
 
 

 

តំបន់អាស ៊ីបូព៌ា និងប៉ា ស ៊ីហ្វ៊ិកកន ុងសម័យកាលកូវឌី-១៩ 
 

របយការណ៍បច្ច ុបបននភាពសសដ្ឋកចិ្ចរបសធ់នាគាពិភពសោក 
សម្រាប់តំបន់អាស ៊ីបូព៌ា នងិប៉ា ស ៊ីហ្វ៊ិក ខែសមសា ឆ្ន ំ២០២០ 

 

លទ្ធផលននការសកិា និងអន សាសន៍  
 
អន សាសន៍សំខាន់ៗ 
 
បណ្តា ម្របសទ្សកំព ងអភិវឌឍន៍សៅកន ុងតំបន់អាស ៊ីបូព៌ា និងប៉ា ស ៊ីហ្វ៊ិកខដ្លកំព ងម្របឹងសងើបស ើងព៊ីភាពតានតឹង
ពណិជ្ជកមម និងម្របឹងព ុះពរជាមួយការរាលដាលរបស់ វរី សកូវឌី-១៩ សពលសនុះម្រតូវម្របឈមនឹងផលប៉ាុះទ្ងគ ិច្ជាលកខណៈ
សាកលមួយ  សដាយសារការវាយម្របហាររននការរាតតាតរបស់ វរី សសនុះសៅសលើសសដ្ឋកិច្ចជ្ ំ វញិពិភពសោក។ សហត សនុះ ប
ណ្តា ម្របសទ្សកន ុងតំបន់អាស ៊ីបូព៌ា និងប៉ា ស ៊ីហ្វ៊ិក ម្រតូវខតនំាគាន ចាត់វធិានការឱ្យបនរហ័សរហួន សដាយសហការគាន កន ុង
ម្រទ្ង់ម្រាយធំទូ្លំទូ្ោយ។ របយការណ៍សនុះ ដាក់សច្ញអន សាសន៍ធំៗច្ំនួន ៦ ជូ្នម្របសទ្សកន ុងតំបន់ ដូ្ច្តសៅសនុះ៖  
 

1) កែសម្រួលគោលនគោបាយកនែែសុខាភិបាល និងគោលនគោបាយកនែែម៉ា ម្ែគូសដ្ឋែិច្ច។ កន ុងការទ្ប់សាា ត់
ការាលដាលននការឆ្លងជ្ំងឺសនុះ រដាឋ ភិបលនានាកំព ងខតអន វតា វធិានការម្ររប់ម្ររងសលើការឆ្លង ានដូ្ច្ជា
ការបិទ្ការសដ្ើរសហើរ និងការដាក់បំរាមដ្ល់ការសធ្ើដ្ំសណើរឆ្លងម្របសទ្ស សដ្ើមប៊ីឈានសៅ «ាញខែែសកាងតំណ្តង
ការរាតតាតសនុះឱ្យមកសៅរាបសសម ើ វញិ»។ ទ្នទ ឹមគាន សនុះខដ្រ សដ្ើមប៊ីសម្រាលផលប៉ាុះទ្ងគ ិច្អាម្រកក់មកសលើសសដ្ឋ
កិច្ច រដាឋ ភិបលនានាកំព ងដាក់សច្ញវធិានការខផនករបូិយវតថ ុ, ខផនកថវកិា និងសារសពើពនធ  កន ុងទ្ិសសៅឈាន
សៅ «ាញខែែសកាងតំណ្តងការធាល ក់ច្ ុះកំសណើនសសដ្ឋកិច្ចឱ្យមកសៅរាបសសម ើ វញិ»។ បខនែមសលើសនុះ ការ វនិិ
សោរឱ្យបនសម្រច្ើនព៊ីម នៗសៅសលើវស័ិយស ខាភិបល អាច្ជួ្យកាត់បនែយភាពចំាបច្់ឱ្យានច្ំណ្តត់ការ
ទ្ប់សាា ត់អស់ល យសម្រច្ើន សៅសពលណ្តខដ្លជ្ំងឺរាតតាតមកដ្ល់។ ឧាហរណ៍ ម្របសទ្សនានាតួោ៉ា ងម្របសទ្ស
សិងហប រ ី និងសាធារណរដ្ឋកូសរ៉េ ជាសដ្ើម បនទ្ទួ្លផលព៊ីលទ្ធភាពសធ្ើសតសា , ការតាមឃ្ល ំសមើល និងអន វតា
 វធិានច្តាា  ៊ីស័កកន ុងកម្រមិតមួយែពស់ សៅកន ុងសពលានការរាលដាលនន វរី ស។  

