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ផលប ៉ះពាលន់ៃវិបត្តិកវូីដ-១៩ លលើសង្គម-
លសដឋកិច្ចកមពុជា 

អត្ថបទរបាយការណ៍្ដោយ៖ 
១. លោក លី តុង ២. លោក មាឃ ស្ថរ ី ៣. បណ្ឌិ ត ផុន កសិ្កា 

សមាសភាពគដរមាងរាវរជាវ 

ល.រ លោតតនាមនិងនាម តួនាទី្យកនុងគលរមាង 

១ បណ្ឌិ ត ផុៃ កសកិា ទី្យរបឹកាគលរមាង 

២ លោក ល ីត្ុង្ របធានគលរមាង 

៣ លោក មាឃ ស្ថរ ី អនុរបធានគលរមាង 

៤ បណ្ឌិ ត ទ្យុយ យឃូមី ស្មាជិកគលរមាង 

៥ លោក  ឃៃិ យ ង្ ់ ស្មាជិកគលរមាង 

៦ បណ្ឌិ ត ប ៃ់ វុត្ថា  ស្មាជិកគលរមាង 

៧ បណ្ឌិ ត ហែម ឡាច្ ស្មាជិកគលរមាង 

៨ លោក ឈៃុ ផាលវ ង្ ស្មាជិកគលរមាង 

ស្រុបស្មាជិកគលរមាង៖ ៨នាក ់
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អំពីរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកមពុជា 

រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា គឺជាស្ថា ប័នរស្ថវរជាវធំបំផុតមួយរបស្់ររះរាជាណាចរកកមពុជា ដែល
មានលបស្កកមមស្ិការស្ថវរជាវ ទងំកនុងរកបខណ្ឌ ស្ិកាអប់រ ំ (Academic Research) និងរកប
ខណ្ឌ រស្ថវរជាវលោលនលោបាយ (Policy Research) លៅលលីមុខជំនាញឯកលទ្យស្ និងបញ្ហា នានា
ដែលពាក់រ័នធលៅនឹងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម វទិ្យាស្ថស្រស្តរិត និងវទិ្យាស្ថស្រស្តធមមជាតិជាលែីម។ លរៅរី
លបស្កកមមរស្ថវរជាវ រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជាក៏បានលែីរតួោ៉ា ងស្កមម កនុងការបណុ្្ះបណ្ាលធនធាន
មនុស្សលលីរគប់មុខជំនាញឯកលទ្យស្ ចាប់រីថ្នន ក់បរញិ្ហា បរតជាន់ខពស្់ ែល់ថ្នន ក់បណ្ឌិ ត លោយលតត តជា
ស្ំខាន់លលីការស្ិការស្ថវរជាវ លែីមបរីរងឹងការអភិវឌ្ឍរបលទ្យស្ជាតិ លោយដផែកលលីចំលណ្ះែឹង ជំនាញ 
របកបលោយចកខុវសិ្័យដវងឆ្ងា យ។ 

ច្កខវុសិយ័  
រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា នឹងដរបកាា យខាួនលៅជាស្ថា ប័នរស្ថវរជាវជាន់ខពស្់ និងឈានមុខលគរបស្់

របលទ្យស្កមពុជា លែីមបអីភិវឌ្ឍកមាា ងំបញ្ហា ញាណ្ស្រមាប់ជាតិ ររងឹង និងររងីកការស្ិការស្ថវរជាវលលី
រគប់វសិ្័យ និងជំនាញឯកលទ្យស្។ 

លបសកកមម 
ដផែកលៅលលីរកបខណ្ឌ តួនាទី្យ និងចកចុវសិ្័យកនុងការចូលរមួអភិវឌ្ឍរបលទ្យស្ រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា

មានលបស្កកមមែូចខាងលរកាម៖ 
o រគប់រគង និងររងីកការរស្ថវរជាវលខមរវទិ្យា និងរគប់មុខជំនាញឯកលទ្យស្ 
o លរៀបចំលវទិ្យការស្ថវរជាវដបបវទិ្យាស្ថស្រស្តទងំថ្នន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិលែីមបដីចករដំលកចំលណ្ះ
ែឹង និងបទ្យរិលស្ថធន៍ែល់រគប់មជឈោា ន 

o លបាះរុមពឯកស្ថរ ស្ថន ដែរស្ថវរជាវ និងរបកគំល ញីវទិ្យាស្ថស្រស្តជាភាស្ថជាតិ និងភាស្ថ
បរលទ្យស្ឱ្យបានទូ្យលំទូ្យោយែល់មហាជនលៅកនុងរបលទ្យស្ ក៏ែូចជាផសរវផាយលខមរវទិ្យាលៅ
លលីលវទិ្យកាអន្រជាតិ 

o របមូល និងតមកល់ឯកស្ថររស្ថវរជាវអំរីរបលទ្យស្កមពុជារីបណ្ារបលទ្យស្នានាលៅកនុងតំបន់ 
និងលលីរិភរលោក 

o រិនិតយ និងវាយតដមាស្ថន ដែរស្ថវរជាវវទិ្យាស្ថស្រស្្លែីមបផីតល់ជាលរគឿងឥស្សរយស្ែល់មាច ស្់
ស្ថន ដែលៅតាមស្មិទ្យធផលជាក់ដស្តង 
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អាសយដ្ឋឋ ៃទ្យំនាក់ទ្យៃំង្៖ 
• មហាវថីិស្ រ័នធរុស្ស ីស្ង្កក ត់អូរដបកកែម ខណ្ឌ ដស្នសុ្ខ រាជធានីភនំលរញ 
ររះរាជាណាចរកកមពុជា  

• ទូ្យរស្រទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៩០ ១៨០ 
• លគ ទំ្យរ័រ៖ www.rac.gov.kh 
• អីុដមល៖ info@rac.gov.kh 
• របអប់ស្ំបុរត៖ P.O. Box 531 Phnom Penh, Cambodia 
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លសច្កតីហលែង្អំណ្រគុណ្ 

ជាែំបូងលនះ រកុមការង្ករគលរមាងរស្ថវរជាវលលរីបធានបទ្យ «ផលប៉ាះពាល់ដនវបិតតិកូវែី-១៩ លលី
ស្ងគម-លស្ែាកិចចកមពុជា» សូ្មលោររដថាងអណំ្រគុណ្ោ៉ា ងរជាលលរៅជូនចំលពាះឯកឧតតមបណ្ឌិ តស្ភា
ចារយ សខុ ទ្យូច្ របធានរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា ដែលបានអនុម័តកញ្ចប់ថវកិា លែីមបអីនុវតតែំលណី្រការ
គលរមាងរស្ថវរជាវខាងលល។ី ជារិលស្ស្ លយងីខំុ្សូ្មអរគុណ្នូវអនុស្ថស្ន៍លែៗ  ដែលឯកឧតតមបណ្ឌិ ត
ស្ភាចារយរបធានដតងដតផតល់ជូន ររមទងំការលលីកទឹ្យកចិតតែល់មស្រនតីលរកាមឱ្វាទ្យ ឱ្យខិតខំ និងររងឹង
កិចចការង្កររស្ថវរជាវ លែីមបជីារបលោជន៍ស្រមាប់ស្ថា ប័ន ជាតិ និងស្ងគមកមពុជា។ 

រកុមការង្កររស្ថវរជាវ ក៏សូ្មដថាងអំណ្រគុណ្ែល់ថ្នន ក់ែឹកនារំកស្ួង និងមនទីរពាក់រ័នធនានាែូច
ជារកស្ួងពាណិ្ជជកមម អាជ្ាធរអបសរា មនទីរពាណិ្ជជកមម មនទីរការង្ករនិងបណ្តុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ មនទីរ
ដែនែី និងនគរូបនីយកមម មនទីរវបបធម៌ មនទីរលទ្យស្ចរណ៍្ លខតតនានាតាមប៉ាូលលទ្យស្ចរណ៍្ទងំបួនដែល
បានស្ ការកនុងកិចចការង្កររបមូលទិ្យននន័យ និងរ័ត៌មានចាបំាច់នានា។ បដនាមរីលលីលនះ លយងីខំុ្សូ្ម
ដថាងអំណ្រគុណ្ែល់លោកអភិបាលរងលខតតបាត់ែំបង ររមទងំមនទីរចំណុ្ះនានាកនុងលខតតដែលជួយ
ស្រមួលនូវការង្កររបមូលទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងផលប៉ាះពាល់នានារីការរកីរាលោលជំងឺកូវែី-១៩ លៅ
លលវីសិ្័យនានាផងដែរ។ 

លយងីខំុ្ក៏សូ្មដថាងអំណ្រគុណ្ែល់ រកុម  ុនរបតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្ មាច ស្់អាជីវកមមស្ណាា ោរ 
ផទះស្ំណាក់ លភាជនីយោា ន ហាងអាហារ ស្ ជីរកមមករ អនកផតល់លស្វាលទ្យស្ចរណ៍្ មគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្
ចរណ៍្ អនកលក់វតាុអនុស្ាវរយី ភាន ក់ង្ករ បុគគលិករកុម  ុនអចលនរទ្យរយ ររមទងំ របជារលរែាដែល
រស្់លៅតាមលខតតលោលលៅទងំឡាយ ដែលបានផតល់កិចចស្ ការោ៉ា ងកក់លៅត  ែល់ស្មាជិកគលរមាង
លយងីខំុ្ លែីមបរីបមូលទិ្យននន័យ និងរ័ត៌មានពាក់រ័នធនានាផងដែរ។ 

ជាទី្យបញ្ច ប់លនះ រកុមការង្កររស្ថវរជាវគលរមាង «ផលប៉ាះពាល់ដនវបិតតិកូវែី-១៩ លលសី្ងគម-លស្ែា
កិចចកមពុជា» ទងំអស្់ សូ្មលោររជូនររែលឯ់កឧតតមបណ្ឌិ តស្ភាចារយរបធានរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា 
ររមទងំឯកឧតតម លោក លោករស្ីទងំអស្់ដែលបានជួយោរំទ្យ ផ្ល់ទិ្យននន័យ រ័ត៌មាន គំនិតលោបល់ 
ែល់កិចចការរស្ថវរជាវខាងលលី ឱ្យជួបដតរុទ្យធររទងំបួនរបការ លស្ចកី្សុ្ខ សុ្ខភារលែបរបូិរណ៍្ និង
លជាគជ័យកនុងកិចចការង្ករ និងមុខរបរទ្យទួ្យលទនជាបនតលៅលទ្យៀត។  
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ជំពូក ១៖ លសច្កតីលផតើម 

១.១. ទិ្យដឋភាពទូ្យលៅ 
កមពុជាទ្យទួ្យលបានកំលណី្នលស្ែាកិចចជាតិខពស្់គរួឱ្យកត់ស្មាគ ល់ កនុងរយៈលរលជាងរីរទ្យស្វតសរ ៍

ចុងលរកាយ ល យីលបីតាមទិ្យននន័យរបស្់រាជរោា ភិបាលកមពុជា ធនាោររិភរលោក ក៏ែូចជាធនាោរ
អភិវឌ្ឍន៍អាសុ្ី បានបង្កា ញថ្នរបលទ្យស្កមពុជាទ្យទួ្យលបានកំលណី្នលស្ែាកិចចរបចាឆំ្ងន រំបមាណ្ ៧.៧% 
កនុងចលនាា ះឆ្ងន ១ំ៩៩៥-២០១៨។ អរតាកំលណី្នរបចាឆំ្ងន ែ៏ំខពស្់លនះ បានលធវីឱ្យកមពុជាកាា យលៅជារបលទ្យស្
មួយដែលមានកំលណី្នលស្ែាកិចចលលឿនជាងលគកនុងរិភរលោក។ លបីតាមរបាយការណ៍្របចាឆំ្ងន ២ំ០១៩ 
របស្់ធនាោរជាតិដនកមពុជាបានបង្កា ញថ្ន កំលណី្នលស្ែាកិចចកមពុជាលៅកនុងឆ្ងន ២ំ០១៩ បានលកីនលឡងី
លៅកនុងរងវង់៧,១% លោយមានការចូលរមួរីវសិ្័យនានាជាលរចីន ែូចជា វសិ្័យឧស្ា កមមរបមាណ្ 
៣៨,៣% វសិ្័យលស្វាកមមរបមាណ្ ៣៨,១% និងវសិ្័យកស្ិកមមរបមាណ្ ១៦% (  ុន ស្ិរវីឌ្ឍន៍, 
២០២០)។ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន មានកតាត ជាលរចីនបានរមួចំដណ្កកនុងការដថរកាកំលណី្នលស្ែាកិចច
កមពុជាដែលមានែូចជា កតាត សុ្ខស្នតិភារ កំលណី្នដនការវនិិលោគទុ្យនបរលទ្យស្ ររមទងំការរកីចលរមីន
ដនវសិ្័យលស្វាកមម ឧស្ា កមមកាត់លែរ អចលនរទ្យរយ លទ្យស្ចរណ៍្ ពាណិ្ជជកមម និងកស្កិមមជាលែីម។ 
ជាមួយនឹងការរកីចលរមីន ររមទងំកិចចរបឹងដរបងែ៏ស្កមមលនះ កមពុជាបានដរបកាា យខាួនលៅជារបលទ្យស្
មានរបាក់ចំណូ្លទបករមិតមធយមកនុងឆ្ងន ២ំ០១៥ និងមានម ចិឆតាកាា យខាួនលៅជារបលទ្យស្ដែលមាន
របាក់ចំណូ្លមធយមករមិតខពស្់លៅឆ្ងន ២ំ០៣០ ដថមលទ្យៀត។ 

លោយដឡក ចាប់តាងំរីចុងឆ្ងន ២ំ០១៩កនាងមក របលទ្យស្ជាលរចីនលៅលលីរិភរលោក រមួទងំ
កមពុជាផងដែរ បានជួបរបទ្យះនឹងស្ថា នការណ៍្ដនការរាតតាតជំងឺឆ្ាងកូវែី-១៩ ល យីបានកាា យជា
ររឹតតិការណ៍្លស្ថកនាែាកមមស្កលមួយ ដែលោម ននរណាមាន ក់អាចទ្យស្សន៍ទយបាន។ គិតរតឹមដថាទី្យ២៤ 
ដខវចិឆិកាឆ្ងន ២ំ០២០លនះ ចំនួនអនកឆ្ាងលមលរាគកូវែី-១៩ មានជិត៦០ោននាក់ និងមានអនកបាត់បង់
ជីវតិលរចីនជាង១.៤ោននាក់រចួលៅល យី។  លោយដឡកលៅកនុងរបលទ្យស្កមពុជា ក៏មានអនកឆ្ាងលមលរាគកូ
វែី-១៩លនះ ស្រុបចំនួន៣០៦នាក់ ដែលកនុងលនាះ អនកជាស្ះលស្បយីមានចំនួន២៩៥នាក់ 
(Worlddometers, 2020)។ លទះបីជាមានមនុស្សស្ថា ប់ោ៉ា ងលរចីនលៅទូ្យទងំរិភរលោកលោយស្ថរ
ជំងឺកូវែី-១៩លនះកី្ ប៉ាុដនតអនកជំនាញខាងលស្ែាកិចចជាលរចីនលៅដតចាត់ទុ្យកថ្ន វបិតតិលស្ែាកិចចដែល

ជំពូក ១ 
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បណ្ាលមករីជំងឺរាតតាតមួយលនះ អាចបលងកីតជាបញ្ហា ធំជាងបញ្ហា សុ្ខភារលៅលទ្យៀត (Laura 
Oliver, 2020)។ 

រយៈលរលរបមាណ្ ៤០ឆ្ងន កំនាងលៅលនះ រិភរលោកបានឆ្ាងកាត់វបិតតិស្ងគម-លស្ែាកិចចជាលរចីន
ែូចជា វបិតតិរបាក់ស្នស ំ និងកមចីលៅអំឡុងទ្យស្វតសរឆ៍្ងន ១ំ៩៨០  វបិតតិផារភាគ  ុនលៅឆ្ងន ១ំ៩៨៧ និង
វបិតតិ រិញ្ាវតាុស្កលកនុងឆ្ងន ២ំ០០៧-២០០៨ ជាលែីម (Spencer Anderson, 2013)។ មិនខុស្រី
វបិតតិមុនៗ ការលកីតលឡងីដនជំងឺកូវែី-១៩លនះ បានជះឥទ្យធិរលធាន់ធារែលល់ស្ែាកិចចរិភរលោក ជា
រិលស្ស្របលទ្យស្កំរុងអភិវឌ្ឍន៍ មិនរតឹមដតលៅលលីសុ្ខភារស្ថធារណ្ៈប៉ាុលណាណ ះលទ្យ ប៉ាុដនតដថមទងំបាន
ប៉ាះពាល់ែល់ការអភិវឌ្ឍស្ងគម-លស្ែាកិចចផងដែរ (Open Development Cambodia, 2020)។ 
ជាមួយោន លនះ ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ្ី បានលធវីការទ្យស្សន៍ទយថ្ន លស្ែាកិចចស្កលលោកនឹងរបឈម
មុខជាមួយនឹងឱ្នភារចលនាា ះរី ៧៧ប ីោនែុោា  លៅ ៣៤៧ប ីោនែុោា  ឬលស្មីនឹង ០,១% – ០,៤% 
ដនផលទុ្យនស្រុបរបស្់រិភរលោក (Cambodianess, 2020)។ មា៉ាងលទ្យៀត លបីតាមការរបលមីលលមីល
របស្់អនកលស្ែាវទូិ្យជាលរចីន បានបញ្ហជ ក់ថ្ន ការវាយរបហារលលីលស្ែាកិចចស្កលលោកលោយជំងឺកូវែី-១៩ 
នឹងមានលកខណ្ៈធាន់ធារជាងវបិតតិជំងឺ SARS ដែលបានលកីតលឡងីកនុងកំឡុងឆ្ងន ២ំ០០២-២០០៣ លៅ
លទ្យៀត។ ធនាោររិភរលោកបានបា៉ា នស់្ថម នថ្ន វបិតតិជំងឺកូវែី-១៩ នឹងលធវីឲ្យប៉ាះពាល់ែល់លស្ែាកិចចកមពុជា
ោ៉ា ងខាា ងំកនុងឆ្ងន ២ំ០២០លនះ ជារិលស្ស្លៅលលីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ និងវសិ្័យអចលនរទ្យរយជាលែីម 
(WB, 2020)។ លោយដឡកធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ្ី បានលធវីការទ្យស្សន៍ទយថ្ន លស្ែាកិចចកមពុជានឹង
ទ្យទួ្យលបានអរតាកំលណី្នអវជិជមាន ៤ភាគរយ។ 

 

រូបភារទី្យ 1៖ អរតាកំលណី្នដនផលិតផលស្រុបកនុងរស្ុកមុន និងលរកាយវបិតតិកូវែី-១៩ 

ឆ្ងន ២ំ០១៨ ឆ្ងន ២ំ០១៩
ឆ្ងន ២ំ០២០
(ទ្យស្សន)៍

ឆ្ងន ២ំ០២១
(ទ្យស្សន)៍

អរតាកំលណី្ន GDP របស្់កមពុជា 7.50% 7.10% -4.00% 5.90%

7.50% 7.10%

-4.00%

5.90%

-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%

10.00%

ភា
គរ
យ

អរតាកំលណី្ន GDP របស្ក់មពុជា
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របភរ៖ ធនាោរអភិវឌ្ឍអាសីុ្1 

១.២. អំពីការទ្ស្ថវទ្ជាវ 

ក) វត្ាុបំណ្ង្ៃងិ្ទ្កមុលោលលៅ 

មូលល តុចមបងដែលជំរុញឱ្យលកីតមាននូវការរស្ថវរជាវមួយលនះ គឺលោយស្ថរដតការរកីរាល
ោលដនជំងឺកូវែី-១៩លៅទូ្យទងំរិភរលោក ល យីបានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ោ៉ា ងធាន់ធារែល់លស្ែាកិចចរិភរ
លោក ក៏ែូចជារបលទ្យស្កមពុជាផងដែរ ទងំកនុងទ្យរមង់មា៉ា រកូលស្ែាកិចច ក៏ែូចជាមីរកូលស្ែាកិចច។ ការស្ិកា
លនះមានលោលបំណ្ងចមបង គឺស្ិកានិងវភិាគនូវផលប៉ាះពាល់នានាដែលលកីតមានរីការរកីរាលោល
ដនជំងឺកូវែី-១៩ មកលលីស្ងគមនិងលស្ែាកិចចកមពុជា។ តាមរយៈលទ្យធផលដនការរស្ថវរជាវ លយងីនឹងលរៀបចំ
ជាយុទ្យធស្ថស្រស្ត ឬផតល់ជាគំនិតលោលនលោបាយ លែីមបលីឆ្ាីយតបលៅនឹងបញ្ហា ដែលបានបនសល់ទុ្យក
លោយវបិតតិមួយលនះ កនុងន័យស្ថត រលឡងីវញិនូវឱ្នភារលស្ែាកិចច ក៏ែូចជាររងឹងករមិតជីវភារ និងការស្់
លៅរបស្់របជារលរែាកមពុជា។ ការរស្ថវរជាវលនះមានវតាុបំណ្ងស្ំខាន់ៗរីរែូចខាងលរកាម៖ 

វតាុបំណ្ងទី្យ១៖ ស្ិកានិងវាយតដមារីផលប៉ាះពាល់ដនវបិតតិជំងឺកូវែី-១៩ មកលលីស្ងគម និងលស្ែាកិចច
កមពុជា លោយលតត តស្ំខាន់លៅលលីវសិ្័យ៖ 

o វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ o វសិ្័យអចលនរទ្យរយ 
o វសិ្័យ រិញ្ាវតាុ o ការង្ករនិងមុខរបរ 

វតាុបំណ្ងទី្យ២៖ ស្ិការីយុទ្យធស្ថស្រស្ត បទ្យរិលស្ថធន៍ និងែំលណាះរស្ថយលផសងៗដែលរបលទ្យស្មួយ
ចំនួនបានអនុវតត ឬលរោងនឹងអនុវតតលែីមបកីារស្ថត រ ក៏ែូចជាររងឹងវសិ្័យនានាដែល
ជាស្រស្ររទ្យូងលស្ែាកិចចជាតិលឡងីវញិ លរកាយការលកីតមានដនវបិតតិនានា រមួទងំ
វបិតតិកូវែី-១៩លនះតទ ល់ផងដែរ 

រកុមលោលលៅដែលបានចូលរមួកនុងការរស្ថវរជាវលនះ មានស្មាស្ភារលចញរីស្ថា ប័នរែា ទងំ
មស្រនតីថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់លរកាមជាតិ អាជ្ាធរលៅតាមមូលោា ន និងរចកររំដែនស្ំខាន់ៗកនុងលខតតលោលលៅ 
បុគគលិករបស្់ស្ថា ប័នឯកជន (ធនាោរ របតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្ រកុម  ុនអចលនរទ្យរជាលែីម) បុគគលិក

 
1 ែករស្ង់លចញរីលគ ទំ្យរ័រ៖ https://www.adb.org/countries/cambodia/economy 
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អងគការ អាជីវករ ររមទងំរបជារលរែារបកបរបររកសុ្ីមួយចំនួនលទ្យៀតផងដែរ។ ស្មាស្ភាររកុម
លោលលៅ ដែលបានចូលរមួកនុងការស្ិកាលនះ មានែូចកនុងតារាងខាងលរកាម៖ 

តារាងទី្យ 1៖ ស្មាស្ភាររកុមលោលលៅដែលចូលរមួកនុងការស្ិកាគលរមាងកូវែី-១៩ 

ល.រ រកមុលោលលៅ ចំនួន 

វិសយ័លទ្យសច្រណ៍្ 

១ របធាន អនុរបធាន និងមស្រនតីតំណាងមនទីរលទ្យស្ចរណ៍្តាមលខតតលោលលៅ ៦ រូប 
២ រកុម  ុនរបតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្កនុងរាជធានីភនំលរញ និងលខតតលោលលៅ ៥ រូប 
៣ របធាន អនុរបធានស្មាគមន៍មគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ ៤ រូប 
៤ មគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ទងំថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់តំបន់ ១០ រូប 
៥ មាច ស្់លភាជនីយោា នតូចធំនានាកនុងតំបន់ប៉ាូលលទ្យស្ចរណ៍្ទងំ៤ ១៥ រូប 

៦ 
របជារលរែាដែលទ្យទួ្យលផលរីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួន (អនករត់ម៉ាូតូ
កង់បី ម៉ាូតូឌុ្ប តាក់សុ្ីជាលែីម) 

១០ រូប 

៧ 
មាច ស្់អាជីវកមមរកសុ្ីលលីផទះស្ំណាក់ និងស្ណាា ោរកនុងប៉ាូលលទ្យស្ចរណ៍្
ទងំ៤ និងលខតតបាត់ែំបង 

១៦ រូប 

៨ របជារលរែាដែលរបកបរបរលក់វតាុអនុស្ាវរយី ៍និងរបកបមុខរបរលផសងៗ
លទ្យៀតលៅតាមតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្ទងំឡាយ 

៣០ រូប 

៩ 
បុគគលិកអងគការដែលលធវីការលលីកកមពស្់ជីវភាររបជារលរែាតាមមូលោា ន 
តាមរយៈការផលិតជាវតាុអនុស្ាវរយី ៍

៤ រូប 

វិសយ័អច្លៃទ្ទ្យពយ 

១ របធាន អនុរបធានមនទីរ ររមទងំមស្រនតីតំណាងមនទីរដែនែីនិងនគរូបនីយ
កមមតាមលខតតលោលលៅ 

៤ រូប 

២ 
បុគគលិកតំណាងរកុម  ុនអចលនរទ្យរយលៅកនុងរាជធានីភនំលរញ និងលខតត
ររះស្ី នុ 

៤ រូប 

៣ ភាន ក់ង្ករអចលនរទ្យរយ (ទងំលកខណ្ៈរកុម  ុន និងបុគគល) ៦ រូប 
៤ របជារលរែាដែលបានទិ្យញែីធាី ឬធាា ប់មានបទ្យរិលស្ថធន៍ទិ្យញែីធាីរីមុនមក ៥ រូប 

វិសយ័ែរិញ្ញវត្ា ុ
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១ 
បុគគលិកបលរមីការង្ករកនុងធនាោរឯកជន (ជួបរិភាកាជាលកខណ្ៈឯកជន 
លោយរំុមានរលបៀបរបបផាូវការលនាះលទ្យ 

៦រូប 

ទ្កសងួ្មៃទីរពាក់ព័ៃធលផសង្លទ្យៀត្ 

១ មស្រនតីតំណាងរកស្ួងពាណិ្ជជកមម និងមនទីរពាណិ្ជជកមមលខតតលោលលៅ ៨ រូប 
២ របធាន និងអនុរបធានមនទីរវបបធម៌លខតតលស្ៀមរាប ២ រូប 
៣ មស្រនតីអាជ្ាធរជាតិអបបរាលខតតលស្ៀមរាប ២ រូប 
៤ មស្រនតីគយ និងអាជ្ាធរមូលោា នលៅតាមរចកររំដែនតាមលខតតលោលលៅ ៦រូប 

លរៅរីរកុមលោលលៅស្ំខាន់ៗ ដែលលយីងអាចកំណ្ត់អតតស្ញ្ហា ណ្បានចាស្ោ់ស្់ខាងលលី ក៏លៅ
មានរបជារលរែាលៅតាមលខតតលោលលៅជាលរចីនលទ្យៀត ដែលរកុមការង្ករគលរមាង បានជួបរបារស្័យ
លោយមិនផាូ វការ ែូចជារបជារលរែាដែលជួបលោយដចែនយតាមផាូ វ អនករបកបមុខរបរលក់ែូរតាម
រលទ្យះ លភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្កនុ ងរស្ុកមួយចំនួនជាលែីម។ 

 

 

 

 

 
 

 

 

គួរបញ្ហជ ក់ថ្ន លរៅរីការជួបតទ ល់ជាមួយនឹងរកុមលោលលៅខាងលលី លែីមបរិីភាកា និងរបមូល
រ័ត៌មានទក់ទ្យងនឹងផលប៉ាះពាល់ដនវបិតតិកូវែី-១៩ មកលលីវសិ្័យនានាដែលបានលរៀបរាប់ខាងលលី រកុម

រូបភារទី្យ 2៖ ស្កមមភារជួបស្មាភ ស្រកុមលោលលៅលៅតាមទី្យតាងំនានា 



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

 
14 

 

ការង្ករ ក៏បានលរបីរបាស្់នូវទិ្យននន័យមួយចំនួនដែលទ្យទួ្យលបានរីរកុមលោលលៅខាងលលី បូកផសជំាមួយ
នឹងទិ្យននន័យ និងរ័ត៌មានដែលមានតាមលគ ទំ្យរ័រ ររមទងំតាមបណាត ញស្ថររ័ត៌មាននានាផងដែរ។ 

ខ) បញ្ហា ទ្បឈមកនងុ្ការទ្ស្ថវទ្ជាវ 

ការស្ិកាលនះលធវីលឡងីកនុងអំឡុងលរលដនការលកីតមាននូវការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ ដែល
លធវីឱ្យែំលណី្រការរស្ថវរជាវ ការរបមូលទិ្យននន័យ និងរ័ត៌មាននានា ជួបរបទ្យះនូវបញ្ហា របឈមមួយចំនួន
ផងដែរទក់ទ្យងនឹងគមាា តស្ងគម និងវធិានការការពារលផសងៗលទ្យៀត។ លោយស្ថរកតាត លរលលវោ និង
ស្ថា នភារជាក់ដស្តងដែលតរមូវឱ្យរកានូវគមាា តស្ងគមជាចាបំាច់ រកុមការង្កររបស្់លយងី បានអនុវតតការ
របមូលទិ្យននន័យ និងរ័ត៌មាននានា តាមរយៈរបរ័នធទូ្យរស្រទ និងរបរ័នធលតលឡរកាម ចំលពាះរកមុលោលលៅ
មួយចំនួនដែលបារមភរីសុ្ខភារតទ ល់ខាួន។  

បញ្ហា មួយលទ្យៀត ទក់ទ្យងនឹងរកបខណ្ឌ ទិ្យននន័យជាក់ដស្តង លោយស្ថា ប័នមួយចំនួនដែលលយងី
បានចុះស្មាភ ស្និងស្ិកា រំុមានទិ្យននន័យលរញលលញស្រមាប់ឆ្ងន ២ំ០២០ ររមទងំការស្ិការស្ថវរជាវ
ជាលកខណ្ៈវទិ្យាស្ថស្រស្តរំុទន់មានទូ្យលំទូ្យោយលលីបញ្ហា លនះ ជាល តុលធវីឱ្យការការវភិាគជាមូលោា ន
រឹងដផែកលរចីនលៅលលីរ័ត៌មាន និងទិ្យននន័យដែលបានែករស្ង់លចញរីលគ ទំ្យរ័ររបស្់ស្ថា ប័ននានា ររម
ទងំបណាត ញរ័ត៌កនុងរស្ុក និងលរៅរស្ុកជាលែីម។ 

មា៉ាងលទ្យៀត លោយស្ថរដតវបិតតិកូវែី-១៩លនះលៅដតបនត និងរិបាកបា៉ា ន់ស្ថម នបានថ្ននឹងបញ្ច ប់
លរលណាឱ្យបានចាស្់ោស្់លនាះ លទ្យធផលដនការវាយតដមាផលប៉ាះពាល់លលីវសិ្័យនានាដែលមានកនុង
ការស្ិកាលនះ អាចនឹងមិនរគប់រជុងលរជាយ លោយការស្ិការបស្់លយងីរតូវបានបញ្ច ប់មុនការបាត់លៅ
វញិដនជំងឺកូវែី-១៩លនះ។ លទះជាោ៉ា ងណា រកុមការង្ករលជឿជាក់ថ្ន លទ្យធផលដនការស្ិកាលនះរិតជា
អាចចូលរមួជាធាតុចូលលោលនលោបាយកនុងករមិតមួយ ស្រមាប់រាជរោា ភិបាលក៏ែូចជាស្ថា ប័នពាក់
រ័នធនានា កនុងន័យស្ថត រលឡងីវញិនូវស្ថា នភារលស្ែាកិចចជាតិទងំមូល តាមរយៈការចូលរមួជាគំនិតនិង
ែំលណាះរស្ថយចំលពាះបញ្ហា ដែលលកីតលឡងី កនុងរូបភាររមួ ឬជាក់ោក់ណាមួយ។ 
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ជំពូក ២៖ ផលប ៉ះពាលល់លើវិសយ័លទ្យសច្រណ៍្ 

លោយស្ថរដតការផទុះលឡងីដនជំងឺកូវែី-១៩ ល យីបានឆ្ាងរាលោលលៅលស្ទីរដតរគប់របលទ្យស្
ទងំអស្់លៅជំុវញិរិភរលោក បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ោ៉ា ងធាន់ធារែល់លស្ែាកិចចរបលទ្យស្នានាលលីស្កល
លោក បូករមួទងំរបលទ្យស្កមពុជាផងដែរ។ លបីតាមកាដស្តលកាះស្នតិភារ ដែលចុះផាយកាលរីដថាទី្យ
១៨ ដខមិថុនា ឆ្ងន ២ំ០២០ លនះបានបញ្ហជ ក់ថ្ន ការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ បានបញ្ច ប់ការរកី
ចលរមីនដនលស្ែាកិចចកមពុជា ល យីលបីតាមតួលលខរីរោា ភិបាលបានគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន លស្ែាកិចចជាតិនឹងអាច
ធាា ក់ែល់ -១,៩% លៅឆ្ងន ២ំ០២០លនះ (លកាះស្នតិភារ, ២០២០)។ វបិតតិកូវតី-១៩លនះ បានលធវីឱ្យមាន
ផលប៉ាះពាល់ោ៉ា ងធាន់ធាររចួលៅល យី លៅលលវីសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ និងការែឹកជញ្ជូ ននានា និងបាននាឱំ្យ
មានការរខំានែល់ដខសស្ង្កវ ក់ផគត់ផគង់ និងបងកជាការរាងំស្ទះលៅែល់តរមូវការ ររមទងំល ូំរដនការលធវី
ែំលណី្រ ពាណិ្ជជកមម និងការវនិិលោគ ដែលជាល តុបាននាមំកនូវការរខំានលៅលលីរគប់វសិ្័យដន
ស្កមមភារលស្ែាកិចចរបស្់កមពុជា (Open Development Cambodia, 2020)។ តាមរយៈការបា៉ា ន់
របមាណ្រីការប៉ាះពាល់លនះ លគ ទ្យំរ័រ Aseantoday.com បានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន លស្ែាកិចចកមពុជា
មានលកខណ្ៈផុយរស្ួយបំផុត លោយស្ថរកមាា ងំចលករលស្ែាកិចចជាតិរឹងដផែកខាា ងំលៅលលីវសិ្័យលទ្យស្
ចរណ៍្ និងជារិលស្ស្ អនកលទ្យស្ចរណ៍្ជនជាតិចិន (Asean Today, 2020)។ 

រូបភារខាងលរកាមលនះ បង្កា ញរីការរមួចំដណ្កដនវសិ្័យលស្ែាកិចចនានាកនុងផលិតផលកនុងរស្ុក
ស្រុបរបស្់កមពុជា (GDP) ចាប់រីឆ្ងន ២ំ០១៥ ែល់ឆ្ងន ២ំ០១៩ (រូបភារទី្យ១)។ តាមរយៈរូបភារលនះ 
លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន កនុងឆ្ងន ២ំ០១៩ វសិ្័យកស្ិកមមបានចូលរមួចំដណ្កលលីផលិតផលកនុងរស្ុកស្រុប
របមាណ្ ២០,៧១%  វសិ្័យឧស្ា កមម ៣៤,២៣% និងវសិ្័យលស្វាកមមរបដ ល ៣៨,៨៥% (H. 
Plecher, 2020)។ លោយដឡក ទិ្យននន័យរបស្់លគ ទំ្យរ័រ (Knoema.com) បានបង្កា ញថ្ន កនុងឆ្ងន ំ
២០១៩កនាងលៅ វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្បានចូលរមួចំដណ្ករបមាណ្ ៣២,៧% ដនផលិតផលកនុងរស្ុក
ស្រុប និងមានការលកីនលឡងីរី១៤,៩% លៅកនុងឆ្ងន ២ំ០០០ ែល់៣២,៧% កនុងឆ្ងន ២ំ០១៩។ តាមរយៈ
អរតាកំលណី្នលនះ លបីតាមលគ ទំ្យរ័រែដែលបានបង្កក ញថ្ន វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្របស្់កមពុជាមានអរតា
កំលណី្នរបចាឆំ្ងន រំបមាណ្ ៤,៦៧% (Knoema.com) និងបានកាា យលៅជាវសិ្័យចមបងជាងលគកនុង
ការរទ្យរទ្យង់លស្ែាកិចចរបស្់របលទ្យស្កមពុជា (Knoema.com; Sovannou Pich, 2019)។ 

ជំពូក ២ 
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រូបភារទី្យ 3៖ វសិ្័យឆ្ែឹងខនងលស្ែាកិចចនានាដែលចូលរមួកនុ ងផលិតផលកនុងរស្ុករបស្់កមពុជា2 
របភរ៖ Knoema.com3 

២.១. ផលប ៉ះពាលល់លើវិសយ័លទ្យសច្រណ៍្ 
លទ្យស្ចរណ៍្ គឺជាវសិ្័យែ៏ស្ំខាន់មួយដែលចូលរមួកនុងកមាា ងំចលករលស្ែាកិចចកមពុជា ប៉ាុដនត

