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Cambodia introduced its first national cash transfer
programme for the poor and vulnerable households
during COVID-19 on June 24, 2020 in a landmark move
to support the poor and vulnerable during the COVID-19
pandemic. The programme has been an unparalleled
achievement and the understanding of its impact is critical
to inform the country’s investment in social protection.
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១. សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម និិងសាាវតាារ

I. INTRODUCTION AND BACKGROUND
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ជាពិិសេេសវិិស័័យសំំខាន់់ៗ ដែល
ែ ជាចលករនៃកំ
ៃ ណើ
ំ
ន
ើ សេេដ្ឋឋកិច្ចច
ិ ។ ជា
លទ្ធធផលផលិិតផលសរុុបក្នុុ�ងស្រុុ�ក

(ផ.ស.ស.)

របស់់កម្ពុុ�ជា

country’s gross domestic product (GDP) contracted by

ថយចុះះ�

3.1% in 2020 and the poverty rate increased considerably.

៣,១% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០២០ ហើើយអត្រាា�នៃៃភាពក្រីី�ក្ររមានការកើើនឡើើងយ៉ាា�ងគួួរ
ឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់។

The shrinking economy has affected all population groups

កំំណើើនអវិិជ្ជជមាននៃៃសេេដ្ឋឋកិិច្ចចបានបង្កកផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់

in Cambodia, but none more severely than the poor and

ប្ររជាជនទូូទៅនៅកម្ពុុ�ជា ជាពិិសេេសក្រុុ�មគ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររ និិងងាយរងគ្រោះះ�� ។

most vulnerable.

ដើើ ម្្ បីី ឆ្លើើ� យ តបទៅនឹឹ ង ផលប៉ះះ� ពាល់់ ដែែ ល កើើ ត ឡើើ ង ដោយសារការរាតត្្បាត

To counteract the impacts of the pandemic, June 24, 2020

ជាសកលនៃៃជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩ នេះ�ះ , ថ្ងៃៃ�ទី២
ី ៤ ខែែមិិថុនា
ុ ឆ្នាំំ២
�� ០២០ គឺឺជាលើើកទីី១

marked the first time in history that the Government of

នៅក្នុុ� ង ប្ររវត្តិិ�សាស្ត្ររ�ដែែ ល រាជរដ្ឋាា� ភិិ បា លកម្ពុុ� ជា បានដាក់់ ឱ្្យ អនុុ វត្តតនូូ វ កម្មម វីី ធីី

the Kingdom of Cambodia rolled out the rapid cash

ឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់បែែបរហ័័សក្នុុ�ងទ្ររង់់ទ្រាា�យធំំ តាមរយៈៈការប្រើើ�ប្រាា�ស់់ប្ររព័័ន្ធធ

transfers at scale, through the use of the national IDPoor

អត្តតសញ្ញាា�ណកម្មមគ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររ។ ចាប់់តាំំងពីីពេេលនោះះមក កម្មមវិិធីឧ
ី បត្ថថម្ភភ

identification system. The COVID-19 Cash Transfer

សាច់់ ប្រា ា �ក់់ ពិិ សេ េសនេះ ះ � បានគាំំ ទ្រ រជីី វ ភាពរបស់់ ប្រ រ ជា ពលរដ្ឋឋ ល ក្រីី�ក្ររ

Programme for the Poor and Vulnerable Households has

និិងងាយរងគ្រោះះ��ប្ររមាណ ៧00 000 គ្រួួ�សារ តាមរយៈៈការផ្តតល់់ជំំនួួយ

since supported 700,000 households who are among the

សាច់់ប្រាា�ក់់ជាបណ្តោះះ��អាសន្នន។ នេះះ�គឺឺជាសមិិទ្ធធផលដ៏៏ធំំមិិនអាចប្រៀៀ�បផ្ទឹឹ�មបាន

poorest, the most vulnerable, and the most impacted by

និិ ង ផ្តត ល់់ ជា មូូ ល ដ្ឋាា� ន សម្រាា�ប់់ ឱ្្ យ កម្ពុុ� ជា ផ្តោោ�តការយកចិិ ត្តត ទុុ ក ដាក់់ លើើ

the pandemic with temporary cash assistance. This is an

ប្ររជាពលរដ្ឋឋ ក្នុុ�ងកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹឹ�ងប្រែែ�ងស្តាា�រ និិងអភិិវឌ្្ឍរបស់់ខ្លួួ�ន។

incomparable accomplishment and sets precedent for

ដើើម្្បីីជាព័័ត៌៌មានសម្រាា�ប់់កាសម្រេេ�ចចិិត្តត អំំពីីការបន្តតវិិនិិយោគ និិងពង្រឹឹ�ងសេេវា

development efforts.

Cambodia to put people at the centre of its recovery and

គាំំពារសង្គគម, កម្មមវិធី
ិ អ
ី ភិិវឌ្ឍ្ ន៍៍សហប្រជា
រ ជាតិិនៅកម្ពុុជា
� និិងអគ្គគលេេខាធិិការដ្ឋាាន
�

In order to inform decision-making for further investment

ក្រុុ�មប្រឹឹ�ក្្សាជាតិិគាំំពារសង្គគម បានធ្វើើ�ការវាយតម្លៃៃ�លើើបច្ច័័�យសង្គគម-សេេដ្ឋឋកិិច្ចច

and strengthen social protection system, the United

កើើតចេេញពីីកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់នេះះ�។

Nations Development Programme in Cambodia and the
General Secretariat for the National Social Protection

ការវាយតម្លៃៃ�នេះះ�ប្រើើ�ប្រាា�ស់់អភិិក្ររមដែែលមាន ៣ ផ្នែែ�ក រួួមមាន៖ (i) ការវិិភាគ

Council undertook a socioeconomic impact assessment

លើើភាពខុុសគ្នាា�នៃៃលក្ខខណៈៈ និិងកម្រិិ�តសុុខុុមាលភាពរវាងគ្រួួ�សារដែែលមាន

of the cash transfer programme.

