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សេដ្ឋកិច្ចនិងសេេច្រណ៍កម្ពុជាកនងុដ្ំណាក់កាលជំងឺកវូីដ្១៩ 
ដោយដោក ដេង សុភ ី

មន្រ្តីស្រាវស្រាវវទិ្យាាា ្ម្ុសសាន្រសត្ិងវទិ្យាាន្រសតសងគមន្រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកមពុា 
កូវដី១៩ ជំងឺរាតតាតសាកលបាននងឹកំពុងរកីរាលដាលលលី២១០ប្រលេសនងិដដនដី។ ថ្ងៃេី១១ដែឧសភា 

ឆ្ន ២ំ០២០លនេះមានអ្នកឆ្លងរហូតដល៤់,១៨១,០២១នាក ់ អ្នកសាល រ់ចនំួន២៨៣,៨៦៨នាក ់ នងិអ្នកពាបាលជា 
សេះលសបយីចំនួន១,៤៩៣,៨៦៨នាក1់។  វាជាលពលលវលាដដលមិនប្បាកដប្រជា លហយីរញ្ហា ប្រឈមនាលពលលនេះ 
គឺលយងីមិនអាចដងឹអ្ំពជីលប្ៅនិងរយៈលពលថ្នវរិតតិលនេះលៅល យីលេ។ ដូលចនេះេំហថំ្នភាពសមុគសាម ញថ្នវរិតតិជំងកូឺវដី 
១៩ក៏លៅមិនទាន់ប្បាកដប្រជាដូចគ្នន ។ កាន់ដតធ្ៃន់ធ្ៃរជាងលនេះលៅលេៀតផលរ េះពាល់លសដឋកិចចសងគម និងជីវភាព 
រស់លៅររស់ប្រជាពលរដឋរងកមកពីជងំឺរាតតាតកូវតី១៩កាន់ដតអាប្កក់លៅៗ។  

 កនុងរបាយការណ៍រររស់មូលនិធ្ិរូរិយវតថុពិភពលលាកដដលលចញផាយលៅថ្ងៃេី១៦ ដែលមសា ឆ្ន ២ំ០២០ 
បានឱ្យដឹងថា លសដឋកចិចអាសុេីំនងជាមិនមានកំលណីនល យីលៅឆ្ន ២ំ០២០។ លលាក Changyong Rhee ប្រធាន 
នាយកដាឋ នអាសុ-ីបា សុហីវកិថ្នមូលនធិ្ិរូរិយវតថុអ្នតរជាតិបានដងលងថា អ្នកលធ្វីលគ្នលនលោបាយគួរកណំត់លគ្នលលៅ 
គ្នបំ្េដល់ប្កុមហ ុននិងប្កមុប្គសួារទាងំឡាយណាដដលរងលប្គ្នេះខ្ល ងំលដាយរប្មាមលធ្វីដំលណីរ លគ្នលនលោបាយ   
គមាល តសុវតថិភាពនិងវធិានការទាងំឡាយណាដដលរាងំែទរក់ារឆ្លងររស់ជំងកូឺវដី១៩។ លលាករដនថមលេៀតថា 
«លសដឋកិចចពិភពលលាកលៅលពលលនេះមានរញ្ហា ប្រឈមនិងភាពមិនប្បាកដប្រជាែពស។់ ចដំណកតរំន់អាសីុ-បា សីុហវិក 
ក៏នឹងមិនអាចលចៀសផុតបានដដរ។ ផលរ េះពាល់ថ្នជងឺំកូវតីនឹងមានលកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃររ េះពាល់ដល់មនុសសប្គរ់រូរនិង 
មិនដដលធាល រ់មានពីមុនមក»។  

លរីលទាេះរីជាលសដឋកចិចអាសុីេេលួផលរ េះពាល់តិចជាងតរំនដ់៏ថ្េដមន ដតការពាករណ៍លនេះមានសភាព 
ធ្ៃន់ធ្ៃរជាងលពលមុន។ ជាកដ់សតងលរីលធ្ៀរលៅនឹងអ្ំ ុងលពលមានវរិតតិហរិញ្ញវតថុពិភពលលាក លសដឋកិចចអាសុីមាន 
កំលណីន៤,៧% នងិកនុងលពលមានវរិតតិហរិញ្ញវតថុអាសុីលៅចុងឆ្ន ១ំ៩៩០ លសដឋកចិចអាសុមីានកំលណីន១,៣ %។ 

ទ ោះជាយ៉ា ងណាក្តី មូលនធិរូិបិយវត្ថុអនតរជាត្ិព្យាក្រថាទៅឆ្ន ាំទរោយក្ាំទ ីនទេដ្ឋក្ិច្ចទៅអាេុីអាច្ នឹង
ទក្ីនទ ងី៧,៦ភាគរយវញិ ទោយរ ាំព្យឹងថាទោលនទយបាយទប់ស្កា ត្់ោរឆ្លងជាំងឺទទួលបានទជាគជយ័ ប៉ាុន្នតបន្នថមថា
ោរព្យាក្រ ៍ទនោះមានភាព្យមនិរបាក្ដ្របជាខ្ពេ។់ ខុ្េព្យីវបិត្តិហរិញ្ញវត្ថុស្កក្លទៅឆ្ន ាំ២០០៨ន្ដ្ល បណាត លមក្ព្យី
ោរដួលរលាំរបេ់បណាត ញហរិញ្ញវត្ថុស្កក្ល Lehman Brothers ជាំងឺរាត្ត្ាត្ទនោះប៉ាោះពាល់ទោយ ផ្ទា ល់ដ្ល់វេិយ័
ទេវាក្មម ទោយបងខាំឲ្យមនុេសទៅផ្ាោះនងិបិទអាជីវក្មម2។ 

តាមរបាយោរ ៍ព្យអីងគោរទទេច្រ ៍ព្យិភព្យទោក្បានឱ្យដ្ងឹថា នាអាំ ុងឆ្ន ាំ២០២០ទនោះទភញៀវទទេច្រ ទូ
 ាំងព្យិភព្យទោក្នឹងមានោរធ្លល ក្់ចុ្ោះព្យី២០% ទៅ៣០% ទពាលគឺធ្លល ក្់ចុ្ោះព្យីក្ាំទ ីនន្ដ្លបានបា៉ា ន់ស្កម ន ព្យី៣% ទៅ
៤% នាទដ្មីន្ខ្មក្រាឆ្ន ាំ២០២០។ ទនោះអាច្បណាត លឱ្យខាត្បងព់្យី៣០ទៅ៥០ពានោ់នដុ្ោល រអាទម៉ារកិ្ ក្នុងោរ 

 
1 Worldmeters.info លចញផាយថ្ងៃេី១១ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
2 www.thmeythmey.com/ ចុ្ោះផ្ាយថ្ងៃទី១៧ ន្ខ្ទមស្ក ឆ្ន ាំ២០២០  

http://www.thmeythmey.com/
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ច្ាំណាយរបេ់ទភញៀវទទេច្រអនតរជាត្ិ3 ។ ទបីទធៀបនឹងផ្លប៉ាោះពាល់ថ្នោរវាយរបហារអោរពា ិជជក្មមេហរដ្ឋ 
អាទម៉ារកិ្ក្នុងឆ្ន ាំ២០០១ ោរផ្ាុោះទ ងីថ្នជាំងឺស្ករោលព្យីឆ្ន ាំ២០០៣ នងិវបិត្តិទេដ្ឋក្ចិ្ចស្កក្លឆ្ន ាំ២០០៩ វបិត្តិទលីក្ 
ទនោះគឺធាំជាង រព្យម ាំងមិន ន់អាច្បា៉ា នស់្កម នទៅទព្យលណាន្ដ្លនឹងរត្ូវបញ្ចប។់ 

