សេចក្តីរបកាេពត៌មាន
អង្គការម ូលនិធិបង្ការរប ួស អាស៊ី និង្ទ៊ីភ្នាក់ង្ករសហរដ្ឋអាមមរិកសំរប់ការ
អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ សហការគ្នាមដ្ើមប៊ីរ ួមចំណែកជ ួយប្រមទសកមពជាព៊ី
ការខាតបង្់ថវិការប់លនដ្លា

រាជធានីភំនសពញ ថ្ងៃទី៨ ខែេីហា ឆ្នំ២០១៤
អងគការមូលនិធិបង្ការរបួេ អាេុី (AIP Foundation) ខដលជាអងគការមិនខមនរដ្ឋាភិបាល និងមិន
ខេវងរក្របាក្់ចំសេញ បានទទួលការគំរទជាមួលនិធិចំនួន ៦៣៥ ៩៩៣ ដុល្លលេហរដាអាសមរ ិចពី
ក្មមវ ិធី Development Innovation Ventures (DIV) របេ់ទីភ្ននក្់ង្ករេហរដាអាសមរ ិក្សដើមបីការអភិវឌ្ឍន៍
អនតរជាតិ (USAID)។ សដ្ឋយមានការេហការគំរទពីគេៈក្មាមការជាតិេុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ផលូវសគក្
និងរក្េួងមហាថ្ផទ

ជំនួយសនេះនឹងផតល់លទធភ្នពដល់អងគការមូលនិធិបង្ការរបួេ

អាេុី

អនុវតត

គសរមាង “មួក្េុវតថិភ្នពមួយ ជួ យជី វ ិតបានមានក្់” ខដលមានរយៈសពលពីរឆ្នំក្ុងសគលបំ
ន
េងបសងាើន
ការពាក្់ មួក្េុវតថិភ្នពក្នុងរបសទេក្មពុជា។ ងវ ិកាបដិភ្នគរបមាេជាង ៦៥០ ០០០ ដុល្លលេហរដា

អាសមរ ិចសផេងសទៀត ក្៏ រតូវបានផតល់សដ្ឋយមាាេ់ជំនួយជាសរចើនដូចជា៖ មូលនិធិេហព័នធយានយនត
អនតរជាតិ (FIA Foundation), មូលនិធិេុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ (Road Safety Fund), មូលនិធិរក្ុមហុន
UPS, មជឈមេឌលេហរដាអាសមរ ិចសដើមបីបង្ការ និងរគប់រគងជមៃឺ (US CDC) និងពី អងគការមូលនិធិ
បង្ការរបួេ អាេុី។
ថ្ងៃសនេះអងគការមូលនិធិបង្ការរបួេអាេុី បានបង្កាញជូន និងខចក្រ ំខលក្នូវពត៌មានេតីពីេក្មមភ្នព
េំខាន់ៗរបេ់គសរមាង “មួ ក្េុវតថិភ្នពមួ យ ជួយជីវ ិតបានមានក្់” សៅក្នុងេិកាាសាល្លថ្ដគូថ្ននក្់ជាតិ
សៅរាជធានី ភំនសពញ។ េិកាាសាល្លសនេះមានការចូលរួមពីថ្ដគូ របមាេ ៥៥នាក្់ ខដលជាមន្រនតីមក្ពី
សាថប័នរាជរដ្ឋាភិបាលពាក្់ព័នធសៅថ្ននក្់ជាតិ និងថ្ននក្់សែតត តំណាងថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិេំខាន់ៗ
និងមានវតតមាន ឯកឧតតម មៅ ម៉ាល៊ី អគគសលខាធិការគេៈក្មាមធិការជាតិេុវតថិភ្នពចរាចរេ៍
ផលូវសគក្ និង ឯកឧតតម ឧតតមមសន៊ីយម៍ ោ ហ៊ឹម យ៉ាន របធាននាយក្ដ្ឋានេណា
ត ប់ធានប់ ថ្ន
រក្េួងមហាថ្ផទ អស្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ។