លោយស្ថរដតទ្យទួ្យលរងនូវការវាយរបហារខាា ងំរីការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ កនុងឆ្មាស្ទី្យ១ ដនឆ្ងន ំ
២០២០លនះ លធវីឱ្យវសិ្័យមួយលនះ មានការធាា ក់ចុះោ៉ា ងខាា ងំ។ លោយមានការរបកាស្បិទ្យនូវការលធវី
ែំលណី្រឆ្ាងរបលទ្យស្កាលរីលែីមឆ្ងន ២ំ០២០លនះ បូកផសជំាមួយនឹងតរមូវជាក់ដស្តងដនគមាា តស្ងគមជា
លែីម បានលធវីឱ្យស្កមមភារលទ្យស្ចរណ៍្កមពុជាជួបរបទ្យះនូវភារអស្កមមោ៉ា ងគំ ុគ។ លបីលទះបីជាមាន
លភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្ចាប់លផតីមចូលមកកមពុជាវញិខាះៗ កនុងអំឡុងដខកកកោ២០២០កតី ប៉ាុលនតលបីលធៀបនឹងរយៈ
លរលែូចោន កាលរីឆ្ងន ២ំ០១៩ លភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្អនតរជាតិមានការថយចុះរបមាណ្ ៩៥,៩% (Focus 
Economics, ២០២០)។ ការធាា ក់ចុះដនអនកលទ្យស្ចរទងំជាតិ និងអនតរជាតិ មិនរតឹមដតបានលធវីឱ្យ

 
2 របភរទិ្យននន័យ៖ https://www.statista.com/  
3 សូ្មរិនិតយលមីលរ័ត៌មានលមែិតកនុងលគ ទំ្យរ័រលែីមលៅកនុងឯកស្ថរលោង  
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វស័ិ្យកសិ្កមម វស័ិ្យឧស្ា កមម វស័ិ្យលស្វាកមម
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អាជីវកមមរគប់របលភទ្យទងំតូចទងំធំ ទ្យទ្យួលរងនូវផលប៉ាះពាល់ប៉ាុលណាណ ះលទ្យ ប៉ាុដនតដថមទងំជះឥទ្យធិរល
អវជិជមានែល់លស្ែាកិចចកមពុជាទងំមូលោ៉ា ងធាន់ធារផងដែរ។ កនុងមួយឆ្ងន ំៗ  វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្កមពុជា
អាចរកចំណូ្លបានោ៉ា ងលហាចណាស្់កនុងរងវង់រី៥-៦ពាន់ោនែុោា រអាលមរកិ ដែលទ្យទួ្យលបានរីលភ្ៀវ
លទ្យស្ចរជាតិ និងអនតរជាតិ។ កនុងឆ្ងន ២ំ០២០លនះ លោយស្ថររងឥទ្យធិរលដនជំងឺកូវែី-១៩ លភ្ៀវលទ្យស្ចរ
អនតរជាតិបានបាត់បង់លស្ទីរដតទងំរស្ុង ដែលលធវីឱ្យកមពុជាអាចបាត់បង់ថវកិាស្រុបរបមាណ្ ៣ពាន់
ោនែុោា រ (CPC-News, 2020; Open Development Cambodia, 2020)។ ចំដណ្កតាមស្ថរ
រ័ត៌មាន លស្រ វស្ញូ វញិបានបង្កា ញថ្ន ការបាត់បង់ចំណូ្លរីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្លៅកនុងឆ្ងន ២ំ០២០ នឹង
ឈានែល់៥ពាន់ោនែុោា រ (Fresh News, 2020)។ 

ែូចដែលបានបញ្ហជ ក់រីខាងលែីមមកថ្ន លស្ែាកិចចកមពុជារឹងដផែកខាា ងំលៅលលីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ 
ែូចលនះវបិតតិកូវែី-១៩លនះ បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់លលីវសិ្័យមួយលនះខាា ងំជាងវសិ្័យណាៗទងំអស្់។ លបី
តាមទិ្យននន័យរបស្់រកស្ួងលទ្យស្ចរណ៍្ មុនការលកីតលឡងីដនវបិតតិកូវែី លភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្អនតរជាតិ ដែល
ចូលមកទ្យស្សនារបលទ្យស្កមពុជាតាមរគប់រូបភារ មានការលកីនលឡងីគួរឱ្យកត់ស្មាគ ល ់ (លមីលរូបខាង
លរកាម)។ 

 

រូបភារទី្យ 4៖ លភ្ៀវជាតិនិងអនតរជាតិលធវីែំលណី្រទ្យស្សនាកនុងរបលទ្យស្កមពុជា (២០១៥-២០១៩) 

ឆ្ងន ២ំ០១៥ ឆ្ងន ២ំ០១៦ ឆ្ងន ២ំ០១៧ ឆ្ងន ២ំ០១៨ ឆ្ងន ២ំ០១៩
លភ្ៀវជាតិ 9,678,992 10,642,081 10,864,368 11,059,633 11,319,523
លភ្ៀវអនតរជាតិ 5,799,427 6,025,743 6,737,488 7,497,296 8,339,732
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តាមទិ្យននន័យខាងលលី លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន លភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្អនតរជាតិ ដែលចូលមកទ្យស្សនា
របលទ្យស្កមពុជាមានរបមាណ្ ៥ ៧៩៩ ៤២៧ នាក់ លៅកនុងឆ្ងន ២ំ០១៥ និងបានបនតលកីនលឡងីរ ូតែល់ 
៨ ៣៣៩ ៧៣២នាក់កនុងឆ្ងន ២ំ០១៩កនាងលៅ។ 

 

រូបភារទី្យ 5៖ អរតាកំលណី្នលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្អនតរជាតិ (២០១៥-២០១៩) 

លរកាយរីមានការផទុះលឡងីដនជំងឺកូវែី-១៩ ចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្អនតរជាតិដែលលធវីែំលណី្រមក
ទ្យស្សនារបលទ្យស្កមពុជា មានការថយចុះោ៉ា ងគំ ុគ។ លបីតាមតួលលខរបស្់រកស្ួងលទ្យស្ចរណ៍្បាន
បង្កា ញថ្ន ចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្អនតរជាតិដែលចូលមកទ្យស្សនារបលទ្យស្កមពុជារយៈលរល៩ដខ លែីមឆ្ងន ំ
២០២០លនះ មានរបមាណ្ ១ ២៤៧ ៦៨០នាក់ ថយចុះ៧១,៤% លធៀបនឹងរយៈលរលែូចោន កាលរី
ឆ្ងន ២ំ០១៩កនាងលៅ4។ ជាមួយោន នឹងការថយចុះដនលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្អនតរជាតិ កនុងរយៈលរលលនះែូចោន
កមពុជាទ្យទ្យួលបានលទ្យស្ចរកនុងរស្ុកដតរបមាណ្ ៥ ៥៦២ ៥៣១នាក់ប៉ាុលណាណ ះ ដែលតួលលខលនះបញ្ហជ ក់
រីការថយចុះរបដ ល ៣៨,២% (រកស្ួងលទ្យស្ចរណ៍្, ២០២០)។ 

លោយដឡក របស្ិនលបីលយងីរិនិតយលៅលលីចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្ ចំលពាះជាតិស្ថស្ន៍ស្ំខាន់ៗ 
កនុងរយៈលរល៩ដខ តាមជាតិស្ថស្ន៍នីមួយៗវញិ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន លបីគិតជាភាគរយ លភ្ៀវជនជាតិ
ឡាវមានការថយចុះលរចីនជាងលគ។ ទិ្យននន័យជាក់ដស្តង មានែូចតារាងខាងលរកាម៖ 

តារាងទី្យ 2៖ ទី្យផារលទ្យស្ចរណ៍្ស្ំខាន់ៗ ទងំ១០ របស្់កមពុជា 

ជាតិស្ថស្ន ៍ ចំនួនលភ្ៀវ អរតាដរបរបលួលធៀបនឹងលរលែូចោន  

 
4 សូ្មរិនិតយលមីលទិ្យននន័យលែីមលៅឧបស្មព័នធ 
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ចិន ៣០២ ៨២៦ នាក់ លស្មីនឹង២៤,៣% ដនចំនួនស្រុប ថយចុះ៨៣,៨% 
ដថ ១៨៩ ៤៤២ នាក់ លស្មីនឹង១៥,២% ដនចំនួនស្រុប ថយចុះ៣៤,២% 

លវៀតណាម ១៨០ ៧៦១ នាក់ លស្មីនឹង១៤,៥% ដនចំនួនស្រុប ថយចុះ៧១,៦% 
អាលមរកិ ៥៤ ៦៦៦ នាក់ លស្មីនឹង៤,៤% ដនចំនួនស្រុប ថយចុះ៦៩,២% 
កូលរ ៉ា ៥៤ ៤១៤ នាក់ លស្មីនឹង៤,៤% ដនចំនួនស្រុប ថយចុះ៧០,៩% 

អងល់គាស្ ៤៤ ៥៧៩ នាក់ លស្មីនឹង៣,៦% ដនចំនួនស្រុប ថយចុះ៥៩,៥% 
បារាងំ ៤២ ៥៨១ នាក់ លស្មីនឹង៣,៤% ដនចំនួនស្រុប ថយចុះ៦២,៥% 
ជប៉ាុន ៤០ ៦១៩ នាក់ លស្មីនឹង៣,៣% ដនចំនួនស្រុប ថយចុះ៧២,៨% 
ឡាវ ៣៤ ៣១៣ នាក់ លស្មីនឹង២,៨% ដនចំនួនស្រុប ថយចុះ៨៦,២% 

អាឡមឺ៉ាង ់ ២៧ ១៤០ នាក់ លស្មីនឹង២,២% ដនចំនួនស្រុប ថយចុះ៥៣,៨% 

របភរ៖ រកស្ួងលទ្យស្ចរណ៍្ 

កនុងែំណាក់កាលវបិតតិកូវែី-១៩ ចាប់រីដខលមស្ថ ែល់ដខកញ្ហា  និនាន ការលទ្យស្ចរណ៍្មានការដរប
របួលោ៉ា ងខាា ងំ ជាក់ដស្្ងលទ្យស្ចរស្រមាកលំដ កមានតមាន ៤៣,៤% លទ្យស្ចរដបបធុរកិចចនិងការទូ្យត
មាន ៥៤,៤% និងកនុងលោលបំណ្ងលផសងៗលទ្យៀតរបមាណ្ ២,៣%។ កាលរីឆ្ងន ២ំ០១៩កនាងលៅ 
លទ្យស្ចរស្រមាកលំដ កមានតមានរ ូតែល់ ៧៦,២% លទ្យស្ចរដបបធុរកិចចនិងការទូ្យតមាន ២០,៧% 
និងរបលភទ្យលផសងលទ្យៀតរបមាណ្ ៣,១%។ 

ជាមួយោន លនះ ទិ្យននន័យដែលបលញ្ចញលោយរគឹះស្ថា នអងគរ បានបង្កា ញថ្នកនុងរយៈលរល១១ដខ
ដនឆ្ងន ២ំ០២០លនះ ចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិដែលបានទិ្យញប័ណ្ណចូលទ្យស្សនារមណី្យោា ននានាកនុង
តំបន់អងគរមានចំនួនស្រុប ៣៩៩ ៧២០នាក់ ដែលចំនួនលនះថយចុះជិត ៨០% លបីលធៀបនឹងរយៈលរល
ែូចោន កាលរីឆ្ងន ២ំ០១៩។ ែូចោន ដែរ ចំណូ្លដែលទ្យទ្យួលបានរីការលក់បណ្ណចូលទ្យស្សនារមណី្យ
ោា នអងគរមានចំនួន១៨ ៦០២ ២៨៥ែុោា រ លោយមានការថយចុះជាង ៧៩,២៣% លបីលធៀបនឹងរយៈ
លរលែូចោន កាលរីឆ្ងន ២ំ០១៩កនាងលៅ។ មា៉ាងលទ្យៀត លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន លរញមួយដខវចិឆកិាលនះ កមពុ
ជាទ្យទ្យួលបានលភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិដែលបានទិ្យញប័ណ្ណចូលទ្យស្សនារមណី្យោា ននានា កនុងតំបន់អងគរ
ដតចំនួន ១២៣៥នាក់ប៉ាុលណាណ ះ ដែលតួលលខលនះ គឺជាចំនួនែ៏ទបបំផុតមួយកនុងឆ្ងន ២ំ០២០លនះ។ លភ្ៀវ
លទ្យស្ចរអនតរជាតិដែលលៅបនតែំលណី្រកមានតកនុងតំបន់អងគរ និងលខតតលស្ៀមរាបទងំមូល ភាគលរចីនគឺជា
លភ្ៀវស្ថន ក់លៅកនុងរស្ុក លភ្ៀវដែលចូលមកកនុងលោលបំណ្ងធុរកិចចដែលស្ថន ក់លៅរយៈលរលយូរ ឬលភ្ៀវ
ដែលជាប់ោងំែំលណី្រលោយស្ថរដតការតែ កលជីងលហាះល រីឆ្ាងរបលទ្យស្ជាលែីម5។ 

 
5 រកុមការង្កររំុមានតួលលខជាក់ដស្តងរីចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិដែលស្ាិតកនុងរកុមដែលបានលរៀបរាប់ទងំលនះលទ្យ។ 
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តារាងទី្យ 3៖ ចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្អនតរជាតិគិតរតឹមដខវចិឆិកាឆ្ងន ២ំ០២០ 

លទ្យស្ចរទិ្យញប័ណ្ណ ចំណូ្ល (គិតជាែុោា ) 

ចំនួនលភ្ៀវ 
លរបៀបលធៀបដខវចិឆិកា 

២០១៩ ចំណូ្ល 
លរបៀបលធៀបដខវចិឆិកា

២០១៩ 
១ ២៣៥ -៩៩,៣៦% ៥២ ៣៨០ -៩៩,៤១% 

 

ចំនួនលភ្ៀវស្រុប 
លរបៀបលធៀបលរលែូចោន  

២០១៩ ចំណូ្ល 
លរបៀបលធៀបលរលែូចោន

២០១៩ 
៣៩៩ ៧២០ -៧៩,៩៩% ១៨ ៦០២ ២៨៥ -៧៩,២៣% 

របភរទិ្យនននយ័៖ របាយការណ៍្របស្់រគឹះស្ថា នអងគរ 

លរៅរីលខតតលស្ៀមរាបដែលជាមជឈមណ្ឌ លរបមូលផតុ ំលភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិធំជាងលគរបស្់កមពុជា 
តំបន់ប៉ាូលលទ្យស្ចរណ៍្ែដទ្យលទ្យៀតក៏ទ្យទួ្យលរងនូវផលប៉ាះពាលែូ់ចោន  រោន់ដតទំ្យ ដំនការប៉ាះពាលអ់ារស្យ័
លលីស្ថា នភារជាក់ដស្តងដនស្កាត នុរលវសិ្័យដែលជំរុញលស្ែាកិចចដនតំបន់នីមួយៗ។ លខតតររះស្ី នុជា
លខតតដែលទ្យទ្យួលរងផលប៉ាះពាល់លលីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ដែលបណាត លមករីជំងឺកូវែី-១៩ខាា ងំបនាទ ប់រី
លខតតលស្ៀមរាប លោយស្ថរដតវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្លៅកនុងលខតតលនះបានលែីរតួោ៉ា ងស្ំខាន់ផងដែរលលីចរនត
លស្ែាកិចចរបស្់លខតតទងំមូល។ តាមរយៈការជួបស្មាភ ស្លោយតទ ល់ជាមួយនឹងរបធានមនទីរលទ្យស្ចរណ៍្ 
ក៏ែូចជារកុមលោលលៅែដទ្យលទ្យៀតកនុងលខតតលនះ លយងីបានលធវីការកត់ស្មាគ ល់ថ្ន ជារមួលភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរ
ជាតិដែលចូលមកលខតតររះស្ី នុកនុងលោលបណំ្ងលទ្យស្ចរណ៍្ មានការធាា ក់ចុះស្ឹងដតែល់សូ្នយភាគ
រយ លោយចំនួនដែលលៅលស្ស្ស្ល់លរចីនដតជាលភ្ៀវជនជាតិចិន និងចូលមកកនុងលោលបំណ្ងលផសង
លរៅរីលទ្យស្ចរណ៍្ ែូចជាលធវីការស្ណំ្ង់ជាលែីម។ លោយដឡក របធានមនទីរលទ្យស្ចរណ៍្លខតតបានបញ្ហជ ក់

រូបភារទី្យ 6៖ ទិ្យែាភារផាររារតីអំឡុងលរលដនការរកីរាលោលដនជមាកូឺវែី-១៩ 



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 
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បដនាមថ្ន ចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្ជនជាតិចិនបានចាប់លផតីមធាា ក់ចុះមុនការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩
លៅលទ្យៀត គឺចាប់រីការបិទ្យនូវដលបងអនឡាញកនុងអំឡុងដខស្ីហា ឆ្ងន ២ំ០១៩មកលមា៉ាះ។ 

ជាមួយនឹងផលប៉ាះពាល់លលីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្លនះ លខតតរតនគិរក៏ីទ្យទួ្យលរងនូវផលប៉ាះពាលខ់ាា ងំ 
ជារិលស្ស្ចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិ។ លោក ដង៉ាត វទូិ្យ របធានមនទីរលទ្យស្ចរណ៍្លខតតរតនគិរ ីបានឱ្យ
ែឹងថ្ន វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្កនុងលខតតលនះមានការថយចុះលរចីន ទងំលភ្ៀវជាតិ និងលភ្ៀវអនតរជាតិ។ លោយ
ដឡកលភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិ ការធាា ក់ចុះមានរ ូតែល់សូ្នយភាគរយកនុងដខខាះ និងលភ្ៀវជាតិមានការ
ថយចុះលរចីនកនុងអំឡុងលរលដនការផទុះជំងឺែំបូង ដែលរាជរោា ភិបាលបានរតឹតបតឹការលធវីែំលណី្រទងំឆ្ាង
លខតត និងឆ្ាងរបលទ្យស្មួយរយៈ។ លភ្ៀវលទ្យស្ចរកនុងរស្ុក ចាប់លផតីមលធវីែំលណី្រមកទ្យស្សនាតាមរមមណី្យ
ោា ននានាកនុងលខតតវញិ កនុងអំឡុងលរលបុណ្យភជុ ំបិណ្យ និងការឈប់ស្ងបុណ្យចូលឆ្ងន ដំខមរប៉ាុលណាណ ះ6។ 
កនុងរូបភាររមួ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន ការធាា ក់ចុះដនលភ្ៀវលនះលកីតមានលរចីនជាងលគ គឺលៅលខតតលស្ៀមរាប 
និងលខតតររះស្ី នុ លោយស្ថរដតលខតតទងំរីលនះ វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្រឹងដផែកខាា ងំលៅលលីលភ្ៀវរីលរៅ
របលទ្យស្។ លោយដឡកលខតតលផសងលទ្យៀតែូចជា លខតតបាត់ែំបង កំរត និងកំរង់ចាមជាលែីម ដែលវសិ្័យ
លទ្យស្ចរណ៍្រឹងដផែកលរចីនលៅលលីលទ្យស្ចរកនុងរស្ុក ផលប៉ាះពាល់លនះមានលកខណ្ៈធូររស្ថលជាង និង
មាននិនាន ការរបលស្ីរលឡងី លោយស្ថរលភ្ៀវកនុងរស្ុកចាប់លផតីមលធវីែំលណី្រលទ្យស្ចរលឡងីវញិ។  

ជាមួយោន លនះ លបីតាមរបាយការណ៍្បឋមរបស្់មនទីរលទ្យស្ចរណ៍្រាជធានីលខតតនានា បានឲ្យែឹង
ថ្ន លភ្ៀវលទ្យស្ចរដែលបានលធវីែំលណី្រកមានតលៅតាមលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្នានាទូ្យទងំរបលទ្យស្ កនុងរយៈ
លរល៣ដថាដនការឈប់ស្រមាកបុណ្យភជុ ំបិណ្យ (១៦-១៨ ដខកញ្ហា ឆ្ងន ២ំ០២០) មានចំនួនរបមាណ្ ១ 
១១២ ៤០៣ នាក់។ របាយការណ៍្ែដែលបានបញ្ហជ ក់ថ្ន កនុងចំលណាមលភ្ៀវលទ្យស្ចរជាង១ោននាក់ 
ដែលបានលធវីែំលណី្រកមានត រមួមានលភ្ៀវជាតិមានចំនួនរបមាណ្ ១ ១០៥ ៦១១ នាក់ និងលភ្ៀវអនតរ
ជាតិមានរបមាណ្ ៦ ៧៩២នាក់ (លស្ង បារាងំ, ២០២០)។ លខតតដែលទ្យទួ្យលបានលភ្ៀវលទ្យស្ចរលរចីន 
រមួមាន៖ 

តារាងទី្យ 4៖ លភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្ដែលលធវីែំលណី្រកំស្ថនតកនុងអំឡុងបុណ្យភជុ ំបុណ្យឆ្ងន ២ំ០២០ 

លខតត ចំនួនលភ្ៀវ  លខតត ចំនួនលភ្ៀវ 
លខតតបាតែំ់បង ១៣៤ ៤៤០នាក់  លខតតលពាធិ៍ស្ថត់ ៧២ ៣៨៩នាក់ 
លខតតលស្ៀមរាប ១២២ ៣៧០នាក់  លខតតររះស្ី នុ ៦៥ ៨២៥នាក់ 
លខតតកំរត ៩៤ ៤៧៩ នាក់  លខតតដកប ៦៨ ០៥៤នាក់ 
លខតតកំរងឆ់្ងន ងំ ៨៥ ៥៩៧ នាក់  លខតតកណាត ល ៦២ ៧៤១នាក់ 

 
6 សូ្មបញ្ហជ ក់ថ្ន ការជួបស្មាភ ស្លោករបធានមនទីរលទ្យស្ចរណ៍្គឺលធវីលឡងីលៅមុនបុណ្យអំុទូ្យក ែូចលនះរ័ត៌មានដែលទ្យទួ្យល
បានរំុបានរគបែណ្ត ប់លលីចំនួនលភ្ៀវដែលលធវីែំលណី្រលទ្យស្ចរកនុងអំឡុងលរលឈប់ស្រមាកបុណ្យអំុទូ្យកលនាះលឡីយ។ 



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 
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លោយដឡកកនុងអំឡុងលរលដថាឈប់ស្រមាករិធីបុណ្យអំុទូ្យក រយៈលរល៤ដថាកាលរីចុងដខតុោ 
និងលែីមដខវចិឆិកាកនាងលៅ ចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរដែលបានលធវីែំលណី្រកមានតទូ្យទងំរបលទ្យស្កមពុជា មាន
របមាណ្ជាង៦៤មឺុននាក់ លោយកនុងលនាះ លខតតលស្ៀមរាបទ្យទួ្យលបានលភ្ៀវលទ្យស្ចរលរចីនជាងលគ រ ូត
ែល់១៦មឺុននាក់ (  ុន ឌី្ណូ្, ២០២០)។ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន លទ្យស្ចរណ៍្កនុងរស្ុករបមាណ្៣-៤ 
ដខចុងលរកាយហាក់មានស្កមមភារលឡងីវញិខាះៗ ដែលលធវីឱ្យស្ថា នភារលទ្យស្ចរណ៍្កនុងលខតតមួយចំនួន 
ទ្យទួ្យលបានភាររបលស្ីរបនតិចមតងៗ ប៉ាុដនតបានធាា ក់ចុះបនតិចលៅវញិលោយស្ថរដតររឹតតិការណ៍្កូវែី-១៩
ចំនួនរីរដែលរាជរោា ភិបាលបានោក់លឈាម ះថ្ន ររឹតតិការណ៍្៣វចិឆិកា និងររឹតតិការណ៍្២៨វចិឆិកា ដែល
លទី្យបនឹងលកីតលឡងីនាលរលថមីៗលនះ។  

២.២. បញ្ហា ទ្បឈមកនងុ្វិសយ័លទ្យសច្រណ៍្ 
លបីតាមការឱ្យែឹងរបស្់រកុមលោលលៅមួយចំនួនដែលជាមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជាអនក

របកបការង្ករ និងអាជីវកមមនានាលៅកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ រកុមការង្ករគលរមាងបានលធវីការស្ននិោា នថ្ន 
មុនលរលមានការផទុះលឡងីដនជំងឺកូវែី-១៩ វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្លៅកមពុជាបានចាប់លផតីមមានការប៉ាះទ្យងគិច
បនតិចបនតួចរចួល យីជារិលស្ស្ការថយចុះដនលភ្ៀវជនជាតិចិន។  ការប៉ាះពាល់លនះ លោយស្ថរដតបញ្ហា
របឈមមួយចំនួនទក់ទ្យងនឹង លស្វាលទ្យស្ចរណ៍្ Zero Package និងការបាត់បង់ទំ្យនុកចិតតរីស្ំណាក់
លភ្ៀវលោយស្ថរការចរាចរដនវតាុអនុស្ាវរយីដ៍កាងកាា យលលីទី្យផារ ឬទំ្យនិញដែលមានតដមាខពស្ជ់ាងធមមតា
ជាលែីម។ លោយដឡករែាមស្រនតីរកស្ួងលទ្យស្ចរណ៍្ក៏បានោរំទ្យដែរថ្ន “លស្វាលទ្យស្ចរណ៍្ Zero Package 
Tour” រិតជាបានចូលរមួកនុងការលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ែល់វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្របស្់កមពុជា ក៏ែូចជាបំតា ញលករ តី៍
លឈាម ះកមពុជាកនុងវសិ្័យលនះផងដែរ (Sheith Khidhir, ២០១៩; ចាន់ មងគល, ២០១៩)។ លទ្យធផលដន
ការស្ិកាលនះបង្កា ញថ្ន កនុងបរបិទ្យទូ្យលៅ លៅវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្កមពុជាកំរុងជួបរបទ្យះនូវបញ្ហា របឈមច
មបងៗមួយចំនួន ដែលបញ្ហា ទងំលនះក៏បានចូលរមួមួយចំដណ្កផងដែរ កនុងការបង្កែ ក់នូវការរកីចលរមីន
ដនវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ជាតិ។ តាមរយៈការរស្ថវរជាវលនះ រកុមការង្ករគលរមាង អាចលធវីការកំណ្ត់នូវបញ្ហា
របឈមដែលលកីតមានកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្កមពុជាែូចខាងលរកាម៖ 

ក) កង្វ៉ះលោលលៅលទ្យសច្រណ៍្ 

កមពុជាជារបលទ្យស្មួយស្ាិតលៅកនុងតំបន់អាសុ្អីាលគនយ ៍ ដែលស្មបូរលៅលោយស្មបតតិធមមជាតិ 
របាស្ថទ្យបុរាណ្ ររមទងំធនធានលផសងៗលទ្យៀតដែលបលរមីឱ្យវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ជាតិ។ លទះជាោ៉ា ង
ណា តាមការស្មាភ ស្រកុមលោលលៅដែលលធវីការ និងរបកបអាជីវកមមកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្លនះ លយងី
អាចកំណ្ត់បានថ្ន របលទ្យស្លយងីមានកងវះខាតនូវលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ដែលមានលកខណ្ៈចរមុះលៅ
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តាមតំបន់ប៉ាូលលទ្យស្ចរណ៍្នីមួយៗ។ ជាឧទ រណ៍្ កនុងលខតតលស្ៀមរាប លយងីស្មបូរលៅលោយរបាស្ថទ្យ
បុរាណ្ និងរមណី្យោា នលទ្យស្ចរណ៍្ដបបធមមជាតិមួយចំនួន ក៏ប៉ាុដនត លយងីរំុមានលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្
ដបបដកដចន ធមមជាតិដកដចនជាលែីម លែីមបបំីលរញតរមូវការរបស្់លភ្ៀវបានលនាះលទ្យ។ កងវះខាតនូវរមណី្យ
ោា នដបបចរមុះលនះ ជារិលស្ស្កនុងតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្ដតមួយ លធវីឱ្យលយងីរំុមានលទ្យធភារលរញលលញកនុង
ការទក់ទញលភ្ៀវលទ្យស្ចរឱ្យមកលធវីែំលណី្រកមានត ឬស្ថន ក់លៅកនុងតំបន់ដតមួយលនះបានលរចីនដថា។ 
តួោ៉ា ង ស្រមាប់លខតតលស្ៀមរាប លភ្ៀវលទ្យស្ចរខាះមកលលងរតឹមមួយដថា ឬមួយដថាកនាះ បនាទ ប់មកលគបនត
ែំលណី្រលៅកមានតលៅតំបន់លផសង ឬអាចចាកលចញលៅរបលទ្យស្ជិតខាងលយងី លោយបនតស្ថន ក់លៅទី្យលនាះ
រយៈលរលយូរជាង។ បដនាមរីលលីកងវះខាតលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ថមីៗ លយងីក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន លោលលៅ
លទ្យស្ចរណ៍្ដែលមានរស្ថប់ ល យីក៏រំុមានការលរៀបចំឱ្យថមី ដបាក លែីមបទីក់ទញលភ្ៀវឱ្យរតឡប់មកទ្យ
ស្សនារបលទ្យស្លយងីមតងល យីមតងលទ្យៀតបានលនាះដែរ។ 

ខ) កង្វ៉ះមគគុលទ្យសកល៍ទ្យសច្រណ៍្ 

មគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជារបធាន និងអនុរបធានមនទីរលទ្យស្ចរណ៍្លៅតាមបណាត លខតត
លោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ទងំឡាយបានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន បញ្ហា កងវះខាតមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ដែល
មានគុណ្ភារ គឺជាបញ្ហា ធំមួយរបស្់ជាតិ ជារិលស្ស្លៅតំបន់ប៉ាូលលទ្យស្ចរណ៍្ដប៉ាកឦស្ថន។ បញ្ហា
របឈមដែលទក់ទ្យងនឹងមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្លនះ មានែូចខាងលរកាម៖ 

o កងវះមគគុលទ្យទស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ដែលមានគុណ្ភារ មានចំលណ្ះចាស្ោ់ស្់ទក់ទ្យងនឹងវបបធម៌ 
តំបន់ភូមិស្ថស្រស្ត និងរបវតតិស្ថស្រស្តរបស្់ខាួន។ 

o កងវះមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ដែលអាចផតល់លស្វាកមមែល់លភ្ៀវលោយភារកក់លៅត  ដែលបញ្ហា លនះ
លកីតមានលរចីនជាងលគកនុងចំលណាមមគគុលទ្យស្ក៍ភាស្ថចិន។ 

o មានករណី្មគគុលទ្យស្ក៍លធវីការលកងរបវញ័្ាលភ្ៀវបរលទ្យស្លកីតលឡងី តាមរយៈរូបភារជូនលភ្ៀវលៅ
ទិ្យញវតាុអនុស្ាវរយីដ៍កាងកាា យ ឬចូលហាងដែលមានតដមាដថាៗជាលែីម 

លោក ដង៉ាត រិទូ្យ របធានមនទីរលទ្យស្ចរណ៍្លខតតរតនគិរ ី ក៏បានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ផងដែរថ្ន លៅ
កនុងលខតតរបស្់ោត់ រំុទន់មានមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ដែលមានករមិតចំលណ្ះែឹង បទ្យរិលស្ថធន៍ និង
ឆ្ាងកាត់ការបណ្តុ ះបណាត លតាមដបបស្តង់ោរបលចចកលទ្យស្លៅលឡយីលទ្យ។  
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រូបភារទី្យ 7៖ កិចចស្មាភ ស្លោក ដង៉ាត រិទូ្យ របធានមនទីរលទ្យស្ចរណ៍្លខតតរតនៈគិរ ី

លោកបានបញ្ហជ ក់បដនាមលទ្យៀតថ្ន លោយស្ថរដតតរមូវការជាក់ដស្តងដនការលកីនលឡងីដនលភ្ៀវ
លទ្យស្ចរអនតរជាតិ មគគុលទ្យស្ក៍ដែលមានរស្ថប់ គឺជារបជាជនមូលោា នដែលមានចំលណ្ះែឹងបនតិចបនតួច 
ជារិលស្ស្ លលីវបបធម៌ អរយិធម៌ និងរបវតតិទី្យតាងំភូមិស្ថស្រស្តនានាជាលែីម។ មគគុលទ្យស្ក៍ទងំលនាះរំុបាន
ទ្យទួ្យលការបណ្តុ ះបណាត លចាស្ោ់ស្ ់និងរំុបានស្ិកាសុ្ីជលរៅខាា ងំលៅលលីវបបធម៌ដខមរ ឬជនជាតិលែីម
ភាគតិចលៅតាមតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្នានា ររមទងំស្មតាភារដផនកភាស្ថបរលទ្យស្កនុងការទ្យំនាក់ទ្យំនងជា
មួយលភ្ៀវបរលទ្យស្ក៏លៅមានករមិតផងដែរ។ 

ជាមួយនឹងចំណុ្ចខវះខាតទងំលនះ រកុមលោលលៅដែលលធវីការកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្តាមរកុម
  ុនរបតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួន ក៏ែូចជាមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្តទ ល ់ បានលធវីការស្ងកត់ធាន់ថ្ន 
ឬស្គល់ដនបញ្ហា ទងំលនះ លកីតលឡងីលោយស្ថរដតកតាត រីរធំៗគឺ៖ 

o ទី្យមួយ កមមវធីិបណ្តុ ះបណាត លមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្របស្់រកស្ួង រំុមានស្តង់ោរចាស្់
ោស្់ ដែលខាឹមស្ថរលមលរៀនមួយចំនួន មានការដរបរបួលលៅតាមរគូបណ្តុ ះបណាត ល ជា
រិលស្ស្ខាឹមស្ថរលមលរៀនទក់ទ្យងនឹងរបវតតិស្ថស្រស្ត វបបធម៌ របវតតិ ឬលរឿងលររងទក់ទ្យងនឹង
លោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួន។ ឧទ រណ៍្ ខាឹមស្ថររបវតតិស្ថស្រស្ត និងវបបធម៌ទក់ទ្យងនឹង
តំបន់លទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួនលៅតាមបណាត លខតតនានា មានការបករស្ថយលផសងៗោន លៅតាម
រគូបណ្តុ ះបណាត លមាន ក់ៗ ដែលលធវីឱ្យមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្កនុងជំនាន់ខុស្ោន  អាចបក
រស្ថយខុស្ោន ខាះលៅកាន់លភ្ៀវផងដែរ។ 

o ទី្យរីរ ការរគប់រគង និងរតួតរិនិតយរកមស្ីលធម៌ និងការអនុវតតការង្ករកនុងនាមជាមគគុលទ្យស្ក៍
លទ្យស្ចរណ៍្មានការធូររលុងលរចីន ទងំរីស្ណំាក់រកុម  ុនដែលលរបីរបាស្់មគគុលទ្យស្ក៍ ក៏
ែូចជាអាជ្ាធរទ្យទួ្យលបនទុកតទ ល់។ 
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គ) ខវ៉ះភាពទាកទ់ាញលលើលសវាកមមលទ្យសច្រណ៍្ 

ចំលពាះចំណុ្ចលនះ លយងីចង់ស្ំលៅែល់លស្វាកមមលទ្យស្ចរណ៍្បដនាម ដែលលរៀបចំលឡងីលែីមបទីក់
ទញលភ្ៀវលទ្យស្ចរ ែូចជាការបលងកីតឱ្យមានលស្វាកមមជិះសុ្ីកាូ ជិះទូ្យកកមានតកនុងតំបន់កស្ណិ្អងគរ ការ
ជិះកស្រនតក ឬបាឡុងលែីមបទី្យស្សនាតាមតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្នានា។ ជាក់ដស្តង លយងីមានស្កមមភារទងំ
លនះខាះៗកនុងលខតតលស្ៀមរាប លបីលទះបីជារំុទន់ស្មបូរដបបក៏លោយចុះ ក៏ប៉ាុដនតលៅតាមតំបន់លផសងលទ្យៀត 
រំុទន់មានការលរៀបឱ្យមានការកមានតដបបលនះឱ្យបានលរចីនលៅលឡយីលទ្យ។ បដនាមរីលលីលនះ វសិ្័យ
លទ្យស្ចរណ៍្កមពុជាក៏ខវះភារទក់ទញកនុងការលធវីឱ្យលភ្ៀវអាចស្ថន ក់លៅបានយូរ តាមរយៈកមមវធីិដបប
ស្ងគម និងវបបធម៌ (Social & Cultural Events/Festival) លៅតាម រស្ុក លខតតនានា ក៏ែូចជាតំបន់
ប៉ាូលលទ្យស្ចរណ៍្ធំៗជាលែីម។ មគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជារកុមលោលលៅលផសងលទ្យៀតបានបញ្ហជ ក់
របាប់ថ្ន លភ្ៀវលទ្យស្ចរបរលទ្យស្ជាលរចីនដែលមកកមានតកនុងរបលទ្យស្កមពុជា ដតងដតតែូញដតែរថ្ន រួកលគរំុ
មានឱ្កាស្បានស្ិកាដស្វងយល់រីវបបធម៌ របដរណី្ និងការរស្់លៅរបស្់របជារលរែាលៅតាមទី្យ
ជនបទ្យ ឬតាមតំបន់ជនជាតិភាគតិចជាលែីម លោយស្ថរដតលយងីរំុមានការលរៀបចជំាលស្វាកមម
លទ្យស្ចរណ៍្ ឬស្កមមភារស្ងគម-វបបធម៌ លែីមបបីង្កា ញ និងផសរវផាយរីវបបធម៌ និងការរស្់លៅរបស្់
របជាជនកមពុជាឱ្យបានទូ្យលំទូ្យោយែល់រួកលគ។ លភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិជាលរចីន ចង់មានឱ្កាស្លោយ
តទ ល់កនុងការចូលរមួ លលងកមានតស្បាយកនុងស្កមមភារស្ងគមណាមួយដែលអាចឆ្ាុះបញ្ហច ងំរីវបបធម៌ 
និងការរស្់លៅរបស្់របជារលរែាកមពុជា។ 

ឃ) កង្វ៉ះខាត្ការលរៀបច្ំរមណី្យដ្ឋឋ ៃ 

លរៅរីកងវះនូវលស្វាកមមនានា ដែលអាចទក់ទញលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្ែូចដែលបានលរៀបរាប់ខាង
លលី លគក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន លៅតាមរមណី្យោា នជាលរចីនកនុងរបលទ្យស្កមពុជារំុទន់មានការលរៀបចំឱ្យមាន
ភារទក់ទញ និងបលងកីតនូវអារមមណ៍្វជិជមានចំលពាះលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្។ ជាក់ដស្តង លៅតាមែងផាូវ និង
បរលិវណ្នានាលៅតាមតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្ជាលរចីន ខវះការលរៀបចំ ឬតុបដតងឱ្យមានស្រមស្់ទក់ទញ ខវះ
ការលរៀបចំឱ្យមានជាបាង់ស្រមាប់ផតិតយករូបភារអនុស្ាវរយីជ៍ាលែីម។ លែីមបបីលងកីននូវភារទក់ទញ 
កមពុជារតូវវនិិលោគលៅលលីការលរៀបចំរមណី្យោា នរបស្់ខាួនឱ្យបានស្ថែ ត មានបាង់ចាប់រូបភារនានា ែូច
ជាលៅតាមតំបន់របាស្ថទ្យជាលែីម។ 