 
តារាងទី១៖ ការប៉ា ន់ស្មា នននការធ្លា ក់ចុុះននភ្ញៀវភេសចរពិ្ពភោកកនងុឆ្ន ាំ២០២០ 

 

 
របភព្យ៖ UNWTO 

  
ក្ាំទ ីនទេដ្ឋក្ិច្ចក្មពុជាេទរមច្បានក្នុងអរតា៧ភាគរយទៅឆ្ន ាំ២០១៨ នងិឆ្ន ២ំ០១៩ ប៉ាុន្នតចាប់តាាំងព្យីោរ 

រាត្ត្ាត្ជាំងកូឺ្វដី្១៩ទៅរបទទេច្ិនោលព្យីទដ្ីមន្ខ្ឆ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩និងបនតរាលោលទៅជុាំវញិព្យិភព្យទោក្ បានបងាឲ្យ 
ទេដ្ឋក្ិច្ចព្យិភព្យទោក្ជាប់ោាំងទេាីររគប់វេិ័យ ទោយរមួ ាំងទេដ្ឋក្ិច្ចក្មពុជាក្៏រងផ្លប៉ាោះពាល់ន្ដ្រ។ 

« តាមការពាករររស់លយីង អ្ប្តាកំលណីន GDP កមពុជានឹងធាល ក់ចុេះដល់១,៥ ភាគរយកនុ ងឆ្ន  ំ២០២០» 
ទនោះទបីតាមទោក្ Changyong Rhee របធ្លននាយក្ោឋ នអាេុ-ីបា៉ា េុីហវកិ្ថ្នមូលនធិិរូបិយវត្ថុអនតរជាត្(ិIMF) 
ទហយីទោក្បានបន្នថមថាក្ាំទ ីនទេដ្ឋក្ចិ្ចអាេុីទៅឆ្ន ាំ២០២០ នឹងមិនមានក្ាំទ ីនជាទលីក្ដ្ាំបូងក្នុងរយៈទព្យល 

 
3 World tourism organization, impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism, 24 
march 2020. 
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៦០ឆ្ន ាំចុ្ងទរោយ។  ោររងទរោោះមិនធ្លល ប់មានព្យីមុនមក្ទនោះបណាត លមក្ព្យីវបិត្តិជាំងឺកូ្វដី្១៩ ន្ដ្លប៉ាោះពាល់ដ្ល់ វេិ័
យទេវាក្មមនងិោរនាាំទច្ញទៅោន់ទីផ្ារច្មបងៗ4។ 

វធិ្លនោរមួយច្ាំនួនន្ដ្លរាជរោឋ ភិបាលក្មពុជាបានោក្់ទច្ញ ទដ្ីមបទីបស់្កា ត្់ោររកី្រាលោលថ្នជាំងឺកូ្វដី្១៩ 
មានដូ្ច្ជាោរបិត្ស្កោទរៀន ក្លឹបក្ាំស្កនត ឌេីតូទងក្ ោរា៉ា អូទខ្ ក្លបឹហាត្់របា  និងោរជបួជុាំស្កេនាជាទដ្មី។ រោឋ
ភិបាលក្ប៏ានហាមទិោឋ ោរព្យបីណាត របទទេមួយច្ាំនួនក្នុងោរចូ្លមក្របទទេក្មពុជា ក្នុងទនាោះរមួមានបារា ាំង អាលលឺ
ម៉ាង់ អុឺរ ៉ាង ់អុីតាល ីទអេា៉ាញ នងិេហរដ្ឋអាទម៉ារកិ្ ក្នុងនយ័ន្ត្មួយគត្គ់ឺទបស់្កា ត្់ោររកី្រាលោលថ្នជាំងឺ កូ្វដី្១៩ចូ្ល
ក្នុងេហគមន។៍ វធិ្លនោរទនោះរត្ូវបានស្កទរព្យីមហាជននងឹរបជាព្យលរដ្ឋទូទៅ។ ជាលទធផ្លទៅក្មពុជា មានក្រ ី
ឆ្លងន្ត្១២២នាក្់ប៉ាុទណាណ ោះ ព្យាបាលជាមានច្ាំនួន១២០នាក្់និងមនិមានអនក្ស្កល ប់ទទ។ អារតាទនោះ បានទធវឱី្យក្មពុជា
មានោរព្យាបាលជាេោះទេបយីទរច្ីនជាងទគ ទបីទធៀបក្នុងរបទទេន្ដ្លជាេមាជិក្កនុងេហគមន៍ អាស្ក៊ា ន។ 

តាមរបាយោរ ៍របេ់រដ្ឋទលខាធិោរោឋ នអាោេច្រ ៍េុវីលិបានឱ្យដ្ឹងថា ត្ួទលខ្ទៅន្ខ្កុ្មភៈឆ្ន ាំ 
២០២០ អនក្ដ្ាំទ ីរតាមទជីងយនតទហាោះងយចុ្ោះ២០ភាគរយ ទៅន្ខ្មីនាងយចុ្ោះជាង៥០ភាគរយ ទហយីឈានចូ្ល 
ដ្ល់ន្ខ្ទមស្កឆ្ន ាំ២០២០ងយចុ្ោះយ៉ា ងគាំហុក្ រហូត្ដ្ល់ទៅ៩០ភាគរយ។ ទៅេល៨់ទៅ៩ភាគរយថ្នដ្ាំទ ីរមក្ 
ដ្ល់ទព្យលទនោះភាគទរច្ីនគឺមក្ព្យីកូ្ទរ ៉ា ជប៉ាុន និងច្ិន។ រក្ុមហ៊ាុនទហាោះទហរីបរទទេទៅក្មពុជា ាំងអេ់ច្ាំនួន៣៩រក្ុមហ៊ាុន 
ភាគទរច្ីនគបឺានផ្ទា ក្ោរទហាោះទហរី ទៅេល់ន្ត្ច្ទនាល ោះ៨ទៅ១០ភាគរយន្ត្ប៉ាុទណាណ ោះន្ដ្លទៅបនតោរទហាោះទហរី។ មនិ
ន្មនន្ត្ក្មពុជាទទ ព្យភិព្យទោក្ ាំងមូលន្ត្មតងន្ដ្លរងផ្លប៉ាោះពាល់ទលីោរបាត្ប់ង់អនក្ទធវីដ្ាំទ ីរតាមទជីងទហាោះ ទហរី
ទោយស្ករកូ្វដី្១៩។ មានមូលទហតុ្ធាំៗ២យ៉ា ងក្នុងបញ្ហា ទនោះគឺ ទី១អនក្ដ្ាំទ ីរមនិហា៊ា នទធវីដ្ាំទ ីរទោយ ខ្លួនឯង ទី
២របទទេខ្លោះបានបិទរបទទេរបេ់ខ្លួនមិនឱ្យមានោរទធវដី្ាំទ ីរទច្ញចូ្ល5។ 

