែលមានការកើនឡើងឡើងវិញនូវ
តមែូវការពីបរទែស ជាពិសែសនៅពែលដែលមានការគាំទែ តាមរយៈ

កញ្ចប់សង្គែែះសែដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋែភិបាល។ ដូច្នែះសា្ថែនភាពបច្ចុបែបន្ន
ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរ៉ាែប់រងចំណាយនែការអនុវត្តសែវា
គាំពារសង្គមអាចបន្តកើតមានឡើងនៅឆ្នែំនែះ និងនៅឆ្នែំសារពើពន្ធ
បនា្ទែប់។ បទពិសោធន៍របស់ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាក្នុងការបែមូលពន្ធ 
និងគែប់គែងបែែក់ចំណូល គួរផ្ដល់លទ្ធភាពឱែយមានការសា្ដែរលំនឹងថវិកា
ឡើងវិញ បែកបដោយបែសិទ្ធភាព នៅពែលដែលសែដ្ឋកិច្ចធូរសែបើយពី
វិបត្តិកូវីដ-១៩។

ការពិចារណាចេញពីជេុងម៉េកេូសេដ្ឋកិច្ច 

យើងបែើបែែស់គំរូសមតាទូទៅ (general equilibrium model) 
ដើមែបីវិភាគពីផលប៉ះពាល់នែការអនុវត្តរបបគាំពារសង្គម មកលើសែដ្ឋ 
កិច្ចរបស់បែទែសទាំងមូល ដោយពិនិតែយលើចែកផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភ និង
ផលសាយភាយ (multiplier effects) ដូចជា វាស់វែងផលនែការអនុវត្ត
អន្តរាគមន៍ទាំងនែះ នៅកមែិតមា៉ែកែូ ដូចជា ផលមកលើ ផសស 
ពាណិជ្ជកម្ម ផលិតកម្មកសិកម្ម និងការវិនិយោគជាដើម។ យើងរក
ឃើញថា មិនថាបែើបែែស់ទមែង់អ្វីនោះឡើយ កម្មវិធីគាំពារសង្គម ដូច
លើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នែះ នឹងមិនធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់កំណើន
សែដ្ឋកិច្ចនោះឡើយ បើទោះបីជាកម្មវិធីទាំងនែះទទួលការឧបត្ថម្ភទាំង 
សែុងពីបែែក់ពន្ធយ៉ែងណាក៏ដោយ។ ការបា៉ែន់បែមាណទាំងនែះមាន 
បែយោជន៍ ជាពិសែសនៅក្នុងបរិបទបច្ចុបែបន្ន ពែែះថាវាផ្ដល់នូវបង្គែល
ចរ សមែែប់ពងែីករបបគាំពារសង្គម ដែលកំពុងអនុវត្តនាពែលបច្ចុបែបន្ន

នែះ។ 

ដោយសារតែ ពលរដ្ឋកែីកែភាគចែើននៅកម្ពុជាបែើបែែស់ទំនិញ 
និងសែវាកម្មក្នុងសែុក ការយកបែែក់ឧបត្ថម្ភដែលផ្ដល់ឱែយ ទៅចំណាយ
លើការបែើបែែស់ទំនិញ និងសែវាកម្មទាំងនែះ ទំនងជាជួយជំរុញ
សកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ចក្នុងសែុកបន្ថែមទៀត ហើយបែសិនបើកម្មវិធីឧប   
ត្ថម្ភសាច់បែែក់នែះតែូវបានពងែីកបន្ថែម  វានឹងជួយជំរុញកំណើនសែដ្ឋ 
កិច្ចទូទៅទៀតផង។ ក្នុងបរិបទបច្ចុបែបន្នដែលតមែូវការជាកតា្តែកំណត់ពី
កំណើន ការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដោយផ្ទែល់ដល់គែួសារជាមួយនឹងនិនា្នែការ
នែការបែើបែែស់បែបនែះ ទំនងជានឹងជួយឱែយសែដ្ឋកិច្ចរបស់ពែះរាជា 
ណាចកែកម្ពុជាធូរសែបើយ និងតែឡប់មករកមាគា៌ែកំណើនដូចមុនពែល
ដែលវិបត្តិនែះកើតមានឡើង។