ង្) អនាម័យ សណ្តត បធ់្នន ប ់ៃងិ្សវុត្ាភិាព 

លយងីស្លងកតលឃញីថ្នបញ្ហា ស្ណាា ប់ធាន ប់ អនាម័យ និងស្នតសុិ្ខលៅតាមលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្
នីមួយៗ លៅដតជាបញ្ហា លចាទ្យស្រមាប់កមពុជា។ ជាក់ដស្តង លៅតាមរមណី្យោា ន ឬលោលលៅកមានតជា
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លរចីនកនុងរបលទ្យស្កមពុជាមានការលចាលស្ំរាមពាស្វាលពាស្កាល ខវះអនាម័យ និងរំុមានធុងស្ំរាម
លែីមបទុី្យកោក់ឱ្យបាន មត់ចត់។ លោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ភាគលរចីន រំុមានការលរៀបចំបងគន់ស្ថរធាណ្ៈឱ្យ
បានរគប់រោន់ ឬស្មរស្បតាមនិោមអនាម័យ។ លោយដឡកលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ខាះលទ្យៀត មានការ
លរៀបចំដែរ ប៉ាុដនតមានចំនួនតិច និងលរលខាះលភ្ៀវលទ្យស្ចររតូវលធវីែំលណី្រឆ្ងា យ ឬរតឡប់មកលែីមផាូវវញិ
លែីមបអីាចលរបីរបាស្់បងគន់អនាម័យបាន។ លរៅរីបញ្ហា អនាម័យ លយងីក៏ស្លងកតលឃញីមានរូបភារមួយ
ចំនួនដែលអាចលធវីឱ្យប៉ាះពាល់អារមមណ៍្របស្់លភ្ៀវកនុងការលែីរកមានតផងដែរ។ រូបភារអវជិជមានទងំលនាះ
មានែូចជា ការលរៀបចំឱ្យមានអាស្នៈដបបស្ថស្នាលរចីនលរក7 ការបលណាត យឱ្យមានអនកសុ្ំទនលៅតាម
រមណី្យោា ន ឬតាមជលណ្តី រលឡងីតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួនជាលែីម។ 

លោយដឡក បញ្ហា សុ្ខសុ្វតាិភារលៅតាមតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្នានាកនុងរបទ្យស្កមពុជា លៅដតជា
បញ្ហា លចាទ្យ លបីលទះបីជាតំបន់មួយចំនួន រិតជាមានការរកាស្នតិសុ្ខ ឬសុ្វតាិភារជូនលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្
បានលរចីនក៏លោយចុះ។ លបីតាមការស្ថកស្ួររបតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្ មគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជា
របជារលរែាដែលរបកបមុខរបរលៅកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ បញ្ហា សុ្វតាិភារតាមតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្កមពុជា 
លកីតលឡងីកនុងរូបភារជាលរចីន ែូចជា៖ 

o លចារកមមលួចរទ្យរយស្មបតតិលភ្ៀវលៅតាមតំបន់កមានតនានា (មាត់ស្មុរទ្យ តាមផារ និង
តំបន់របជំុជនមួយចំនួនលទ្យៀត) 

o លចារឆ្ក់កាបូបតាមោនតជំនិះនានា ដែលលធវីឱ្យលភ្ៀវជាតិនិងអនតរជាតិ ជួបលរោះថ្នន ក់
ជាញឹកញាប់ និងខាះឈានលៅែល់បាត់បង់ជីវតិក៏មាន។ 

ច្) អំលពើលកង្ទ្បវ័ញ្ចលលើល្ញៀវ 

ចាប់តាងំរីមានការោក់ឱ្យមានកញ្ច ប់លស្វាតដមាសូ្នយ (Zero Package Tour) មក លគលឃញី
មានអំលរីលកងរបវញ័្ច លកីតលឡងីលរចីនចំលពាះលភ្ៀវលទ្យស្ចរ ជារិលស្ស្លភ្ៀវជនជាតិចិនតាមរូបភារែូចជា 
ការលក់ទំ្យនិញដថាលលីស្តដមាជាក់ដស្តង២-៣ែង ការលក់ផលិតផលដកាងកាា យ ការជំរុញឱ្យលភ្ៀវទិ្យញ
ផលិតផលដែលលភ្ៀវមិនចង់ទិ្យញជាលែីម។ ជាក់ដស្តង លៅកនុងកញ្ច ប់លស្វាលទ្យស្ចរណ៍្ដបបលនះ បាន
កំណ្ត់ថ្ន លភ្ៀវមិនចាបំាច់ចំណាយលៅលលីកញ្ច ប់លទ្យស្ចរណ៍្ ប៉ាុដនតរតូវលែីរផារ ឬទិ្យញទំ្យនិញលៅតាម
ហាងដែលមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ទងំឡាយបាននាលំៅ។ របធានស្មាគមន៍មគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្
មួយកនុងលខតតលស្ៀមរាប ក៏ែូចជារកុមលោលលៅែដទ្យលទ្យៀត បានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន ភាគលរចីនដនហាង
លក់ទំ្យនិញទងំលនាះមានមាច ស្់ជាជនជាតិចិន និងជាទូ្យលៅមានការរតូវរ ៉ាូវោន ជាមួយរកុម  ុនលទ្យស្ចរណ៍្ 

 
7 លបីតាមបទ្យរិលស្ថធន៍រកុមរស្ថវរជាវតទ ល់ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន លៅតាមរមណី្យោា នមួយចំនួន ការលរៀបចំដបបលនះមាន
ចំនូនលកីនលឡងីខាះៗ លបីលធៀបនឹងលរលមុន។ 
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ររមទងំមគគុលទ្យស្ក៍ភាស្ថចិន លែីមបលីរៀបចំលស្វាលទ្យស្ចរណ៍្របលភទ្យលនះ និងបលងកីតឱ្យមានអំលរីលកង
របវញ័្ចនានាលៅលលីលភ្ៀវដែលជាជនជាតិចិនជារិលស្ស្។ មានករណី្ខាះ រកុម  ុនលទ្យស្ចរណ៍្នានា
ដែលលរៀបចំនូវកញ្ចប់លស្វាកមមលទ្យស្ចរណ៍្តដមាសូ្នយ មានមាច ស្់ ឬលៅដកដតមួយ ជាមួយនឹងហាងលក់
ទំ្យនិញ លភាជនីយោា ន ឬផទះស្ំណាក់ជាលែីម។ 

ឆ) បញ្ហា សណំុំ្លខិិត្ទ្យិដ្ឋឋ ការ 

តាមរយៈការស្មាភ ស្ជាមួយមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ និងមាច ស្់របតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្ជាលរចីន 
លយងីរកលឃញីថ្ន ភារមិនរបរកតីលៅតាមរចកលចញចូលរបលទ្យស្ជាលរចីនលៅដតជាបញ្ហា លចាទ្យ ល យី
បញ្ហា លទ្យៀតលស្ថត លកីតលឡងីលរកាមរូបភារែូចជា៖ 

o ការសុ្ំកដរមលរៅផាូវការរីមស្រនតីអលនាត របលវស្ន៍លែីមបសី្រមួលដបបបទ្យឯកស្ថរឱ្យបានកាន់ដតឆ្ងប់
រ ័ស្ជាងមុន។ 

o បញ្ជ ររតួតរិនិតយមានចំនួនតិចលធវីឱ្យលំ ូរដនការរតួតរិនិតយយតឺ ល យីលភ្ៀវមួយចំនួនរតូវ
ចំណាយលរលរង់ចាទំ្យទួ្យលលស្វាកមមយូរជាលែីម។ 

o របរ័នធរតួតរិនិតយលៅតាមរចកររំដែន ររោនយនតលហាះជាលែីម មានភារស្មុគស្ថម ញ និងបងក
ការលំបាកែល់លភ្ៀវ។ 

ជ) ច្មាា យៃិង្ស្ថា ៃភាពផែូវគមនាគមៃ ៍

លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន ចមាា យរីប៉ាូលលទ្យស្ចរណ៍្មួយ លៅប៉ាូលលទ្យស្ចរណ៍្មួយលទ្យៀត (ប៉ាូលធំៗ
ទងំបួន) មានរយៈចមាា យឆ្ងា យគឺជាបញ្ហា របឈមមួយដែរ ជារិលស្ស្ស្រមាប់លភ្ៀវដែលមានលរលមក
កំស្ថនតកនុងរយៈលរលខាី។ លោយស្ថរដតចមាា យផាូវលធវីែំលណី្រឆ្ងា យ និងជារិលស្ស្ស្ថា នភារផាូវមានការ
រិបាក លធវីឱ្យការលធវីែំលណី្រលទ្យស្ចរណ៍្រតូវចំណាយលរលលរចីន ដែលលធវីឱ្យលភ្ៀវលទ្យស្ចរជាលរចីន រំុអាច
លធវីែំលណី្រកំស្ថនតលៅតាមតំបន់លោលលៅនានាតាមប៉ាូលលទ្យស្ចរណ៍្លផសងៗបាន។ បដនាមរីលលីលនះ 
ស្ថា នភារផាូវនានាលៅកាន់រមណី្យោា នមួយចំនួនតាមប៉ាូលនីមួយៗ ក៏មានស្ភាររិបាកកនុងការលធវី
ែំលណី្រ ដែលលនះជាបញ្ហា របឈមខាា ងំមួយកនុងការទក់ទញលភ្ៀវឱ្យមកទ្យស្សនាមតងល យីមតងលទ្យៀត។ 
ជាក់ដស្តង ផាូវមួយចំនួនលៅតាមរបាស្ថទ្យនានារបស្់លយងី មានស្ថា នភាររិបាកកនុងការលធវីែំលណី្រ 
កដនាងខាះលទ្យៀត ផាូវមានការែក់ទឹ្យក ភក់រជាលំៅរែូវវស្ា ដែលជាលរឿយៗលធវីឱ្យមានការរបឡាក់របឡូស្
លលីស្លមាៀកបំពាក់របស្់លភ្ៀវដែលមកលលងកមានតជាលែីម។  
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ឈ) កង្វ៉ះការផសពវផាយលៅលទ្ៅទ្បលទ្យស 

តាមរយៈការស្មាភ ស្ជាមួយរបតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជាមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្លៅតាម
ប៉ាូលទងំ៤ និងលខតតមួយចំនួនលទ្យៀត ជាលទ្យធផល លយងីអាចស្ននិោា នបានបង្កា ញថ្ន កមពុជារំុសូ្វមាន
ស្កមមភារផសរវផាយរីលទ្យស្ចរណ៍្ជាតិ ក៏ែូចជាលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្នានាឱ្យបានទូ្យលទូំ្យោយលៅ
លរៅរបលទ្យស្។ ការដែលរំុសូ្វមានស្កមមភារផសរវផាយនានារីកមពុជា ក៏អាចជាកតាត រាងំស្ទះមួយផង
ដែរែល់ការអភិវឌ្ឍ និងភាររកីចលរមីនលលីវសិ្យ័លនះ។ ជាក់ដស្តង រកុមលោលលៅដែលបានចូលរមួកនុង
ការស្ិកាបានបញ្ហជ ក់ថ្ន លភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិ ដែលមកទ្យទ្យួលលស្វាកមមរបស្់ោត ់ រំុទ្យទ្យួលបាន
រ័ត៌មានលរចីនរីកមពុជា ែូចរបលទ្យស្ជិតខាងរបស្់លយងី ដែលរបលទ្យស្លគមានភារស្កមមទងំលៅកនុង
របលទ្យស្និងលរៅរបលទ្យស្លលីកិចចការង្ករផសរវផាយរីលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ ស្កមមភារលទ្យស្ចរណ៍្ ររម
ទងំវបបធម៌របស្់ជាតិលគ កនុងលោលបំណ្ងទក់ទញលភ្ៀវបរលទ្យស្ឱ្យបានកាន់ដតលរចីន។ ជាការរិត ជន
ជាតិបរលទ្យស្ជាលរចីនរំុសូ្វស្ថគ ល់កមពុជា ល យីលបីស្ថគ ល់ ក៏លោយស្ថរដតលយងីមានអងគរវតតប៉ាុលណាណ ះ ប៉ាុដនត
លភ្ៀវទងំលនាះ រំុទ្យទ្យួលបានរ័ត៌មានរគប់រោន់ទក់ទ្យងនឹងលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ តំបន់លទ្យស្ចរណ៍្ វបប
ធម៌ ឬស្កមមភារលទ្យស្ចរណ៍្ដែលមានលកខណ្ៈរិលស្ស្ លែីមបទីក់ទញរួកលគលនាះលទ្យ។ 
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ជំពូក ៣៖ ផលប ៉ះពាលល់លើវិសយ័អច្លៃទ្ទ្យពយ 

វសិ្័យអចលនរទ្យរយបានលែីរតួោ៉ា ងស្ំខាន់កនុងការជំរុញកំលណី្នលស្ែាកិចចកមពុជា កនុងរយៈលរល
ជាង២ទ្យស្សវតសរចុ៍ងលរកាយលនះ។ លគស្លងកតលឃញីថ្ន កំលណី្នដនតរមូវការអចលនរទ្យរយរគប់របលភទ្យ
លៅកមពុជា ដស្តងលចញលរកាមល តុផលមួយចំនួនែូចជា (១) កំលណី្នរបជាជនលៅតាមទី្យរកុង និង
តំបន់ទី្យរបជំុជននានា (២) ការលធវីចំណាករស្ុករបស្់រលរែាកមពុជា មកទី្យរកុងលរកាមរូបភារដស្វងរកឱ្
កាស្ការង្ករ មុខរបរ និងស្ិកាជាលែីម និង (៣) កំលណី្នដនវនិិលោគិនបរលទ្យស្ជាលែីម។ កតាត ទងំលនះ 
មិនរតឹមដតលធវីឱ្យតរមូវការអចលនរទ្យរយលៅកមពុជាមានការលកីនលឡងីប៉ាុលណាណ ះលទ្យ ដថមទងំលធវីឱ្យតដមា
របស្់វា លៅតាមតំបន់ខាះ លខតតខាះ មានការលកីនលឡងីោ៉ា ងគំ ុគ។ លទះជាោ៉ា ងណា លរកាយរីការលកីត
មាននូវការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ វសិ្័យអចលនរទ្យរយកមពុជា ក៏មិនខុស្រីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ឬវ ិ
ស្័យលផសងៗលទ្យៀត បានទ្យទ្យួលរងនូវផលប៉ាះពាល់ែូចោន  រោន់ដតទ្យំ ដំនការប៉ាះពាល់មានលកខណ្ៈធូរ
រស្ថលជាងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្។ តាមការវភិាគលៅលលីរ័ត៌មាន ក៏ែូចជាទិ្យននន័យនានាដែលទ្យទួ្យលបានរី
រកុមលោលលៅដែលបានចូលរមួកនុងការស្ិកាលនះ រកុមការង្ករគលរមាងលយងីមានការរិបាកកនុងការ
កំណ្ត់រីទំ្យ ដំនផលប៉ាះពាល ់ លោយស្ថរដតលកីតមានរូបភាររីរោ៉ា ងលចញរីរបភររ័ត៌មានដែលលយងី
ទ្យទ្យួលបាន។ 

រូបភារទី្យមួយដែលលយងីទ្យទួ្យលបានរីរកុមលោលលៅដែលជាភាន ក់ង្ករអចលនរទ្យរយ (ទងំជា
បុគគលិករកុម  ុន ក៏ែូចជាលកខណ្ៈបុគគល) មួយចំនួន បានគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន ផលប៉ាះពាល់ជំងឺកូវែី-១៩
លលីវសិ្័យអចលនរទ្យរយជារមួ មានករមិតតិចតួច និងអារស្័យលៅតំបន់ និងលខតតដែលមានស្កាត នុរល 
លស្ែាកិចចផងដែរ។ រូបភារទី្យរីរ ដែលរកុមការង្ករគលរមាងអាចលធវីការកំណ្ត់បានគឺថ្ន ផលប៉ាះពាល់ជា
រមួលៅលលីវសិ្័យអចលនរទ្យរយលនះមានករមិតធាន់ ជារិលស្ស្លៅលលសី្ំណ្ង់ដែលមានអតិថិជនលោល
លៅជាអនកវនិិលោគបរលទ្យស្ ឬរបជារលរែាកមពុជាដែលមានករមិតជីវភារខពស្់ជាលែីម។ លទះជាោ៉ា ង
ណា រកុមការង្ករគលរមាងក៏អាចលធវីការកំណ្ត់បានថ្ន រ័ត៌មានដែលទ្យទួ្យលបានរីរកុមលោលលៅ
ទងំឡាយមានភារលលមែៀងោន លរចីន លោយរួកោត់មាន ក់ៗស្ននិោា នរីផលប៉ាះពាល់ លោយលតត តលលីបទ្យ
រិលស្ថធន៍ ឬស្ថា នភាររកុម  ុន របស្់ខាួនលរចីនជាង រិនិតយលៅលលីស្ថា នភារជាក់ដស្តង។ 

ជំពូក ៣ 
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៣.១. ផលប ៉ះពាលល់លើវិសយ័អច្លៃទ្ទ្យពយកមពុជា 
  លបីតាមលគ ទំ្យរ័រ Focus Economics លចញផាយកាលរីដថាទី្យ១៧ ដខវចិឆិកាឆ្ងន ២ំ០២០កនាង
លៅ បានបង្កា ញថ្ន លបីលរបៀបលធៀបនឹងរយៈលរលែូចោន  (មករា-ស្ីហា) កាលរីឆ្ងន ២ំ០១៩កនាងលៅ 
ស្កមមភារដែលពាក់រ័នធនឹងវសិ្័យអចលនរទ្យរយ ទងំគលរមាងវនិិលោគថមី និងស្ំលណី្សុ្ំរបតិបតតិការ
អភិវឌ្ឍលលីវសិ្័យមួយលនះមានការថយចុះលរចីន (Focus-Economics, ២០២០)។ ជាមយួោន លនះដែរ 
លោកឧកញា៉ា  លចង លខង ជារបធានរកុមរបឹកាភិបាលស្មាគមអនកវាយតដមានិងភាន ក់ង្ករ អចលនវតាុកមពុ
ជា និងជាអគគនាយករកុម  ុនអចលនរទ្យរយ សុ្ីភីអិលបានបញ្ហជ ក់អះអាងថ្ន   វបិតតិកូវែី -១៩ មួយលនះ
បានលធវីឱ្យស្កមមភារទិ្យញ-លក់អចលនរទ្យរយកនុងរបលទ្យស្ទងំមូលមានស្ភារស្ាប់ស្ថា ត់ ជាងមុនមាន
កូវែី ល យីមានការធាា ក់ចុះរបមាណ្៥០% (Reference Needed)។ គួរបញ្ហជ ក់ថ្ន ស្ថា នភារដនការ
រកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩លនះ បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់លលីវសិ្័យអចលនរទ្យរយលលីលខតតជាលរចីន ប៉ាុដនតរាជ
ធានីភនំលរញ និងលខតតររះស្ី នុបានរងផលប៉ាះពាល់ខាា ងំជាងលគ។ លរៅរីភារ       អស្កមមមួយចំនួន
លៅលលីស្កមមភារស្ថងស្ង់ និងអភិវឌ្ឍអចលនរទ្យរយថមីៗ លគក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន ផលប៉ាះពាល់លនះក៏
មានវសិ្ថលភារលៅែល់ការជួលអោរ ផទះដលវង និងបនទប់ការោិល័យផងដែរ។  

ជាក់ដស្តងលៅលខតតររះស្ី នុ ផលប៉ាះពាល់លៅលលីវសិ្័យអចលនរទ្យរយលកីតមានចាប់តាងំរី ២-
៣ដខ មុនការផទុះលឡងីនូវជំងឺកូវែី-១៩ លោយស្ថរដតការបិទ្យនូវដលបងភាន ល់អនឡាញរគប់របលភទ្យ។ 
លោយដឡក លៅលរលមានការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ ការស្ថងស្ង់ស្ំណ្ង់អោររបមាណ្ ៩០% 
រតូវបានតែ កជាបលណាត ះអាស្នន លោយស្ថរដតមានការរតឹតបតឹលៅលលីបញ្ហា សុ្វតាិភារ និងកមមករជាជន
ជាតិចិនមួយចំនួនធំ បានលធវីែំលណី្ររតឡប់លៅរបលទ្យស្លគវញិ ល យីខាះលទ្យៀតរំុអាចរតឡប់ចូលមកកមពុ
ជាវញិបាន លោយស្ថរដតមានបរមាមនានាទក់ទ្យងនឹងនីតិវធីិកនុងការលធវីែំលណី្រជាលែីម។ ការតែ កលនះ
មិនមានរយៈលរលយូរខាា ងំលទ្យ លោយស្ថរដតមានការរគប់រគងរតឹមរតូវមិនឆ្ាងកនុងស្ គមន៍ អោរ
ស្ំណ្ង់មួយចំនួនបានចាប់លផតីមលឡងីវញិ និងខាះលទ្យៀតក៏បានបញ្ច ប់ផងដែរ លនះលបីតាមការគូស្បញ្ហជ ក់
របស្់របធានមនទីរដែនែី និងនគរូបនីយកមមលខតតររះស្ី នុ។ លោករបធានមនទីរ ក៏បានលធវកីារបញ្ហជ ក់
បដនាមថ្ន លបីលទះជាមានការប៉ាះពាល់លលីការស្ថងស្ង់លនះដមន ដតភាគលរចីន គឺជាការស្ថងស្ង់អោរ
ស្ំណ្ង់ដបបពាណិ្ជជកមមធំៗរបស្់វនិិលោគិនជនជាតិចិន លោយដឡកការស្ថងស្ង់លំលៅោា នដបបឯក
ជន ឬការស្ថងស្ង់របស្់របជារលរែាមាច ស្់រស្ុកលៅែំលណី្រការធមមតា។ 

ភាន ក់ង្ករលក់ែូរអចលនរទ្យរយ ក៏ែូចជាបុគគលិករកុម  ុនរបកបអាជីវកមមអចលនរទ្យរយមួយ
ចំនួនកនុងរបលទ្យស្កមពុជាបានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន លបីលទះបីជាកមពុជាកំរុងទ្យទួ្យលរងនូវផលប៉ាះពាល់រី
ការរកីរាលោលជំងឺកូវែី-១៩កតី ក៏ការទិ្យញ-លក់អចលនរទ្យរយលៅលរលបចចុបបននលនះរំុមានការដរបរបួល
ខាា ងំលនាះលទ្យ ក៏ប៉ាុដនតស្កមមភារភាគលរចីនលកីតមានដតលៅកនុងតំបន់ជាយរកុង ល យីអតិថិជនភាគលរចីន
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ជាអតិថិជនកនុងរស្ុក។ រស្លែៀងោន ដែរ អគគនាយករកុម  ុនភាន ក់ង្ករអចលនរទ្យរយ Century21 
Fortuna Investment លោក វា៉ា  វរីៈ បានមានរបស្ថស្ន៍បញ្ហជ ក់ថ្ន ទី្យផារអចលនរទ្យរយលៅចុងឆ្ងន ំ
២០២០លនះ មានការកលរមីកលឡងីវញិបនតិច លបីលធៀបនឹងប៉ាុនាម នដខលែីមឆ្ងន  ំ ក៏ប៉ាុដនតស្កមមភារទងំលនះ 
ភាគលរចីនមានដតតំបន់ជាយរកុងដតប៉ាុលណាណ ះ។ (រា៉ា លណ្ត, ២០២០)8។ 

លោយដឡក លបីរិនិតយលៅលលីរបាយការណ៍្ផាូវការរបស្់រកុម  ុនភាន ក់ង្ករអចលនរទ្យរយអនតរជាតិ 
(CBRE Cambodia) បានបញ្ហជ ក់ថ្ន ចាប់តាងំរីលែីមរតីមាស្ទី្យ២ រ ូតមកែល់ចុងរតីមាស្ទី្យ៣ ឆ្ងន ំ
២០២០កនាងលៅលនះ កនុងចំលណាមខណ្ឌ ទងំ១៤ លៅទូ្យទងំរាជធានីភនំលរញ ស្មទុះដនការស្ថងស្ង់ ក៏
ែូចជាការទិ្យញលក់អចលនរទ្យរយរទ្យរយ ដែលរមួមានែីធាី និងលំលៅោា នជាន់តទ ល់ែីស្ាិតលៅកនុងខណ្ឌ
ចំនួន៤ លៅដតរកាបានស្ថា នភារលែែដែល (រា៉ា លណ្ត, ២០២០)9។ របាយការណ៍្ែដែលបានបញ្ហជ ក់
ថ្ន ខណ្ឌ ចំនួន៤ ដែលមានអរតាលែជាងលគលៅកនុងទី្យផារអចលនរទ្យរយរមួមាន ខណ្ឌ មានជ័យ ខណ្ឌ
ចារអំលៅ ខណ្ឌ លពាធិ៍ដស្នជ័យ និងខណ្ឌ លរជាយចង្កវ រ។ ែូចោន ដែរ អនកជំនាញដផនកលក់អចលនរទ្យរយ
លៅកនុងតំបន់ខណ្ឌ ែលង្កក  លោក ស្រ បញ្ហា  បានមានរបស្ថស្ន៍រស្លែៀងការលលីកលឡងីខាងលលីលនះផង
ដែរថ្ន “លស្ទីរដតរគប់គលរមាងលៅតំបន់ជំុវញិរាជធានីភនំលរញភាគលរចីនលៅដតមានទី្យផារ លលីកដលងដត
គលរមាងដែលស្ាិតលៅទី្យតាងំមិនសូ្វអំលណាយផលដែលរិបាកលក់”។ ដតោ៉ា ងណា លៅកនុងរាជធានី
ភនំលរញ ចរនតដនការទិ្យញ-លក់អចលនរទ្យរយមានស្កមមភារខាះៗ លៅលៅជាយរកុង ឬតំបន់ឧស្ា កមម
ថមីែូចជាផាូវ ៥១ ផាូវជាតិលលខ២ លលខ៣ លលខ៤ ជាលែីម។ ចំដណ្កទី្យរកុងភនលំរញ ស្កមមភារមានលរចីន
លៅកនុងខណ្ឌ លពាធិ៍ដស្នជ័យ ភនំលរញថមី និងតំបន់លរជាយចង្កវ រជាលែីម។ 

តាមការស្ថកស្ួរបុគគលិករកុម  ុនអចលនរទ្យរយនានា ក៏ែូចជាភាន ក់ង្ករអចលនរទ្យរយទងំស្ាិត
លរកាមទ្យរមង់ជារកុម  ុន និងលកខណ្ៈបុគគល បានបង្កា ញថ្ន តដមាអចលនរទ្យរយលៅកមពុជា រំុមានការ
ធាា ក់ដថាគួរឱ្យកត់ស្មាគ ល់លនាះលទ្យ ក៏ប៉ាុដនតចរនតដនការទិ្យញ-លក់ រិតជាមានការថមថយខាះៗដមន។ រួក
ោត់ក៏បានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់បដនាមថ្ន ការចុះដថាមួយចំនួន រិតជាមានដមន ប៉ាុដនតភាគលរចីនដនអចលន
រទ្យរយទងំលនាះស្ាិតលៅឆ្ងា យរីរកុង ឬលៅជាយរកុងភនំលរញ។ ល តុផលដែលមានការចុះដថារីរកុម  ុន
ទងំលនាះ អាចលោយស្ថរតដមាមានការល មីរចួលរស្ចលៅល យីលៅតាមតំបន់ទងំលនាះ ដែលតដមាជាក់
ដស្តងមិនរបាកែថ្នែល់ករមិតលនះលទ្យ។ លោយស្ថរដតមានការថមថយមួយចំនួនដនការលក់ រកុម  ុន
ទងំលនាះស្លរមចបញ្ចុ ះតដមាអចលនរទ្យរយរបស្់ខាួន ដែលជាក់ដស្តង តដមាទងំលនះ គឺរស្បនឹងតដមាទី្យ

 
8 ែករស្ង់លចញរីលគ ទំ្យរ័រ៖ https://www.propertyarea.asia លរកាមចំណ្ងលជីង “អនករបតិបតតិទី្យផារអះអាងថ្ន ការ
ទិ្យញ-លក់អចលនរទ្យរយភាគលរចីនមានស្កមមភារដតលៅកនុង និងជាយរកុងដតប៉ាុលណាណ ះ”។ 

9 ែករស្ង់លចញរីលគ ទំ្យរ័រ៖ https://www.propertyarea.asia លរកាមចំណ្ងលជីង “តដមាជួលការោិល័យមានការធាា ក់
ចុះ ខណ្ៈលរលការផគត់ផកង់លលីទី្យផារមានការលកីនលឡងីខពស្់”។ 



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

 
32 

 

ផាររិតរបាកែ។ ល តុផលមួយលទ្យៀតដែល មានការលក់បញ្ចុ ះតដមា លោយស្ថរមាច ស្់គលរមាងទងំលនាះ
អាចនឹងជាប់បំណុ្លធនាោរ10 នឹងចាបំាច់រតូវបលញ្ចញអចលនរទ្យរយរបស្់ខាួន លែីមបបីង់ធនាោរ។  

លទះជាោ៉ា ងណាក៏មានការបា៉ា ន់របមាណ្ផងដែរថ្ន របស្ិនលបីវបិតតិលនះលៅដតបនត វាអាចមាន
នូវបញ្ហា ែូចខាងលរកាម៖  

▪ ត្នមែៃឹង្មាៃការធ្នែ ក់ច្ុ៉ះោ ង្គំែុគ 

លោយស្ថរដតមានការធាា ក់ចុះដនលស្ែាកិចចជាស្កល ដែលលកីតលឡងីលោយស្ថរវបិតតិកូវែិ-១៩
លនះ អាចនឹងបណាត លឱ្យមានអនកវនិិលោគមួយចំនួនខាតបង់ ល យីអាចប៉ាះពាល់ែល់លទ្យធភារ
កនុងការបណាត ក់ទុ្យនថមី។ ការវនិិលោគនឹងដបរមកលតត តការវនិិលោគលលីរបលភទ្យអចលនរទ្យរយ
ដែលមានតរមូវការខពស្់ លោយដឡកអចលនរទ្យរយរបលភទ្យខាះនឹងថយចុះ។ ជាមួយនឹងការថយ
ចុះដនការវនិិលោគរីបរលទ្យស្ តដមាអាចនឹងមានការធាា ក់ចុះខាា ងំ លោយស្ថររំុមានការរបកួត
របដជង។  

▪ ការលកើៃល ើង្នៃបំណុ្លខូច្ (បំណុ្លកនងុ្អច្លៃទ្ទ្យពយ) 

កនុងរបលទ្យស្កមពុជា ការវនិិលោគលលីអចលនរទ្យរយ គឺខចីលុយធនាោរមកបងវិលស្ិន របស្និលបី
វបិតតិលៅដតបនត លស្ែាកិចចមានការធាា ក់ចុះខាា ងំ លនាះអនកវនិិលោគមួយចំនួនរតូវបងខំចិតតលក់លចញ 
និងខាះលទ្យៀតអាចរបឈមនឹងោម នលទ្យធភារបង់ធនាោរ (អនកវនិិលោគធំៗ)។ លោយដឡករបជា
រលរែា លោយស្ថរការបាត់បង់របាក់ចំណូ្លរីការង្ករ មុខរបរ និងជាប់បំណុ្លផង លនាះ
បំណុ្លខូចអាចនឹងមានការលកីនលឡងីផងដែរ។  

៣.២. បញ្ហា ទ្បឈមកនងុ្វិសយ័អច្លៃទ្ទ្យពយ 
លបីលទះបីជាការផទុះជំងឺឆ្ាងកូវែី-១៩ ដែលរាលោលពាស្លរញរិភរលោក រំុទន់លធវីឱ្យប៉ាះ

ពាល់អវីធាន់ធារែល់វសិ្័យអចលនរទ្យរយលៅកមពុជាកតី ក៏វសិ្័យមួយលនះ បានជួបរបទ្យះនូវបញ្ហា របឈម
មួយចំនួនផងដែរ។ បញ្ហា របឈមទងំលនាះ អាចប៉ាះពាល់តិច ឬលរចីនែល់ការរកីចលរមីនដនវសិ្័យលនះ 
លបីលទះបីជារំុប៉ាះពាល់ែល់ចរនតដនការលក់ែូរ និងការអភិវឌ្ឍល ែារចនាស្មព័នធកនុងវសិ្័យលនះកតី។ លបី

 
10 រកមុការង្ករលយងីខំុ្រំុអាចលធវីការបញ្ហជ ក់លោយតទ ល់រីរកុម  ុនទងំលនាះលទ្យ លោយលនះរោន់ដតជាការបញ្ហជ ក់រីរកុមលោល
លៅរបស្់លយងីប៉ាុលណាណ ះ 
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តាមការស្មាភ ស្តទ ល់ជាមួយតំណាងរកុម  ុនអចលនរទ្យរយ ក៏ែូចជាភាន ក់ង្ករអចលនរទ្យរយ ដែលបាន
ចូលរមួកនុងការស្ិកាលនះ លយងីអាចកំណ្ត់នូវបញ្ហា របឈមចមបងមួយចំនួនែូចខាងលរកាម៖ 

o ៃីតិ្វិធីកនងុ្ការលច្ញបែង់្កមមសទិ្យធិ 
បញ្ហា ចមបងមួយលៅកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយកមពុជា គឺដបបបទ្យរែាបាលកនុងការកាន់កាប់អចលន

រទ្យរយ ដែលមានលកខណ្ៈស្មុរគស្ថម ញលរចីន និងមានភារយតឺោ៉ា វ។ ការចំណាយលរលលរចីនកនុងទ្យទួ្យល
បានស្ិទ្យធិរស្បចាប់កនុងការកាន់កាប់អចលនរទ្យរយណាមួយ លធវីឱ្យរាងំស្ទះនូវចរនតដនការលក់ែូរែីធាី និង
ផទះស្ដមបងមួយចំនួនផងដែរ។ ជាក់ដស្តងដបបបទ្យដនការរត់ការកមមស្ិទ្យធរិស្បចាប់ (បាង់រងឹ) លៅលលី
អចលនរទ្យរយនានាអាចអូស្បនាា យែល់៥-៦ដខឬអាចលលីស្រីលនះក៏មាន។ ទងំភាន ក់ង្ករអចលនរទ្យរយ 
ក៏ែូចជារបជារលរែាដែលបានចូលរមួកនុងការស្ិកាលនះ បានបញ្ហជ ក់របហាក់របដ លោន ថ្ន រយៈលរល
ដនការផតល់ប័ណ្ណកមមស្ិទ្យធិកាន់កាប់ែីធាីលនះ មានភារមិនរបរកតីលរចីន (រុករលួយ) លោយស្ថរដតរួក
ោត់ចាបំាច់រតូវចំណាយថវកិាបដនាមកនុងខទង់ណាមួយជាលកខណ្ៈឯកជន លែីមបអីាចទ្យទួ្យលបានបាង់
រស្បចាប់កាន់ដតលលឿន។ លទះជាោ៉ា ងណា រួកោត់រំុបានបញ្ហជ ក់ថ្ន មស្រនតីដែលទ្យទួ្យលខុស្រតូវកិចចការ
ទងំលនះ មានភារមិនរបរកតីដបបលនះទងំអស្់លនាះលទ្យ។ លោយដឡក តដមាកនុងការទ្យទួ្យលបានស្ិទ្យធិរស្ប
ចាប់ (បាង់រងឹ) ក៏ជាបញ្ហា លចាទ្យមួយផងដែរកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយ ជារិលស្ស្ស្រមាប់របជារលរែា
ដែលមានរបាក់ចំណូ្លទប។ របជារលរែាដែលបានចូលរមួកនុងការស្ិកា បានស្ដម្ងការមិនលរញ
ចិតតខាា ងំលៅលលីតដមាកនុងការទ្យទួ្យលបានបាង់រងឹលនះ លោយស្ថរវាជាបនទុកមួយបដនាមលទ្យៀតស្រមាប់រួក
ោត់ លៅលរលចង់បានែីដែលរស្បចាប់រតឹមរតូវ។  

o កង្វ៉ះការទ្ត្តួ្ពិៃិត្យភាពទ្សបច្ាប់ 
បញ្ហា ចមបងមួយលទ្យៀតកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយ គឺកងវះការរតួតរិនិតយភាររស្បចាប់កនុងវសិ្យ័

អចលនរទ្យរយ។ ជាលរឿយៗ លគដតងស្លងកតលឃញីមានករណី្ឆ្លបាកកនុងវសិ្័យមួយលនះ កនុងទ្យរមង់ែូចជា
ការលក់ែីខយល់ ែីមានទំ្យនាស្់ ែីោម នភាររស្បចាប់ ឬមានមនុស្សមួយរកុមមកលោស្នាលក់ែីដែល
មិនដមនជារបស្់ខាួនជាលែីម។ ភាន ក់ង្ករអចលនរទ្យរយ ររមទងំបុគគលិករកុម  ុនអចលនរទ្យរយដែល
បានចូលរមួកនុងការស្ិកាទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ថ្ន បញ្ហា លនះរិតជាលកីតមានដមន ល យីបានលធវីឱ្យលកីតមាននូវ
ការមិនទុ្យកចិតតលរចីនរីអតិថិជន។ បដនាមរីលលីលនះ របជារលរែាដែលបានចូលរមួកនុងការស្ិកាលនះ 
បានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់បដនាមលទ្យៀតថ្ន បញ្ហា ឆ្លបាកកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយលនះ ក៏លកីតមានកនុងទ្យរមង់
ផសរវផាយថ្នលក់ែីធាីកនុងតំបន់ណាមួយលោយភាជ ប់រ័ត៌មានអភិវឌ្ឍន៍កនុងលរលឆ្ងប់ៗ ែីមានការស្ថង
ស្ង់ផារ ស្ួនកមានត។ល។ និង។ល។ ប៉ាុដនតជាក់ដស្តង ែីទងំលនះោម នលនាះលទ្យនូវគលរមាងអភិវឌ្ឍន៍តាម
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ការអួតអាងរបស្់រួកលគ។ បញ្ហា ទងំលនះ ក៏បានបលងកីននូវការមិនទុ្យកចិតតរីអតិថិជន ក៏ែូចជាបង្កែ ក់នូវ
ការអភិវឌ្ឍនានាកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយផងដែរ។ 

o អទ្ត្ថការទ្បក់ធនាោរខពស ់
រកុមការង្ករគលរមាងបានលធវីការស្ថកស្ួរ ទក់ទ្យងលៅនឹងរបភរថវកិាស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យ

