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េសដឋកិចចនិងេទសចរណ៍កមពុជកនងុដំណក់កលជំងឺកវីូដ១៩ 
េដយេលក េហង សុភ ី

មរនតរីសវរជវវទិយសថ នមនសុសសរសតនងិវទិយសរសតសងគមៃនរជបណឌិ តយសភកមពុជ 

កូវដី១៩ ជំងឺរតតបតសកលបននឹងកំពុងរកីរលដលេលី២១០របេទសនិងែដនដី។ ៃថងទី១១ែខឧសភ 

ឆន ២ំ០២០េនះមនអនកឆលងរហូតដល៤់,១៨១,០២១នក ់ អនកសល ប់ចំនួន២៨៣,៨៦៨នក ់ និងអនកពយបលជ 

សះេសបយីចំនួន១,៤៩៣,៨៦៨នក1់។  វជេពលេវលែដលមិនរបកដរបជ េហយីបញហ របឈមនេពលេនះ 

គឺេយងីមិនអចដឹងអំពីជេរមនិងរយៈេពលៃនវបិតតិេនះេនេឡយីេទ។ ដូេចនះទំហៃំនភពសមុគសម ញៃនវបិតតិជំងឺកូវដី 

១៩ក៏េនមិនទន់របកដរបជដូចគន ។ កន់ែតធងន់ធងរជងេនះេទេទៀតផលប៉ះពល់េសដឋកិចចសងគម និងជីវភព 

រស់េនរបស់របជពលរដឋបងកមកពីជំងឺរតតបតកូវតី១៩កន់ែតអរកក់េទៗ។  

 កនុងរបយករណ៍ររបស់មូលនិធិរូបិយវតថុពិភពេលកែដលេចញផសយេនៃថងទី១៦ ែខេមស ឆន ២ំ០២០ 

បនឱយដឹងថ េសដឋកិចចអសុីទំនងជមិនមនកំេណីនេឡយីេនឆន ២ំ០២០។ េលក Changyong Rhee របធន 

នយកដឋ នអសុី-ប៉សុីហវកិៃនមូលនិធិរូបិយវតថុអនតរជតិបនែថលងថ អនកេធវីេគលនេយបយគួរកំណត់េគលេដ 

គរំទដល់រកុមហុ៊ននិងរកុមរគួសរទងំឡយណែដលរងេរគះខល ងំេដយបរមមេធវីដំេណីរ េគលនេយបយ   

គមល តសុវតថិភពនិងវធិនករទងំឡយណែដលរងំខទប់ករឆលងរបស់ជំងឺកូវដី១៩។ េលកបែនថមេទៀតថ 

«េសដឋកិចចពិភពេលកេនេពលេនះមនបញហ របឈមនិងភពមិនរបកដរបជខពស់។ ចំែណកតំបន់អសីុ-ប៉សីុហវិក 
ក៏នឹងមិនអចេចៀសផុតបនែដរ។ ផលប៉ះពល់ៃនជងឺំកូវតីនឹងមនលកខណៈធងន់ធងរប៉ះពល់ដល់មនុសសរគប់រូបនិង 
មិនែដលធល ប់មនពីមុនមក»។  

េបីេទះបីជេសដឋកិចចអសុីទទួលផលប៉ះពល់តិចជងតំបន់ដ៏ៃទែមន ែតករពយករណ៍េនះមនសភព 

ធងន់ធងរជងេពលមុន។ ជក់ែសតងេបីេធៀបេទនឹងអំឡុងេពលមនវបិតតិហរិញញវតថុពិភពេលក េសដឋកិចចអសុីមន 

កំេណីន៤,៧% និងកនុងេពលមនវបិតតិហរិញញវតថុអសុីេនចុងឆន ១ំ៩៩០ េសដឋកិចចអសុីមនកំេណីន១,៣ %។ 

េទះជយ៉ងណកត ី មូលនិធិរូបិយវតថុអនតរជតិពយករថេនឆន េំរកយកំេណីនេសដឋកិចចេនអសុីអច 

នឹងេកីនេឡងី៧,៦ភគរយវញិ េដយរពំឹងថេគលនេយបយទប់សក ត់ករឆលងជំងឺទទួលបនេជគជ័យ ប៉ុែនត

បែនថមថករពយករណ៍េនះមនភពមិនរបកដរបជខពស់។ ខុសពីវបិតតិហរិញញវតថុសកលេនឆន ២ំ០០៨ែដល 

បណត លមកពីករដួលរលំរបស់បណត ញហរិញញវតថុសកល Lehman Brothers ជំងឺរតតបតេនះប៉ះពល់េដយ 

ផទ ល់ដល់វសិ័យេសវកមម េដយបងខំឲយមនុសសេនផទះនិងបិទអជីវកមម2។ 

តមរបយករណ៍ពីអងគករេទសចរណ៍ពិភពេលកបនឱយដឹងថ នអឡុំងឆន ២ំ០២០េនះេភញៀវេទសចរ 

ទូទងំពិភពេលកនឹងមនករធល ក់ចុះព២ី០% េទ៣០% េពលគឺធល កចុ់ះពីកំេណីនែដលបនប៉ន់សម ន ព៣ី% 

េទ៤% នេដីមែខមករឆន ២ំ០២០។ េនះអចបណត លឱយខតបង់ពី៣០េទ៥០ពន់លនដុលល រអេមរ៉កិ កនុងករ 

                                                
1 Worldmeters.info េចញផសយៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២០ 
2 www.thmeythmey.com/ ចុះផសយៃថងទី១៧ ែខេមស ឆន ២ំ០២០  
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ចំណយរបស់េភញៀវេទសចរអនតរជតិ3 ។ េបីេធៀបនឹងផលប៉ះពល់ៃនករវយរបហរអគរពណិជជកមមសហរដឋ 

