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សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ

មានការសិក្សាកាន់ត្ច្ើនបានបង្ហាញថា ទីផ្សារឥណទាន 
ជនបទ ដើរតួនាទីយ៉ាងធំក្នុងអំឡុង ព្លមានវិបត្តិ (Udry 1994; 
Besley 1995)។ តាមទ្ឹស្តី និងក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ត្ង ប្ជាជន 
នៅជនបទ ប្ើប្ស់ឥណទានមិនម្នសម្ប់ត្វិនិយោគ ដើម្បី 
ជ ីវភាពរស់នៅប៉ុណ្ណោះទ្ ប៉ុន្ត្ថ្មទាំង សម្ប់ ដោះស្យ 
វិបត្តិ មានជាអាទិ៍ គ្ះធម្មជាតិ មរណភាពសមាជិកគ្ួសារ និង 
ការឈឺថា្កាត់ ក៏ដូចជា កង្វះប្ក់សម្ប់ដោះស្យចំណាយ 
ប្ើប្ស់ ដោយសារការធ្លាក់ចុះប្ក់ចំណូល។

អត្ថបទសង្ខ្បន្ះ ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថ្មដល់អ្នកធ្វើគោល 
នយោបាយ អំពីតួនាទីសំខាន់ន្ឥណទានជនបទ នៅកម្ពុជា ក្នុង  
អំឡុង   ព្លមានវិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល។ អត្ថបទ  
ន្ះ  ពិនិត្យ  ដោយសង្ខ្ប ពី  ឥណទានជនប ទនៅ កម្ពុជា ជា 
ពិស្ស ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ព្មទាំងវិភាគពីតម្ូវការឥណទាន 
ផ្លូវការ និងក្ផ្លូវការ ន្គ្ួសារនៅជនបទ ក្នុងអំឡុងព្ល មាន 
វិបត្តិសាកល និងលើកស្នើឡើងនូវជម្ើស គោលនយោបាយ 
មួយចំនួន។

ទីផ្សារឥណទានជនបទក្នុងអំឡុងព្លមានវិបត្តិ 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល

វិបត្តិចំពោះទីផ្សារឥណទាន អាចពិភាក្សាតាមស្ណារីយ៉ូពីរ។ 
ទី១ វិបត្តិជារឿយៗត្ងនាំឲ្យកសិករ មិនអាច សងបំណុលបាន 
ដ្ល ធ្វើឲ្យអ្នកផ្តល់កម្ចីរឹតបន្តឹង ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់កម្ចី។ ប៉ុន្ត្វិបត្តិ 
ប្ហ្លមិនប៉ះពាល់ដល់ ការផ្គត់ផ្គង់ឥណទានទ្ ប្សិនបើ អ្នក  
ផ្តល់  កម្ចី ធ្វើពិពិធកម្មកម្ចីរបស់ខ្លួន ពោលគឺ ផ្តល់ ទៅ លើ វិស័យ 
ផ្ស្ងៗ  ទៀតដ្លមិនប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិ។ ទោះយ៉ាង ន្ះ ក្តី 
ចំពោះ វិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សាកលដ្លបានរាល ដាល ប៉ះ 
ពាល់  ដល់មនុស្សគ្ប់គ្នាប្បន្ះ ឥណទានអាចមានតិច ទោះបី 
មាន ការធ្វើ ពិពិធកម្មកម្ចីក្តី។

នៅកម្ពុជា ការផ្គត់ផ្គង់ឥណទានជនបទបានកើនឡើង ទោះ 
បី ក្នុង អំឡុងព្លមានវិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សាកល ក្តី។ 
ទិន្នន័យស្តីពីកម្ចីនៅជំពាក់ របស់សា្ថាប័នមីក្ូ ហិរញ្ញវត្ថុ នានា 
បង្ហាញ ថា ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ២០០៩ បរិមាណ កម្ចីនៅ ជំពាក់ កើន 
ឡើង ប្ហ្ល ៨% ហើយចំនួនអ្នកខ្ចីប្ក់កើន ៦,៥% (តារាង 
១)។ ប៉ុន្ត្ក្យព្លកើតវិបត្តិ ចំនួនកម្ចីដ្លមានហានិភ័យ 
និង ចំនួនកម្ចីច្ើនមុខ បានកើនជាខា្លាំង (CMA 2008, 2009)។ 
ដើម្បី ដោះស្យការប៉ះទង្គិចលើប្ក់ចំណូល គ្ួសារ កំពុង ជាប់ 
បំណុលស្ប់នោះ បានស្វ្ងរក ប្ក់កម្ចីបន្ថ្មទៀតពីប្ភព 
ផ្ស្ង ទៀត ដ្លនាំឲ្យមានកំណើន ចំនួនកម្ចីច្ើនមុខ និងកម្ចី 
ដ្ល មានហានិភ័យ (ibid)។

