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With a purpose to support the livelihood of
factory workers and vulnerable households
affected by the 20 February Community
incident, the

Royal Government of

Cambodia has implemented a relief
program called the “Post Lockdown Cash
Transfer” or “20th February Cash Transfer
Program” since June 2021. This program
provides a direct cash disbursement to
factory workers and impacted households
who do not hold IDPoor cards. This study
is to assess the performance of the program
by interviewing 103 beneficiary factory
workers and 308 beneficiary households,
and to provide recommendations to
improve the program in the future.
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To assess the performance of the 20 February Cash Transfer Program, 103 factory workers and 308 households
who received the transfer were sought for feedback through a telephone survey in July 2021.
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ង
ំ គន្៉ះ ម្រត្ូវ

បាន្គម្រជើសគរសព
គី ខ្ត្តចំន្ួន្ ១២ ផ្ដ្លាន្ក្នុងបញ្ជ ី គ្ម៉ះអត្ថោហក្
ើ
របស់ សាថប័ន្អន្ុវត្តក្ម្មវធ
ិ ។
ី

1

The outbreak of COVID-19 in the community since late
February 2021, also referred to as the 20 February
Community Incident, has brought a far-reaching impact to
Cambodia although the country had successfully contained
the spread for more than a year since the first discovered
case in December 2019. From March 2021, the Royal
Government of Cambodia imposed lockdown measures
in the capital city and some cities in other provinces to
control the spread. From 15th April to 6th May 2021, largescale lockdowns were introduced as daily cases and deaths
kept increasing exponentially.
The large-scale lockdowns were quite strict and long which
led to business suspensions, factories closures and job
losses, especially for factory workers, micro and small
street vendors and other households suffering financial
difficulties. Recognizing the need to address the negative
effects from these large-scale lockdowns and restrictions,
and to support households with financial difficulties for
those members who contracted COVID-19, or deceased
from COVID-19, another cash transfer program besides the
existing one was initiated, known as the “20 February Cash
Transfer Program”. This program provided a one-off direct
cash transfer to factory workers and households located in
lockdown areas or whose members were infected by or
deceased of COVID-19.
To ensure that this program provided satisfactory results, an
assessment on its performance was conducted using a
quantitative method. A survey of a sample of the program
beneficiaries was conducted in July 2021, comprising of
telephonic interviews of 103 factory workers and 308
households. These beneficiaries resided in twelve
provinces1 and were randomly selected from the
administrative records of the program beneficiary lists
provided by responsible ministries.

រួមមាន ខេត្តកំពង់ឆ្នំង កំពង់ស្ពឺ កំពង់ធំ កំពត្ កណ្ត
ត ល ភ្នំខពញ ព្រពវែង ខោធិ៍សាត្់ រពះស្ីហនុ សាាយខរៀង តាវកែ និងខេត្តវកប

1

These provinces included Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Phnom Penh, Prey Veng, Pursat, Preah Sihanouk, Svay Rieng,
Takeo, and Kep provinces.
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ការវាយត្នម្ៃម្រត្ូវបាន្ផ្បងផ្ចក្ជា ៣ ដ្ំណាក្់កាល។ ដ្ំណាក្់កាលទ១
ី
ឬគៅថា “ ាំណារ់កាលធ្ម្មតា” ជាអំ

ុងគពលក្នុងសាថន្ភាពធម្មតា

ំងឺក្ូវដ្-១៩
ម្ុន្គពលាន្ការរក្ោលដាលនន្ជ
គឺគៅម្ុន្ ផ្ខ្ម្នា
ំ ០២០។
ី
ី
ី ឆ្ន២
ដ្ំ ណា ក្់ កា លទី ២

រុ ម្ភៈ ”

ឬ

“ ាំ ណា រ់ កា លម្ុ ន ព្េឹ តតិ កា រណ៍

២០

គឺក្ំណត្់ពីផ្ខ្ម្នា
ឆ្ន២
ំ ០២០ ដ្ល់ ផ្ខ្ម្នា
ឆ្ន២
ំ ០២១
ី
ី

ផ្ត្ម្ន្
ន្់ាន្ការឆៃង
ឺ ូវដ្-១៩
ី
ិ
ុងគពលាន្ការឆៃងជំងក្
ំ
ចូលក្នុងសហគម្ន្៍។ ដ្ណា
ក្់កាលទី៣ ឬ “ ាំណារ់កាលពព្កាយព្េឺ
ផ្ដ្លជាអំ

តតិការណ៍ ២០ រុម្ភៈ ” គអ
នន្ជំងឺក្ូវដ្ី
ឺ ំ ុងគពលផ្ដ្លាន្ការរក្ោលដាល
ី
១៩ ក្នុងសហគម្ន្៍ ផ្ដ្លវធាន្ការប
ិ
ិទខ្ទបម្រ់ ទង់ម្រ

យធំ ម្រត្ូវបាន្អន្ុ

វត្ត ន្ិងវធាន្ការអន្ត
ោគម្ន្៍គនសងៗ ម្រត្ូវបាន្ដាក្់គចញគដាយោជរដាឋភបា
ិ
ិ
ល។ ដ្ំ ណា ក្់កា លទី ៣ គន្៉ះ ាន្រយៈគពលពី គដ្ើ ម្ ផ្ខ្ម្ីនា ដ្ល់ ផ្ខ្ក្

Three reference periods were defined to construct a basis
of the assessment. The first period captures a normal
situation before the COVID-19 outbreak in the community
which was before March 2020, captioned as the ‘normal’ period.
The second one spans from March 2020 to March 2021
where the impact of the 20 February Community Incident
was yet to occur, captioned as ‘before 20Feb’ period; and
the third one covers up to July 2021 where the impact of the
event had already struck the country and multiple coping
measures were implemented, including lockdowns and the
transfer program. This period is defined as ‘after 20Feb’ period.
The cut-off period in July 2021 was because of the study
period.

