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ផលប ៉ះពាលន់ៃកវូីដ-១៩ ទៅទលើកសកិរ 
អនុក្រមននលទ្ធផលសង្ខេប1 ទ្ិនននយ័ជុុំ ទ្ី១ ខែឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ 

ង្ោយ ក្រុមហ នុអខគរក្ាវក្ាវ នខិ ង្វទ្ិការអនាគត2 
 

 

ក្នុងឆ្ន ាំ ២០២០ វស័ិយក្សិក្ម្មនៅតែនដ្ើរែួនាទីសាំខានក់្នុងនសដ្ឋក្ិច្ចក្ម្ពុជា នោយបានចូ្លរមួ្ប្រមាណ ២២% នៅក្នុង GDP3 និងបានផ្តល់
ការងារប្រមាណម្យួភាគរីននក្ាំលាំងពលក្ម្មក្នុងប្រនទស។ រ ុតនតគួរនោយក្ែស់ាំគាល់ផ្ងតដ្រថា ចារត់ាំងពីម្ុននពលននការឆ្លងរាលោលជាំងឺកូ្វដី្-
១៩ តដ្លន្វើនោយរ ៉ះពាល់ជាសាក្ល ការរកី្ច្នប្ម្ើនននវស័ិយក្សិក្ម្ម4 បានក្ាំពុងធ្លល ក្ចុ់្៉ះនៅន ើយជាម្យួនឹងការថយចុ្៉ះក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៩ នោយវា
ជាការធ្លល ក្ចុ់្៉ះដ្ាំរូងក្នុងរយៈនពលដ្រប់្បាាំឆ្ន ាំចុ្ងនប្កាយ។ ការធ្លល ក្ចុ់្៉ះនន៉ះ ម្យួតផ្នក្្ាំរណ្តត លម្ក្ពីការរា ាំងសងួែរយៈនពលយូរតដ្លនក្ើែន ើងចារ់
តាំងពីឆ្ន ាំ២០១៣ ន្វើនោយក្សិក្រក្ម្ពុជាជានប្ច្ើនបានន្វើច្ាំណ្តក្ប្សុក្នៅនប្ៅប្រនទស នដ្ើម្បធី្លនាបានសុវែតិភាពប្បាក្ច់្ាំណូលទរទ់ល់នឹងភាពម្និ
នទៀងទាែន់នទិននផ្លតដ្លនគទទលួបាន5។ ថវីនរើមានក្ងវល់អាំពីនសដ្ឋក្ិច្ច និងសុខាភបិាលក្នុងក្ាំ ុងនពលការរាលោលននជាំងឺកូ្វដី្-១៩ សនម្តច្ 
  ុន តសន នាយក្រដ្ឋម្ន្រនតីននប្រនទសក្ម្ពុជា បានចាែទុ់ក្វស័ិយក្សិក្ម្មជាប្រភពច្ម្បងននការនលើក្ម្ពស់នសដ្ឋក្ិច្ចជាែិនោយរងឹមាាំន ើងវញិក្នុងក្ាំ
 ុងនពលការឆ្លងរាលននជាំងឺ6។ នរើសាំនៅនលើផ្លិែផ្ល ប្សូវគឺជាដ្ាំណ្តាំដ្ស៏ាំខានត់ដ្លបានរមួ្ច្ាំតណក្ប្រមាណពាក្ក់្ណ្តត លក្នុងវស័ិយក្សិក្ម្ម7។ 
នោយក្សិក្ម្មបានចូ្លរមួ្យ ងសាំខានក់្នុងនសដ្ឋក្ិច្ចជាែិ ផ្លរ ៉ះពាល់ននជាំងឺកូ្វដី្-១៩ នៅនលើផ្លិផ្លក្សិក្ម្ម តសែច្ងាវ ក្ផ់្លិែក្ម្ម និងសុវែថិ
ភាពនសបៀង គឺមានសារៈសាំខានណ់្តស់នដ្ើម្បតីម្ោននិងតសវងរក្ដ្ាំនណ្ត៉ះប្សាយ។ 