បណ្ណណក្រីី�ក្ររ និិងគ្រួួ�សារដែែលមិិនមានបណ្ណណក្រីី�ក្ររ មុុនពេេលអនុុវត្តតកម្មមវិិធីី
ឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេេលប្ររយុុទ្ធធនឹឹងជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ ដើើម្្បីីកំំណត់់

The assessment utilized a three-pronged approach by :

ពីីស្ថាា�នភាពដើើមគ្រាា�, (ii) ការវាយតម្លៃៃ�លើើបច្ច័័�យនៃៃកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់

(i) analyzing the characteristics and welfare differences

លើើគ្រួួ�សារនានា

និិងសូូចនាករសង្គគម-

between IDPoor and non-IDPoor households prior to

សេេដ្ឋឋកិិច្ចច, និិង (iii) ការពិិនិិត្្យបច្ច័័�យសង្គគម-សេេដ្ឋឋកិិច្ចចនៃៃកម្មមវិិធីីនេះះ� លើើ

the COVID-19 cash transfer programme to establish a

កំំណើើនសេេដ្ឋឋកិិច្ចច ការកាត់់បន្ថថយភាពក្រីី�ក្ររ និិងការបង្កើើ�តការងារ។

baseline; (ii) assessing the impacts of the cash transfer

តាមវិិមាត្ររនៃៃការអភិិវឌ្្ឍមនុុស្្ស

programme on households across a number of human
development dimensions and socioeconomic indicators;
and (iii) examining the macroeconomic impacts of the
programme on economic growth, poverty reduction, and
employment creation.
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២. ភាាពខុុសគ្នាា�នៃ�សុុខុុមាាលភាាព រវាាងគ្រួ�ួសាារ
ដែ�លមាានបណ្ណណសមធម៌៌ និិ ងគ្រួ�ួ សាារដែ�ល
មិិនមាានបណ្ណណសមធម៌៌មុុនពេ�លអនុុវត្តតកម្មមវិិធីី
ឧបត្ថថម្ភភសាាច់់ប្រា�ាក់់ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លប្រ�យុុទ្ធធ
នឹឹងជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩

II. WELFARE DIFFERENCES BETWEEN

ការវិិភាគលើើភាពខុុសគ្នាា�រវាងគ្រួួ�សារដែែលមានបណ្ណណសមធម៌៌

evaluation of the IDPoor programme and its use in

ដែែលមិិនមានបណ្ណណសមធម៌៌

IDPOOR AND NON-IDPOOR HOUSEHOLDS
PRIOR TO THE COVID-19 CASH TRANSFER
PROGRAMME
In order to establish a baseline study for future

និិងគ្រួួ�សារ

policy interventions to support the poor and vulnerable

ដែែលមានលក្ខខណៈៈសុុខុុមាលភាពស្ររដៀៀងគ្នាា�

households, differences between IDPoor and non-IDPoor

ត្រូូ�វបានធ្វើើ�ឡើើង ដើើម្្បីីប្ររមូូលទិិន្ននន័័យសិិក្្សាដើើមគ្រាា� សម្រាា�ប់់វាយតម្លៃៃ�ប្ររព័័ន្ធធ

households with similar welfare characteristics were

អត្តតសញ្ញាា�ណកម្មមគ្រួសា
�ួ រក្រីី�ក្ររ (IDPoor) និិងយកទិិន្ននន័័យនេះះ�ទៅប្រើើ�ប្រាា�ស់់

analyzed. A propensity score matching method was used

ក្នុុ�ងអន្តតរាគមន៍៍គោលនយោបាយនានា ដែែលមានគោលបំំណងគាំំទ្ររគ្រួួ�សារ

to control for the different characteristics between the two

ក្រីី�ក្ររ និិងងាយរងគ្រោះះ��។

types of households with data from the 2019 Cambodia
Socio-Economic Survey, which is representative of

វិិធីីសាស្ត្ររ�ផ្គូូ�រផ្គគងដោយប្រើើ�ពិិន្ទុុ� (Propensity Score Matching Method)

approximately 10,000 samples collected prior to the roll

ត្រូូវ� បានប្រើប្រា
ើ� �ស់
ា ់ ដើើម្្បីីពិនិ
ិ ត្្
ិ យភាពខុុសគ្នាា�រវាងគ្រួសា
�ួ រទាំំងពីីរប្រភេ
រ េទ ដោយ

out of the COVID-19 cash transfer programme.

ប្រើប្រា
ើ� �ស់
ា ទិ
់ ន្ននន័័
ិ យដែែលបានពីីការអង្កេេ�តសង្គម
គ -សេេដ្ឋឋកិច្ចច
ិ កម្ពុុជា
� ឆ្នាំំ២
�� ០១៩
ដែែលជាទិិន្ននន័័យតំំណាងឱ្្យប្ររមាណ ១0 000 សំំណាកដែែលត្រូូ�វបានប្ររមូូល

Key Findings

មុុនពេេលការដាក់់ឱ្យ្ អនុុវត្តក
ត ម្មមវិធី
ិ ឧ
ី បត្ថថម្ភសា
ភ ច់់ប្រា�ក់
ា ់ ក្នុុង
� អំំឡុង
ុ ពេល
េ ប្ររយុុទ្ធធនឹឹង

IDPoor households were found to have spent 26.6% less

ជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩។

than non-IDPoor households on per capita healthcare
expenditure. In other words, each IDPoor household

របកគំំហើើញសំំខាន់់ៗ

member spent approximately US$2.5 per month less than

ការសិិក្្សាបង្ហាា�ញថា គ្រួួ�សារមានបណ្ណណសមធម៌៌ ចំំណាយតិិចជាងគ្រួួ�សារ

each non-IDPoor household member. However, the gaps

ដែែ ល មិិ ន មានបណ្ណណ សមធម៌៌ ២៦,៦% ក្នុុ � ង ការថែែ ទាំំ សុុ ខ ភាពក្នុុ � ង ប្ររ ជា ជន

between the two groups with respect to the remaining
outcome variables – per capita food consumption,

ម្នាា�ក់់។ និិយាយម្្យ៉ាា�ងទៀៀត សមាជិិកគ្រួួ�សារមានបណ្ណណក្រីី�ក្ររចំំណាយតិិច

income, major expenses, and school dropout rates –

ជាងសមាជិិកគ្រួសា
�ួ រមិិនមានបណ្ណណក្រីី�ក្ររម្នាា�ក់់ៗចំំនួន
ួ ២,៥ ដុុល្លារ�ា ក្នុុ�ងមួួយខែែ។

become statistically insignificant after propensity score

ទោះះជាយ៉ាា�ងណាក៏៏ដោយ គម្លាា�តរវាងក្រុុ�មទាំំងពីីរនេះះ�ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអថេេរ

matching.

