ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយភា�ម
��េរៀនចំនួន

៣

ស�ិតេ��មតំបន់ែដល�បឈមនឹងេ��ះ���ក់ច�ចរណ៏ខស
� ់

ទទួល�ន�រ�ំ�ទ�រអនុវត� កម�វធ
ិ ម
ី ក
ូ សុវត�ិ�ពស��ប់ក�
ុ រ ពីមល
ូ និធិ�កុម
ហ៊ុន យូភីេអស (UPS)

្រក�ងតេខ� េខត�កណា
� ល ៃថ�ទី១១ ែខ មករ ឆា�២
ំ ០១៣
កលពី ៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា�ំ២០១៣ េនបរ ិេវណសលបឋមសិក្សោ ហ៊ុនែសន ែ្រពកឬស្សី ក�ុង
្រក�ងតេខ� េខត�កណា
� ល អង�ករមូ លនិធិបង�ររបួស អសុី សហករជាមួ យ្រកសួងអប់ រ ំ យុវ

ជន និងកី ឡា បាន្របារព�ពិធី្របកសេផ�មអនុវត� កម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់ កុមារ ែដល

ឧបត�ម�គា្រំ ទេដយមូ លនិធិ្រក�មហ៊ុន យូភីេអស ែដលតមរយៈកម�វ ិធី េនះ មួកសុវត�ិភាពចំ នួន

២,៨៨៧មួក នឹង្រត�វផ�លជ
់ ូ នដល់សិស្សោនុ សិស្ស និងេលក្រគ� អ�ក្រគ� េនសលបឋមសិក្សោ
ចំ នួន៣ ែដលស�ិតេនេខត�កណា
� ល និ ងេខត�កំពង់ សឺ � ។
េលក Red Ramirez អ�ក្រគប់ ្រគង ្រក�មហ៊ុន យូភីេអស ្របចំតំបន់ អសុីបា៉សុីហិច
� បានមាន
្របសសន៍ ថា៖

“ករអប់រ ំអំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍គឺ ពិតជាមានសរៈសំខន់ ណាស់ស្រមាប់

សិស្សោនុ សិស្សែដលពួ កេគនឹងក�យជាអ�កេប កបរនាេពលអនាគត។”

េលកមាន្របសសន៍

បែន�មេទៀតថា “ក�ុងរយៈេពលបី ឆា�ំបន�បនា�ប់ ខងមុខេនះ េយងនឹងផ�ល់មួកសុវត�ិភាព ្រពមទំង
ករអប់រ ំអំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ ជូនដល់េលក្រគ� អ�ក្រគ� និងសិស្សោនុ សិស្ស្របមាណជាង
៨,០០០នាក់ េនតមសលេរៀនេគាលេដមួ យចំនួនក�ុង្របេទសកម�ុជា” ។
េ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍កំពុងបន�ក�យជាប�
� ្របឈមដ៏ ចំបងបំផុតមួ យៃនករស�ប់

និងបេង�ន

ករចំ ណាយយា៉ ងេ្រច នេលប�
� សុខភាពសធារណៈេនក�ុង្របេទសកម�ុជាេដយបានបណា
� ល
ឲ្យមនុ ស្សចំនួន ១,៩០៥នាក់ ស�ប់

កលពី ឆា�ំ២០១១។

និងចំនួន ៥,៨០៧នាក់ េផ្សងេទៀតទទួលរងរបួ សធ�ន់ធ�រ

េយាងតមករសិក្សោ�សវ្រជាវជាអន�រជាតិ បានបង�ញថា

សុវត�ិភាព្រតឹម្រត�វអចកត់ បន�យអ្រតស�ប់ បាន

៤២%

ករពក់មួក

និ ងកររងរបួសក្បោលធ�ន់ធ�របាន

៦៩% េពលមានេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍េកតេឡង។ ករពិ និត្យេឡងវ ិញេលច្បោប់ សីព
� ីចរចរណ៍
ផ�ូវេគាក ែដលនឹងបែន�មករកំ ណត់ អំពីករពក់ មួកសុវត�ិភាពក�ុងចំេណាមអ�ករួមដំ េណរជាមួ យ
ជាមនុ ស្សេពញវ ័យ គិតទំងកុ មារ ឥឡវេនះកំ
ពុង្រត�វបានពិនិត្យ និ ងពិ ភាក្សោបែន�ម េហយរ ំពឹ ង
ូ

