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សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ

សេចក្តីផ្តើម
មានឯកសារជាច្រើនបញ្ជាក់ថា វិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសុាកល (GFC) 

បានបង្កការរួមចុះខ្លាងំក្នងុវិស័យជំរុញកំណើន សំខន់ៗ    របស់  កម្ពជុា 
ពោលគឺ វិស័យកាត់ដ្ររ វិស័យសំណង់ និង វិស័យ ទ្រស ចរណ៍។ 
អត្ថបទ សង្ខ្របគោលនយោបាយន្រះ វាយ តម្ល្រ ថា  តើការ រួម ចុះ 
ផ្ន្រក  មា៉ាក្រូស្រដ្ឋកិច្ចទាំងន្រះ បានប៉ះពាល់ជាក់ស្ត្រងដល់ស្រដ្ឋកិច្ច
គ្រួសារនៅជនបទឬទ្រ ដោយប្រើប្រស់លទ្ធផលវិភាគ ស្រដ្ឋកិច្ច - 
សង្គមកិច្ចលើ ៥ភូមិ ទទួលបានពីទិន្នន័យអង្ក្រតតាមព្រល វ្រលា 
បន្ត បន្ទាប់ន្រ ប្រព័ន្ធ ត្រួត ពិនិត្រយ ផ្អ្រក លើសហគមន៍ (CBMS) ឆ្នាំ 
២០០៦ ឆ្នាំ២០០៨ និងនៅ ក្រយ GFC ក្នុងឆ្នាំ២០១១។

អត្ថបទន្រះ មានវត្ថុបំណងបីយ៉ាងគឺ៖ ១) វិភាគពី ផល ប៉ះ ពាល់ 
ន្រ GFC ទៅលើទិដ្ឋភាពផ្រស្រងៗន្រភាពក្រីក្រ នៅ កម្រិត គ្រួសារ 
២) កំណត់ពីយន្តការដោះស្រយផ្រស្រងៗដ្រល គ្រួសារ បាន ប្រើ 
ប្រស់ និងឥទ្ធិពលន្រយន្តការទាំងនោះ លើសុខុមាលភាព រយៈ 
ព្រល វ្រងរបស់ពួកគ្រ និង ៣) វាយតម្ល្រពីប្រសិទ្ធភាពន្រ គោល 
នយោបាយ រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលវិបត្តិ និង ស្នើ 
ឡើង  ន ូវវិធីសាស្ត្រ ថ្មីៗមួយចំនួន។

ផលប៉ះពាល់នេវិបត្តិទៅលើគេួសារនៅជនបទ
ការរួមចុះន្រ ទីផ្រសារការងារក្នុងវិស័យសំខន់ៗនៅកម្ពុជា 

ដ្រល បង្កឡើងដោយ វិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសុាកល (GFC) បាន ជះ 
ឥទ្ធិពល   អវិជ្ជមាន ទៅលើ ពលករ  ចំណាក ស្រុក និងអ្នក ទទួល 
ផល   ពី ប្រក់ ផ្ញើមកផ្ទះ។ ការ បាត ់បង់ ការងារ មួយ ភាគ ធំ  ក្នុង  អំឡុង 
ព្រលវិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសុាកល អាច ជាផល ប៉ះពាល់ ន្រ វិបត្តិន្រះ។ 
តួយ៉ាង ១១% ន្រការងារបាត់បង់ ក្នុង អំឡុង ព្រល នោះ គឺមក ពី ការ 
បិទទា្វារ ក្រុមហ៊ុន ដោយសារតម្រូវការពី អតិថិជន  បានថយ ចុះ។ 
ការ ធ្លាក់ ចុះឧស្រសាហកម្មសំណង់ និង ការ  រលំ រលាយ តម្រូវការផ្ន្រក 
អចលនទ្រព្រយ បានប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខ្លាំង បំផុត ដោយបង្ករហូតដល់ 
២៦% ន្រការងារដ្រល បានបាត់បង់ ទាំងអស់។

ការវាយតម្លេពីផលប៉ះពាល់នេវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាកល លើគេួសារ  

កេីកេ នៅតំបន់ជនបទ៖ ផលវិបាក និងអាទិភាពគោលនយោបាយ*

ដោយ ទ្រី សុធារឹទ្ធ១

*	 ទស្សនៈទាំងឡាយនៅក្នុងឯកសារន្ះ	គឺជាគំនិតផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធ	និងមិនម្នជាទស្សនៈរបស់	វបសអ	ទ្។	
១	 លោក	ទ្ី	សុធារឹទ្ធ	ជាអ្នកដឹកនាំ	ប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្អ្កលើសហគមន៍	(CBMS)		ន្	វិទ្យាសា្ថានជាតិស្ថិតិ	ក្សួងផ្នការ។	

គ្រួសារក្រីក្របានរងគ្រះធ្ងន់ធ្ងរលើសលុបពី GFC ដោយ មាន   
៦% ន្រសមាជិកគ្រួសារក្រីក្រ បានបាត់បង់ ការ ងារ ក្នុងអំឡុងព្រល 
GFC ធៀបនឹងត្រឹម ៤% សម្រប់គ្រួសារ មិន ក្រីក្រ។

ការរួមចុះន្រទីផ្រសារការងារ កាន់ត្រយ៉ាប់យុឺនថ្រមទៀតតាម 
រយៈ ការកាត់បន្ថយចំនួនម៉ាងធ្វើការ ដ្រលធ្វើឲ្រយថយចុះលទ្ធភាព 
រកចំណូលរបស់គ្រួសារ។ ជាលទ្ធផល មានគ្រួសារ ៣៧% បាន 
បាត់បង់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រហ្រល ៥០០ដុលា្លារ ឬលើសពីន្រះ 
ដ្រល  បាន ពីប្រក់ផ្ញើមកផ្ទះ គឺស្មើនឹងប្រក់ចំណ្រញសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំ  
បាន ពីការដំដុះស្រូវលើផ្ទ្រដីពី ១ ទៅ ៣ ហិកតា នៅក្នុងភូមិ ដ្រល 
បានចុះសិក្រសានន។ ការបាត់បង់ន្រះ បានប៉ះពាល់ខ្លាំងគួរ សម 
ដល់ប្រក់ចំណូលរបស់គ្រួសារនៅជនបទ ជាពិស្រស គ្រួសារ 
ក្រីក្រ។

តើគេួសារនៅជនបទទប់ទល់យ៉ាងដូចម្តេចនឹងវិបត្តិ
ហិរញ្ញវត្ថុសាកល?

ក្នងុអំឡុងព្រល វិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសុាកល  គ្រសួារនន បាន 
ផ្តល់  អាទិភាព  លើ សន្តសុិខ  ស្របៀង តាមរយៈ ការប្រើប្រស់ របស់  
ដ្រល  ខ្លនួ  អាច ផលិត  បាន   ជាជាង ទិញពីគ្រ ដូចជា ការជំនួស សាច់ 
និង  បន្ល្រ  ដោយ   អាហារ មូលដ្ឋាន (ដូចជា អង្ករ), ការទិញ អាហារ   
ថោកៗ និង ការ  កាត់ បន្ថយ ចំណាយជាទូទៅ របស់ គ្រសួារ    លើ   
ស្របៀង   អាហារ។ គ្រសួារ មានបុរស  ជា ម ្រ គ្រសួារ (MHH) មាន 
សមត្ថភាព   អាចកាត់  បន្ថយ ចំណាយ ដោយគាត់ បង្កើន ការ   ផលិត រីឯ 
គ្រសួារមានស្ត្រជីាម្រគ្រសួារ (FHH) ពឹង ផ្អ្រក ច្រើន ទៅ លើ ការ ទិញ 
អាហារ មានគុណភាពទាប ជា ង មុន។ តួយ៉ាង ៦៥% ន្រគ្រួសារ 
ក្រីក្រ មានស្ត្រីជាម្រគ្រួសារ បាន ទិញ  អាហារ មាន គុណភាព ទាប 
ជាង មុន ក្នុងអំឡុងព្រល វិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសុាកល  ធៀប  នឹង ត្រឹម 
៥៦% សម្រប់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រមានបុរសជា ម្រគ្រួសារ។ លំនំ 
ន្រះ  បងា្ហាញ ពីការថយចុះជាទូទៅន្រគុណភាពអាហា រូបត្ថម្ភ  នៅ 
ក្នុង របប  អាហាររបស់ប្រជាជននៅជនបទ ដ្រលអាចជះ   ឥទ្ធិពល 

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង 

 សេវ ជេវ ដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា

សាកល 

វិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

កេសួងផេនការ

ឧត្តមកេុមបេឹកេសា 

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី
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 អគារល្រខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក
  ប្រអប់សំបុត្រល្រខ ៦២២ ភ្នំព្រញ្ កម្ពុជា  
 (៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៨៤/៨៨១ ៧០១/៨៨១ ៩១៦/៨៨៣ ៦០៣
 (៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៧៣៤
អីុម្រល៖ cdri@cdri.org.kh
គ្រហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង 
សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា (វបសអ)

44%

MFI/NGO

44%

31%
 

22%

3%

អ្នកផ្តល់កម្ចីមិនផ្ល�វការ

សាច់ញាតិ/ មិត្តភក្តិ

ធនាគារ

រូបភាព ១៖ ប្រភពកម្ចីនៅក្នុងគ្រួសារ CBMS

អវិជ្ជមាន   ទៅលើ  ផលិតភាពរបស់ គ្រួសារ ជាពិស្រស សម្រប់ 
គ្រួសារ   មានស្ត្រីជាម្រគ្រួសារ។

វិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសុាកល បានធ្វើឲ្រយមានកំណើនការប្រើពលកម្ម 
កុមារ ដោយសារ គ្រួសារ ទាំងនោះត្រូវតស៊ូទប់ទល់នឹងការថយ
ចុះ ប្រក់ ចំណូល ជា ពិស្រស គ្រួសារក្រីក្រ។ ដើម្របីសន្រសំប្រក់ 
គ្រួសារ  ជា ច្រើន បាន  ជំរុញ ឲ្រយ កូនៗបោះបង់ការសិក្រសា ដើម្របីជួយ 
រក  ចំណូល។ ប្រហ្រល ៥% ន្រគ្រួសារមិនក្រីក្រ និង ១២% ន្រ   
គ្រួសារ ក្រីក្រ បានជំរុញ ឲ្រយកូនៗ បោះ បង់ការសិក្រសា ឬក៏មិនទៅ 
សាលា រៀន  នៅ ថ្ង្រ ខ្លះដើម្របីនៅជួយធ្វើ ការ។ ប្រសិនបើនិន្នាការ  
ន្រះ បន្តទៅមុខទៀត សកា្តានុពលសកម្ម ភាព ស្រដ្ឋកិច្ចទៅថ្ង្រ 
អនគត របស់ គ្រួសារនៅ ជនបទ នឹងធ្លាក់ចុះ ហើយ គ្រួសារក្រីក្រ 
នឹង ត្រូវ រងគ្រះខ្លាំងជាងគ្រ។

គ្រួសារជាច្រើន (៦៧%) ក្នុងអង្ក្រតន្រប្រព័ន្ធត្រួត ពិនិត្រយ  ផ្អ្រក 
លើ សហគមន៍ (CBMS) បានទទួលយកកម្ចី ដើម្របី បំព្រញ  កង្វះ 
ខត ផ្ន្រកចំណាយ (រូបភាព ១)។ ជារឿយៗ គ្រួសារ ទាំងន្រះ  
ពិស្រស គ្រួសារក្រីក្រមានស្ត្រីជាម្រគ្រួសារ ត្រូវ ទទួល យក កម្ចីមាន 
ការ   ប្រក់ ខ្ពស់ ពីអ្នកផ្តល់កម្ចីមិនផ្លូវការ។ តួយ៉ាង សម្រប់ គ្រួសារ 
ក្រីក្រ    មានស្ត្រីជាម្រគ្រួសារ ប្រក់កម្ចីទទួលបានពីអ្នកផ្តល់កម្ចី មិន  
ផ្លូវ ការ មាន ៣៩% ធៀបនឹងអត្រជាមធ្រយម ៣១% សម្រប់ គ្រួសារ    
ទាំងអស់។ ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្រឍជាវិជ្ជមាន អ្នកផ្តល់ ឥណទាន    
ដ្រលជា សា្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (MFI) និងអង្គការ មិន ម្រន    
រដ្ឋាភិបាល (NGO) កំពុងដើរតួនទីកាន់ត្រសកម្ម  នៅក្នងុ  ទីផ្រសារ  
ឥណទានជនបទ និងផ្តល់ជាជម្រើសមួយទៀត ក្រ ពី អ្នក   ផ្តល់ 
កម្ចីមិន ផ្លូវការ។ ទោះយ៉ាងណា គ្រួសារងាយរងគ្រះ នន ជា 
ពិស្រស គ្រួសារ   មាន  ស្ត្រីជាម្រគ្រួសារ ហាក់នៅត្រ លំបាក នឹង 
ទទួល បាន  ស្រវា កម្ម   ទាំង នោះ ដោយមាន ៣៣% ប៉ុណ្ណោះន្រ កម្ចី 
ផ្តល់ទៅឲ្រយ គ្រួសារ ក្រីក្រមានស្ត្រីជា ម្រគ្រួសារ ដ្រល មាន ប្រភព ពី 
អ្នក ផ្តល់ កម្ចីជា NGO/MFI ធៀបនឹងអត្រ ជា មធ្រយម ៤៥% សម្រប់ 

គ្រួសារ  ទាំង អស់។

ចម្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល៖ នាបច្ចបុេបន្ន និង 
ទៅអនាគត

រដ្ឋាភិបាល បានចាប់អនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើគោលនយោបាយ  
   ជា ច្រើន ដើម្របីសម្រលឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានន្រ GFC មាន ជា  អាទិ៍ 
ការ ផ្គត់ផ្គង់អង្ករមានឧបត្ថម្ភធន និង ការ  បង្កើត មូលនិធិ សុខ ភាព  
សម្រប់គ្រួសារក្រីក្រ។ ប៉ុន្ត្រ ការ ឆ្លើយ  តប នន ច្រើន ត្រ មាន 
លក្ខណៈ ចំពោះកិច្ច។ គោល នយោបាយ ទៅថ្ង្រខង មុខ គួរ ពាក់ ព័ន្ធ  
ឲ្រយ បានគ្រប់ផ្ន្រក និង ធ្វើការ ជាប្រព័ន្ធ ដើម្របីពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះន្រ 
ជីវភាពនៅជនបទ តាមការកសាងភាពធន់ទ្រំរបស់គ្រួសារទៅ នឹង  
វិបត្តនិន ពិស្រសក្នងុចំណមគ្រសួារក្រកី្រមានស្ត្រជីា ម ្រគ្រ ួសារ។

ក្នុងគោលនយោបាយ គួរផ្តល់អាទិភាពដល់ការកសាង 
ប្រព័ន្ធ ការពារសង្គមគ្រប់ជ្រុងជ្រយមួយ ដ្រលជួយកសាង 
សមត្ថ ភាព សហគមន៍ ក្នុងការឆ្លើយតប ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធ ភាព  
ទៅនឹងវិបត្តិនន។ បច្ចុប្របន្ន រដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្កើត  ប្រព័ន្ធ 
សុវត្ថិភាព  សង្គមមួយ ដ្រលគួរទទួលបានហិរញ្ញប្របទាន ប្រកប 
ដោយ ចីរភាព។ គម្រងន្រះ គួរគ្របដណ្តប់លើផ្ន្រកផ្រស្រងៗ ជា 
ច្រើន ដោយរួមបញ្ចូលទាំងអន្តរាគមន៍ដ្រលផ្តាតជាពិស្រស លើ 
ជន ក្រីក្រ គ្រួសារមានស្ត្រីជាម្រគ្រួសារ កម្មវិធីការងារសាធរណៈ 
និង ការ ផ្ទ្ររប្រក់ និងគួរមានរចនសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលឯកភាព និងមាន 
ប្រសិទ្ធភាព ល្អមួយ។

គួរកត់សមា្គាល់ថា វិបត្តហិិរញ្ញវត្ថសុាកល វាប៉ះទង្គិចដល់ទី 
ជន បទ តាមច្រកដ៏  សំខន់ មួយ គឺការកាត់បន្ថយចំណូលបានពី 
ការ ងារ មិន ម្រន កសិកម្ម ជាពិស្រស ប្រក់ផ្ញើមកផ្ទះ។ ស្រដៀង 
គា្នា  ន្រះដ្ររ ចំណូល ពី ការងារជំនួញតូចតាច ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ទប់ 
ទល់ដ៏សំខន់មួយ សម្រប់ គ្រួសារដ្រលរងផលប៉ះពាល់ពី វិបត្តិ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុសាកល  ជាពិស្រស គ្រួសារ ក្រីក្រ មានស្ត្រីជាម្រគ្រួសារ។ 
ដូច្ន្រះ គោល នយោ បាយ ដ្រលបង្កើត ឡើង គួរផ្តាត លើយុទ្ធសាស្ត្រ 
ចិញ្ចឹម ជីវិត  នៅតំបន់ជនបទ ក្រពី វិស័យ កសិកម្ម ហើយក្នុងន្រះ 
ការ លើក  កម្ពស់លទ្ធភាពចូលទៅកាន់ ទីផ្រសារ តាមរយៈការអភិវឌ្រឍ 
ហ្រដ្ឋា រចនសម្ព័ន្ធ និងការបង្កើនព័ត៌មាន តាម រយៈ គម្រង បណ្តុះ 
បណា្តាល  ផ្រស្រងៗ គឺជាអាទិភាពគោល នយោបាយ សំខន់ៗ បំផុត។

គោលនយោបាយដ្រលសំដៅបង្កើនផលិតភាព របស់ កសិករ    
តូច  តាច ក៏សំខន់ណាស់ដ្ររ ដើម្របីពង្រឹងភាពធន់ ទ្រំរបស់  គ្រួសារ  
ទៅ  នឹង វ ិបត្តិនន។ គោលនយោបាយទាំង នោះ មាន ដូចជា 
ការធនលទ្ធភាពប្រើប្រស់ដីធ្លីនិង ធនធន ទឹក ការក្រលំអ 
ប្រព័ន្ធស្រចស្រពនិងហ្រដ្ឋារចន សម្ព័ន្ធ ការ ជំរុញ របៀប ធ្វើ 
កសិកម្ម ប្របទំនើប និងការពង្រីក ស្រវាកម្ម និង ប្រក់  កម្ចី សម្រប់ 
វិស័យ កសិកម្ម ទៅឲ្រយ កសិករ តូចតាច។


