
  
 
 
  

សម្រាប់ផ្សព្វផ្ាយភ្លា ម 
 

ម្ររមុហ ៊ុន អេ អេ េរ ប ៊ី ម្ររបុ បនតផ្តល់េំអោយមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្បន្នថមចំនួន១៨៧ ដល់សិសាន៊ុសិសសអៅ
សាលាបឋមសិរាភ្នំដិល  
 

រំព្ង់ចាម ថ្ងៃទ៊ី ២៨ ន្ែ រ៊ុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ 
 

ម្ររមុហ ៊ុន អេ េរ េរ ប ៊ី ម្ររបុ (ARRB Group)រឺជាម្ររមុហ ៊ុនម្របឹរាន្ផ្នរបអចេរអទសខាងស៊ុវត្ថិភ្លព្ចរាចរណ៍
ដ៏រួរឲ្យទ៊ុរចិត្តបំផ្៊ុត្មួយអៅម្របអទសេូស្រ្សាត ល៊ី រំព្៊ុងន្ត្បនតគំម្រទការផ្តល់េំអោយមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ដល់
សាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល ន្ដលជាន្ផ្នរមួយថ្នរមមវធិ៊ីមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្សម្រាប់រ៊ុារ របស់េងគការមូលនិធិ
បង្កា ររបួស អាស៊ុ៊ី។ រយៈអព្លជិត្មួយឆ្ន ំម៊ុន ម្ររុមហ ៊ុន អេ េរ េរ ប ៊ី បានផ្តល់េំអោយមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្
ដល់សិសាន៊ុសិសសទំងេស់ចំនួន ៨០០នារ់និងអលារម្ររូ េនរម្ររចំូនួន ២៨នារ់ អហើយអៅថ្ងៃទ៊ី២៨ ន្ែ 
រ៊ុមភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣អនេះ ម្ររមុហ ៊ុនបាន ផ្តល់េំអោយមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ចំនួន ១៨៧មួរបន្នថមអទៀត្ដល់
សិសាន៊ុសិសសន្ដលសិរាអៅថ្នន រ់ទ៊ី១ ម្រព្មទំងសិសាន៊ុសិសសន្ដលទទួលមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្កាលព្៊ីអលើរ
ទ៊ីមូយ ប ៊ុន្នតមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្របស់ពួ្រអរបានែូច ឬបាត់្បង់។   
 

សាលាបឋមសិរាភ្នំដិល ានទ៊ីតំងរន៊ុងអែត្តរំព្ង់ចាម និងសថិត្អៅតមបអោត យផ្ាូវជាតិ្អលែ៦អា ។ 
អោយសារានទ៊ីតំងសថិត្អៅតមបអោត យផ្ាូវជាតិ្ អហើយានអទចម្ររយានយនត រងយនត រងយនតដឹរ
ជញ្ជូ នេនរដំអណើ រ និងរងយនតដឹរទំនិញជាអម្រចើនបានអធវើដំអណើ រតមដងផ្ាូវអនេះមិនអចេះោច់ជាមួយនឹង
អលបឿនដ៏អលឿន អធវើឲ្យតមផ្ាូវអៅសាលាអរៀនរបស់សិសាន៊ុសិសសានការម្របឈមនឹងអម្រគេះថ្នន រ់
ចរាចរណ៍រួរឱ្យម្រព្ួយបារមភ។ 

 

អលារ រឹម បញ្ញា  នាយរេងគការមូលនិធិបង្កា ររបួស អាស៊ុ៊ី ម្របចំារមព៊ុជាបានានម្របសាសន៍ថ្ន៖“តមរយៈ
ការសអងាត្អលើរម្រមិត្ថ្នការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្រន៊ុងចំអោមសិសាន៊ុសិសស បានបង្កា ញថ្ន ចំនូនរ៊ុារ
ន្ដលអធវើដំអណើ រអៅមរសាលាអរៀនតមអទចម្ររយានយនតជាមួយឪព្៊ុរាត យ ឬអាោព្ាបាល អហើយ
ពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ បានអរើនអ ើងយា ងខាា ំង។អៅម៊ុនការេន៊ុវត្តរមមវធិ៊ីមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្សម្រាប់រ៊ុារ ព្៊ុំាន
សិសាន៊ុសិសសោាន រ់អៅសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល ពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្អទ។ ប ៊ុន្នតអម្រកាយការេន៊ុវត្ត
សរមមភ្លព្របស់រមមវធិ៊ី រំរតិ្ថ្នការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ានរហូត្ដល់ជាង ៨៦% អនេះអបើរិត្ម្រតឹ្មន្ែរ៊ុមភៈ 
ឆ្ន ំ២០១៣”។ អលារបានបន្នថមអទៀត្ថ្ន ៖ ”តមរយៈការជួយឧបត្ថមភគំម្រទព្៊ីម្ររមុហ ៊ុន អេ េរ េរ ប ៊ី អយើង
ែ្៊ុំបានរមួចំន្ណរន្រន្ម្របសាថ នភ្លព្ម្របឈមនឹងអម្រគេះថ្នន រ់ចរាចរណ៍របស់សិសាន៊ុសិសស និងអលារម្ររូ 
េនរម្ររអូៅសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល ម្របរបអោយភ្លព្អជារជ័យ។” 
 