អេមរ៉កិកនុងឆន ២ំ០០១ ករផទុះេឡងីៃនជំងឺសរកលពីឆន ២ំ០០៣ និងវបិតតិេសដឋកិចចសកលឆន ២ំ០០៩ វបិតតិេលីក 

េនះគឺធំជង រពមទងំមិនទន់អចប៉ន់សម នេនេពលណែដលនឹងរតូវបញចប់។ 

 

តរងទី១៖ ករប៉នស់ម នៃនករធល ក់ចុះៃនេភញៀវេទសចរពិភពេលកកនងុឆន ២ំ០២០ 
 

 
របភព៖ UNWTO 

  

កំេណីនេសដឋកិចចកមពុជសេរមចបនកនុងអរត៧ភគរយេនឆន ២ំ០១៨ និងឆន ២ំ០១៩ ប៉ុែនតចប់តងំពីករ 

រតតបតជំងឺកូវដី១៩េនរបេទសចិនកលពីេដីមែខឆនូ ឆន ២ំ០១៩និងបនតរលដលេនជុំវញិពិភពេលក បនបងកឲយ 

េសដឋកិចចពិភពេលកជប់គងំេសទីររគប់វសិ័យ េដយរមួទងំេសដឋកិចចកមពុជក៏រងផលប៉ះពល់ែដរ។ 

« តមករពយកររបស់េយីង អរតកំេណីន GDP កមពុជនឹងធល ក់ចុះដល់១,៥ ភគរយកនុងឆន  ំ២០២០» 

េនះេបីតមេលក Changyong Rhee របធននយកដឋ នអសុ-ីប៉សុីហវកិៃនមូលនិធិរូបិយវតថុអនតរជត(ិIMF) 

េហយីេលកបនបែនថមថកំេណីនេសដឋកិចចអសុីេនឆន ២ំ០២០ នឹងមិនមនកំេណីនជេលីកដំបូងកនុងរយៈេពល 

                                                
3 World tourism organization, impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism, 24 

march 2020. 
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៦០ឆន ចុំងេរកយ។  កររងេរគះមិនធល ប់មនពីមុនមកេនះបណត លមកពីវបិតតិជំងកូឺវដី១៩ ែដលប៉ះពល់ដល ់

វសិ័យេសវកមមនិងករនេំចញេទកន់ទផីសរចមបងៗ4។ 

វធិនករមួយចំនួនែដលរជរដឋ ភិបលកមពុជបនដក់េចញ េដីមបទីប់សក ត់កររកីរលដលៃនជំងឺកូវដី១៩ 

មនដូចជករបិតសលេរៀន កលឹបកំសនត ឌីសតូេថក ករ៉អូេខ កលឹបហត់របណ និងករជួបជុំសសនជេដីម។ 

រដឋ ភិបលក៏បនហមទិដឋ ករពីបណត របេទសមួយចំនួនកនុងករចូលមករបេទសកមពុជ កនុងេនះរមួមនបរងំ 

អលលឺម៉ង់ អុឺរង៉់ អុីតលី េអសបញ៉ និងសហរដឋអេម៉រកិ កនុងន័យែតមួយគត់គឺទប់សក ត់កររកីរលដលៃនជំងឺ 

កូវដី១៩ចូលកនុងសហគមន៍។ វធិនករេនះរតូវបនសទរពីមហជននឹងរបជពលរដឋទូេទ។ ជលទធផលេនកមពុជ 

មនករណីឆលងែត១២២នកប់៉ុេណណ ះ ពយបលជមនចំនួន១២០នក់និងមិនមនអនកសល ប់េទ។ អរតេនះ 

បនេធវីឱយកមពុជមនករពយបលជសះេសបយីេរចីនជងេគ េបីេធៀបកនុងរបេទសែដលជសមជិកកនុងសហគមន ៍

អស៊ន។ 

តមរបយករណ៍របស់រដឋេលខធិករដឋ នអកសចរណ៍សុីវលិបនឱយដឹងថ តួេលខេនែខកុមភៈឆន  ំ

២០២០ អនកដំេណីរតមេជីងយនតេហះថយចុះ២០ភគរយ េនែខមីនថយចុះជង៥០ភគរយ េហយីឈនចូល 

ដល់ែខេមសឆន ២ំ០២០ថយចុះយ៉ងគំហុក រហូតដល់េទ៩០ភគរយ។ េនសល់៨េទ៩ភគរយៃនដំេណីរមក 

ដល់េពលេនះភគេរចីនគឺមកពីកូេរ ៉ជប៉ុន និងចិន។ រកុមហុ៊នេហះេហរីបរេទសេនកមពុជទងំអស់ចំនួន៣៩រកុមហុ៊ន 