តាមរបាយោរ ៍េថតិ្ិទទេច្រ ៍ក្មពុជានា៣ន្ខ្ទដ្មីឆ្ន ាំ២០២០ បានឱ្យដ្ងឹថាទភញៀវទទេច្រន្ដ្លបាន ចូ្ល
មក្របទទេក្មពុជាមានចនំួន១,១៥៥,២២៦នាក្ង់យចុ្ោះ-៣៨.១% ទបីទធៀបនឹង៣ន្ខ្ទដ្ីមឆ្ន ាំ២០១៩មាន 
ចំនួន១,៨៧៧,៨៥៣នាក។់ ទភញៀវទទេច្រអនតរជាត្ចូិ្លតាមផ្លូវអាោេមានច្ាំនួន ៦៦៣,៦៤១នាក្ក់្នុងរយៈទព្យល 
៣ន្ខ្ទដ្ីមឆ្ន ាំ២០២០ធ្លល ក្់ចុ្ោះ-៤៨.៩% ទបីទធៀបនឹង៣ន្ខ្ទដ្ីមឆ្ន ាំ២០១៩មានច្ាំននួ១,២៩៩,១២២នាក្។់ ទភញៀវ 
ទទេច្រអនតរជាត្ិចូ្លតាមផ្លូវទោក្និងផ្លូវទឹក្ក្នុងអាំ ុង៣ន្ខ្ទដ្ីមឆ្ន ាំ២០២០ មានច្ាំននួ៤៩១,៥៨៥នាក្់ ធ្លល ក្់ចុ្ោះ  
-១៥.១% ទបីទធៀបនងឹ៣ន្ខ្ទដ្ីមឆ្ន ាំ២០១៩មានច្ាំននួទភញៀវទទេច្រ៥៧៨,៧៣១នាក្6់។ ទភញៀវទទេច្រ អនតរជាត្និិង
បនតធ្លល ក្ចុ់្ោះទទៀត្ក្នុងអាំ ុងន្ខ្ទមស្កនិងឧេភាឆ្ន ាំ២០២០ ទនោះទបីតាមោរទលកី្ទ ងីព្យមីន្រនតី អាោេច្រ េុីវលិ 
ប្ពមទាងំេនិន័យលភញៀវចូលេសសនាតំរនអ់្ងគរលចញលដាយអាជាញ ធ្រអ្រារា។ 
 

 
4 https://thmeythmey.com/ចុ្ោះផ្ាយថ្ងៃទី១៧ ន្ខ្ទមស្ក ឆ្ន ាំ២០២០ 
5 https://thmeythmey.com/ចុ្ោះផ្ាយថ្ងៃទី១៦ ន្ខ្ទមស្ក ឆ្ន ាំ២០២០ 
6 Ministry of tourism, tourism statistics report in March 2020 
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តារាងទី២៖ សថតិិភ្ញៀវភេសចរបរភេសមកកមពុជាកនងុខែមករា-ម្ីនាឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 
របភព្យ៖ ក្កេងួសេេច្រណ៍ 

 
វបិត្តិថ្នជាំងឺកូ្វដី្១៩ បានទធវឱី្យអាជីវក្មមទទេច្រ ៍ ាំងឡាយទៅទូ ាំងរបទទេរត្វូបានផ្ទា ក្ដ្ាំទ ីរោរ នងិ 

បិទបញ្ចប់អាជីវក្មមមានច្ាំននួេរុប២,៨៦៥ទតីាាំង ទោយបានទធវីឱ្យប៉ាោះពាល់ោរងាររបេ់បុគគលិក្ច្ាំនួន៤៦,៣៦៩ 
នាក្ ់ច្ាំន្ ក្ឯមគគុទទាេក្៍ទទេច្រ ៍ន្ដ្លបានព្យយួរអាជាញ ប ណទទេច្រ ៍មានច្ាំនួនេរបុ ៩៦នាក្។់ 

លរីតាមឯកឧតតម សោង ខុន រដឋមន្តនតីប្កសងួលេសចរណ៍ ដដលបានដងលងប្បារ់ប្កុមអ្នកសារព័ត៌មាន នាថ្ងៃេ ី
២៩ដែលមសាកនលងលៅលនេះបានឱ្យដឹងថា «គិតប្តឹមថ្ងៃេី១៧ ដែលមសា ឆ្ន ២ំ០២០ អាជីវកមមលេសចរណ៍ដដលប្តូវ 
បានរិេ(រិេលដាយការផ្អា កដលំណីរការនិងរិេរញ្ចរ់អាជីវកមម)លៅេូទាងំប្រលេស មានចំនួនសររុ២,៨៦៥េីតាងំ 
លសមីនឹង២៩.៥៧%លធ្ៀរនឹងេីតាងំអាជីវកមមលេសចរណ៍សរុរដដលមាន៩,៦៨៩េីតាងំ (សណាឋ គ្នរ ផទេះសំណាក ់
លភាជនីយដាឋ ន មា សា សា  េីភាន ក់ងារលេសចរណ៍ ខ្រា អូ្លែ រងគសាល ឌីសកូ ដតក លរៀហ្គគ ឌិន និងកីឡាលេសចរណ៍) 
និងរ េះពាលដ់ល់រុគគលិកចំននួ៤៦,៣៦៩នាក់លសមីនឹង៤២.៦% លធ្ៀរនឹងរុគគលិកសរុរ១០៨,៨៤៧នាក់ និង 
មគគុ លេទសក៍លេសចរណ៍ពយួរអាជាញ រណណលេសចរណ៍សរុរចនំនួ៩៦នាក់លសមីនឹង១.៥%  លធ្ៀរនឹងចនំួនមគគុ លេទសក ៍
លេសចរណ៍សររុ៦,៤១៦ នាក់»។ 

* ច្ាំទពាោះទេវាក្មមស្កន ក្់ទៅន្ផ្នក្េណាឋ ោរ រត្វូបានបទិទៅទូ ាំងរបទទេមានច្ាំនួន២៨២េណាឋ ោរ 
(១៥,៤៨៨បនាប)់ ទេមនីឹង២៧% ទធៀបនឹងច្ាំនួនេណាឋ ោរេរុបន្ដ្លមាន១,០៤៤ទតីាាំង(៤៨,៧៩១បនាប)់ 
និងប៉ាោះពាលបុ់គគលកិ្១៦,២០៣នាក្់ទេមីនងឹ៤១% ទធៀបនងឹបុគគលកិ្េរុប៣៩,១៥១ នាក្់។ 

* ច្ាំទពាោះផ្ាោះទភញៀវ(ផ្ាោះេាំណាក្់)រត្ូវបានបិទទៅទូ ាំងរបទទេមានច្ាំនួន៤០៥ទតីាាំង(៥,៦៤៤បនាប់) ទេមី
នឹង១៥% ទធៀបនងឹច្ាំននួផ្ាោះទភញៀវេរុបន្ដ្លមាន២,៦៤៣ទីតាាំង(៣៤,៩៥៧បនាប)់ នងិប៉ាោះពាលបុ់គគលកិ្ 
២,០៨៧នាក្់ទេមីនឹង១៩.៥% ទធៀបនងឹបុគគលិក្េរុប១០,៦៦៩ នាក្់។ 
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* ច្ាំទពាោះទភាជនីយោឋ ន រត្ូវបានបិទទៅទូ ាំងរបទទេមានច្ាំនួន៣៧១ទតីាាំង(១៧,០២៧ទៅអ)ី ទេមីនងឹ 
១០.៨% ទធៀបនងឹច្ាំននួទភាជនីយោឋ នេរុបន្ដ្លមាន៣,៤១៥ទតីាាំង(១៦៧,៦៣៨ទៅអី)ប៉ាោះពាល់បុគគលិក្ ចនំួន
៣,២០១នាក្់ ទេមីនងឹ១១.១១% ទធៀបនឹងបុគគលកិ្េរុប២៨,៧៣៨ នាក្់។ 

* ច្ាំទពាោះទភីាន ក្់ងារទទេច្រ ៍ រត្ូវបានបទិទៅទូ ាំងរបទទេមានច្ាំនួន៤៧ទីតាាំងទេមនីឹង៦.៤៧% ទធៀប
នឹងច្ាំននួអាជីវក្មមទីភាន ក្់ងារទទេច្រ ៍េរុប៧២៦ទតីាាំង ប៉ាោះពាល់បុគគលិក្២០៨នាក្់ទេមីនឹង៦%ទធៀបនឹង 
បុគគលិក្េរុប៣,៤៤៤ នាក្។់ 

