


ក្រសួងផ្រនការមានវិធីសាស្ត្រថ្មី
មួយក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ
នោះគឺតាមរយ:អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
ដ្រលអនុញ្ញាតឲ្រយអ្នកកាន់វាអាច
ទទលួស្រវាសខុភាពនងិលើកកម្ពស់
ស្រវាសង្គម។កម្មវិធីន្រះត្រូវបានគ្រ
សា្គាល់តាមអក្រសរកាត់ថាIDPoor។
តាមរយៈការជួបជុំគ្នាសហគមន៍

ជួយចូលរួមបង្ហាញពីកម្រិតជីវភាព
រសន់ៅហើយប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមាន
បញ្ហាខ្វះខាតនឹងទទួលបណ្ណអត្ត-
សញ្ញាណកម្មភាពក្រីក្រដ្រលអាច
ជួយពួកគត់ទទួលបានស្រវាថ្រទាំ
សខុភាពនៅទទូាងំប្រទ្រសព្រមទាងំ
ស្រវាសង្គមដទ្រទៀតដូចជាទឹក
សា្អាតការបញ្ចុះតម្ល្រលើស្រវារដ្ឋ
ផ្រស្រងៗការទទួលបានថវិកាគំពារ
ព្រលសម្រលកនូឬក៏ការគពំារដល់
ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅជាមួយ
ពិការភាព។
អាល្លឺម៉ង់ និងអូស្ត្រលីតាមរយ:

ទីភា្នាក់ងរសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍ
អាល្លឺម៉ង់ (GIZ)បានចូលរួមជួយ
បង្កើតនិងផ្តល់ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធ
អត្តសញ្ញាណភាពក្រីក្រ។
អ្នកស្រី គង់ហុីមអាយុ៨២ឆ្នាំ

រស់នៅត្រឯងក្នុងខ្ទមតូចមួយ។គត់
មនិមានគ្រសួារទ្រពពី្រះប្តីរបសគ់ត់
សា្លាប់កាលពីទសវត្រសរ១៍៩៨០ហើយ
គត់បានបាត់បង់កូនៗទាំងអស់

ក្នងុសមយ័ខ្ម្ររក្រហម។គត់ធ្លាបយ់ក
ស្លឹកត្នាតមកដ្ររធ្វើជាកណ្ដបស្លឹក
ប្រក់ដំបូលសម្រប់លក់ប៉ុន្ត្របច្ចុ-
ប្របន្នន្រះគត់ពឹងអាស្រ័យលើជំនួយ
ពីសហគមន៍។ផ្ទះរបសគ់ត់ត្រវូបាន
កសាងដោយសារជំនួយពីអ្នកភូមិ
ហើយនងិសហគមន៍ព្រះពទុ្ធសាសនា
បានជួយផ្តល់ជំនួយដូចជាអាហារ
ជាដើម។
តាំងពីឆ្នាំ២០១១មកគត់មាន

បណ្ណសមធម៌គ្រួសារក្រីក្រមាន
នយ័ថាគត់អាចប្រើប្រស់ស្រវាថ្រទាំ
សុខភាពដោយមិនគិតថ្ល្រ។មន្ទីរ-
ព្រទ្រយទទលួបានការទទូាត់សម្រប់ការ
ផ្ដល់ស្រវាថ្រទាំសុខភាពដល់គត់ពី
មលូនធិិសមធម៌សុខាភបិាលដ្រលត្រវូ
បានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភបិាលនងិ
អ្នកផ្ដល់ជំនួយ។គត់បាននិយាយ
ដោយរីករាយថា៖«ឥឡូវន្រះខ្ញុំមិន
ហា៊ានទៅព្រទ្រយដោយពុំមានបណ្ណ
ន្រះឡើយ។ខ្ញុំសប្របាយចិត្តណាស់
ដ្រលមានបណ្ណន្រះ»។
ណ្រលផល្លីបច្ចបុ្របន្នអាយុ៥០ឆ្នាំ

រស់នៅត្រឯងក្នុងតំបន់លូទឹកស្អុយ
ដ្រលសម្របូរដោយប្រជាពលរដ្ឋក្រកី្រ
រស់នៅក្នងុរាជធនី។នៅទីន្រះគត់
ត្រវូបានសមា្ភាសដោយសមាជិកក្រមុ
តំណាងភូមិដ្រលត្រវូបានជ្រើសតំាង
តាមរយៈការបោះឆ្នាត គឺលោកស្រី
ហៅសូរិច័ន្ទជាផ្ន្រកមួយន្រការពង្រកី

កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រសួារក្រកី្រ
ជាលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់ប្រជំុជន។
ឪពុកមា្តយរបស់គត់បានលាចាក

លោកហើយគត់មនិមានបងប្អនូទ្រ។
រាល់ថ្ង្រគត់ជួយមើលថ្រទាំកូនៗ
អ្នកជិតខាងព្រលឪពុកមា្តយរបស់
ពួកគ្រទៅធ្វើការ។ការងរន្រះជួយ
គត់រកចណំលូបាន២០០០រៀលក្នងុ
មយួថ្ង្រហើយគត់ត្រងត្រវូការទកឹចតិ្ត
សប្របុរសធម៌របស់អ្នកភូមិ។
ការសមា្ភាសដ្រលធ្វើឡើងដោយ

កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ
ធ្វើការពិនិត្រយលើសា្ថានភាពលំនៅឋាន
ទ្រព្រយសម្របត្តិសុខភាពនិងសា្ថានភាព
ពិការភាពព្រមទំាងកាលៈទ្រសៈ

ដទ្រទៀត។គួបផ្រសំជាមួយនឹងដំណើរ-
ការពិគ្រះយោបល់ក្នុងសហគមន៍
កម្មវិធីន្រះធ្វើការកំណត់ថាតើណ្រល
ផល្លី និងទទួលបានបណ្ណសមធម៌
គ្រួសារក្រីក្រដ្ររឬទ្រ។បណ្ណន្រះនឹង
ផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្រយគត់អាចទទួលបាន
ស្រវាសង្គមនានាដូចជាការផ្ទ្ររ
ធនធនក្នុងសង្គមការផ្ដល់កម្ចីជាមួយ
ការប្រក់ទាបស្រវាគំទ្រផ្លូវច្របាប់
ការបញ្ចុះតម្ល្រស្រវារបស់រដ្ឋាភិបាល
និងការទទួលបានការថ្រទាំសុខភាព
ដោយមិនគិតថ្ល្រ។
លោកជបួវីអាយុ៤៧ឆ្នាំនងិមា្ដាយ

អាយុ៨១ឆ្នាំរបសគ់ត់កពំងុត្រវូបាន
សមា្ភាសដើម្របីកណំត់អត្តសញ្ញាណជា

គ្រួសារក្រីក្រ ក្នុងបរិវ្រណវត្តមួយក្នុង
ទីក្រុងភ្នំព្រញ។
ពួកគត់ទំាង២នាក់មានជំងឺប្រចំា

កាយដ្រលធ្វើឲ្រយការរស់នៅធ្វើការ
ពិបាកខា្លាំង។ព្រះសង្រឃបានអនុញ្ញាត
ឱ្រយពកួគ្ររសន់ៅទនី្រះក្នងុបន្ទប់ធម្មតា
មួយ។ជួបវីជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបហើយ
នៅថ្ង្រដ្រលគត់សំណាងគត់អាច
រកប្រក់បាន២,៥០ដុលា្លារសម្រប់
ចាក់សំាងនិងទិញអាហារហូបចុក។
ការសមា្ភាសន្រះរួមនិងដំណើរការ

ពិគ្រះយោបល់ក្នុងសហគមន៍ធ្វើ
ការកំណត់ថាតើគ្រួសារន្រះនឹងត្រូវ
ចាត់ចំណាត់ថា្នាក់ថាជាគ្រួសារក្រីក្រ
និងអាចទទួលបានបណ្ណសមធម៌
គ្រួសារក្រីក្រដ្ររឬទ្រ?អង្គការ
មិនម្រនរដ្ឋាភិបាលនិងសា្ថាប័ន
រដ្ឋាភិបាលប្រើប្រស់កម្មវិធីអត្ត-
សញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រដើម្របី
ស្វ្រងរកនិងជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រ
ដូចជាគ្រួសាររបស់ជួបវីជាដើម។
អ្នកស្រីសំ គនា្ធាអាយុ៣៨ឆ្នាំ

រសន់ៅត្រឯងក្នងុទកី្រងុភ្នពំ្រញ។គត់
ទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការ-
រីសសំរាមដ្រលអាចយកមកក្រច្ន្រ
ឡើងវញិដចូជាកបំ៉ងុអាលយុមញី៉មូ
និងដបជ័រជាដើម៕