អចលនរទ្យរយ និងស្ណំ្ង់នានា លោយទងំភាន ក់ង្ករ និងបុគគលិករកុម  ុនអចលនរទ្យរយទងំលនាះបាន
លធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ែូចៗោន ថ្ន ោម នអនករកសុ្ីខាងអចលនរទ្យរយណាមិនខចីលុយធនាោរលនាះលទ្យ រោន់ដត
ថ្នតិច ឬលរចីនលៅតាមស្ថា នភារការរកសុ្ី និងរទ្យរយស្មបតតិរបស្់លគ។ លោយដឡកទក់ទ្យងនឹងចំណុ្ច
លនះ ោត់បានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់បដនាមលៅលលីអរតាការរបាក់ ដែលមានលកខណ្ៈខពស្់បនតិច ជារិលស្ស្
ស្រមាប់រកុម  ុនតូចៗ អនករកសុ្ីកនុងលកខណ្ៈជារកុមតូចៗ ឬជាបុគគល។ អនករកសុ្ីកនុងទ្យរមង់ខាងលលី 
ជាទូ្យលៅ មានកងវះខាតថវកិា ដែលចាបំាច់រតូវការខចីរីធនាោរកនុងអរតាការរបាក់ខពស្់បនតិច លែីមបលីរៀបចំ
អចលនរទ្យរយរបស្់ខាួន ែូចជាលរៀបចំរបរ័នធផាូវ ទឹ្យក លភាីង ចាក់បំលរញែីជាលែីម។ កនុងកាលលទ្យស្ៈមួយ
ចំនួន រួកោត់អាចនឹងជួបរបទ្យះបញ្ហា ថវកិាស្រមាប់បងវិលស្ងលៅធនាោរលោយស្ថរការលក់ែូរែីធាី
មិនសូ្វោច់។ ជាក់ដស្តង កនុងែំណាក់កាលកូវែី-១៩ លនះ មានអនករកសុ្ីខាងអចលនរទ្យរយមួយចំនួន 
រតូវបញ្ចុ ះតដមាែីធាីរបស្់ខាួន លែីមបរីករបាក់មកបងវិលស្ងធនាោរ ដែលលនះជាហានិភ័យខាា ងំមួយរបស្់
អនករកសុ្ីអចលនរទ្យរយ។ 

o អតុ្លយភាពរវាង្ការផគត់្ផគង់្ៃិង្ត្ទ្មវូការ 
វបិតតិចមបងដែលលយងីររួយបារមភ គឺអតុលយភាររវាងបរមិាណ្ដនការផគត់ផគង់ និងបរមិាណ្ដន

តរមូវការ កនុងទី្យផារអចលនរទ្យរយកាលណាដែលរកុមអនកផគត់ផគង់ផ្ល់បរមិាណ្លរចីនលលសី្លទ្យធភារដន
បរមិាណ្តរមូវការ។ មួយវញិលទ្យៀតវាអាចនឹងបញ្ហា គំរាមកំដ ងមករីលរៅរបងររំដែនលរពាះលបីកាល
ណារបលទ្យស្ជិតខាងក៏ែូចជារបលទ្យស្កនុងតំបន់លយងីមានវបិតតិលនាះលំ ូរទុ្យនស្រមាប់ោក់ការវនិិលោគ
លលីវសិ្័យនានារមួទងំ អចលនរទ្យរយផង នឹងលខាយជាងមុនមិនខាន។ ល យីលែីមបចីាស្់កំុឱ្យមានការ
ភ័នតរចឡលំនះជាលរឿងទី្យផារដែលមិនដមនជាអវីដែលរោា ភិបាលរតូវោក់បទ្យបញ្ហជ តរមូវលស្ែាកិចចលនាះលទ្យ
រស្បលរលដែលលយងីកំរុងបងកបរោិកាស្លស្រភីាវូបនីយកមមលលីការវនិិលោគ រីស្ំណាក់វសិ្័យឯកជ
ន។ អវីដែលលយងីលធវីបានមានរតឹមដតរកាស្ាិរភារអរតាបូ្ររបាក់ ែូចដែលខំុ្បានជរមាបជូនរីខាងលែីម 
លែីមបធីានាសុ្វតាិភារដផនកទី្យផារ ល យីនឹងរកាកំលណី្នលែីមបបីលងកីនអំណាចទិ្យញរបស្់របជារលរែាលយី
ង។  



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

 
35 

 

 

 

ជំពូក ៤៖ ផលប ៉ះពាលល់លើវិសយ័ែរិញ្ញវត្ា ុ

លៅកនុងជំរូកលនះ លយងីនឹងបង្កា ញរីផលប៉ាះពាល់លៅលលីស្ថា នភារ រិញ្ាវតាុកមពុជាកនុងអំឡុង
លរលដនការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩។ គួរបញ្ហជ ក់ថ្ន លទ្យធផលស្តីរីផលប៉ាះពាល់លលីវសិ្យ័ រិញ្ាវតាុ
កមពុជាលៅកនុងជំរូកលនះ បានមករីការវភិាគលៅលលីខាឹមស្ថររ័ត៌មានដែលទ្យទួ្យលបានរីបណាត ញស្ថរ
រ័ត៌មានជាតិ និងអនតរជាតិ រ័ត៌មានទ្យទួ្យលបានរីការស្មាភ ស្បុគគលិកដែលបលរមីការង្ករកនុងវសិ្័យ
ធនាោរ និង រិញ្ាវតាុមួយចំនួន ក៏ែូចជាការវភិាគលៅលលីរបាយការណ៍្ រិញ្ាវតាុរបស្់ធនាោរ និងស្ថា -
ប័ន រិញ្ាវតាុមួយចំនួនកនុងរស្ុកផងដែរ។ ជាការរិត ខាឹមស្ថរ និងភារសុ្ីជលរៅដនការស្ិកាលនះរិតជា
លៅមានករមិត ក៏ប៉ាុដនតរកុមការង្ករគលរមាងលយីងខំុ្ លជឿជាក់ោ៉ា ងមុតមាថំ្ន លទ្យធផលដែលទ្យទួ្យលបានរី
ការរស្ថវរជាវលនះ រិតជាអាចចូលរមួចំដណ្កកនុងរជុងណាមួយ លែីមបដីស្វងរកែំលណាះរស្ថយ ជា
រិលស្ស្ការចូលរមួជាគំនិតយុទ្យធស្ថស្រស្ត ស្រមាប់លោលនលោបាយកនុងការលោះរស្ថយបញ្ហា ដែលលកីត
មានរីវបិតតិកូវែី-១៩លនះ។ 

៤.១. ផលប ៉ះពាលល់លើអាជីវកមមែរិញ្ញវត្ាុ 
ែូចដែលបានបង្កា ញលៅកនុងជំរូកទី្យ២ និងជំរូកទី្យ៣ខាងលល ី វបិតតិកូវែី-១៩ បានលធវីឱ្យប៉ាះ

ពាល់ែល់អាជីវកមម ររមទងំែំលណី្រការដនស្ រោស្រគប់របលភទ្យលៅកមពុជា។ លោយមិនអាចលជៀស្
បាន ផលប៉ាះពាល់ដែលមានលលីវសិ្័យលផសងៗ ក៏បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ផងដែរែល់វសិ្័យ រិញ្ាវតាុរបស្់
របលទ្យស្កមពុជាទងំមូល ជារិលស្ស្ រិញ្ាវតាុរបស្់ជាតិ។ ផលប៉ាះពាល់លនះ ក៏លោយស្ថរដតរចនាស្មព័នធ
ជារមួដនលស្ែាកិចចរបស្់ជាតិរតូវរឹងអារស្័យ ឬមានទំ្យនាក់ទំ្យនងលលីរគប់វសិ្័យ លោយតទ ល់ ឬលោយ
របលោល។ កនុងវសិ្័យធនាោរ និង រិញ្ាវតាុ ហានិភ័យចមបងដែលអាចលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ធាន់ធារែល់ស្ាិរ
ភារកនុងវសិ្័យលនះ រមួមានការធាា ក់ចុះនូវរបាក់ចំណូ្លរបស្់របជាជន និងអាជីវកមមរគប់របលភទ្យ ដែល
អាចនាឱំ្យមានការធាា ក់ចុះដនកំលណី្នរបាក់កមចីនិងរបាក់បលញ្ាី ការធាា ក់ចុះលៅកនុងវសិ្័យស្ណំ្ង់ និង
អចលនរទ្យរយ ររមទងំការធាា ក់ចុះដនមូលធនបរលទ្យស្ ូរចូលកនុងវសិ្័យធនាោរជាលែីម។ តាមការ
រស្ថវរជាវ និងវភិាគលៅលលីទិ្យននន័យដែលទ្យទួ្យលបាន លទ្យធផលបានបង្កា ញថ្ន លបីលទះបីជាផលប៉ាះពាល់
ដនការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ លកីតមានលៅលលីស្ថា នភារលស្ែាកិចចជាតិជារមួ មានលកខណ្ៈធាន់ធារ

ជំពូក ៤ 
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ក៏រិតដមន11 ក៏ប៉ាុដនតផលប៉ាះពាល់មកលលីវសិ្័យ រិញ្ាវតាុកមពុជា មានស្ភារធូររស្ថលជាងវសិ្យ័លផសងៗ
លទ្យៀតលរចីន ជារិលស្ស្លបីលធៀបជាមួយនឹងវសិ្យ័លទ្យស្ចរណ៍្ ដែលទ្យទ្យលួរងផលប៉ាះពាល់ខាា ងំជាងលគ។ 

ចំលពាះផលប៉ាះពាល់ជាក់ដស្តង លោយគិតរតឹមែំណាច់ដខវចិឆិកា ឆ្ងន ២ំ០២០ មានអតិថិជនកនុង  វ ិ
ស្័យ រិញ្ាវតាុ ជាង២៩មឺុននាក់ ដែលរងផលប៉ាះពាល់លោយស្ថរជំងឺកូវែី-១៩ បានោកល់ស្នីលរៀបចំ
ឥណ្ទនលឡងីវញិ រីរគឹះស្ថា នមីរកូ រិញ្ាវតាុនានាដែលជាស្មាជិករបស្់ស្មាគមមីរកូ រិញ្ាវតាុទងំ
១០៣ស្ថា ប័ន (ធូ វរិៈ, ២០២០)។ កនុងចំលណាមអតថិជនទងំ២៩មឺុននាក់ មានអតិថិជនជាង ២៧ 
មឺុននាក់រតូវបានរគឹះស្ថា នមីរកូ រិញ្ាវតាុស្លរមចអនុម័តលរៀបចំឥណ្ទនលឡងីវញិ ដែលមានតដមាស្រុប
ជាង ១,៣ពាន់ោនែុោា រអាលមរកិ។ មិនខុស្រីរបាយការណ៍្លនះ តាមការស្ថកស្ួរលោយតទ ល់លៅលលី
បុគគលិកបលរមីការង្ករកនុងស្ថា ប័នធនាោរ និង រិញ្ាវតាុមួយចំនួន ក៏បានបង្កា ញនូវស្ថា នភាររបហាក់
របដ លលនះដែរ លបីលទះបីជារួកោត់រំុអាចបញ្ហជ ក់បានរីតួលលខជាក់ដស្តងក៏លោយចុះ។ បុគគលិកទងំ
លនាះបានបញ្ហជ ក់បដនាមថ្ន មូលល តុដែលអតិថិជនលស្នីសុ្ំឱ្យមានការលរៀបចំឥណ្ទនលឡងីវញិ លរចីន
លោយស្ថរការធាា ក់ចុះដនរបាក់ចំណូ្លរីអាជីវកមម និងអតិថិជនដែលរតូវចំណាយលរចីនកនុងការបង់
រលំស្់ែីធាី ឬផទះជាលែីម។ លទះជាោ៉ា ងណា ទំ្យលនារដនការលស្នីលរៀបចំឥណ្ទនលឡងីវញិក៏បានធាា ក់ចុះ
មកវញិលៅប៉ាុនាម នដខចុងលរកាយ ដែលលនះជាស្ញ្ហា លែបង្កា ញឱ្យលឃញីរីការថមថយដនផលប៉ាះពាល់ដន
ជំងឺកូវែី-១៩ មកលលមុីខរបរ និងអាជីវកមមរបស្់របជារលរែាផងដែរ។ ជាមួយនឹងការថមថយដនការ
លស្នីសុ្ំលរៀបចំឥណ្ទនលឡងីវញិរីស្ំណាក់អតិថិជន ររមទងំស្ថា នភារធូររស្ថលដនស្កមមភារលស្ែា-
កិចចជាទូ្យលៅផងដែរលនាះ កនុងឆ្មាស្ទី្យ២ដនឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅ លយងីក៏ស្លងកតលឃញីរីស្ញ្ហា វជិជមាន
លរចីនកនុងវសិ្័យ រិញ្ាវតាុលនះផងដែរ។ 

លរៅអំរីការលស្នីសុ្ំលរៀបចំឥណ្ទនលឡងីវញិ ដែលលយងីអាចទញបានថ្ន លនះអាចជារូបភារ
ចមបងមួយដែលបង្កា ញរីផលប៉ាះពាល់លៅលលវីសិ្័យ រិញ្ាវតាុ ក៏ប៉ាុដនតកនុងរូបភារជាក់ដស្តងការប៉ាះពាល់
មិនជាធាន់ធារខាា ងំលនាះលទ្យលៅលលីស្ថា ប័នដែលវនិិលោគលលីវសិ្័យមួយលនះ។ តាមរយៈស្ថា នភារលនះ 
លយងីអាចលធវីការស្ននិោា នថ្ន រូបភារខាងលលីបានបង្កា ញរីផលប៉ាះពាល់លៅលលីអាជីវកមមរបស្់របជា
រលរែា ឬប៉ាះពាល់លៅលលីរបាក់ចំណូ្លរបស្់របជារលរែាលរចីនជាង បង្កា ញរីប៉ាះពាលល់ៅលលីស្ថា ន
ភារ រិញ្ាវតាុរបស្់ស្ថា ប័នធនាោរ និង រិញ្ាវតាុទងំមូល។ ឯកឧតតម ជា ចាន់តូ អគគលទ្យស្ថភិបាល
ធនាោរអភិបាលដនធនាោរជាតិដនកមពុជា ក៏បានលធវីលស្ចកតីដថាងការបញ្ហជ ក់រីស្ថា នភារលនះែូចោន  
លោយលោកបានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន លបីលទះបីជាការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ បានបងកការគំរាម
កំដ ងោ៉ា ងធាន់ធារែល់កំលណី្នលស្ែាកិចចកី្ កប៏៉ាុដនតវសិ្័យធនាោរ និង រិញ្ាវតាុលៅកមពុជា លៅដតបង្កា ញ
នូវភាររកីចលរមីនរងឹមា ំ ររមទងំបានចូលរមួចំដណ្កោ៉ា ងស្កមមកនុងការផតល់ស្ថច់របាក់លែីមបរីទ្យរទ្យង់

 
11 ការវាយតដមារបស្់ស្ថា ប័នជាតិ និងអនតរជាតិអំរីកំលណី្នអវជិជមានដនលស្ែាកិចចកមពុជា។ សូ្មលមីល ចំណុ្ច១.១ បដនាម 



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

 
37 

 

ែល់លស្ែាកិចចជាតិទងំមូល(វា៉ា  ស្ណំ្រវ, ២០២០)។ ជាមួយោន លនះ គិតរតឹមឆ្មាស្ទី្យ១ ដនឆ្ងន ២ំ០២០
លនះ រទ្យរយស្កមមរបស្់រគឹះស្ថា នធនាោរ និង រិញ្ាវតាុ បានបនតលកីនលឡងីែល់១៧.៤% ល យីការផតល់
ឥណ្ទនបានបនតលកីនលឡងីែល់ ១៩.៦% និងរបាក់បលញ្ាីបានលកីនលឡងី ១២.៣%។ លទះជាោ៉ា ង
លនះកតី ធនាោរជាតិដនកមពុជាក៏បានលលីកលឡងីរីហានិភ័យលៅកនុងវសិ្័យធនាោរ និង រិញ្ាវតាុលៅកមពុ
ជាកនុងករណី្ដែលការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩លនះ លៅដតអូស្បនាា យរយៈលរលយូរ។  

លបីតាមរបាយការណ៍្ រិញ្ាវតាុរបស្់រគឹះស្ថា នមីរកូ រិញ្ាវតាុរបាស្ថក់ គិតមកែល់ចុងដខមិថុនា 
ឆ្ងន ២ំ០២០ រគឹះស្ថា នលនះទ្យទួ្យលបានលទ្យធផលលែរបលស្ីរតាមរយៈកំលណី្នឥណ្ទនែុល ដែលមាន
កំលណី្នលឡងីែល់ ២ ៦៥៩ ោនែុោា រអាលមរកិ និងស្មតុលយរបាក់បលញ្ាីរីអតិថិជនចំនួន ១ ៩២៨ 
ោនែុោា រអាលមរកិ។ រទ្យរយស្កមមស្រុបរបស្់របាស្ថក់ បានលកីនលឡងីលរចីនជាង ៣ ៣៩០ ោនែុោា រ
អាលមរកិ (របាស្ថក់, ២០២០, ២ កកកោ)12។ បដនាមរីលលីលនះ អនុរបធានរគឹះស្ថា នមីរកូ រិញ្ាវតាុរបា
ស្ថក់ លោក ស្ថយ សូ្នី បានឱ្យែឹងថ្ន គិតរតឹមដខធនូ ផលប័រតកមចរីបស្់របាស្ថក់លកីនលឡងីរបដ ល 
២១,១៧%  រី ២,៥០១ោនែុោា រកាលរីឆ្ងន ២ំ០១៩ ែល់ ៣,០៣០ ោនែុោា រកាលរីឆ្ងន  ំ២០២០ 
និងកំលណី្នរបាក់បលញ្ាីរបដ ល ១៥,២៥% រី ១ ៧៨៨ ោនែុោា រ លៅែល់ ២ ០៦១ ោនែុោា រ 
និងកំលណី្នរទ្យរយស្កមមស្រុបរបដ ល ១៦,៩៥% រី ៣ ១១០ ែល់ ៣ ៦៣៧ ោនែុោា រ (ដម៉ា គុណ្
, ២០២១)។ 

មិនខុស្រីមីរកូ រិញ្ាវតាុរបាស្ថក់ ធនាោរលអសុ្ីលីោ ដែលជាធនាោរពាណិ្ជជធំជាងលគមួយ
លៅកមពុជា បានរបកាស្របាក់ចំលណ្ញលរកាយបង់រនធរចួ មានរ ូតែល់ជាង១៤១ោនែុោា រអាលមរកិ
លៅឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅលនះ លោយចំនួនលនះ មានកំលណី្ន១៧% លធៀបនឹងឆ្ងន ២ំ០១៩ (ចាន់ មងគល, 
២០២១)។ គិតរតឹមែំណាច់ដខធនូ ឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅ រទ្យរយស្កមមស្រុបរបស្់ស្មព័នធធនាោរ លអសុ្ីលី
ោ ភីអិលសុ្ី មានចំនួន ២៦,៥០ រទី្យោនលរៀល ដែលលកីនលឡងីចំនួន ១,៣៤ រទី្យោនលរៀល លស្មីនឹង 
៥,៣១% និងមូលធនស្រុបចំនួន ៤,៤១ រទី្យោនលរៀល លកីនលឡងីចំនួន ៤៧៧,៣៥ ប ីោនលរៀល លស្មី
នឹង ១២,១៥% លធៀបនឹងលរលលវោែូចោន កនុងឆ្ងន ២ំ០១៩ (លអសុ្ីលីោ, ២០២១)។ ជាក់ដស្តង លបី
តាមរបាយការណ៍្របស្់ធនាោរជាតិដនកមពុជា ដែលបានលចញផាយកនុងដខមករាឆ្ងន ២ំ០២១ បាន
បញ្ហជ ក់ថ្ន គិតរតឹមចុងឆ្ងន ២ំ០២០ រទ្យរយស្កមមស្រុបរបស្់របរ័នធធនាោរនិង រិញ្ាវតាុ លៅកមពុជា មាន
កំលណី្នរបមាណ្១៥,៧% លោយស្លរមចបាន៥៩,៤ពានោ់នែុោា រ ខណ្ៈដែលឥណ្ទនអតិថិជន
កនុងវសិ្័យលនះបានលកីន១៤,៨% លោយស្លរមចបាន ៣៧,៣ ពាន់ោនែុោា រ និងរបាក់បលញ្ាីបានលកីន

 
12 សូ្មបញ្ហជ ក់ថ្ន រកុមការង្កររំុអាចទ្យទួ្យលបានរបាយការណ៍្ រិញ្ាវតាុរីស្ថា ប័នធនាោរ និង រិញ្ាវតាុលផសងលទ្យៀតបាន
លោយស្ថរកតាត ឯកជនភាររបស្់ស្ថា ប័ននីមួយៗ និងកតាត លរលលវោដែលរបាយការណ៍្ជាក់ដស្តងមិនទន់មានការបូក
ស្រុបប និងលរៀបចំ 
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លឡងីរបមាណ្១៥,៤% ដែលមានតដមាស្រុបចំនួន ៣៣,៨ពាន់ោនែុោា រអាលមរកិ (ដម៉ា គុណ្មករា, 
២០២១)។ 

៤.២. ផលប ៉ះពាលល់លើែរិញ្ញវត្ាុជាតិ្ 
លរៅរីផលប៉ាះពាល់ខាះៗលៅលលីស្ថា ប័នធនាោរ និង រិញ្ាវតាុ តាមរយៈដនការលស្នីលរៀបចំឥណ្-

ទនលឡងីវញិមួយចំនួន និងបញ្ហា លផសងៗលទ្យៀតែូចដែលបានលរៀបរាប់ខាងលលី លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន 
ផលប៉ាះពាល់ដនជំងឺកូវែី-១៩លនះ លៅលលីវសិ្័យ រិញ្ាវតាុរបស្់ជាតិមានស្ភារធាន់ធារជាងលៅវសិ្័យ
 រិញ្ាវតាុឯកជន លបីលទះបីជាកនុងឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅលនះ ការរបមូលរនធោររបលភទ្យខាះ មានការលកីន
លឡងីលធៀបនឹងឆ្ងន ២ំ០១៩ក៏លោយចុះ។ ជាក់ដស្តង លៅកនុងរយៈលរល១២ដខដនឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅ 
ចំណូ្លរនធអាករដែលអគគនាយកោា នរនធោរដែលរបមូលបានមានចំនួន១១ ៧០០,៥២ប ីោនលរៀល 
(២ ៨៨៩,០២ ោនែុោា រ) លកីនលឡងី ៤២៣,២០ ប ោីនលរៀល (១០៤,៤៩ ោនែុោា រ) លស្មីនឹង 
៣,៧៣% លធៀបនឹងឆ្ងន ២ំ០១៩ ( ុនឹ រិស្,ី ២០២១)។ លបីលទះបីជាការរបមូលរនធរបលភទ្យខាះមានការ
លកីនលឡងីកនុងរយៈលរល១១ដខដនឆ្ងន ២ំ០២០កតី ក៏ប៉ាុដនតការអនុវតតចំណូ្លកនុងរស្ុកស្រុបថ្នន ក់ជាតិមាន
ស្ភារថមថយគួរឱ្យកត់ស្មាគ ល ់ ដែលអាចស្លរមចបានរតឹមដត ៨០,០៣% ដនចាប់ រិញ្ាវតាុ ឬធាា ក់
ចុះ ២០,៨៩% លបីលធៀបនឹងរយៈលរលែូចោន ដនការអនុវតតកនុងរយៈលរលបីឆ្ងន ចុំងលរកាយ (ធនាោរជាតិ, 
២០២០)។ ជាមួយោន លនះ គិតរតឹមរយៈលរល១១ដខដនឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅ ចំណូ្លកនុងរស្ុកស្រុប
ថ្នន ក់ជាតិ អនុវតតបានចំនួន ១៩ ២៨១,២៥ ប ីោនលរៀល ឬធាា ក់ចុះ ១០,៣៥% លបីគិតកនុងរយៈលរល
ែូចោន ដនឆ្ងន ២ំ០១៩ ដែលកនុងលនាះចំណូ្លស្ថរលរីរនធ និងចំណូ្លមិនដមនស្ថរលរីរនធបានធាា ក់ចុះ 
៧,០០% និង៣៦,៣៣% លរៀងោន  (ធនាោរជាតិ, ២០២០)។  

លោយស្ថរដតវបិតតិកូវែី-១៩ បានវាយរបហារវសិ្័យធំៗមួយចំនួនដែលជាស្រស្ររទូ្យងលស្ែាកិចច
របស្់ជាតិ ែូចដែលបានបង្កា ញលៅកនុងជំរូកទី្យ២ និងជំរូកទី្យ៣ខាងលល ីលធវីឱ្យស្ថា នភារលស្ែាកិចចជារមួ
ទ្យទ្យួលរងនូវផលវបិតតិោ៉ា ងធាន់ធរ។ លរៅរីផលប៉ាះពាល់ជាលកខណ្ៈមា៉ា រកូលស្ែាកិចចលៅលលីវសិ្័យធំៗ
ល យីលនាះ កនុងទ្យរមង់មីរកូលស្ែាកិចច វបិតតិកូវែី-១៩លនះ ក៏បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ខាា ងំលៅលលីឧស្ា កមម
ខាន តតូច និងមធយមលលីរគប់វសិ្័យ ររមទងំការង្ករ និងមុខរបររបស្់របជារលរែាផងដែរ។ លែីមបចូីល
រមួកាត់បនាយស្ថា នភារលំបាកលនះ ទងំលកខណ្ៈឯកជន អាជីវកមម ឬរកុម  ុនវនិិលោគនានា រាជរោា
ភិបាលបានអនុវតតវធិានការស្លស្រង្កគ ះមួយចំនួន។ វធិាន រិញ្ាវតាុទងំលនះ បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់លោយតទ ល់
លៅលលី រិញ្ាវតាុរបស្់ជាតិ ដែលអាចកត់ស្មាគ ល់តាមរូបភារមួយចំនួនែូចខាងលរកាម13។ 

 
13 សូ្មបញ្ហជ ក់ថ្ន រកុមការង្កររំុអាចទ្យទួ្យលបានតួលលខជាក់ោក់ទក់ទ្យងនឹងចំនួនថវកិាដែលរតូវចំណាយលៅលលីការប៉ាះប៉ាូវ 
ឬចូលរមួរដំលកការលំបាករបស្់អាជីវកមម របជារលរែារកីរក និងកមមករដែលរងលរោះលនាះលទ្យ។ 
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ក) ការបត់្បង់្ច្ំណូ្លជាតិ្លដ្ឋយការលលើកហលង្ពៃធ 
លែីមបចូីលរមួចំដណ្កកនុងការលោះរស្ថយផលប៉ាះពាល់ែល់វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជាវសិ្័យ

លផសងលទ្យៀត រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានអនុវតតការលលីកដលងរនធលៅលលីអាជីវកមម និងរកុម  ុនកនុងវសិ្័យ
មួយចំនួនដែលរងផលប៉ាះពាល់ខាា ងំ ជារិលស្ស្វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្។ អាជីវកមមទក់ទ្យងនឹងវសិ្័យ
លទ្យស្ចរណ៍្ ស្ណាា ោរ និងផទះស្ំណាក់ ចំននួ៧លខតត នឹងរតូវបានអនុលរោះលៅលលីការបង់រនធរបចាដំខ
កនុងរយៈលរល៤ដខ គិតចាប់រីដខកុមភៈឆ្ងន ២ំ០២០ ែល់ដខឧស្ភាឆ្ងន ២ំ០២០ (Construction & 
Property, ២០២០; ចាន់ មងគល, ២០២០)។ គួរបញ្ហជ ក់ថ្ន ការមិនយករនធលនះ គឺលែីមបជួីយកាត់
បនាយផលប៉ាះពាល់ដនស្ថា នភារជំងឺឆ្ាងកូវែី-១៩  ដែលលធវីឱ្យលភ្ៀវលទ្យស្ចរជនជាតិចិនមានការធាា ក់ចុះ
ោ៉ា ងគំ ុគ។ លរកាយមក រោា ភិបាលបានរបកាស្បនតលលីកដលងការបង់រនធ ២ដខលទ្យៀត លពាលគឺ ចាប់រី
ដខមិថុនា រ ូតែល់ដខកកកោ ឆ្ងន ២ំ០២០ និងលរកាយមកបានបនតលលីកដលង ៣ដខបដនាមលទ្យៀត ចាប់រី
ដខតុោ ែល់ដខធនូ ឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅ (Construction & Property, ២០២០)។ លោយដឡកតាម
លស្ចកតរីបកាស្របស្់របស្់រោា ភិបាលដែលលចញផាយកាលរីដថាទី្យ ២៣ ធនូឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅ រាជរោា
ភិបាលបនតការលលីកដលងរនធរបចាដំខរមាប់អាជីវកមមលទ្យស្ចរណ៍្កនុងលខតតរកុងមួយចំនួនរមួមាន រាជ
ធានីភនំលរញ លស្ៀមរាប ររះស្ី នុ ដកប កំរត បាវតិ និងរកុងលបា៉ា យដប៉ាត ចំនួន៣ដខបដនាមលទ្យៀត ដែល
រតូវបានអនុវតតចាប់រីដខ មករា រ ូត ែល់ដខ មីនា ឆ្ងន ២ំ០២១។ 

មិនខុស្រីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ការលលីកដលងរនធលនះ ក៏បានអនុវតតផងដែរលៅលលីឧស្ា កមម
លផសងៗលៅកនុងវសិ្័យកាត់លែរ ស្លមាៀកបំពាក់ ដស្បកលជីង និងកាបូបជាលែីម។ ជាក់ដស្តង ឧស្ា កមម
ទងំលនះ រតូវបានលលីកដលងរនធកនុងរយៈលរលចាប់រី ៦ដខលៅ ១ឆ្ងន  ំ ដែលរតូវបានផតល់ជូនស្រមាប់លរាង
ចរកដែលរងផលប៉ាះពាល់ោ៉ា ងធាន់ធារ លោយស្ថរកងវះខាតនូវវតាុធាតុលែីម ស្រមាបផ់គត់ផគង់ដខសរ  ស្ង្កវ ក់
ផលិតកមម ដែលបណាត លមករីវបិតតកូិវែី-១៩ ឬលោយស្ថរការរយួរលកខខណ្ឌ រិលស្ស្ EBA រីរបលទ្យស្
ស្ គមន៍អឺរ ៉ាុបកាលរីឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅ (ធនាោរជាតិ, ២០២០)។  

ខ) ការលទ្ត្ៀមទុ្យៃបទ្មងុ្សទ្មាប់ទ្យប់ទ្យលឱ់ៃភាពលសដឋកិច្ច 
លែីមបចូីលរមួលោះរស្ថយនូវផលប៉ាះពាល់លៅលលីឱ្នភារលស្ែាកិចចជាតិ រាជរោា ភិបាលបាន

របកាស្ថ្ន នឹងបលញ្ចញថវកិារីទុ្យនបរមុងរបស្់ជាតិ14 លែីមបោីរំទ្យែល់ការចំណាយ លែីមបរីទ្យរទ្យង់ ជំរុញ 
ររមទងំស្ថត រលស្ែាកិចចរបលទ្យស្លឡងីវញិ តាមរយៈការផតល់ជារបភរទុ្យនែល់ស្ រោស្ធុនតូច និង
មធយមលលីរគប់វសិ្័យ លែីមបសី្ថត រ និងររងឹងស្មតាភារអាជីវកមមរបស្់ខាួនលឡងីវញិកនុងអំឡុងលរលដន
វបិតតិកូវែី-១៩ ក៏ែូចជាបនាទ ប់រីវបិតតិលនះបានបញ្ច ប់លៅវញិជាលែីម។   

 
14 សូ្មបញ្ហជ ក់ថ្ន រកុមការង្កររំុមានទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹង ចំនួនថវកិាជាក់ដស្តងដែលរតូវចំណាយលលីកមមវធីិលនះ លនាះលទ្យ។ 
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គ) កមមវិធីជំៃួយែរិញ្ញវត្ាុសទ្មាប់ទ្គសួ្ថរទ្កីទ្ក ៃិង្ងាយរង្លទ្ោ៉ះ 
បដនាមរីលលីវធិានការណ៍្ រិញ្ាវតាុលែីមបោីរំទ្យស្កមមភារលស្ែាកិចចខាងលល ីរាជរោា ភិបាលក៏បាន

ចាប់លផតីមកមមវធីិផតល់របាក់ឧបតាមភែល់រគួស្ថររបជារលរែារកីរក និងង្កយរងលរោះចំនួន ៥៦២.៦៨៦
រគួស្ថរ ដែលមានចំនួនជិត ២,៣ ោននាក។់ តាមលគ ទ្យំរ័ររបស្់រកស្ួងស្ងគមកិចច អតីតយុទ្យធជន និង
យុវនីតិស្មបទ បានបញ្ហជ ក់ថ្ន រាជរោា ភិបាលចាបំាច់រតូវចំណាយរបដ ល ២៥ោនែុោា រកនុងមួយដខ
ស្រមាប់កមមវធីិលនះ។ លោយដឡក វបិតតិមួយលនះលៅដតបនតអូស្បនាា យ លយងីមិនទន់អាចស្ននិោា នបាន
ថ្ន លតីរោា ភិបាលកមពុជារតូវចំណាយអស្់ថវកិាប៉ាុនាម នលែីមបោីរំទ្យគលរមាងមួយលនះលៅលឡយីលទ្យ។ 

ឃ) ការឧបត្ាមភកមមករៃិលោជិកហដលទ្ត្វូបៃពយរួពីការងារ 
លោយដឡកលរៅអំរីការរបកាស្លលីកដលងរនធស្រមាប់អាជីវកមមនានា កនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ 

ស្ណាា ោរ និងឧស្ា កមមនានាល យី រាជរោា ភិបាលក៏បានចំណាយថវកិាោ៉ា ងលរចីនស្នធឹកស្នាធ ប់
ស្រមាប់ឧបតាមភែល់និលោជកដែលរតូវបានរយួរការង្ករផងដែរ។ ស្រមាប់អាជីវកមមកនុងវសិ្័យ
លទ្យស្ចរណ៍្ ឬលរាងចរកឧស្ា កមមដែលបិទ្យទវ រ រោា ភិបាលនឹងផតល់របាក់ឧបតាមភចំនួន ៤០ែុោា រ
ស្រមាប់កមមករនិលោជិកដែលរតូវបានរយួររីការង្ករ ល យីមាច ស្់លរាងចរកនឹងរតូវផតល់របាក់ ៣០ ែុោា រ
បដនាមលទ្យៀតស្រុបចំនួន ៧០ ែុោា រកនុងមួយដខស្រមាប់មាន ក់ៗ។ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន រ ូតមកែល់
បចចុបបនន (គិតរតឹមដខកុមភៈ ឆ្ងន ២ំ០២១) រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានលធវីការឧបតាមភនិលោជិក កមមករ និង
បុគគលិករកុម  ុនឯកជន កនុងវសិ្័យកាត់លែរ និងលទ្យស្ចរណ៍្ របមាណ្៥០លលីករចួមកល យី។ ចំនួន
កមមករដែលទ្យទួ្យលបានការឧបតាមភមួយលលីកៗ មានកនុងតារាងខាងលរកាម៖  

តារាងទី្យ 5៖ ទិ្យននន័យការឧបតាមភបុគគលិក កមមករ កនុងវសិ្័យកាត់លែរ និងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្15 

ការឧបតាមភ 
(លលីក) 

និលោជិក 
(នាក)់ 

វសិ្័យ (ចំនួន) 
 

ការឧបតាមភ 
(លលីក) 

និលោជិក 
(នាក)់ 

វសិ្័យ (ចំនួន) 

ទី្យ១ - - ទី្យ២៦ ៥,២៣១ កាត់លែរ (១៣) 

 
15 គួរបញ្ហជ ក់ថ្ន លរៅដតអំរីចំនួនកមមករ និលោជកដែលទ្យទួ្យលបានការឧបតាមភមួយលលីកៗ រកុមការង្កររំុអាចទ្យទួ្យលបាន
ទិ្យននន័យជាក់ដស្តងទក់ទ្យងនឹងចំនួនថវកិាដែលបានចំណាយលៅលលីគលរមាងមួយលនះលនាះលទ្យ។ លបីគណ្នាតាមចំនួន
កមមករ ក៏មានការរិបាក និងមិនសុ្រកឹត លោយស្ថរអរតាដនការឧបតាមភលនះ ដរបរបួលលៅតាមស្ថា នភារជាក់ដស្តងដន
អាជីវកមម និងលរាងចរកទងំលនាះ។ 
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ទី្យ២ ២៥,៥៨៨ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៦៧) 

ទី្យ២៧ ១៤,៦០១ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៥១) 

ទី្យ៣ ៣៣,២៣១ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(១១១) 

ទី្យ២៨ ៥,៤០២ កាត់លែរ (១៨) 

 ៤៩,៩៦០ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(១៦៥) 

   

ទី្យ៤ ១៧,០៥២ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៥០) 

ទី្យ២៩ ៨,២៧៨ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៦២) 

ទី្យ៥ ៧,៦១២ កាត់លែរ (៨) ទី្យ៣០ ៩,២៣២ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៥៥) 