នោយក្ែស់ាំគាល់ពីក្ងវ៉ះខាែពែម៌ាននៅថាន ក្ន់ប្កាម្ នដ្ើម្បផី្តល់ជាជាំនួយដ្ល់ការន្វើនគាលននយបាយនឆ្លើយែរនឹងការឆ្លងរាលោលននជាំងឺ
នន៉ះ ប្ក្ុម្  ុនអងគរប្សាវប្ជាវនិងផ្តល់ប្រឹក្ា ស ការណ៍ជាម្យួនវទិការអនាគែ បានផ្តួច្នផ្តើម្ការសិក្ាពីផ្លរ ៉ះពាល់នសដ្ឋក្ិច្ចរណ្តត លម្ក្ពីកូ្វដី្-
១៩8 និងការពិក្ានគាលននយបាយនលើការឆ្លងរាលោលននជាំងឺនន៉ះ។ នគាលរាំណងននការសិក្ាគឺការនប្ជើសយក្សាំណ្តក្ប្គួសារក្នុងប្រនទស
នោយនច្ដ្នយនដ្ើម្បកី្ាំណែន់ិងវាយែនម្លផ្លរ ៉ះពាល់នសដ្ឋក្ិច្ចរណ្តត លម្ក្ពីកូ្វដី្-១៩។ អនុប្ក្ម្ននលទធផ្លសនងេរនន៉ះនឹងផ្តល់ឱកាសដ្ល់អនក្
ពាក្ព់ន័ធក្នុងការន្វើនគាលននយបាយ នដ្ើម្បតីសវងយល់ពីលទធផ្លននការប្សាវប្ជាវតដ្លទទួលបានពីការប្រម្ូលពែម៌ានននជុាំនិម្យួៗររស់គនប្មាង
ប្សាវប្ជាវនន៉ះ។ តផ្នក្រនាា រន់នរបាយការណ៍សនងេរនន៉ះនឹងរងាា ញពីលទធផ្លននផ្លរ ៉ះពាល់នលើក្សិក្រ។ 

 

 
1 ការសិក្ានន៉ះប្ែូវបាន ផ្តួច្នផ្តើម្ តក្ត់ែង និងអនុវែតនោយប្ក្មុ្  ុនអអងគរប្សាវប្ជាវ និងផ្តល់ប្រឹក្ា ការវភិាគនិងការសរនសររបាយការណ៍គឺន្វើន ើងក្នុងក្ចិ្ជជានដ្គូរគនប្មាងជាម្យួ
នវទិការអនាគែ។  
2 ការសិក្ានន៉ះគាាំប្ទនោយ រោឋ ភបិាលអូន្រសាត លីតម្រយៈនាយក្ោឋ នទាំនាក្ទ់ាំនងអនតរជាែិនិងពាណិជជក្ម្ម ជាម្យួនងឹ The Asia Foundation។ ការរងាា ញក្នុងការសិក្ានន៉ះគឺជាម្ែិ
នយលរល់ផ្ទា ល់ររស់អនក្នពិនធ តដ្លម្និជារព់ាក្ព់ន័ធជាម្យួនឹង រោឋ ភបិាលអូន្រសាត លី នងិ The Asia Foundation ន ើយ។ 
3 World Bank (2019) 
4 សាំនៅនលើការចូ្លរមួ្ររស់វស័ិយក្សិក្ម្មក្នុង GDP ក្ម្ពុជា.  
5 World Bank (2020) 
6 ប្ែូវបានរក្តប្រ និងចុ្៉ះផ្ាយក្នុង VOD. 
7 World Bank (2019) 
8 នប្រើប្បាស់វ ិ្ សីាន្រសតនប្ជើសសាំណ្តក្តម្ប្ក្ុម្។ សាំណ្តក្តរងតច្ក្ជាប្ក្មុ្តម្ក្ាំរែិនសែត ប្សកុ្ និងភូម្។ិ ការអនងេែនឹងប្ែូវន្វើន ើងជារនតរនាា រ ់(longitudinal study) តដ្លនផ្ទត ែនៅ
នលើនិនយជិក្ ប្គសួារតដ្លមានជាំនយួខាន ែែូច្ នងិក្សិក្រ ក្នុងនសែតក្ាំពែ ក្ាំពងស់ពឺ សាវ យនរៀង នសៀម្រារ នងិរាជធ្លនីភនាំនពញ។ សាំរារព់ែម៌ានរតនថម្អាំពកីារនប្ជើសនរ ើសសាំណ្តក្ និងវ ិ្ ី
សាន្រសតនប្ជើសនរ ើសសូម្ទាក្ទ់ងម្ក្នលក្ Ian Ramage តម្រយៈ ian@angkorresearch.com។ 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/843251556908260855/pdf/Cambodia-Economic-Update-Recent-Economic-Developments-and-Outlook.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/357291590674539831/pdf/CEU-Report-May2020-Final.pdf
https://vodenglish.news/covid-19-to-help-boost-cambodias-agricultural-sector-hun-sen-says/
http://documents1.worldbank.org/curated/en/843251556908260855/pdf/Cambodia-Economic-Update-Recent-Economic-Developments-and-Outlook.pdf
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១. ក្រង្េទ្ការងាររសិរមម 
តរាងទី១ រងាា ញពីសក្ម្មភាពក្សិក្ម្មររស់សាំណ្តក្ប្សាវប្ជាវ នោយបានចាែថ់ាន ក្ន់ៅតម្ប្រនភទ និងនសែតនិម្យួៗ។ ជារមួ្ ផ្លិែក្ម្ម