នៅឆ្នាំ២០១១អ្នកស្រីក្រងសគុន្ធ
បានផ្លាស់មកធ្វើការនៅសាលានា
ភូមិស្រះកំបោ៉ោកដោយនៅសាលាថ្មី
ន្រះគត់ទទួលតំណ្រងជានាយក
សាលា។នៅព្រលចូលធ្វើការដំបូង
គ្រូៗទាំងប្រំនាក់នៅសាលាបាន
ប្រប់គត់ឲ្រយប្រយ័ត្នពីគ្រះថា្នាក់
ដ្រលអាចកើតឡើងពីគ្របម់នីនៅដី
ខាងក្រយសាលា។ពួកគត់ដឹងថា
នៅខាងក្រយសាលាវាប្រហ្រល
ជាមានមីននិងគ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះ
ដ្រលសល់តាំងពីសម័យសង្គ្រម
ប៉ុន្ត្រពួកគត់មិនបានដឹងឡើយអំពី
ទំហំន្រគ្រះថា្នាក់ហើយជាការបង្ការ
គ្រូៗ បានហាមឃាត់សសិ្រសក្នងុសាលា
ទាំងអស់ជាពិស្រសក្ម្រងៗតូចមិន
ឲ្រយទៅល្រងនៅបរិវ្រណនោះទ្រ។
អ្នកគ្រូសុគន្ធបាននិយាយថា៖«ទោះ
បីជាពួកយើងបានពន្រយល់ទៅកាន់
ក្ម្រងៗក៏ដោយក៏ព្រលខ្លះវានៅត្រ
ពិបាកជាពិស្រសគឺក្ម្រងតូចៗដ្រល
មិនសូវយល់ដឹងពីគ្រះថា្នាក់ហើយ
ត្រងត្រភ្ល្រចថាពួកគ្រមិនអាចល្រង
នៅទីនោះបាន»។
ប៉ុន្ត្រមិនយូរប៉ុនា្មានក្នុងឆ្នាំដដ្រល

នោះមានសិស្រសមា្នាក់បានចូលទៅ
ល្រងក្នងុតបំនហ់ាមឃាត់។ក្ម្រងនោះ
ក៏បានឃើញវត្ថុដ្រលមានរាងដូចជា
គ្រប់មីនឫគ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះត្រជា
សណំាងល្អក្ម្រងនោះបានជនូដណំងឹ
ទៅគ្រូៗហើយពួកគត់ក៏បានទាក់-
ទងអង្គការហ្រឡូត្រស្តដើម្របីមក
បោសសមា្អាតមីន។
ហ្រឡូត្រស្តជាអង្គការបោស-

សមា្អាតមីនដ្រលមានវ័យចំណាស់

ជាងគ្រនិងធំជាងគ្រក្នុងពិភពលោក
ហើយក្នងុរយៈព្រល២៧ឆ្នាំន្រវត្តមាន
របស់អង្គការន្រះនៅកម្ពុជាហ្រឡូ-
ត្រស្តបានបោសសមា្អាតមីនគ្រប់
មិនទាន់ផ្ទុះ និងសំណល់ពីសង្គ្រម
នៅតាមភូមិឃុំ និងទីកន្ល្រងដ្រល
សហគមន៍រងការប៉ះពាល់ដោយមីន។ 
នៅព្រលដ្រលហ្រឡូត្រស្តទទួល
សំណូមពរពីអ្នកគ្រូសុគន្ធក្រុមវាស់
ស្ទង់ទីតាំងមីនរបស់ហ្រឡូត្រស្ត

បានចុះមកកាន់សាលារៀននិង
ចាប់ផ្តើមវាស់ស្ទង់សិក្រសាទីតាំង
មនុនងឹបោសសមា្អាត។ក្រយពីវាស់
ហើយក្រុមការងរបោសសមា្អាតមីន
ដ្រលទទលួជនំយួពីប្រទ្រសអាល្លមឺង៉់
បានចូលមកសមា្អាតហើយពួកគ្រ
បានរកឃើញគ្របម់នីចនំនួ៧គ្រប់
នៅដីក្រយសាលា។សុគន្ធបាន
និយាយថា៖«ខ្ញុំមានការភា្ញាក់ផ្អើល
ដ្រលពួកគត់បានរកឃើញមីនដល់
ទៅ៧គ្រប់នៅដីក្រយសាលា។វា
ពិតជាមានគ្រះថា្នាក់ណាស់ដល់
ពួកយើងនិងក្ម្រងៗ។»
ក្រមុបោសសមា្អាតមនីរបស់ហ្រឡ-ូ