ទិន្នន័យទាំងន្ះ បង្ហាញមួយភាគថា ទីផ្សារឥណទាន ជនបទ 
នៅប្ទ្សកម្ពុជា ពិតជាបានជួយប្ជាជនក្នុងព្លមាន វិបត្តិ  
ម្ន។ គួរ កត់ សមា្គាល់ដ្រថា ការផ្គត់ផ្គង់ឥណទានជាបន្តបនា្ទាប់ 
នៅ កម្ពុជា ក៏ កើត មានឡើង ដោយសាររដា្ឋាភិបាលបានជំរុញ ការ 
ផ្តល់ កម្ចី ពី  ធនាគរ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តវិនិយោគ និងជួយ ទ្ទ្ង់ 
កំណើន ផងដ្រ។

តម្ូវការឥណទានរបស់គ្ួសារនៅជនបទ 
ក្នុងព្លមានវិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល

គ្ួសារនៅជនបទ ស្វ្ងរកឥណទានទាំងពីប្ភពផ្លូវការ និង 
មិនផ្លូវការ។ ប្ភពមិនផ្លូវការ សំដៅលើ ក្ុមពីរ គឺ ១) សាច់ ញាតិ 

តួនាទីសំខាន់ន្ឥណទានជនបទនៅកម្ពុជា  

ក្នុងអំឡុងព្លមានវិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសាកល
លន់ ពិដេ១

១	 លោក	លន់	ពិដេ	ជាអ្នកសេវជេវ	នេកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ច	ពាណិជ្ជកម្ម	និងសហបេតិបត្តិការ	ក្នុង	តំបន់	នៅវិទេយាស្ថាន	CDRI។

វិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល 

និងស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

សាកល 

វិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំព្ញ

ក្សួងផ្នការ

ឧត្តមក្ុមប្ឹក្សា 

ស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

តារាង ១៖ កម្ចីនៅជំពាក់របស់សា្ថាប័នមីក្ូឥណទាននៅកម្ពុជា

កម្ចីនៅជំពាក់ 2007 2008 2009

បរិមាណ 272.00 277.06 299.30

ចំនួនអ្នកខ្ចី 777,481 825,238 878,559
ប្ភព៖ CMA 2008 and CMA 2009
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 អគរល្ខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក
  ប្អប់សំបុត្ល្ខ ៦២២ ភ្នំព្ញ្ កម្ពុជា  
 (៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៨៤/៨៨១ ៧០១/៨៨១ ៩១៦/៨៨៣ ៦០៣
 (៨៥៥-២៣) ៨៨០ ៧៣៤
អីុម្ល៖ cdri@cdri.org.kh
គ្ហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

មិត្តភក្តិ ឬអ្នកជិតខាង  និង ២) អ្នកផ្តល់កម្ចីឯកជន។ ជាទូទៅ 
ក្ុមទី១ ត្ងមិនគិត ការប្ក់ឡើយ រីឯ ក្ុមទី២ យកការ ប្ក់ 
ខ្ពស់។ ប្ភពផ្លូវការ រួមមាន ធនាគរ សា្ថាប័នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ និង 
អង្គការ មិនម្នរដា្ឋាភិបាល។

មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា នៅអំឡុងព្លមានវិបត្តិសាកលក្នុង 
ឆ្នាំ២០០៨ គ្ួសារជាច្ើននៅកម្ពុជាជាប់ បំណុលច្ើន ជាង មុន។ 
ដោយប្ឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចុះប្ក់ ចំណូល ប្ជាជន បាន ខ្ចី 
ប្ក់បន្ថ្ម ទៀតពី សា្ថាប័នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកផ្តល់កម្ចី ឯកជន និង 
បណា្តាញ សង្គមនានា (Jalilian et al. 2009)។ ការសិក្សាដោយ 
Theng and Kem (2009) បង្ហាញថា ចំនួនអ្នកខ្ចីប្ក់ពីសា្ថាប័ន
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ បានកើនឡើងយ៉ាងច្ើន ដល់ទៅ ៥០% ក្នុងអំឡុង 
ឆមាស ទី១ ឆ្នាំ២០០៩។

ចំណ្កឯលទ្ធផលន្ការសិក្សាដោយ Lun (ច្ញផ្សាយ ក្នុង 
ព្ល ខាងមុខ) ស្តីពីតួនាទី ន្ឥណទានជនបទ ក្នុងអំឡុង វិបត្តិ 
ស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សាកល បង្ហាញថា (១) វិបត្តិបានជំរុញ 
គ្ួសារ ឲ្យខ្ចីបុលកាន់ត្ច្ើន និង (២) ការធ្លាក់ចុះន្ប្ក់ 
ចំណូល ក្នុងគ្ួសារដ្លប្ហ្លជាបណា្តាលមកពីវិបត្តិស្ដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ សាកល ក៏មានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយនឹង កំណើន 
ន្ ការ ខ្ចីបុលរបស់ គ្ួសារដ្រ។