 
2) គលើែែរពស់ពម្ងឹងសរត្ថភាពននម្រព័នធសុខាភិបាលជារន្ទា ន់ សដ្ើមប៊ីសឆ្ល ើយតបសៅនឹងអ្៊ីខដ្លអាច្កាល យជា

តម្រមូវការោ៉ា ងសនធ ឹកសនាធ ប់ឥតម្រសាកម្រសានាសៅកន ុងរយៈកាលណ្តមួយ។ សម្រៅព៊ីការពម្រង៊ីកសហដាឋ រច្នាសមព ័នធ
ម្រទ្ម្រទ្ង់ស ខាភិបលជាទូ្សៅ ចំាបច្់រួរានវធិានការខបបនវាន វតាន៍សម្រច្ើនសទ្ៀត ដូ្ច្ជា ការខម្របកាល យខម្ររ
សពទ្យធមមតាឱ្យសៅជាបនទប់សសគ គ្ ុះបនាទ ន់វញិ (ICU) សម្រាប់សម្របើម្របស់កន ុងការសសគ គ្ ុះ និង សធ្ើការបណុ្ុះប
ណ្តា លភាល មៗដ្ល់ប រគលិកអំព៊ីជ្ំនាញខថាសំ ែភាពជាមូលដាឋ ន។ សដ្ើមប៊ីធានាោ៉ា ងណ្តឱ្យជ្នម្រក៊ីម្រកានលទ្ធ
ភាពទ្ទួ្លបនសសវាម្ររប់ម្រគាន់ ម្របខហលជាចំាបច្់ម្រតវូឱ្យានការផាល់សសវាសធ្ើសតសា និងសសវាពាបលសដាយ
ឥតរិតល យ ឬសដាយានរដ្ឋជួ្យសច្ញនថលឱ្យមួយចំ្ខណក។  

 
3) កែសម្រួលគោលនគោបាយសារគពើពនធ និងររិូយវត្ថ ុ គដ្ើរបីគ ល្ ើយត្រគៅនឹងវរិត្ត ិរងកគោយែូវឌី-១៩។ 