ក្ា ដា ឆ្ន២
ំ ០២១ ផ្ដ្លជាគពលនន្ការចាប់គនតើម្ចុ៉ះម្របម្ូលទិន្នន្យ
័ ។

ំ
ម្រកាបទី១៖ ដ្ណា
ក្់កាល សម្រាប់គធវើការវាយត្នម្ៃ
Figure 1. Assessment reference period

រម្មររពរាខចព្រ ខ លភារពព្ចើនរស់ពៅ រាជធានីភ្នាំពេញ ម្ិនបានពធ្វើការជាពព្ចើនម្ងៃ រិតេី ខែម្ីនា ល់ ខែររកដា ឆ្២
នាំ ០២១។
ចាំខណរ ព្រួសារម្នការលាំបារខផនរជីវភាេ រ៏បានរាយការណ៍ថា បានជួបញ្ហនហិរញ្ញវតថុផខខ រ រនុខអាំឡខ
ុ ពេលបិទ្ែទប់ពនះ ។

Factory workers in the study areas, mostly from Phnom Penh, experienced days off work
during March-July 2021; households also reported to have financial difficulty during this period.

ក្ម្មក្រគោងចម្រក្

ន្ង
ិ ម្រគួសារផ្ដ្លម្រត្ូវបាន្សាភសភាគគម្រចន្
ើ រស់គៅ

ោជធាន្ីភគនំ ពញ ទទួលរងឥទធិពលពីការដាក្់គចញន្ូវវធាន្ការប
ិ
ិទខ្ទប់
ជាពិគសសពីផ្ខ្ម្នា
ំ ០២១។ គសទើរផ្ត្ពាក្់ក្ណា
ត ល
ី ដ្ល់ក្ក្ាដា ឆ្ន២
នន្ក្ម្មក្ រគោងចម្រក្ (៤៨%) ម្ន្
ិ បាន្គធវើ កា រជាម្ធយម្ពី៤ គៅ ៧នថង
ក្នុ ងម្ួយ ផ្ខ្ ចំ ផ្ណក្ ៣១% គទៀត្ម្ិន្ បាន្គធវើ កា រពី ៨ គៅ ១៤នថង
ក្នុ ងម្ួ យ ផ្ខ្។ គដាយផ្

ក្ ៣២% នន្ម្រគួ សា រាន្ការលំ បាក្

ផ្ននក្ជីវភាពផ្ដ្លរងនលប៉ះពាល់ ម្ន្
ិ បាន្គធវកា
ើ រជាម្ធយម្ព៤
ី គៅ ៧នថង
ក្នុងម្ួយផ្ខ្ រឯ
ន យផ្ខ្។
ី ៥៤% គទៀត្ម្ន្
ិ បាន្គធវើការពី១ គៅ ៣នថងក្ុ ងម្ួ

Most of factory workers and households interviewed were
from Phnom Penh where lockdown measures were
implemented, especially during March-July 2021. Because
of this reason, almost half of factory workers (48%)
were off work for 4-7 days on average during the lockdown
period, and the other one third (31%) experienced around
8-14 days. A shorter off-work period was observed among
households. Unlike factory workers, only around one third
of households (32%) were off work for 4-7 days, whereas
the other half (54%) were off around 1-3 days.

ិ ឧ
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ការដាក្់គចញន្ូ វវធាន្ការប
ិ
ិទខ្ទប់ ន្ិងការផ្អអក្ដ្ំគណើរការនន្ធុ រក្ិចច

Again, lockdown measures and workplace suspension due to
infected cases were among main reasons for these days off.

ក្ម្មក្រគោងចម្រក្ផ្ដ្លបាន្បាត្់បង់ការងាររយៈគពលយូ រ

Those experiencing a longer off work period were either
temporarily unemployed or infected by COVID-19.
These later groups had faced a more daunting situation than
the earlier ones, especially on income. They experienced
either a marked drop of incomes compared to the previous
period or a total loss of income, adding pressure both
economically and mentally. One respondent reported suffering
from depression and was suicidal due to a lack of income
to repay debts and to support their children and the family.

ជាគហត្ុនលចម្បងនន្ការអាក្់ខាន្ម្ន្
ិ បាន្គធវើការគន្៉ះ។

បាន្កាៃ យជាន្ិក្ ម្មជ ន្បគណា
ត ៉ះអាសន្ន

ភាគគម្រចើន្

ឬបាន្ឆៃង ជំ ងឺក្ូ វដ្-១៩។
ី

ពួ ក្ ោត្់ សថិ ត្ ក្នុ ងសាថ ន្ភាពរងគម្រោ៉ះធង ន្់ធង រ ជាពិ គសសគលើ ប ញ្ា

ម្របាក្់ចំណូល គបើគម្របៀបគធៀបន្ឹងដ្ំណាក្់កាលម្ុន្ម្រពឹត្តិការណ៍ ២០ ក្ុម្ភៈ
ផ្ដ្លការណ៍គន្៉ះបាន្បគងាើត្ជាសាពធ

ង
ំ ផ្ននក្គសដ្ឋក្ច
ិ ច ន្ង
ិ នៃូវចិត្ត។

ម្ួយនាក្់ក្ុ នងចំគណាម្ពួក្ោត្់បាន្ោយការណ៍ពីបញ្ាគស្តសតសធងន្ធ
់ ងរ
ន្ិ ង ាន្បំ ណ ងគធវើ អ ត្ត ឃា ត្

គដាយសារការធាៃ ក្់ ចុ៉ះ នន្ចំ ណូ ល

សម្រាប់ការសងបំណុល សម្រាប់នគត្ន
់ គងក្
់ ូន្ៗ ន្ង
ិ ម្រគួសារ។
ម្រកាបទី៣៖ ចំន្ួន្នថងម្ិន្បាន្គធវើការជាម្ធយម្ក្នុងម្ួយផ្ខ្ របស់ម្រគួសារ ពីផ្ខ្