ឯកឧតតម ឧតតមមសន៊ីយម៍ ោ ហ៊ឹម យ៉ាន របធាននាយក្ដ្ឋានេណា
ត ប់ធានប់ថ្នរក្េួងមហាថ្ផទ
បានមានរបសាេន៏ថ្ន៖ “សរគេះថ្ននក្់ ចរាចរេ៍ គឺ ជាវ ិបតតិខផនក្េុែភ្នពសាធារេៈជាេក្លមួយ
ជាពិសេេេរមាប់ រពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា សដ្ឋយសរគេះថ្ននក្់សនេះបានេមាលប់មនុ េេសរចើនជាងការ
សាលប់ខដលបណា
ត លមក្ពីរគប់មីន ឬសដ្ឋយសារជមៃឺរគុនចាញ់សៅសទៀត”។ ឯកឧតតម បានមាន

របសាេន៍បខនថមសទៀតថ្ន៖ “រគន់ ខតក្នុងឆ្នំ២០១៣បុសណាណេះ សរគេះថ្ននក្់ចរាចរេ៍បានបងារឱ្យមាន

អនក្រងរបួេរហូតដល់សៅ ១៤,២២៧នាក្់ និ ងបានផ្តតច់ ជីវ ិតមនុ េេចំ នួន ១,៩៥០នាក្់ ខដលភ្នគ
សរចើនគឺជាយុវជន សហើយសធវើសអាយរបសទេក្មពុជាខាតបង់ ងវ ិកាអេ់របមាេ ៣៣៧ល្លនដុល្លលរ
សេមើនឹង ២.១ភ្នគរយផលិតផលក្នុងស្េុក្េរុប”។
សល្លក្ស្េី

សមើរាម េុីឌ្ីគ

របធាននាយិការបតិបតិតថ្នអងគការមូលនិធិបង្ការរបួេ អាេុី

មាន

របសាេន៏ថ្ន៖ “សៅរបសទេក្មពុជា សោចរក្យានយនត (មូតូ) ជាមសធោបាយសធវើដំសេើរដ៏េំខាន់។
អនក្សបើក្បរ និងអនក្រួមដំសេើរតាមសោចរក្យានយនត គឺ ជារបសភទអនក្សរបើរបាេ់ផូវខដលមានអរតា
ល
សរគេះថ្ននក្់ចរាចរេ៍ែពេ់បំផុត។ សៅក្នុងឆ្នំ២០១៣ របមាេ ៦២ ភ្នគរយថ្នជនរងសរគេះដល់សាលប់

សដ្ឋយសរគេះថ្ននក្់ចរាចរេ៍ ទទួលរងការរងរបួេក្ាល។ ជនរងសរគេះខដលសៅមានជីវ ិតរបឈម
មុែនឹងសាថនភ្នពអារក្ក្់បំផុត”។ សល្លក្ស្េីបានបខនថមសទៀតថ្ន ការរងរបួេភ្នគសរចើនបានបណា
ត ល
សអាយមានពិការភ្នពយូរអខងវង ខដលតំរវូ សអាយមានការខងោំ និងពោបាលជារបចាំ។ បខនថមពី សលើ
ការឈឺចាប់

និងទុក្ាលំបាក្ខដលសក្ើតមានេរមាប់ ែួនឯងផ្ត
ល
ទ ល់

បញ្ហ
ា សនេះវាបានសធវើមានផលបេះ

ពាល់ជាអវ ិជជមានដល់រគួសារ របព័នធេុែភ្នពសាធារេ និងេងគមោំងមូលផង។
សយាងតាមការេិក្ាស្សាវរជាវរបេ់ Cochrane Database of Systematic Reviews បានបង្កាញថ្ន
ការពាក្់មួក្េុវតថិភ្នពគឺជាមសធោបាយដ៏ េំខាន់ និ ងមានរបេិទធភ្នពមួយក្នុងការបសងាើនការសៅរេ់
ិ សដ្ឋយវាអាចកាត់ ប នថ យ ហានិ ភ័ យ ថ្នការសាលប់ រ ហូ ត ដល់ ៤២ភ្នគរយ និ ង ការរង
រានមានជី វ ត
របួ េ ក្ាលរហូ ត ដល់ ៦៩ភ្នគរយ។ សៅរបសទេក្មពុ ជា អន ក្ សបើ ក្ បរសោចរក្យានយនត រតូ វ បាន
ចាប់ក្ំេត់ឱ្យពាក្់មួក្េុវតថិភ្នព បុខនតអនក្រួមដំ សេើរជាមួយ គិតោំងក្ុមារផងមិនោន់រតូវបាន
តរមូវឱ្យពាក្់មួក្េុវតថិភ្នពសៅស