សគាលនសោបយា៉ា ម្រកូសសដ្ឋកិច្ចានលកខណៈទូ្លំទូ្ោយ មិនអាច្ជួ្យអ្៊ីបនសម្រច្ើនសទ្ដ្ល់ការបសងា ើនផលិ
តភាព និងការ្រសៅកន ុងដ្ំណ្តក់កាលមួយខដ្លកមមករម្រតូវបនសរដាក់កំហិតឱ្យសៅខតកន ុងផទុះ។ ផទ ុយសៅ
 វញិ វធិានការសារសពើពនធ  រួរខតជួ្យសម្រជាមខម្រជ្ងដ្ល់ការសឆ្ល ើយតបខផនកស ខាភិបលសាធារណៈ ផាល់កិច្ច
គំាពរសងគមសដ្ើមប៊ីជួ្យសម្រាលភាពធងន់ធងរននផលប៉ាុះទ្ងគ ិច្ ពិសសសសម្រាប់ជ្នាងំឡាយខដ្លានសសដ្ឋ
កិច្ចែែត់សែាយជាងសរ។ ឧាហរណ៍ ការឧបតែមភធនសម្រាប់បង់នថលឈឺថ្កា ត់ និងសម្រាប់ច្ំណ្តយសលើការ
ខថាសំ ែភាព អាច្ជួ្យបនធ រូភាពតានតឹងរបស់សរបន និងជួ្យដ្ល់ការរាងំែទប់ការរាលដាលរបស់ជ្ំងឺខដ្
រ។ សំណ្តញ់ស វតែ ិភាពសងគមខដ្លកាន់ខតរកីសនធ ឹងធំ អាច្ផាល់នូវភាពធូរសសបើយបសណ្តា ុះអាសនន ខដ្រដ្ល់
ម្ររួសារាងំឡាយខដ្លរងការប៉ាុះទ្ងគ ិច្អាម្រកក់ព៊ីការផទ ុុះសមសរារសនុះ។ កមម វធិ៊ីផាល់អាហារសៅតាមសាោសរៀន 
និងការឧបតែមភសផែងសទ្ៀតដ្ល់សិសែសៅកន ុងកំ ុងសពលខដ្លសាោសរៀនបិទ្ា្រ ម្រពមាងំការឧបតែមភខផនក
ការ្រសដ្ើមប៊ីជួ្យកមមករឱ្យសធ្ើសាហរណកមមែល នួចូ្លសៅកន ុងសសដ្ឋកិច្ច វញិ សៅសពលណ្តជ្ំងឺសនុះបនម្រសាក
ម្រសានា សៅវញិ នឹងជួ្យធានាបនថ្ក ភាពអតាខាត់បសណ្តា ុះអាសនននឹងមិនកាល យសៅជាការបត់បង់មូលធន
មន សែរយៈសពលយូរអខង្ងសទ្។ ម្រសសដ្ៀងគាន សនុះខដ្រ ការចាក់បញ្ច លូសាច្់ម្របក់សៅកន ុងសសដ្ឋកិច្ច អាច្ជួ្យ
ម្រកមុហវ ននានាឱ្យសៅានជ្៊ីវតិរកស ៊ីបនតសៅសទ្ៀត និងរកាបនបណ្តា ញតភាជ ប់ជាមួយខែែច្្្ក់តនមល
សាកល (GVCs) សទ្ៀតផង។   

 



4) គៅែន ុងវស័ិយហិរញ្ញ វត្ថ ុ សូរសម្រួលលទ្ធភាពឱ្យម្ែរុម្រួសារអាច្រែបានែរចីសម្មរ់យកមកសម្រាលការ
លំបក និងផគត់ផគង់ការទ្ទួ្លានសម្របើម្របស់ក ំឱ្យានភាពរអាក់រអួល និង សូរសម្រួលលទ្ធភាពឱ្យម្ែរុ
ហ ុនន្ទន្ទអាច្ខ្ច ីសាច់្ម្បាែ់បានសដ្ើមប៊ីជួ្យឱ្យសរអាច្បនាអាជ្៊ីវកមមបនសៅកន ុងដ្ំណ្តក់កាលបច្ច ុបបនន សនុះ។ 
ជាមួយគាន សនុះខដ្រ និយតករ ម្រតវូខតសធ្ើោ៉ា ងណ្តោតម្រតដាងឱ្យសរបនដ្ឹងអំព៊ីហានិភ័យ សហើយរាយការណ៍
អំព៊ីការរំពឹងទ្ កសា ៊ីព៊ីហានិភ័យឱ្យបនច្ាស់ ោស់ ជាម្របសោជ្ន៍សម្រាប់បសញ្ច ៀសឱ្យបននូវអសែ ិរភាពហិរញ្ញ
វតថ ុ ពិសសសសៅកន ុងបណ្តា សសដ្ឋកិច្ចខដ្លានបំណ លឯកជ្នកម្រមិតែពស់។ សម្រាប់ម្របសទ្សម្រក៊ីម្រក ការបនធ រូ
បនែយបំណ លនឹងានសារៈសំខាន់ សដាយថ្ក តាមរយៈសនុះ សរអាច្បខង្រធនធានសំខាន់ៗសៅសតា តសលើការ
ម្ររប់ម្ររងផលប៉ាុះទ្ងគ ិច្របស់ការរាតតាតននវរី សសនុះ សៅសលើខផនកសសដ្ឋកិច្ច និងស ខាភិបល  វញិ។  