ម្រកាបទី២៖ ចំន្ួន្នថងម្ិន្បាន្គធវើការជាម្ធយម្ក្នុងម្ួយផ្ខ្ របស់ក្ម្មក្រគោងចម្រក្ ពី
ផ្ខ្ម្ីនា ដ្ល់ក្ក្ាដា ឆ្ន២
ំ ០២១ Figure 3. Factory worker's average

ម្ីនា ដ្ល់ក្ក្ាដា ឆ្ន២
ំ ០២១ Figure 2. Household's average days

days without work per month during March-July 2021

without work per month during March-July 2021

ចាំណូលព្បចាំខែ របស់រម្មររពរាខចព្របានងយចុះ ៣៥% រើឯចាំណូលព្រួសារខ លម្នការលាំបារខផនរជីវភាេបានងយចុះ
៤៨% ពបើពព្បៀបពធ្ៀបនឹខ ណា
ាំ
រ់កាលម្ុនព្េឹតតិការណ៍ ២០ រុម្ភៈ។
Monthly incomes of factory workers and households were further slashed due to the impact of the 20 February
incident, respectively by 35% and 48% from the levels during the COVID -19 period but before the event.
ចំណូលរបស់ ក្ម្មក្រគោងចម្រក្ ន្ិងម្រគួសារាន្ការលំ បាក្ផ្ននក្ជវី ភាព
បាន្ថយចុ៉ះ ចាប់ តាំ ង ពី ា ន្ការរ ក្
ី -១៩។
ី ោលដាលនន្ជំ ងឺ ក្ូ វ ដ្

ក្នុ ងដ្ំ ណា ក្់ កា លទី២ ម្ុន្ម្រពឹត្តិការណ៍ ២០ ក្ុម្ភៈ ក្ម្មក្រគោងចម្រក្
អាចរក្ចំ ណូ លបាន្ជាម្ធយម្ ២៥៤ ដ្ុ ល្លៃ រអាគម្រ ក្
ិ ក្នុ ងម្ួ យ ផ្ខ្
ផ្ដ្លចំ ន្ួ ន្ គន្៉ះបាន្ធាៃ ក្់ ចុ៉ះ ម្របាណជា ៧ % គបើ គម្របៀបគធៀប

ន្ឹ ង ចំ ណូ ល ក្នុ ងដ្ំ ណា ក្់ កា លធម្ម តា (២៧២ដ្ុ ល្លៃ រអាគម្រ ក្
ិ )។

ចំណូលគន្៉ះបាន្បន្តធាៃក្់ចុ៉ះ ៣៥% គទៀត្ គគឺ ៅសល់ ម្របាណ ១៦៤

ដ្ុល្លៃរអាគម្រក្
តិ រណ៍ ២០ ក្ុ ម្ភៈ។
ិ ជាម្ធយម្ ក្នុងដ្ំណាក្់កាលគម្រកាយម្រពត្
ឹ កា
ការធាៃ ក្់ចុ៉ះ យ ងគំ ហុក្ នន្ម្របាក្់ចំ ណូ លគន្៉ះ
អន្ុវត្តវធាន្ការប
ិ
ិទខ្ទប់ ម្រពម្

បណា
ត លម្ក្ពីកា រ

Incomes of both factory workers and households have been
on a declining trend since the COVID-19 outbreak.
During the first year of the outbreak, which was in around
2020 or before the 20 February incident, factory workers
could earn an average monthly income of $254, already
a decrease of 7% against that during the normal period.
This incident exacerbated the situation, slashing their income
level further by 35% to $164. A decline in over-time work,
amplified by lockdown measures or temporarily factory
closure due to infected cases as reflected by an increase in the
number of days off, explained this sharp drop.

ង
ំ ការបិទគោងចម្រក្ជាបគណា
ត ៉ះអាសន្ន

ផ្ដ្លគធវឱ្
ើ យាន្ការធាៃក្់ចុ៉ះនន្ការគធវកា
ើ រផ្ថម្គាងរបស់ក្ម្មក្រ។

ិ ឧ
ការវាយត្ព្មៃលទ្ធផលព្នការអនុែត្តកមម ែធ
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ម្រគួសារផ្ដ្លម្ន្
ិ ាន្បណណសម្ធម្៌ ន្ិងម្របក្បការងារគម្រៅម្របព័ន្ធ ក្៏បាន្ម្របឈម្ន្ឹងបញ្ាម្រសគដ្ៀងោនគន្៉ះផ្ដ្រ។ ចំណូលជាម្ធយម្របស់ម្រគួសារ
បាន្ធាៃ ក្់ ចុ៉ះ ពី ៣៣៤ ដ្ុ ល្លៃ រអាគម្រ ក្
ិ ក្នុ ងដ្ំ ណា ក្់ កា លម្ុ ន្ ម្រពឹ ត្តិ កា រណ៍ ២០ ក្ុ ម្ភៈ ដ្ល់ ១៧២ ដ្ុ ល្លៃ រអាគម្រ ក្
ិ ក្នុ ងដ្ំ ណា ក្់ កា ល

គម្រកាយម្រពត្
ឹ តិការណ៍ ២០ ក្ុម្ភៈ។ ក្នុងដ្ំណាក្់កាលធម្មតា ចំណូលជាម្ធយម្របស់ម្រគួសារ គឺ ៤០៤ ដ្ុល្លៃរអាគម្រក្
ិ ក្នុងម្ួយផ្ខ្។ ជាការក្ត្់សាគល់
ម្របាណ ៤៦% នន្ម្រគួ សា រពឹ ង ផ្នអ ក្ ខាៃំង គលើ ម្របាក្់ចំ ណូ លម្របចាំនថង ន្ិ ង ការលក្់ដ្ូ រ បន្តិ ច បន្តួ ច។ ចំ ណូ លចម្បង

ំង គន្៉ះ បាន្ទទួ ល រងន្ូ វ

នលប៉ះពាល់ យងខាៃំងពីការអន្ុ វត្តវធាន្ការប
ិ
ិទខ្ទប់។

Households, almost all of which did not hold an IDPoor card who work in the informal sector of the economy,
also shared a similar situation. Their income level was halved to $172 by the incident, fr om $334 in the first year
of the outbreak. In the normal period, the average income was higher at $404 per month. Almost half (46%) of households
relied on daily wages and petty trade as their primary income sources which were hit hard in times of lockdown measures.

