
 

 

 

សេចក្តីរបកាេពត៌មាន 

 

អង្គការមលូនិធិបង្កា ររបសួ អាស ៊ី និង្ទ៊ីភ្នា កង់្ករសហរដ្ឋអាមមរិកសំរបក់ារ
អភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ សហការគ្នា មដ្ើមប៊ីរមួចំណែកជយួប្រមទសកមព ជាព៊ី 

ការខាតបង្ថ់វិការបល់នដ្ លា  
 
 

រាជធានីភនំសពញ ថ្ងៃទី៨ ខែេីហា ឆ្ន ំ២០១៤ 

 

អងគការមូលនិធិបង្កា ររបួេ អាេីុ (AIP Foundation) ខដលជាអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល និងមិន
ខេវងរក្របាក់្ចំសេញ បានទទួលការគំរទជាមួលនិធិចំនួន ៦៣៥ ៩៩៣ ដុល្លល េហរដាអាសមរចិពី
ក្មមវធីិ Development Innovation Ventures (DIV) របេ់ទីភ្នន ក់្ង្ករេហរដាអាសមរកិ្សដើមបកីារអភិវឌ្ឍន៍
អនតរជាតិ (USAID)។ សដ្ឋយមានការេហការគំរទពីគេៈក្មាម ការជាតិេុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ផលូវសគក្ 
និងរក្េួងមហាថ្ផទ ជំនួយសនេះនឹងផតល់លទធភ្នពដល់អងគការមូលនិធិបង្កា ររបួេ អាេីុ អនុវតត
គសរមាង “មួក្េុវតថិភ្នពមួយ ជួយជីវតិបានមាន ក់្” ខដលមានរយៈសពលពីរឆ្ន ំក្នុងសគលបំេងបសងាើន
ការពាក់្មួក្េុវតថិភ្នពក្នុងរបសទេក្មពុជា។ ងវកិាបដិភ្នគរបមាេជាង ៦៥០ ០០០ ដុល្លល េហរដា
អាសមរចិសផេងសទៀត ក៏្រតូវបានផតល់សដ្ឋយមាា េ់ជំនួយជាសរចើនដូចជា៖ មូលនិធិេហព័នធយានយនត
អនតរជាតិ (FIA Foundation), មូលនិធិេុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ (Road Safety Fund), មូលនិធិរក្ុមហ ុន 
UPS, មជឈមេឌ លេហរដាអាសមរចិសដើមបីបង្កា រ និងរគប់រគងជមៃឺ (US CDC) និងពីអងគការមូលនិធិ
បង្កា ររបួេ អាេីុ។  
 

ថ្ងៃសនេះអងគការមូលនិធិបង្កា ររបួេអាេីុ បានបង្កា ញជូន និងខចក្រខំលក្នូវពត៌មានេតីពីេក្មមភ្នព 
េំខាន់ៗរបេ់គសរមាង “មួក្េុវតថិភ្នពមួយ ជួយជីវតិបានមាន ក់្” សៅក្នុងេិកាា សាល្លថ្ដគូថ្នន ក់្ជាតិ
សៅរាជធានីភនំសពញ។ េិកាា សាល្លសនេះមានការចូលរមួពីថ្ដគូរបមាេ ៥៥នាក់្ ខដលជាមន្រនតីមក្ពី
សាថ ប័នរាជរដ្ឋា ភិបាលពាក់្ព័នធសៅថ្នន ក់្ជាតិ និងថ្នន ក់្សែតត តំណាងថ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិេំខាន់ៗ 
និងមានវតតមាន ឯកឧតតម មៅ ម៉ា ល៊ី អគគសលខាធិការគេៈក្មាម ធិការជាតិេុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ 
ផលូវសគក្ និង ឯកឧតតម ឧតតមមសន៊ីយម៍ោ ហ ៊ឹម យ៉ា ន របធាននាយក្ដ្ឋា នេណាត ប់ធាន ប់ថ្ន
រក្េួងមហាថ្ផទ អស ជ្ ើញចូលរមួជាអធិបតី។  
 