  
 
 
  

ការន្រសម្រមួលអលើចាប់សត៊ីព្៊ីចរាចរណ៍ផ្ាូវអគរ ន្ដលរន៊ុងអនាេះរ៏រមួានការោរ់បញ្េូ លនូវបទបញ្ាត្តិ
រំណត់្ព្៊ីការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ចំអពាេះេនររមួដំអណើ រតមអទចម្ររយានយនតទំងមន៊ុសសអព្ញវយ័ និង
រ៊ុារ រំព្៊ុងសថិត្អៅអម្រកាមការពិ្និត្យ និងពិ្ភ្លរាអោយសាថ ប័នរាជរោា ភិ្បាលពារ់ព័្នធ។ ែណៈអព្ល
ន្ដលេនរអបើរបរអទចម្ររយានយនតម្របាណ ៨០% ពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្អៅអព្លអធវើដំអណើ រអលើដងផ្ាូវថ្ន
ម្របអទសរមព៊ុជា ានេនររមួដំអណើ រតមអទចម្ររយានយនត រិត្ទំងរ៊ុារផ្ង ម្របាណ ៧%ប ៊ុអោណ េះបាន
ពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្។ េងគការមូលនិធិបង្កា ររបួស អាស៊ុ៊ី រំព្៊ុងបនតេំពាវនាវអោយផ្ទា ល់អៅកាន់រាជរោា ភិ្បា
លរមព៊ុជាតមរយៈអសចរត៊ីន្ងាងការណ៍រមួមួយ  ន្ដលានសងគមស៊ុ៊ីវលិ និងវស័ិយឯរជនពារ់ព័្នធម្របាណ
ជាង ៥០បានច៊ុេះហត្ថអលខាគំម្រទ សំអៅជំរ៊ុញឲ្យានការពិ្និត្យលទធភ្លព្ព្អនាឿនការពិ្ភ្លរា និង េន៊ុម័ត្
អលើអសចរត៊ីម្រពាងចាប់សត៊ីព្៊ីចរាចរណ៍ផ្ាូវអគរ (ងម៊ី) ន្ដលរន៊ុងអនាេះរ៏ានការោរ់បញ្េូ លនូវការរំណត់្ឲ្យ
េនររមួដំអណើ រតមអទចម្ររយានយនត រិត្ទំងរ៊ុារ ម្រត្ូវពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ ន្ដលជាការរំណត់្ដ៏ម្រតឹ្មម្រត្ូវ
មួយទទួលបាននូវការគំម្រទម្របាណ ៩៨% ព្៊ីម្របជាជនរមព៊ុជាន្ដលចូលរមួអ្ាើយត្បនឹងការសាភ សន៍ ។ 

 

ឯរឧត្តម ឧត្តមអសន៊ីយ៍អទ រ៊ីម យ៊ីអដត្ េន៊ុម្របធាននាយរោា នរោត លសោត ប់ធាន ប់សាធារណៈ េរគ
សនងការោា ននររបាលជាតិ្ ម្ររសួងមហាថ្ផ្ា បានានម្របសាសន៍ថ្ន៖ “អយាងតមរបាយការណ៍របស់
ម្ររសួងមហាថ្ផ្ាបានឱ្យដឹងថ្ន អម្រគេះថ្នន រ់ចរាចរណ៍អៅរន៊ុងម្របអទសរមព៊ុជាកាលព្៊ីឆ្ន ំ២០១២ បានបោត ល
ឲ្យានមន៊ុសសសាា ប់ចំនួន ១,៨៩៤នារ់ និងរងរបួសធៃន់ធៃរចំនួន ៤,៣៨៨នារ់ អហើយរន៊ុងចំអោមជនរង
អម្រគេះទំងអនាេះានមួយចំនួនរឺជារ៊ុារ” ។ ឯរឧត្តម ឧត្តមអសន៊ីយ៍អទ បានបន្នថមអទៀត្ថ្ន៖ “វាពិ្ត្ជា
មិនរួរអរើត្អ ើងអ ើយ ន្ដលរ៊ុារអធវើដំអណើ រតមអទចម្ររយានយនត ឫអទចម្ររយាន មិនបានពារ់មួរ
ស៊ុវត្ថិភ្លព្ ែណៈអព្លន្ដលការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ម្រត្ូវបានបង្កា ញថ្នអាចកាត់្បនថយេម្រតសាា ប់ដល់អៅ 
៤២% និងការរងរបួសរាលធៃន់ធៃរបាន ៦៩% អព្លានអម្រគេះថ្នន រ់ចរាចរណ៍អរើត្អ ើង។ មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ 
រឺជាវត្ថ៊ុសាមញ្ា ន្ដលអយើងអាចានលទធភ្លព្អាចទិញយរមរអម្របើម្របាស់បាន អហើយអយើងរួរន្ត្ពារ់វា
អព្លអធវើដំអណើ រឲ្យបានម្ររប់គគន ” ។ 