ម្រកាបទី៤៖ ការផ្ម្របម្របួល នន្ចំណូលរបស់ក្ម្មក្រគោងចម្រក្ ន្ិងម្រគួសារ ក្នុងដ្ំណាក្់កាល ង
ំ បី

Figure 4. Changes in incomes during the three reference periods

ិ ឧ
ការវាយត្ព្មៃលទ្ធផលព្នការអនុែត្តកមម ែធ
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រម្មរ រពរាខចព្រទាំ ខអស់ បា នទ្ទ្ួ ល ព្បារ់ ឧបតថ ម្ភព្តឹ ម្ ព្តូ វ និខ ព្រប់ ចាំនួន ចាំ ខណរព្រួ សា រម្នការលាំ បា រខផន រ ជី វ ភាេ ពសទើ រ ខតទាំ ខ អស់
(៩៣%) រ៏ បានទ្ទ្ួ ល ព្បារ់ឧបតថ ម្ភព្តឹ ម្ ព្តូ វ និខ ព្រប់ ចាំនួន ខ រ។

All factory workers received the transfer in the right amount, as also did almost all households (93%).
ក្ម្ម ក្ រគោងច ម្រក្ ភាគ គម្រចើ ន្ ( ៩៦%) បាន្ ទទួ លម្របាក្់ ឧ ប ត្ត ម្ភ

ម្រកាបទី៥៖ ម្របាក្់ឧបត្តម្ភផ្ដ្លអត្ថោហក្បាន្ទទួល (គិត្ជាគរៀល)

ក្នុ ងផ្ខ្ម្ិថុ នា ឆ្ន ំ២ ០២១ ចំ ផ្ណក្ក្ម្ម ក្ រ ៤%គទៀត្ ទទួ ល បាន្

Figure 5: Pattern of cash transfer receipt,
by beneficiary groups and amount (in riels)

ក្នុ ងផ្ខ្ក្ក្ា ដា ឆ្ន ំ២ ០២១។ ពួក្ោត្់ទទួលបាន្ម្របាក្់ឧបត្តម្ភម្រត្ឹម្ម្រត្ូវ
ន្ិ ង ម្រគប់ចំ ន្ួ ន្ ផ្ដ្លាន្ចំ ន្ួ ន្ ១៦ម្ុឺន្ គរៀល ន្ិ ង គសមើ ន្ឹ ង ១៦% នន្
ម្របាក្់ចំណូលរបស់ ពួក្ោត្់

ំងឺក្ូវដ្-១៩
ម្ុន្ការរក្ោលដាលនន្ជ
ី
ី

ក្នុងម្រពឹត្តិការណ៍ ២០ ក្ុម្ភៈ គក្ើត្គ
គ

គគសគងាត្
ើង។ យងណាម្ញ
ិ

ញ
ើ ាន្ភាពខ្ុ សោនបន្តច
ិ បន្តួច ក្នុងចំគណាម្ម្រគួសារ ផ្ដ្លម្របាណ

ពរី ភាគបី បាន្ទទួលម្របាក្់ឧបត្ថម្ភគន្៉ះគៅក្នុងផ្ខ្ម្ថ
ិ ុនា ន្ង
ិ ម្ួយភាគបី
នន្ម្រគួ សារគនសងគទៀត្បាន្ទទួល ម្របាក្់ឧ បត្ថ ម្ភ គៅក្នុងផ្ខ្ក្ក្ាដា ។
ម្រគួសារគសទើរផ្ត្
ន្ិ ង ម្រត្ឹ ម្ ម្រត្ូ វ

ង
ំ អស់ (៩៣%) បាន្ទទួលម្របាក្់ឧបត្ថម្ភម្រគប់ម្រោន្់
គដាយផ្នអ ក្ គលើ កា រគម្របៀបគធៀបរវាងចំ ន្ួ ន្ ផ្ដ្លបាន្

ោយការណ៍ តាម្រយៈការសទ ង់ ម្ ត្ិ

ន្ិ ង ការសិ ក្ាគណនាគដាយ

គម្របើ ម្របាស់ ចំ ន្ួ ន្ សាជិ ក្ ម្រគួ សា រ។ ចំ ន្ួ ន្ ទឹ ក្ ម្របាក្់ គន្៉ះ ាន្ចាប់ពី

១៥៦ ០០០ គរៀល រហូត្ដ្ល់ ៧៦០ ០០០ គរៀល ក្នុងម្ួយម្រគួសារ
2

អាម្រស័យគលើទំហម្រំ គួសារ ន្ិងសាថន្ភាពនន្ការទទួលរងនលប៉ះពាល់ ។
គន្៉ះាន្ន្័យថា ៧% គនសងគទៀត្នន្ម្រគួសារ ទទួលបាន្ចំន្ួន្ទឹក្ម្របាក្់
ខ្ុ សោន

ផ្ដ្លពួក្ោត្់គួរទទួលបាន្គដាយផ្នអក្គលើចំន្ួន្សាជិក្

ម្រគួសារផ្ដ្លបាន្ោយការណ៍គៅក្នុងការសទងម្
់ ត្ិ។ គ
គគសគងាត្គ

៉ះជាយងគន្៉ះក្តី

ើញគៅាន្ភាពខ្ុសោនត្ិចត្ួច (ម្របផ្ហល ១%) គលើទំហំ

ទក្
ឹ ម្របាក្់ផ្ដ្លពួក្ោត្់គួរទទួលបាន្។ ាន្ម្ូលគហត្ុចំន្ួន្២ ផ្ដ្ល
ពន្យល់ពីភា ពខ្ុ សោន គន្៉ះ គឺ ៖ កា របងគ ត្ ់ នន្ចំ ន្ួ ន្ ម្របាក្់ ឧ ប ត្ថ ម្ភ
គៅក្ផ្ន្ៃ ង ដ្ក្ម្របាក្់