ត្រស្តបានដោះមនីនងិអនញុ្ញាតឲ្រយ
សាលានងិសហគមន៍យកដីទៅប្រើ-
ប្រស់ឡើងវិញបាន។នាព្រលឥឡូវ
ន្រះក្ម្រងៗមនិត្រមឹត្រអាចល្រងយា៉ោង
មានសវុត្ថភិាពនៅលើដីន្រះទ្រអ្នកគ្រូ
សគុន្ធក៏កពំងុប្រើប្រស់ដីន្រះដំបន្ល្រ
ដើម្របីជួយជីវភាពគ្រូបង្រៀនផ្រស្រង-
ទៀតផងដ្ររ។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៥តាមរយៈ

ជំនួយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ អង្គការ
ហ្រឡូត្រស្តបានបោសសមា្អាតមីន

និងបានផ្លាស់ប្តូរ ជីវភាពនិងការ-
រស់នៅរបស់ប្រជាជនជាង១ស្រន
នាក់ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ភាពជាដ្រគូ
ន្រះបានធ្វើឲ្រយប្រជាជនដចូជាអ្នកគ្រូ
សុគន្ធ និងក្ម្រងៗដទ្រទៀតអាច
រៀនសតូ្រដោយគ្មានការភយ័ខា្លាចនងិ
អាចប្រើប្រស់ដីសម្រប់ដំដុះដោយ
សុវត្ថិភាព។
ប្រទ្រសអាល្លឺម៉ង់ នឹងនៅត្របន្ត

សហការជាមួយហ្រឡូត្រស្តដើម្របី
សម្រចឲ្រយបានកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ
២០២៥ហើយដ្រលឪពុកមា្តយ
ទាំងអស់ល្រងភ័យខា្លាចពីគ្រះថា្នាក់
ពីគ្រប់មីនដល់កូនៗរបស់ពួកគត់។
យោងតាមអាជា្ញាធរមនីកម្ពជុាបានឲ្រយ
ដឹងថានៅមានផ្ទ្រដីប្រមាណ២ពាន់
គីឡូម៉្រតការ៉្រទៀតដ្រលនៅមាន
គ្រប់មីនគ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះ និង
សំណល់ពីសង្គ្រមដទ្រទៀតដ្រល
ចាំបាច់ត្រូវបោសសមា្អាតហើយទំហំ
ន្រះគឺធំជាងផ្ទ្រក្រឡារាជធនីភ្នំព្រញ
ដល់ទៅជិត៥ដង៕  

អត្ថបទដោយ៖ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់
ប្រចាំកម្ពុជានិងអង្គការហ្រឡូត្រស្ត

បោសសម្អាតមីនដើម្បីកុមរនិងសហគមន៍

ការចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពតាមរយ:កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មភាពក្រីក្រ្រ្រ

២ អបអរសាទរទិវារួបរួមជាតិអាល្លឺម៉ង់ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី៣ែខតុលាឆ្នាំ២០១៩//www.postkhmer.com

អ្នកស្រីម៉ក់ជានិងស្វាមីឈ្មោះម៉ៅនៅឯមន្ទរីព្រទ្រយ។រូបថត:GIZ/ConorWall 

ដោយមានជំនួយពីអាល្លម៉ឺង់អង្គការHALOTrustរំដោះផ្ទ្រដីឲ្រយមានសុវត្ថភិាពបាន
ចំនួន១០០០០០ហិកតាសម្រប់ប្រជាជនកម្ពជុា។ រូបថត:TheHaloTrust
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លោកឡាយប៊នុគជឺាបរុសពោះមា៉ោយ
មា្នាក់ដ្រលរស់នៅភូមិដច់ស្រយាល
មួយនៅក្នុងខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង។គត់បាន
បាត់បង់ប្រពន្ធរបស់គត់ដោយសារត្រ
ពស់ចឹកអំឡុងព្រលដ្រលប្រពន្ធ
របស់គត់សម្រលកូន។ផ្លូវលំដ្រល
តភា្ជាប់ផ្ទះរបស់គត់ទៅផ្លូវធំស្ថិតក្នុង
សា្ថានភាពមិនល្អនិងលិចទឹកនៅ
រដូវវស្រសា។
«ពកួយើងមនិអាចធ្វើដណំើរតាមផ្លវូ