រនួប្រនភទតដ្លភាគនប្ច្ើនមាននៅក្នុងសក្ម្មភាពក្សិក្ម្មមានដូ្ច្ជា ប្សូវ ដ្ាំ ូងម្ ីការច្ិញ្ច ឹម្សែវ និងផ្លិក្ម្មដ្ាំណ្តាំរតនល ន ើយលទធផ្លនន៉ះដូ្ច្
នឹងការរ ាំពឹងទុក្ជាម្យួនឹងទិនននយ័ថាន ក្ជ់ាែិផ្ងតដ្រ។ នោយតរងតច្ក្នៅតម្ទីតាំងសិក្ា ប្គរន់សែតទាាំងអស់ នលើក្តលងរាជធ្លនីភនាំនពញ9 ការោាំ
ដុ្៉ះដ្ាំណ្តាំប្សូវបានឈរនៅនលសនរៀងទី១ ឬទី២ជានិច្ច។ ដ្ាំណ្តាំដ្ាំ ូងម្មីាននប្ច្ើននៅនសែតនសៀម្រារ ការច្ិញ្ច ឹម្សែវមាននៅនសែតក្ាំពែនិងក្ាំពុងសពឺ 
និងដ្ាំណ្តាំរតនលនៅនសែតសាវ យនរៀង។  

  
តរាងទី១៖ ដ្ាំណ្តាំ ឬសក្ម្មភាពក្សិក្ម្មររស់ប្គសួារចារត់ាំងពីតសម្ក្រា ឆ្ន ាំ២០២០10 

ប្រនភទផ្លិែក្ម្ម 
ភនាំនពញ នសៀម្រារ ក្ាំពែ សាវ យនរៀង ក្ាំពងស់ពឺ សររុ 

# % # % # % # % # % # % 
ប្សូវ 0 0 44 15.4 22 7.7 26 9.1 6 2.1 98 34.4 
ដ្ាំ ូងម្ ី 0 0 61 21.4 0 0 1 0.4 0 0 62 21.8 
ការច្ញិ្ច ឹម្សែវ 2 0.7 5 1.8 32 11.2 11 3.9 9 3.2 59 20.7 
រតនល 1 0.4 19 6.7 5 1.8 8 2.8 6 2.1 39 13.7 
ននសាទ/ការច្ញិ្ច ឹម្ប្ែ ី 1 0.4 1 0.4 2 0.7 1 0.4 5 1.8 10 3.5 
នឈើ ូរតផ្ល 0 0 2 0.7 0 0 4 1.4 1 0.4 7 2.5 
ការអ់សុ/រក្នឈើ 0 0 0 0 5 1.8 0 0 0 0 5 1.8 
នផ្ែងៗ 0 0 0 0 4 1.4 0 0 1 0.4 5 1.8 
សររុ 4 1.4 132 46.3 70 24.6 51 17.9 28 9.8 285 100 