លទ្ធធផលដែែលសេេសសល់់ (ដូូចជាការប្រើើ�ប្រាា�ស់់ស្្បៀៀងក្នុុ�ងប្ររជាជនម្នាា�ក់់

This suggests that the IDPoor programme had a positive

ប្រាា�ក់់ចំំណូូល ចំំណាយធំំដុំំ� និិងអត្រាា�បោះះបង់់ចោលការសិិក្្សា) ពុំំ�មានភាព

inpact on healthcare programmes for households with

គួួរឱ្យ្ កត់់សម្គា�ល់
ា ក្នុ
់ ង
�ុ ន័័យស្ថិិ�តិិនោះះឡើើយ បន្ទាា�ប់ពី
់ បា
ី នផ្គូូ�រផ្គគងដោយប្រើើ�ពិិន្ទុរួ�ុ ច
ួ ។

IDPoor cards, while other impacts were not clearly
realized before the roll out of the COVID-19 cash

លទ្ធធផលនេះះ� មានន័័យថា កម្មមវិិធីីអត្តតសញ្ញាា�ណកម្មមគ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររ មាន

transfer programme.

ឥទ្ធិិ�ពលវិិជ្ជមា
ជ នលើើកម្មមវិធី
ិ ថែ
ី ទាំ
ែ សុ
ំ ខ
ុ ភាពសម្រាា�ប់់គ្រួសា
�ួ រដែល
ែ មានបណ្ណណសមធម៌៌

This differential may be attributable to the equity cards

ប៉ុុ�ន្តែែ�ពុំំ�មានការបង្ហាា�ញច្្បាស់់ថា មានការសម្រេេ�ចបានបច្ច័័�យដទៃៃទៀៀត មុុន

provided to the IDPoor households to access or utilize

ពេេលដាក់់ឱ្យ្ អនុុវត្តតកម្មមវិធី
ិ ឧ
ី បត្ថថម្ភសា
ភ ច់់ប្រាា�ក់់ ក្នុុង
� អំំឡុង
ុ ពេល
េ ប្ររយុុទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ ជំំងឺកូ
ឺ ូ

healthcare services free of charge at public health facilities.

វីីដ-១៩ ឡើើយ។

The impacts on additional key welfare outcomes such as

ភាពខុុសប្លែែ�កគ្នាា�នេះះ� អាចកើើតឡើើង ដោយសារបណ្ណណសមធម៌៌ ដែែលត្រូូ�វបាន
ផ្តតល់់ឱ្្យគ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររ

children’s nutrition, vaccination rates, maternal health,

ដើើម្្បីីឱ្្យពួួកគេេអាចប្រើើ�ប្រាា�ស់់សេេវាថែែទាំំសុុខភាព

and student test scores supported by other programmes

ដោយមិិនគិិតថ្លៃៃ� នៅតាមមូូលដ្ឋាា�នសុុខាភិិបាលសាធារណៈៈនានា។ បច្ច័័�យ

(e.g., the cash transfer for pregnant women and children

លើើលទ្ធធផលសុុខមាលភាពសំំខាន់់ៗផ្្សេេងទៀៀត

ដូូចជាអាហារូូបត្ថថម្ភភរបស់់

under two years of age and the scholarship and school

កុុមារ អត្រាា�ចាក់់វ៉ាា�ក់់សាំំង សុុខភាពមាតា និិងពិិន្ទុុ�តេេស្តតរបស់់សិិស្្ស ដែែលបាន

feeding programme for poor students) were not assessed

ទទួួលការគាំំទ្ររពីីកម្មមវិិធីីផ្្សេេងទៀៀត

in this study due to data limitations.

(កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់ជូូនស្រី្តត��

មានផ្ទៃពោះ
ៃ� ះ និិងកុុមារអាយុុក្រោោ�ម ២ឆ្នាំំ�� និិងកម្មមវិិធីីអាហារូូបករណ៍៍ និិងកម្មមវិិធីី
ផ្តតល់់អាហារតាមសាលារៀៀនដោយប្រើើ�ប្រាា�ស់់កសិិផលក្នុុ�ងសហគមន៍៍) ពុំំ�
ត្រូូ�វបានវាយតម្លៃៃ�ក្នុុ�ងការសិិក្្សានេះះ�ឡើើយ ដោយសារតែែទិិន្ននន័័យមានកម្រិិ�ត។
4

៣. បច្ច័័�យសង្គគម-សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៃ�កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភ
សាាច់់ប្រា�ាក់់ជូូនគ្រួ�ួសាារក្រី�ីក្រ� និិងងាាយរងគ្រោះ��ះ�
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លប្រ�យុុទ្ធធនឹឹងជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩
ការសិិក្្សា

III. SOCIOECONOMIC IMPACTS OF THE
COVID-19 CASH TRANSFER PROGRAMME
FOR THE POOR AND VULNERABLE DURING
THE COVID-19

ដើើម្្បីីផ្ទៀៀ�ងផ្ទាា�ត់់លទ្ធធផលពីីពេេលមួួយទៅពេេលមួួយទៀៀត

A longitudinal study was conducted to evaluate the impacts

(longitudinal study) ត្រូូ�វបានធ្វើើ�ឡើើង ដើើម្្បីីវាយតម្លៃៃ�លើើបច្ច័័�យដែែល

of the COVID-19 cash transfer on households, based

កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់ជូូនគ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររ និិងងាយរងគ្រោះះ�� ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេេល

on selected human development and socioeconomic

ប្ររយុុទ្ធធនឹឹងជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ មានលើើគ្រួួ�សារនានា ផ្អែែ�កលើើសូូចនាករអភិិវឌ្្ឍន៍៍

indicators including healthcare, nutrition, education, and

មនុុស្្ស និិងសូូចនាករសង្គគម-សេេដ្ឋឋកិិច្ចចមួួយចំំនួួន ដូូចជាការថែែទាំំសុុខភាព

social inclusion, with the aim of contributing to monitoring

អាហារូូបត្ថថម្ភភ អប់់រំំ និិងបរិិយាបន្ននសង្គគមជាដើើម ក្នុុ�ងគោលបំំណងរួួមចំំណែែក
ដល់់ការពិិនិិត្្យតាមដាន