វិសមភាព និងភាពចុះសមេុងគា្នេនៅក្នុងសង្គម 

វិបត្តិកូវីដ-១៩ បានបងា្ហែញឱែយឃើញពីសារៈសំខាន់នែការដក់ 
ចែញគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈគែប់ជែុងជែែយ បែកប  
ដោយមហិច្ឆិតា និងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចបែកបដោយបែសិទ្ធ 
ភាព។ បែទែសដែលអនុម័តយ៉ែងឆប់រហ័សលើកញ្ចប់គោលនយោ 
បាយគាំទែ និងដែលបានរៀបចំវិធានការគាំទែគែប់ជែុងជែែយ ដើមែបី
ឆ្លើយតបទៅនឹងតមែូវការជាក់ស្ដែង គឺជាបែទែសដែលអាចកាត់បន្ថយ
ផលប៉ះពាល់នែការរាតតែបាតជាសកល មកលើបែជាពលរដ្ឋរបស់ពួក 
គែបានយ៉ែងល្អបំផុត។ ខណៈពែលដែលនែះគឺជាអ្វីដែលស្ដែងចែញឱែយ
ឃើញយ៉ែងចែបាស់ ជុំវិញការការពារសុខភាពបែជាពលរដ្ឋ ការគាំទែ
បែបនែះក៏មានសារៈសំខាន់សមែែប់កែុមហ៊ុន និងវិស័យឯកជនផងដែរ 
ក៏ដូចជា សមែែប់ផ្ដល់ការគាំពារសង្គមដល់បែជាពលរដ្ឋដែលរងផល
ប៉ះពាល់ មិនថាការគាំទែនែះផ្ដល់ក្នុងទមែង់ជាការការពារបែភពចំ 
ណូល និងសំណាញ់សុវត្ថិភាព ការឧបត្ថម្ភសាច់បែែក់ និងការចែកប័ណ្ណ
អាហារដល់សិសែសសាលានោះឡើយ។ 

បែទែសនានា ដែលដក់ឱែយអនុវត្តនូវកម្មវិធីផ្ដល់ការគាំទែដល់ចំ 
ណូលរបស់បែជាពលរដ្ឋ តាមរយៈការផ្ដល់បែែក់ឧបត្ថម្ភក្នុងចំនួនចែើន 
ទំនងជាអាចវិលមករកមាគា៌ែសា្ដែរឡើងវិញយ៉ែងឆប់រហ័ស ពែែះថា
គោលនយោបាយបែបនែគាំទែ និងជួយជមែុញឱែយមានតមែូវការឡើង 
វិញយ៉ែងឆប់រហ័ស ដែលនាំឱែយមានការជំរុញ និងលើកកម្ពស់កំណើន
សែដ្ឋកិច្ច។ បែទែសដែលផ្ដល់បែែក់ឧបត្ថម្ភតិចតួច សមែែប់ការអនុវត្ត
សែវាគាំពារសង្គម កម្មវិធីការពារបែែក់ឈ្នួល និងការធានារា៉ែប់រង 
ហាក់បីដូចជាអាចសា្ដែរសែដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមកវិញយឺតយ៉ែវ សូមែបីនៅ 
ពែលដែលការបិទបែទែសតែូវបានបញ្ចប់ និងមានការបន្ធូរបន្ថយការ 
អនុវត្តវិធានការរកែសោគមា្លែតសុវត្ថិភាព ដែលជួយឱែយផលិតកម្មក្នុងសែុក
ងើបឡើងវិញក៏ដោយ។ ការដក់សមា្ពែធមកលើតមែូវការទំនងជាបន្ត
បន្ទុចបងា្អែក់ ដល់សកា្ដែនុពលនែសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ច។ សមែែប់ករណី
ពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ដែលវិបត្តិកូវីដ-១៩ បង្កឡើងជាចមែបងដោយ 
សារវិបត្តិខាងផ្នែកតមែូវការ អន្តរាគមន៍បនា្ទែន់ទាំងនែះ មានសកា្ដែនុពល
យ៉ែងធំធែង ក្នុងការជួយជំរុញកំណើនសែដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។ 

របាយការណ៍នែះ បងា្ហែញភស្តុតាងដែលបញ្ជែក់ថា គោលនយោ 
បាយគាំពារសង្គម មិនចាំបាច់តែូវអនុវត្ត តាមបែបផែន ដែលធ្វើឱែយប៉ះ 