ន្ិ ង ភាពខ្ុ សោន នន្ចំ ន្ួ ន្ សាជិ ក្ ម្រគួ សា រ

ផ្ដ្លបាន្ោយការណ៍ក្នុងអំ
ការសទងម្
់ ត្ិគន្៉ះ។

2

ុងគពលក្ំណត្់អត្តសញ្ញណ

ន្ិងក្នុង

គយងគលើគសចក្តីសគម្រម្ចរបស់ម្រក្សួ ងគសដ្ឋក្ិចច ន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ គលខ្០២៣ ស.ហ.វ ចុ៉ះនថងទី១៣

ផ្ខ្ឧសភា ឆ្ន២
ំ ០២១ សតីពី "យន្តការ ន្ិង

ំ ួយសងគម្ជាសាច់ម្របាក្់
ន្ីត្ិវធ
ិ ី នន្ការអន្ុវត្តក្ម្មវធ
ិ ី ជន្

គម្រកាយគពលបិទខ្ទប់ សម្រាប់ម្របជាពលរដ្ឋ ន្ិងម្រគួសារម្របជាពលរដ្ឋាន្ការលំ បាក្ផ្ននក្ជីវភាព,

ម្របជាពលរដ្ឋ ន្ិងម្រគួសារម្របជាពលរដ្ឋផ្ដ្លាន្អនក្ឆៃងជំងឺក្ូវដ្-១៩
ន្ិងាន្ការលំ បាក្ផ្ននក្ជីវភាព
ី

Most factory workers (96%) received the cash
transfer in June 2021, while the remaining 4% in
July 2021. All of them receiving the right amount of
160,000 riels, accounted for 16% of their incomes prior
to the 20 February incident. A slightly different pattern
was observed among households. While around two
thirds received the transfer in June, the other one third
of households received it in July.
Almost all households (93%) received the transfer in the
right amount, based on comparison between the amount
reported in the survey and that calculated by the study
using the number of household members. This amount
ranged from 156,000 riels per household to 760,000 riels
depending on household size and affecting situations.2
This means that the other 7% of households got a
different amount that was supposed to be calculated
based on the number of household members reported in
the survey. The discrepancy was, however, marginal at
around 1% against the amount they were supposed to
receive. Two reasons explain this discrepancy: a
rounding of the cash transfer amount at withdrawal
sites, and a difference in the number of household members
reported during the assessment by the 20 February Cash
Transfer Program and that by the survey.
2

Based on the Ministry of Economy and Finance decision #023
Sor.Hor.Vor dated 13 May 2021 on “Implementing Mechanism
and Procedures of the 20 February Cash Transfer Program” (Original
version is in Khmer language).

ន្ិងម្រគួសារម្របជាពលរដ្ឋផ្ដ្លាន្អនក្សាៃប់គដាយសារជំងឺក្ូវដ្-១៩
ក្នុងម្រពឹត្ិ កា
ត រណ៍ ២០ ក្ុម្ភៈ ២០២១"
ី
(ក្ំផ្ណគដ្ើម្ជាភាសាផ្ខ្មរ)។

ិ ឧ
ការវាយត្ព្មៃលទ្ធផលព្នការអនុែត្តកមម ែធ
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រម្មររពរាខចព្រ និខព្រួសារខ លម្នការលាំបារខផនរជីវភាេបានពព្បើព្បាស់ព្បារ់ឧបតថម្ភខ លេួរោត់ទ្ទ្ួលបាន ព្សព ៀខៗោ្ន
ខ លភារពព្ចើន រឺចាំណាយពៅពលើអាហារ និខការពព្បើព្បាស់ព្បចាំម្ងៃ

Both factory workers and beneficiary households had a similar pattern of allocation
of 20 February cash transfer, which is mainly on food and utilities.

គយងតាម្ការសិក្ា ក្ម្មក្រគោងចម្រក្ ន្ង
ត ល គៅគលើ
ិ ម្រគួសារផ្ដ្លាន្ការលំ បាក្ផ្ននក្ជីវភាព បាន្គម្របើម្របាស់ ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភម្របផ្ហលពាក្់ក្ណា
អាហារ ន្ិងម្ួយចំន្ួន្គទៀត្ម្របាណ ២៥%-២៦% គៅគលើការគម្របើម្របាស់ម្របចាំនថង (រួម្
គលើការសងបំណុល។ ម្រគួសារបាន្គម្របើម្របាស់ ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភខ្ពស់ជាងគៅគលើការផ្ថ

ង
ំ នថៃជួលនទ៉ះ នថៃទឹក្ ន្ិងអគគីសន្ី) រឯ
ី ៦% គទៀត្គៅ

ស
ំ ុ ខ្ភាព ាន្រហូត្ដ្ល់ ៧% នន្ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភ គធៀបន្ឹង

១% បុគណា
ណ ៉ះសម្រាប់ក្ម្មក្រគោងចម្រក្។ នទុយគៅវញ
ិ ក្ម្មក្រគោងចម្រក្បាន្គម្របម្រើ បាស់ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភខ្ពស់ជាង (៩%នន្ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភ) គៅគលើការគនញើ
ម្របាក្់គៅម្រក្ុម្ម្រគួសាររបស់ពួក្ោត្់គៅឯម្រសុក្ក្ំគណើត្។

Factory workers and households in the study spent around half of the cash transfer on foods, some 25-26% on utilities
(including rent, water and electricity bills), and the other 6% on debt repayment. As households have higher
demands on health care, their expenditure accounted for 7% of the cash transfer, compared to only 1% in case of
factory workers. An opposite situation occurs in the case of remittances. Factory workers, whose family members
are at hometown, spent around 9% on remittance which was markedly higher than that of households.