និិងវាយតម្លៃៃ�ការកែែសម្រួួ�លកម្មមវិិធីី

អន្តតរាគមន៍៍ឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់នាពេេលអនាគត។

and evaluation, programmatic adjustment, and the design

និិងការរៀៀបចំំ

of future cash transfer interventions.
The study took place over the course of seven months

ការសិិក្្សានេះះ� ធ្វើើ�ឡើើងក្នុុ�ងរយៈៈពេេល ៧ខែែ

and included three rounds of data collection with

និិងមានការចុះះ�ប្ររមូូលទិិន្ននន័័យ

sample households and relevant village chiefs between

ចំំនួួន ៣ជុំំ� ជាមួួយនឹឹងគ្រួួ�សារដែែលត្រូូ�វបានជ្រើើ�សរើើសធ្វើើ�ជាសំំណាក និិង

December 2020 and June 2021. The sample households

មេេភូូមិិពាក់់ព័័ន្ធធ ចន្លោះះ��ពីីខែែធ្នូូ� ឆ្នាំំ��២០២០ ដល់់ខែែមិិថុុនា ឆ្នាំំ��២០២១។ គ្រួួ�សារ

were chosen through random sampling, amounting to a

ដែែលស្ថិិ�តនៅក្នុុ�ងសំំណាកត្រូូ�វបានជ្រើើ�សរើើសដោយប្រើើ�ប្រាា�ស់់វិិធីីសាស្ត្ររ� តាម

total of 1,000 respondents in 50 villages (40 rural and 10

បែែបចៃៃដន្្យដែែលមានអ្ននកឆ្លើើ�យតបសរុុបចំំនួួន ១ 000 នាក់់ ក្នុុ�ងភូូមិិចំំនួួន ៥០

urban), of which 400 households were beneficiaries of

(ភូូមិិ ៤0 ជាភូូមិិនៅជនបទ និិងភូូមិិ ១០ ជាភូូមិិនៅតំំបន់់ប្ររជុំំ�ជន) ដែែលក្នុុ�ង

IDPoor social assistance and 600 households were non-

នោះះប្ររជាពលរដ្ឋឋចំំនួួន ៤00គ្រួួ�សារ ជាអ្ននកទទួួលផលពីីកម្មមវិិធីីជំំនួួយសង្គគម

beneficiaries. To evaluate the impacts of the COVID-19

សម្រាា�ប់់គ្រួួ�សារដែែលមានបណ្ណណក្រីី�ក្ររ ហើើយ ៦00គ្រួួ�សារ ទៀៀតមិិនមែែន

cash transfer programme, the propensity score matching

ជាអ្ននកទទួួលផលពីីកម្មមវិិធីីនេះះ�។ ដើើម្្បីីវាយតម្លៃៃ�លើើបច្ច័័�យនៃៃកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភ

method was once again used.

សាច់់ប្រា�ក់
ា ពិ
់ សេ
ិ េសនេះះ� វិិធីសា
ី ស្រ្តត�ផ្គូូរ� ផ្គគងដោយប្រើើ�ពិិន្ទុ�ុ ត្រូវ�ូ បានប្រើប្រា
ើ� �ស់
ា ម្ត
់ ង
ត ទៀៀត។

Key Findings

របកគំំហើើញសំំខាន់់ៗ

Almost all IDPoor cardholders in the sample have received

អ្ននកដែែលមានបណ្ណណក្រីី�ក្ររស្ទើើ�រតែែទាំំងអស់់ នៅក្នុុ�ងសំំណាកនេះះ� បានទទួួល

at least one cash transfer since June 2020. With the on-

សាច់់ប្រា�ក់
ា ឧ
់ បត្ថថម្ភយ៉ា
ភ ង
�ា ហោចណាស់់មួយ
ួ លើើក ចាប់់តាំង
ំ ពីីឆ្នាំ��ំ ២០២០ មក។

demand IDPoor process being implemented - which

ខណៈៈពេេ ល ដែែ ល ដំំ ណើើ រ ការអត្តត ស ញ្ញាា�ណ កម្មម គ្រួួ� សា រក្រីី�ក្ររតាមការស្នើើ�សុំំ�

allows households that have recently fallen into poverty to

កំំពុុងត្រូូ�វបានបន្តតអនុុវត្តត - ដែែលផ្តតល់់លទ្ធធភាពឱ្្យគ្រួួ�សារដែែលទើើបធ្លាា�ក់់ចូូល
ទៅក្នុុ�ងភាពក្រីី�ក្ររ

apply for financial assessment to determine their eligibility

អាចដាក់់ពាក្្យសុំំ�ការវាយតម្លៃៃ�លើើស្ថាា�នភាពជីីវភាព

for the cash transfer without waiting for the regular three-

របស់់ពួួកគេេ ក្នុុ�ងការកំំណត់់ពីីការបំំពេេញតាមលក្ខខខណ្ឌឌរបស់់គ្រួួ�សារទំាា�ងនោះះ

year poverty listing cycle - more IDPoor cardholders were

ដើើ ម្្ បីី អា ចទទួួ ល បានប្រាា�ក់់ ឧ បត្ថថ ម្ភភ ដោ យមិិ ន ចាំំ បា ច់់ រ ងចាំំ កា រវាយតម្លៃៃ� លើើ

added in each of the data collection rounds. The sample

ភាពក្រីី�ក្ររដែែលធ្វើើ�ជារៀៀងរាល់់ ៣ឆ្នាំំ��ម្តតង - អ្ននកមានបណ្ណណក្រីី�ក្ររជាច្រើើ�នទៀៀត

size of households receiving the cash transfer therefore

ត្រូូ�វបានបន្ថែែ�មសម្រាា�ប់់ជុំំ�ប្ររមូូលទិិន្ននន័័យនីីមួួយៗ។ ដូូច្នេះះ�� ទំំហំំសំណា
ំ
ករបស់់
គ្រួសា
�ួ រដែល
ែ ទទួួលបានប្រាា�ក់ឧ
់ បត្ថថម្ភបា
ភ នកើើនឡើើងពីី

៤00គ្រួសា
�ួ រ

increased from 400 households in the first round to 413

នៅក្នុុ�ងជុំំ�

households by the third round.