* ច្ាំទពាោះមគគុទទាេក្៍ទទេច្រ ៍ បានព្យយួរអាជាញ ប ណទទេច្រ ៍ទៅទូ ាំងរបទទេមានច្ាំនួន៩៦នាក្់ ទេមី
នឹង១.៥% ទធៀបនឹងច្ាំនួនមគគុទទាេក្៍ទទេច្រ ៍េរុប៦,៤១៦ នាក្់។ 

* ច្ាំទពាោះទេវាក្មានតទទេច្រ ៍មនុេសទព្យញវយ័(ខារា៉ា អូទខ្ រងគស្កលឌេីាូន្ត្ក្ ទបៀហាគ ឌិន)រត្ូវបានបទិ 
អាជីវក្មម ាំងរេុងទៅទូ ាំងរបទទេមានច្ាំននួ១,១៤៧ទតីាាំង ប៉ាោះពាលបុ់គគលកិ្េរុប១៨,២០៤នាក្។់ របទភទ ទេ
វាក្មមខារា៉ា អូទខ្រត្ូវបានបិទទៅទូ ាំងរបទទេមានច្ាំនួន៨៨០ទីតាាំង(ទេមីនឹង១០០%) និងប៉ាោះពាលបុ់គគលកិ្ េរុប
១៤,១៦១នាក្់ របទភទទេវាក្មមរងគស្កលឌេីាូន្ត្ក្រត្ូវបានបិទទៅទូ ាំងរបទទេមានច្ាំននួ២០០ទីតាាំង (ទេមីនឹង
១០០%)នងិប៉ាោះពាល់បុគគលកិ្េរុប៣,០៧៨នាក្់ របទភទទេវាក្មមទបៀហាគ ឌិនរត្ូវបានបិទទៅទូ ាំង របទទេមាន
ច្ាំនួន៦៧ទតីាាំង(ទេមនីឹង ១០០%) នងិប៉ាោះពាល់បុគគលកិ្េរុប៩៦៥ នាក្់។ 

* ច្ាំទពាោះទេវាក្មមេា៉ានងិមា៉ា េារត្ូវបានបទិទៅទូ ាំងរបទទេមានច្ាំនួន៥៩០ទតីាាំង(៤,៦៤៤ន្រគ) ទេម ី
នឹង៨៨%ទធៀបនឹងច្ាំនួនអាជវីក្មមេា៉ានងិមា៉ា េាេរុបន្ដ្លមាន៦៦៨ទីតាាំង(៥,២៩៣ន្រគ) ប៉ាោះពាល់បុគគលិក្ 
ចំនួន៥,៩៤៨នាក្់ទេមីនឹង៩៥% ទធៀបនឹងបុគគលិក្េរុប៦,២៤៧ នាក្់។  

* ច្ាំទពាោះអាជីវក្មមក្ឡីាទទេច្រ ៍ (ក្ឡីាប៊ាូលងី អាងន្ហលទឹក្ ទូក្ថ្ក្យ៉ា ក្់ បា ុងបទងាា ោះ េនូក្ឃរ័ 
មា៉ា េុីនទហគម) រត្ូវបានផ្ទា ក្បទណាត ោះអាេននទៅទូ ាំងរបទទេមានច្ាំននួ២៣ទតីាាំងទេមីនឹង៥០%ទធៀបនឹងច្ាំនួន 
អាជីវក្មមក្ឡីាទទេច្រ ៍េរុប៤៦ទីតាាំង និងប៉ាោះពាលបុ់គគលិក្៥១៨នាក្់ទេមីនងឹ២២%ទធៀបនឹងបុគគលកិ្េរុប 
២,៣២២នាក្7់។ 

បន្នថមទលីទនោះទទៀត្ របជាព្យលរដ្ឋន្ដ្លក្ាំពុ្យងមានមុខ្របរក្នុងលក្ខ ៈជាទេដ្ឋក្ិច្ចទរៅរបព្យ័នធដូ្ច្ជា អនក្រត្ ់ 
ម៉ាូតូ្ក្ងប់ ីនឹងអនក្លក្ដូ់្រក្ាំបកិ្ក្ាំប៉ាុក្ រទទោះរុញ ទៅរាជធ្លនីភនាំទព្យញ ទខ្ត្តទេៀមរាប នងិទខ្ត្តរព្យោះេហីនុក្ក៏្ាំពុ្យងរបឈម 
នឹងបញ្ហា ងវោិទនោះខាល ាំងន្ដ្រ។ ទៅទខ្ត្តទេៀមរាបនិងទខ្ត្តរព្យោះេហីនុព្យកួ្ទគរក្ច្ាំ ូលបានមាន ក្់ក្នុងមួយថ្ងៃជាមធយម 
១មុឺនទរៀលប៉ាុទណាណ ោះ ខ្ ៈទលកី្មុនច្ាំ ូលព្យួក្ោត្ម់ាន ក្់ក្នុង១ថ្ងៃយ៉ា ងត្ិច្បាំផុ្ត្ច្ាំនួន៦មុឺនទរៀលគឺទេមីនងឹ១៥ 
ដុ្ោល រ។ ទោយន្ ក្ទៅភនាំទព្យញវញិក្នុងមយួថ្ងៃព្យកួ្ទគរក្បានរបមា ២០ដុ្ោល រ ន្ត្ទព្យលទនោះបានធ្លល ក្ម់ក្ទៅរត្មឹ 

 
7 http://freshnewsasia.com លចញផាយថ្ងៃេី២៩ ដែលមសា ឆ្ន ២ំ០២០  
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៣មុឺនទរៀលជាមធយម8។ លនេះមិនទានគ់ិតពអី្នកលក់វតថុអ្នុសាវរយីល៍ផសងៗ ក៍ដូចជាកមមករលរាងចប្កដដលប្តូវបាន 
ពយួរការងារឬក៏បានរិេជារនតរនាទ រ់កនលងមក។ 

ផ្លប៉ាោះពាល់ន្ដ្លបណាត លមក្ព្យីកូ្វដី្១៩ មានលក្ខ ៈធាំទធងទៅទលីទេដ្ឋក្ចិ្ចេងគមជាទរច្ីនទទៀត្ ។ 
ស្កោរត្ូវបានបិត្ ទោយរក្េួងអប់រ ាំត្រមូវឱ្យស្កោ ាំងទនាោះបទរងៀនតាមលក្ខ ៈបទច្ចក្វទិាអនឡាន (E-
Learning)។ មាតាបិតាេិេសមួយច្ាំនួនរត្ូវជួបបញ្ហា ទេដ្ឋក្ចិ្ចមួយន្ផ្នក្ រឯីមួយន្ផ្នក្ទទៀត្រត្ូវទឆ្លៀត្ទដ្ីមបបីងាា ត្់បងាា ញ 
កូ្នតូ្ច្របេ់ខ្លួនក្នុងោរទរៀនតាមអនឡានទនោះ ព្យកួ្ទគទៅតូ្ច្មនិ នអ់ាច្ធ្លល ប់ទៅនឹងវធិីបទរងៀនតាមលក្ខ ៈ       
បទច្ចក្វទិាទនោះទទ ន្ដ្លជាផ្លលាំបាក្មួយេរមាប់មាតាបតិារគប់រូប។ របេិនទបឪីពុ្យក្មាត យ ាំងទនាោះមានច្ាំទ ោះ 
េមលមមទដ្ីមបបីងាា ត្់បងាា ញកូ្ន ាំងទនាោះមិនងវីទទ ប៉ាុន្នតទបីព្យកួ្ោត្់ពុ្យាំេូវយលព់្យីោរទរបីរបាេ់បទច្ចក្វទិាទនាោះនងឹជួប 
ោរលាំបាក្ោន់ន្ត្ខាល ាំងទ ងីន្ងមទទៀត្។ ផលលបំាកមួយលេៀតលនាេះគឺសប្មារស់ិសសប្កីប្កលៅេីជនរេដាច់ 
ប្សោលដដលគ្នម នេូរេសសន ៍ គ្នម នអុ្ិនលធ្ីដណតសប្មារ់ការសិកាពចីំងាយតាមលកខណៈរលចចកវេិាេំលនីរលនេះ 
បានលធ្វីលអាយរ េះពាល់ដល់ការសិការរសព់ួកលគជាខ្ល ងំ។  