ភគេរចីនគឺបនផអ កករេហះេហរី េនសល់ែតចេនល ះ៨េទ១០ភគរយែតប៉ុេណណ ះែដលេនបនតករេហះេហរី។ 

មិនែមនែតកមពុជេទ ពិភពេលកទងំមូលែតមតងែដលរងផលប៉ះពល់េលីករបត់បង់អនកេធវីដំេណីរតមេជីងេហះ 

េហរីេដយសរកូវដី១៩។ មនមូលេហតុធំៗ ២យ៉ងកនុងបញហ េនះគឺ ទី១អនកដំេណីរមិនហ៊នេធវីដំេណីរេដយ 

ខលួនឯង ទី២របេទសខលះបនបិទរបេទសរបស់ខលួនមិនឱយមនករេធវីដំេណីរេចញចូល5។ 

តមរបយករណ៍សថិតិេទសចរណ៍កមពុជន៣ែខេដីមឆន ២ំ០២០ បនឱយដឹងថេភញៀវេទសចរែដលបន 

ចូលមករបេទសកមពុជមនចំនួន១,១៥៥,២២៦នកថ់យចុះ-៣៨.១% េបីេធៀបនឹង៣ែខេដីមឆន ២ំ០១៩មន 

ចំនួន១,៨៧៧,៨៥៣នក។់ េភញៀវេទសចរអនតរជតិចូលតមផលូវអកសមនចំនួន ៦៦៣,៦៤១នក់កនុងរយៈេពល 

៣ែខេដីមឆន ២ំ០២០ធល ក់ចុះ-៤៨.៩% េបីេធៀបនឹង៣ែខេដីមឆន ២ំ០១៩មនចំនួន១,២៩៩,១២២នក់។ េភញៀវ 

េទសចរអនតរជតិចូលតមផលូវេគកនងិផលូវទឹកកនុងអឡុំង៣ែខេដីមឆន ២ំ០២០ មនចំនួន៤៩១,៥៨៥នក ់ធល ក់ចុះ  

-១៥.១% េបីេធៀបនឹង៣ែខេដីមឆន ២ំ០១៩មនចំនួនេភញៀវេទសចរ៥៧៨,៧៣១នក់6។ េភញៀវេទសចរ 

អនតរជតិនងិបនតធល ក់ចុះេទៀតកនុងអំឡុងែខេមសនិងឧសភឆន ២ំ០២០ េនះេបីតមករេលីកេឡងីពីមរនតី អកសចរ 

សុីវលិ រពមទងំទិនន័យេភញៀវចូលទសសនតំបន់អងគរេចញេដយអជញ ធរអបសរ។ 

                                                
4 https://thmeythmey.com/ចុះផសយៃថងទី១៧ ែខេមស ឆន ២ំ០២០ 
5 https://thmeythmey.com/ចុះផសយៃថងទី១៦ ែខេមស ឆន ២ំ០២០ 
6 Ministry of tourism, tourism statistics report in March 2020 
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តរងទ២ី៖ សថតិិេភញៀវេទសចរបរេទសមកកមពុជកនងុែខមករ-មីនឆន ២ំ០២០ 
 

 
របភព៖ រកសងួេទសចរណ៍ 

 

វបិតតិៃនជំងឺកូវដី១៩ បនេធវីឱយអជីវកមមេទសចរណ៍ទងំឡយេនទូទងំរបេទសរតូវបនផអ កដំេណីរករ និង 

បិទបញចប់អជីវកមមមនចំនួនសរុប២,៨៦៥ទីតងំ េដយបនេធវីឱយប៉ះពល់ករងររបស់បុគគលិកចំនួន៤៦,៣៦៩ 

នក ់ចំែណកឯមគគុេទទសក៍េទសចរណ៍ែដលបនពយួរអជញ បណណេទសចរណ៍មនចំនួនសរុប ៩៦នក់។ 

េបីតមឯកឧតតម េថង ខុន រដឋមរនតីរកសួងេទសចរណ៍ ែដលបនែថលងរបប់រកុមអនកសរព័ត៌មន នៃថងទី 

២៩ែខេមសកនលងេទេនះបនឱយដឹងថ «គិតរតឹមៃថងទី១៧ ែខេមស ឆន ២ំ០២០ អជីវកមមេទសចរណ៍ែដលរតូវ 
បនបិទ(បិទេដយករផអ កដេំណីរករនិងបិទបញចប់អជីវកមម)េនទូទងំរបេទស មនចំនួនសរុប២,៨៦៥ទីតងំ 
េសមីនឹង២៩.៥៧%េធៀបនឹងទីតងំអជីវកមមេទសចរណ៍សរុបែដលមន៩,៦៨៩ទីតងំ (សណឋ គរ ផទះសំណក ់
េភជនីយដឋ ន ម៉សស សប ៉ទីភន ក់ងរេទសចរណ៍ ខរ៉អូេខ រងគសល ឌីសកូ ែតក េបៀហគ ឌិន និងកីឡេទសចរណ៍) 
និងប៉ះពល់ដល់បុគគលិកចំនួន៤៦,៣៦៩នក់េសមីនឹង៤២.៦% េធៀបនឹងបុគគលិកសរុប១០៨,៨៤៧នក ់ និង 
មគគុ េទទសក៍េទសចរណ៍ពយួរអជញ បណណេទសចរណ៍សរុបចំនួន៩៦នក់េសមីនឹង១.៥%  េធៀបនឹងចំនួនមគគុ េទទសក៍ 
េទសចរណ៍សរុប៦,៤១៦ នក»់។ 

* ចំេពះេសវកមមសន ក់េនែផនកសណឋ គរ រតូវបនបិទេនទូទងំរបេទសមនចំនួន២៨២សណឋ គរ 

(១៥,៤៨៨បនទប)់ េសមីនឹង២៧% េធៀបនឹងចំនួនសណឋ គរសរុបែដលមន១,០៤៤ទីតងំ(៤៨,៧៩១បនទប)់ 

និងប៉ះពល់បុគគលិក១៦,២០៣នក់េសមីនឹង៤១% េធៀបនឹងបុគគលិកសរុប៣៩,១៥១ នក់។ 

* ចំេពះផទះេភញៀវ(ផទះសំណក)់រតូវបនបិទេនទូទងំរបេទសមនចំនួន៤០៥ទីតងំ(៥,៦៤៤បនទប)់ 

េសមីនឹង១៥% េធៀបនឹងចំនួនផទះេភញៀវសរុបែដលមន២,៦៤៣ទីតងំ(៣៤,៩៥៧បនទប)់ និងប៉ះពល់បុគគលិក 

២,០៨៧នក់េសមីនឹង១៩.៥% េធៀបនឹងបុគគលិកសរុប១០,៦៦៩ នក់។ 
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* ចំេពះេភជនីយដឋ ន រតូវបនបិទេនទូទងំរបេទសមនចំនួន៣៧១ទីតងំ(១៧,០២៧េកអី) េសមីនឹង 