ទីី ១ ដល់់ ៤១៣ គ្រួួ�សារគិិតត្រឹឹ�មជុំំ�ទីី ៣។ ជាមធ្្យមគ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររ និិងងាយ

On average, each poor and vulnerable household received

រងគ្រោះះ��នីីមួួយៗទទួួលបានប្រាា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភប្ររមាណ ៥០ដុុល្លាា�រ ក្នុុ�ងមួួយខែែ។

around US$50 per month. Most recipients (92%) spent

អ្ននកទទួួលប្រាា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភភាគច្រើើ�ន (៩២%) យកប្រាា�ក់់ដែែលខ្លួួ�នទទួួលបាន

the cash received on food, followed by medicine (33%),

ទៅចំំណាយលើើស្្បៀៀងអាហារ បន្ទាា�ប់់មកលើើថ្នាំំ��សង្កូូ�វ (៣៣%), ចាយវាយ

household and utility expenses (17%), debt repayment

នៅក្នុុ�ងគ្រួួ�សារ និិងលើើសេេវាសាធារណៈៈ (១៧%), សងបំំណុុល (១១%),

(11%), and children’s education (10%) (Figure 1).

និិងការអប់់រំំរបស់់កូូន (១0%) (រូូបភាពទីី១)។
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រូបភាពទី១. ការចំណាយប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលទទួលបាន
េស���ង��រ

៩១.៨

���ំេពទ��

៣២.៦

�ប�ំៃថ� និងេស���រណៈ

១៦.៦

�រសងបំណ�ល

១១.២

�រអប់រ�របស់កូន

៩.៧

ែចកឱ���ច់�តិ

៣.៩

សេម��កបំ�ក់

៣.៨

សន��ំទុក

៣.៧

�ពឹត�ិ�រណ៍/ពិធីសង�ម ឬ�ស�

២.៩

េ�បើ��ស់ស��ប់�រ�បកប�ជីវកម�

២.៧

ទិញ ឬជួសជុលរបស់របរេ�បើ��ស់ក�ងផ�ះ

២.១

ស���រៈកសិ��ន

១.៧

េផ��ងេទៀត

០.៤
០.០

ការសិិក្្សានេះះ�បានរកឃើើញថា

១០.0

២០.០ ៣០.០ ៤០.០

មានអ្ននកទទួួលប្រាា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភរហូូតដល់់

៩៩%

៥០.០ ៦០.០ ៧០.០ ៨០.០ ៩០.០ ១០០.០

ពេេញចិិត្តតនឹឹងយន្តតការឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់នាពេេលបច្ចុុ�ប្្បន្នន

ហើើយ

៩២%

ចង់់បានសាច់់ប្រាា�ក់់ជាងការឧបត្ថថម្ភភប្ររភេេទផ្្សេេងទៀៀត។ ការរាយការណ៍៍ពីីបញ្ហាា�ដែែលកើើតមានឡើើងក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីនេះះ� មានការកើើនឡើើង ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេេលប្ររមូូល
ទិិន្ននន័័យទាំំង ៣ ជុំំ� បើើទោះះជាករណីីដែែលត្រូូ�វបានរាយការណ៍៍ភាគច្រើើ�នពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងពេេលដែែលត្រូូ�វចំំណាយ ដើើម្្បីីទទួួលសាច់់ប្រាា�ក់់ (៤៦ ករណីី) និិងរយៈៈពេេល
រង់់ចាំំនៅតាមសាខាវីីង ដើើម្្បីីបើើកសាច់់ប្រាា�ក់់ជាដើើម (៣២ ករណីី)។

លក�ណៈេយនឌ័រ និងកត�ាេយនឌ័រែដល�តូវ�ានយកមកេធ�ើការពិចារណា

ែផ�ក�ម�កបខណ��យតៃម�េលើ�ពេឆ�ើយតបចំេ�ះេយនឌ័រៃនកម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍សហ�ប��តិ �រសិក��េនះ
ក៏�នពិនិត��េលើ�ពខុសែប�ក���ៃនលទ�ផលែបងែចក�មេយនឌ័រ

និងលក�ណៈេយនឌ័រេ�ក��ង�គ��រផងែដរ។

�រសិក�
� េនះ �នរកេឃើញ� �គ��រ�ង ៧៥% ែដល�ត�វ�នអេង�ត �យ�រណ៍� �ស��
ី អ�កេធ��
ើ រសេ�មចចិត�
ចម��ងេលើ�រ�យ�យ�ប�ំៃថ�េ�ក��ង�គ��រ ែដលេនះក៏�អ���សេដៀង���នឹង�រសេ�មចចិត�េលើ�រ
�យ�យ��ក់ឧបត�ម�ែដលទទួល�នផងែដរ។ េ�ះ����ង�ក៏េ�យ �គ��រែដលេ��មភូមិែដលស�ិត
េ�តំបន់�បជុំជនេ�ចើនែត�នអ��េ�ប���ឡង់�ស�ី

ែដលេធ�ើ�រសេ�មចចិត�េលើ�រ�យ�យ�ប�ំៃថ�

និង�រេ�បើ-

��ស់��ក់ឧបត�ម�ែដលទទួល�នក��ងក�មិត�ប�ង។ �រសិក��េនះក៏ប���ញផងែដរ� ចំ�ច់�ត�វ�ន�រយក

ចិត�ទុក�ក់បែន�មេទៀតេលើ�គ��រ�កី�ក និង�យរងេ��ះែដល�ន�ស�ី�េម�គ��រ �ក់ព័ន�នឹង�រេ�បើ��ស់�កុម
��រ

េ��ះ�ពួកេគ�ក់បីដូច��នក�មិតៃន�រេ�បើ��ស់េស���ង��រ�ប�ង�គ��រ

�េម�គ��រ។
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ែដល�នបុរស

រូបភាពទី២. បច្ច័យនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាចប្រាក់

១

២

អ�កទទួលផលពីកម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ជូន�គ��រ�កី�ក

អ�កទទួលផលពីកម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ជូន�គ��រ�កី�ក

និង�យរងេ��ះ ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺកូវ�ដ-១៩

និង�យរងេ��ះ ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺ

េឆ�ើយ��ន��របរ�េ�គ�គប់��ន់

កូវ�ដ-១៩ �ន��ក់ស��ប់សន��ំខ�ះ

៣

៤

អ�កទទួលផលពីកម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ជូន�គ��រ�កី�ក

អ�កទទួលផលពីកម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ជូន�គ��រ�កី�ក

និង�យរងេ��ះ ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺកូវ�ដ-១៩

និង�យរងេ��ះ ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺកូវ�ដ-១៩

�នចំនួនតិចតួចែដលខ�ីបំណ�លបែន�ម

ចំនួនតិចតួចែដល�នកូន (�យុចេ���ះពី៦-៨ ���ំ)
េ�ះបង់�រសិក��

៥

៦

�ពខុស���ៃនស���តអ�ករក��ក់ចំណ�លរ�ង�កុមេ�លេ�

អ�កទទួលផលពីកម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ជូន�គ��រ�កី�ក និង�យ