ថានឹ ងទទួ លបានករអនុម័តនាេពលឆាប់ៗខងមុ ខេនះ។

ឯកឧត�ម អុឹម សិទី � រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ឡា បានមាន្របសសន៍ថា៖ “ពិ ធី្របគល់
មួ កសុវត�ិភាពជូនសិស្សោនុសិស្ស និងេលក្រគ� អ�ក្រគ�នាៃថ�េនះ ពិតជាបានចូ លរួមចំ ែណក
េលកកម�ស់អកប្បកិ រ ិយា្របកបេដយសុវត�ិភាពេនេពលេធ�ចរចរណ៍
្របាស់ផូ�វែដលងយរងេ្រគាះ

ក�ុងចំ េណាមអ�កេ្រប
រួមទំងកុ មារេនតមសលេរៀនែដលជាអ�ករួមដំេណរតមេទ

ច្រកយានយន�េដយមិ នបានពក់មួកសុវត�ិភាព។ េហយសកម�ភាពេនះ្របារព�េឡង�សបេពល
ែដលរជរដ�ភិ បាលកម�ុជាកំ ពុងបេង�នកិច�ខិតខំ ្របឹ ងែ្របងក�ុងករកត់ បន�យេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍

េនកម�ុជាឲ្យធា�ក់ មកេនក្រមិតមួ យទបបំផុត”។
ឯកឧត�មក៏បានជំ រញ
ុ ឲ្យេលក្រគ�-អ�ក្រគ�
មាតបិ ត េមត�ចូ លរួមចំ ែណកេធ�ជាគំរល
ូ � តមរយៈករអនុវត�ជាក់ ែស�ងេលករេ្រប ្របាស់មួក
សុវត�ិភាពក�ុងេពលេធ�ដំេណរតមម៉ូ តូ និ ងករេគារពច្បោប់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកដល់កួ�យៗសិស្សោ
នុ សិស្ស និ ងបុ ្រតធី ត េ្រពះេយងមិនចង់េឃញមនុស្សែដលេយង�សលញ់ថា�ក់ ថម
� ធា�ប់េអប

្រកេសបនឹ ងៃដទទួ លរងរបួ ស ពិ ករ ឬក៏ បាត់បង់ជីវ ិតែតមួ យប៉ ្រពិ ចែភ�ក េ្រពះែតករេធ�ស
្របែហសែតមួ យវ ិនាទី ក�ុងេពលេប កបរេដយមិនបានពក់មួកសុវត�ិភាព។
តមរយៈករឧបត�មព
� ីមូលនិ ធិ្រក�មហ៊ុន យូភីេអស សលបឋមសិក្សោ ហ៊ុនែសន ែ្រពកឬស្សី
សលបឋមសិក្សោគគី រក�ុងេខត�កណា
� ល

្រពមទំងសលបឋមសិក្សោ វល�ិ៍ស េនេខត�កំពង់

ស�ឺ នឹ ងទទួ លករគាំ្រទករអនុ វត� កម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារ ែដលសលទំងបី េនះ
ស�ិតេនជិតផ�ូវ្របឈមនឹងេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍ខ�ស់ ខណៈែដលអ្រតៃនករពក់ មួកសុវត�ិភាព
ក�ុងចំ េណាមសិស្សោនុ សិស្សមានកំរ ិតទបបំផុត។

េលក Greig Craft ្របធានអង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ ស អសុី បានមាន្របសសន៍ ថា៖ “ជា
អកុ សល

សលេរៀនទំងេនះជាតំ ណាងឲ្យែតមួ យែផ�កតូ ចៃនសលេរៀនទូ ទំង្របេទស

កម�ុជាប៉ុ េណា�ះ។ ខណៈេពលែដលអ�កេប កបរេទច្រកយានយន�្របមាណ៨០% ពក់មួកសុវត�ិ
ភាពេនេពលេធ�ដំេណរេលដងផ�ូវៃន្របេទសកម�ុជា អ�ករួមដំ េណរតមេទច្រកយានយន�តិច
ជាង ៧%ប៉ុ េណា�ះបានពក់ មួកសុវត�ិភាព ។” េលកបានបែន�មេទៀតថា ៖ ”េដយមានករគាំ្រទ

ពី មូលនិ ធិ្រក�មហ៊ុន យូភីេអស រួមទំងករអប់ រ ំផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ និ ងករព្រងឹងករ
អនុវត�ច្បោប់បែន�មេទៀតពីនគរបាលចរចរណ៍