១០.៨% េធៀបនឹងចំនួនេភជនីយដឋ នសរុបែដលមន៣,៤១៥ទីតងំ(១៦៧,៦៣៨េកអី)ប៉ះពល់បុគគលិក 

ចំនួន៣,២០១នក ់េសមីនឹង១១.១១% េធៀបនឹងបុគគលិកសរុប២៨,៧៣៨ នក់។ 

* ចំេពះទីភន ក់ងរេទសចរណ៍ រតូវបនបិទេនទូទងំរបេទសមនចំនួន៤៧ទីតងំេសមីនឹង៦.៤៧% 

េធៀបនឹងចំនួនអជីវកមមទីភន ក់ងរេទសចរណ៍សរុប៧២៦ទីតងំ ប៉ះពល់បុគគលិក២០៨នក់េសមីនឹង៦%េធៀបនឹង 

បុគគលិកសរុប៣,៤៤៤ នក់។ 

* ចំេពះមគគុេទទសក៍េទសចរណ៍ បនពយួរអជញ បណណេទសចរណ៍េនទូទងំរបេទសមនចំនួន៩៦នក ់

េសមីនឹង១.៥% េធៀបនឹងចំនួនមគគុេទទសក៍េទសចរណ៍សរុប៦,៤១៦ នក់។ 

* ចំេពះេសវកមសនតេទសចរណ៍មនុសសេពញវយ័(ខរ៉អូេខ រងគសលឌីសកូែតក េបៀហគ ឌិន)រតូវបនបិទ 

អជីវកមមទងំរសុងេនទូទងំរបេទសមនចំនួន១,១៤៧ទីតងំ ប៉ះពល់បុគគលិកសរុប១៨,២០៤នក់។ របេភទ 

េសវកមមខរ៉អូេខរតូវបនបិទេនទូទងំរបេទសមនចំនួន៨៨០ទីតងំ(េសមីនឹង១០០%) និងប៉ះពល់បុគគលិក 

សរុប១៤,១៦១នក ់ របេភទេសវកមមរងគសលឌីសកូែតករតូវបនបិទេនទូទងំរបេទសមនចំនួន២០០ទីតងំ 

(េសមីនឹង១០០%)និងប៉ះពល់បុគគលិកសរុប៣,០៧៨នក ់ របេភទេសវកមមេបៀហគ ឌិនរតូវបនបិទេនទូទងំ 

របេទសមនចំនួន៦៧ទីតងំ(េសមីនឹង ១០០%) និងប៉ះពល់បុគគលិកសរុប៩៦៥ នក់។ 

* ចំេពះេសវកមមសបន៉ិងម៉សសរតូវបនបិទេនទូទងំរបេទសមនចំនួន៥៩០ទីតងំ(៤,៦៤៤ែរគ) េសមី 

នឹង៨៨%េធៀបនឹងចំនួនអជីវកមមសបន៉ិងម៉សសសរុបែដលមន៦៦៨ទីតងំ(៥,២៩៣ែរគ) ប៉ះពល់បុគគលិក 

ចំនួន៥,៩៤៨នក់េសមីនឹង៩៥% េធៀបនឹងបុគគលិកសរុប៦,២៤៧ នក់។  

* ចំេពះអជីវកមមកីឡេទសចរណ៍ (កីឡប៊ូលីង អងែហលទឹក ទូកៃកយ៉ក ់ បឡុងបេងហ ះ សនូកឃរ័ 

ម៉សុីនេហគម) រតូវបនផអ កបេណត ះអសននេនទូទងំរបេទសមនចំនួន២៣ទីតងំេសមីនឹង៥០%េធៀបនឹងចំនួន 

អជីវកមមកីឡេទសចរណ៍សរុប៤៦ទីតងំ និងប៉ះពល់បុគគលិក៥១៨នក់េសមីនឹង២២%េធៀបនឹងបុគគលិកសរុប 

២,៣២២នក7់។ 

បែនថមេលីេនះេទៀត របជពលរដឋែដលកំពុងមនមុខរបរកនុងលកខណៈជេសដឋកិចចេរករបព័នធដូចជ អនករត ់ 
ម៉ូតូកង់បី នឹងអនកលក់ដូរកំបិកកំប៉ុក រេទះរុញ េនរជធនីភនំេពញ េខតតេសៀមរប និងេខតតរពះសីហនុក៏កំពុងរបឈម 

នឹងបញហ ថវកិេនះខល ងំែដរ។ េនេខតតេសៀមរបនិងេខតតរពះសីហនុពួកេគរកចំណូលបនមន ក់កនុងមួយៃថងជមធយម 

១មុឺនេរៀលប៉ុេណណ ះ ខណៈេលីកមុនចំណូលពកួគត់មន ក់កនុង១ៃថងយ៉ងតិចបំផុតចំនួន៦មុឺនេរៀលគឺេសមីនឹង១៥ 

ដុលល រ។ េដយែឡកេនភនំេពញវញិកនុងមួយៃថងពួកេគរកបនរបមណ២០ដុលល រ ែតេពលេនះបនធល ក់មកេនរតឹម 

                                                
7 http://freshnewsasia.com េចញផសយៃថងទ២ី៩ ែខេមស ឆន ២ំ០២០  
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៣មុឺនេរៀលជមធយម8។ េនះមិនទន់គិតពីអនកលក់វតថុអនុសសវរយីេ៍ផសងៗ ក៍ដូចជកមមករេរងចរកែដលរតូវបន 