�ពខុស��� េ�ជុំទី២ និងទី៣ៃន�រ�បមូលទិន�ន័យ។ េនះប���ញ�

�រេជឿ�ក់ខ�ស់េលើ�ជរ���ភិ�ល និងរដ��ល �ំង���ក់�តិ និង

ក��ង�រែស�ងរក�រ�រេធ�ើេឡើយ។

ត����ពៃន�រេផ�រ�ច់��ក់)

ទទួល��ក់ឧបត�ម� និង�កុមែដលមិនទទួល�ន��ក់ឧបត�ម�មិន�ន

រងេ��ះ ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺកូវ�ដ-១៩ �នសុទិដ�ិនិយម និង

កម�វ�ធីឧបត�ម��ច់��ក់ មិន�នេលើកទឹកចិត�ឱ��មនុស��ខ�ិល

���ក់េ��ម�តិ (ក��ងទិដ��ពៃន�ពេជឿ�ក់, �រែកលម�េស� និង
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Figure 1. Household spending of cash transfers
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The study found that as many as 99% of the recipients were satisfied with the current transfer mechanism, and 92%
preferred cash to other types of support. Reported issues with the programme increased during the three rounds of
data collection, although most reported cases were related to the time taken to receive the cash (46 cases) and the
waiting time at Wing branches to pick up the cash (32 cases).

Gender Dynamics and Considerations
Informed by the United Nations Development Programme’s gender sensitive assessment
framework, the study also looked into outcome differences by gender and gender dynamics in
households. It found that more than 75% of the surveyed households reported that women
are the main decision makers on daily household expenses, with a similar rate for
decisions on cash transfer spending. However, households in urban villages tended to have
a lower prevalence of women making decisions on daily expenses and use of the cash transfer.
The study also suggests that more attention is needed for women-headed poor and vulnerable
households when it comes to food group consumption, as they appeared to have lower levels
than those households that were headed by men.
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Figure 2. Impacts of the cash transfer programme on households

1

2

COVID-19 cash transfer recipients are more
likely to report having enough food to eat,
compared with non-recipients.

COVID-19 cash transfer recipients
are more likely to have cash savings.

3

4

COVID-19 cash transfer recipients are
less likely to take additional loans.

COVID-19 cash transfer recipients are
less likely to have their children
(aged 6-18 years old)
dropped out of school.

5

6

The income earner ratio difference between
COVID-19 cash transfer recipients and
non-recipients is not signiﬁcant based on
the second and third rounds of data
collection. This suggests that the cash
transfer programme is not encouraging
idleness by disincentivizing recipients
from ﬁnding employment.

COVID-19 cash transfer recipients have
signiﬁcantly higher positive perceptions of
national government and local authorities in
terms of their trustworthiness, improvement
of services, and cash transfer transparency.
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៤. បច្ច័័�យម៉ាា�ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៃ�កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភសាាច់់ប្រា�ាក់់
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លប្រ�យុុទ្ធធនឹឹងជំំងឺឺកូូវីីដ ១៩
ដើើម្្បីីវាយតម្លៃៃ�លើើបច្ច័័�យក្នុុ�ងកម្រិិ�តម៉ាា�ក្រូូ�សេេដ្ឋឋកិិច្ចចនៃៃកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់ ដូូចជាលើើកំំណើើន ផ.ស.ស. ការងារ និិងភាពក្រីី�ក្ររនៅកម្ពុុ�ជា, វិិធីីសាស្ត្ររ�ធ្វើើ�ត្រាា�ប់់
ស្ថាា�នភាពសេេដ្ឋឋកិិច្ចចទាំំងមូូល (economy-wide simulation approach) ត្រូូ�វបានប្រើើ�ប្រាា�ស់់។ គំំរូូនេះះ� ប្រើើ�ប្រាា�ស់់តារាងម៉ាា�ទ្រីី�សគណនេេយ្្យសង្គគម
ឆ្នាំំ��២០២០ របស់់កម្ពុុ�ជាជាគោល ដែែលនេះះ�ជាកំំណែែបច្ចុុ�ប្្បន្ននភាពនៃៃតារាងម៉ាា�ទ្រីី�សឆ្នាំំ��២០១៤ ដែែលត្រូូ�វបានរៀៀបចំំឡើើង ដើើម្្បីីវាយតម្លៃៃ�លើើបច្ច័័�យដែែលការ
វិិនិិយោគសាធារណៈៈមានលើើវិិស័័យដំំឡូូងមីីរបស់់ប្ររទេេសនេះះ�។

របកគំំហើើញសំំខាន់់ៗ
ការប្រើើ�ប្រាា�ស់់គំំរូូនេះះ� បានរកឃើើញថា
កម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេេល

កម�វ�ធីឧបត�ម�សាច់��ាក់ជូន�គួសារ�កី�ក និងងាយរងេ�គោះ
ក��ងអំឡ�ងេពល�បយុទ�នឹងជំងឺកូវ�ដ ១៩
មានការ�៉ាន់�បមាណថា

ប្ររយុុទ្ធធនឹឹងជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ បានជួួយពន្្យឺឺត

រួមចំែណកដល់កំេណើន

ការបាត់់បង់់ផលនៃៃការអភិិវឌ្្ឍដែែល
សម្រេេ�ចបាននៅក្នុុ�ងរយៈៈពេេលពីីរទសវត្្សរ៍៍
ចុុងក្រោោ�យ និិងបានជួួយជំំរុុញកំំណើើន

ផ.ស.ស.