 
5) ម្ត្វូរែាគោលនគោបាយពាណិជ្ជែរមឱ្យគៅចំ្ហដ្កដ្ល។ កន ុងការពាោមរកាឱ្យបននូវផលិតកមមនន

ទ្ំនិញផគត់ផគង់សំខាន់ៗ សម្រាប់បសម្រមើសសច្កា ៊ីម្រតូវការរបស់អនកសម្របើម្របស់កន ុងម្រសកុ ម្របសទ្សមួយច្ំនួនបន
ដាកស់ច្ញវធិានការ រ តតតបិតសលើការនំាសច្ញននផលិតផលសវជ្ជសាគសា ។ បទ្ពិសសាធន៍សសដ្ឋកិច្ចនានាកនលង
មកបនប ហ្ ញឱ្យស ើញថ្ក វធិានការខបបសនុះសធ្ើឱ្យម្របសទ្សាងំអស់រងការលំបកសៅវញិសទ្ ជាពិសសស
ម្របសទ្សខដ្លានភាពទ្ន់សែាយជាងសរ។  

 
6) សៅតាមម្ររប់វស័ិយខាងសលើ ជ្ំរុញែិច្ចសហម្រតិ្រត្តិការអនតរជាតិ្ឱ្យកាន់កត្ខាល ងំកាល កែរគទ្ៀត្ និងសធ្ើភាព

ជានដ្រូរវាងខផនកសាធារណៈនិងខផនកឯកជ្ន សដ្ើមប៊ីធានាឱ្យានការផគត់ផគង់ផលិតផលសវជ្ជសាគសា សំខាន់ៗ 
ក ំឱ្យអាក់ខាន។ ម្របសទ្សាងំអស់ម្រតូវទ្ទួ្លសាគ ល់ថ្ក បខនែមព៊ីសលើ វធិានការអង់អាច្សៅតាមកម្រមិតម្របសទ្ស
ន៊ីមួយៗ កិច្ចសហម្របតិបតា ិការកាន់ខតម្រជាលសម្រៅរវាងគាន  រឺជាថ្កន វំា៉េ ក់សំាងដ្៏ានម្របសិទ្ធភាពបំផ តសម្រាប់
ម្របយ ទ្ធម្របឆំ្ងនឹងការរំរាមរបស់ វរី សសនុះ។  

 
លទ្ធនលធំៗននការសិែា 
 
បនាទ ប់ព៊ីានការរាលដាលវរី សកូវឌី-១៩សនុះ ខដ្លនំាឱ្យានសាែ នភាពហិរញ្ញ វតថ ុានភាពផ យម្រសួយកាន់ខតខាល ំង ច្កខ ុ
 វស័ិយននកំសណើនសសដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់សនុះកន ុងឆ្ន ំ២០២០ ម្រតវូបនទ្ាល ក់ច្ ុះវញិោ៉ា ងរំហ ក។  

• សែ ិតសៅកន ុងបរោិកាសមួយខដ្លានការខម្របម្របួលោ៉ា ងរហ័សខបបសនុះ សរពិបកនឹងសធ្ើការពាករកំសណើន
សសដ្ឋកិច្ចឱ្យបនជាក់ោក់ណ្តស់។ អាម្រស័យសហត សនុះ របយការណ៍សូមប ហ្ ញជូ្នខតបនាទ ត់សគាល និងសស
ណ្តរសីោករណ៊ីាបៗខតប៉ា សណ្តណ ុះ។   

• កំសណើនសសដ្ឋកិច្ចកន ុងតំបន់សនុះម្រតវូបនប៉ា ន់ទ្ កជាម នថ្កនឹងថយសលបឿនមកសៅម្រតឹម ២,១ភាររយ សៅ
កន ុងបនាទ ត់សគាល សហើយសៅកន ុងសសណ្តរសីោាបវាអាច្ធាល ក់អវជិ្ជានមកសៅម្រតឹម ០,៥ភាររយ កន ុងឆ្ន ំ
២០២០ សម្របៀបសធៀបសៅនឹង ៥,៨ភាររយ ខដ្លបនសាម នទ្ កកន ុងឆ្ន ំ២០១៩។ កំសណើនសសដ្ឋកិច្ចសៅម្របសទ្ស
ច្និ ម្រតវូបនប៉ា ន់ទ្ កថ្កនឹងម្រសតុច្ ុះមកសៅ ២,៣ភាររយ សៅកន ុងបនាទ ត់សគាល និងមកសៅម្រតឹម ០,១
ភាររយកន ុងសសណ្តរសីោាប កន ុងឆ្ន ំ២០២០សនុះ សម្របៀបសធៀបសៅនឹងកំសណើន ៦,១ភាររយខដ្លានសៅ
កន ុងឆ្ន ំ២០១៩។  