ពយួរករងរឬក៏បនបិទជបនតបនទ ប់កនលងមក។ 

ផលប៉ះពល់ែដលបណត លមកពកូីវដី១៩ មនលកខណៈធំេធងេទេលីេសដឋកិចចសងគមជេរចីនេទៀត ។ 

សលរតូវបនបិត េដយរកសួងអប់រតំរមូវឱយសលទងំេនះបេរងៀនតមលកខណៈបេចចកវទិយអនឡន (E-

Learning)។ មតបិតសិសសមួយចំនួនរតូវជួបបញហ េសដឋកិចចមួយែផនក រឯីមួយែផនកេទៀតរតូវេឆលៀតេដីមបបីងហ ត់បងហ ញ 

កូនតូចរបស់ខលួនកនុងករេរៀនតមអនឡនេនះ ពួកេគេនតូចមិនទន់អចធល ប់េទនឹងវធិីបេរងៀនតមលកខណៈ       

បេចចកវទិយេនះេទ ែដលជផលលំបកមួយសរមប់មតបិតរគប់រូប។ របសិនេបីឪពុកមត យទងំេនះមនចំេណះ 

សមលមមេដីមបបីងហ ត់បងហ ញកូនទងំេនះមិនថវីេទ ប៉ុែនតេបីពួកគត់ពុំសូវយល់ពីករេរបីរបស់បេចចកវទិយេនះនឹងជបួ 

ករលំបកកន់ែតខល ងំេឡងីែថមេទៀត។ ផលលំបកមួយេទៀតេនះគឺសរមប់សិសសរកីរកេនទីជនបទដច់ 

រសយលែដលគម នទូរទសសន៍ គម នអុិនេធីែណតសរមប់ករសិកសពីចំងយតមលកខណៈបេចចកវទិយទំេនីបេនះ 

បនេធវីេអយប៉ះពល់ដល់ករសិកសរបស់ពួកេគជខល ងំ។  

កនុងកលៈេទសៈដ៏លំបកេនះ រជរដឋ ភិបលកមពុជបនយកចិតតទុកដក់ខពស់កនុងករទប់សក ត់កររកីរល 

ដលៃនជំងឺកូវដី១៩។ ជំហនដំបូងគឺករចត់វធិនករទប់សក ត់កររកីរលដលេនកនុងសហគមន៍។ បនទ ប់មក 

គឺករគិតគូរេដះរសយពីផលប៉ះពល់េផសងៗមកេលីេសដឋកិចចនិងសងគម។ រជរដឋ ភិបលបនេរតៀមកញចប់ថវកិ 

៣០០លនដុលល រសហរដឋអេមរកិសរមប់បរមុងជួយគពំរសងគម និងសនតិសុខេសបៀងកនុងអំឡុងេពលវបិតតិកូវដី 

១៩។ រកសួងេសដឋកិចចបនបេញចញ “កញចប់ជំនួយសហរគិនែខមរ” ជួយសរមួលដលស់ហរគសធុនតូចនិងមធយម 

និងធុរកិចចបេងកីតថមី។ រជរដឋ ភិបលបនបេងកីតឲយមនធនគរសហរគសធុនតូចនិងមធយម (SMEs Bank) 

េដីមបសីរមប់ផតល់របក់កមចីដល់មច ស់សហរគសធនតូចនិងមធយមែដលមនអរតករទប ផតល់ជូនដល់អនកវនិិេយគ 

េលីវសិ័យSMEsរតឹមែត៧ភគរយកនុង១ឆន  ំ ខណៈែដលមនេដីមទុនដំបូងរបស់ធនគរមនចំនួន១០០លន 

ដុលល រ។ រហូតមកដល់េពលេនះមនេសចកដីរយករណ៍ថមនធនគរចំនួន៣៣េទៀតបនបរចិច គជួយដល់ធនគរ 

SMEs។ ដូេចនះធនគរSMEsមនទុនចូលដល់១៥០លនដុលល រ ែដលផដល់ឲយកមចកីនុងអរតកររបក់៧ភគរយ។ 

ចំេពះឥណទនេនះផដល់ឱកសឲយមច ស់សហរគសធុនតូច និងមធយមទទួលឥណទនទុនបងវិល២០មុឺនដុលល រ 

េហយីចំេពះករវនិិេយគេទេលីេរគឿងម៉សុីន បនរហូតដល់៣០មុឺនដុលល រកនុងមួយរកុមហុ៊ន
9។ រជរដឋ ភិបលក៏ 

បនគិតគូរេទដល់អនកែដលេធវីករកនុងេសដឋកិចចេរករបព័នធផងែដរតមរយៈមូលនិធិជួយសងគម េទេលីពលរដឋ 

ែដលមនបណណ័ រកីរកនិងជនែដលងយរងេរគះ។ 

រឯីវសិ័យេទសចរណ៍រជរដឋ ភិបលក៏បនដក់េចញនូវវធិនករជអទិភពជបនតបនទ ប់ េដីមបសីរមលករ 

លំបកនិងជួយដល់វសិ័យឯកជន កមមករនិេយជិតែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរពីវបិតតិជំងឺកូវដី១៩។ មច ស់ 

                                                
8 http://www.rfi.fr/km ផសយៃថងទ ី១៧ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
9 http://freshnewsasia.com/ផសយៃថងទី០៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២០ 
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អជីវកមមសណឋ គរ ផទះសំណក ់ េភជនីយដឋ ន និង ទីភន ក់ងរេទសចរណ៍ែដលបនពយួរឬនឹងរតូវពយួរដក់ពកយ 