 

សិសាន៊ុសិសស អលារម្ររូ េនរម្ររូ ាតបិតសិសស អាជ្ាធរន្ដនដ៊ី និងថ្ដរូពារ់ព័្នធជាសរ៊ុបម្របាណ 
២៥០នារ់ បានចូលរមួរន៊ុងេងគពិ្ធ៊ីផ្តល់េំអោយមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្បន្នថមអៅសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល។ ការ
ជួយឧបត្ថមភគំម្រទព្៊ីម្ររមុហ ៊ុន អេ េរ េរ ប ៊ី ម្ររុប រ៏រមួបញ្េូ លទំងការសអងាត្អលើរំរតិ្ថ្នការពារ់មួរស៊ុវត្ថិ
ភ្លព្, ការបណត៊ុ េះបោត លដល់អលារម្ររូ េនរម្ររ,ូ ការតមោនអលើររណ៊ី អម្រគេះថ្នន រ់ចរាចរណ៍រន៊ុងចំអោម
សិសស, សរមមភ្លព្េប់រអំម្រៅថ្នន រ់ និងការេប់រផំ្សព្វផ្ាយដល់ាតបិតសិសាសំអៅព្ម្រងឹងការយល់ដឹង
របស់ពួ្រគត់្សត៊ីព្៊ីការអម្របើម្របាស់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ និងជំរ៊ុញឲ្យពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ឲ្យរូនគរបស់គត់្ម្ររប់
អវលាអធវើដំអណើ រ។ 

 



  
 
 
  

អលារ អោ ចាន់ល៊ី េភិ្បាលស្សុរបាធាយ បានសន្មតងនូវការគំម្រទយា ងម៊ុត្ាំចំអពាេះការេន៊ុវត្តរមមវធិិ
មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្សម្រាប់រ៊ុារអៅសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល និងរន៊ុងស្សុរបាធាយ។ អលារេភិ្បាលស្សរុរ៏
បានអលើរទឹរចិត្តដល់អលារម្ររូ េនរម្ររូ និងាតបិតសិសសចូលរមួជំរ៊ុញការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ និងអលើរ
រមពស់ស៊ុវត្ថិភ្លព្ចរាចរណ៍រន៊ុងចំអោមរ៊ុារន្ដលជាទំពំាងសនងឬសស៊ី និងជាេនារត្សសរម្រទងូរបស់
ម្របអទសជាតិ្។ 
 

អលារ នង ស៊ុផ្ល នាយរសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល បានានម្របសាសន៍ថ្ន៖ “ម្ររមុហ ៊ុន អេ េរ េរ ប ៊ី
បានជួយដល់អយើងែ្៊ុំរន៊ុងការអលើររមពស់ស៊ុវត្ថិភ្លព្ចរាចរណ៍អៅរន៊ុងសហរមន៍របស់អយើង អោយបាន
បអងាើននូវេម្រតថ្នការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ និងការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្បានម្រតឹ្មម្រត្ូវអៅរន៊ុងចំអោមសិសាន៊ុ
សិសស។ កាលព្៊ីឆ្ន ំម៊ុន សិសាន៊ុសិសសបានចាត់្ទ៊ុរមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ថ្នជាវត្ថ៊ុដ៏ចំាបាច់មួយសម្រាប់អម្របើ
ម្របាស់អៅអព្លន្ដលពួ្រអរអធវើដំអណើ រអៅមរសាលាអរៀន” ។ 

 