• សលើកខលងម្របសទ្សច្ិនសច្ញ កំសណើនសសដ្ឋកិច្ចកន ុងតំបន់អាស ៊ីបូព៌ា និងប៉ា ស ៊ីហ្វ៊ិក ម្រតូវបនពាករទ្ កថ្កនឹង
ថយសលបឿនព៊ី ៤,៧ភាររយកន ុងឆ្ន ំ២០១៩ មកសៅម្រតឹម ១,៣ភាររយ កន ុងសសណ្តរសីោបនាទ ត់សគាល និង ២,៩
ភាររយអវជិ្ជាន កន ុងករណ៊ីសសណ្តរសីោាបកន ុងឆ្ន ំ២០២០ សហើយម្រតវូបនពាករថ្កនឹងសងើបស ើងវញិ
បនា ិច្មាងៗកន ុងឆ្ន ំ២០២១ សពលណ្តខដ្លផលប៉ាុះទ្ងគ ិច្របស់ វរី សសនុះថមថយឥទ្ធិពលរបស់វា។  

 
សកមមភាពសសដ្ឋកិច្ចសៅម្របសទ្សច្ិនានការម្រសតុច្ ុះោ៉ា ងរំហ ក។  

• សៅកន ុងខែក មភៈ សនទសែន៍អនកម្ររប់ម្ររងការទ្ិញ បនធាល ក់ច្ ុះមកសៅសម្រកាមរំនូសសលែ៥០ ខដ្លខញកច្រនា
កំសណើនម្របចំាខែនិងច្រនាកគនាា ក់ថយសម្រកាយននសសដ្ឋកិច្ច សច្ញព៊ីគាន ។ ការធាល ក់ច្ ុះសនុះានលកខណៈរំហ ក
និង វសិាលភាពទូ្លំទូ្ោយជាងសៅកន ុងកំ ុងសម័យកាលមហាឱ្នភាពសសដ្ឋកិច្ច មកសៅម្រតឹមសលែ ៣៦ 
កន ុងខផនកកមមនាសាលផលិត និងសលែ ៣០ កន ុងខផនកមិនខមនកមមនាសាលផលិត។ ផលិតកមមឧសាហកមមក៏
ានកំណត់ម្រតាកំសណើនអវជិ្ជានខដ្រ ជាសលើកដ្ំបូងសហើយសៅកន ុងរយៈកាលជាង ៣០ឆ្ន ំ មកសនុះ។  

• សពលសនុះសៅមិនាន់ច្ាស់សៅស ើយសទ្ថ្ក សតើរដាឋ ភិបលច្ិនអាច្នឹងសបើកច្រនាសកមមភាពសសដ្ឋកិច្ចឱ្យ
ានសមទ ុុះសកល ៀវកាល ភាល មៗដូ្ច្គាន នឹងសពលខដ្លា៉ា ស ៊ីនសសដ្ឋកិច្ចម្រតវូបនពនលត់ភាល មៗខដ្រសទ្។ សហម្រគាស
ឧសាហកមមខាន តធំមួយច្ំនួនម្រតវូបនរាយការណឱ៍្យដ្ឹងថ្កបនចាប់សផាើមដ្ំសណើរការផលិតកមមស ើង វញិ
សហើយ សៅសពលខដ្លសហម្រគាសខាន តតូច្និងមធយមសៅកំព ងខតម្រតដាបម្រតដួ្សសៅស ើយ។ ការប៉ា នសាម ន
សដាយម្របសោលនានា ានដូ្ច្ជាសូច្នាករននការបំព លជាសដ្ើម បនប ហ្ ញថ្ក សកមមភាពសសដ្ឋកិច្ចសៅ
ច្ិនកំព ងខតកសម្រមើកស ើងវញិ ប៉ា ខនាបនា ិច្មាងៗ។  