ទី្យ៦ ២២,៣៣២ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៩១) 

ទី្យ៣១ ៣,២០៩ កាត់លែរ (៣) 

ទី្យ៧ ១២,៧៦០ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៣៤) 

ទី្យ៣២ ២២,៦០៨ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(១០១) 

ទី្យ៨ ៧,០២៨ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៤៤) 

ទី្យ៣៣ ៣,១៥៨ កាត់លែរ (៩) 

ទី្យ៩ ៣,៥៣៦ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(១៩) 

ទី្យ៣៤ ១,៩៣៧ កាត់លែរ (៩) 

ទី្យ១០ ១១,៥៧០ កាត់លែរ(១៤) ទី្យ៣៥ ៨,១០៧ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៣០) 
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ទី្យ១១ ២,២៩០ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(២៤) 

 

ទី្យ៣៦ ៨,៥៧៤ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៦៣) 

ទី្យ១២ ៣០,១៨៩ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៩៦) 

ទី្យ៣៧ ៩,០៥១ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៦៦) 

ទី្យ១៣ ១៩,៧០៤ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៦០) 

ទី្យ៣៨ ១,៥៧១ កាត់លែរ (៣) 

ទី្យ១៤ ៣១,៧៦៤ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(១៤០) 

ទី្យ៣៩ ៤,៧៨៦ កាត់លែរ (១៩) 

ទី្យ១៥ ៧,២៧៧ កាត់លែរ (៧) ទី្យ៤០ ២,៦១៩ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(២២) 

ទី្យ១៦ ១៤,៦៨៣ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៤៤) 

ទី្យ៤១ ២,២៣៦ កាត់លែរ (១២) 

ទី្យ១៧ ១២,៤១០ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៤៤) 

ទី្យ៤២ ៩,៩៤៦ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៦៥) 

ទី្យ១៨ ២៧,៩៣៧ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៨៥) 

ទី្យ៤៣ ៣,១៤០ កាត់លែរ (៥) 

ទី្យ១៩ ១៨,៨១៤ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៦២) 

ទី្យ៤៤ ៤,៨៣៨ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(២៨) 
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ទី្យ២០ ១២,៤៥៥ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៧៩) 

ទី្យ៤៥ ៨,៤៨៤ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៦៦) 

ទី្យ២១ ៧,២៧៩ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(១០) 

ទី្យ៤៦ ២,៣២៨ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(២៧) 

ទី្យ២២ ៨,០៨៩ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៤៦) 

ទី្យ៤៧ ១,១៣៣ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(១៤) 

ទី្យ២៣ ១៥,៤៨៤ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៦៦) 

ទី្យ៤៨ ២,០៧៧ កាត់លែរ (៦) 

ទី្យ២៤ ១០,៥០១ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៤៤) 

ទី្យ៤៩ ៦,០៤០ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៣៩) 

ទី្យ២៥ ១០,៥៩២ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៤៣) 

ទី្យ៥០ ៤,២៥៦ 
កាត់លែរ និង
លទ្យស្ចរណ៍្ 
(៣៤) 

របភរ៖ រកស្ួងការង្ករ និងបណ្តុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 

ង្) ការចំ្ណ្តយលៅលលើការបងាា រជំងឺ្កវីូដ-១៩ 
លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន លែីមបកិីចចការង្កររាបាល និងទ្យប់ស្ថក ត់ការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ 

កនុងរទ្យង់រទយធំ ជារិលស្ស្ការឆ្ាងកនុងស្ គមន៍ រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានលរបីរបាស្់ខទង់ថវកិាោ៉ា ង
លរចីនស្នធឹកស្នាធ ប់ស្រមាប់កិចចការធំៗមួយចំនួនែូចខាងលរកាម៖ 

 លបាះរុមពខិតតប័ណ្ណ ឬលរៀបចំស្ថរផសរវផាយរីវធិានការការពារ 
 ចំណាយលៅតាមមូលោា នជារិលស្ស្តំបន់ររំដែនជាមួយរបលទ្យស្ជិតខាងកនុងការទ្យប់ស្ថក ត់ 
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 លរៀបចំមណ្ឌ លលធវីចតាត ឡសី្័កលៅទូ្យទងំរបលទ្យស្ 
 ចំណាយលៅលលីការលធវីលតស្តរកលមលរាគកូវែី-១៩ 
 ចំណាយលៅលលីការឧបតាមភមស្រនតីសុ្ខាភិបាល និងបុគគលពាក់រ័នធលលីកិចចការលនះ 
 ចំណាយលៅលលីបរកិាខ រលរទ្យយចាបំាច់ (មា៉ា ស្់ អាល់កុល ។ល។) 
 ចំណាយលៅលលីការែឹកជញ្ជូ នបងបែូនកមមករ លៅកាន់លោលលៅស្រមាប់ការលរៀបចំលធវីចតាត ឡី
ស្័កជាលែីម។ 

ជាក់ដស្តង ដថាចំណាយចំលពាះអនកជំងឺកូវែី-១៩ មាន ក់ៗ គិតចាប់តាងំរីការលធវីលតស្តលលីកែំបូង 
រ ូតែល់រាបាលជាស្ះលស្បយី គឺរតូវការថវកិារបមាណ្ជាង ២០០០ែុោា រ ឬអាចឈានែល់ 
២៥០០ែុោា រ កនុងមាន ក់ៗ (រទី្យ រា៉ា វ,ី ២០២០)។ ការចំណាយលនះដរបរបួលលៅតាមស្ថា នភារជាក់ដស្តង
របស្់អនកជំងឺ ែូចជាលបីអនកជំងឺអស្់កមាា ងំ រកស្ួងនឹងផ្ល់ថ្នន  ំ ឬលស្រ ៉ាូមកមាា ងំ វតីាមីន និងថ្នន លំផសងៗ
លទ្យៀតបំប៉ានសុ្ខភារ និងរាបាលលៅតាមលរាគស្ញ្ហា  ររមទងំអាហារ ូបចុកលទ្យៀត។ លរៅរីការ
ចំណាយលៅលលីដថារាបាលអនកជំងឺ រោា ភិបាលក៏បានចំណាយថវកិាស្រមាប់ការលលីកទឹ្យកចិតតចិតត
ចំលពាះរកុមរគូលរទ្យយជួរមុខ និងមស្រនតីសុ្ខាភិបាលពាក់រ័នធ ចំនួន ២០មឺុនលរៀលកនុងមួយដថា បដនាមរីលលី
របាក់លបៀវតសរបចាដំខរបស្់រួកោត់ផងដែរ។ 

ច្) ការច្ំណ្តយសទ្មាប់លោលលៅលផសង្លទ្យៀត្ 
លរៅរីការចំណាយលៅលលីកិចចការធំៗខាងលលី រាជរោា ភិបាលកមពុជាក៏បានលរៀបចំកញ្ច ប់ថវកិា

មួយចំនួនលៅកនុងវសិ្័យស្ងគមកិចច លោយលធវកីារបលញ្ចញនូវគលរមាងស្ថច់របាក់រលកមម ស្រមាប់អភិវឌ្ឍ
ល ោា រចនាស្មព័នធជនបទ្យ និងោរំទ្យកស្ិករ លៅលខតតលោលលៅលខតតលោលលៅចំនួន១៨ផងដែរ។  លរៅរី
លនះ រាជរោា ភិបាលបានស្លរមចបលងកីនទំ្យ ថំវកិាស្រមាប់គលរមាងលនះ រីរបមាណ្ជិត ៣៨ ោនែុោា រ 
លៅែល់របមាណ្ ១០០ ោនែុោា រ។ កនុងឆ្ងន  ំ២០២០ គលរមាងលនះនឹងផតល់ជូនរបជារលរែាដែលបាន
បាត់បង់ការង្ករ ល យីវលិរតឡប់លៅរស្ុកកំលណី្តវញិ (ទងំរីកនុង និងលរៅរបលទ្យស្) ក៏ែូចជារបជា
រលរែារស្់លៅកនុងស្ គមន៍ នូវឱ្កាស្ទ្យទួ្យលបានការង្កររយៈលរលខាី ជាមួយនឹងរបាក់ចំណូ្ល
ស្រមាប់ផគត់ផគង់ជីវភាររបចាដំថាកនុងចំនួនរ ូតែល់របមាណ្ជិត ១ោននាក់។ 
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ជំពូក  ៥៖ ផលប ៉ះពាលល់លើការងារៃិង្មុខរបរ 

លរៅរីផលប៉ាះពាល់លៅលលីវសិ្័យនានា ែូចដែលបានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់លៅកនុងជំរូក២-៤ ខាង
លលី វបិតតិកូវែី-១៩លនះ ក៏បានវាយរបហារោ៉ា ងធាន់ធារលៅលលីការង្ករ និងមុខរបររបជារលរែា ទងំកនុង
របរ័នធ និងលរៅរបរ័នធរគប់របលភទ្យ។  អងគការលស្បៀងអាហារនិងកស្ិកមមរិភរលោក (FAO) បានលធវីការ
គូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន ជំងឺរាតតាតកូវែី-១៩ នឹងលធវីឱ្យមានផលប៉ាះពាល់ខាា ងំលៅលលីរកុមជនង្កយរងលរោះ 
ែូចជាស្រស្ត ី កុមារ ជនជាតិលែីមភាគតិច និងរលករចំណាករស្ុកជាលែីម (Open Development 
Cambodia, ២០២០)។   

៥.១. ផលប ៉ះពាលល់លើការងារកនងុ្វិសយ័ឧសាែកមម 
កនុងរកបខណ្ឌ មា៉ា រកលូស្ែាកិចច ឧស្ា កមមកាត់លែរ ក៏ែូចជាឧស្ា កមមលផសងៗលទ្យៀតបានលែីរ

តួោ៉ា ងស្ំខាន់កនុងការជំរុញកំលណី្នលស្ែាកិចចជាតិ និងអភិវឌ្ឍស្ងគមកមពុជា។ តាមទិ្យននន័យដនការនាំ
លចញផលិតផលកាត់លែរកមពុជា កនុងរយៈលរល១០ឆ្ងន ចុំងលរកាយ ការនាលំចញផលិតផលកាត់លែរមាន
ការលកីនលឡងីជាលរៀងរាល់ឆ្ងន  ំ លោយមានរបមាណ្ជាង៣ប ីោនែុោា លៅឆ្ងន ២ំ០១០ ល យីបានលកីន
លឡងីែល់ជាង១០ប ីោនែុោា កនុងឆ្ងន ២ំ០១៩ កនាងលៅ។ 

 
របភរ៖ រកស្ួងពាណិ្ជជកមម ២០២០ 

ជំពូក ៥ 
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កនុងន័យលនះ លយងីអាចលធវីការស្ននិោា នបានថ្ន វសិ្័យឧស្ា កមមកាត់លែរ បានបលងកីតការង្ករ
ែល់រលរែាកមពុជារាប់ស្ិបមឺុននាក់ ររមទងំបានចូលរមួលោយតទ ល់ និងលោយរបលោលផងដែរកនុង
ការបលងកីតនូវមុខរបរ និងអាជីវកមមែល់របជារលរែាដែលរស្់លៅជំុវញិមជឈមណ្ឌ ល ឬស្ួនឧស្ា កមម
តូចធនំានា ក៏ែូចជាតំបន់ដែលស្ាិតលៅដកបរៗលនាះផងដែរ។ លោយដឡក វបិតតកូិវែី-១៩ បានលធវីឱ្យលរាង
ចរកកាត់លែរជាលរចីនបានតែ កស្កមមភារ និងមួយចំនួនលទ្យៀតឈានលៅែល់ការបិទ្យែំលណី្រការ   ផលិត
កមមទងំរស្ុង លោយស្ថរដតខវះវតាុធាតុលែីម និងបាត់បង់ ឬរនាបញ្ហជ ទិ្យញទំ្យនិញរីបរលទ្យស្ជា លែីម។ 
តាមរ័ត៌មានរីរកស្ួងការង្ករនិងបណ្តុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ វបិតតិកូវែី-១៩លនះ បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ែល់
លស្ែាកិចចរាជធានីលខតតចំនួន១២ លៅទូ្យទងំរបលទ្យស្កមពុជា ល យីបានប៉ាះពាល់លលីការង្ករ និងជីវភារ
របស្់កមមករ-កមមការនីិរាប់មឺុននាក់។  

គិតរតឹមដថាទី្យ៧ ដខស្ីហាឆ្ងន ២ំ០២លនះ កមមករ-កមមការនីិដែលបានតែ កការង្ករ មានចំនួនស្រុប 
២៨៣ ៣២០នាក់ កនុងលនាះមានកមមការនីិ ២៣២ ៤៦៣នាក់។ តាមទិ្យននន័យែដែលលនះ លយងីលឃញី
មានលរាងចរក ដែលបានតែ កស្កមមភារជិត៥០០លរាងចរក និងលរាងចរកដែលបានោក់ពាកយបិទ្យ
ែំលណី្រការរបស្់ខាួនទងំរស្ុងមានចំនួន ៨៣លរាងចរក។ លោយដឡក ស្ រោស្តូច និងមធយមដែល
បានតែ កែំលណី្រការរបស្់ខាួនមានរបមាណ្ជា ៩០៥ស្ រោស្ និងលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ែល់បុគគលិកស្រុប
របមាណ្ជាង ៣មឺុននាក់។ 

តារាង 1៖ ទិ្យននន័យស្ រោស្/រកុម  ុនដែលរងផលប៉ាះពាល់រីកូវែី-១៩ 

របលភទ្យទិ្យននន័យ ចំនួនស្ រោស្/
រកុម  ុន 

របលភទ្យទិ្យននន័យ ចំនួនស្រុប 
(លភទ្យរស្ី) 

លរាងចរកតែ កស្កមមភារ ៤៨៧ កមមករតែ កការង្ករ 
២៨៣ ៣២០ 
(២៣២ ៤៦៣) 

លរាងចរកបានបិទ្យ ៨៣ កមមករបាត់បង់ការង្ករ ៣១ ៥៣៨ 
(២៥ ៣៥៥) 

លរាងចរកទ្យទ្យួលបាន 
របាក់ឧបតាមភែលក់មមករ 

៤៨៧ 
កមមករទ្យទួ្យលបានរបាក់
ឧបតាមភរបស្់រោា ភិបាល 

២៨៣ ៣២០ 
(២៣២ ៤៦៣) 

ស្ រោស្តូចមធយម 
ដែលតែ កែំលណី្រការ 

៩០៥ បុគគលិកស្ រោស្តូច
មធយមដែលតែ កការង្ករ 

៣០ ៨១៩ 
(១៣ ៩៥៦) 

បញ្ហជ ក់៖ ទិ្យននន័យលនះ គិតរតឹមដថាទី្យ៧ ដខស្ហីា 
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កនុងបរបិទ្យលនះ ផលប៉ាះពាល់មិនរតឹមដតការង្ករប៉ាុលណាណ ះលទ្យ វបិតតិមួយលនះ បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់
ោ៉ា ងធាន់ធារែល់ជីវភារ និងការរស្់លៅកមមករ-កមមការនីិទងំឡាយ។ កមមករ-កមមការនីិ ក៏ែូចជារបធាន
និងអនុរបធានស្ ជីរកមមករមួយចំនួនបានស្ងកត់ធាន់ថ្ន កមមករភាគលរចីនជួបរបទ្យះនឹងកងវះថវកិា
ចំណាយរបចាដំថា ក៏ែូចជាការស្ងបំណុ្លជាលែីម។ ជាក់ដស្តងកមមករ-កមមការនីិជាលរចីន មានជាប់
បំណុ្លធនាោរ ឬស្ថា ប័ន រិញ្ាវតាុលផសងៗ តាមរយៈកមចបីង់រលំស្់ម៉ាូតូ ទូ្យរស្រទដែ ែីឡូត៍ និងផទះដលវង
ជាលែីម។ ែូលចនះ ការបាត់បង់ការង្ករស្នូល បានលធវីឱ្យករមិតជីវភាររបស្់រួកលគកាន់ដតធាា ក់ចុះដថមមួយ
ករមិតលទ្យៀត។ លបីលទះបីជាមានការឧបតាមភខាះៗជាថវកិាចំនួន ៤០ែុោា ររីរាជរោា ភិបាល និងមួយភាគ
រីស្ំណាក់មាច ស្់លរាងចរកកតី ក៏ស្ថា នភារដបបលនះបានរតឹមដតលោះរស្ថយមួយរយៈលរលខាីប៉ាុលណាណ ះ។ 
របស្ិនលបីវបិតតិមួយលនះកាន់ដតរកីរាលោល ឬបនតអូស្បនាា យកនុងរយៈលរលដវងបនតលទ្យៀត កមមករ ក៏ែូច
ជាបុគគលិកឯកជន កាន់ដតលរចីនដថមលទ្យៀត នឹងរបឈមមុខនឹងបញ្ហា ជីវភារកាន់ដតធាន់ធារ។ 

៥.២. ផលប ៉ះពាលល់លើមុខរបរកនងុ្វិសយ័លទ្យសច្រណ៍្ 
លរៅរីការប៉ាះពាល់ែល់វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ជាតិ កនុងទ្យរមង់ជាមា៉ា រកូលស្ែាកិចចល យី លយងីស្លងកត

លឃញីថ្ន ផលប៉ាះពាល់លនះក៏បានធាា ក់លៅលលអីាជីវកមមខាន តតូច មធយម ក៏ែូចជាការវនិិលោគករមិតធំ
កនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្លនះផងដែរ។ អាជីវកមមែូចជាផទះស្ំណាក់ ស្ណាា ោរ អាជីវកមមលក់វតាុ
អនុស្ាវរយី ហាងអាហារ លភាជនីយោា ន ររមទងំរបជារលរែារបកបរបរតូចតាចែូចជា រត់ម៉ាូតូឌុ្ប រត់
កង់បី រត់តាក់សុ្ីជាលែីសុ្ទ្យធដតទ្យទួ្យលរងផលប៉ាះពាល់ែូចោន  ជារិលស្ស្លៅកនុងលខតតលស្ៀមរាបដតមតង។ 
ជាមួយោន លនះដែរ លោក លស្ឿង សុ្ីថ្ន ដែលជារបធានការោិល័យទី្យរកុងស្ថែ តដនមនទីរលទ្យស្ចរណ៍្លខតត
លស្ៀមរាប បានគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន ចាប់រីដខលមស្ថ២០២០មក អាជីវកមមដែលបលរមីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្រតូវ
តែ កែំលណី្រការកនុងចលនាា ះរី ៧៥%-៩០% ល យីបុគគលិកបលរមីការង្ករកនុងអាជីវកមមទងំលនះរបមាណ្
៩០%រតូវបានតែ កការង្ករ។ គិតរតឹមែំណាច់ដខកញ្ហា  ឆ្ងន ២ំ០២០ អាជីវកមមបលរមីឱ្យវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្
ស្រុបចំនួន ២ ៨៣៨ ទី្យតាងំ លស្មីនឹង២៩.៦៣% ដនអាជីវកមមស្រុបបានបិទ្យ/រយួរ ដែលលធវីឱ្យប៉ាៈពាល់
ែល់បុគគលិកស្រុប ៥០ ៩៩៦នាក់។ ជាក់ដស្តងអាជីវកមមលទ្យស្ចរណ៍្លៅកនុងលខតតលស្ៀមរាប ដែលជាទី្យ
តាងំលទ្យស្ចរណ៍្លោលលៅស្ំខាន់ជាងលគ មានអាជីវកមមលទ្យស្ចរណ៍្ចំនួន ៦៥៨ទី្យតាងំ រតូវបានបិទ្យ/
រយួរ ដែលលស្មីនឹង៦២.១៣% ដនអាជីវកមមស្រុបកនុងលខតតលស្ៀមរាប។ ការបិទ្យ និងតែ កអាជីវកមមកនុងលខតត
លស្ៀមរាបលនះ បណាត លឱ្យបុគគលិកស្រុបចំននួជាង ១៤ ៧០២នាក់ បានបាត់បង់ការង្ករផងដែរ 
(CPC-News, 2020)។ 

តាមរយៈការជួបស្មាភ ស្តទ ល់ជាមួយនឹងមាច ស្អ់ាជីវកមមផទះស្ំណាក់ ស្ណាា ោរ ក៏ែូចជា
លភាជនីយោា នមួយចំនួនលៅតាមលខតតលោលលៅ លទ្យធផលរស្ថវរជាវបានបង្កា ញថ្ន ស្ណាា ោរនិងផទះ
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ស្ំណាក់ លភាជនីយោា ន ររមទងំអាជីវកមមជាលរចីនលទ្យៀតដែលរទ្យរទ្យង់វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្បានបង្កា ញនូវ
ឱ្នភារោ៉ា ងគំ ុគ។ ចំលពាះអាជីវកមមផទះស្ណំាក់ និងស្ណាា ោរវញិ កនុងចំលណាមទី្យតាងំដែលលយងី
បានលធវីការស្ិកា ប៉ាះពាល់មានស្ភារខាា ងំកាា លោយស្ថរដតោម នលភ្ៀវស្រមាកទងំលភ្ៀវកនុងទ្យរមង់ជាអនក
លទ្យស្ចរ ឬលភ្ៀវដែលមករបកបការង្កររយៈលរលដវង។ ស្ណាា ោរខាះរតូវបងខំចិតតបិទ្យអាជីវកមម ខាះលទ្យៀត
រតូវកាត់បនាយបុគគលិកពាក់កណាត ល ឬលរចីនជាងលនះ ជារិលស្ស្ស្ណាា ោរដែលមានស្តង់ោរខពស្់ 
ដែលមានអតិថិជនភាគលរចីនជាលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្បរលទ្យស្។ តាមតួលលខរបស្់រកស្ួងការង្ករបានឱ្យែឹង
ថ្ន មានស្ណាា ោរជាលរចីនបានកាត់បនាយបុគគលិកជាង ៥០% លរកាយការផទុះដនជំងឺកូវែី-១៩។ ចំនួន
លភ្ៀវស្ថន ក់លៅមានលរលខាះធាា ក់ែល់សូ្នយ ៣-៤ដថាជាប់ៗោន ។ ជាក់ដស្តង ស្ណាា ោរ និងផទះស្ំណាក់
ខាះមានលភ្ៀវស្ថន ក់លៅរបមាណ្ ៥%-១០% ប៉ាុលណាណ ះកនុងចំលណាមបនទប់ដែលមាន ល យីភាគលរចីនគឺជា
លភ្ៀវរបចាដំែលមានការង្ករលធវីរយៈលរលដវងលៅតាមលខតតលោលលៅទងំលនាះ។ មាច ស្់អាជីវកមមទងំលនាះ
បានបញ្ហជ ក់ថ្ន រស្បលរលដែលរបាក់ចំណូ្លរបស្់រួកោត់បានធាា ក់ចុះោ៉ា ងខាា ងំ ប៉ាុដនតការចំណាយ
វញិមានលរចីនែូចជា ដថាជួលអោរ របាក់ដខបុគគលិក ជាលែីម។ល។ 

រកុម  ុនរបតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្ និងអាជីវកមមដែលរទ្យរទ្យង់វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួនលៅ
តាមលខតតលោលលៅទងំលនះ ជារិលស្ស្កនុងលខតតលស្ៀមរាប ក៏ទ្យទួ្យលរងផលប៉ាះពាល់រីវបិតតិលនះ មិនខុស្
រីអាជីវកមមផទះស្ំណាក់ ស្ណាា ោរ ឬលភាជនីយោា នលនាះដែរ។ តាមរយៈការជួបស្មាភ ស្ជាមួយនឹង
មាច ស្់រកុម  ុនរបតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្កនុងលខតតលោលលៅ ជាលទ្យធផល រួកលគបានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន 
ស្កមមភារអាជីវកមមរបស្់រួកោត់ស្ឹងដតបាត់បង់ទងំរស្ុងលោយស្ថរដតោម នលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្ចូលមក
ទ្យស្សនារបលទ្យស្កមពុជា។ ស្កមមភារដែលលៅលស្ស្ស្ល់លរចីនដតជាការលរៀបចំទិ្យោា ការ ការលធវី ឬរនា
លិខិតឆ្ាងដែនជាលែីម។ ជាមួយនឹងស្ថា នភារលនះ រួកោត់រតូវរា៉ា ប់រងការចំណាយោ៉ា ងលរចីនលៅលលី
ការជួលអោរ របាក់លបៀវតសបុគគលិក ដថាទឹ្យក និងលភាីងជាលែីម។ លរៅរីលនះ លៅកនុងលខតតលស្ៀមរាប រកុម
  ុនផលិត និងលក់វតាុអនុវស្ាវរយីែូ៍ចជា រកុម  ុនស្ិលបៈដខមរ (Khmer Art) និងអាទី្យស្ង់អងគរ 
(Artisan Angkor) ជាលែីម បានតែ កអាជីវកមមរបស្់ខាួនទងំរស្ុង លោយដឡកបុគគលិក រតូវបានតែ ក
ការង្ករ និងបាត់បង់របាក់ចំណូ្លលស្ទីរទងំរស្ុង។ បដនាមរីលលីលនះ កាលរីលែីមដខវចិឆិកា ឆ្ងន ២ំ០២០ 
រកុម  ុនរបកបអាជីវកមមបលរមីឱ្យវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ដបបវបបធម៌ដែលមានលឈាម ះ “ភូមិវបបធម៌” ក៏បាន
របកាស្បិទ្យអាជីវកមមរបស្់ខាួន លោយស្ថរដតបញ្ហា  រិញ្ាវតាុដែលលកីតលចញរីវបិតតិកូវែី-១៩លនះដតមតង។ 
ការរកីរាលដនជំងឺកូវែី-១៩ លៅកនុងរិភរលោកបានលធវីឱ្យចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរ ជារិលស្ស្លភ្ៀវបរលទ្យស្ 
ចូលមកទ្យស្សនាកនុងភូមិវបបធម៌ មានការធាា ក់ចុះោ៉ា ងគំ ុកអស្់រយៈលរលជាលរចីនដខ រ ូតរកុម  ុន
មិនអាចរទរំទ្យបាននឹងស្ថា នភារែ៏លំបាកមួយលនះ។ 

លរៅរីរកុម  ុន អាជីវកមម និងមុខរបរខាងលលី ផលប៉ាះពាល់លនះ ក៏បានរគបែណ្ត ប់លៅលលមុីខ
របរ និងការង្ករជាមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្លៅទូ្យទងំរបលទ្យស្ផងដែរ។ តាមរយៈការស្មាភ ស្ជាមួយនឹង
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របធានស្មាគមមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្កនុងលខតតលស្ៀមរាប ក៏ែូចជាមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួន 
ដែលបានចូលរមួកនុងការស្ិកាលនះ ជាលទ្យធផល មានមគគុលទ្យស្ក៍រគប់ភាស្ថ បានបាត់បង់ការង្ករទងំ
រស្ុង។ ផលប៉ាះពាល់លនះ មានស្ភារធានរ់ស្ថលអារស្័យលលីភាស្ថដែលរួកលគលរបីរបាស្់ផងដែរ។ 
ជាក់ដស្តង មគគុលទ្យស្ក៍ភាស្ថចិន បានបាត់បង់ការង្ករ រយៈលរលយូរជាងលគ លោយស្ថរដតវបិតតិមួយលនះ
បានចាប់លផតីមរីរបលទ្យស្ចិនមុនលគ ល យីរបលទ្យស្ចិនក៏បានរបកាស្បិទ្យការលធវីែំលណី្រលចញចូលមុនលគ
ផងដែរ។ មគគុលទ្យស្ក៍ដែលលរបីរបាស្់ភាស្ថដប៉ាកអឺរ ៉ាុប បានចាប់លផតីមបាត់បង់ការង្ករ និងប៉ាះពាល់ធាន់ធារ 
បនាទ ប់រីមានការរតឹបនតឹងការលធវីែំលណី្រលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្រីរបលទ្យស្អឺរ ៉ាុប។ 

៥.៣. ផលប ៉ះពាលល់លើមុខរបរ ៃិង្ការងារលទ្ៅទ្បព័ៃធ 
លរៅរីផលប៉ាះពាល់លៅលលីការង្ករ និងមុខរបរកនុងរបរ័នធទងំលនះ របជារលរែាដែលរបកប

ការង្កររកសុ្ីជាលកខណ្ៈតទ ល់ខាួន ែូចជា អនករត់ម៉ាូតូឌុ្ប កង់បី និងតាក់សុ្ីជាលែីម ក៏ទ្យទួ្យលរងនូវផលប៉ាះ
ពាល់លនះធាន់ធារែូចោន ។ ជាធមមតា រួកោត់ធាា ប់ដតទ្យទ្យួលបានរបាក់ចំណូ្លរគប់រោន់រីមុខរបររបចាដំថា 
និងអាចទុ្យកោក់បានខាះ ប៉ាុដនតចាប់តាងំរីមានវបិតតិមួយលនះ ចំនួនលភ្ៀវលទ្យស្ចរជាតិ និងអនតរជាតិបាន
ធាា ក់ចុះ ដែលលធវីឱ្យរួកលគបាត់បង់របាក់ចំណូ្លទងំរស្ុងដតមតង។ មិនខុស្រីកមមករ-កមមការនីិលរាងចរក  
អវីដែលកាន់ដតធាន់ធារស្រមាប់រួកោត់ គឺរបជារលរែាដែលរបកបមុខរបររបចាដំថាទងំលនះ កំរុងជួប
របទ្យះនឹងបញ្ហា ធាន់ធារជាមួយនឹងបំណុ្លធនាោរ ឬស្ថា ប័ន រិញ្ាវតាុលផសងៗលទ្យៀត។ 
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ជំពូក ៦៖ លមលរៀៃយទុ្យធស្ថស្រសតសទ្មាប់កមពុជា 

លៅកនុងជំរូកលនះ លយងីនឹងលលីកយកលោលនលោបាយ ក៏ែូចជាយុទ្យធស្ថស្រស្តរបស្់របលទ្យស្នានា
ក៏ែូចជាស្ថា ប័នលផសងៗកនុងស្កលលោកដែលបានោក់លចញលែីមបសី្ថត រ និងររងឹងស្ថា នភារលស្ែាកិចច
របស្់របលទ្យស្លឡងីវញិ លរកាយការលកីតមាននូវវបិតតិនានា។ បដនាមរីលលីលនះ លយងីក៏លធវីការស្កិាផងដែរ
នូវយុទ្យធស្ថស្រស្តនានារបស្់របលទ្យស្មួយចំនួន ដែលលរោងនឹងោក់លចញលែីមបសី្ថត រស្ថា នភារលស្ែាកិចចលៅ
តាមវសិ្័យនានាលរកាយទ្យទួ្យលរងផលប៉ាះពាលរី់ជំងឺកូវែី-១៩លនះផងដែរ។ លោលនលោបាយ ក៍ែូចជា
យុទ្យធស្ថស្រស្តនានាដែលបង្កា ញកនុងជំរូកលនះ អាចជាលមលរៀនែ៏លែស្រមាប់កមពុជាកនុងការលរៀបចំលោល
នលោបាយ ឬុយុទ្យធស្ថស្រស្តនានាលែីមបសី្ថត រ ក៏ែូចជាររងឹងស្ថា នភារលស្ែាកិចចជាតិ លៅតាមវសិ្័យនានា
ដែលរងផលប៉ាះពាល់រីជំងឺកូវែី-១៩លឡងីវញិ ក៏ែូចជាលែីមបអីភិវឌ្ឍវសិ្័យនានាលែីមបនិីរនតរភារលស្ែា
កិចច និងស្ងគម។ 

៦.១. យទុ្យធស្ថស្រសតកនងុ្វិសយ័លទ្យសច្រណ៍្ 

ក) ករណី្ទ្បលទ្យសមា ល សុ ី

លរកាយរីការបញ្ច ប់នូវការរកីរាលោលដនជំងឺ SARS កនុងឆ្ងន ២ំ០០២-២០០៣ រោា ភិបាលរបស្់
របលទ្យស្មា៉ា លឡសុ្ីបានកំណ្ត់លោលនលោបាយ និងយុទ្យធស្ថស្រស្តស្ំខាន់ៗមួយចំនួនលែីមបសី្ថត រ និង
ររងឹងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ជាតិដែលបានធាា ក់ចុះោ៉ា ងគំ ុក ែូចខាងលរកាម (Travel Daily News, 
2007)៖ 

ទី្យ១៖ លរៀបចំឱ្យមានការបណ្តុ ះបណាត លជំនាញនានាទក់ទ្យងនឹងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជា
វធិានការចាបំាច់មួយចំនួនែូចជា ររងឹងសុ្វតាិភារលៅតាមតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្ ររងឹងគុណ្
ភារលៅលលីផលិតផលអនុស្ាវរយី ៍ររមទងំររងឹងគុណ្ភារដនលស្វាកមមលផសងៗលទ្យៀត 

ទី្យ២៖ លរៀបចំែំលណី្រការលជីងលហាះល រីឱ្យមានភាររបរកតីលឡងីវញិឱ្យបានឆ្ងប់បំផុតតាមដែល
អាចលធវីលៅបាន របលោជន៍បលរមីនូវការែឹកជញ្ជូ ននានា ជារិលស្ស្លភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្ដែល
នឹងលធវីែំលណី្រមកកំស្ថនតលៅកនុងរបលទ្យស្មា៉ា លឡសុ្ី 

ជំពូក ៦ 



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

 
51 

 

ទី្យ៣៖ បលងកីនលជីងយនតលហាះដែលលធវីែំលណី្រលហាះល រីលោយតទ ល់រីរបលទ្យស្លផសងឱ្យបានកាន់ដត
លរចីន លែីមបលីជៀស្វាងនូវការលផទរលជីងលហាះល រីលៅរបលទ្យស្ទី្យបី។ 

ទី្យ៤៖ ររងឹងយុទ្យធស្ថស្រស្តលទ្យស្ចរណ៍្ “Mega FAM16” លឡងីវញិ លោយលតត តស្ំខាន់លៅលលី
លោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ជាក់ោក់មួយចំនួន ស្រមាប់លភ្ៀវស្ញ្ហជ តិចិនដែលមានរបភរមករី
របលទ្យស្ចិន ទី្យរកុង ុងកុង និងដតវា៉ា ន់ជាលែីម។ 

ខ) ករណី្ទ្បលទ្យសកនងុ្ត្បំៃ់អាលមរកិឡាទ្យីៃ 

លែីមបលីឆ្ាីយតបលៅនឹងផលប៉ាះពាល់ដនជំងឺកូវែី-១៩ កនុងន័យស្ថត រលឡងីវញិនូវវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្
របស្់ជាតិ ក៏ែូចជាវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្កនុងតំបន់ទងំមូល របលទ្យស្នានាកនុងតំបន់អាលមរកិឡាទី្យន បាន
កំណ្ត់លចញនូវយុទ្យធស្ថស្រស្តចំនួនរបាមំួយែូចខាងលរកាម (Dan Fenton, 2020)៖ 

 លផាត ត្លលើទ្កមុអនកលទ្យសច្រណ៍្លដំ្ឋបខ់ពស ់

មូលល តុដែលរបលទ្យស្ទងំឡាយលៅកនុងតំបន់អាលមរកិឡាទី្យន លតត តជាចមបងលលីយុទ្យធស្ថស្រស្ត
មួយលនះ គឺលោយស្ថរដតចំនួនលភ្ៀវដែលស្ាិតកនុងលំោប់លនះ មានការលកីនលឡងីខាា ងំជារិលស្ស្កាលរី
ឆ្ងន ២ំ០១៩កនាងលៅ។ របលទ្យស្នានាលៅកនុងតំបន់លនះ ទ្យទួ្យលបានអតារបលោជន៍លរចីនរីកំលណី្នលភ្ៀវ
ដែលមានករមិតជីវភារខពស្់ៗ ឬរកុមលំោប់លស្ែាី។ យុទ្យធស្ថស្រស្តមួយលនះ អាចអនុវតតបានលជាគជ័យគឺ
អារស្័យលលីកតាត មួយចំនួនែូចជា ការយលឱ់្យបានចាស្់រីតរមូវការ និងចំណូ្លចិតតរបស្់លភ្ៀវដែល
ស្ាិតកនុងលំោប់លនះ និងការលរៀបចំលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្នានាលែីមបបំីលរញលៅតាមតរមូវការរបស្់រួក
លគផងដែរ។ ជាទូ្យលៅលភ្ៀវលទ្យស្ចរកនុងលំោប់លនះ លរចីនមានចំណូ្លចិតតលលីលទ្យស្ចរណ៍្ដបបផសងលររង 
ការលបាះតង់ លឡងីភនំ និងែំលណី្រកមានតដបបធមមជាតិជាលែីម។ 

 ពទ្ង្ឹង្អាជីវកមមខាន ត្ត្ូច្ៗ 

របលទ្យស្កនុងតំបន់អាលមរកិឡាទី្យនយល់ថ្ន ការររងឹងនូវឱ្កាស្អាជីវកមមខាន តតូចៗជាលកខណ្ៈ
រគួស្ថរ និងអាជីវកមមលផសងៗលទ្យៀតដែលបលរមីឱ្យវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ែូចជា អាជីវកមមស្ណាា ោរតូចៗ ឬ
ផទះស្ំណាក់ជាលែីម អាចចូលរមួោ៉ា ងស្កមមកនុងការលធវីឱ្យមានស្ាិរភារលលីវសិ្័យលនះ។ លៅកនុងតំបន់លនះ 
ផទះស្ំណាក់ ឬស្ណាា ោរខាន តតូចៗជាលរចីន បានរមួោន ជាស្មព័នធលែីមបបីលងកីតជាបណាត ញអាជីវកមមដែល