 

 

២. ង្ោលបុំណខននសរមមភាពរសិរមម 
តរាងទី២ រងាា ញពីទិនននយ័ននការតប្រប្រួលនគាលគាំនិែោជីវក្ម្មននផ្លិែផ្លក្សិក្ម្មររស់ប្គួសារក្សិក្រ មានដូ្ច្ជា ផ្លិែសាំរារ ូ់រ 

សាំរារល់ក្ ់ឬរមូ្រញ្ចូ លទាាំង ូរនិងលក្។់ នយើងសនងេែន ើញថា ការតប្រប្រួលមានែិច្ែួច្ច្ននាល ៉ះតសម្ក្រា និងនម្សា រ ុតនតែួនលសនន៉ះបានរងាា ញពី
និនាន ការផ្ទល ស់រតូរពីការផ្លិែសាំរារល់ក្ ់នៅរក្ការផ្លិែសាំរារត់ែ ូរ នោយលទធផ្លបានរងាា ញថា ប្គួសារច្ាំនួន ៦ បានផ្ទល ស់រតូរនៅការផ្លិែសាំ
រារត់ែ ូរ ច្ាំនពា៉ះដ្ាំណ្តាំប្សូវនិងរតនល។  
 

តរាងទី២៖ សាថ នភាពននសក្ម្មភាពក្សិក្ម្ម (តរងតច្ក្នៅតម្ផ្លិក្ម្ម)  
ប្រនភទផ្លិែក្ម្ម សាថ នភាព តសម្ក្រា (Fr.) តសនម្សា (Fr.) ភាពសុសគាន  (Fr.) 

ប្សូវ (N=98) 
សាំរារត់ែ ូរ 54 58 4 

សាំរារត់ែលក្់ 0 0 0 

ទាាំងពីរ 44 40 -4 

ដ្ាំ ូងម្ ី(N=62) សាំរារត់ែ ូរ 0 0 0 

សាំរារត់ែលក្់ 62 62 0 

 
9 ក្សិក្ម្មម្និតម្នជាសក្ម្មភាពនសដ្ឋក្ិច្ចសាំខានន់ៅភនាំនពញ នោយចូ្លរមួ្តែ ១,៤% រ ុនណ្តណ ៉ះក្នុងក្សិក្ម្មសររុ 
10 រញ្ជជ ក្៖់ Fr. គជឺារបាយច្ាំននួ; N (ច្ាំននួសាំណ្តក្) ននដ្ាំណ្តាំ/សក្ម្មភាពក្សិក្ម្ម នប្ច្ើនជាង N ននប្គសួារនោយសារនប្រើទប្ម្ងស់ាំណួរព ុនប្ជើសនរ ើស។  
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ទាាំងពីរ 0 0 0 

ការច្ញិ្ច ឹម្សែវ (N=59) 
សាំរារត់ែ ូរ 2 2 0 

សាំរារត់ែលក្់ 38 38 0 

ទាាំងពីរ 19 19 0 

ដ្ាំណ្តាំរតនល (N=39) 
សាំរារត់ែ ូរ 4 6 2 

សាំរារត់ែលក្់ 9 9 0 

ទាាំងពីរ 26 24 -2 

ននសាទ/ច្ិញ្ច ឹម្ប្ែ ី(N=10) 
សាំរារត់ែ ូរ 1 0 -1 

សាំរារត់ែលក្់ 1 1 0 

ទាាំងពីរ 8 9 1 

នឈើ ូរតផ្ល (N=7) 
សាំរារត់ែ ូរ 1 1 0 

សាំរារត់ែលក្់ 4 4 0 

ទាាំងពីរ 2 2 0 

ការអ់សុ/រក្នឈើ (N=5) 
សាំរារត់ែ ូរ 0 1 1 

សាំរារត់ែលក្់ 3 2 -1 

ទាាំងពីរ 2 2 0 

នផ្ែងៗ (N=5) 
សាំរារត់ែ ូរ 0 0 0 

សាំរារត់ែលក្់ 2 2 0 

ទាាំងពីរ 3 3 0 

សររុ (N=285) 
សាំរារត់ែ ូរ 62 68 6 

សាំរារត់ែលក្់ 119 118 -1 

ទាាំងពីរ 104 99 -5 

 