េសនីសុំពយួរកិចចសនយករងរេនរកសួងករងរនិងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ ឬតមរយៈមនទីរករងរនិងបណតុ ះបណត ល 

វជិជ ជីវៈរជធនី-េខតត នឹងទទួលបនរបក់ឧបតថមភ៤០ដុលល រអេមរ៉កិកនុងមួយែខ សរមប់រយៈេពលពីរែខពីរជ 

រដឋ ភិបល េដយមិនភជ ប់លកខខណឌ តរមូវឱយកមមករនិេយជិតចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លជំនញទន ់ (Soft Skills) 

រយៈេពលខលីែដលមនកនុងវធិនករអនតរគមន៍ជុំទ១ីនិងជុំទី២េនះេទ។ ចំេពះមុខអនុវតតែតរជធនីភនំេពញ េខតត 

េសៀមរប េខតតរពះសីហនុ េខតតែកប និងេខតតកំពត និងចំេពះែតអជីវកមមែដលបនដក់ពកយពយួរកិចចសនយ 

ករងររសបតមករែណនរំបស់រកសួងករងរនិងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈែតប៉ុេណណ ះ។ 

រសបេពលនឹងសថ នភពេនទំេនររបស់កមមករនិេយជិត និងេដីមបែីរបកល យសថ នភពរបឈមបចចុបបនន 

ជឱកសកនុងករពរងឹងនិងអភិវឌឍសមតថភពអនកជំនញេទសចរណ៍និងសិសសនិសសតិ រកសួងេទសចរណ៍បននិង 

កំពុងជំរុញេរៀបចំកមមវធិីសិកសជំនញវជិជ ជីវៈេទសចរណ៍តមអនឡញ សរមប់អនកបេរមីករេនកនុងវសិ័យ

េទសចរណ៍ក៏ដូចជសរមប់សិសសនិសសតិែដលសិកសេនតមរគឹះសថ នអប់រ ំ និងបណតុ ះបណត លជំនញេទសចរណ៍ 

និងបដិសណឋ រកិចចនិងសលបណតុ ះបណត លជំនញវជិជ ជីវៈេទសចរណ៍ អចសិកសេនរគប់ទីកែនលងនងិរគប់េពល 

េវលបន។ 

 កនុងសថ នភពពិភពេលក ក៏ដូចជកមពុជកំពុងរបឈមនឹងកររកីរលដលៃនជំងឺកូវដី១៩ ធនគរជតិ 

ៃនកមពុជេសនីសុំឲយរគឹះសថ នធនគរ និងហរិញញវតថុទងំអស់ផដល់ករអនុេរគះបែនថមដល់អតិថិជនេដីមបជីួយសរមល 

បនទុករបស់ពួកគត់ ជពិេសសបនធូរបនថយកៃរមេសវេផសងៗពក់ព័នធនឹងឥណទន ឬេលីកែលងករផកពិន័យេផសងៗ 

ចំេពះអតិថិជនរបស់ខលួនរហូតដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ខងមុខេនះ
10។ 

 េទះបីជមនករយកទុកដក់ពីរជរដឋ ភិបល កនុងករទប់ទល់និងវបិតតិេផសងៗេកីតេឡងីេដយជំងឺកូវដី 

១៩យ៉ងណកត ី ក៏រកុមហុ៊នធុរកិចចជេរចីនកំពុងរបឈមមុខនឹងករជិតដួលរលំទងំរសុង បនទ ប់ពីពួកគត់បន 

ពយយមបនតដំេណីរករអជីវកមម ចប់តងំពីមនករធល ក់ចុះរបក់ចំណូលយ៉ងធំេធង ចបត់ងំពីេដីមឆន ២ំ០២០ 

កនលងេទ េនះេបីតម(លិខិតរបស់រកុមហុ៊នធុរកិចចេផញីជូនេទរបធនសភពណិជជកមមកមពុជកលពីៃថងទី២៤ែខ 

េមសឆន ២ំ០២០)។ លិខិតេនះបនតេទៀតថេទះបីជរជរដឋ ភិបលនិងធនគរជតិកមពុជបនជំរុញឱយមច ស់ជួល 

អចលនរទពយនិងរគឹះសថ នហរិញញវតថុផតល់ករគរំទ និងភពបត់ែបនកន់ែតេរចីនដល់ែផនកឯកជនយ៉ងណ 

កតីប៉ុែនតមច ស់ជួលអចលនរទពយ និងសថ ប័នទងំេនះភគេរចីនបដិេសធមិនអនុវតតតមករអំពវនវេនះេឡយី េដយ 

សរែតកររពំឹងទុកមនលកខណៈមិនរសបតមភពជក់ែសតង។ ជសំណូមពររកុមហុ៊នធុរកិចចទងំេនះបនេសនី 

ដល់រជរដឋ ភិបលេមតត ផតល់មូលនិធិចបំច់ដល់រគឹះសថ នហរិញញវតថុនិងធនឥណទនអនុេរគះ េដីមបទីប់ទល់នឹង 

ហនិភ័យេនះ11។ វធិនករពិេសសទងំេនះរមួមន (ឥណទនែដលធនេដយរជរដឋ ភិបលនិងករេលីកែលង 

សរេពីរពនធ) គឺជមេធយបយែតមួយគត់េដីមបសីេរងគ ះេសដឋកិចចរបស់កមពុជែដលកំពុងែតលិចលង់ តមរយៈកិចច 