 
16 Mega FAM (Malaysia Mega Familiarisation Programme) គឺជាយុទ្យធស្ថស្រស្តលទ្យស្ចរណ៍្មួយរបស្់របលទ្យស្មា៉ា លឡសុ្ីកនុងការ
ទក់ទញលភ្ៀវលទ្យស្ចរ និងបានោក់ែំលណី្រការកនុងអំឡុងឆ្ងន ១ំ៩៩៩។ យុទ្យធស្ថស្រស្តលនះលតត តស្ំខាន់លលីជនជាតិចិន លោយស្ថរដតចំនួន
លភ្ៀវលទ្យស្ចរជនជាតិចិន ចូលមករបលទ្យស្មា៉ា លឡសុ្ី មានចំនួនលរចីនជាងលគ លធៀបនឹងលភ្ៀវមករីរបលទ្យស្លផសងលទ្យៀត។ 
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ផតល់លស្វាលនះឱ្យកាន់ដតធំ លោយមានការលោររលៅតាមលោលការណ៍្ និងស្តង់ោរដែលបានកំណ្ត់
របស្់ស្មព័នធអាជីវកមមរបស្់រួកលគ។ ការអនុវតតដបបលនះ អាចលធវីឱ្យស្ណាា ោរតូចៗ ឬខសត់ធនធានជាង
លគ មានឱ្កាស្លរចីនជាងមុន កនុងការផតល់លស្វារបស្់ខាួនលៅកាន់លភ្ៀវលទ្យស្ចរ តាមរយៈ បណាត ញធំៗ  
ររមទងំទ្យទួ្យលបាននូវបរកិាខ រនានា ឬការវនិិលោគបដនាមលលីចំណុ្ចចាបំាច់លែីមបរីកាបាននូវស្តង់ោរ
របស្់ស្មព័នធអាជីវកមមទងំមូល។ 

 លធវើខែួៃឱយមាៃលទ្បៀបជាៃិច្ច 

លៅរតង់ចំណុ្ចលនះ របលទ្យស្នានាកនុងតំបន់អាលមរកិឡាទី្យនបានដស្វងយល់រីចំណុ្ចខាា ងំ 
ចំណុ្ចទក់ទញ ររមទងំលស្វាកមមនានាដនវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្របស្់ខាួន ររមទងំបនតការវនិិលោគ
បដនាមលទ្យៀតលោយដកដចនលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ ររមទងំលស្វាកមមនានារបកបលោយភារដចនរបឌិ្ត លែីមបី
អាចទញយកឱ្កាស្របកួតរបដជងលលីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្លនះបាន។ ជាឧទ រណ៍្ របលទ្យស្លប៉ារូ បាន
អនុវតតយុទ្យធស្ថស្រស្តដបបលនះ លោយស្ថងស្ង់ជាផាូវស្រមាប់លធវីែំលណី្រលទ្យស្ចរណ៍្លផសងៗោន ជាលរចីន 
ដែលផាូវនីមួយៗលតត តលលីបទ្យរិលស្ថធន៍លទ្យស្ចរណ៍្ដបាកៗោន  លៅតាមវបបធម៌ របដរណី្ ឬស្ថា នភារ
ជាក់ដស្តងដនលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ទងំលនាះ។ 

 ពទ្ង្ឹង្ហផនកអនាម័យៃិង្សខុភាពស្ថធ្នរណ្ៈ 

លរកាយរីការបញ្ច ប់នូវវបិតតិកូវែី-១៩ បញ្ហា សុ្ខភារ និងអនាម័យ គឺជាបញ្ហា ចមបងបំផុត
ស្រមាបល់ភ្ៀវលទ្យស្ចរ ែូចលនះ របលទ្យស្កនុងតំបន់អាលមរកិឡាទី្យនទងំឡាយ បានយកចិតតទុ្យកោក់ខពស្់
លៅលលីបញ្ហា លនះ និងលលីកយកចំណុ្ចមួយលនះ ជាយុទ្យធស្ថស្រស្តដែលមានអតាិភារខពស្់បំផុតមួយ លែីមបី
ទក់ទញលភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិ។ របលទ្យស្នានាកនុងតំបន់លនះ នឹងររងឹងការយកចិតតទុ្យកោក់បដនាម
លទ្យៀតអំរីអនុស្ថស្ន៍ទងំឡាយដែលផតល់លោយអាជ្ាធរសុ្ខាភិបាលកនុងរបលទ្យស្ ឬតំបន់ អងគការសុ្ខ
ភាររិភរលោក ក៏ែូចជាមជឍមណ្ឌ លជំងឺឆ្ាងជាលែីម។ ជាក់ដស្តង របលទ្យស្ទងំឡាយលៅកនុងតំបន់លនះ 
មិនរតឹមដតររងឹងយនតការសុ្ខភារ និងអនាម័យលៅកនុងករមិតដនរកបខណ្ឌ បែិស្ណាា រកិចចប៉ាុលណាណ ះលទ្យ 
ប៉ាុដនតវសិ្័យសុ្ខាភិបាលទងំមូលរបស្់របលទ្យស្នានាកនុងតំបន់ ក៏បានយកចិតតទុ្យកោក់ខពស្់ផងដែរ តាម
រយៈការររងឹងល ោា រចនាស្មព័នធសុ្ខភារជាលែីម។ 

អាជីវកមមទងំឡាយកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ បែិស្ណាា រកិចច ែូចជាលភាជនីយោា ន ផទះស្ណំាក់ 
ស្ណាា ោរ កដនាងកមានត និងរមណី្យោា នរគប់របលភទ្យ ចាបំាច់រតូវររងឹងបដនាមនូវវធិានការអនាម័យ 
និងសុ្ខភារ លៅតាមលោលការណ៍្ និងអនុស្ថស្ន៍របស្់មជឍមណ្ឌ លជំងឺឆ្ាង រកស្ួងសុ្ខាភិបាល ឬ
អងគការសុ្ខភាររិភរលោក លែីមបអីាចទ្យទួ្យលបាននូវវញិ្ហា បនបរតបញ្ហជ ក់ស្តង់ោរ គុណ្ភារ និងសុ្វតាិ
ភារខាងដផនកអនាម័យ និងសុ្ខភាររីស្ថា ប័នទងំលនះ។  
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 ពទ្ង្ឹង្ការវិៃិលោគលលើវិសយ័បលច្ចកវិទ្យា 

លែីមបសី្ថត រលឡងីវញិ ក៏ែូចជាររងឹងនូវវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ របលទ្យស្កនុងតំបន់អាលមរកិឡាទី្យនយល់
លឃញីែូចោន ថ្ន ការវនិិលោគលៅលលីបលចចកវទិ្យាឌី្ជីថលស្រមាប់បលរមីការកនុងវសិ្័យលនះ គឺជាលរឿង
ចាបំាច់បំផុត។ ការររងីកយុទ្យធស្ថស្រស្តអាជីវកមមលស្វាកមមលទ្យស្ចរណ៍្តាមរបរ័នធអនឡាញែូចជា ការកក់
ស្ំបុរត ការលរៀបចំែំលណី្រកមានត ការកក់ផទះស្ំណាក់ ស្ណាា ោរ ការដស្វងរកទី្យតាងំស្ថន ក់លៅអំឡុង
លរលែំលណី្រកមានតជាលែីម នឹងលែីរតួោ៉ា ងស្ំខាន់លៅកនុងការជំរុញនូវស្កមមភារលទ្យស្ចរណ៍្។ លស្វា
កមមលោយលរបីរបាស្់បលចចកវទិ្យាឌី្ជីថលលនះ (រាប់បញ្ចូ លទងំការកុមម៉ាង់ទំ្យនិញ អាហារ ឬលស្វាកមមលផស
ងៗ តាមរបរ័នធអនឡាញ) នឹងលធវីឱ្យលភ្ៀវទ្យទួ្យលបាននូវបទ្យរិលស្ថធន៍ថមី កាត់បនាយការចំណាយដែល
មិនចាបំាច់ និងង្កយរស្ួលទងំស្រមាប់ភាគីលភ្ៀវ និងអនកផតល់លស្វាកមមផងដែរ។ 

គ) ច្កខវុិសយ័សកលកនងុ្ការអ្ិវឌ្ឍលទ្យសច្រណ៍្ 

ជាមួយកិចចការចាបំាច់ដែលរតូវរបឈមមុខនឹងការស្ថត រលឡងីវញិ នូវវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ដែលរង
ផលប៉ាះពាល់ធាន់ធារលោយស្ថរវបិតតិកូវែី-១៩ លនះ ទងំអាជីវកមមនានាកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ រោា ភិបាល 
ក៏ែូចជាស្ថា ប័នជាតិ អនតរជាតិ ស្ថា ប័នអប់រ ំ និងស្ថា ប័នរស្ថវរជាវទងំអស្់រតូវស្ ការោន ដចករដំលក
ចំលណ្ះែឹង បទ្យរិលស្ថធន៍លែីមបអីភិវឌ្ឍវសិ្យ័លនះឱ្យមានលស្ារភារ និងនិរនតរភារ (One Planet 
Network, 2020)។ ជាមួយនឹងចកខុវសិ្័យលនះ លគ ទំ្យរ័រ One Planet Network បានលរៀបចំជាអនុ
ស្ថស្ន៍ស្កលមួយចំនួន ដែលរោា ភិបាលដនរបលទ្យស្នានា អាចរិចារណាអនុវតត លែីមបអីភិវឌ្ឍវសិ្័យ
លទ្យស្ចរណ៍្របស្់ជាតិខាួនបាន។ 

 វិធ្នៃការសខុភាពស្ថធ្នរណ្ៈ  

វបិតតិកូវែី-១៩ជាស្កលបានបង្កា ញឱ្យលយងីែឹងថ្ន ស្ាិរភារកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ មានទ្យំនាក់
ទ្យំនងោន ោ៉ា ងខាា ងំជាមួយនឹងវធិានការអនាម័យ និងសុ្ខភារស្ថធារណ្ៈ។ ការវនិិលោគលៅលលីវធិាន
ការអនាម័យ និងសុ្វតាិភារសុ្ខភារស្ថធារណ្ៈ លៅកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ គឺជាការវនិិលោគមួយដែល
មានការគិតគូរបាន មត់ចត់លៅលលីការលរតៀមខាួនជាលរស្ចលែីមបបីង្កក រនូវការរកីរាលោលដនជំងឺលផសងៗ 
នាលរលអនាគត ក៏ែូចជាការររងឹងនូវជំលនឿលជឿជាក់រីស្ំណាក់លភ្ៀវលទ្យស្ចររគប់ោន ផងដែរ។ យនតការអ
នាម័យ និងសុ្ខភារស្ថធារណ្ៈទងំលនះ អាចអនុវតតបានតាមរយៈ៖ 

• ផារភាជ បសូ់្ចនាករលរាគរាតតាតលៅកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្៖ សូ្ចនាករលរាគរាតតាត រតូវស្ាតិ
លៅកនុងែំលណី្រការដនយនតការរតួតរិនិតយលលីស្កមមភារនានាកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្។ ការររងឹង 
ឬការោក់លចញនូវសូ្ចនាករលរាគរាតតាត លៅកនុងការរតួតរិនិតយលទ្យស្ចរណ៍្អាចលធវីឱ្យវសិ្យ័
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លទ្យស្ចរណ៍្មានភាររបលស្ីរលឡងីវញិបានឆ្ងប់រ ័ស្ ររមទងំអាចបនធូរបនាយនូវវធិានការរតឹ
តបតឹមួយចំនួនបានផងដែរ លោយស្ថរដតយនតការដែលមានភាជ ប់នូវសូ្ចនាករទងំលនះ បាន
ធានាែល់សុ្វតាិភាររបស្់អនកពាក់រ័នធទងំឡាយកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ លភ្ៀវលទ្យស្ចរ ក៏ែូចជា
សុ្ខភារស្ថធារណ្ៈផងដែរ។  

• ផារភាជ បវ់ធិានអនាមយ័ និងសុ្ខមាលភារជាមួយនឹងនិរនតរភារលទ្យស្ចរណ៍្៖ តាមរយៈបទ្យ
រិលស្ថធន៍ដនវបិតតិកូវែី-១៩លនះ លគអាចស្ននិោា នបានថ្ននិរនតរភារដនវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្រឹងដផែក
ខាា ងំលលីវធិានអនាម័យ និងសុ្ខមាលភារស្ថធារណ្ៈ។ បដនាមរីលលីយនតការរតួតរិនិតយនានា
ខាងលលី ការោក់លចញនូវវធិានអនាម័យ និងសុ្ខមាលភារស្ថធារណ្ៈកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ 
គឺមានភារចាបំាច់បំផុត លែីមបឱី្យស្កមមភារលទ្យស្ចរណ៍្ទងំឡាយអាចែំលណី្រការលឡងីវញិ 
របកបលោយសុ្វតាិភារ។ កិចចការលនះ ចាបំាច់រតូវមានការចូលរមួ និងស្ ការោន រីអនកពាក់រ័នធ
នានាកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ស្ គមវទិ្យាស្ថស្រស្ត ក៏ែូចជាអាជ្ាធរសុ្ខាភិបាលផងដែរ។ វធិាន
ការទងំលនះ រតូវដតមានការផារភាជ ប់ជាមួយនឹងលោលការណ៍្និរនតរភារ ឱ្យបានខពស្់តាមដែល
អាចលធវីលៅបាន។ ឧទ រណ៍្ ការស្លរមចចិតតណាមួយកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ដែលលធវីឱ្យប៉ាះ
ពាល់ែល់បរសិ្ថា ន និងអនាម័យ លោយរំុបានគិតគូរែល់សុ្ខមាលភារស្ថធារណ្ៈ គួរដតរតូវ
បានរិចារណាលឡងីវញិ ឬមិនគួរអនុវតតជាលែីម។  

• ការស្ថត រលឡងីវញិនូវភារលជឿជាកត់ាមរយៈទ្យំនាកទ់្យំនង៖ ែំលណាះរស្ថយបញ្ហា នានាទក់ទ្យង
នឹងការររួយបារមភអំរីសុ្ខភារស្ថធារណ្ៈ រីស្ំណាក់លភ្ៀវលទ្យស្ចរ បុគគលិក ក៏ែូចជាស្ គម
ជាលែីម អាចលធវីបានតាមរយៈការផតល់រ័ត៌មាន និងទំ្យនាក់ទំ្យនងរបកបលោយតមាា ភារ និង
ចាស្់ោស្។់ លោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ទងំឡាយ គបបបីញ្ជូ នរ័ត៌មានឱ្យបានស្មរស្ប និងរតឹម
រតូវ រីវធិានការអនាម័យ សុ្ខភារ និងកិចចការលផសងៗទក់ទ្យងនឹងសុ្ខភារស្ថធារណ្ៈ ែល់ទី្យ
ផារលទ្យស្ចរណ៍្ ឱ្យមានតមាា ភារ និងចាស្់ោស្់ លែីមបរីរងឹងនូវការលជឿជាក់រីលភ្ៀវលឡងីវញិ។ 

 វិធ្នៃការោពំារសង្គម 

វបិតតិកូវែី-១៩ បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ែល់ការង្ករ និងអាជីវកមមតូច និងមធយមកនុងវសិ្័យ
លទ្យស្ចរណ៍្ស្កលរបមាណ្ជាង៨០%។ មាច ស្់អាជីវកមម ក៏ែូចជារកុម  ុននានាដែលរបកបអាជីវកមម
លលីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ជាលរចីន បានចាប់លផតីមគិតគូរែល់ការោពំារបុគគលិករបស្់ខាួន និងរទ្យរទ្យង់ែល់
ស្ គមន៍ដែលរួកលគកំរុងរបតិបតតិការ។ ការលធវីដបបលនះ នឹងលលីកទឹ្យកចិតតែល់ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យ
លទ្យស្ចរណ៍្ ដែលអាចផតល់ផលរបលោជន៍ និងជួយអភិវឌ្ឍស្ គមន៍បានោ៉ា ងរិតរបាកែ។ លែីមបី
អភិវឌ្ឍវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្របកបលោយនិរនតរភារ និងចូលរមួអភិវឌ្ឍស្ គមន៍ផង រោា ភិបាល និងអនក
ពាក់រ័នធជាមួយវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ អាចរិចារណានូវយនតការមួយចំនួនែូចខាងលរកាម៖ 
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• បលងកីតយនតការោរំទ្យែល់រកមុលោលលៅដែលង្កយរងលរោះ៖ ការង្ករលៅកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្
ជាលរចីន បានផតល់នូវរបភរចំណូ្លែ៏លរចីនែល់ស្ គមន៍ និងការរស្់លៅរបស្់របជារលរែា
លៅកនុងស្ គមន៍លនាះ ជារិលស្ស្ស្រស្តី យុវជន ជនជាតិលែីមភាគតិច និងជនង្កយរងលរោះលៅ
តាមទី្យជនបទ្យ ទងំកនុងទ្យរមង់លស្ែាកិចចកនុងរបរ័នធ និងលរៅរបរ័នធ។ ការបលងកីតនូវយនតការោរំទ្យ
ែល់រកុមលោលលៅដែលង្កយរងលរោះ គឺអាចបំលរញតរមូវការរួកលគ ល យីអាចអនុវតតបាន 
តាមរយៈការផតល់នូវការង្ករដែលស្មរមយ មានសុ្វតាិភារការង្ករ លៅកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្កនុង
ទ្យរមង់ការង្ករកនុងរបរ័នធ។ 

• បលងកីននូវយនតការរយៈលរលដវងលែីមបោីរំទ្យស្ រោស្តូច និងមធយម៖ ការលរៀបចយំនតការ
ចាបំាច់រយៈលរលដវង លោយស្មាឹងលមីលដវងឆ្ងា យជាងវធិានការស្ថត រ និងកាត់បនាយការលបំាក
នានារបស្់ស្ រោស្តូច និងមធយមដែលមានរស្ថប់ គឺជាលរឿងស្ំខាន់ លែីមបឱី្យស្ រោស្
ទងំលនាះអាចបនតនិរនតរភារស្កមមភារលទ្យស្ចរណ៍្របស្់ខាួនបានកនុងរយៈលរលដវង។ ការបលងកីត
ឱ្យមានយនតការទងំលនះ ក៏នឹងជួយឱ្យស្ រោស្ទងំលនាះផលិតបាននូវផលិតផលដបាកៗ 
របកបលោយភារទក់ទញកាន់ដតលរចីន។ លៅតាមលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ទងំឡាយ ស្កមម
ភារលទ្យស្ចរណ៍្ បានលែីរតួជាមូលោា នរគឹះលស្ែាកិចច ែូចលនះ ការោរំទ្យែល់ស្ រោស្តូច និង
មធយមកនុងវសិ្័យលនះ នឹងលធវីឱ្យរួកលគអាចររងឹងខាួន បលងកីននូវរបាក់ចំណូ្ល និងរទរំទ្យនូវស្ថា ន
ភារលំបាកលនះបានកាន់ដតរបលស្ីរ។ ការលរៀបចំល ោា រចនាស្មព័នធបលចចកវទិ្យា ក៏អាចជាយនតការ
មួយលែីមបឱី្យស្ រោស្ទងំលនាះបនតនូវរបតិបតតិការរបស្់ខាួនបានរបលស្ីរផងដែរ។  

• ររងឹងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្លោយោពំារស្ គមន៖៍  អតារបលោជន៍រីលស្វាកមមលទ្យស្ចរណ៍្ថមីៗ  
ដបាកៗ របកបលោយភារដចនរបឌិ្ត ដែលអាជីវកមមនានា លៅកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ អាចផតល់
ែល់លោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជាស្ គមន៍ជំុវញិ គឺជាការរតឹចំណ្ងែ៏រងឹមាមួំយកនុងអំឡុង
លរលមានវបិតតិលនះ។ ការលធវីដបបលនះ មិនរតឹមដតផតល់នូវទំ្យនុកចិតត និងអតារបលោជន៍ដផនកលស្ែា
កិចចប៉ាុលណាណ ះលទ្យ ប៉ាុដនតដថមទងំររងឹងនូវគំនិតដចនរបឌិ្តែល់ស្ គមន៍ និងការលរញចិតតរី
ស្ំណាក់ស្ គមនផ៍ងដែរ។  តាមរយៈស្កមមភារទងំលនះ ស្ គមន៍អាចទ្យទ្យួលបាននូវការ
បណ្តុ ះបណាត លគំនិតស្ រគិនភារ ការលរៀបចំលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជាការលរៀបចំស្ 
គមន៍ទងំមូលជាលែីម លែីមបបំីលរញតរមូវការលទ្យស្ចរណ៍្ដបបថមី ទងំកនុងរស្ុក និងលរៅរស្ុក។  

     វធិានការដនការោពំារស្ងគមទងំលនះ នឹងលធវីឱ្យវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្របស្់ជាតិទងំមូល ក៏ែូច  
     ជាស្ គមន៍ មានការអភិវឌ្ឍរបកបលោយនិរនតរភារ។ 

 

 អៃុវត្តយៃតការលសដឋកិច្ចវិលជុ ំ
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វបិតតិកូវែី-១៩ បានលធវីឱ្យលយងីបលងកីនការយកចិតតទុ្យកោក់លៅលលីស្ថរៈស្ំខាន់លៅលលីស្ង្កវ កដ់ន
ការផគត់ផគង់កនុងរស្ុក17 ដែលស្ថា នភារលនះ ចាបំាច់ឱ្យលយងីរតូវគិតរិចារណាលឡងីវញិនូវវធីិដែលលស្វា
កមមនានា និងផលិតផលដែលរតូវបានផលិត និងផគត់ផគង់លោយផលិតករកនុងរស្ុក។ ការដែលលស្វាកមម
លទ្យស្ចរណ៍្ និងផលិតផលរគប់របលភទ្យផលតិកនុងរស្ុក និងលរបីរបាស្់កនុងរស្ុក លែីមបរីបលោជន៍
លទ្យស្ចរណ៍្កនុងរស្ុកលនះ គឺជាធាតុែ៏ស្ំខាន់ស្រមាប់លស្ែាកិចចវលិជំុ។  ការអនុវតតដខសស្ង្កវ ក់លស្ែាកិចច
វលិជំុ និងការររងឹងរបស្ិទ្យធភារធនធាន ដែលផលិត និងលរបីរបាស្់កនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ គឺជាការផតល់
ឱ្កាស្ស្រមាប់វសិ្័យមួយលនះ លែីមបអីាចឈានលៅរកការអភិវឌ្ឍ ទងំអាជីវកមម ក៏ែូចជាស្ គមន៍
របកបលោយនិរនតរភារ។ លែីមបធីានាបាននូវគុណ្តដមា ដនលស្ែាកិចចវលិជំុ កនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ រោា ភិ
បាល ក៏ែូចជាអនកពាក់រ័នធនានា អាចរិចារណានូវយនតការមួយចំនួនែូចខាងលរកាម៖ 

• វនិិលោគកនុងការដកដរបដខសស្ង្កវ កដ់នគុណ្តដមាលទ្យស្ចរណ៍្៖ ការអនុវតតនូវលស្ែាកិចចវលិជំុដែល
បានលលីកលឡងីខាងលលី អាចអនុវតតបានតាមរយៈ ការកាត់បនាយ និងលរបីរបាស្់លឡងីវញិ ការ
ជួស្ជុល ការលធវីឱ្យរបលស្ីរលឡងីវញិ លៅលលីផលិតផលនានាកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្។ ការលធវីដបប
លនះ គឺអាចចូលរមួកាត់បនាយនូវការលលចធាា យដផនកលស្ែាកិចចលៅកនុងដខសស្ង្កវ ក់ដនគុណ្តដមា
លទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជាកាត់បនាយនូវកាកស្ណំ្ល់ និងការប៉ាះពាល់ែល់បរសិ្ថា នផងដែរ។  បដនាម
រីលលីលនះ ការអនុវតតនូវយនតការលស្ែាកិចចវលិជំុ អាចលលីកទឹ្យកចិតតែល់ការដចនរបឌិ្តដផនកអាជីវ
កមម ការបលងកីតនូវគរមូអាជីវកមមដែលមាននិរនតរភារ ផលគុណ្តដមាែល់អតិថិជន និងអនកលរបី
របាស្់លផសងលទ្យៀត ក៏ែូចជាចូលរមួលៅកនុងការអភិវឌ្ឍលស្ែាកិចចផងដែរ។  

• ផតល់អតាិភារខពស្់លលីយនតការអាហារដែលមាននិរនតរភារលែីមបកីារលរបីរបាស្់លឡងីវញិ៖ អាហារ
នឹងតំណាងឱ្យដខសស្ង្កវ ក់វលិជំុមួយ ដនគុណ្តដមាលទ្យស្ចរណ៍្ តាមរយៈការលរៀបចំទុ្យកោក់ ការ
ដបងដចក ការែឹកជញ្ជូ ន របកបលោយរបស្ិទ្យធភារខពស្់លែីមបកីាត់បនាយនូវកាកស្ំណ្ល់អាហារ 
និងការខូចខាតលោយឥតរបលោជន៍ជាលែីម។ ការជំរុញនូវយនតការកាត់បនាយការខូចខាត
អាហារ និងកាកស្ំណ្ល់នានាកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ មានស្កាត នុរលខពស្់កនុងការោរំទ្យនូវការ
ស្ថត រលឡងីវញិនូវអាជីវកមមខាន តតូច និងមធយមនានា ក៏ែូចជាចូលរមួកនុងការកាត់បនាយការ
បំរុលបរោិកាស្ដែលបណាត លមករីឧស្ម័នកាបូនិកលចញរីកាកស្ំណ្ល់អាហារទងំលនះផង
ដែរ។ 

 
17 វបិតតិកូវែី-១៩បានលធវីឱ្យរបលទ្យស្ជាលរចីន រមួទងំកមពុជាផងដែរ បានរបឹងដរបងរស្់លោយខាួនឯង លោយស្ថរដតការផគត់ផគង់
រីខាងលរៅរតូវបានកាត់បនាយ ដែលលធវីឱ្យដខសស្ង្កវ ក់ដនការផគត់ផគង់កនុងរស្ុកចាប់លផតីមមានស្កមមភារខាា ងំលឡីងវញិ លបី
លធៀបនឹងមុនលកីតមាននូវវបិតតិមួយលនះ។ 
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• ជំរុញការលរបីរបាស្់លឡងីវញិនូវស្រមាមតា ស្ទិកកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្៖ ការយកចិតតទុ្យកោក់លៅ
កនុងការរគប់រគងកាកស្ំណ្ល់តា ស្ទិក និងបំរុលបរោិកាស្ គឺជាកមាា ងំចលករមួយកនុងការ  
ជំរុញនូវលស្ែាកិចចវលិជំុកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ តាមរយៈការលុបបំបាត់នូវស្រមាមតា ស្ទិកដែល
មិនចាបំាច់ ឬការបលងកីតនូវគំរូដនការលរបីរបាស្់តា ស្ទិកលឡងីវញិជាលែីម។ ការោរំទ្យនូវយនតការ
ការលរបីរបាស្់តា ស្ទិកលឡងីវញិ អាចកាត់បនាយោ៉ា ងលរចីននូវស្ំរាមលៅតាមទឹ្យក និងការបំរុល
លោយនានាស្ំរាមតា ស្ទិក ដែលយនតការលនះ មិនរតឹមដតបានចូលរមួដថរកានូវលស្ថភ័ណ្ភារ
លោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ប៉ាុលណាណ ះលទ្យ ប៉ាុដនតក៏បានចូលរមួកាត់បនាយនូវផលអវជិជមានដែលអាចលកីត
មានលៅលលីសុ្ខភារផងដែរ។ 

 ការទ្គប់ទ្គង្ ៃិង្ែរិញ្ញវត្ា ុ

ការផតល់របភរថវកិាស្រមាប់ស្ថត រលឡងីវញិនូវវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ គឺជាគនាឺះស្ំខាន់បំផុតមួយកនុង
ការស្ថត រវសិ្័យលនះលឡងីវញិរបកបលោយរបស្ទិ្យធភារខពស្់ ក៏ែូចជាចូលរមួអភិវឌ្ឍបដនាម និងររងឹង
ស្មតាភារដនអាជីវកមមដែលបលរមីឱ្យវសិ្័យលនះ កនុងការតស្ ូជាមួយនឹងស្ថា នភារែ៏លំបាកដែលលកីត
មានរីវបិតតិកូវែី-១៩លនះ។ ោ៉ា ងណា ការផតល់នូវថវកិាស្រមាប់រទ្យរទ្យង់នូវវសិ្័យលនះ ក៏ចាបំាច់គិតគូរ
ែល់ចំណុ្ចស្ំខាន់ៗមួយចំនួនែូចខាងលរកាមផងដែរ៖ 

 លធវីការវភិាគឱ្យសុ្ីជលរៅលលីស្រីផលប៉ាះពាល់លលីលស្ែាកិចច៖ រតូវរិចារណាឱ្យបានសុ្ីជលរៅ
មិនរតឹមដតផលប៉ាះពាល់លលីលស្ែាកិចចលចញរីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ប៉ាុលណាណ ះលទ្យ ប៉ាុដនតរតូវគិតែល់
បញ្ហា អនាម័យ សុ្ខភារ បញ្ហា បរសិ្ថា ន ជីវចរមុះ និងផលប៉ាះពាល់លៅលលីស្ គមន៍ផងដែរ។ 
ទងំអស្់លនះ គឺជាការរគប់រគងរបកបលោយនិរនតរភារ ដែលចាបំាច់រតូវមានការស្ិកាឱ្យបាន
ចាស្់ោស្់មុននឹងស្លរមចចិតតោក់លចញជាលោលនលោបាយស្មរស្បណាមួយ។  

 ទ្យមាា កថ់វកិាស្លស្រង្កគ ះស្រមាបភ់ាររបលស្ីរលឡងីដនលទ្យស្ចរណ៍្៖ ការផតល់ថវកិាស្រមាប់ស្លស្រង្កគ ះ 
វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ គឺជាលរឿងចាបំាច់ និងអតាភិារបំផុតមួយស្រមាប់ស្ាិរភារអាជីវកមម ការង្ករ 
និងស្កមមភាររគប់ោ៉ា ងកនុងវសិ្័យលនះ ទងំលៅកនុងលោលលៅរយៈលរលខាី មធយម ឬដវង។  

 ជំរុញការអនុវតតកិចចស្ ការរែា-ឯកជន៖ លែីមបទី្យទួ្យលបានលជាគជ័យកាន់ដតរបលស្ីរកនុងការ
អភិវឌ្ឍវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្របកបលោយនិរនតរភារ ទមទរឱ្យមានការស្ ការោន ខពស្់រវាងរែា 
និងវសិ្័យឯកជនលៅលលីកិចចការង្ករស្ំខាន់ៗ ដែលជំរុញការង្ករអភិវឌ្ឍនានាកនុងវសិ្យ័
លទ្យស្ចរណ៍្។ 



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

 
58 

 

៦.២. យទុ្យធស្ថស្រសតសទ្មាប់វិសយ័អច្លៃទ្ទ្យពយ 
រកុមការង្ករគលរមាងបានស្ិកា និងចងរកងនូវអនុស្ថស្ន៍ និងយុទ្យធស្ថស្រស្តដែលរបលទ្យស្មួយ

ចំនួនបានោក់លចញ លែីមបសី្ថត រ ក៏ែូចជាររងឹងវសិ្័យអចលនរទ្យរយលៅកនុងរបលទ្យស្លគ។ អនុស្ថស្ន ៍
មួយចំនួនមានវសិ្ថលភារដផនកអនុវតត លោយរគប់ែណ្ត ប់ទងំកនុងែំណាក់កាលដនការលកីតមាននូវជំងឺកូ
វែី-១៩ ល យីក៏អាចលរបីរបាស្់បានផងដែរ ស្រមាប់ការង្ករអភិវឌ្ឍវសិ្័យលនះ លរកាយរីការចប់លៅវញិ
ទងំរស្ុងនូវការរកីរាលោលដនជំងឺក៏កាចស្ថហាវមួយលនះ។ 

ក) យទុ្យធស្ថស្រសតទ្បលទ្យសឥណ្តឌ  

លៅកនុងរបលទ្យស្ឥណាឌ  វសិ្័យអចលរទ្យរយបានចូលរមួចំដណ្កោ៉ា ងលរចីនែល់ការរកីចលរមីនដន
លស្ែាកិចច និងស្ងគម ជារិលស្ស្ការបលងកីតការង្ករជូនរបជារលរែា។ វសិ្័យអចលនរទ្យរយ គឺជាវសិ្័យធំ
បំផុតទី្យរីរ ដែលបានបលងកីតការង្ករជូនរបជារលរែាឥណាឌ  (Rakesh REDDY, 2020)។ លបីលទះបីជា
មានការអភិវឌ្ឍខាា ងំកនុងវសិ្័យលនះ ក៏ប៉ាុដនត ការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ បានលធវីឱ្យរាងំស្ទះ និងប៉ាះ
ពាល់ោ៉ា ងធាន់ធារែល់វសិ្័យផងដែរ។ អនកជំនាញមួយចំនួនលៅកនុងរបលទ្យស្លនះ បានយល់ថ្ន ជាការ
ចាបំាចប់ំផុត ដែលរតូវមានការដកស្រមួលនូវយុទ្យធស្ថស្រស្ត ឬោក់លចញនូវលោលនលោបាយស្មរស្ប
លែីមបសី្ថត រ និងររងឹងវសិ្័យលនះលឡងីវញិ។ ខាងលរកាមលនះជាអនុស្ថស្ន៍មួយចំនួនដែលអនកជំនាញលលី
វសិ្័យអចលនរទ្យរយបានផតល់ជូនចំលពាះ អនករកសុ្ីអភិវឌ្ឍលលីវសិ្័យលនះ ក៏ែូចជារោា ភិបាល និងអនក
ពាក់រ័នធែដទ្យលទ្យៀត។ 

 យកចិ្ត្តទុ្យកដ្ឋក់ខពសល់លើកមាែ ងំ្ពលកមមបលទ្មើវិសយ័លៃ៉ះ 
អនករបកបអាជីវកមមកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយ ចាបំាច់រតូវយកចិតតទុ្យកោក់ខពស្់លៅលលីសុ្ខមាល

ភាររបស្់បុគគលិក កមមករ ជារិលស្ស្បនាទ ប់ស្ថា នភារកូវែី-១៩ មានភាររបលស្ីរលឡងី។ អនកអភិវឌ្ឍ
នានា ចាបំាច់រតូវលរៀបចំដបបបទ្យការង្ករ និងដផនការលឡងីវញិឱ្យរស្បលៅតាមស្ថា នការណ៍្ជាក់ដស្តង
បនាទ ប់រីវបិតតិកូវែី-១៩ បានធូររស្ថល ឬបានបញ្ច ប់។ វធិានការសុ្ខមាលភារកមមករ ការដបងដចកកាល
វភិាគលធវីការ ក៏ែូចជាការតាមោនការលធវីែំលណី្ររបស្់បុគគលិក កមមករជារបចា ំ គឺជាលរឿងចាបំាច់ លែីមបី
លជៀស្វាងការឆ្ាងជំងឺលនះលឡងីវញិ។ 

 ទ្ត្វូទ្បលមើលទុ្យកមុៃពីការហទ្បទ្បលួនៃបលច្ចកវិទ្យាឌី្ជីលល 
អនកជំនាញលលីវសិ្័យអចលនរទ្យរយយល់លឃញីថ្ន លែីមបលីធវីឱ្យស្កមមភារលលីវសិ្័យលនះមានភារ

របលស្ីរលឡងីវញិរបកបលោយរបស្ិទ្យធភារ គឺចាបំាច់រតូវលរបីរបាស្់បលចចកវទិ្យាឌី្ជីថល ែូចលនះ អនក
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អភិវឌ្ឍទងំឡាយចាបំាច់រតូវគិតគូររីបលចចកវទិ្យាដែលបានលធវីការអភិវឌ្ឍលឡងីថមីៗ ជារិលស្ស្ទក់ទ្យង
នឹងបញ្ហា ស្ិបបនិមមិត (Artificial Intelligence) និងការវភិាគទិ្យននន័យជាលែីម (Data Analytics) ជា
លែីម។ ជាមួយនឹងការបនតលកីតមាននូវជំងឺកូវែី-១៩ ការលរបីរបាស្់បលចចកវទិ្យាទងំលនះ ជារិលស្ស្
ទក់ទ្យងនឹងការរគប់រគងគលរមាង លស្វាអតិថិជន ការបណ្តុ ះបណាត ល ររងឹងស្មតាភារបុគគលិក ការ
បលងកីតការោិល័យទំ្យនាក់ទំ្យនងលោយលរបីបលចចកវទិ្យា ជាលែីម គឺអាចជួយស្រមួលការង្ករ និងកាត់បនាយ
ចំណាយបានលរចីន ជារិលស្ស្ជាមួយនឹងបរបិទ្យដនការរតឹតបតិការលធវីែំលណី្រដបបលនះ។ 

 បលង្ាើត្ៃូវភាពបត់្ហបៃកនងុ្ការទំ្យនាក់ទំ្យៃង្ជាមួយអតិ្លិជៃ 
ការបនតលធវីទំ្យនាក់ទំ្យនងលែជាមួយអតិថិជន គឺជាកមាា ងំចលករែ៏ស្ំខាន់មួយស្រមាបអ់ាជីវកមម

រគប់របលភទ្យ ជារិលស្ស្កនុងបរបិទ្យដែលការជួបជំុតទ ល់មិនអាចលធវីលៅបាន ឬរិបាកកនុងការអនុវតត។  ការ
លរបីរបាស្់មលធាបាយបលចចកវទិ្យាែ៏ស្មបូរដបបកនុងការលធវីទំ្យនាក់ទំ្យនងជាមួយអតិថិជន ការលធវីពាណិ្ជជ
កមម ការផសរវផាយអំរីផលិតផលនានាលៅកាន់អតិថិជន នឹងលធវីកាន់ដតលធវឱី្យអាជីវកមមមានភាររងឹមាំ
បដនាមលទ្យៀត។ 

 រដ្ឋឋ ្ិបលចបំច់្ទ្ត្វូលធវើកំហណ្ទ្យទ្មង្់ 
លែីមបជួីយស្រមាលបនទុករកុម  ុន ក៏ែូចជាអនកវនិិលោគលលីវសិ្័យអចលនរទ្យរយ រោា ភិបាល