រួរបញ្ញជ រ់ថ្ន រិត្ចាប់តំងព្៊ីឆ្ន ំសិរា២០០៧-២០០៨មរ ានអម្រគេះថ្នន រ់ចរាចរណ៍យា ងតិ្ចោស់ ៦
ររណ៊ី បានអរើត្ានអ ើងរន៊ុងចំអោមសិសាន៊ុសិសសអៅសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល ។ ប ៊ុន្នតបនាា ប់ព្៊ីការ
េន៊ុវត្តរមមវធិ៊ីមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្សម្រាប់រ៊ុារអៅសាលារន៊ុងឆ្ន ំសិរា២០១១-២០១២ កាលព្៊ីន្ែអមសា ឆ្ន ំ
២០១២ មរទល់នឹងអព្លបចេ៊ុបបននអនេះ ព្៊ុំទន់ានសិសាន៊ុសិសសរបស់សាលាោាន រ់ម្រត្ូវបានអររាយ
ការណ៍ថ្នទទួលរងនូវអម្រគេះថ្នន រ់ចរាចរណ៍អទៀត្អទ។ 

 

******** 
អំពីអង្គការមូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ី គឺជាអង្គការមិនស្វែង្រកប្រាក់ចំណេញស្ែលានច ុះបញ្ជ ីណៅ
វហរែឋអាណមរកិណលខ ៥០១ (វ ី) (៣) មួយ ស្ែលណប្របើការវហការសាធារេៈ-ឯកជន កមមវធីិអប់រ ំការ
យល់ែឹង្សាធារេៈ និង្កមមវធីិមួកវ វត្ថិភាពវប្រាប់ក ារណៅតាមសាលាណរៀន ណែើមបកីាត់្បនថយអប្រតា
រង្របួវ និង្ការាត់្បង់្ជីវតិ្ណោយសារណប្ររុះថ្នា ក់ចរាចរេ៍ណៅកា ង្បណ្តា ប្របណេវកំព ង្អភិវឌ្ឍន៍។ 
អង្គការមូលនិធិបង្កា ររបួវ អាវ ី ានការយិាល័យកា ង្េីប្រកុង្ ហាេូយ និង្េីប្រកុង្ហូជីមិញ ប្របណេវ
ណវៀត្ណ្តម េីប្រកងុ្ភាំណពញ ប្របណេវកមព ជា និង្េីប្រកុង្ាង្កក ប្របណេវថៃ។ កា ង្ឆ្ា ំ ២០០១ អង្គការមូល
និធិបង្កា ររបួវ អាវ ី ានកសាង្នូវណរាង្ចប្រកត្ណមលើង្មួកវ វត្ថិភាពមិនយកកថប្រមមួយ ស្ែលានណ ម្ ុះ
ថ្ន V-SPEC ស្ែលផលិត្មួកវ វត្ថិភាព វប្រាប់តំ្បន់ប្រត្ពិូចណោយានា៉ាក Protec។ មួកវ វត្ថិភាព
ណនុះ វមស្វបនឹង្បរសិាថ ន ានវ វត្ថិភាព និង្ផដល់ជណប្រមើវប្រគប់ប្ររន់វប្រាប់អាកណបើកបរណោចប្រកយាន
យនា និង្ណោចប្រកយាន។ 
 



  
 
 
  

ណៅឆ្ា ំ២០០៩ មូលនិធិបង្កា ររបួវ អាវ ី ានចាប់ណផាើមអន វត្ាកមមវធីិ មួកវ វត្ថិភាពជាថ្នា ំបង្កា រសាកល
(GHVI) ណោយវហការជាមួយមូលនិធិវហព័នធយានយនាអនារជាតិ្ (FIAF) និង្ធនាររពិភពណលាក
ស្ផាកវ វត្ថិភាពចរាចរេ៍សាកល (World Bank Global Road Safety Facility) ដែលមានគោលបំណង្
ជាអនតរជាតិរមួមួយគឺ “ឲ្យមានការពាក់មួកស វតថិភាពគលើមន សសគ្គប់របួគៅកន ង្ទសវតសរស៍ វតថិភាព
ចរាចរណ៍ (២០១១-២០២០)។” កន ង្ដែឧសភា ឆ្ន ំ២០១០ កមមវធីិមួកស វតថិភាពជាថ្ន ំបង្កា រជីវតិគៅកមព ជា 
គ្តូវបានសគមាព ធន៍គៅភ្នំគពញ គោយឯកឧតដម អ ៊ឹម សិទធី រែឋមន្តនតីគ្កសួង្អប់រ ំយ វជន និង្កីឡា និង្ជា
តំណាង្ែ៏ែពង់្ែពស់ របស់ឯកឧតដម ស គែង្ រែឋមន្តនតីគ្កសួង្មហាផ្ទៃ។ 
 
******** 
សគ្មាប់ទំនាក់ទំនង្សារព័ត៌មាន៖ 
កញ្ញា  Nellie Moore  
មន្តនតីសគ្មបសគ្មួលការទំនាក់ទំនង្ 
អង្គការមូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ី  
គលែទូរស័ពៃ៖  ០៨ ៦២៩៩ ១៤០៩  
អ ីដម៉ែល៖ nellie.moore@aipf-vietnam.org 
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