                                                
10 េសចកតីរបកសរបស់ធនគរជតិកមពុជ េចញផសយៃថងទី១៨ ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
11 លិខិតសមគមន៍រកុមហុ៊នធុរកិចចជតិ និងអនតរជតិេផញីជូនរបធនសភពណិជជកមមកមពុជ ចុះៃថងទី ២៤ ែខេមស ឆន ២ំ០២០ 
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ខិតខំរបឹងែរបងរមួរបស់ភគីពក់ព័នធទងំអស់។ រជរដឋ ភិបលរតូវជួយតមរយៈករផតល់ករធនចបំច់សរមប ់

ឥណទននិងេលីកែលងេចលនូវចំណូលសរេពីពនធ រឯីវសិ័យឯកជនរតូវជួយតមរយៈករេធវីកិចចសនយបំណុល 

និងេបតជញ រកសចំនួនបុគគលិករបស់ខលួន េហយីជករេឆលីយតបបុគគលិករតូវជួយតមរយៈករេធវីករងរមិនេពញេម៉ង ។ 

 មិនខុសគន ពីរកុមហុ៊នធុរកិចចជតិនិងអនតរជតិ របជពលរដឋកមពុជរបមណជ២លន៥ែសននក់ កំពុង 

ជប់បំណុលកនុងធនគរឬរគឹះសថ នហរិញញវតថុជមួយអរតកមចីជមធយម៣៨០០ដុលល រ។ គិតរតឹមៃថងទី០៩ែខ 

ឧសភកនលងេទេនះមនរបជពលរដឋជអតិថិជនរបស់រគឹះសថ នហរិញញវតថុរបមណជ១០០,០០០នក ់ ែដលបន 

ដក់ពកយេរៀបចំឥណទនេឡងីវញិ បនទ ប់ពីមនករែណនពំីធនគរជតិៃនកមពុជ
12។ រជរដឋ ភិបលនិង 

ធនគរជតិកមពុជគួរែសវងរកវធិីែដលជក់លក់ចបស់លស់ងយយល ់ ដក់ជូនសថ នប័នធនគរឯកជនក៏ដូចជ 

រគឹះសថ នហរិញញវតថុទងំឡយ េដះរសយបញហ របឈមែដលពលរដឋកំពុងជួបរបទះឈរេលីសម រតីឈនះទងំអសគ់ន ។ 

េជឿជក់ថទងំរជរដឋ ភិបល វសិ័យឯកជន និងរបជពលរដឋទូេទនឹងឆលងផុតរគលំបកេនះនេពលដ៏ខលីខងមុខ។ 

 សរុបេសចកតីមក ផលប៉ះពល់ែដលេកីតេឡងីេដយវបិតតិជំងឺកូវដី១៩ ពិតជបនេធវឱីយប៉ះពល់ដល់េសដឋកិចច 

សងគម េទសចរណ៍ និងជីវភពរស់េនរបស់របជពលរដឋែដលពុំទន់អចប៉ន់សម នថេពលណែដលរតូវបញចប់។ 

កិចចខំរបឹងែរបងចំេពះមុខរបស់រជរដឋ ភិបលគឺកររកសបននូវេសចកតីសុខ សុវតថិភពសុខភព ទប់សក ត់កររកីរល 

ដលៃនកូវតី១៩េទកនុងសហគមន៍។ជំហនជបនតបនទ ប់គឺរតូវរបតិបតតិឱយបនខជ ប់ខជួននូវវធិនករេផសងៗែដលបន 

េចញេដយអងគករសុខភពពិភពេលកនិងរកសួងសុខភិបលៃនរពះរជណចរកកមពុជ     ដូចជករលងៃដឱយ 

បនញឹកញប់ខជ ប់ខជួន កររកសគមល តសុវតថិភពសងគម ករពក់ម៉សេនេពលេទកែនលងែដលមនមនុសស េរចីននិង 

វធិនករចបំច់េផសងៗមួយចំនួនេទៀត។ កិចចរបជុំរបស់អងគករេទសចរណ៍ពិភពេលកនៃថងទី០៧ ែខឧសភ 

ឆន ២ំ០២០តមរយៈរបព័នធ Video Conference ពីទីរកុងម៉រឌីដរបេទសេអសបញ៉េដយមនករចូលរមួពីេលក 

ហស ៊ូរ៉ប់ ផូឡូលិក សសវីលលី (Zurab Pololiksashvili)អគគេលខធិករអងគករេទសចរណ៍ពិភពេលក  តំណង 

អងគករសុខភពពិភពេលក អងគករអនតរជតិេផសងៗនិងបណដ របេទសជសមជិកជង១០០របេទសរមួទងំ 

កមពុជផងែដរ។ អនកជំនញនិងអងគករេទសចរណ៍ពិភពេលកបនបងហ ញអំពីដំេណះរសយមួយចំនួន ែដលរដឋជ 

សមជិកអចពិចរណេដីមបេីដះរសយផលប៉ះពល់េលីវសិ័យេទសចរណ៍កនុងដំណក់កលវបិតតិកូវដី១៩ និង 

ដំណក់កលេរកយវបិតតិ កនុងេនះរមួមនករអនុវតតវធិនសុវតថិភពអនម័យសុខភពរសបតមវធិនននែណន ំ

េដយអងគករសុខភពពិភពេលកតមរយៈករេរបីរបស់បេចចកវទិយទំេនីប ករេរៀបចំែផនករបនទ ប់វបិតតិនិងករ 