៣. ការខក្រក្រលួចុំណាយផលិតរមម ខបខខចរង្ៅតាមក្រង្េទ្ផលិតរមម នខិទ្ីតាុំខ 
ប្កា វិក្ទី១ រងាា ញលាំអិែអាំពីការតប្រប្រួលច្ាំណ្តយផ្លិែក្ម្មច្ននាល ៉ះតសម្ក្រា និងតសនម្សា តរងតច្ក្នៅតម្ប្រនភទផ្លិែក្ម្ម។ លទធផ្ល

រងាា ញថាច្ាំណ្តយផ្លិែក្ម្មមានការធ្លល ក្ចុ់្៉ះក្នុងច្ននាល ៉ះតសទាាំងពីរ នលើក្តលង “នផ្ែងៗ”។ នៅនពលច្ាំណ្តយផ្លិែក្ម្មតរងតច្ក្នៅតម្នសែតនិម្ួ
យៗ នយើងន ើញថា និនាន ការធ្លល ក្ចុ់្៉ះនន៉ះមាននៅនសែតក្ាំពុងសពឺ ក្ាំពែ និងនសៀម្រារផ្ងតដ្រ (ធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៧៩% ៥៦% និង៧% នៅតម្លាំោរន់សែត
នរៀររារខ់ាងនដ្ើម្)។ ផ្ាុយនៅវញិ ច្ាំណ្តយផ្លិែក្ម្មនៅនសែតសាវ យនរៀង និងរាជធ្លនីភនាំនពញបាននក្ើនន ើង ៤៥% និង១%។   
 

ប្កា វិក្ទី១៖ ច្ាំណ្តយផ្លិែក្ម្មក្សិក្ម្មតម្ប្រនភទផ្លិែក្ម្ម (គិែជាដុ្លល ) ក្នុងច្ននាល ៉ះតសម្ក្រានិងនម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៤. ការខក្រក្រលួចុំណូលផលិតរមម ខបខខចរង្ៅតាមក្រង្េទ្ផលិតរមម នខិទ្ីតាុំខ 
ប្កា វិក្ទី២ រងាា ញពកីារតប្រប្រលួច្ាំណូលក្សិក្ម្មតម្ប្រនភទផ្លិក្ម្ម។ ប្រនភទផ្លិក្ម្មនិម្យួៗមានការធ្លល ក្ចុ់្៉ះគួរនោយក្ែស់ាំគាល់ក្នុង

ច្ននាល ៉ះតសម្ក្រា និងនម្សា11 នលើក្តលងដ្ាំណ្តាំប្សូវ (នក្ើនន ើង ៥១%) ការច្ិញ្ច ឹម្សែវ (ម្និតប្រប្រលួ)។ នៅនពលតរងតច្ក្នៅតម្នសែត លទធផ្ល
រងាា ញថា ច្ាំណូលជាម្្យម្បានធ្លល ក្ចុ់្៉ះនៅនសែតក្ាំពងស់ពឺ (៤៦%) ក្ាំពែ (២៩%) និង នសៀម្រារ (៤៦%)។ នោយត ក្ច្ាំណូលក្សិក្ម្មក្នុងរាជ
ធ្លនីភនាំនពញ និងនសែតសាវ យនរៀងមានការនក្ើនន ើង ០,២% និង ២១% នរៀងៗសលួន។  
 

ប្កា វិក្ទី២៖ ច្ាំណូលផ្លិែក្ម្មក្សិក្ម្មតម្ប្រនភទផ្លិែក្ម្ម (គិែជាដុ្លល ) ក្នុងច្ននាល ៉ះតសម្ក្រានិងនម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

 