 
កាល ំងរញ្ជ យួរបស់ វរី សកូវឌី-១៩ នឹងបងាផលប៉ាុះទ្ងគ ិច្ធងន់ធងរសៅសលើភាពម្រក៊ីម្រកទូ្ាងំតំបន់ផងខដ្រ។  

• របយការណ៍សនុះបនប៉ា ន់ម្របាណថ្ក សៅសម្រកាមសសណ្តរសីោបនាទ ត់សគាលននកំសណើន ានមន សែមិនដ្ល់ 
២៤ោននាក់សទ្ខដ្លនឹងអាច្ឆ្លងផ តភាពម្រក៊ីម្រកសៅទូ្ាងំតំបន់កន ុងឆ្ន ំ២០២០ (សដាយសម្របើបនាទ ត់ភាពម្រក៊ី



ម្រករិតតនមលទ្ឹកម្របក់ ៥,៥ដ្ ោល រអាសមរកិកន ុងមួយនថង) សហើយច្ំនួនសនុះនឹងានសម្រច្ើនសៅវញិម្របសិនសបើគាម ន
ការរាតតាតសមសរារកូវឌី-១៩។  

• ម្របសិនសបើសាែ នភាពសសដ្ឋកិច្ចបនាច្ ុះដ្ នដាបឈានចូ្លដ្ល់សសណ្តរសីោាប សពលសនាុះភាពម្រក៊ីម្រកនឹងសកើន
ស ើង សដាយានមន សែម្របខហល១១ោននាក់នឹងធាល ក់ចូ្លកន ុងភាពម្រក៊ីម្រកវញិ។  

• ការពាករម នសនុះបនម្របសមើលស ើញថ្ក នឹងានមន សែជ្ិត ៣៥ោននាក់ កន ុងតំបន់អាស ៊ីបូព៌ា និងប៉ា ស ៊ី
ហ្វ៊ិក អាច្ឆ្លងផ តភាពម្រក៊ីម្រកសៅកន ុងឆ្ន ំ២០២០ កន ុងសនាុះានជាង ២៥ោននាក់ សៅកន ុងម្របសទ្សច្ិន។   

 
ម្រកមុម្ររួសារខដ្លានបណ្តា ញភាជ ប់ជាមួយ វស័ិយសសដ្ឋកិច្ចខដ្លរងការប៉ាុះទ្ងគ ិច្សដាយសារកូវឌី-១៩ នឹងម្រតូវម្របឈម
ហានិភ័យកាន់ខតែពស់ថ្កនឹងធាល ក់ច្ ុះកន ុងភាពម្រក៊ីម្រកវញិ ោ៉ា ងសហាច្ណ្តស់ក៏កន ុងរយៈសពលមួយែល ៊ីខដ្រ។  

•  វស័ិយាងំឡាយខដ្ល្យរងសម្រគាុះព៊ីផលប៉ាុះទ្ងគ ិច្របស់កូវឌី-១៩ ានដូ្ច្ជា វស័ិយសទ្សច្រណ៍និង វស័ិយ
លក់រាយសៅកន ុងម្របសទ្សនថ និងកមមនាសាលនិងសរាងច្ម្រកកាត់សដ្រសៅសវៀតណ្តម។  

• ពលករសម្រៅម្របព័នធ សៅកន ុងម្ររប់ម្របសទ្សាងំអស់ ច្ាស់ជាទ្ំនងថ្កនឹងរងការលំបកខាល ំងជាងសរខដ្ល
ចំាបច្់ម្រតូវខតានសរជួ្យ។  

 
ម្របព័នធហិរញ្ញ វតថ ុសៅទូ្ាងំតំបន់សៅខតានភាព្យរងសម្រគាុះព៊ីការរញ្ជ យួព៊ីខាងសម្រៅ ជាពិសសសសៅតាមម្របសទ្ស
ខដ្លបំណ លរបស់ វស័ិយឯកជ្នានកម្រមិតែពស់។  