ដើម្របីនាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅកាន់មណ្ឌល
សុខភាព។មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានជួយ
ដឹកប្រពន្ធខ្ញុំក្នុងអង្រឹងឆ្លងកាត់ទឹក
លិចនៅព្រលដ្រលនាងសា្លាប់។ប្រ-
សិនបើផ្លូវមានសភាពដូចថ្ង្រន្រះខ្ញុំ
ប្រកដថាខ្ញុំនឹងអាចសង្គ្រះភរិយា
របស់ខ្ញុំបានជាក់ជាមិនខាន”។
ផ្លូវន្រះត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញ

នៅលើច្រំងខ្ពស់ៗនិងត្រូវបាន
ក្រលម្អឲ្រយប្រសើរឡើងតាមរយៈកម្មវធិី
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដ្រលជា
គំនិតផ្តួចផ្តើមរួមគ្នារវាងកម្ពុជា-
អាល្លមឺង៉់។លោកស្រីព្រំសុហ្វីយា៉ោជា
គិលានុបដ្ឋាយិកាដ្រលបានចុះបញ្ចី
និងមានការអនុវត្តបម្រើការងរ
ឯកជនតាមសហគមន៍ក្នុងគម្រង

រហូតមកបានថ្ល្រងថា៖«ចាប់តាំងពី
ការក្រលម្អផ្លូវយើងឃើញថាគ្មាន
មរណភាពមាតានងិការសា្លាប់ដោយ-
សារពស់ខាំទៀតទ្រ»។
ស្ថិតិថ្មីៗន្រការទទួលបានស្រវា

សុខភាពឃើញថាមានការកើនឡើង
ដ្រលនៅក្នុងនោះមានអត្រចាក់
វា៉ាក់សំាងកុមារកើនឡើងរហូតដល់

១០០ភាគរយ។
ការក្រលម្អផ្លូវថ្នល់ដើម្របីអាចធ្វើ

ដំណើរបានព្រញមួយឆ្នាំនាំឱ្រយមាន
ការចុះឈ្មាះចូលរៀននៅសាលា
វទិ្រយាលយ័។ម្រភមូិបានរាយការណ៍ថា
មុនព្រលការសាងសង់ផ្លូវឪពុកមា្តយ
ទាំងឡាយមានអារម្មណ៍សា្ទាក់ស្ទើរ
ក្នុងការបញ្ជូនកូនស្រីរបស់ពួកគត់

ទៅអនុវិទ្រយាល័យដោយសារពួកគ្រ
មិនអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
នៅរដូវវស្រសា។ម្រភូមិន្រឃុំដ្រល
ស្ថិតនៅក្នុងគម្រងក្នុងខ្រត្តកំពង់-
ឆ្នាំងបាននិយាយថាការចុះឈ្មាះ
របស់ក្ម្រងស្រីអាយុ១២-១៧ឆ្នាំនៅ
អនុវិទ្រយាល័យមានការកើនឡើង៥០
ភាគរយ។

កម្មវិធីហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ
កំពុងធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវផ្ន្រកទីផ្រសារ
សាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិង
ស្រវាកម្មសាធរណៈទូទាំងប្រទ្រស
ព្រញមួយឆ្នាំដ្រលជួយប្រជាជនឱ្រយ
ចៀសផតុពីភាពក្រកី្រ។រហតូមកដល់
បច្ចបុ្របន្នរដ្ឋាភបិាលអាល្លមឺង៉់បានផ្តល់
ហិរញ្ញប្របទានតាមរយៈធនាគរ
អភវិឌ្រឍន៍KfWរបស់ប្រទ្រសអល្លមឺង៉់
ដ្រលបានសាងសង់ផ្លូវជាង២០០០
គីឡូម៉្រត្រសា្ពានចំនួនជាង៧០
សាលារៀនចំនួន៥០ និង១១ទី-
ផ្រសារ។តាមរយៈន្រះកិច្ចសហប្រតិ-
បត្តិការអភិវឌ្រឍន៍អាល្លឺម៉ង់-កម្ពុជា
បានធ្វើឱ្រយជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួ-
សារជនបទជាងមួយលាននាក់មាន
ភាពប្រសើរឡើង។ប្រក់ចំណូល
ជាមធ្រយមសម្រប់មនុស្រសមា្នាក់បាន
កើនឡើងជាង៥០ភាគរយនៅក្នុង
តំបន់ដ្រលស្ថិតនៅក្នុងគម្រង
ដោយសារថ្ល្រដឹកជញ្ជូនមានការ-
ធ្លាក់ចុះទីផ្រសារកាន់ត្រអំណោយផល
ដល់កសិករ៕
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