៥. ការខក្រក្រលួចុំង្ណញផលិតរមម ខបខខចរង្ៅតាមក្រង្េទ្ផលិតរមម នខិទ្ីតាុំខ 
ប្កា វិក្ទី៣ រងាា ញពីទិនននយ័ននការច្ាំនណញក្នុងផ្លិែក្ម្មក្សិក្ម្មច្ននាល ៉ះតសម្ក្រា និងតសនម្សា។ ការច្ាំនណញជាម្្យម្ក្នុងប្រនភទផ្លិែ

ក្ម្មនិម្យួៗ បានធ្លល ក្ចុ់្៉ះនសាើរប្គរប់្រនភទននផ្លិែក្ម្ម12។ នោយនលើក្តលងដ្ាំណ្តាំប្សូវ និងការច្ិញ្ច ឹម្សែវ តដ្លការច្ាំនណញផ្លិក្ម្មបាននក្ើន
ន ើងប្រមាណ ៩៨% និង ២១% នរៀងសលួននៅតម្លាំោរ។់ នសែតភាគនប្ច្ើនទទួលរងការបាែរ់ងផ់្លច្ាំនណញក្នុងផ្លិែក្ម្មក្សិក្ម្ម នោយនសែត 
ក្ាំពងស់ពឺ ក្ាំពែ រាជធ្លនីភនាំនពញ និងសាវ យនរៀង ការច្ាំនណញផ្លិែក្ម្មជាម្្យម្ធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ២៥% ៣៣% និង ៦% តម្លាំោរន់សែតនរៀររារខ់ាងនដ្ើម្ 
ន ើយនសែតនសៀម្រារ បានទទួលរងការធ្លល ក្ចុ់្៉ះផ្លច្ាំនណញនប្ច្ើនជាងនគគឺប្រមាណ ៥៣%។ ការធ្លល ក្ចុ់្៉ះខាល ាំងនៅនសែតនសៀម្រារគឺរណ្តត លម្ក្ពី 
មានការោាំដុ្៉ះដ្ាំណ្តាំដ្ាំ ូងម្នីប្ច្ើនក្នុងនសែតម្យួនន៉ះ។ នរើពិនិែយតែនលើដ្ាំណ្តាំដ្ាំ ូងម្កី្នុងនសែតនសៀម្រារ ផ្លច្ាំនណញជាម្្យម្ធ្លល ក្ចុ់្៉ះពី ១១៦,៤ 
ដុ្លល  ក្នុងតសម្ក្រា ម្ក្ប្ែឹម្តែ ៣៧,៧ ដុ្លល  ក្នុងតសនម្សា (ធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៦៧,៦%)។ 

  

 
 
 

 
11 ដ្ាំ ូងម្ធី្លល ក្ចុ់្៉ះ ៦៦%; ការអ់សុ/រក្នឈើធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៧០%; ននសាទ/ច្ិញ្ច ឹម្ប្ែធី្លល ក្ចុ់្៉ះ ៤៦%; នឈើ ូរតផ្លធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៩៥% និងរតនលធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៣២%។  
12 ដ្ាំ ូងម្ធី្លល ក្ចុ់្៉ះ ៨០%; ការអ់សុ/រក្នឈើធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៦៥%; ននសាទ/ច្ញិ្ច ឹម្ប្ែីធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៥០%; នឈើ ូរតផ្លធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ១៧% និងរតនលធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៣៧%។ 
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ប្កា វិក្ទី៣៖ ច្ាំនណញផ្លិែក្ម្មក្សិក្ម្មតម្ប្រនភទផ្លិែក្ម្ម (គិែជាដុ្លល ) ក្នុងច្ននាល ៉ះតសម្ក្រានិងនម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

 

៦. សង្ខេបននលទ្ធផល 
ជារមួ្ច្ាំណូលពីក្សិក្ម្មបានធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៣០% ពី ២៨៣ ដុ្លល  ក្នុងតសម្ក្រា ម្ក្ ១៩៥ ដុ្លល  ក្នុងតសនម្សា។ ការធ្លល ក្ចុ់្៉ះនន៉ះនក្ើែន ើងនសាើរប្គរ់