ម្រកាបទី៦៖ ការគម្របើម្របាស់ម្របាក្់ឧបត្ថម្រភ បស់ក្ម្មក្រគោងចម្រក្

Figure 6: Factory worker's allocation of the 20
February cash transfer

ម្រកាបទី៧៖ ការគម្របើម្របាស់ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភរបស់ម្រគសា
ួ រ

Figure 7: Household's allocation of the 20 February
cash transfer

ិ ឧ
ការវាយត្ព្មៃលទ្ធផលព្នការអនុែត្តកមម ែធ
ី បត្ថមភសាច់រាក់ខរកាយខពលបិទ្េទប់ - ស្ខងេបខោលនខោាយ
An Assessment of 20 February Cash Transfer Program – Policy Brief

6

រម្ម វិ ធ្ី ឧ បតថ ម្ភ សា ច់ ព្បារ់ ពព្កាយពេលបិ ទ្ ែទ ប់ ជា រម្ម វិ ធ្ី ម្ួ យ ខ លអតថ ោ ហរភារពព្ចើ ន យល់ ព

ើ ញ ថាម្នព្បពោជន៍ ,

ព្បព្េឹ តត ពៅពដាយយុ តតិ ធ្ ម្៌ និ ខ ទន់ ពេលពវលា។

The 20 February Cash Transfer Program overall has been perceived as helpful, fair and timely
among most beneficiaries.

អត្ថ ោ ហក្

ំ ង អស់ បា ន្បងាា ញពី ភា ពវ ជ
ិ ជ ា ន្ ន្ិ ង យល់ ថា ក្ម្ម វ ធ
ិ ី

ឧបត្ថម្ភសាច់ម្របាក្់គម្រកាយគពលបទ
ិ ខ្ទបគ់ ន្៉ះ
គម្រចើន្ដ្ល់ពួក្ោត្់

បាន្នតល់អត្ថម្របគយជន្៍

ក្នុងការគដា៉ះម្រសាយការលំ បាក្នានា ក្នុងអំ ុង
ំងឺក្ូវដ្-១៩។
គពលរក្ោលដាលនន្ជ
ម្របាណ ៨៤% នន្អត្ថោហក្
ី
ី
បាន្ន្យ
ិ យថា ម្របសិន្គបព
ើ ួក្ោត្់ម្ន្
ិ ទទួលបាន្ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភគន្៉ះគទ

ពួក្ោត្់អាចម្របឈម្ន្ង
ឹ ការលក្់ម្រទពយសម្បត្តរិ បស់ោត្់ ឬខ្ចម្រី បាក្់បផ្ន្ថម្

ពីអនក្ដ្នទ គដ្ើម្បទ
ី ិញអាហារ ន្ិងបង់នថៃគម្របើម្របាស់ ម្របចាំនថងគនសងៗគទៀត្។
យងណាក្តី គយងតាម្លទធនលនន្ការសាភសន្៍ ក្ម្រម្ត្
ិ នន្អត្ថម្របគយជន្៍

(Level of Helpfulne ss ) ាន្ការផ្ម្របម្របួ ល ពី អ ត្ថ ោ ហក្ម្ួយ គៅ
អត្ថោហក្ម្ួយ ផ្ដ្លគត្
ទ
ម្របគយជន្៍ ាន្ ២,៦ គលើ
ិ ជាម្ធយម្ ពន្
ិ ុ នន្អត្ថ

All beneficiaries positively opined that the 20 February
Cash Transfer Program was helpful to them in dealing
with difficulties during COVID-19 situation. If without
the cash transfer of the program, around 84% mentioned
that they would have sold their assets or borrowed more
from others to pay daily necessities, including foods and utilities.
The level of helpfulness, however, varies across respondents
and averages 2.6 scores out of five. In other words,
this suggests that the program helped ease around 41%
of the difficulty they faced.3
It is worth to note that factory workers spent around $81

៥ពន្
ិ ឧ
ិ ុ ទ ផ្ដ្លគគអាចន្ិយយបាន្ថា ក្ម្មវធ
ី បត្ថម្ភសាច់ម្របាក្់គន្៉ះ បាន្ on food per month during the COVID-19 period prior to
3
ជួយសម្រាលការលំ បាក្ផ្ដ្លពួក្ោត្់ជួបម្របទ៉ះ ម្របាណ ៤១% ។
the 20 February incident (the 2 nd reference period) and
គួ រ រ ល
ំ ឹ ក្នងផ្ដ្រថា ក្ម្ម ក្ រគោងចម្រក្បាន្គម្របើ ម្របាស់ ថ វ កា
ិ ម្របាណ
៨១ ដ្ុ ល្លៃរអាគម្រក្
ិ គលើម្ូ ាបអាហារក្នុងម្ួយផ្ខ្ ក្នុងអំ ុ ងគពលរក្ោល
ី

ដាលនន្ជំងឺក្ូវដ្-១៩
ក្នុងដ្ំណាក្់កាលទី២ គឺម្ុន្ម្រពឹត្តិការណ៍ ២០ ក្ុម្ភៈ
ី
ន្ិងគម្របើម្របាស់ថវកាម្របាណ
៤២ ដ្ុ ល្លៃរអាគម្រក្
ិ
ិ ក្នុងម្ួយផ្ខ្ គលើការ
គម្របើ ម្របាស់ ម្របចាំ នថង ។ គន្៉ះអាចបងាា ញឱ្យគ

ើ ញ ថា ម្របាក្់ឧ បត្ថ ម្ភ បាន្

the other $42 on utilities. This could be translated that
the cash transfer helped finance one fifth (25%) each of
their food expenditure and utilities. While debt repayment
and remittance were $56 and $38 prior to the incident,
this transfer helped finance 4% and 9%, respectively.
This is because most of the transfer had already been
allocated to the two items above.