ើយសទ។ ជាអក្ុេល មានអនក្រួមដំសេើររបមាេខត ៩ភ្នគរយ

បុសណាណេះ ខដលបានពាក្់មួក្េុវតថិភ្នពសៅសពលសធវើដំសេើរតាមសោចរក្យានយនត។
សល្លក្ គឹ ម បញ្ហដ នាយក្អងគការមូលនិ ធីបង្ការរបួ េអាេុីរបចាំរបសទេក្មពុជា បានមានរបសាេន៍
ថ្ន៖ “គសរមាង “មួ ក្េុវតថិភ្នពមួយ ជួយជីវ ិតបានមានក្់” មានសគលបំេងសធវើសអាយអរតាការពាក្់
មួក្េុវតថិភ្នពេំរាប់អនក្រួមដំសេើរសៅតាមឃុំសគលសៅមួយចំនួនសៅរាជធានី ភំនសពញ សែតតក្ណា
ត ល
និងសែតតក្ំពង់េឺសព ក្ើនស

ើងរហូតដល់ ៣០ភ្នគរយ ក្នុងឆ្នំទី១ និងឈានដល់ក្រមិត ៨០ភ្នគរយសៅ

ចុងឆ្នំទី២ ខដលជាលទធផលវាអាចជួយបង្ការនូវការរងរបួេ និងការសាលប់ពីសរគេះថ្ននក្់ ចរាចរេ៍ជា
សរចើនពាន់នាក្់ សហើយនឹងរួមចំខេក្ជួយដល់របសទេក្មពុជាពីការខាតបង់ ងវ ិកាបានជាសរចើនល្លន
ដុល្លលេហរដាអាសមរ ិច។

សគលសៅថ្នគសរមាង នឹងេសរមចបានតាមរយៈេមាេភ្នពេំខាន់ៗចំនួន៣ខដលបំសពញបខនថម
ឱ្យគនសៅវ ិញសៅមក្ រួមមាន៖
១. ក្មមវ ិធី អប់រ ំសៅតាមរគឹ េះសាថនេិក្ា ខដលនឹងរួមចំខេក្បសងាើតឱ្យមានអនក្សរបើរបាេ់ផូវល
ខដលមានេុវតថិភ្នពសៅក្នុងជំ នាន់ ងី ម
ម ួយ
២. យុទធនាការអប់រ ំផេពវផាយសាធារេៈ

ខដលនឹងសរបើរបាេ់នូវរបព័នធផេពវផាយសដើមបី

ផ្តលេ់បូរឥរ
ត
ិយាបទ និង
៣. យុទធនាការោក្់ោញមតិគំរទ ខដលនឹងគំរទដល់ដំសេើរពសនលឿនការខក្េរមួលចាប់
និងបទប្ដ តិនា
ត នា និងការអនុវតតចាប់ឱ្យកាន់ខតមានរបេិទភ្ន
ធ ព។
ឯកឧតតម មៅ ម៉ាល៊ី អគគសលខាធិការ គេៈក្មាមធិការជាតិ េុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ផលូវសគក្សៅ

ក្មពុជា បានមានរបសាេន៏ថ្ន៖ “ការបសងាើតឱ្យមាន និងការអនុវតតគសរមាងដ៏េំខាន់សនេះសៅរបសទេ
ក្មពុជាគឺសធវើស ើងក្នុងសពលសវល្លដ៏េមស្េបមួយ សដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាក្ំពុងខតបសងាើននូវក្ិចា
ែិតែំរបឹងខរបងក្នុងការឈានសៅអនុម័តចាប់េីព
ត ី ចរាចរេ៍ផលូវសគក្ងមី