ក្នុងោលៈទទេៈដ្៏លាំបាក្ទនោះ រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជាបានយក្ច្ិត្តទុក្ោក្ខ់្ពេក់្នុងោរទប់ស្កា ត្់ោររកី្រាល 
ោលថ្នជាំងកូឺ្វដី្១៩។ ជាំហានដ្ាំបូងគឺោរចាត្់វធិ្លនោរទបស់្កា ត្់ោររកី្រាលោលទៅក្នុងេហគមន៍។ បនាា ប់មក្ គឺ
ោរគិត្គូរទោោះរស្កយព្យីផ្លប៉ាោះពាល់ទផ្សងៗមក្ទលីទេដ្ឋក្ិច្ចនិងេងគម។ រាជរោឋ ភិបាលបានទរត្ៀមក្ញ្ចបង់វោិ 
៣០០ោនដុ្ោល រេហរដ្ឋអាទមរកិ្េរមាប់បរមុងជួយោាំពារេងគម និងេនតិេុខ្ទេបៀងក្នុងអាំ ុងទព្យលវបិត្តកូិ្វដី្ 
១៩។ រក្េងួទេដ្ឋក្ិច្ចបានបទញ្ចញ “ក្ញ្ចបជ់ាំនួយេហរគិនន្ខ្មរ” ជួយេរមួលដ្លេ់ហរោេធុនតូ្ច្និងមធយម 
និងធុរក្ចិ្ចបទងាីត្ងមី។ រាជរោឋ ភបិាលបានបទងាីត្ឲ្យមានធនាោរេហរោេធុនតូ្ច្និងមធយម (SMEs Bank) ទដ្ីមបី
េរមាប់ផ្តល់របាក្់ក្មចីដ្ល់មាច េ់េហរោេធនតូ្ច្និងមធយមន្ដ្លមានអរតាោរ ប ផ្តល់ជូនដ្ល់អនក្វនិិទយគ ទលីវ ិ
េ័យSMEsរត្ឹមន្ត្៧ភាគរយក្នុង១ឆ្ន ាំ ខ្ ៈន្ដ្លមានទដ្មីទុនដ្ាំបូងរបេ់ធនាោរមានច្ាំនួន១០០ោន ដុ្ោល រ។ 
រហូត្មក្ដ្ល់ទព្យលទនោះមានទេច្ក្ដីរាយោរ ៍ថាមានធនាោរច្ាំនួន៣៣ទទៀត្បានបរចិាច គជយួដ្ល់ធនាោរ SMEs។ 
ដូ្ទច្នោះធនាោរSMEsមានទុនចូ្លដ្ល់១៥០ោនដុ្ោល រ ន្ដ្លផ្ដល់ឲ្យក្មចកី្នុងអរតាោររបាក្់៧ភាគរយ។ ច្ាំទពាោះ
ឥ  នទនោះផ្ដលឱ់្ោេឲ្យមាច េ់េហរោេធុនតូ្ច្ នងិមធយមទទួលឥ  នទុនបងវិល២០មុនឺដុ្ោល រ ទហយី
ច្ាំទពាោះោរវនិិទយគទៅទលីទរគឿងមា៉ា េុីន បានរហូត្ដ្ល់៣០មុឺនដុ្ោល រក្នុងមយួរក្ុមហ៊ាុន9។ រាជរោឋ ភិបាលក្៏ បានគិត្
គូរទៅដ្លអ់នក្ន្ដ្លទធវីោរក្នុងទេដ្ឋក្ិច្ចទរៅរបព្យ័នធផ្ងន្ដ្រតាមរយៈមូលនិធិជយួេងគម ទៅទលីព្យលរដ្ឋ ន្ដ្លមានប
 ណ័ រក្ីរក្និងជនន្ដ្លងាយរងទរោោះ។ 

រឯីវេិ័យទទេច្រ ៍រាជរោឋ ភបិាលក្៏បានោក្់ទច្ញនូវវធិ្លនោរជាអទិភាព្យជាបនតបនាា ប់ ទដ្ីមបេីរមាលោរ 
លាំបាក្នងិជួយដ្ល់វេិយ័ឯក្ជន ក្មមក្រនិទយជិត្ន្ដ្លទទួលរងផ្លប៉ាោះពាលធ់ៃន់ធៃរព្យីវបិត្តិជាំងកូឺ្វដី្១៩។ មាច េ ់

 
8 http://www.rfi.fr/km ផ្ាយថ្ងៃទី ១៧ ន្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
9 http://freshnewsasia.com/ផ្ាយថ្ងៃទី០៧ ន្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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អាជីវក្មមេណាឋ ោរ ផ្ាោះេាំណាក្់ ទភាជនីយោឋ ន និង ទភីាន ក្់ងារទទេច្រ ៍ន្ដ្លបានព្យយួរឬនឹងរត្ូវព្យយួរោក្់ពាក្យ ទេនី
េុាំព្យយួរក្ិច្ចេនាោរងារទៅរក្េួងោរងារនងិប តុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ឬតាមរយៈមនាីរោរងារនិងប តុ ោះបណាត ល វជិាជ
ជីវៈរាជធ្លន-ីទខ្ត្ត នឹងទទួលបានរបាក្់ឧបត្ថមភ៤០ដុ្ោល រអាទម៉ារកិ្ក្នុងមួយន្ខ្ េរមាប់រយៈទព្យលព្យីរន្ខ្ព្យីរាជ រោឋ ភិបា
ល ទោយមនិភាជ បល់ក្ខខ្ ឌ ត្រមូវឱ្យក្មមក្រនិទយជិត្ចូ្លរមួវគគប តុ ោះបណាត លជាំនាញទន ់(Soft Skills) រយៈទព្យល
ខ្លីន្ដ្លមានក្នុងវធិ្លនោរអនតរាគមន៍ជុាំទី១និងជុាំទី២ទនាោះទទ។ ច្ាំទពាោះមុខ្អនុវត្តន្ត្រាជធ្លនីភនាំទព្យញ ទខ្ត្ត ទេៀមរាប 
ទខ្ត្តរព្យោះេីហនុ ទខ្ត្តន្ក្ប នងិទខ្ត្តក្ាំព្យត្ នងិច្ាំទពាោះន្ត្អាជីវក្មមន្ដ្លបានោក្់ពាក្យព្យយួរក្ិច្ចេនា ោរងាររេបតាម
ោរន្ នាាំរបេ់រក្េួងោរងារនិងប តុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈន្ត្ប៉ាុទណាណ ោះ។ 

រេបទព្យលនឹងស្កថ នភាព្យទៅទាំទនររបេ់ក្មមក្រនិទយជតិ្ នងិទដ្ីមបនី្របោល យស្កថ នភាព្យរបឈមបច្ចុបបនន ជាឱ្
ោេក្នុងោរព្យរងឹងនិងអភិវឌឍេមត្ថភាព្យអនក្ជាំនាញទទេច្រ ៍នងិេេិសនិេសតិ្ រក្េងួទទេច្រ ៍បាននិង ក្ាំពុ្យង
ជាំរុញទរៀបច្ាំក្មមវធិីេកិ្ាជាំនាញវជិាជ ជីវៈទទេច្រ ៍តាមអនឡាញ េរមាប់អនក្បទរមីោរទៅក្នុងវេិយ័ទទេច្រ ៍ក្៏
ដូ្ច្ជាេរមាប់េេិសនេិសតិ្ន្ដ្លេកិ្ាទៅតាមរគោឹះស្កថ នអប់រ ាំ និងប តុ ោះបណាត លជាំនាញទទេច្រ ៍ នងិបដ្េិ
ណាឋ រក្ិច្ចនងិស្កោប តុ ោះបណាត លជាំនាញវជិាជ ជីវៈទទេច្រ ៍ អាច្េិក្ាទៅរគប់ទកី្ន្នលងនិងរគប់ទព្យល ទវោបា
ន។ 
 ក្នុងស្កថ នភាព្យព្យភិព្យទោក្ ក្៏ដូ្ច្ជាក្មពុជាក្ាំពុ្យងរបឈមនឹងោររកី្រាលោលថ្នជាំងកូឺ្វដី្១៩ ធនាោរជាត្ិ ថ្ន
ក្មពុជាទេនេុីាំឲ្យរគោឹះស្កថ នធនាោរ និងហរិញ្ញវត្ថុ ាំងអេផ់្ដល់ោរអនុទរោោះបន្នថមដ្ល់អត្ិងិជនទដ្ីមបជីួយេរមាល 
បនាុក្របេ់ព្យកួ្ោត្ ់ ជាព្យិទេេបនធូរបនថយក្ថ្រមទេវាទផ្សងៗពាក្ព់្យ័នធនងឹឥ  ន ឬទលីក្ន្លងោរផ្ទក្ព្យិនយ័ទផ្សងៗ 
ច្ាំទពាោះអត្ិងិជនរបេខ់្លួនរហូត្ដ្ល់ន្ខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ខាងមុខ្ទនោះ10។ 
 ទ ោះបីជាមានោរយក្ទុក្ោក្់ព្យីរាជរោឋ ភបិាល ក្នុងោរទប់ទលន់ិងវបិត្តិទផ្សងៗទក្ីត្ទ ងីទោយជាំងឺកូ្វដី្ 
១៩យ៉ា ងណាក្តី ក្៏រក្ុមហ៊ាុនធុរក្ិច្ចជាទរច្នីក្ាំពុ្យងរបឈមមុខ្នឹងោរជតិ្ដ្លួរលាំ ាំងរេងុ បនាា ប់ព្យពី្យួក្ោត្់បាន 
ព្យាយមបនតដ្ាំទ ីរោរអជីវក្មម ចាប់តាាំងព្យីមានោរធ្លល ក្់ចុ្ោះរបាក្់ច្ាំ ូលយ៉ា ងធាំទធង ចារត់ាាំងព្យីទដ្ីមឆ្ន ាំ២០២០ 
ក្នលងទៅ ទនោះទបីតាម(លិខ្ិត្របេ់រក្ុមហ៊ាុនធុរក្ចិ្ចទផ្ញីជូនទៅរបធ្លនេភាពា ិជជក្មមក្មពុជាោលព្យីថ្ងៃទ២ី៤ន្ខ្ ទម
ស្កឆ្ន ាំ២០២០)។ លិខ្តិ្ទនោះបនតទទៀត្ថាទ ោះបជីារាជរោឋ ភិបាលនិងធនាោរជាត្កិ្មពុជាបានជាំរុញឱ្យមាច េ់ជលួ 
អច្លនរទព្យយនងិរគឹោះស្កថ នហរិញ្ញវត្ថុផ្តលោ់រោាំរទ នងិភាព្យបត្់ន្បនោន់ន្ត្ទរច្នីដ្ល់ន្ផ្នក្ឯក្ជនយ៉ា ងណា ក្តីប៉ាុន្នត
មាច េ់ជលួអច្លនរទព្យយ និងស្កថ ប័ន ាំងទនាោះភាគទរច្ីនបដ្ិទេធមនិអនុវត្តតាមោរអាំពាវនាវទនោះទ យី ទោយ ស្ករ
ន្ត្ោររ ាំព្យឹងទុក្មានលក្ខ ៈមនិរេបតាមភាព្យជាក្់ន្េតង។ ជាេាំ ូមព្យររក្មុហ៊ាុនធុរក្ិច្ច ាំងទនាោះបានទេន ីដ្ល់រាជរ
ោឋ ភិបាលទមតាត ផ្តល់មូលនិធចិាាំបាច្់ដ្ល់រគឹោះស្កថ នហរិញ្ញវត្ថុនិងធ្លនាឥ  នអនុទរោោះ ទដ្ីមបទីបទ់ល់នងឹ ហានភិ័យ
ទនោះ11។ វធិ្លនោរព្យិទេេ ាំងទនោះរមួមាន (ឥ  នន្ដ្លធ្លនាទោយរាជរោឋ ភិបាលនិងោរទលកី្ន្លង ស្ករទព្យី
រព្យនធ) គឺជាមទធាបាយន្ត្មយួគត្់ទដ្ីមបេីទន្រងាគ ោះទេដ្ឋក្ចិ្ចរបេ់ក្មពុជាន្ដ្លក្ាំពុ្យងន្ត្លិច្លង់ តាមរយៈក្ចិ្ច ខ្តិ្ខ្ាំ