ពាល់ដល់កំណើនសែដ្ឋកិច្ចនោះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញការបែើបែែស់អភិ 
កែមគែប់ជែុងជែែយ ដើមែបីផ្ដល់សែវាគាំពារសង្គម តាមរយៈការដក់ឱែយ
អនុវត្តនូវរបបគាំពារសង្គម ដែលបំពែញបន្ថែមឱែយគា្នែទៅវិញទៅមក 
អាចជួយជំរុញវឌែឍនភាព និងការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច។ នៅពែលដែល
មូលហែតុដែលបង្កឱែយមានភាពកែីកែ កាន់តែមានលក្ខណៈស្មុគសា្មែញ 
និងកាន់តែមានលក្ខណៈចមែុះ ដូចដែលស្ដែងចែញក្នុងពែលវិបត្តិកំពុង
កើតមាននាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ ឧបករណ៍អន្តរាគមន៍ដែលមានលក្ខណៈ
ចមែុះ រឹតតែមានភាពពាក់ព័ន្ធ។ របាយការណ៍នែះបងា្ហែញពីចែកសមែែប់
អនុវត្តគោលនយោបាយឆ្លើយតបបែកបដោយមហិច្ឆិតា និងនវានុវត្តន៍ 
ដែលនាំឱែយរបបគាំពារសង្គមកាន់តែមានភាពបត់បែន និងកាន់តែឆ្លើយ 
តបទៅនឹងតមែូវការជាក់ស្ដែងក្នុងបរិបទនាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ។

វិបត្តិកូវីដ-១៩ បានបងា្ហែញឱែយឃើញពីកមែិតភាពផុយសែួលនែ
សែដ្ឋកិច្ចរបស់បែទែសនានា។ សែវាគាំពារសង្គមជួយពងែឹងភាពធន់ 
និងការពារមិនឱែយវិសមភាពរីកកាន់តែធំ។ បែសិនបើពុំមានគោលនយោ 
បាយបែងចែកធនធានឡើងវិញនោះទែ វិសមភាព ភាពបែកខ្ញែកគា្នែក្នុង
សង្គម និងភាពមិនសូវអាចធន់ទែែំទៅនឹងវិបត្តិនានាក្នុងសង្គម ទំនងជា
ធ្វើឱែយវិបត្តិដែលកើតមានក្នុងកមែិតមិនធា្លែប់មានបែបនែះ កាន់តែរីកធំ
ទៅៗ។ ហើយនៅពែលដែលវិបត្តិកូវីដ-១៩ អូសបនា្លែយពែលកាន់តែ
យូរ គែកាន់តែតែូវការគោលនយោបាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំង 
នែះ ដើមែបីបងា្កែរផលប៉ះពាល់មកលើសង្គម និងសែដ្ឋកិច្ច។

 
នៅក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា វិបត្តិកូវីដ-១៩ បានកា្លែយជាកតា្តែ

លីករជំរុញឱែយមានការរៀបរបបគាំពារសង្គម ក្នុងទែង់ទែែយធំ។ បើទោះ
 ជាអន្តរាគមន៍ក្នុងសា្ថែនភាពបនា្ទែន់នៅមានកមែិត        និងផ្ដល់សំណាញ់
សុវត្ថិភាព ទែង់ទែែយធំសមែែប់រយៈពែលកែែយមួយឆ្នែំក៏ដោយ 
អន្តរាគមន៍ទាំងនែះបងា្ហែញឱែយឃើញពីឆន្ទៈនយោបាយ និងការអភិវឌែឍ
សា្ថែប័ន ដែលអាចតែួយតែែយផ្លូវឱែយមានការអនុវត្តកម្មវិធី ដែលកាន់តែ
មានលក្ខណៈអចិន្តែែយ៍ មានភាពស័ក្តសិទ្ធ និងបែកបដោយមហិច្ឆិតា
ខ្ពស់។    កម្មវិធីទាំងនែះ មិនតែឹមតែជួយជំរុញការសា្ដែរសែដ្ឋកិច្ចឡើង 
វិញប៉ុណ្ណែះទែ ថែមទាំងតែួសតែែយផ្លូវឱែយមានការកំណត់ពីបទដ្ឋែន
អបែបបរមានែសែវាគាំពារសង្គមសមែែប់បែជាពលរដ្ឋគែប់រូបទៀតផង។