$

�បមាណ

៧ ០.៥៥%

សេេដ្ឋឋកិិច្ចច កាត់់បន្ថថយភាពក្រីី�ក្ររ និិង
បង្កើើ�តការងារនៅតាមមូូលដ្ឋាា�ន

០.៤៥%

ក្នុុ�ងប្ររទេេសកម្ពុុ�ជា។
ជាពិិសេេសកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់ បាន

ក��ងឆ�ាំ ២០២០
ក��ងឆ�ាំ ២០២១

ផ្តតល់់នូូវចំំណូូលបន្ថែែ�ម ដល់់ក្រុុ�ម
គ្រួួ�សារដែែលរស់់នៅក្នុុ�ងភាពក្រីី�ក្ររ
ដូូចជា គ្រួួ�សារដែែលគ្មាា�នដីីកសិិករខ្នាា�តតូូច

កាត់បន�យ

គ្រួួ�សារដែែលមិិនធ្វើើ�ស្រែែ�ចំំការ និិងគ្រួួ�សារ

អ�តាគ�ានការងារេធ�ើ

ដែែលមានកម្រិិ�តអប់់រំំទាប។ រូូបទីី ៣

�បមាណ

បង្ហាា�ញពីីបច្ច័័�យគួួរឱ្្យកត់់សម្គាា�ល់់ ដែែល

៨ ០.៥៧%

កម្មមវិិធីីនេះះ�មាន លើើស្ថាា�នភាព
ម៉ាា�ក្រូូ�សេេដ្ឋឋកិិច្ចច។

០.៦២%

ក��ងឆ�ាំ ២០២០
ក��ងឆ�ាំ ២០២១

កាត់បន�យ

អ�តាៃនភាព�កី�ក

$

�បមាណ

៩ ២.៧%

៣.៤%

ក��ងឆ�ាំ ២០២០
ក��ងឆ�ាំ ២០២១

រូបភាពទី ៣. បច្ច័យដែលកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់មានមកលើស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
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IV. MACROECONOMIC IMPACTS OF THE COVID-19 CASH TRANSFER PROGRAMME
To assess the macroeconomic impacts of the cash transfer programme on GDP growth, employment, and poverty
in Cambodia, an economy-wide simulation approach was used. The model is based on Cambodia’s 2020 social
accounting matrix, which is an updated version of the 2014 matrix developed to assess the impacts of public investment
on the country’s cassava sector.

Key Findings
Modelling revealed that the
COVID-19 cash transfer
programme helped to slow

COVID-19 Cash Transfer Programme
is estimated to

the loss of development gains
achieved over the last two

contribute to

decades and to stimulate
economic growth, reduce
poverty, and create local

GDP growth

$

by

7 0.55%

employment in Cambodia.

0.45%

The cash transfers have, in
particular, augmented the
incomes of poverty-stricken

in 2020
in 2021

household groups such as
the landless, small farmers,
non-farm households, and

reduce

households with lower

unemployment rate

education levels. Figure
3 outlines the significant

by

8 0.57%

macroeconomic impacts
of the programme.

0.62%

in 2020
in 2021

reduce

poverty rate
by

$

9 2.7%

3.4%

in 2020
in 2021

Figure 3. Macroeconomic impacts of the cash transfer programme
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៥. អនុុសាាសន៍៍គោ�ោលនយោ�ោបាាយ
ផ្អែែ�កតាមរបកគំំហើើញនេះះ� អនុុសាសន៍៍គោលនយោបាយចំំនួួន ៦ ត្រូូ�វបានស្នើើ�ឡើើងដើើម្្បីីធ្វើើ�ឱ្្យប្ររសើើរនូូវកិិច្ចចគាំំពារសង្គគមដល់់គ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររ និិងងាយរងគ្រោះះ��៖
១. រាជរដ្ឋាា�ភិិបាលកម្ពុុ�ជា គួួរបន្តតអនុុវត្តតកម្មមវិិធីីឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រាា�ក់់ពិិសេេសនេះះ� យ៉ាា�ងហោចណាស់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេេលស្តាា�រសេេដ្ឋឋកិិច្ចចឡើើងវិិញពីីជំងឺ
ំ ឺ
កូូវីដ
ី -១៩ ដោយធ្វើកា
ើ� រពិិចារណាពីីលំហ
ំ សារពើើពន្ធដែ
ធ ល
ែ មាន ដោយថ្លឹឹ�ងថ្លែែ�ងធៀៀបជាមួួយនឹឹងអាទិិភាពដទៃៃទៀៀត។ កម្មមវិធី
ិ នេះ
ី �ះ បានបង្ហាាញ
� នូូវ
បច្ច័័យ
� គួួរឱ្យ្ កត់់សម្គា�ល់
ា ់ ជាពិិសេេសការការពារគ្រួសា
�ួ រក្រីី�ក្ររ និិងងាយរងគ្រោះ�ះ� ពីីការកើើនឡើើងបញ្ហាា�អសន្តិិ�សុខស្្បៀ
ុ
ៀង និិងភាពក្រីក្ររ
ី� ។
២. បើើទោះះជាដំំណើើរការអត្តតសញ្ញាា�ណកម្មមគ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររតាមការស្នើើ�សុំំ� កំំពុុងត្រូូ�វបានអនុុវត្តត ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេេលនៃៃការសិិក្្សានេះះ�ក៏៏ដោយ ក៏៏នីីតិិវិិធីី
ចុះះ�ឈ្មោះះ��គ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររ គួួរពន្លឿឿ�នបន្ថែែ�មទៀៀត ដើើម្្បីីធានាថាគ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររ និិងងាយរងគ្រោះះ�� ត្រូូ�វបានបញ្ចូូ�លទៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីនេះះ�បានកាន់់តែែ
ឆាប់់រហ័័ស។
៣.	គួួរមានកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹឹ�ងប្រែែ�ង ដើើម្្បីីកែែលម្អអយន្តតការកំំណត់់ក្រុុ�មគោលដៅរបស់់កម្មមវិិធីីនេះះ� ត្្បិិតលទ្ធធផលនៃៃការសិិក្្សាបង្ហាា�ញនូូវចំំណុុចខ្្សោយ
មួួយចំំនួួន ក្នុុ�ងដំំណើើរការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណក្រុុ�មគោលដៅរបស់់កម្មមវិិធីី។ ការសម្ររបសម្រួួ�លក្នុុ�ងចំំណោមតួួអង្គគពាក់់ព័័ន្ធធនានាដូូចជា
ក្ររសួួង-ស្ថាា�ប័័នពាក់់ព័័ន្ធធ ទីីភ្នាា�ក់់ងារអង្គគការសហប្ររជាជាតិិ អង្គគការសង្គគមស៊ីី�វិិលជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ មានសារៈៈសំំខាន់់ ដើើម្្បីីធានាឱ្្យមានបរិិយា
បន្ននកាន់់តែែប្ររសើើរ។ លើើសពីីនេះះ� គូូរពិិនិិត្្យលើើយន្តតការកំំណត់់ក្រុុ�មគោលដៅឡើើងវិិញ ដើើម្្បីីបង្កើើ�នភាពច្្បាស់់លាស់់ និិងកាត់់បន្ថថយភាព
អត្តតនោម័័តិិក្នុុ�ងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាា�ណគ្រួួ�សារក្រីី�ក្ររ និិងងាយរងគ្រោះះ��នៅតាមសហគមន៍៍។
៤.	គួួរមានការពិិនិិត្្យឡើើងវិិញអំំពីីមធ្្យោបាយអប់់រំំផ្្សព្វវផ្្សាយ
ឬនៅតាមភូូមិិអំំពីីកាលបរិិច្ឆេេ�ទបើើកផ្តតល់់សាច់់ប្រាា�ក់់