របស្់របលទ្យស្ឥណាឌ បានចាត់វធិានការមួយចំនួនរចួមកល យី ក៏ប៉ាុដនត លបីតាមអនកជំនាញលលីវសិ្័យលនះ 
បានយល់ថ្ន វធិានការ ឬយនតការលនះមានអតារបលោជន៍កនុងរយៈលរលខាីប៉ាុលណាណ ះ និងមិនអាចជា
ែំលណាះរស្ថយកនុងលរលដវងបានលនាះលទ្យ។ ែូចលនះ រួកលគយល់ថ្ន រោា ភិបាលគួរមានវធិានការបដនាម
លទ្យៀតលែីមបរីរងឹងវសិ្័យអចលនរទ្យរយកនុងរយៈលរលដវង។ ឧទ រណ៍្ ការររងឹងលទ្យធភារកនុងការរកា
រទ្យរយស្កមម និងទុ្យនបរមុងទុ្យក ស្រមាប់ចំណាយរបតិបតតិការនានា ក៏ែូចជាផតល់ស្មបទែលអ់នកអភិវឌ្ឍ
អាចរនារលរលកនុងការស្ថងស្ង់លោយរស្បចាប់។ល។ នឹងលធវីឱ្យអនកអភិវឌ្ឍអចលនរទ្យរយលតត តលៅ
នឹងការបញ្ច ប់គលរមាង លោយមិនខវល់រីស្មាព ធនានា។ ជាការរិត ការដកស្រមួលមូលោា នកនុងទ្យរមង់ធំ
ដបបលនះ គឺមានភារចាបំាច់បំផុត កនុងការជំរុញនូវអរតាកំលណី្ននាលរលអនាគត។ លោលនលោបាយ
របស្់រោា ភិបាលរតូវលតត តបដនាមផងដែរលលី ការលឡងីដថាវតាុធាតុលែីម តដមាលែីមផលិតកមម រនធនាចូំល 
និងការកាត់បនាយរនធលលីទំ្យនិញ និងលស្វាកមមនានាផងដែរ។ 

 ទ្ត្វូអៃុវត្តភាែ មៗៃូវវិធ្នៃការហដលបៃហកទ្យទ្មង់្ 
លែីមបជួីយស្រមួលនូវវសិ្័យលនះ រគប់វធិានការ យុទ្យធស្ថស្រស្ត ក៏ែូចជាលោលនលោបាយដែលរោា

ភិបាលរិចារណានិងោក់លចញ រតូវដតលចញឱ្យបានឆ្ងប់ និងភាា មៗ លែីមបឱី្យអនកវនិិលោគមានទំ្យនុកចិតត 
និងអាចជំរុញឱ្យវសិ្័យមួយលនះ រតឡប់មកភាររបលស្ីរលឡងីបានកាន់ដតឆ្ងប។់ 
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ខ) យទុ្យធស្ថស្រសតទ្បលទ្យសលវៀត្ណ្តម 

ការរតឹតបតឹនូវការលធវីែំលណី្រជាលកខណ្ៈស្ថកល ការតែ កស្កមមភារអាជីវកមម ស្កមមភារ
ពាណិ្ជជកមម និងការជួបជំុផាូវការនានាជាលែីម បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ែល់រគប់របលទ្យស្លៅលលរិីភរលោក 
កនុងលនាះរបលទ្យស្លវៀតណាម ក៏ទ្យទ្យួលរងនូវផលប៉ាះពាល់ខាា ងំែូចោន ។ ផលប៉ាះពាល់លនះ ក៏លកីតមានខាា ងំ
ផងដែរលៅលលីវសិ្័យអចលនរទ្យរយលៅកនុងរបលទ្យស្លវៀតណាម (Vietnam News, 2020)។ ជាមួយនឹង
ការរតឹតបតឹការលធវីែំលណី្ររីបរលទ្យស្ បានលធវីឱ្យលំ ូរអតិថិជនបរលទ្យស្ ជារិលស្ស្អតិថិជនជនជាតិចិន 
កូលរ ៉ាខាងតបូង និងជប៉ាុនជាលែីម ដែលជាអតិថិជនធំៗកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយរបស្់លវៀតណាម រតូវអាក់
ខានកនុងការស្លរមចបាននូវការទិ្យញលក់គលរមាងអចលនរទ្យរយនានា។ គលរមាងស្ថងស្ង់ថមីៗ រតូវតែ ក
លោយស្ថរដតការលជៀស្វាងនូវការជួបជំុកនុងរទ្យង់រទយធំ។  

ជាជាងរង់ចា ំ ឬតែ កែំលណី្រការរ ូតែល់ជំងឺមួយលនះរតូវបានបញ្ច ប់ វសិ្័យអចលនរទ្យរយ
ចាបំាច់រតូវមានវធិានការចាបំាច់នានា លែីមបីកាត់បនាយនូវផលប៉ាះពាល់ជាបលណាត ះអាស្ននដនវបិតតិកូវែី-
១៩ ររមទងំវធិានការ ឬយុទ្យធស្ថស្រស្តរយៈលរលយូរ លែីមបកីាត់បនាយនូវផលប៉ាះពាល់ដែលអាចនឹង    រ
នាលរលរីបញ្ហា លនះលៅលលីទី្យផារអចលនរទ្យរយទងំមូល។ ខាងលរកាមលនះ ជាអនុស្ថស្ន៍ដែលអនក
ជំនាញកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយលវៀតណាម បានផតល់ជូនែល់អនករកសុ្ីលលីវសិ្័យលនះ ក៏ែូចជាស្រមាប់
អនកពាក់រ័នធនានាផងដែរ។ 

 យទុ្យធស្ថស្រសតរយៈលពលខែ ី
កនុងរយៈលរលខាី អនកលក់រាយ ក៏ែូចជាមាច ស្អ់ចលរទ្យរយចាបំាច់រតូវរិនិតយលឡងីវញិនូវតដមាលថរ 

ការកាត់បនាយនូវការផតល់លស្វាលផសងៗ និងបិទ្យនូវដផនកខាះដនស្កមមភារការង្កររបស្់ខាួនដែលមិន
ចាបំាច់ខាា ងំ គឺជាវធិានការមួយលែីមបកីាត់បនាយចំណាយ និងទំ្យ កំារង្កររបស្់បុគគលិក។ វធិានការ
ដែលមានភារបត់ដបនែូចជា ការលធវីការង្កររីចមាា យ ការតា ស្់បតូរលវនលធវីការ ជាលែីមក៏ជាវធិានការដែល
មានរបស្ិទ្យធភារកនុងការរកាបាននូវចរនតការង្ករ និងរការបាក់ចំណូ្លរបស្់បុគគលិកផងដែរ។  

 យទុ្យធស្ថស្រសតរយៈលពលហវង្ 
កនុងរយៈលរលដវង រកុម  ុនរបកបអាជីវកមមដផនកអចលនរទ្យរយ រតូវរិចារណាលឡងីវញិនូវដផនការ

 រិញ្ាវតាុ និងការររឹំងទុ្យកដនវសិ្័យ រិញ្ាវតាុស្រមាប់រយៈលរល១២-២៤ ដខខាងមុខ។ ជាមួយោន លនះ 
ការដបងដចកអតិថិជនរបស្់ខាួនលៅតាមរកុមលោយដឡកៗ និងតាមរបលភទ្យដនផលិតផលរបស្់ខាួន គឺជា
លរឿងចាបំាច់បំផុតដែលអនករកសុ្ីកនុងវសិ្័យលនះ រតូវលធវីការស្ិកាឱ្យបានចាស្់ោស្។់ បដនាមរីលលីយុទ្យធ
ស្ថស្រស្តលនះ លវៀតណាមនឹងអនុវតតគលរមាងស្ថងស្ង់លំលៅោា នដែលមានតដមាទប លែីមបសី្ថត រលឡងីវញិ
នូវផលប៉ាះពាល់លៅលលីវសិ្័យអចលនរទ្យរយ លោយស្ថរវបិតតិកូវែី-១៩។ ជាមួយោន លនះ រោា ភិបាលរបស្់
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របលទ្យស្លវៀតណាម បានរបកាស្ថ្ននឹងផតល់របាក់កមចីស្រមាប់គលរមាងស្ថងស្ង់លំលៅោា នមានតដមា
ទបស្រមាប់របជារលរែាដែលមានរបាក់ចំណូ្លទប និងកមមករលរាងចរកដែលស្ាិតលៅកនុង មជឈ
មណ្ឌ លឧស្ា កមមនានាលៅទូ្យទងំរបលទ្យស្ដថមលទ្យៀត (The Phnom Penh Post, 2020)។ 

 បលង្ាើៃទ្យំៃុកចិ្ត្តត្ថមរយៈកិច្ចសែការរវាង្រដឋ ៃិង្ឯកជៃ 
ស្ំលណី្មួយរបស្់អនកអភិវឌ្ឍកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយកនុងរបលទ្យស្លវៀតណាម គឺទមទរឱ្យមាន

ការស្ ការោន ឱ្យបានកាន់ដតជិតស្និតបដនាមលទ្យៀតរវាងរែា និងស្ថា ប័នឯកជន។ ការស្ ការោន កាន់ដត
ជិតស្នទិ្យធរវាងភាគីទងំរីរ នឹងបលងកីនទំ្យនុកចិតតែល់អតិថិជន អនកវនិិលោគ ក៏ែូចជាលែីរតួជាយនតការ
លែីមបទីក់ទញការវនិិលោគបរលទ្យស្បដនាមលទ្យៀតផងដែរ។ កិចចស្ ការលនះ រមួបញ្ចូលទងំែំលណី្រការ
លស្នីសុ្ំវញិ្ហា បនបរតលែីមបអីភិវឌ្ឍអចលនរទ្យរយរបកបលោយតមាា ភារផងដែរ។ ការលធវីដបបលនះ នឹង
បលងកីនទំ្យនុកចិតតែល់អនកអភិវឌ្ឍលលីវសិ្័យលនះ កនុងការស្ថងស្ង់របស្់ខាួនឱ្យទន់លរលលវោ កាត់បនាយ
បញ្ហា ការផគត់ផគង់មិនទន់តរមូវការជាលែីម។ អាចលរបីរបាស្់យនតការអនឡាញលែីមបលីស្នីសុ្ំ ចុះលឈាម ះកនុង
ការទ្យទួ្យលបានវញិ្ហា បនបរត គឺជាវធិានការស្មរស្ប និងមានរបស្ិទ្យធភារខពស្់មួយផងដែរ។ 

 លែដ្ឋឋ រច្នាសមព័ៃធវិៃិលោគ 
លែីមបជំីរុញនូវការអភិវឌ្ឍកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយ រោា ភិបាលរបស្់របលទ្យស្លវៀតណាមបានបនត

អភិវឌ្ឍនូវល ោា រចនាស្មព័នធដែលោរំទ្យែល់វសិ្័យលនះ ែូចជាកំរង់ដផ អាកាស្ោនោា ន ផាូវរថលភាីង 
និងផាូវថនល់ភាជ ប់តំបន់ឧស្ា កមម ឬផាូវរកវា៉ា ត់រកុងនានាជាលែីម។ ការររងីកនូវល ោា រចនាស្មព័នធ     វនិិ
លោគទងំលនះ នឹងចូលរមួកាត់បនាយការចំណាយលលីែឹកជញ្ជូ ន ររមទងំបលងកីននូវស្កាត នុរលតំបន់ 
ដែលអាចនឹងទក់ទញការវនិិលោគបានបដនាមលទ្យៀត។ 

 ពទ្ងឹ្ង្ដំលណ្ើ រការលដើមបទី្យទួ្យលបៃទុ្យៃវិៃិលោគ 
យនតការមួយលទ្យៀត គឺការបងកនូវែំលណី្រការង្កយរស្ួលស្រមាប់អនកអភិវឌ្ឍនានាកនុងការទ្យទួ្យល

បានទុ្យនវនិិលោគបដនាម។ ែំលណី្រការលែីមបទី្យទួ្យលបាននូវទុ្យនវនិិលោគស្រមាប់អនកអភិវឌ្ឍ ក៏ែូចជាមាច ស្់
រទ្យរយ គឺជាគនាឹះមួយស្រមាប់វសិ្័យអចលនរទ្យរយរបស្់លវៀតណាម។ ក៏ប៉ាុដនតយនតការលនះ ក៏បានគិតគូរ
លែិតលែន់ផងដែរ នូវហានិភ័យនានាដែលអាចលកីតមានលរកាយរីការផតល់កមចី ែូចជាភារមិនរបរកតីដន
រទ្យរយបញ្ហច  ំការរបឹអូស្រទ្យរយបញ្ហច ជំាលែីម។ 
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ជំពូក ៧៖ សៃនិដ្ឋឋ ៃៃិង្អៃុស្ថសៃ៍ 

៧.១. លសច្កតីសៃនិដ្ឋឋ ៃ 
ែូចដែលបានបង្កា ញកនុងជំរូកខាងលលី កនុងបរបិទ្យមា៉ា រកូលស្ែាកិចច វសិ្យ័ដែលជាកមាា ងំចលករ

ជំរុញលស្ែាកិចចកមពុជាបានទ្យទួ្យលរងនូវផលប៉ាះពាល់ោ៉ា ងធាន់ធារ ដែលលកីតលចញរីការរកីរាលោលដន
ជំងឺកូវែី-១៩ តាងំរីចុងឆ្ងន ២ំ០១៩ រ ូតមក ជារិលស្ស្រតីមាស្ទី្យ១ ដនឆ្ងន ២ំ០២០។ ជាមួយនឹងផល
ប៉ាះពាល់លលីស្ថា នភារលស្ែាកិចចស្កលលោកទងំមូល មានស្ថា ប័ន រិញ្ាវតាុជាតិ និងអនតរជាតិមួយ
ចំនួនបានលធវីការរាករណ៍្រីកំលណី្នលស្ែាកិចចកមពុជា ែូចបង្កា ញកនុងតារាងខាងលរកាម។  

តារាងទី្យ 6៖ ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងរាករមកលលីលស្ែាកិចចកមពុជា គិតជា(%)  

ស្ថា ប័ន 
មុនលរលកូវែី-១៩ លរកាយលរលកូវែី-១៩18 

២០២០. បា៉ា ន់ ២០២១. រា. ២០២០. រា. ២០២១. រា. 
រាជរោា ភិបាលកមពុជា(RGC) ៦.៥ ៧.០ -១.៩ ៣.៥ 
ធនាោរអភិវឌ្ឍអាសុ្ី(ADB) ៦.៨ N/A -៤.០ ៥.៩ 
ធនាោររិភរលោក (WB) ៦.៩ ៦.៨ -២.០ ៤.៣ 
មូលនិធិរូបិយវតាុអនតរជាតិ
(IMF) 

៦.៧ ៦.៧ -២.៨ ៦.៨ 

កំណ្ត់ស្មាគ ល់៖ (បា៉ា ន់=ការបា៉ា ន់ស្ថម ន, រា=ការរាករ)  
របភរ៖ Open Development Cambodia 

ជំុវញិការរាករណ៍្កំលណី្នលស្ែាកិចចមុន និងលរកាយលរលមានការផទុះលឡងីដនជំងឺកូវែី-១៩ រតូវ
បានលគលមីលលឃញីថ្នមានភារខុស្ោន លៅតាមស្ថា ប័នលផសងៗោន ។ ស្រមាប់កមពុជា វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្
បានទ្យទួ្យលរងផលប៉ាះពាល់ខាា ងំជាងវសិ្័យលផសងៗ លោយស្ថរការរកីរាលោលដនជំងឺលនះ បានរតឹតបតឹ
ស្កមមភារលធវីែំលណី្ររបស្់មនុស្សលៅទូ្យទងំរិភរលោក រមួទងំកមពុជាផងដែរ។ លោយដឡកកនុងករមិត

 
18 គួរបញ្ហជ ក់ថ្ន ទិ្យននន័យលនះ ជាទិ្យននន័យថមីបំផុត គិតរតឹមចុងដខកញ្ហា កនាងលៅ ល យីទំ្យនងជានឹងរតូវបានលធវីបចចុបបននភារ
បនតលៅលរលស្ថា នភារកូវែី-១៩ កនុងរបលទ្យស្កមពុជាមានការវវិតតថមី។ 

ជំពូក ៧ 

https://data.opendevelopmentcambodia.net/dataset/national-strategic-development-plan-nsdp-2019-2023/resource/bb62a621-8616-4728-842f-33ce7e199ef3
https://data.opendevelopmentcambodia.net/dataset/national-strategic-development-plan-nsdp-2019-2023/resource/bb62a621-8616-4728-842f-33ce7e199ef3
https://www.mef.gov.kh/documents/mustsee/Annual-Macroeconomic-and-Fiscal-Policy%20Framework-2021.pdf
https://www.mef.gov.kh/documents/mustsee/Annual-Macroeconomic-and-Fiscal-Policy%20Framework-2021.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/492711/ado2019.pdf
https://data.adb.org/media/6616/download
https://data.adb.org/media/6616/download
http://documents1.worldbank.org/curated/en/843251556908260855/pdf/Cambodia-Economic-Update-Recent-Economic-Developments-and-Outlook.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/843251556908260855/pdf/Cambodia-Economic-Update-Recent-Economic-Developments-and-Outlook.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34497/9781464816413.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34497/9781464816413.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/download.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/download.aspx
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
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អាជីវកមមវញិ លយងីលឃញីថ្ន អាជីវកមមអាកាស្ចរណ៍្ហាក់ទ្យទួ្យលរងការប៉ាះទ្យងគិចខាា ងំជាងលគ ដែលកនុង
លនាះមានរកុម  ុនអាកាស្ចរណ៍្មួយចំនួន បានរបកាស្តែ កែំលណី្រការស្កមមភារអាជីវកមមរបស្់ខាួន 
ទងំមូល ឬលោយដផនកជាលែីម។ លរៅរីលនះ មានអាជីវកមមជាលរចីនលទ្យៀត ដែលរទ្យរទ្យង់ ឬទ្យទួ្យលអតា
របលោជន៍រីការរកីចលរមីនដនវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ បានរងផលប៉ាះពាល់ ល យីជាបនតបនាទ ប់ អាជីវកមមមួយ
ចំនួនធំ បានរបកាស្តែ កែំលណី្រការ ខាះលទ្យៀតបាត់បង់របាក់ចំណូ្លោ៉ា ងស្នធឹកស្នាធ ប់រីភារអស្កមម
ដនវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្។ លគស្លងកតលឃញីថ្ន វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្កនុងលខតតលស្ៀមរាប និងលខតតររះស្ី នុ 
រាប់ទងំចរនតលភ្ៀវលទ្យស្ចរជាតិ និងអនតរជាតិ ររមទងំអាជីវកមមនានាដែលបលរមីឱ្យវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ 
បានរងផលប៉ាះពាល់ខាា ងំជាងលខតតលផសងៗ លោយស្ថរដតការរឹងដផែកខាា ងំលៅលលីវសិ្យ័លទ្យស្ចរណ៍្
របស្់លខតតទងំរីរលនះ។  

លរៅរីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ការរស្ថវរជាវរជាវលនះ ក៏បានបង្កា ញផងដែររីផលប៉ាះពាល់ដនវបិតតិ
ជំងឺកូវែី-១៩ មកលលីវសិ្័យដែលជាស្រស្ររទូ្យងលស្ែាកិចចជាតិែូចជា ឧស្ា កមមកាត់លែរ វសិ្័យ រិញ្ា
វតាុ និងវសិ្័យអចលនរទ្យរយជាលែីម។ លោយដឡកផលប៉ាះពាល់លលីវសិ្័យ រិញ្ាវតាុរបស្ជ់ាតិ មាន
ស្ភារធាន់ធារជាងវសិ្័យ រិញ្ាវតាុឯកជន លោយស្ថរដតការចំណាយថវកិាជាតិែ៏លរចីនស្នធឹកស្នាធ ប់
របស្់រាជរោា ភិបាលកនុងការទ្យប់ស្ថក ត់ការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ចូលស្ គមន៍ ការលលីកដលង
រនធស្រមាប់ឧស្ា កមមកាត់លែរ និងអាជីវកមមកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ការចូលរមួឧបតាមភជាថវកិាែល់
កមមករ និងបុគគលិកឯកជនកនុងវសិ្័យកាត់លែរ និងលទ្យស្ចរណ៍្ និងការឧបតាមភរបជារលរែាង្កយរង
លរោះជាលែីម។ បដនាមរីការប៉ាះពាល់លោយតទ ល់លៅលលីករមិតមា៉ា រកូលស្ែាកិចចលនះ វបិតតិកូវែី-១៩ ក៏បាន
លធវីឱ្យប៉ាះពាល់ោ៉ា ងធាន់ធារផងដែរ ែល់ការង្ករ និងមុខរបររបជារលរែាលៅទូ្យទងំរបលទ្យស្ រាប់ទងំ
ការង្ករ និងមុខរបស្់កនុងរបរ័នធ លរៅរបរ័នធ ក៏ែូចជាដបបរគួស្ថរ។ 

លរៅរីផលប៉ាះពាល់លៅលលីវសិ្័យចមបងខាងលលី វបិតតិមួយលនះ ក៏បានលធវីឱ្យប៉ាះពាល់ផងដែរែល់
វសិ្័យអប់រ ំ ដែលជាក់ដស្តង លែីមបទី្យប់ស្ថក ត់ការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ លៅកនុងស្ គមន៍ រាជរោា
ភិបាលកមពុជាបានបញ្ហជ ឱ្យស្ថោលរៀនលៅទូ្យទងំរបលទ្យស្តែ កែំលណី្រការជាបលណាត ះអាស្នន។ លៅតំបន់
មួយចំនួន ជារិលស្ស្រាជធានីភនំលរញ ការរបកាស្តែ កស្កមមភារអប់រ ំ បានលកីតលឡងីមតងល យីមតង
លទ្យៀត ដែលចុងលរកាយរ ូតែល់មានការលលីកមិនឱ្យលរៀបចំការរបឡងថ្នន ក់ជាតិស្រមាប់ស្ិស្សបញ្ច ប់
ថ្នន ក់មធយមស្ិកាទុ្យតិយភូមិដថមលទ្យៀត។ បដនាមរីលលីផលប៉ាះពាល់លលីការអប់រលំនះ ផលប៉ាះពាល់កនុង
ស្ងគមខាងដផនកស្ថម រតីរបស្់របជារលរែា ក៏មានស្ភារធាន់ធារផងដែរ លោយស្ថរដតលកីតមាននូវការ
លរសី្លអីងលលីអនកជំងឺកូវែី-១៩ លបីលទះបីជារួកោត់ (អនកដែលឆ្ាងជំងឺកូវែី-១៩) បានជាស្ះលស្បយីរី
ជំងឺលនះល យីក៏លោយចុះ។ 
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លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន លបីលទះបីជាកនុងរូបភារលោយដឡក វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ហាក់រងលរោះ
ខាា ងំជាងលគ ក៏ប៉ាុដនតកនុងរូបភារទូ្យលៅវញិ វសិ្័យដែលជាស្រស្ររទូ្យងលស្ែាកិចចទងំលនះមានទំ្យនាក់ទំ្យនង
នឹងោន លោយតទ ល់ និងលោយរបលោល ដែលផលប៉ាះពាល់លៅលលីវសិ្័យណាមួយ អាចនឹងនាមំកនូវ
ផលប៉ាះពាល់ែល់វសិ្័យែដទ្យលទ្យៀត។ ជាក់ដស្តង លោយស្ថរដតមានភារអស្កមមលលីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ 
បានលធវីឱ្យអាជីវកមមជាលរចីនរងផលប៉ាះពាល់ រចួបញ្ហា លនះបានបនតែល់អាជីវកមមកនុងវសិ្័យែដទ្យលទ្យៀត ែូច
ជាវសិ្័យអចលនរទ្យរយ ដែលមានការថមថយនូវការទិ្យញ-លក់ វសិ្័យ រិញ្ាវតាុតាមរយៈការលស្នីឱ្យមាន
ការលរៀបបចំឥណ្ទនលឡងីវញិ ការលស្នីសុ្ំរនាការបង់របាក់ ឬបំណុ្លខូចខាតជាលែីម។ ែូចលនះ លែីមបី
ស្ថត រស្ថា នភារលស្ែាកិចចកមពុជាឱ្យរបលស្ីរលឡងីវញិ លយងីចាបំាច់រតូវអនុវតតជារបរ័នធ ល យីការស្ថត រ និង
ររងឹងវសិ្័យណាមួយ អាចជះឥទ្យធិរលវជិជមានផងដែរលៅលលីវសិ្័យលផសងលទ្យៀត។ ឧទ រណ៍្ ការទក់
ទញលភ្ៀវលទ្យស្ចរមកទ្យស្សនារបលទ្យស្កមពុជា មិនរតឹមដតអាចលធវីឱ្យលកីននូវរបាក់ចំណូ្លជាតិប៉ាុលណាណ ះ
លទ្យ ប៉ាុដនតក៏រមួចំដណ្កលធវីឱ្យអាជីវកមម មុខរបរ ររមទងំការង្ករនានា ទងំកនុងរបរ័នធ និងលរៅរបរ័នធលលីវ ិ
ស្័យលរៅរីលទ្យស្ចរណ៍្មានែំលណី្រការលឡងីវញិ ល យីអាចនឹងបលងកីតការង្ករបានលរចីនបដនាមលទ្យៀត
ផងដែរ។ 

លោយដឡក លបីរិនិតយលមីលលលីលមលរៀនអនុស្ថស្ន៍របស្់របលទ្យស្នានា ដែលបានោក់លចញ
លែីមបសី្ថត រស្ថា នភារវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ និងអចលនរទ្យរយវញិ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន អនុស្ថស្ន៍មួយ
ចំនួនបានបង្កា ញនូវគតិគួររិចារណា លែីមបអីនុវតតកនុងរបលទ្យស្កមពុជាផងដែរ។ លលសី្រីលនះ អនុស្ថស្ន៍
មួយចំនួនកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ដែលបានលធវសី្ំលោគខាងលលី មានវសិ្ថលភារការអនុវតតទូ្យលំទូ្យោយ 
លោយ មិនរតឹមដតអាចលរបីរបាស្់បានកនុងកិចចការង្ករស្ថត រលឡងីវញិនូវវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្កនុងរយៈលរលខាី 
ប៉ាុលណាណ ះលទ្យ ប៉ាុដនតដថមទងំអាចផតល់ជាគំនិតកនុងការអភិវឌ្ឍវសិ្័យលនះរបកបលោយនិរនតរភារ កនុងរយៈ
លរលដវងផងដែរ។ 

៧.២. អៃុស្ថសៃ៍សទ្មាប់កមពុជា 
លៅកនុងចំណុ្ចលនះ រកុមការង្ករគលរមាងកូវែី-១៩ បានលរៀបចំជាគំនិតយុទ្យធស្ថស្រស្តមួយចំនួន

លែីមបជំីរុញវសិ្័យនានាដែលជាស្រស្ររទូ្យងលស្ែាកិចចកមពុជាលឡងីវញិ។ ជាការរិត លោយស្ថរដតវបិតតិ
មួយលនះលៅមិនទន់រតូវបានបិទ្យបញ្ច ប់ វធិានការចមបងជាងលគនាលរលបចចុបបននគឺវធិានការសុ្ខាភិបាល
កនុងការបង្កក រការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩ឱ្យមានរបស្ិទ្យធភារខពស្់បំផុត។ វធិានការលនះចាបំាច់រតូវ
ដតអនុវតតឱ្យបានខាជ ប់ខជួនលលីរគប់វសិ្័យទងំអស្់ និងរគប់មជឈោា នទងំរបជារលរែា អាជីវករ កមមករ ក៏
ែូចជាបុគគលិកលធវីការតាមស្ថា ប័នរែា ឯកជន និងអងគការជាតិ និងអនតរជាតិផងដែរ។ លោយដឡកលនះ គឺ
ជាវធិានការមានរស្ថប់ ដែលលយងីចាបំាច់រតូវអនុវតត ែូចលនះគំនិតយុទ្យធស្ថស្រស្តលៅកនុងជំរូកលនះ លតត ត
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ជាស្ំខាន់លៅយុទ្យធស្ថស្រស្តយូរអដងវង ជាជាងយុទ្យធស្ថស្រស្តដែលលរបីកនុងអំឡុងដនការរកីរាលោលដនជំងឺកូវ ី
ែ ឬរតឹមដតការស្ថត រស្ថា នភារវសិ្័យនានា ដែលរងលរោះលោយស្ថរជំងឺកូវែី-១៩។ យុទ្យធស្ថស្រស្តមួយ
ចំនួនដែលបានលលីកលឡងី អាចលរបីរបាស្់បានកនុងរយៈលរលខាី មធយម ឬរយៈលរលដវងលោយអារស្័យ
លៅតាមការដរបរបួលដនស្ថា នភារជាក់ដស្តង។ 

ែូចដែលបានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់លៅកនុង ចំណុ្ច៧.១ ខាងលល ីកនុងបរបិទ្យមា៉ា រកូលស្ែាកិចច វសិ្យ័
នានាទងំឡាយដែលជាកមាា ងំចលករ ឬជាស្រដស្ឈាមលស្ែាកិចចកមពុជា មានទំ្យនាក់ទំ្យនងនឹងោន លោយ
តទ ល់ ឬលោយរបលោល។ ែូចលនះ ការររងឹងវសិ្័យណាមួយ ក៏អាចនឹងចូលរមួចំដណ្ក ឬជះឥទ្យធិរល
វជិជមានែល់វសិ្័យលផសងលទ្យៀតផងដែរ។ ជាឧទ រណ៍្ វសិ្័យ រិញ្ាវតាុ គឺអារស្័យទងំរស្ុងលៅលលីការ
រកីចលរមីនដនវសិ្័យលផសងៗ រមួទងំស្ រោស្ធុនតូច មធយម ធុនធំ ក៏ែូចជាមុខរបរ អាជីវកមម និង
ការង្កររបស្់របជារលរែាផងដែរ។ យុទ្យធស្ថស្រស្តជាវធិានការ ឬលោលនលោបាយខាងលរកាម បានមករី
ការស្ំលោគនូវគំនិតយុទ្យធស្ថស្រស្តរបស្់ស្ថា ប័ន ឬរបលទ្យស្នានា បូកផសជំាមួយនឹងការវភិាគលៅលលីស្ថា ន
ភារជាក់ដស្តងរបស្់កមពុជា (ផលប៉ាះពាល់ និងបញ្ហា របឈម ។ល។) ដែលលកីតមានលៅតាមវសិ្័យ
លោយដឡកៗ។ 

ក) អៃុស្ថសៃស៍ទ្មាបវ់ិសយ័លទ្យសច្រណ៍្ 

ខាងលរកាមលនះ គឺជាគំនិតយុទ្យធស្ថស្រស្តមួយចំនួន ដែលរកុមការង្ករគលរមាងបានលរៀបចំស្រមាប់
ការស្ថត រលឡងីវញិនូវវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ក៏ែូចជាលែីមបរីរងឹង និងអភិវឌ្ឍវសិ្័យលនះឱ្យកាន់ដតមានភាររកី
ចលរមីនបដនាមលទ្យៀត។ គំនិតយុទ្យធស្ថស្រស្តទងំលនះ មួយចំនួនអាចលរបីរបាស្់បានកនុងកាលលទ្យស្ៈដនវបិតតិ
ជំងឺកូវែី-១៩មិនទន់អាចរគប់រគងបានទងំរស្ុង និងមួយចំនួនលទ្យៀតអាចលរបីរបាស្់បានកនុងរយៈ
លរលដវងលែីមបអីភិវឌ្ឍវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ជាតិ ឱ្យកាន់ដតមានភាររបលស្ីរលឡងីរបកបលោយនិរនតរភារ។ 

 វិធ្នៃការ អនាម័យ ៃិង្សខុា្ិបល 
កនុងែំណាក់កាលដនវបិតតិកូវែី-១៩លៅមិនទន់ចប់ វធិានការអនាម័យ និងសុ្ខាភិបាលដែល

មានរស្ថប់មានស្ថរៈស្ំខាន់បំផុតកនុងការការពារការរកីរាលោលដនជំងឺលនះបនតលទ្យៀត ក៏ែូចជាររងឹងនូវ
ជំលនឿចិតតរីលភ្ៀវលទ្យស្ចរ បុគគលិកដែលបលរមីការកនុងវសិ្័យលនះ និងអនកពាក់រ័នធែដទ្យលទ្យៀតផងដែរ។ លបី
លទះបីជាវបិតតិកូវែី-១៩លនះបានបញ្ច ប់ជាស្ថា ររកតី កមពុជាគួរដតបនតអនុវតតនូវវធិានការអនាម័យ និងសុ្ខ
មាលភារស្ថធារណ្ៈឱ្យបានខាជ ប់ខជួន ទងំលៅតាមលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ អាជីវកមម និងស្កមមភារ
លទ្យស្ចរណ៍្លផសងលទ្យៀតផងដែរ លែីមបធីានានូវសុ្វតាិភារែល់អនកពាក់រ័នធរគប់មជឈោា ន កនុងករណី្លកីត
មាននូវវបិតតិរស្លែៀងោន លនះនាលរលអនាគត។ 
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 សទុ្កឹត្ភាព ៃិង្ត្មាែ ភាពព័ត៌្មាៃ 
លមលរៀនរីរបលទ្យស្មា៉ា លឡសុ្ីកនុងអំឡុងលរលដនការលកីតមាននូវជំងឺ SARS បានរបាប់លយងីថ្ន ការ

ផតល់រ័ត៌មានអំរីស្ថា នភារជាក់ោក់ ដនការវវិតតរបស្់ជំងឺកនុងរបលទ្យស្រិតជាមានស្ថរៈស្ខំាន់កនុងការ
បលងកីននូវទំ្យនុកចិតតរីលភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិ។ តាមរយៈលនះ កមពុជាចាបំាច់រតូវស្ ការឱ្យបានជិតស្នទិ្យធ
ជាមួយស្ថា ប័នសុ្ខមាលភារជាតិ និងអនតរជាតិកនុងការផតល់រ័ត៌មានរបកបលោយតមាា ភារទក់ទ្យងនឹង
ការវវិតតថមីៗដនជំងឺកូវែី-១៩លៅកនុងរបលទ្យស្។ ការផតល់រ័ត៌មានចាស្់ោស្ ់ និងតមាា ភារទក់ទ្យងនឹង
ស្ថា នភារលនះ អាចលធវីឱ្យកមពុជាអាចទ្យទួ្យលបានអតារបលោជន៍លរចីនទងំការង្ករការពារការឆ្ាងរាល
ោលដនជំងឺលនះ ក៏ែូចជាការទ្យទួ្យលស្ថគ ល់រីសុ្វតាិភារដនជំងឺរីស្ថា ប័នអនតរជាតិ ជារិលស្ស្អងគការសុ្ខ
ភាររិភរលោក។ របាកែណាស្់ ការផតល់រ័ត៌មានទងំលនះលៅកាន់រិភរលោក អាចរាប់បញ្ចូ លទងំ
វធិានការអនាម័យ និងសុ្ខមាលភារស្ថធារណ្ៈដែលបានអនុវតត ដែលកិចចការលនះនឹងកាន់ដតលធវីឱ្យ
កមពុជាទ្យទួ្យលបាននូវទំ្យនុកចិតតរីស្ំណាក់លភ្ៀវលទ្យស្ចរជាតិ និងអនតរជាតិ។ 

 ជំរញុលទ្យសច្រណ៍្កនងុ្ទ្សកុ 
ជាក់ដស្តង លទ្យស្ចរណ៍្កនុងរស្ុកគឺជាកមាា ងំចលករែ៏ស្ំខាន់កនុងការររងឹងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្

ជាតិ ជារិលស្ស្កនុងែំណាក់កាលលនះដតមតង។ លបីលទះបីជាវបិតតិកូវែី-១៩ រតូវបានបញ្ច ប់កនុងលរលខាង
មុខកតី ប៉ាុដនតកនុងរយៈលរលខាីលនះ លទ្យស្ចរណ៍្កនុងរស្ុកនឹងលែីរតួស្ំខាន់ជាងលទ្យស្ចរណ៍្លរៅរស្ុក។ លែីមបី
ជំរុញស្កមមភារលទ្យស្ចរណ៍្កនុងរស្ុកលឡងីវញិ ស្ថា ប័នការង្ករទងំឡាយ ទងំរែា និងឯកជន អាច
រិចារណា ឬលលីកទឹ្យកចិតតបុគគលិកឱ្យមានការឈប់ស្រមាកជាលកខណ្ៈរគួស្ថរ លែីមបបីលងកីនឱ្កាស្កនុង
ការលធវីែំលណី្រកំស្ថនតកនុងរស្ុក។ ជាមួយោន លនះ របតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្ទងំឡាយ គួរលរៀបចំឱ្យមាននូវ
កញ្ច ប់លទ្យស្ចររិលស្ស្ៗជាលកខណ្ៈរគួស្ថរ ឬរកុម លែីមបជំីរុញការលធវីែំលណី្រកនុងរស្ុកឱ្យកាន់ដតស្កមម
ដថមលទ្យៀត។ លែីមបជំីរុញស្កមមភារលនះបដនាមលទ្យៀត ស្ថា ប័នរែាដែលពាក់រ័នធ រកុម  ុនឯកជនដែល
របកបអាជីវកមមកនុងវសិ្័យលនះ ក៏ែូចជាអនករគប់រគងលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្តទ ល់ រតូវយកចិតតទុ្យកោក់
ខពស្់លលីការផសរវផាយអំរីលស្វាកមមលទ្យស្ចរណ៍្ឱ្យបានកាន់ដតទូ្យលំទូ្យោយដថមលទ្យៀត។ លោយស្ថរ
ស្ម័យលនះជាយុគស្ម័យឌី្ជីថល ការលរបីរបាស្់យនតការឌី្ជីថលកនុងការផតល់រ័ត៌មាន និងផសរវផាយ
ស្កមមភារលទ្យស្ចរណ៍្ គួរដតរតូវបានអនុវតតឱ្យបានទូ្យលំទូ្យោយ។ 

 ជំរញុលទ្យសច្រណ៍្លទ្ៅទ្សកុ 
ជាក់ដស្តង វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្របស្់ជាតិ អារស្័យកំលណី្នដនលភ្ៀវលទ្យស្ចរអនតរជាតិ ក៏ប៉ាុដនត ការ