ជួយនតល់ហិរញ្ញ បប

ន្ ម្ួយភាគម្របាំ (២៥%) គលើចំណាយគៅគលើម្ូ ប
ា
ម្រកាបទី៨៖ ការវាយត្នម្ៃក្ម្មវធ
ន ទទួលនល 4
ិ ី ផ្នអក្គលើការយល់គ ើ ញរបស់អក្
Figure 8. Program assessment based on beneficiaries’ perception4
អាហារ ន្ង
ិ
ិ ការគម្របម្រើ បាស់ម្របចាំនថងរបស់ពួក្ោត្់។ គដាយផ្ ក្ ថវកា
ផ្ដ្លបាន្គម្របើម្របាស់គៅគលើការសងបំណុលាន្ម្របាណ ៥៦ដ្ុល្លៃរ
អាគម្រក្
រម្របាក្់គៅម្រសុក្ក្ំគណើត្ាន្ម្របាណ ៣៨ដ្ុល្លៃរ
ិ រឯការគនទ
ី
អាគម្រក្
ិ ម្ុន្ម្រពត្
ឹ តិការណ៍ ២០ ក្ុ ម្ភៈ។ ដ្ូ ចគន្៉ះ ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភគន្៉ះ បាន្
ជួយ នតល់ហិរញ្ញ បប

ន្ ៤% គលើការសងបំណុល ន្ង
ិ ៩%គលើការគនទរ

ម្របាក្់គៅម្រសុក្។

ិ ឧ
ការវាយត្ព្មៃលទ្ធផលព្នការអនុែត្តកមម ែធ
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គយងតាម្លទធ ន លនន្ការសិ ក្ា

អត្ថ ោ ហក្បាន្វាយត្នម្ៃ ខ្ព ស់

The overall assessment of the program was high at 4.4
scores out of five, reflecting a high satisfaction
គលើក្ម្មវធ
ទ ម្ ៤,៤ គលើ ៥
ិ ីឧបត្ថម្ភសាច់ម្របាក្់គន្៉ះ ផ្ដ្លនតល់ពិន្ុ ជារួ
level rated by beneficiaries in the study. Besides the
សម្រាប់ ក្ ម្ម វ ធ
គម្រៅពី ទិ ដ្ឋ ភា ព សតី ពី helpfulness aspect aforementioned, this high satisfaction
ិ ី ឧ បត្ថ ម្ភ សា ច់ ម្របាក្់ គន្៉ះ ។
អត្ថ ម្របគយជន្៍នន្ក្ម្មវធ
ិ ីផ្ដ្លបាន្គរៀបោប់ខាងគលើ ក្ម្រម្ត្
ិ គពញចិត្តខ្ពស់ level was also supported by a good timeliness (4.3 scores)
and a fair selection of beneficiaries (4.1 scores).
គន្៉ះក្៏ម្រត្ូ វ បាន្វាយត្នម្ៃ គដាយគផ្អត ត្គលើ គពលគវល្លនន្ការនត ល់ ម្របាក្់

ឧបត្ថម្ភ (ទទួលបាន្ ៤,៣ គលើ ៥ពិន្ុ )ទ ន្ិងភាពម្រត្ឹម្ម្រត្ូវយុត្តិធម្៌ក្ុ នងការ
គម្រជើសគរស
ទ
ើ អត្ថោហក្ (ទទួលបាន្ ៤,១ គលើ ៥ពិន្ុ )។

ពសចរតីសននិដាឋនន និខអនុសាសន៍ពោលនពោបាយ

Concluding remarks and policy recommendations

ក្ម្មវធ
ិ ីឧបត្ថម្ភសាច់ម្របាក្់គម្រកាយគពលបិទខ្ទប់ បាន្ម្របម្រពឹត្តគៅយងលអ
ជាពិគសស គលើគពលគវល្លនន្ការនតល់សាច់ម្របាក្់, គសមើភាពន្ិងយុ ត្តិធម្៌
ន្ិងាន្អត្ថម្របគយជន្៍សម្រាប់អត្ថោហក្។ បុផ្ន្ត ក្៏គៅាន្ចំណុច
ខ្វ៉ះចគនាៃ៉ះចំន្ួន្ ២ ផ្ដ្លគួរពិន្ិត្យ ន្ិងយក្ចិត្តទុក្ដាក្់បផ្ន្ថម្៖ (១)
ភាពខ្ុ សោននន្ចំន្ួន្ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភផ្ដ្លអត្ថោហក្ទទួលបាន្

ផ្ដ្ល

អាចបណា
ត លម្ក្ពីការបងគត្ច
់ ំន្ួន្គៅបញ្ជ រដ្ក្ម្របាក្់ ន្ិង (២) ក្ម្រម្ត្
ិ
អត្ថម្របគយជន្៍ (Level of Helpfulness) របស់ក្ម្មវធ
ិ ីផ្ដ្លទទួលបាន្
ក្ម្រម្ត្
ិ

ប គធៀបគៅន្ឹងទិដ្ឋភាពគនសងគទៀត្នន្ក្ម្មវធ
ិ ី។ ចំណុចគន្៉ះ

The 20 February Cash Transfer Program has performed
well, especially in the areas of timeliness, fairness and
helpfulness. However, two areas of potential improvement
should be considered, including: (i) the discrepancy of the
cash transfer amount received by beneficiaries, which was
caused by a rounding at the withdrawal site; and (ii) a
relatively low level of helpfulness aspect if compared to
other aspects of the program. This latter area was caused
by a small amount of cash transfer (only 16% of factory
worker’s income) which was made only once to the
beneficiaries.