 
10 ទេច្ក្តីរបោេរបេ់ធនាោរជាត្ិក្មពុជា ទច្ញផ្ាយថ្ងៃទី១៨ ន្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
11 លិខ្ិត្េមាគមន៍រក្ុមហ៊ាុនធុរក្ិច្ចជាត្ិ និងអនតរជាត្ិទផ្ញីជូនរបធ្លនេភាពា ិជជក្មមក្មពុជា ចុ្ោះថ្ងៃទី ២៤ ន្ខ្ទមស្ក ឆ្ន ាំ២០២០ 
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របឹងន្របងរមួរបេ់ភាគីពាក្់ព្យន័ធ ាំងអេ់។ រាជរោឋ ភិបាលរត្ូវជួយតាមរយៈោរផ្តល់ោរធ្លនាចាាំបាច្េ់រមាប់ ឥ 
 ននិងទលីក្ន្លងទចាលនូវច្ាំ ូលស្ករទព្យីព្យនធ រឯីវេិ័យឯក្ជនរត្ូវជយួតាមរយៈោរទធវកី្ិច្ចេនាបាំ ុល នងិទបតជាញ
រក្ាច្ាំនួនបុគគលកិ្របេខ់្លួន ទហយីជាោរទឆ្លីយត្បបុគគលិក្រត្ូវជួយតាមរយៈោរទធវីោរងារមិនទព្យញទមា៉ា ង ។ 
 មិនែុសគ្នន ពីប្កមុហ ុនធុ្រកិចចជាតិនិងអ្នតរជាតិ ប្រជាពលរដឋកមពុជាប្រមាណជា២លាន៥ដសននាក់ កពុំង 
ជារ់រណុំលកនុងធ្នាគ្នរឬប្គេឹះសាថ នហរិញ្ញវតថុជាមយួអាប្តាកមចីជាមធ្យម៣៨០០ដុលាល រ។ គិតប្តមឹថ្ងៃេ០ី៩ដែ 
ឧសភាកនលងលៅលនេះមានប្រជាពលរដឋជាអ្តងិិជនររស់ប្គេឹះសាថ នហរិញ្ញវតថុប្រមាណជា១០០,០០០នាក ់ ដដលបាន 
ដាក់ពាកយលរៀរចឥំណទានល ងីវញិ រនាទ រព់ីមានការដណនាពំធី្នាគ្នរជាតិថ្នកមពុជា12។ រាជរដាឋ ភិបាលនិង 
ធ្នាគ្នរជាតកិមពុជាគួរដសវងរកវធិ្ីដដលជាក់លាកច់ាស់លាស់ងាយយល់ ដាក់ជូនសាថ នរ័នធ្នាគ្នរឯកជនក៏ដូចជា 
ប្គឹេះសាថ នហរិញ្ញវតថុទាងំឡាយ លដាេះប្សាយរញ្ហា ប្រឈមដដលពលរដឋកំពុងជួរប្រេេះឈរលលីសាម រតីឈនេះទាងំអ្សគ់្នន ។ 
លជឿជាក់ថាទាងំរាជរដាឋ ភិបាល វសិ័យឯកជន និងប្រជាពលរដឋេូលៅនឹងឆ្លងផុតប្គ្នលបំាកលនេះនាលពលដ៏ែលខី្ងមុែ។ 
 េរុបទេច្ក្តមីក្ ផ្លប៉ាោះពាលន់្ដ្លទក្ីត្ទ ងីទោយវបិត្តិជាំងកូឺ្វដី្១៩ ព្យតិ្ជាបានទធវីឱ្យប៉ាោះពាលដ់្ល់ទេដ្ឋក្ិច្ច 
េងគម ទទេច្រ ៍ និងជីវភាព្យរេ់ទៅរបេ់របជាព្យលរដ្ឋន្ដ្លពុ្យាំ ន់អាច្បា៉ា ន់ស្កម នថាទព្យលណាន្ដ្លរត្ូវបញ្ចប។់ 
ក្ិច្ចខ្ាំរបងឹន្របងច្ាំទពាោះមុខ្របេ់រាជរោឋ ភិបាលគឺោររក្ាបាននូវទេច្ក្តីេុខ្ េុវត្ថិភាព្យេុខ្ភាព្យ ទបស់្កា ត្់ោររកី្រាល 
ោលថ្នកូ្វតី្១៩ទៅក្នុងេហគមន។៍ជាំហានជាបនតបនាា បគ់ឺរត្ូវរបត្ិបត្តឱិ្យបានខាជ ប់ខ្ជួននូវវធិ្លនោរទផ្សងៗន្ដ្លបាន 
ទច្ញទោយអងគោរេុខ្ភាព្យព្យភិព្យទោក្និងរក្េួងេុខាភបិាលថ្នរព្យោះរាជាណាច្រក្ក្មពុជា     ដូ្ច្ជាោរោងថ្ដ្ឱ្យ 
បានញឹក្ញាប់ខាជ បខ់្ជួន ោររក្ាគមាល ត្េុវត្ថភិាព្យេងគម ោរពាក្់មា៉ា េទៅទព្យលទៅក្ន្នលងន្ដ្លមានមនុេស ទរច្ីននងិ 
វធិ្លនោរចាាំបាច្ល់ផសងៗមយួច្ាំនួនទទៀត្។ កចិចប្រជុំររសអ់្ងគការលេសចរណ៍ពិភពលលាកនាថ្ងៃេ០ី៧ ដែឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០២០តាមរយៈប្រព័នធ Video Conference ពេីីប្កងុមា ប្ឌីដប្រលេសលអ្សា ញលដាយមានការចូលរមួពីលលាក 
ហស  ូរា រ់ ផូ ូលិក សាសវលីល ី (Zurab Pololiksashvili)អ្គគលលខ្ធ្កិារអ្ងគការលេសចរណ៍ពភិពលលាក  តណំាង 
អ្ងគការសុែភាពពិភពលលាក អ្ងគការអ្នតរជាតិលផសងៗនិងរណាា ប្រលេសជាសមាជកិជាង១០០ប្រលេសរមួទាងំ 
កមពុជាផងដដរ។ អ្នកជនំាញនងិអ្ងគការលេសចរណ៍ពភិពលលាកបានរងាា ញអ្ពំីដំលណាេះប្សាយមួយចនំួន ដដលរដឋជា 
សមាជិកអាចពចិារណាលដមីបលីដាេះប្សាយផលរ េះពាល់លលីវសិ័យលេសចរណ៍កនុងដំណាកក់ាលវរិតតកូិវដី១៩ នងិ 
ដំណាក់កាលលប្កាយវរិតត ិ កនុងលនាេះរមួមានការអ្នុវតតវធិានសុវតថិភាពអ្នាម័យសុែភាពប្សរតាមវធិាននានាដណនា ំ
លដាយអ្ងគការសុែភាពពិភពលលាកតាមរយៈការលប្រីប្បាស់រលចចកវេិាេំលនរី ការលរៀរចដំផនការរនាទ រ់វរិតតនិិងការ 
លប្រីប្បាស់រលចចកវេិាឌីជងីលកនុងវសិ័យលេសចរណ៍កាន់ដតខ្ល ងំល ងី។ មិនថាវេិយ័ទទេច្រ ៍ព្យភិព្យទោក្ឬ 
លេសចរណ៍ក្មពុជា ក្នុងដ្ាំណាក្់ោលទនោះគឺឆ្លងោត្់ទៅភាព្យលាំបាក្ដូ្ច្ោន ។ ទដ្ីមបចូី្លរមួទបស់្កា ត្់នងិទោោះរស្កយ 
បញ្ហា របឈម ាំងទនោះរក្េងួទទេច្រ ៍ថ្នរព្យោះរាជាណាច្រក្ក្មពុជាបានខ្ិត្ខ្ាំរបឹងន្របង បទងាីត្េតង់ោងមីបន្នថម 
ទទៀត្ដូចជាសតង់ដាលសវាកមមសាន ក់លៅ លសវាកមមមាូរអាហ្គរ និងលសវាកមមលេសចរណ៍សហគមន៍-រមណីយដាឋ ន 
លេសចរណ៍ លដីមបរីលងាីរឱ្យមានសកមមភាពលេសចរណ៍ឬចលនាលេសចរកនុងប្រលេសល ងីវញិ ដដលធានាបាននូវ 

 
12 http://www.rfi.fr/km/ ផាយថ្ងៃេី០៩ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 