ប្រនភទផ្លិែក្ម្ម និងប្គរែ់ាំរនសិ់ក្ា។ លទធផ្លននទិនននយ័ជុាំទីម្យួនន៉ះក្រ៏ងាា ញពីនិនាន ការគួរនោយប្ពួយបារម្មណ៍ផ្ងតដ្រ នោយប្គួសារក្សិក្រ
ម្យួច្ាំនួនបានផ្ទល ស់រតូរម្ក្រក្ការផ្លិែសាំរារត់ែ ូរ។ ទិនននយ័រងាា ញថា ការន្វើក្សិក្ម្មសាំរារត់ែ ូរមានការនក្ើនន ើង ១០% ន ើយ ៥% នន
សាំណ្តក្បានផ្ទល ស់រតូរការផ្លិែសាំរារ ូ់រនិងលក្ ់ម្ក្ផ្លិែសាំរារត់ែ ូរ។ ដ្ាំណ្តាំប្សូវ រតនល13 និងការរក្អុស គឺជាប្រនភទផ្លិែក្ម្មតដ្លមាន
ការតប្រប្រួលនៅរក្ការផ្លិែសាំរារ ូ់រ។ នរើសិនជានិនាន ការនន៉ះនៅតែរនត វានឹងរងេផ្លរ ៉ះពាល់អវជិជមានរតនថម្នទៀែដ្ល់ច្ាំណូលពីក្សិក្ម្ម។ 

ច្ាំនពា៉ះប្គួសារតដ្លរនតលក្ក់្សិផ្លររស់ពួក្នគ នយើងន ើញថា ច្ាំណូល និងប្បាក្ច់្ាំនណញជាម្្យម្តដ្លបានពីសក្ម្មភាពក្សិក្ម្មររស់
ពួក្នគបានធ្លល ក្ចុ់្៉ះប្គរប់្រនភទផ្លិែក្ម្មក្សិក្ម្ម នលើក្តលងការច្ិញ្ច ឹម្សែវ និងដ្ាំណ្តាំប្សូវ។ ជាម្្យម្ ច្ាំណូលដុ្លពីក្សិក្ម្មបានធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៥៥% 
ច្ននាល ៉ះតសម្ក្រា និងតសនម្សា ច្ាំតណក្ប្បាក្ច់្ាំនណញបានធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៥៩% ក្នុងក្ាំ ុងនពលដូ្ច្គាន ។ នរើនទា៉ះជាច្ាំណ្តយផ្លិែក្ម្មបានធ្លល ក្ចុ់្៉ះក្នុងក្ាំ
 ុងនពលដូ្ច្គាន ក្ន៏ោយ ការច្ាំនណញពីផ្លិែក្ម្មដ្ន៏ៅតែធ្លល ក្ចុ់្៉ះខាល ាំងនោយសារការធ្លល ក្ចុ់្៉ះែាំនលផ្លិែផ្លក្សិក្ម្ម។ រ ុតនតផ្លរ ៉ះពាល់ននជាំងឺកូ្វ ី
ដ្-១៩ មានភាពសុសគាន នៅនលើប្រនភទផ្លិែក្ម្មក្សិក្ម្ម និងតម្នសែត/រាជធ្លនី។ ផ្លច្ាំនណញក្សិក្ម្មនៅក្នុងនសែតនសៀម្រារបានធ្លល ក្ចុ់្៉ះ ៥៣% 
ជាែួនលសសពស់ជាងនគនរើនប្រៀរនងឹនសែតនផ្ែងៗ។ ដូ្ច្គាន នន៉ះតដ្រ ែាំនលប្សូវក្ន៏ក្ើនន ើងគួរនោយក្ែស់ាំគាល់នឹងបានផ្តល់ផ្លវជិជមានដ្ល់ក្សិក្រម្យួ
ច្ាំនួនផ្ងតដ្រ។ 

 
13 ការតប្រប្រលួររស់ដ្ាំណ្តាំរតនលប្សរនៅនងឹការរ ាំពឹងទុក្ននការនក្ើនន ើងនថលរតនល ៦០% (WFP, 2020) 
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000116617_0.pdf