គឺបណា
ត លម្ក្ពីចំន្ួន្ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភត្ិចត្ួច (គសមើម្រត្ឹម្ផ្ត្ ១៦% នន្
ម្របាក្់ចំណូលរបស់ក្ម្មក្រគោងចម្រក្)

គហើយម្រត្ូវបាន្នតល់ជូន្ផ្ត្ម្ួយ

គលើក្គៅអត្ថោហក្។

3

គដ្ើម្បអ
ផ្ននក្ចំន្ួន្ ៥ ម្រត្ូវបាន្គម្របើម្របាស់ក្ុ ងក្ម្រម្ងសំ
ន
ណួរ គដ្ើម្បវា
ិ ីសាស្តសតបរាណ
ី ន្ុវត្តវធ
ិ
ី យត្នម្ៃ

3

The score ranges from 1 (lowest) to 5 (highest). Timely: signifies
whether
the program has responded at the right time. Fair: signifies whether the
ពី វសាលភាពនន្អត្ថ
ម្របគយជន្៍៖ ០%, ២៥%, ៥០%, ៧៥%, ន្ិង ១០០% ។ ឧ ហរណ៍៖
ិ
selection of beneficiaries is fair. Helpful: signifies the extent for which the program
ម្របសិន្គបើអនក្គឆៃើយគម្រជើសគរស
ិ ីជួយសម្រាលបន្ទុក្ន្ិងការលំ បាក្
ើ ២៥% គនា៉ះាន្ន្័យថា ក្ម្មវធ
helps ease the difficulty faced by beneficiaries. Overall satisfaction: measures the
របស់អនក្ទទួលនលបាន្ ២៥%។
level of satisfaction overall assessed by beneficiaries.
4

ពិ ន្ុ ទ ាន្ចាប់ ពី ១ (

បបំ នុ ត្ ) ដ្ល់ ៥ (ខ្ព ស់ បំ នុ ត្ )។

ន្់ គពល៖ បញ្ជ ក្់ ថា គត្ើ ក្ ម្ម វ ធ
ិ ី

4

Aiming to apply a quantitative method, five categories were used

បាន្គឆៃយ
តិ ម្៌៖ បញ្ជក្់ថាគត្កា
ក្ទទួលនល in the questionnaire to evaluate the extent of helpfulness: 0%, 25%, 50%, 75%,
ើ ត្បចំគពល ន្ង
ិ ម្រត្ម្
ឹ ម្រត្ូវ ឬអត្់។ យុត្ធ
ើ រគម្រជើសគរសអន
ើ
ាន្ភាពយុ ត្តិ ធ ម្៌ ផ្ដ្រឬគទ។ ាន្ម្រប គយជន្៍៖ បងាាញពី វ សាលភាពផ្ដ្លក្ម្ម
វធ
ិ
ិ ី ជួ យ សម្រាល
ការលំ បាក្ ផ្ដ្លអន ក្ ទទួ ល នលជួ ប ម្របទ៉ះ។ ការគពញចិ ត្ត ជា រួ ម្ ៖ វាស់ ក្ ម្រម្ិ ត្ នន្ការគពញចិ ត្ត

and 100%. For instance, if a respondent chooses 25%, it will mean that the program
helps ease 25% of the difficulty.

ជារួម្ តាម្រយៈការវាយត្នម្ៃគដាយអនក្ទទួលនល។

ិ ឧ
ការវាយត្ព្មៃលទ្ធផលព្នការអនុែត្តកមម ែធ
ី បត្ថមភសាច់រាក់ខរកាយខពលបិទ្េទប់ - ស្ខងេបខោលនខោាយ
An Assessment of 20 February Cash Transfer Program – Policy Brief

8

ព ើម្នបីពដាះព្សាយបញ្ហនទខ
ាំ េីរពនះ អនុសាសន៍ខាខពព្កាម្ព្តូវបានពសនើពឡើខ៖
To address these two areas, the following recommendations have been
proposed:
១)

គដ្ើ ម្ប គី ចៀសវាងការបងគ ត្់នន្ចំ ន្ួ ន្ ម្របាក្់ឧ បត្ថ ម្ភ គៅបញ្ជ រដ្ក្

1) To avoid the rounding of the cash amount
at the withdrawal site, every beneficiary should be
ម្របាក្់ អត្ថោហក្ម្រគប់រូប គួរទទួលបាន្ព័ត្ា
៌ ន្អំពច
ី ំន្ួន្ជាក្់ល្លក្់នន្
well informed about the specific amount of the
cash transfer they are supposed to receive and
ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភផ្ដ្លពួក្គគន្ង
ឹ ម្រត្ូវទទួលបាន្ ន្ង
ិ អំពយ
ី ន្តការោយការណ៍
about the reporting mechanism in case they
ក្នុ ងក្រណី ផ្ដ្លពួ ក្ គគជួ ប ម្របទ៉ះភាពម្ិន្ ម្របម្រក្ត្ី
ន្ិ ង បញ្ា នានា
encounter irregularity with cash transfer
amount they obtain at the withdrawing site; and
ជាម្ួយន្ង
ឹ ចំន្ួន្សាច់ម្របាក្់ផ្ដ្លទទួលបាន្គៅបញ្ជ រដ្ក្ម្របាក្់។

២) គួរពិចារណាគលើការបគងាើន្ទំហំនន្ម្របាក្់ឧបត្ថម្ភ គដ្ើម្បឱ្
ី យអត្ថ ោ ហក្
ាន្លទធ ភា ពកាន្់ផ្ត្គម្រចើ ន្

ក្នុ ងការជំ ន្៉ះការលំ បា ក្ផ្នន ក្ គសដ្ឋ ក្ិ ចច

ផ្ដ្លបណា
ត លម្ក្ពី កា ររ ក្
ី -១៩។ គដាយផ្នអ ក្
ី ោលដាលនន្ជំ ងឺ ក្ូ វ ដ្

គលើ ការនត ល់ គយបល់ ផ្ដ្លទទួ ល បាន្ពី កា រសទ ង ់ម្ ត្ិ ចំ ន្ួ ន្ ដ្ង នន្

ការគនទរម្របាក្់គួរផ្ត្ម្រត្ូវបាន្បគងាើន្ម្របាណ ៣ ដ្ង ជំន្ួសឱ្យផ្ត្ ១ដ្ង។

2) To consider increasing either the cash transfer
amount or the number of transfers, so that
beneficiaries could have a better ability to
overcome the economic hardship caused by the
COVID-19 situation. Based on suggestions
obtained from the survey, the number of
transfers should be increased to around three
times, instead of once.

ិ ឧ
ការវាយត្ព្មៃលទ្ធផលព្នការអនុែត្តកមម ែធ
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