សហើយខដលអាចនឹ ង

អនុម័តចប់រច
ួ រាល់សៅក្នុងសពលឆ្ប់ៗខាងមុែសនេះ។ ចាប់ងីមសនេះនឹងអនុវតតចំសពាេះការពាក្់មួក្េុវតថិ
ភ្នពេំរាប់អនក្ជិេះសោចរក្យានយនតោំងអេ់ រួមោំងក្ុមារផង”។
គសរមាងសនេះរតូវបានបសងាើតស

ើងសដ្ឋយខផែក្សលើគំរថ្ូ នអនតរាគមន៍ការង្កររបេ់អងគការមូលនិធិបង្ការ

របួេ អាេុី សៅក្នុងរបសទេសវៀតណាមខដលបានជរមុញឲ្យមានចាប់េីព
ត ីការពាក្់មួក្េុវតថិភ្នព
ក្នុងឆ្នំ២០០៧។ ជាលទធផលការអនុវតតចាប់សនេះបានជួយេសន្រង្កគេះជី វ ិតមនុ េេរបមាេ ១ ៥៥៧

នាក្់ ការពារការរងរបួេបាន ២ ៤៩៥នាក្់ និ ងកាត់បនថយការខាតបង់ ងវ ិការបេ់របជាពលរដា និង
រដ្ឋាភិបាលសវៀតណាមបាន ៥២ល្លនដុល្លល ខដលរតូវចំណាយសលើការខាតបង់ការង្ករ ថ្ងលពោបាល
និងតថ្មលថ្នផលរបសយាជន៍ចំសពាេះការរួមចំខេក្អភិវឌ្ឍេងគមសៅក្នុងឆ្នំដំបូង។
គសរមាង “មួក្េុវតថិភ្នពមួយ ជួ យជី វ ិតបានមានក្់” នឹងផតល់របសយាជន៍ សដ្ឋយផ្តទល់សៅដល់របជាពល
រដាក្មពុជារបមាេជាង ២២២ ៤៤៥នាក្់ តាមរយៈការផតល់មួក្េុវតថិភ្នព (សដ្ឋយឥតគិតថ្ងល និង

ក្នុងតថ្មលឧបតថមភ) និងការអប់រ ំអំពីេុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ សហើយរបជាពលរដារបមាេ ១ ៦៣៤ ៥៥៥
នាក្់ សផេងសទៀត នឹងទទួលបានអតថរបសយាជន៍ សដ្ឋយរបសយាលសៅក្នុងអំ ុងសពលអនុ វតតគសរមាង
សនេះ។ ក្មមវ ិធី Development innovation Ventures (DIV) ថ្នទីភ្ននក្់ង្ករេហរដាអាសមរ ិក្សដើមបីការអភិ

វឌ្ឍន៍អនតរជាតិបានផតល់ងវ ិកាចំនួន ៦៣៥ ៩៩៣ ដុល្លលរេហរដាអាសមរ ិចក្នុងសគលបំេងជួយការ
ពារការខាតបង់ ងវ ិកាេំរាប់ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាចំនួនរបមាេ ១,៧ល្លនដុល្លលេហរដាអាសមរ ិក្។
របេិនសបើងវ ិកាគំរទោំងសនេះ មាននិ រនតរ ៍ភ្នពក្នុងរយៈសពល ១០ឆ្នំ មានការបាន់របមាេថ្នការវ ិនិ

សយាគរតលប់មក្វ ិញនឹងសក្ើនស

ើងពី ២,៨ដុល្លលេហរដាអាសមរ ិច សៅដល់ ១៤,៩ដុល្លលេហរដាអា

សមរ ិច។ សបើនិយាយតាមមួយខបបសទៀត គឺរាល់ការចំណាយ១ដុល្លលេហរដាអាសមរ ិចរបេ់គសរមាង
នឹងជួយការពារការខាតបង់ងវ ិការហូតដល់ ១៤,៩ដុល្លលេហរដាអាសមរ ិច។
ការបសងាើតស