http://www.rfi.fr/km/
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សុវតថិភាពសុែភាពររស់ប្រជាពលរដឋនងិលភញៀវលេសចរទាងំអ្ស់គ្នន ជាដាច់ខ្ត។ សតង់ដាអាជីវកមមលេសចរណ៍ងមីលនេះ 
នឹងមានការលចញប្រកាសឱ្យអ្នុវតតជាផលូវការោ ងយូរប្តឹមចុងដែឧសភាឆ្ន ២ំ០២០។ បន្នថមទទៀត្រក្េួងក្ប៏ាន 
និងកំពុងបទងាតី្ក្មមវធិេីិក្ាបទរងៀនជាលក្ខ ៈអនឡាញ ទដ្ីមបពី្យរងឹងេមត្ថភាព្យធនធ្លនមនុេសន្ដ្លក្ាំពុ្យង បទរមី
ក្នុងវេិ័យទទេច្រ ៍ឱ្យោន់ន្ត្មានេមត្ថភាព្យរបទេីរជាងមុន ទដ្ីមបទីរត្ៀមទទួលោររត្ ប់មក្វញិថ្នទភញៀវ ទទេច្រ
រគប់ជាត្សិ្កេនប៍នាា បព់្យីវបិត្តកូិ្វដី្១៩។ មជឈមណឌ ល China Ready Center ដដលមានការសហការ 
និងគ្នបំ្េពីប្កសងួលេសចរណ៍ នឹងលប្តៀមរលងកតីលៅរាជរណឌិ តយសភាកមពុជាលដមីបសីិកាប្សាវប្ជាវនងិលរៀរច ំ
យុេធសាន្តសតងមីៗេេលួការប្ត រ់មកវញិថ្នលេសចរចិន។ ោរព្យរងឹងបន្នថមទៅទលីទហោឋ រច្នាេមព័នធទផ្សងៗដូ្ច្ជា 
ភាព្យស្កា ត្ថ្នផ្លូវទធវីដ្ាំទ ីរ ភាព្យស្កា ត្ថ្នច្ាំ ីអាហារ ភាព្យស្កា ត្ក្ន្នលងស្កន ក្់ទៅ ភាព្យស្កា ត្ថ្នស្កន មញញឹមរេួរាយ 
រាក្់ ក្់របេ់របជាព្យលរដ្ឋន្ខ្មរ ភាព្យស្កា ត្ថ្នត្ថ្មលទេវាក្មមទផ្សងៗ ភាព្យស្កា ត្ថ្នត្ាំបន់រម ីយោឋ នទទេច្រ ៍ 
របក្បទោយភាព្យ ក្ ់ញថ្ចនប្រឌិត ន្ដ្ល ាំងទនោះទក្ីត្ទ ងីព្យីស្កថ បន័រដ្ឋ ឯក្ជន េហគមន៍រព្យម ាំងរបជាព្យលរដ្ឋ 
ទូទៅរត្ូវន្ត្ចូ្លរមួ ាំងអេោ់ន  រព្យម ាំងមានន្ផ្នោរយុេធសាន្តសតច្ាេ់ោេ់ផងដដរ។ រក្េួងទទេច្រ ៍គួរន្ត្ 
ទរត្ៀមក្ញ្ចបង់វោិទដ្ីមបទីរត្ៀមផ្សព្យវផ្ាយទទេច្រ ៍ក្មពុជាទៅោន់ព្យិភព្យទោក្ ទៅទព្យលន្ដ្លវបិត្តិកូ្វដី្១៩បាន 
បញ្ចប់។ របេិនទបីស្កថ នភាព្យវបិត្តិទនោះទៅបនតរយៈទព្យលយូរទទៀត្រក្េួងទទេច្រ ៍ក្មពុជាគួរន្ត្ទេនីទៅអងគោរ 
ទទេច្រ ៍ព្យភិព្យទោក្ទដ្ីមបរីក្ច្ាំ ុច្រមួមយួក្នុងោរេរមាលនិងទរស្កច្រេងដ់្ល់វេិ័យទនោះ ដូ្ច្ជាោរទច្ញ ប
 ណទធវីដ្ាំទ ីរដ្លព់្យលរដ្ឋណាន្ដ្លោម នជាំងឺកូ្វដី្១៩អាច្ទធវដី្ាំទ ីរទូ ាំងព្យភិព្យទោក្បាន។ វបិត្តកូិ្វដី្១៩បាន ផ្តល់
ឱ្ោេដ្ល់វេិ័យក្េកិ្មមក្មពុជាឱ្យមានភាព្យរបទេីរទ ងីជាងមុន ទោយរាជរោឋ ភបិាលបានបទញ្ចញក្ញ្ចប ់ ងវោិ
ទដ្ីមបជីួយរទរទង់ដ្ល់វេិ័យទនោះឱ្យមានដ្ាំទ ីរោរោន់ន្ត្លារបទេីរទដ្មីបផី្គត្់ផ្គង់ទេបៀងេរមាប់របជាព្យលរដ្ឋឱ្យបាន
រគប់រោន។់ បន្នថមទលទីនោះរដឋក្ម៏ានវធិ្លនោរទផ្សងៗក្នុងោរទបស់្កា ត្ផ់្លិត្ផ្លក្េិក្មមន្ដ្លនាាំចូ្លព្យបីណាត  
របទទេជតិ្ខាងផ្ងន្ដ្រ។ វេិ័យក្េិក្មមនឹងោន់ន្ត្ខាល ាំងជាងមុនទៅទព្យលន្ដ្លវបិត្តកូិ្វតី្រត្ូវបានបញ្ចប់ លហយីក ៏
បានផតលឱ់្កាសការងារដល់ប្រជាពលរដឋដដលកំពុងដតប្រឈមនឹងរញ្ហា កូវដី១៩លនេះដដរ រ ុដនតទាមទារលអាយសាថ រ័ន 
ពាក់ព័នធប្តូវមានយនតការនិងដផនការចាសល់ាស។់    ភាព្យធលុោះធ្លល យទេដ្ឋក្ចិ្ចន្ដ្លទក្ីត្ទ ងីព្យីោរនាាំចូ្លផ្លិត្ផ្ល  
ក្េិក្មមទផ្សងៗេរមាប់បទរមដី្ល់វេិ័យទទេច្រ ៍នឹងរត្ូវោត្់បនថយ លៅលពលដដលដំលណីរការលេសចរណ៍ជាត ិ
និងអ្នតរជាតិចារ់លផតីមល ងីវញិ។ បទព្យិទស្កធន៍មួយទទៀត្ន្ដ្លបទរងៀនរបជាព្យលរដ្ឋក្មពុជានាអាំ ុងទព្យលវបិត្តិកូ្វដី្ 
១៩គឺោរជាំរុញឱ្យព្យលរដ្ឋរគបរូ់បទដ្ីរឱ្យ នប់ទច្ចក្វទិា៤.០ រាប់ ាំងោរទធវីោរព្យីច្មាៃ យ ោរទរៀនតាមអនឡាញ និង
ោរទរបីរបាេ់បទច្ចក្វទិាចាាំបាច្់ទផ្សងៗជាទរច្នីទទៀត្៕ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

10  
 

ឯកស្មរពិភ្រុះ 
១. www.worldometers.info លចញផាយថ្ងៃេី១១ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
២. www.thmeythmey.com/ ចុ្ោះផ្ាយថ្ងៃទី១៧ ន្ខ្ទមស្ក ឆ្ន ាំ២០២០ 
៣. World tourism organization, impact assessment of the COVID-19 outbreak on international 
tourism, 24 march 2020. 
៤. https://thmeythmey.com/ចុ្ោះផ្ាយថ្ងៃទី១៧ ន្ខ្ទមស្ក ឆ្ន ាំ២០២០ 
៥.https://thmeythmey.com/ចុ្ោះផ្ាយថ្ងៃទី១៦ ន្ខ្ទមស្ក ឆ្ន ាំ២០២០ 
៦. Ministry of Tourism, tourism statistics report in March 2020 
៧. http://freshnewsasia.com/ លចញផាយថ្ងៃេី២៩ ដែលមសា ឆ្ន ២ំ០២០  
៨.  http://www.rfi.fr/km ផ្ាយថ្ងៃទី ១៧ ន្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
៩. http://freshnewsasia.com/ផ្ាយថ្ងៃទ០ី៧ ន្ខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ២០២០ 
១០. ទេច្ក្តីរបោេរបេ់ ធ្នាគ្នរជាតិកមពុជា ទច្ញផ្ាយថ្ងៃទី១៨ ន្ខ្មីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
១១. http://www.rfi.fr/km/ ផាយថ្ងៃេី០៩ ដែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០  
១២. លិខ្ិត្សមាគមន៍ប្កមុហ ុនធុ្រកិចចជាតិនិងអ្នតរជាតិ ទផ្ញីជូនរបធ្លនេភាពា ិជជក្មមក្មពុជា ចុ្ោះថ្ងៃទី ២៤ ន្ខ្ទមស្ក 
ឆ្ន ាំ២០២០៕ 

 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.worldometers.info/
http://www.thmeythmey.com/
http://www.rfi.fr/km