ឯកឧតតម ឧតតមមសន៊ីយម៍ោ ហ ៊ឹម យ៉ា ន របធាននាយក្ដ្ឋា នេណាត ប់ធាន ប់ថ្នរក្េួងមហាថ្ផទ 
បានមានរបសាេន៏ថ្ន៖ “សរគេះថ្នន ក់្ចរាចរេ៍ គឺជាវបិតតិខផនក្េុែភ្នពសាធារេៈជាេក្លមួយ 
ជាពិសេេេរមាប់រពេះរាជាណាចរក្ក្មពុជា សដ្ឋយសរគេះថ្នន ក់្សនេះបានេមាល ប់មនុេេសរចើនជាងការ
សាល ប់ខដលបណាត លមក្ពីរគប់មីន ឬសដ្ឋយសារជមៃឺរគនុចាញ់សៅសទៀត”។ ឯកឧតតម បានមាន



 

 

 

របសាេន៍បខនថមសទៀតថ្ន៖ “រគន់ខតក្នុងឆ្ន ំ២០១៣ប ុសណាណ េះ សរគេះថ្នន ក់្ចរាចរេ៍បានបងារឱ្យមាន
អនក្រងរបួេរហូតដល់សៅ ១៤,២២៧នាក់្ និងបានផ្តត ច់ជីវតិមនុេេចំនួន ១,៩៥០នាក់្ ខដលភ្នគ
សរចើនគឺជាយុវជន សហើយសធវើសអាយរបសទេក្មពុជាខាតបង់ងវកិាអេ់របមាេ ៣៣៧ល្លនដុល្លល រ 
សេមើនឹង ២.១ភ្នគរយផលិតផលក្នុងស្េុក្េរបុ”។ 

 

សល្លក្ស្េី សមើរា ម េីុឌី្គ របធាននាយិការបតិបតិតថ្នអងគការមូលនិធិបង្កា ររបួេ អាេីុ មាន
របសាេន៏ថ្ន៖ “សៅរបសទេក្មពុជា សោចរក្យានយនត (ម ូតូ) ជាមសធោបាយសធវើដំសេើ រដ៏េំខាន់។ 
អនក្សបើក្បរ និងអនក្រមួដំសេើ រតាមសោចរក្យានយនត គឺជារបសភទអនក្សរបើរបាេ់ផលូវខដលមានអរតា
សរគេះថ្នន ក់្ចរាចរេ៍ែពេ់បំផុត។ សៅក្នុងឆ្ន ំ២០១៣ របមាេ ៦២ ភ្នគរយថ្នជនរងសរគេះដល់សាល ប់ 
សដ្ឋយសរគេះថ្នន ក់្ចរាចរេ៍ ទទួលរងការរងរបួេក្ាល។ ជនរងសរគេះខដលសៅមានជីវតិរបឈម
មុែនឹងសាថ នភ្នពអារក្ក់្បំផុត”។ សល្លក្ស្េីបានបខនថមសទៀតថ្ន ការរងរបួេភ្នគសរចើនបានបណាត ល 
សអាយមានពិការភ្នពយូរអខងវង ខដលតំរវូសអាយមានការខងោំ និងពោបាលជារបចំា។ បខនថមពីសលើ
ការឈឺចាប់ និងទុក្ាលំបាក្ខដលសក្ើតមានេរមាប់ែលួនឯងផ្តទ ល់ បញ្ហា សនេះវាបានសធវើមានផលប េះ
ពាល់ជាអវជិជមានដល់រគសួារ របព័នធេុែភ្នពសាធារេ និងេងគមោំងមូលផង។ 

 

សយាងតាមការេិក្ាស្សាវរជាវរបេ់ Cochrane Database of Systematic Reviews បានបង្កា ញថ្ន 
ការពាក់្មួក្េុវតថិភ្នពគឺជាមសធោបាយដ៏េំខាន់ និងមានរបេិទធភ្នពមួយក្នុងការបសងាើនការសៅរេ់
រានមានជីវតិសដ្ឋយវាអាចកាត់បនថយហានិភ័យថ្នការសាល ប់រហូតដល់ ៤២ភ្នគរយ និងការរង
របួេក្ាលរហូតដល់ ៦៩ភ្នគរយ។ សៅរបសទេក្មពុជា អនក្សបើក្បរសោចរក្យានយនតរតូវបាន
ចាប់កំ្េត់ឱ្យពាក់្មួក្េុវតថិភ្នព ប ុខនតអនក្រមួដំសេើ រជាមួយ គិតោំងកុ្មារផងមិនោន់រតូវបាន
តរមូវឱ្យពាក់្មួក្េុវតថិភ្នពសៅស ើយសទ។ ជាអកុ្េល មានអនក្រមួដំសេើ ររបមាេខត ៩ភ្នគរយ
ប ុសណាណ េះ ខដលបានពាក់្មួក្េុវតថិភ្នពសៅសពលសធវើដំសេើ រតាមសោចរក្យានយនត។ 