ើងនូវេមាេភ្នពេំខាន់ៗថ្នគសរមាង នឹងសធវើស

សឃើញពីការបាន់របមាេខដលនឹងសធវើស

ើងសដ្ឋយខផែក្សលើលទធផលថ្នការរក្

ើងសៅសពលចាប់សផតើមដំបូងថ្នគសរមាងសនេះ។ ការតាមដ្ឋន

រតួតពិនិតយរបក្បសដ្ឋយការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ែពេ់

តាមរយៈការអនុវតតន៍វ ិធី សាស្តេតការអសងាតការ

ពាក្់មួក្េុវតថិភ្នពសរៀងរាល់រតីមាេ សដ្ឋយសរបើ របាេ់វ ិធីសាស្តេតងតយក្រូបភ្នពជាវ ីសដអូ

និងការ

វាយតំថ្លសៅពាក្់ក្ណា
ត លគសរមាង រហូតដល់ចប់ការអនុវតតន៍គសរមាង។ េក្មមភ្នពោំងសនេះនឹង
ជួយចងែុលបង្កាញពីការវ ិវឌ្ឍន៍ រ ីក្ចសរមើន បញ្ហ
ា របឈមនានា និងផតល់លទធភ្នពក្នុងការខក្េរមួល
គសរមាង សធវើយាងណាឱ្យការអនុវតតន៍គសរមាងបានកាន់ខតរបសេើរស

ើង សហើយនឹងរួមចំខេក្ដល់

ការពរងីក្គសរមាងសៅសពលអនាគត។
អំពីអងគការមូលនិធិបង្ការរបួេអាេុី
អងគការមូលនិធិបង្ការរបួេ អាេុី គឺ ជាអងគការមិនខមនរដ្ឋាភិបាល និងមិនខេវងរក្របាក្់ចំសេញ
ខដលមានការសបតជាញចិតយា
ត
ងមុតមាំក្ុងការបង្ក
ន
ា រការរងរបួេ
ចរាចរេ៍សៅក្នុងបណា
ត របសទេខដលមានចំេូលោប

និងការសាលប់សដ្ឋយសារសរគេះថ្ននក្់

និងមធយម។

អេ់រយៈសពល១៥ឆ្នំមក្

សហើយខដលអងគការមូលនិធិបង្ការរបួេ អាេុី បានអនុវតតក្មមវ ិធី េុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ដ៏មានរបេិទធ
ភ្នពសៅបណា
ត របសទេជាសរចើនរួមមានសៅទវីបអាេុី
េូមចូលទេេនាសគហទំព័រ

asiainjury.org

@AIPFoundation.

និងទវីបអាន្រហវិច។

សដើមបីខេវងយល់បខនថម

ឬភ្នជប់ ទំនាក្់ទំនងជាមួ យសយើងែញំុសៅសលើ

អំពីក្មមវ ិធី Development Innovation Ventures

(DIV)

Twitter

ថ្នទីភ្ននក្់ង្ករេហរដាអាសមរ ិក្សដើមបីការ

អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ
ក្មមវ ិធី Development Innovation Ventures (DIV) ថ្នទីភ្ននក្់ង្ករេហរដាអាសមរ ិក្សដើមបីការអភិវឌ្ឍន៍
អនតរជាតិ គឺជាក្មមវ ិធី វ ិនិសយាគមួ យខដលខេវងរក្ សធវើការសាក្លបង និ ងពរងី ក្ដំ សណាេះស្សាយងមីៗ
ចំសពាេះបញ្ហ
ា របឈមថ្នការអភិវឌ្ឍន៍សៅទូោំងពិភពសល្លក្។

េរមាប់ព័ត៌មានបខនថមេូមចូល

ទេេនាសគហទំព័រ www.usaid.gov/div ឬទំនាក្់ទំនងជាមួយសយើងែញំុសៅសលើ Twitter@DIVatUSAID។
េរមាប់ព័ត៌មានបខនថម េូមទំនាក្់ទំនង
សល្លក្ គឹម បញ្ហដ
នាយក្ អងគការមូលនិធិបង្ការរបួេ អាេុី របចាំសៅក្មពុជា

ផទេះសលែ ១៨សបអឺ ០ ផលូវសលែ ៣៤៨ េង្កាត់ទូលសាវយថ្រពទី ១ ែេឌចំការមន រាជធានីភំនសពញ
ទូរេ័ពទសលែ៖ ៨៥៥ ៤២៤ ២៣៤; អុីខមល៖ pagna.kim@aipf-cambodia.org ៕
##