• សៅម្របសទ្សច្ិន, ឥណឌ សូណស ៊ី, ា៉ា ស ស ៊ី, ហ្វ៊ីល៊ីព៊ីន និងនថ (EAP-5) អម្រតាននកំសណើនបំណ លានសនទ ុុះសលឿន
ជាងអម្រតាកំសណើនបំណ លសៅខផនកដ្នទ្សទ្ៀតសលើពិភពសោក ដូ្សច្នុះ សៅកន ុងបរបិទ្បំណ លសរ បទូ្ាងំពិភព
សោក ម្របសទ្ស EAP-5 សនុះានចំ្ខណកបំណ លខដ្លសកើនព៊ី ៣,៤ភាររយ កន ុងឆ្ន ំ២០០៥ ដ្ល់ ១៨ភាររយ 
កន ុងឆ្ន ំ២០១៩។    

 
សាែ នភាពជាក់ោក់តាមម្របសទ្សក៏ានទ្មងន់សៅសលើច្កខ ុ វស័ិយសសដ្ឋកិច្ចសៅនថងម ែខដ្រ។  

• ម្របសទ្សាងំអស់សៅកន ុងតំបន់បនខកសម្រមួលបនាទ បោ៉ា ងរំហ កនូវការពាករកំសណើនសសដ្ឋកិច្ចរបស់ែល នួ 
ខដ្លជាការឆ្ល ុុះបញ្ច ំងឱ្យស ើញនូវឥទ្ធិពលនំាការរាតតាតរបស់ជ្ំងឺសនុះ។ កតាា ជាក់ោក់សៅតាមម្របសទ្ស
មួយច្ំនួន ានបញ្ហ ភាពរាងំសង តួ(សៅម្របសទ្សនថ) ឬ បញ្ហ  វបិតា ិែ្ុះទ្ំនិញកសិផល (ម្របសទ្សា៉ា ស ស ៊ី និង 
ម៉ា ងសហាគ ល៊ី) ជាសដ្ើម ក៏ានទ្មងន់សៅសលើច្កខ ុ វស័ិយសសដ្ឋកិច្ចសៅនថងម ែខដ្រ។  

 
សៅបណ្តា ម្របសទ្សសកាុះប៉ា ស ៊ីហ្វ៊ិកែល ុះ ច្កខ ុ វស័ិយសម្រាប់ឆ្ន ំ២០២០ សែ ិតសៅសម្រកាមហានិភ័យខាល ំង សដាយសារខតសសដ្ឋកិច្ច
ននម្របសទ្សាងំសនាុះពឹងខផែកខាល ំងសលើជ្ំនួយឥតសំណង និង វស័ិយសទ្សច្រណ៍។  

• កន ុងករណ៊ី ខដ្លការរាតតាតវរី សកូវឌី-១៩ សនុះ កាន់ខតានសភាពធងន់ធងរ និង/ឬ ការរ តតតបិតសលើការសធ្ើ
ដ្ំសណើរកាន់ខតតឹងរ តងឬកាន់ខតអូសបនាល យសពលយូរសទ្ៀត សាែ នភាពខបបសនុះនឹងជ្ុះផលប៉ាុះទ្ងគ ិច្
អវជិ្ជានកាន់ខតខាល ំងសៅសលើសកមមភាពឧសាហកមមសទ្សច្រណ៍។  

 
សដាយសារខតការរាតតាតរបស់វរី សកូវឌី-១៩ សាែ នភាពសសដ្ឋកិច្ចរវាងម្របសទ្សនានាានសភាពមិនម្របកដ្ម្របជាសទ្ 
សហើយវាខម្របម្របួលរហូតព៊ីមួយនថងសៅមួយនថង។ ការវភិារសៅកន ុងរបយការណ៍សនុះ ឈរសលើមូលដាឋ នទ្ិននន័យច្ ងសម្រកាយ
បំផ តខដ្លានសៅតាមម្របសទ្ស រិតម្រតឹមនថងទ្៊ី២៧ ខែម៊ីនា ឆ្ន ំ២០២០។  
 
 

របាយការណ៍ទងំម្សងុអាច្ទញយែបានពី៖ http://worldbank.org/eapupdate 
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