លលីកទឹ្យកចិតត និងទ្យទួ្យលយកលភ្ៀវលទ្យស្ចរបរលទ្យស្ កនុងបរបិទ្យដនវបិតតិលនះមិនទន់បញ្ច ប់ ចាបំាច់រតូវថាឹង
ដថាងលលីបញ្ហា សុ្ខភារ និងសុ្វតាិភារស្ថធារណ្ៈផងដែរ។ ោ៉ា ងណា ការលលីកទឹ្យកចិតតលទ្យស្ចរណ៍្អនតរ
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ជាតិគឺជាលរឿងចាបំាច់ដែលរតូវលធវីជារិលស្ស្បនាទ ប់រីការរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩រតូវបានបញ្ចប់។ 
ខាងលរកាមលនះ ជាអនុស្ថស្ន៍មួយចំនួន ដែលអាចចូលរមួជាធាតុចូលកនុងការលរៀបចំដផនការ ក៏ែូចជា
យុទ្យធស្ថស្រស្តលែីមបទីក់ទញលភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្អនតរជាតិ មកទ្យស្សនារបលទ្យស្កមពុជា។ 

▪ ររងឹងវធិានការអនាម័យ និងសុ្ខមាលភារស្ថធារណ្ៈែូចដែលបានលរៀបរាប់ខាងលែីម។ 
▪ កនុងបរបិទ្យដនជំងឺកូវែី-១៩មិនទន់ចប់ កមពុជាអាចរិចារណាលលីវា៉ា ក់ស្ថងំទិ្យោា ការលទ្យស្ចរណ៍្
ជាមួយរបលទ្យស្ដែលមានករមិតហានិភ័យទប។ 

▪ រិចារណាលលីការលបីកទំ្យនាក់ទំ្យនងលទ្យស្ចរណ៍្ ជាមួយរបលទ្យស្កនុងតំបន់ដែលមានករមិតហានិ
ភ័យទប កនុងទ្យរមង់ជាលទ្យវរភាគី ឬរតីភាគីជាលែីម។ 

▪ លរៀបចំែំលណី្រការលជីងលហាះល រីឱ្យមានភាររបរកតីលឡងីវញិឱ្យបានឆ្ងប់បំផុតតាមដែលអាចលធវី
លៅបាន របលោជន៍បលរមីនូវការែឹកជញ្ជូ ននានា ជារិលស្ស្លភ្ៀវលទ្យស្ចរដែលនឹងលធវីែំលណី្រមក
កំស្ថនតលៅកនុងរបលទ្យស្កមពុជា។ 

▪ បលងកីនលជីងលហាះល រីលោយតទ ល់រីរបលទ្យស្លផសងៗមកកាន់កមពុជាឱ្យបានកាន់ដតលរចីន លែីមបី
លជៀស្វាងនូវការលផទរលភ្ៀវលៅតាមរបលទ្យស្ជិតខាង។ 

▪ ស្រមួលដបបបទ្យអលនាត របលវស្ន៍លៅតាមររោនយនតលហាះ ក៏ែូចជាតាមរចកទវ រអនតរជាតិនានា 
របកបលោយលស្វាកមមលែ ផតល់ភារកក់លៅត  និងឆ្ងប់រ ័ស្។ 

▪ ររងឹងសុ្វតាភិារ និងស្ណាត ប់ធាន ប់លៅតាមរមណី្យោា ន ក៏ែូចជាតំបន់លទ្យស្ចរែដទ្យលទ្យៀតលៅ
តាមលខតតលផសងៗ ឱ្យមានរបស្ិទ្យធភារខពស្់។ 

▪ របតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្ រតូវលរៀបចំឱ្យមានកញ្ចប់លទ្យស្ចរស្មបូរដបប និងមានតដមាស្មរមយ លោយ
លភ្ៀវអាចមានឱ្កាស្កាន់ដតលរចីនកនុងការលធវីែំលណី្រលទ្យស្ចរបានលរចីនកដនាង លៅតាមប៉ាូល
លទ្យស្ចរស្ំខាន់ៗរបស្់កមពុជា។ 

 ពទ្ងឹ្ង្ការផសពវផាយពីលទ្យសច្រណ៍្លៅលទ្ៅទ្បលទ្យស 
តាមរយៈការស្មាភ ស្របតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួន បង្កា ញថ្ន បញ្ហា របឈមធំមួយដនវសិ្យ័

លទ្យស្ចរណ៍្កមពុជា គឺកងវះការផសរវផាយរីផលិតផល និងលស្វាកមមលទ្យស្ចរណ៍្របស្់ជាតិលៅទី្យផារលរៅ
របលទ្យស្។ ជាដផនកមួយដនការជំរុញ និងលលីកទឹ្យកចិតតលទ្យស្ចរណ៍្អនតរជាតិ ការផសរវផាយរីលទ្យស្ចរណ៍្
ជាតិលៅតាមបណាត របលទ្យស្នានា រិតជាមានស្ថរៈស្ំខាន់បំផុត។ ជាមួយនឹងចំណុ្ចលនះ លែីមបបីលងកីន
ការផសរវផាយរីលទ្យស្ចរណ៍្ឱ្យបានកាន់ដតទូ្យលំទូ្យោយលៅលរៅរបលទ្យស្  លយងីគួរដតអនុវតតនូវវធិានការ
មួយចំនួនែូចខាងលរកាម៖  

▪ របតិបតតិករលទ្យស្ចរកនុងរស្ុក គួររិចារណាបលងកីតស្ថខារកុម  ុនលៅលរៅរបលទ្យស្ឱ្យបាន
កាន់ដតលរចីន ជារិលស្ស្លៅតាមរបលទ្យស្ដែលជាលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ស្ំខាន់ៗ។ 
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▪ លរៀបចំផលិតជាដខសវឌីិ្អូខាីៗ អំរីតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្កនុងរបលទ្យស្កមពុជា និងផសរវផាយលៅកាន់
រិភរលោក តាមបណាត ញស្ថររ័ត៌មានបរលទ្យស្ កនុងរស្ុក ក៏ែូចជាបណាត ញស្ងគមនានា។ 

▪ ស្ថា នទូ្យត ស្ថា នកុងស្ ុល រកស្ួងលទ្យស្ចរណ៍្ និងរបតិបតតិករលទ្យស្ចរកនុងរស្ុក រតូវស្ ការោន
លរៀបចំឱ្យមានកមមវធីិស្ងគម-វបបធម៌លៅតាមស្ថា នកុងស្ ុលលៅលរៅរបលទ្យស្ ឬតាមទី្យតាងំស្ម
រស្បណាមួយលែីមបលីធវីការផសរវផាយអំរីកមពុជា វបបធម៌ដខមរ ក៏ែូចជាលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្
នានាលៅកាន់រិភរលោក។ 

 បណ្តុ ៉ះបណ្តត លជំនាញលទ្យសច្រណ៍្ពាក់ព័ៃធ 
លែីមបបីលងកីនភារទក់ទញ ររមទងំររងឹងនូវលស្វាកមមលទ្យស្ចរណ៍្របស្់ខាួនលឡងីវញិ រាជរោា ភិ

បាល ក៏ែូចជាស្ថា ប័នពាក់រ័នធនានា រតូវលរៀបចំឱ្យមានការបណ្តុ ះបណាត លជំនាញលផសងៗទក់ទ្យងលៅ
នឹងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ែូចខាងលរកាម៖  

▪ បណ្តុ ះបណាត លមគគុលទ្យស្ក៍លទ្យស្ចរណ៍្ ឱ្យយល់ឱ្យបានចាស្់នូវវបបធម៌របស្់ខាួនលែីមបផីសរវ
ផាយលៅកាន់រិភរលោក ល យីខាឹមស្ថរដែលរតូវបណ្តុ ះបណាត លរតូវមានឯកលកខណ្ៈភារ 

▪ ររងឹងស្មតាភារអនកផតល់លស្វាកមមលទ្យស្ចរណ៍្ រមួមានមគគុលទ្យស្ក៍ ហាងអាហារ/លភាជនីយ
ោា ន ស្ណាា ោរ/ផទះស្ំណាក់ ររមទងំអាជ្ាធរពាក់រ័នធែដទ្យលទ្យៀត លែីមបរីមួោន បលរមីលស្វាកមម
លទ្យស្ចរណ៍្ជូនលភ្ៀវរបកបលោយគុណ្ភារ និងភារកក់លៅត   

▪ ររងឹងរកមស្ីលធម៌វជិាជ ជីវៈអនករបកបអាជីវកមមកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ។ល។  

 បលង្ាើៃភាពទាក់ទាញលលើលសវាកមមលទ្យសច្រណ៍្ 
រាជរោា ភិបាល ក៏ែូចជាស្ថា ប័នពាក់រ័នធនានាគួរបដនាមភារទក់ទញលលីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្

ជាតិ តាមរយៈយនតការមួយចំនួនែូចខាងលរកាម៖ 

▪ លរៀបចំឱ្យមានកមមវធីិបង្កា ញ និងផសរវផាយរីផលិតផលស្ិបបកមមកនុងរស្ុករគប់របលភទ្យ ែូចជា
ចមាា ក់លឈ ីផលិតកមមសូ្រត និងផលិតផលស្បិបកមមដបបវបបធម៌ ស្ិលបៈនានា លៅតាមតំបន់
លទ្យស្ចរណ៍្នានា។  

▪ លរៀបចំឱ្យមានកមមវធីិដបបស្ងគម និងវបបធម៌ដែលជាអតតស្ញ្ហា ណ្របស្់ជាតិឱ្យបានរគប់លខតត
រកុង និងជារិលស្ស្បង្កា ញរីអតតស្ញ្ហា ណ្របស្់លខតតនីមួយៗ តំបន់នីមួយៗ ឬវបបធម៌
របដរណី្របស្់ជនជាតិភាគតិចរបស្់កមពុជា តាមរយៈកមមវធីិទងំលនាះែល់លភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្។ 

▪ ស្រមួលស្កមមភារមួយចំនួនរបស្់លភ្ៀវ ែូចជា ការលស្នីសុ្ំថតវឌីិ្អូអាពា ៍រិពា ៍ ឬការលស្នសុី្ំ
លរៀបចំកមមវធីិអាពា ៍រិពា ៍ជាតំណាងលរកាមរូបភារតូចៗ លៅតំបន់របាស្ថទ្យជាលែីម។ 
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▪ លរៀបចំឱ្យមានស្កមមភារស្ថស្នា (តាងំស្មាធិ) វបបធម៌ របដរណី្ឱ្យបានទូ្យលំទូ្យោយជាង
មុនបនតិច លៅតាមទី្យតាងំជាក់ោក់ណាមួយកនុងតំបន់អងគរ លែីមបលីភ្ៀវលទ្យស្ចរណ៍្ដែលមាន
ចំណូ្លចិតត អាចដស្វងយល់រីវបបធម៌ដខមរឱ្យកាន់ដតសុ្ីជលរៅ។ 

▪ ជំរុញការវនិិលោគលលីលោលលៅ និងផលិតផលលទ្យស្ចរណ៍្ (លអកូលទ្យស្ចរណ៍្ លទ្យស្ចរណ៍្ដក
ដចន លទ្យស្ចរណ៍្ធមមជាតិ ។ល។) ឱ្យបានស្មបូរដបបបដនាមលទ្យៀត លៅតាមលខតតនានា។ 

▪ លរៀបចំស្ណាត ប់ធាន ប់ និងអនាម័យលៅតាមរមមណី្យោា នលទ្យស្ចរណ៍្រគប់លខតតរកុងលឡងីវញិ 
លោយលធវីការកាត់បនាយ ឬលុបបំបាត់នូវអនកសុ្ំទន តាជីោយជីលរៀបចំអស្នៈតូចៗ តាម
លោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្មួយចំនួន ដែលលធវីឱ្យប៉ាះពាល់អារមមណ៍្លភ្ៀវ។ 

▪ លរៀបចំផាូវលៅកនុងតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្ឱ្យបានស្ថែ ត ររមទងំសុ្វតាិភារ ជារិលស្ស្ផាូវនានាលៅ
តាមរបាស្ថទ្យ ឬតំបន់អងគរទងំមូល។ 

▪ រតូវយកចិតតទុ្យកោក់ខពស្់រីអនាម័យ និងសុ្វតាភិារចំណី្អាហារ ររមទងំកដនាងស្ថន ក់លៅ 
▪ អភិវឌ្ឍតំបន់លទ្យស្ចរណ៍្របកបលោយនិរនតរភារ លោយគិតគូររីផលប៉ាះពាល់លលីបរសិ្ថា ន និង
សុ្ខមាលភារស្ថធារណ្ៈជាលោល។ 

 ពទ្ងឹ្ង្ឯកលកខណ្ៈភាព ៃិង្គុណ្ភាពវត្ាុអៃុសាវរយី ៍
ការររងឹងនូវផលិតកមមវតាុអនុស្ាវរយីល៍ទ្យស្ចរណ៍្ដែលផលិតលោយស្ិបបកមម ឬផលិតករកនុង

រស្ុក ក៏ជាយុទ្យធស្ថស្រស្តមួយដែលអាចលធវីឱ្យមានភារទក់ទញខាា ងំលលីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ជាតិផងដែរ។ 
យុទ្យធស្ថស្រស្តលនះ ចាបំាច់រតូវផារភាជ ប់ជាមួយនឹងគុណ្ភារ ការដចនរបឌិ្ត និងឯកលកខណ្ៈលលផីលិតផល
ទងំលនាះផងដែរ ជារិលស្ស្វតាុអនុស្ាវរយីដ៍ែលមានលកខណ្ៈវបបធម៌ និងអតតស្ញ្ហា ណ្របស្់ជាតិ។ 
កមពុជាគួរមានការរតួតរិនិតយឱ្យបានខពស្់ លៅលលីគុណ្ភារ គុណ្តដមា របស្់ផលិតផលវតាុអនុស្ាវរយី៍
ដែលបងកប់នូវអតតស្ញ្ហា ណ្របស្់ជាតិ កនុងលោលបំណ្ងររងឹងទំ្យនុកចិតតរីស្ំណាក់លភ្ៀវលទ្យស្ចរ ក៏ែូច
ជាផសរវផាយនូវវបបធម៌ជាតិលៅកាន់រិភរលោកផងដែរ។ 

 លរៀបចំ្ហផៃទ្យីលទ្យសច្រណ៍្ 
កនុងលោលលៅយូរអដងវង កមពុជាចាបំាច់រតូវលរៀបចំឱ្យមានដផនទី្យលទ្យស្ចរណ៍្ស្រមាប់រគប់លោល

លៅលទ្យស្ចរណ៍្ទងំអស្់លៅកនុងរបលទ្យស្។ ការលរៀបចំដផនទី្យបង្កា ញផាូវ ចាបំាចរ់តូវមានរ័ត៌មានរគប់រជុង
លរជាយ រាប់ទងំទី្យតាងំរមមណី្យោា ន ស្កមមភារកំស្ថនតស្ំខាន់ៗលៅតាមរមណី្យោា ន ឬលោលលៅ
លទ្យស្ចរណ៍្នីមួយៗ រ័ត៌មានរីទី្យកដនាងស្ថន ក់លៅ ហាងអាហារ មលធាបាយលធវីែំលណី្រ និងតដមាជាលែីម។ 
ជាមួយនឹងស្កមមភារស្ំខាន់ៗ ជារិលស្ស្លោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ដែលមានលកខណ្ៈផសងលររង គួរមាន
បញ្ចូ លរីស្មាភ រៈដែលអនកលទ្យស្ចរគួរលរតៀមស្រមាប់ែំលណី្រលទ្យស្ចរណ៍្លនះ។ លលីស្រីលនះ ការលរៀបចំ
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ដផនទី្យបង្កា ញផាូវ រតូវបញ្ចូ លឱ្យមានភាស្ថលរចីន ជារិលស្ស្ភាស្ថស្រមាប់រកុមលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ស្ំ
ខាន់ៗរបស្់កមពុជា មានែូចជា ភាស្ថអង់លគាស្ បារាងំ ចិន លអស្ាញ កូលរ ៉ា និងភាស្ថដថជាលែីម។ 

 លផាត ត្លលើៃិរៃតរភាពវិសយ័លទ្យសច្រណ៍្ 
ជាក់ដស្តង លទ្យស្ចរណ៍្ដបបធមមជាតិកំរុងដតទ្យទួ្យលបានការចាប់អារមមណ៍្លរចីនលឡងីៗ រី

ស្ំណាក់លភ្ៀវ ទងំលភ្ៀវជាតិ និងអនតរជាតិ ែូចលនះ កមពុជាគួររិចារណារបកាន់យកនូវការអភិវឌ្ឍវសិ្័យ
លទ្យស្ចរណ៍្របកបលោយនិរនតរភារ។ លែីមបសី្លរមចបាននូវកិចចការទងំលនះ រាជរោា ភិបាល ក៏ែូចជាអនក
ពាក់រ័នធលលីវសិ្័យលនះ គួររិចារណាលលីវធិានការែូចខាងលរកាម៖ 

 ររងឹងការវនិិលោគលលីលទ្យស្ចរណ៍្ដបបស្ គមន៍។ កមពុជាមានស្កាត នុរលខពស្់លលីលទ្យស្ចរ
ដបបស្ គមន៍ លោយស្ថរលយងីមានស្ គមន៍ជនជាតិភាគតិច និងវបបធម៌ដបបចរមុះ។ 

 ររងឹងការអនុវតតចាប់ការពារបរសិ្ថា ន និងជីវចរមុះ ររមទងំស្កមមភារខុស្ចាប់លលីធនធាន
ធមមជាតិរគប់របលភទ្យ ជារិលស្ស្លៅតាមលោលលៅលទ្យស្ចរណ៍្ទងំឡាយ។ 

 បលងកីនការវនិិលោគកនុងការបណ្តុ ះបណាត ល និងររងឹងស្មតាភារ ទញយកអតារបលោជន៍រី
ធមមជាតិលែីមបបីលរមីឱ្យវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្។ 

 កាត់បនាយ ឬលុបបំបាត់រនធលលីរគប់ស្កមមភារលទ្យស្ចរណ៍្ដែលមាននិរនតរភារ និងចូលរូម
ការពារបរសិ្ថា ន និងជីវៈចរមុះនានា។ 

 ការពារស្ គមន៍ង្កយរងលរោះ ឬតំបន់ជនជាតិលែីមភាគតិចរីការបំផាិចបំតា ញតាមរគប់រូប
ភារ លែីមបរីបលោជន៍លលីវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្។ 

 ពទ្ងឹ្ង្ការទ្ស្ថវទ្ជាវ 
រកស្ួងលទ្យស្ចរណ៍្ ស្ថា ប័នអប់រ ំស្ថា ប័នរស្ថវរជាវ ររមទងំស្ថា ប័នពាក់រ័នធនានា ចាបំាច់រតូវ

ររងឹងកិចចការង្កររស្ថវរជាវទក់ទ្យងនឹងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ឱ្យបានទូ្យលំទូ្យោយជាងមុន។  ការស្ិកា
ដស្វងយល់រីបញ្ហា របឈមនានា ទ្យំលនារកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ជារិលស្ស្លៅលលីចំណ្ង់ចំណូ្លចិតត
របស្់លភ្ៀវ ទងំលៅលលីមាូបអាហារ លស្វាកមម កញ្ចប់លទ្យស្ចរណ៍្ រមមណី្យោា ន និងកងវះខាតលផសងលទ្យៀត
របស្់កមពុជាកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ គឺជាកិចចការចាបំាច់បំផុតមួយ។ ការលធវីដបបលនះ នឹងអាចឱ្យកមពុជាលធវី
ការលឆ្ាីយតបលៅតាមតរមូវការ ចំណូ្លចិតត ក៏ែូចជាការដរបរបួលនានា ទងំលៅលលីកតាត លភ្ៀវលទ្យស្ចរ 
តំបន់លទ្យស្ចរណ៍្ ឬលស្វាកមមនានាលៅកនុងវសិ្យ័លនះផងដែរ។ 
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ខ) អៃុស្ថសៃស៍ទ្មាបវ់ិសយ័អច្លៃទ្ទ្យពយ 

 ច្ំលពា៉ះរដ្ឋឋ ្ិបល 
o ផតលទ់្បក់កមចីមាៃអទ្ត្ថទាប 

ជាក់ដស្តង ការផតល់របាក់កមចីដែលមានអរតាការរបាក់ទបចំលពាះអនកវនិិលោគ រិតជាអាចជួយ
ជំរុញនូវអាជីវកមមបានលរចីន មិនរតឹមដតកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយប៉ាុលណាណ ះលទ្យ។ ភាន ក់ង្ករនិងបុគគលិករកុម
  ុនអចលនរទ្យរយដែលបានចូលរមួកនុងការស្កិាលនះ បានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន របស្ិនលបីធនាោរ ឬ
ស្ថា ប័ន រិញ្ាវតាុនានា ផតល់របាក់កមចីដែលមានអរតាការរបាក់ទបជាងលនះបនតិច អនករកសុ្ីខាងអចលន
រទ្យរយអាចមានលទ្យធភាររបលស្ីរជាងមុនកនុងការអភិវឌ្ឍអចលនរទ្យរយរបស្់ខាួន ជារិលស្ស្មានលទ្យធភារ
ខពស្់កនុងការទ្យប់ទ្យល់នឹងហានិភ័យនានាែូចករណី្កូវែី-១៩លនះ ជាលែីម។ មា៉ាងលទ្យៀត ការផតល់របាក់កមចី
ដែលមានអរតាការរបាក់ទបកនុងវសិ្័យអចលនរទ្យរយ (រមួទងំអនកអភិវឌ្ឍ ក៏ែូចជារបជារលរែា) នឹង
លធវីឱ្យវសិ្័យមួយលនះកាន់ដតរកីចលរមីន លោយស្ថរអនកអភិវឌ្ឍមានលទ្យធភារលរចីនជាងមុន ចំដណ្កអតិថិ
ជនអាចទ្យទួ្យលបានថវកិារីធនាោរកនុងអរតាការរបាក់ទបលែីមបទិី្យញែីធាី ផទះ ឬខុនែូ ជាលែីម ជារិលស្ស្
ចំលពាះអតិថិជនដែលមានរបាក់ចំណូ្លមធយម ឬរបាក់ចំណូ្លទប។ 

o ពលៃែឿៃៃីត្ិវិធីកនងុ្ការផតលឯ់កស្ថរកាៃ់កាប ់

ែូចដែលបានបង្កា ញលៅកនុង ចំណុ្ច៣.២ ខាងលលី បញ្ហា របឈមចមបងមួយលៅកនុងវសិ្យ័
អចលនរទ្យរយកមពុជាគឺ នីតិវធីិដនការទ្យទួ្យលបាននូវឯកស្ថរកាន់កាប់អចលនរទ្យរយ (បាង់រងឹ) ជាលែីម 
ដែលដតងដតមានរយៈលរលយូរ។ ជាមួយនឹងចំណុ្ចលនះ រាជរោា ភិបាល ឬស្ថា ប័នពាក់រន័ធនានា គួរ
លរៀបចំស្រមួលដបបបទ្យ និងរលនាឿននីតិវធីិកនុងការផតល់បាង់រងឹជូនរបជារលរែា ក៏ែូចជាអនករកសុ្ីអភិវឌ្ឍ
លលីវសិ្័យលនះផងដែរ។ ការរលនាឿននីតិវធីិលនះ មិនរតឹមដតអាចជួយជំរុញវសិ្័យមួយលនះ ឱ្យកាន់ដត
របលស្ីរលឡងីប៉ាុលណាណ ះលទ្យ ដថមទងំអាចបលងកីននូវទំ្យនុកចិតតរបស្់អតិថិជនលៅលលីអនករកសុ្ីកនុងវសិ្័យលនះ
ដថមលទ្យៀត។ 

o ហកសទ្មលួអទ្ត្ថពៃធលលើសមាភ រៈសណំ្ង្់ 

ជាមួយនឹងបរបិទ្យដនជំងឺកូវែី-១៩លនះ មានការប៉ាះពាល់ែល់របាក់ចំណូ្លរបស្់របជារលរែា
លរចីន ែូចលនះវធិានការកាត់បនាយអរតារនធលលីអាជីវកមមអចលនរទ្យរយ លលីស្មាភ រៈស្ណំ្ង់ជាលែីម អាច
លធវីឱ្យតដមាលែីមដនការស្ថងស្ង់មានការធាា ក់ចុះបនតិច ដែលលនះអាចជួយជរមុញការផលិត និងតរមូវការ
ផងដែរ។ ជាការរិត ការលធវីដបបលនះ នឹងប៉ាះពាល់ខាា ងំែល់ថវកិាជាតិដែលបានរងផលប៉ាះពាល់ខាា ងំែូច
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ោន រីវសិ្័យលនះ ក៏ប៉ាុដនតការជួយស្រមួលដបបលនះ អាចលធវីឱ្យអាជីវកមមមានលំនឹង និងមានស្ាិរភារលៅអ
នាគត។ 

 សទ្មាប់ទ្បត្ិបត្តិករអច្លៃទ្ទ្យពយ 

o បលង្ាើត្ផលតិ្ត្ទ្មវូអត្ិលិជៃ 

អនុស្ថស្ន៍មួយលនះ លតត តជាស្ំខាន់លលីអនករកសុ្ីអចលនរទ្យរយខាងស្ថងស្ង់លំលៅោា នរគប់
របលភទ្យ លោយគួរលតត តលលីរបលភទ្យស្ំណ្ង់ដែលរតូវនឹងតរមូវការ ស្ថា នភាររបស្់អតិថិជន ររមទងំ
និនាន ការស្ងគមផងដែរ។ បចចុបបនន ស្ំណ្ង់ដែលមានតដមាខពស្់ ឬលតត តលលីអតិថិជនមានរបាក់ចំណូ្ល
ខពស្់ មានទី្យផារចលងែៀតជាងស្ំណ្ង់ស្រមាប់អតិថិជនដែលមានរបាក់ចំណូ្លមធយម ឬទប។ គួបផសំ
ជាមួយនឹងការប៉ាះពាល់លលីរបាក់ចំណូ្លលោយស្ថរវបិតតិកូវែី-១៩លទ្យៀត អនកវនិិលោគគួរលតត តលលីអនក
មានចំណូ្លទបឱ្យបានលរចីន លែីមបរីរងឹងឱ្កាស្របស្់ខាួនជាមួយនឹងបរបិទ្យមួយលនះ។  

o បលង្ាើៃទ្យំៃុកច្ិត្តដលអ់ត្ិលិជៃ 

ការបលងកីនទំ្យនុកចិតតែល់អតិថិជន គឺជាចំណុ្ចស្ំខាន់បំផុតស្រមាប់រគប់អាជីវកមម ែូចលនះ អនក
រកសុ្ីដផនកអចលនរទ្យរយ គបបរិីចារណាលលីកតាត មួយលនះជាចមបង។ រតង់ចំណុ្ចលនះដែរ លោករចឹក 
សុ្ខនីម របធានស្មាគមអនកវាយតដមា និងភាន ក់ង្ករអចលនវតាុកមពុជា (CVEA) បានលលីកលឡងីថ្ន 
លែីមបអីាចទ្យទួ្យលបានទំ្យនុកចិតត និងទ្យទួ្យលបានផលចំលណ្ញខពស្់រីអតិថិជន ភាន ក់ង្ករអចលនរទ្យរយ ឬ
រកុម  ុនផតល់លស្វាអចលនរទ្យរយ រតូវផតល់លស្វាកមមលផសងៗលលីស្រីការររឹំងទុ្យក លៅកាន់អតិថិជនរបស្់
ខាួន តាមរយៈផតល់របឹកាលោបល់ និងមានភារលស្ថម ះរតង់បំផុត និងភាររសួ្រាយរាក់ទក់ជាទី្យបំផុត (រា៉ា
លណ្ត, ២០២០)19។ លោកបានមានរបស្ថស្ន៍ថ្ន “ភាន ក់រអចលនរទ្យរយ ឬរកុម  ុនផតល់លស្វាអចលន
រទ្យរយ គឺរតូវផតល់លស្វាជាកញ្ច ប់មានទងំរត់ឯកស្ថរ លិខិតកក់របាក់ កិចចស្នាទិ្យញ-លក់ និងមានទងំ
របថ្នប់រតារីស្ំណាក់លមធាវ ីលែីមបឱី្យអតិថិជនមានភារកក់លៅត  និងការទិ្យញលក់របស្់រួកលគមានសុ្វតាិ
ភារ និងមានភារង្កយរស្ួល” ។ 

o សែការជាមួយធនាោរនដគ ូ

លែីមបបីលងកីតនូវឱ្កាស្កនុងការវនិិលោគ និងទក់ទញអតិថិជនឱ្យបានកាន់ដតលរចីន អនកអភិវឌ្ឍ
វសិ្័យអចលនរទ្យរយ គួរដស្វងរកដែគូធនាោរ ឬស្ថា ប័ន រិញ្ាវតាុមួយ ឬលរចីន លែីមបសី្រមួលកិចចការបង់

 
19 ែករស្ង់លចញរីលគ ទំ្យរ័រ៖ https://www.propertyarea.asia លរកាមចំណ្ងលជីង “របធានស្មាគម CVEA.៖ ភាន ក់ង្ករ
អចលនរទ្យរយរតូវបលងកីនទំ្យនុកចិតតែល់អតិថិជន” 
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រលំស្់របស្់អតិថិជនកនុងអរតាការរបាក់ទបស្មរមយ និងមានភារង្កយរស្ួល ជារិលស្ស្លរឿងការង្ករ
ឯកស្ថរ។ ការស្ ការជាមួយធនាោរ អាចជួយស្រមួលអតិថិជនកនុងការចំណាយលលកីារបង់របាក់
លរចីនរបចាដំខលៅលលីមាច ស្់គលរមាងដែលជាទូ្យលៅ មានអរតាការរបាក់ខពស្់ជាង។ លទះជាោ៉ា ងណា ការ
ផតល់នូវអរតាការរបាក់ទបស្រមាប់អតិថិជនកនុងការបង់រលំោះអចលនរទ្យរយនានា ក៏អាចបលងកីតឱ្យមាន
នូវហានិភ័យផងដែរទក់ទ្យងនឹងការលកីនលឡងីដនបំណុ្លស្ថធារណ្ៈ ែូចលនះ ទងំអនកអភិវឌ្ឍ ក៏ែូចជា
ដែគូធនាោររតូវរិចារណា លៅលលីលទ្យធភារដនការបង់របស្់អតិថិជនរបស្់ខាួនឱ្យបានលែិតលែន់ផងដែ
រ។ 

o កុំវិៃិលោគែួសទ្បមាណ្ 

លែីមបលីជៀស្វាងហានិភ័យដែលអាចលកីតមានជាយថ្នល តុ អនកវនិិលោគកនុងវសិ្័យអចលន
រទ្យរយ មិនគួរលស្នីសុ្ំរបាក់កមចីរីធនាោរ ឬស្ថា ប័ន រិញ្ាវតាុនានាឱ្យលលីស្រីស្មតាភារលែីមទុ្យន ឬលទ្យធ
ភារស្ងរតឡប់របស្់ខាួនលនាះលទ្យ។ ទក់ទ្យងនឹងចំណុ្ចលនះ លោក មីុ វា៉ា ន់ អគគនាយកដនអគគនាយកោា ន
ឧស្ា កមម រិញ្ាវតាុដនរកស្ួងលស្ែាកិចចនិង រិញ្ាវតាុ បានផតល់អនុស្ថស្ន៍ថ្ន លរៅរីលជៀស្វាងនូវការ
លរបីរបាស្់របាក់កមចីវនិិលោគរីស្ថា ប័ន រិញ្ាវតាុដែលលលីស្រីស្មតាភារ អនកវនិិលោគក៏មិនគួរវនិិលោគ
លោយមិនគិតរីតរមូវការទី្យផារកនុងរស្ុក និងការរកីចលរមីនដនបរបិទ្យស្កលលោកលនាះលទ្យ។ លោកបាន
លធវីការគូស្បញ្ហជ ក់បដនាមថ្ន របស្ិនជាបរបិទ្យខាងលរៅមានវបិតតិ លនាះលំ ូរទុ្យនវនិិលោគមកកនុងរស្ុក
នឹងថមថយ ល យីកំលណី្នរបាក់ចំណូ្លស្រមាប់របជាជនក៏តិចតួច នាឱំ្យអំណាចទិ្យញរបស្់ោត់ទប
លៅតាមលនះដែរ (Realestate, ២០១៧)។ 

គ) អៃុស្ថសៃល៍ដើមបបីលង្ាើត្ការងារៃិង្មុខរបរ 

លែីមបបីលងកីតឱ្កាស្បដនាមស្រមាប់ទី្យផារការង្ករ ក៏ែូចជាររងឹងស្ថា នភារមុខរបរ និងអាជីវកមម
របស្់របជារលរែា រកុមការង្ករគលរមាងផលប៉ាះពាល់កូវែី-១៩ បានលរៀបចំអនុស្ថស្ន៍មួយចំនួនកនុង
ន័យចូលរមួជាគំនិតស្រមាប់លោលនលោបាយនានា លែីមបសី្ថត រស្ថា នភារលនះឱ្យរបលស្ីរលឡងីវញិ។ 

 ជំរញុសែទ្ោសត្ូច្ៃិង្មធយម 
ស្ រោស្ខាន តតូច និងមធយម លែីរតួនាទី្យោ៉ា ងស្ំខាន់កនុងការរមួចំដណ្កែល់លស្ែាកិចចរបស្់

របលទ្យស្កមពុជា ខណ្ៈដែលវាបានបលងកីតការង្ករលស្មីនឹងចំនួន៧០% ដនការង្ករស្រុបកនុងរស្ុក។ ដផែកលលី
ទ្យឡាកីរណ៍្លនះ រាជរោា ភិបាលរតូវយកចិតតទុ្យកោក់ខពស្់លលីការជំរុញស្ រោស្ធុនតូច និងមធយមលលី
រគប់វសិ្័យរមួមាន លទ្យស្ចរណ៍្ អចលនរទ្យរយ បលចចកវទិ្យា អប់រ ំ កស្ិកមម និងស្ិបបកមមជាលែីម។ ការ
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ស្រមួលនីតិវធីិអាជីវកមម និងការផតល់ទុ្យនវនិិលោគដែលមានអរតាការរបាក់ទប ក៏ជាយនតការមួយលែីមបី
ជំរុញស្ រោស្ធុនតូច និងមធយមលៅកមពុជាបានលរចីនផងដែរ។ 

 ពទ្ងឹ្ង្យៃតការទាក់ទាញវិៃិលោគិៃបរលទ្យស 
ការទក់ទញការវនិិលោគលលីវសិ្័យឧស្ា កមមគឺជាលរឿងចាបំាច់មួយរបស្់រាជរោា ភិបាល ជា

រិលស្ស្ការលកៀងគរការវនិិលោគទុ្យនរីបរលទ្យស្ឱ្យបានកាន់ដតលរចីន។ រាជរោា ភិបាលកមពុជា អាចលធវីការ
រិនិតយ និងលរៀបចំលោលនលោបាយវនិិលោគទុ្យន ដែលអាចមានភារទក់ទញលរចីនជាងមុនស្រមាប់
អនកវនិិលោគបរលទ្យស្ ជារិលស្ស្ស្រមាប់ការវនិិលោគដែលអាចបលងកីតការង្ករបានលរចីនស្រមាប់របជា
រលរែាកមពុជា។ លែីមបសី្លរមចកិចចការលនះបាន កមពុជាអាចរិចារណាលលីគំនិតយុទ្យធស្ថស្រស្តមួយចំនួន 
ែូចខាងលរកាម៖ 

 បលងកីតនូវបរសិ្ថា នវនិិលោគដែលមានតមាា ភារ ស្រមាប់អនកវនិិលោគទុ្យនបរលទ្យស្តាមរយៈការ
ររងឹងវធិានការផាូវចាប់ស្រមាប់ការវនិិលោគជាលែីម។  

 រតូវមានដផនការចាស្់ោស្់កនុងការបណ្តុ ះបណាត លធនធានមនុស្ស កមមករជំនាញដែលរស្ប
លៅតាមតរមូវការជាក់ដស្តងរបស្់ទី្យផារការង្ករស្រមាប់លរលបចចុបបនន និងអនាគត។  

 រតូវរិនិតយលមីលលលីលោលនលោបាយស្មបទនដផនកវនិិលោគ លែីមបធីានាឱ្យបាននូវបរសិ្ថា ន
ដែលមានគុណ្ភារស្រមាប់ទក់ទញវនិិលោគិនបរលទ្យស្។  

 រតូវអនុវតតលោលនលោបាយរទ្យរទ្យង់ផលិតករ និងអនកផគត់ផគង់កនុងរស្ុក និងផារភាជ ប់ជាមួយនឹង
ការវនិិលោគបរលទ្យស្។ 

 ររង្កយតំបន់ឧស្ា កមមឱ្យបានរាយបា៉ា យលៅតាមលខតត ឬតំបន់ជនបទ្យនានា ដែលយនតការ
លនះមិនរតឹមដតអាចបលងកីតការង្ករបដនាមលទ្យៀតលនាះលទ្យ ប៉ាុដនតដថមទងំអាចជំរុញវសិ្័យអចលន
រទ្យរយ និងបលងកីតមុខរបរ ឬអាជីវកមមជូនរបជារលរែារស្់លៅតំបន់ដកបរៗលនាះផងដែរ។ 

 អ្ិវឌ្ឍៃ៍លែដឋរច្នាសមព័ៃធវិៃិលោគ 
លែីមបទីក់ទញការវនិិលោគ កមពុជាចាបំាច់រតូវមានល ោា រចនាស្មព័នធវនិិលោគឱ្យបានស្ម

រស្បផងដែរ។ ការអភិវឌ្ឍលលីរបរ័នធែឹកជញ្ចូ នរគប់របលភទ្យទងំផាូវថនល់ ផាូវដែក និងផាូវទឹ្យក (កំរង់ដផ) 
ការវនិិលោគលលីការផលិតថ្នមរលអគគិស្នី ររងីករបរ័នធទឹ្យកស្ថែ តជាលែីម នឹងបលងកីនភារទក់ទញ
បដនាមលទ្យៀតលៅលលីឱ្កាស្កនុងការទក់ទញវនិិលោគទុ្យនបរលទ្យស្។ ល ោា រចនាស្មព័នធទងំលនះ នឹង
លែីរតួោ៉ា ងស្ំខាន់កនុងការកាត់បនាយការចំណាយលលីដថាលែីមផលិតកមម និងស្រមួលែល់ការែឹកជញ្ជូ ន
ផងដែរ។ 
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