ដែែលមានសម្រាា�ប់់ជូូនដំំណឹឹងដល់់អ្ននកទទួួលសាច់់ប្រាា�ក់់

នៅកម្រិិ�តសហគមន៍៍

ហើើយល្អអបំំផុុតគួួរមានការកំំណត់់កាលវិិភាគសម្រាា�ប់់បើើកផ្តតល់់ប្រាា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភតែែម្តតង។

លើើសពីីនេះះ�គួួរមានការដាក់់ឱ្្យអនុុវត្តតនូូវយន្តតការជំំរុុញការចូូលរួួមរបស់់តួួអង្គគពាក់់ព័័ន្ធធ

ដើើម្្បីីឆ្លើើ�យតបចំំពោះះការរាយការណ៍៍

ឬការសាកសួួរ

នានា ក្នុុ�ងករណីីដែែលពុំំ�មានការទទួួលបានសាច់់ប្រាា�ក់់ ឬមានការទទួួលបានសាច់់ប្រាា�ក់់មិិនគ្ររប់់ចំំនួួនជាដើើម។
៥.	ចំាា�បាច់់ត្រូូ�វមានការបង្កើើ�នចំំណេះះ�ដឹឹងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងចំំណោមអ្ននកទទួួលបានប្រាា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភ

ជាពិិសេេសពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយអ្ននកផ្តតល់់

សេេវាហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានដោយផ្ទាា�ល់់អំំពីីប្រាា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភ (ឧទាហរណ៍៍ ចំំនួួនប្រាា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភ ថ្លៃៃ�សេេវាដែែលអ្ននកផ្តតល់់សេេវាក្នុុ�ងវិិស័័យ
ឯកជនអាចកាត់់យក ប្ររសិិនបើើមាន ការរក្្សាសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រាា�ប់់ប្រាា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភ/លេេខកូូដសម្រាា�ប់់ដកប្រាា�ក់់ ចុុងសន្លឹឹ�កដែែលបង្ហាា�ញពីីការ
ដកប្រាា�ក់់ ។ល។)។ ការវាយតម្លៃៃ�លើើការបំំពេេញការងាររបស់់អ្ននកផ្តតល់់សេេវា ក៏៏អាចមានប្ររយោជន៍៍ ដើើម្្បីីឱ្្យយន្តតការនេះះ� កាន់់តែែមានភាព
ប្ររសើើរផងដែែរ។
៦. ការផ្្សព្វវផ្្សាយព័័ត៌៌មាន និិងការបង្កើើ�នការយល់់ដឹឹងអំំពីីអត្ថថប្ររយោជន៍៍នៃៃបណ្ណណក្រីី�ក្ររ មានសារៈ�សំំខាន់់ណាស់់ ត្្បិិតការសិិក្្សានេះះ�បង្ហាា�ញថា
គ្រួួ�សារអាចមិិនដឹឹងពីីការទាញយកប្ររយោជន៍៍ឱ្្យបានពេេញលេេញពីីកម្មមវិិធីីអត្តតសញ្ញាា�ណកម្មមក្រីី�ក្ររ ដូូចជាការផ្តតល់់សេេវាថែែទាំំសុុខភាពដោយ
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V. POLICY RECOMMENDATIONS
Based on the findings, six policy recommendations are proposed to enhance social protection support for the poor
and vulnerable households:
i.

The Government is advised to extend the implementation of the cash transfer programme, at least during
the COVID-19 recovery period, considering available fiscal space weighed against other priorities.
The programme has shown significant impacts, especially in terms of protecting the poor and vulnerable
households from increased food insecurity and poverty.

ii. Although the ODIDPoor process was being implemented during the study, the IDPoor registration
procedure should be further expedited to ensure the poor and vulnerable households are more rapidly
included in the programme.
iii. Efforts should be made to improve the programme’s targeting mechanism, as the findings suggest
some weaknesses in the identification process. Coordination among stakeholders including relevant
ministries, United Nations agencies, and international and national civil society organizations is important
for ensuring greater inclusion. It is also recommended to review the targeting mechanism to increase its
robustness and minimize subjectivity in the identification of the poor and vulnerable households at the
community level.
iv. The available communication channels to inform cash recipients at the community or village level of
cash release dates should be reviewed, and a fixed cash transfer schedule should ideally be set up.
Furthermore, a stakeholder engagement mechanism should be put in place to support reports or inquiries
in the case of cash either not being received or only being partially received.
v. Financial literacy needs to be raised among cash recipients, particularly when it comes to the relationship
with financial service providers and direct information on cash transfers (e.g., transfer amount, possible
fees deducted by the service provider if applicable, transfer/code security, withdrawal receipts, etc.). An
assessment of service provider performance could also be useful to improve the mechanism.
vi. Finally, it would be helpful to disseminate information and improve understanding regarding the benefits
of the IDPoor cards as the study suggests households may not be aware of, nor have taken full advantage
of the IDPoor programme, such as its provision of free healthcare.
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