 

សល្លក្ គឹម បញ្ហដ  នាយក្អងគការមូលនិធីបង្កា ររបួេអាេីុរបចំារបសទេក្មពុជា បានមានរបសាេន៍ 
ថ្ន៖ “គសរមាង “មួក្េុវតថិភ្នពមួយ ជួយជីវតិបានមាន ក់្” មានសគលបំេងសធវើសអាយអរតាការពាក់្
មួក្េុវតថិភ្នពេំរាប់អនក្រមួដំសេើ រសៅតាមឃំុសគលសៅមួយចំនួនសៅរាជធានីភនំសពញ សែតតក្ណាត ល 
និងសែតតកំ្ពង់េពឺសក្ើនស ើងរហូតដល់៣០ភ្នគរយ ក្នុងឆ្ន ំទី១ និងឈានដល់ក្រមិត ៨០ភ្នគរយសៅ 
ចុងឆ្ន ំទី២ ខដលជាលទធផលវាអាចជួយបង្កា រនូវការរងរបួេ និងការសាល ប់ពីសរគេះថ្នន ក់្ចរាចរេ៍ជា
សរចើនពាន់នាក់្ សហើយនឹងរមួចំខេក្ជួយដល់របសទេក្មពុជាពីការខាតបង់ងវកិាបានជាសរចើនល្លន
ដុល្លល េហរដាអាសមរចិ។ 

 



 

 

 

សគលសៅថ្នគសរមាង  នឹងេសរមចបានតាមរយៈេមាេភ្នពេំខាន់ៗចំនួន៣ខដលបំសពញបខនថម 
ឱ្យគន សៅវញិសៅមក្ រមួមាន៖ 

 

១. ក្មមវធីិអប់រសំៅតាមរគឹេះសាថ នេិក្ា ខដលនឹងរមួចំខេក្បសងាើតឱ្យមានអនក្សរបើរបាេ់ផលូវ
ខដលមានេុវតថិភ្នពសៅក្នុងជំនាន់ងមីមួយ 

២. យុទធនាការអប់រផំេពវផាយសាធារេៈ  ខដលនឹងសរបើរបាេ់នូវរបព័នធផេពវផាយសដើមបី
ផ្តល េ់បតូរឥរយិាបទ និង 

៣. យុទធនាការោក់្ោញមតិគំរទ ខដលនឹងគំរទដល់ដំសេើ រពសនលឿនការខក្េរមួលចាប់ 
និងបទប ដ្តតិនានា និងការអនុវតតចាប់ឱ្យកាន់ខតមានរបេិទធភ្នព។ 

 
ឯកឧតតម មៅ ម៉ា ល៊ី អគគសលខាធិការ គេៈក្មាម ធិការជាតិេុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ផលូវសគក្សៅ
ក្មពុជា បានមានរបសាេន៏ថ្ន៖ “ការបសងាើតឱ្យមាន និងការអនុវតតគសរមាងដ៏េំខាន់សនេះសៅរបសទេ
ក្មពុជាគឺសធវើស ើងក្នុងសពលសវល្លដ៏េមស្េបមួយ សដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាកំ្ពុងខតបសងាើននូវកិ្ចា
ែិតែំរបឹងខរបងក្នុងការឈានសៅអនុម័តចាប់េតីពីចរាចរេ៍ផលូវសគក្ងមី សហើយខដលអាចនឹង
អនុម័តចប់រចួរាល់សៅក្នុងសពលឆ្ប់ៗខាងមុែសនេះ។ ចាប់ងមីសនេះនឹងអនុវតតចំសពាេះការពាក់្មួក្េុវតថិ
ភ្នពេំរាប់អនក្ជិេះសោចរក្យានយនតោំងអេ់ រមួោំងកុ្មារផង”។ 

 

គសរមាងសនេះរតូវបានបសងាើតស ើងសដ្ឋយខផែក្សលើគំរថូ្នអនតរាគមន៍ការង្កររបេ់អងគការមូលនិធិបង្កា រ
របួេ អាេីុ សៅក្នុងរបសទេសវៀតណាមខដលបានជរមុញឲ្យមានចាប់េតីពីការពាក់្មួក្េុវតថិភ្នព
ក្នុងឆ្ន ំ២០០៧។ ជាលទធផលការអនុវតតចាប់សនេះបានជួយេសន្រង្កគ េះជីវតិមនុេេរបមាេ ១ ៥៥៧
នាក់្ ការពារការរងរបួេបាន ២ ៤៩៥នាក់្ និងកាត់បនថយការខាតបង់ងវកិារបេ់របជាពលរដា និង 
រដ្ឋា ភិបាលសវៀតណាមបាន ៥២ល្លនដុល្លល  ខដលរតូវចំណាយសលើការខាតបង់ការង្ករ ថ្ងលពោបាល 
និងតថ្មលថ្នផលរបសយាជន៍ចំសពាេះការរមួចំខេក្អភិវឌ្ឍេងគមសៅក្នុងឆ្ន ំដំបូង។ 

 

គសរមាង “មួក្េុវតថិភ្នពមួយ ជួយជីវតិបានមាន ក់្” នឹងផតល់របសយាជន៍សដ្ឋយផ្តទ ល់សៅដល់របជាពល
រដាក្មពុជារបមាេជាង ២២២ ៤៤៥នាក់្ តាមរយៈការផតល់មួក្េុវតថិភ្នព (សដ្ឋយឥតគិតថ្ងល និង
ក្នុងតថ្មលឧបតថមភ) និងការអប់រអំំពីេុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ សហើយរបជាពលរដារបមាេ ១ ៦៣៤ ៥៥៥ 
នាក់្សផេងសទៀត នឹងទទួលបានអតថរបសយាជន៍សដ្ឋយរបសយាលសៅក្នុងអំ ុងសពលអនុវតតគសរមាង
សនេះ។ ក្មមវធីិ Development innovation Ventures (DIV) ថ្នទីភ្នន ក់្ង្ករេហរដាអាសមរកិ្សដើមបកីារអភិ
វឌ្ឍន៍អនតរជាតិបានផតល់ងវកិាចំនួន ៦៣៥ ៩៩៣ ដុល្លល រេហរដាអាសមរចិក្នុងសគលបំេងជួយការ
ពារការខាតបង់ងវកិាេំរាប់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជាចំនួនរបមាេ ១,៧ល្លនដុល្លល េហរដាអាសមរកិ្។ 
របេិនសបើងវកិាគំរទោំងសនេះ មាននិរនតរភ៍្នពក្នុងរយៈសពល ១០ឆ្ន ំ មានការបា ន់របមាេថ្នការវនិិ



 

 

 

សយាគរតលប់មក្វញិនឹងសក្ើនស ើងពី ២,៨ដុល្លល េហរដាអាសមរចិ សៅដល់ ១៤,៩ដុល្លល េហរដាអា
សមរចិ។ សបើនិយាយតាមមួយខបបសទៀត គឺរាល់ការចំណាយ១ដុល្លល េហរដាអាសមរចិរបេ់គសរមាង
នឹងជួយការពារការខាតបង់ងវកិារហូតដល់ ១៤,៩ដុល្លល េហរដាអាសមរចិ។ 

 