េរបីរបស់បេចចកវទិយឌីជីថលកនុងវសិ័យេទសចរណ៍កន់ែតខល ងំេឡងី។ មិនថវសិ័យេទសចរណ៍ពិភពេលកឬ 

េទសចរណ៍កមពុជ កនុងដំណក់កលេនះគឺឆលងកត់េនភពលំបកដូចគន ។ េដីមបចូីលរមួទប់សក ត់និងេដះរសយ 

បញហ របឈមទងំេនះរកសួងេទសចរណ៍ៃនរពះរជណចរកកមពុជបនខិតខំរបឹងែរបង បេងកីតសតង់ដថមីបែនថម 

េទៀតដូចជសតង់ដេសវកមមសន ក់េន េសវកមមមហូបអហរ និងេសវកមមេទសចរណ៍សហគមន៍-រមណីយដឋ ន 

េទសចរណ៍ េដីមបបីេងហីបឱយមនសកមមភពេទសចរណ៍ឬចលនេទសចរកនុងរបេទសេឡងីវញិ ែដលធនបននូវ 

                                                
12 http://www.rfi.fr/km/ ផសយៃថងទ០ី៩ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២០ 
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សុវតថិភពសុខភពរបស់របជពលរដឋនិងេភញៀវេទសចរទងំអស់គន ជដច់ខត។ សតង់ដអជីវកមមេទសចរណ៍ថមីេនះ 

នឹងមនករេចញរបកសឱយអនុវតតជផលូវករយ៉ងយូររតឹមចុងែខឧសភឆន ២ំ០២០។ បែនថមេទៀតរកសួងក៏បន 

និងកំពុងបេងកីតកមមវធិីសិកសបេរងៀនជលកខណៈអនឡញ េដីមបពីរងឹងសមតថភពធនធនមនុសសែដលកំពុង 

បេរមីកនុងវសិ័យេទសចរណ៍ឱយកន់ែតមនសមតថភពរបេសីរជងមុន េដីមបេីរតៀមទទួលកររតឡប់មកវញិៃនេភញៀវ 

េទសចររគប់ជតិសសន៍បនទ ប់ពីវបិតតកូិវដី១៩។ មជឈមណឌ ល China Ready Center ែដលមនករសហករ 

និងគរំទពីរកសួងេទសចរណ៍ នឹងេរតៀមបេងកីតេនរជបណឌិ តយសភកមពុជេដីមបសីិកសរសវរជវនិងេរៀបច ំ

យុទធសរសតថមីៗទទួលកររតឡប់មកវញិៃនេទសចរចិន។ ករពរងឹងបែនថមេទេលីេហដឋ រចនសមព័នធេផសងៗដូចជ 

ភពសអ តៃនផលូវេធវីដំេណីរ ភពសអ តៃនចំណីអហរ ភពសអ តកែនលងសន ក់េន ភពសអ តៃនសន មញញឹមរសួរយ 

រក់ទករ់បស់របជពលរដឋែខមរ ភពសអ តៃនតៃមលេសវកមមេផសងៗ ភពសអ តៃនតំបន់រមណីយដឋ នេទសចរណ៍ 

របកបេដយភពទក់ទញៃចនរបឌិត ែដលទងំេនះេកីតេឡងីពីសថ បន័រដឋ ឯកជន សហគមន៍រពមទងំរបជពលរដឋ 

ទូេទរតូវែតចូលរមួទងំអស់គន  រពមទងំមនែផនករយុទធសរសតចបស់លស់ផងែដរ។ រកសួងេទសចរណ៍គួរែត 

េរតៀមកញចប់ថវកិេដីមបេីរតៀមផសពវផសយេទសចរណ៍កមពុជេទកន់ពិភពេលក េនេពលែដលវបិតតិកូវដី១៩បន 

បញចប់។ របសិនេបីសថ នភពវបិតតិេនះេនបនតរយៈេពលយូរេទៀតរកសួងេទសចរណ៍កមពុជគួរែតេសនីេទអងគករ 

េទសចរណ៍ពិភពេលកេដីមបរីកចំណុចរមួមួយកនុងករសរមលនិងេរសចរសង់ដល់វសិ័យេនះ ដូចជករេចញ 

បណណេធវីដំេណីរដល់ពលរដឋណែដលគម នជំងឺកូវដី១៩អចេធវីដំេណីរទូទងំពិភពេលកបន។ វបិតតកូិវដី១៩បន 

ផតល់ឱកសដល់វសិ័យកសិកមមកមពុជឱយមនភពរបេសីរេឡងីជងមុន េដយរជរដឋ ភិបលបនបេញចញកញចប់ 

ថវកិេដីមបជីួយរទរទង់ដល់វសិ័យេនះឱយមនដំេណីរករកន់ែតលអរបេសីរេដីមបផីគត់ផគង់េសបៀងសរមប់របជពលរដឋ

ឱយបនរគប់រគន់។ បែនថមេលីេនះរដឋក៏មនវធិនករេផសងៗកនុងករទប់សក ត់ផលិតផលកសិកមមែដលនចូំលពីបណត  

របេទសជិតខងផងែដរ។ វសិ័យកសិកមមនឹងកន់ែតខល ងំជងមុនេនេពលែដលវបិតតកូិវតីរតូវបនបញចប ់ េហយីក៏ 

បនផតល់ឱកសករងរដល់របជពលរដឋែដលកំពុងែតរបឈមនឹងបញហ កូវដី១៩េនះែដរ ប៉ុែនតទមទរេអយសថ ប័ន 

ពក់ព័នធរតូវមនយនតករនិងែផនករចបស់លស។់    ភពធលុះធល យេសដឋកិចចែដលេកីតេឡងីពីករនចូំលផលិតផល  

កសិកមមេផសងៗសរមប់បេរមីដល់វសិ័យេទសចរណ៍នឹងរតូវកត់បនថយ េនេពលែដលដំេណីរករេទសចរណ៍ជតិ 
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