វពិតជានឹងេធ�ឲ្យកុ មារពក់ មួកសុវត�ិភាពជា

ចំបាច់ េពលេធ�ដំេណរេនេលដងផ�ូវ។”
នាយិកសលបឋមសិក្សោ ហ៊ុនែសន ែ្រពកឬស្សី េលក�សី សរ សំរ ិទ�ី បានែថ�ងថា៖ “ករគាំ
្រទពី មូលនិ ធិ្រក�មហ៊ុនយូភីេអស

និងកម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារ

សុវត�ិភាពចរចរណ៍េនក�ុងសហគមន៍របស់េយង

នឹងជួ យេលកកម�ស់

េដយបេង�នចំ នួនកុ មារពក់ មួកសុវត�ិភាព

បាន្រតឹម្រត�វ”។ េលក�សីបានប�
� ក់បែន�មេទៀតថា៖ “េយងនឹ ងខិ តខំប��
� បបែន�មេទៀតនូ វ
ចំ េណះដឹ ងអំ ពីករពក់មួកសុវត�ិភាព និ ងសុវត�ិភាពចរចរណ៍េទក�ុងកម�វ ិធី សិក្សោរបស់សល
ែដលវនឹងែ្របក�យឲ្យេទជាទមា�ប់មួយៃនករពក់មួកសុវត�ិភាពដ៏ មាន្របសិទភា
� ព។”

*****
អំពីអង�ករមូលនិធិបង�ររបួស អសុី
អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី គឺជាអង�ករមិ នែស�ងរក្របាក់ ចំេណញែដលបានចុ ះប��ី េន
សហរដ�អេមរ ិកេលខ ៥០១ មួ យ (៣) (សុី) ែដលេ្របករសហករសធារណៈឯកជន- កម�វ ិធី
អប់រ ំផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ

និ ងកម�វ ិធីអប់ រ ំផ្សព�ផ្សោយតមសលេរៀន

េដ ម្បីកត់ បន�យ

អ្រតរងរបួ ស និងករបាត់បង់ ជីវ ិតេដយសរេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា
� ្របេទសកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍។ អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី មានករ ិយាល័យក�ុងរដ�ធានី ហណូយ និងទី
្រក�ងហូជីមិញ

្របេទសេវៀតណាម

រជធានីភំ េ� ពញ

្របេទសកម�ុជា និ ងរជធានី បាងកក
្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា�ំ២០០១ អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ង

មួ កសុវត�ិភាពមិនយក្របាក់ ចំេណញមួ យ ែដលមានេឈ�ះថា V-SPEC ែដលផលិតមួ កសុវត�ិ

ភាព ស្រមាប់ តំបន់្រត�ពិចេដយមានមា៉ ក Protec។ មួ កសុវត�ិភាពេនះ សម�សបនឹ ងបរ ិស�ន
មានសុវត�ិភាព និ ងផ�ល់ជេ្រម ស្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់អក
� េធ�ដំេណរតមេទច្រកយានយន� និងេទ
ច្រកយាន។
េនឆា�ំ២០០៩ អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី បានចប់េផ�មអនុវត�កម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពជាថា�ំ
បង�រជីវ ិតសកល (GHVI) េដយសហករជាមួ យមូ លនិ ធិសហព័ នយា
�
នយន�អន�រជាតិ (FIAF)
និ ងែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកលរបស់ធនាគារពិ ភពេលក (World Bank Global Road
Safety Facility) ែដល្រក�មចំ រះ
ុ អន�រជាតិេនះ មានេគាលបំណងរួមមួ យគឺឲ្យមានករពក់ មួក
សុវត�ិភាពេលែផ�កក្បោលមនុ ស្ស្រគប់រប
ួ

េនក�ុងអំឡុងេពលទសវត្សរ ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវ
េគាក (២០១១-២០២០)”។ ក�ុងែខឧសភា ឆា�ំ២០១០ កម�វ ិធី មួកសុវត�ិភាពជាថា�ំបង�រជី វ ិតេន
កម�ុជា ្រត�វបាន្របកសេផ�មឲ្យអនុវត�េនរជធានីភំេ� ពញេដយ ឯកឧត�ម អុឹម សិទី � រដ�ម�ន�ី
្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកីឡា និ ងជាតំ ណាងដ៏ ខង
� ់ខ�ស់របស់ ឯកឧត�ម ស េខង ឧបនាយករដ�
ម�ន�ី និងជា រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ�។
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