ការបសងាើតស ើងនូវេមាេភ្នពេំខាន់ៗថ្នគសរមាង នឹងសធវើស ើងសដ្ឋយខផែក្សលើលទធផលថ្នការរក្
សឃើញពីការបា ន់របមាេខដលនឹងសធវើស ើងសៅសពលចាប់សផតើមដំបូងថ្នគសរមាងសនេះ។ ការតាមដ្ឋន
រតួតពិនិតយរបក្បសដ្ឋយការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ែពេ់ តាមរយៈការអនុវតតន៍វធីិសាស្តេតការអសងាតការ 
ពាក់្មួក្េុវតថិភ្នពសរៀងរាល់រតីមាេ សដ្ឋយសរបើរបាេ់វធីិសាស្តេតងតយក្របូភ្នពជាវសីដអូ និងការ
វាយតំថ្លសៅពាក់្ក្ណាត លគសរមាង រហូតដល់ចប់ការអនុវតតន៍គសរមាង។ េក្មមភ្នពោំងសនេះនឹង
ជួយចងែុលបង្កា ញពីការវវិឌ្ឍន៍រកី្ចសរមើន បញ្ហា របឈមនានា និងផតល់លទធភ្នពក្នុងការខក្េរមលួ
គសរមាង សធវើយា ងណាឱ្យការអនុវតតន៍គសរមាងបានកាន់ខតរបសេើរស ើង សហើយនឹងរមួចំខេក្ដល់
ការពរងីក្គសរមាងសៅសពលអនាគត។  
 

អំពីអងគការមូលនិធិបង្កា ររបួេអាេីុ 

 

អងគការមូលនិធិបង្កា ររបួេ អាេីុ គឺជាអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល និងមិនខេវងរក្របាក់្ចំសេញ 
ខដលមានការសបតជាញ ចិតតយា ងមុតមាំក្នុងការបង្កា រការរងរបួេ និងការសាល ប់សដ្ឋយសារសរគេះថ្នន ក់្
ចរាចរេ៍សៅក្នុងបណាត របសទេខដលមានចំេូលោប និងមធយម។ អេ់រយៈសពល១៥ឆ្ន ំមក្
សហើយខដលអងគការមូលនិធិបង្កា ររបួេ អាេីុ បានអនុវតតក្មមវធីិេុវតថិភ្នពចរាចរេ៍ដ៏មានរបេិទធ
ភ្នពសៅបណាត របសទេជាសរចើនរមួមានសៅទវីបអាេីុ និងទវីបអាន្រហវិច។ សដើមបខីេវងយល់បខនថម 
េូមចូលទេេនាសគហទំព័រ asiainjury.org ឬភ្នជ ប់ទំនាក់្ទំនងជាមួយសយើងែញុំសៅសលើ Twitter 

@AIPFoundation. 
 
 

អំពីក្មមវធីិ Development Innovation Ventures (DIV) ថ្នទីភ្នន ក់្ង្ករេហរដាអាសមរកិ្សដើមបកីារ
អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ 

 

ក្មមវធីិ Development Innovation Ventures (DIV) ថ្នទីភ្នន ក់្ង្ករេហរដាអាសមរកិ្សដើមបកីារអភិវឌ្ឍន៍
អនតរជាតិ គឺជាក្មមវធីិវនិិសយាគមួយខដលខេវងរក្ សធវើការសាក្លបង និងពរងីក្ដំសណាេះស្សាយងមីៗ
ចំសពាេះបញ្ហា របឈមថ្នការអភិវឌ្ឍន៍សៅទូោំងពិភពសល្លក្។ េរមាប់ព័ត៌មានបខនថមេូមចូល
ទេេនាសគហទំព័រ www.usaid.gov/div ឬទំនាក់្ទំនងជាមួយសយើងែញុំសៅសលើ Twitter@DIVatUSAID។ 

 

េរមាប់ព័ត៌មានបខនថម េូមទំនាក់្ទំនង 

 

សល្លក្ គឹម បញ្ហដ  
នាយក្ អងគការមូលនិធិបង្កា ររបួេ អាេីុ របចំាសៅក្មពុជា 

http://asiainjury.org/
http://www.usaid.gov/div


 

 

 

ផទេះសលែ ១៨សបអឺ០ ផលូវសលែ ៣៤៨ េង្កា ត់ទូលសាវ យថ្រពទី១ ែេឌ ចំការមន រាជធានីភនំសពញ 

ទូរេ័ពទសលែ៖ ៨៥៥ ៤២៤ ២៣៤; អីុខម ល៖ pagna.kim@aipf-cambodia.org ៕ 

 

## 
 

mailto:pagna.kim@aipf-cambodia.org