អត្ថបទន្ះបង្ហាញដ្រថា វិបត្តិសាកលជម្ុញឲ្យគ្ួសារខ្ចី 
ប្ក់   ច្ើន ជាង មុន ទាំងតាមច្ក ផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ ប៉ុន្ត្ កម្ចី  
ជា  លក្ខណៈ  ផ្លូវការឃើញថា  មាន កំណើន ខ្ពស់ជាង  កម្ចី មិន ផ្លូវ ការ។ 
ន្ះបង្ហាញថា ឥណទាន ផ្លូវការ ដូចជាកម្ចីពីសា្ថាប័ន មីក្ូ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ជាដើម មានតួនាទីកាន់ត្សំខាន់ខា្លាំងឡើងក្នុងអំឡុង ព្ល 
មានវិបត្តិ។ ទិន្នន័យស្តីពីចំនួនកម្ចីដ្លផ្តល់ដោយសា្ថាប័ន មីក្ូ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងអំឡុងព្លន្ វិបត្តិសាកល ដ្លមានកម្ិត ខ្ពស់ 
ជាងមុនព្លកើតវិបត្តិ ក៏បានបង្ហាញថា សា្ថាប័នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុមាន
តួនាទីសំខាន់ដ្រ។

នៅអំឡុងព្លមានវិបត្តិសាកល គ្ួសារនៅជនបទមិនខ្ចី 
បុល សម្ប់ ចំណាយលើអាហារទ្ ប៉ុន្ត្ ដើម្បី យកទៅ វិនិ យោគ   
លើ កសិដា្ឋាន និងសងបំណុលគ្។ ក្នុងការ  អនុវត្ត  ជាក់ ស្ត្ង 
គ្ួសារនីមួយៗត្ូវធនាថា ចំណូលរបស់  ខ្លួន  អាច   ដោះស្យ  
ចំណាយប្ចាំថ្ង្ និងអាចប្ងច្ក ទុក ខ្លះ  សម្ប់ ធ្វើជាដើមទុន 
ក្នុងការងរ កសិកម្ម ដើម្បី បាន   ចំ ណូល  មកផ្គត់ផ្គង់ ចំណាយ ក្នុង 
គ្ួសារនៅ ថ្ង្មុខ។ ម៉្យាង វិញទៀត ពួកគត់ក៏ត្ូវប្ើចំណូល 

ដ្លបាន មក   មួយ  ភាគសម្ប់សងបំណុល ដ្រ។ ឥណទានជួយ 
ឲ្យ គ្ួសារ ទប់ទល់នឹងវិបត្តិ ប៉ុន្ត្ការធ្លាក់ខ្លួនជាប់បំណុល ធ្ងន់ធ្ងរ 
ព្ក ក៏អាចបង្កើនភាពក្ីក្ដ្រ។

ជម្ើសគោលនយោបាយ
លទ្ធផលពីការសិក្សាន្ះ អាចជួយរួមចំណ្កដល់ការធ្វើ 

គោល នយោបាយនៅកម្ពុជា។ ខាងក្ម ន្ះ ជាគន្លឹះមួយចំនួន
ដ្លគួរគិតគូរពិចារណា។
• ឥណទានផ្លូវការ មានសារៈសំខាន់សម្ប់គ្ួសារនៅជនបទ 

ក្នុងអំឡុងព្លមានវិបត្តិ ដូច្ន្ះគួរផ្តោតលើការពង្ីកលទ្ធភាព 
ផ្តល់ឥណទានផ្លូវការឲ្យបានទូលំទូលាយ។

• គួរផ្តល់ឥណទានជាទុន សម្ប់វិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្ម 
ក្នុង  គ្ួសារ ឲ្យបានច្ើន  ព្ះប្ជាជននៅជនបទភាគច្ើន 
ពឹង ផ្អ្ក  ខា្លាំងលើវិស័យកសិកម្ម។

• ប្ព័ន្ធធនារា៉ាប់រងសង្គម គួរ មានបញ្ចូលកម្ម វិធីមី ក្ូ ឥណទាន 
ដ្ល មិនតំរូវឲ្យមានដាក់របស់បញ្ចាំ សម្ប់អ្នកក្ីក្ និង 
ក្ុម ជន ងយ រងគ្ះ។ កម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចការន្ះបានល្អ ដូច្ន្ះ 
ត្ូវត្ធ្វើបន្ត និងពង្ីកថ្មទៀត។

• គួរចៀសវាង កម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនលើ ឥណទាន នៅព្ល ចង់ 
បង្កើន លទ្ធភាព ទទួល បាន ឥណទាននៅ ជនបទ។ ជោគ ជ័យ 
ន្កម្មវិធីឥណទាន គឺអាស្័យលើភាពសុី សង្វាក់ គ្នា ន្ គ្ឿង 
លើកទឹកចិត្ត និងនីតិវិធី អនុវត្តដ្លរឹងមាំទៅវិញទ្។

• ការពង្ីកប្ភពផ្ស្ងទៀតដើម្បីទទួលបានឥណទាន អាច 
ជា មធ្យាបាយមួយ ដើម្បីបនា្ទាបអត្ការប្ក់ របស់ អ្នកផ្តល់ 
កម្ចីឯកជន។ អ្នកផ្តល់ឥណទានថ្មីៗ ត្ូវដោះស្យបញ្ហា
ខាងផ្ន្កព័ត៌មាន (ព័ត៌មានពីអ្នកខ្ចី) ដ្លត្ងជាកតា្តោ រារាំង 
ដល់ការឈានចូលទីផ្សារឥណទាន។

វិទ្យាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វជ្វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា


