
  
 
 
  
ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយភា� មៗ 

 

្រក�មអ�កជំនួញធំៗមួយចំនួនជិះេទច្រកយានយន�រមួគា� េដម្បៃីរអង� សថវកិ 

ទិញមួកសុវត�ិភាពឲ្យសិស្សោនុសិស្សថា� ក់ទី១េនេខត�តែកវ 

 

តែកវ ៃថ�ទី១៨ ែខឧសភា ឆា� ំ ២០១៣ 

 

សិស្សោនុសិស្សថា� ក់ទី១ចំនួន ១២៣នាក់េនសលបឋមសិក្សោៃ្រពសែណ� កក�ុងេខត�តែកវ បានទទួល

អំេណាយមួកសុវត�ិភាពបែន�ម ែដលនឹងែ្របក� យសិស្សឲ្យមានទមា� ប់ពក់មួកសុវត�ិភាពដូចជាឯក

សណា� នសល េហយសកម�ភាពេនះជាែផ�កមួយៃន កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារ របស់អង�ករ

មូលនិធិបង� ររបួស អសីុ េដយបានគំា្រទេដយក�ឹបអ�កជិះេទច្រកយានយន�ធុនធំេនកម�ុជា 

(Cambodia Biker Club-CBC)។  

 

ស្រមាប់ឆា� ំទី២េនះ ក�ឹបអ�កជិះេទច្រកយានយន�ធុនធំេនកម�ុជា (CBC) បានេរៀបចំករជិះេទច្រក

យានយន�េដម្បីសកម�ភាពមនុស្សធម៌ ក�ុងេគាលបំណងៃរអង� សថវកិក�ុងចំេណាមបណា� អជីវកម�ធំៗ 

ក�ុង្របេទស និងេ្រក្របេទសកម�ុជា រមួមានពីធនាគារ េម៉េបង (May Bank) េមសឡាញ (Maersk Line) 

ដមកូ (Damco)  អឹមសីុសីុ េ្រតនស្ប៉ត (MCC Transport)  ្រក�មហុ៊នេ្របងម៉ាសីុនថបវន័ (Top1 Oil)  

ហង Sawasdee Massage និងហងៃម៉បឺ៊ហ�ឺេហស៍ េដម្បីផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពដល់សិស្សោនុ

សិស្សេនសលបឋមសិក្សោ ៃ្រពសែណ� ក។ មានអ�កជិះេទច្រកយានយន� ចំនួន ៥០នាក់ បានជិះេទ

ច្រកយានយន�ពីមជ្ឈមណ� លេកះេព្រជេទសណា� គារសន់េវក៉�ុងរជធានីភ�ំេពញកលពីៃថ�ទី៣១ ែខមី

នា ឆា� ំ២០១៣ េដម្បបីង� ញពីករគំា្រទដល់ករជិះេទច្រកយានយន�ធុនធំេដម្បីសកម�ភាពមនុស្សធម៌

ែដលសកម�ភាពេធ�េឡង�សបេពលៃនករ្របារព�សបា� ហ៍េទច្រកយានយន�េនរជធានីភ�ំេពញេលកទី

ពីរេ្រកម្របធានបទ “ជិះេទច្រកយានយន�េដម្បីបុព�េហតុមនុស្សធម៌”។ 

 

េលក Tommy Christensen តំណាងក�ឹបអ�កជិះេទច្រកយានយន�ធុនធំេនកម�ុជា (CBC) និងជា

នាយក្រគប់្រគង្រក�មហុ៊ន Go4 Intelligent Bunkering Solutions បានមាន្របសសន៍ថា៖ “ករ   

ផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពកលពីឆា� ំមុនបានផ�ល់លទ�ផលហួសពីកររពឹំងទុករបស់េយង និងបានជ

្រម�ញេលកទឹកចិត�ដល់េយងខ�ុំឲ្យខិតខំបែន�មេទៀត”។ េលកបែន�មេទៀតថា៖ “អ្រតពក់មួកសុវត�ិភាព



  
 
 
  
បានេកនេឡងជាមធ្យមពីសូន្យ រហូតដល់៩៤ភាគរយ។ ជាមួយនឹងលទ�ផលដ៏គួរឲ្យភា� ក់េផ�លេនះ 

េយងពិតជាសប្បោយរកីរយណាស់ក�ុងករបន�ករជិះេទច្រកយានយន�របស់េយងេដម្បៃីរអង� សថវកិ

ស្រមាប់គំា្រទដល់ករេលកម�ស់សុវត�ិភាពចរចរណ៍េនេលដងផ�ូវរបស់កុមារទំងេនះ។” 

 

ឯកឧត�ម ឧត�មេសនីយ៍េទ គីម យីេដត អគ�េលខធិកររងគណៈកមា� ធិករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវ

េគាក និងជាអនុ្របធាននាយកដ� នកណា� លសណា� ប់ធា� ប់សធារណបានមាន្របសសន៍ថា៖ “សល

បឋមសិក្សោៃ្រពសែណ� កជាសលមួយែដលស�ិតេនតមបេណា� យផ�ូវជាតិេលខ២ ្របកបេដយ

ចរចរណ៍យ៉ាងមមាញឹក និងតភា� ប់ពីរជធានីភ�ំេពញមកកន់្រពំ្របទល់្របេទសេវៀតណាម។” ឯក

ឧត�ម បានបែន�មេទៀតថា៖ “េដយសរភាពមមាញឹកៃនចរចរណ៍ែបបេនះេនះ និងេហដ� រចនាសម�័ន�

េនមានក្រមិតបាននំាឲ្យបរសិ� នេនជំុវញិសលេរៀនេពរេពញេដយេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ស្រមាប់

សិស្សោនុសិស្ស” ។ 

 

េលកគឹម ប��  នាយកអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ្របចំ្របេទសកម�ុជា បានប�� ក់ថា៖ “ករគំា

្រទពីក�ឹបអ�កជិះេទច្រកយានយន�ធុនធំេនកម�ុជា (CBC) មិន្រតឹមែតផ�ល់ជាអំេណាយមួកសុវត�ិភាពក�ុង

ករករពរកុមារពីកររងរបួសក្យោលធ�ន់ធ�រែដលអចឈនដល់ករស� ប់បុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ែថមទំង

អចផ�ល់លទ�ភាពឲ្យេយងអចបណ�ុ ះបណា� លេលក្រគ� អ�ក្រគ� េរៀបចំជាសកម�ភាពអប់រេំ្រកថា� ក់ និង

ករទំនាក់ទំនងជាមួយមាត-បិតសិស្ស សំេដព្រងឹងករយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់អំពីករពក់មួកសុវត�ិ

ភាព និងជំរញុឲ្យពួកគាត់ពក់មួកសុវត�ិភាពឲ្យកូនៗពួកគាត់េទៀតផង។” េលកបានបែន�មថា៖ “េយង

េជឿជាក់ថា ករវនិិេយាគដ៏មាន្របសិទ�ភាពនឹងបន�រក្សោអ្រតៃនករពក់មួកសុវត�ិភាពឲ្យេនក្រមិត

ខ�ស់េទះបីជាគ្រមាងបានប�� ប់េហយក៏េដយ” ។ 

 

េលក Benjamin Paul Wilson អ�កចត់ករទូេទ្របចំកម�ុជាៃន្រក�មហុ៊ន Maersk (Cambodia) Co., Ltd. 

បានមាន្របសសន៍ថា៖ “សកម�ភាពែដលជ្រម�ញករចូលរមួពីមាតបិត និងសហគមន៍ បានេដរតួនា 

ទីយ៉ាងសំខន់ក�ុងករេធ�ឲ្យគេ្រមាងសកម�ភាពកលពីឆា� ំទី១ទទួលបានេជាគជ័យ។” េលកបែន�ម

េទៀតថា៖ “ក�ុងនាមជាេលក្រគ� អ�ក្រគ� មាតបិត ្រក�មអ�កជិះេទច្រកយានយន� និងថា� ក់ដឹកនំាអជីវ

កម� េយង្រត�វេធ�ជាគំរដ៏ូល�ស្រមាប់សិស្សោនុសិស្ស និងកូនៗរបស់េយង។ សូមចូលរមួបំេពញតួនាទី

របស់អ�កេដយពក់មួកសុវត�ិភាព្រគប់េវលេធ�ដំេណ រ េហយ្រត�វធានាថាកូនៗរបស់អ�កទំងអស់ក៏

បានពក់មួកសុវត�ិភាពដូចអ�កែដរ”។ 



  
 
 
  
 

េលក Lee Tien Poh ្របធាននាយក្របតិបត�ិៃនធនាគារ Maybank បានមាន្របសសន៍ថា៖ “ធនាគារ 

Maybank ែតងែតេជឿជាក់ថា ករពួតៃដគា� ជួយ និងេធ�ឲ្យសហគមន៍ែដលេយងកំពុងដំេណ រករអជីវ

កម�ឲ្យមានភាពកន់ែត្របេសរេឡង គឺជាកិច�ករដ៏មានសរសំខន់បំផុតៃនករងរជំនួញ និងជាគុណ

តៃម�មួយែដលបង� ញឲ្យេឃញថា េយងគឺជានរណានាេពលបច�ុប្បន�េនះ”។ េលកក៏បានបែន�មថា៖ 

“ករសហករជាមួយអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុនាេពលេនះក�ុងករផ�ល់ករអប់រអំំពីសុវត�ិភាព

ចរចរណ៍ និងអំពីករពក់មួកសុវត�ិភាព គឺមានសរៈសំខន់ស្រមាប់ធានាថាអកប្បកិរយិាអំពីសុវត�ិ

ភាពចរចរណ៍មានតំងវយ័េក�ងេនែតមានជានិច�”។  

 

******** 

អំពីអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ គឺជាអង�ករមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុះប�� ីេន

សហរដ�អេមរកិេលខ ៥០១ (សីុ) (៣) មួយ ែដលេ្របករសហករសធារណៈ-ឯកជន កម�វធីិអប់រ ំករ

យល់ដឹងសធារណៈ និងកម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារេនតមសលេរៀន េដម្បកីត់បន�យអ្រត

រងរបួស និងករបាត់បង់ជីវតិេដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា� ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ មានករយិាល័យក�ុងទី្រក�ង ហណូយ និងទី្រក�ងហូជីមិញ ្របេទស

េវៀតណាម ទី្រក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និងទី្រក�ងបាងកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា� ំ ២០០១ អង�ករមូល

និធិបង� ររបួស អសីុ បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិនយកកៃ្រមមួយ ែដលមានេឈ� ះ

ថា V-SPEC ែដលផលិតមួកសុវត�ិភាព ស្រមាប់តំបន់្រត�ពិចេដយមានម៉ាក Protec។ មួកសុវត�ិភាព

េនះ សម�សបនឹងបរសិ� ន មានសុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អ�កេបកបរេទច្រកយាន

យន� និងេទច្រកយាន។ 
 

េនឆា� ំ២០០៩ មូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បានចប់េផ�មអនុវត�កម�វធីិ មួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រសកល

(GHVI) េដយសហករជាមួយមូលនិធិសហព័ន�យានយន�អន�រជាតិ (FIAF) និងធនាគារពិភពេលក

ែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកល (World Bank Global Road Safety Facility) ែដលមានេគាលបំណង

ជាអន�រជាតិរមួមួយគឺ “ឲ្យមានករពក់មួកសុវត�ិភាពេលមនុស្ស្រគប់របួេនក�ុងទសវត្សរសុ៍វត�ិភាព

ចរចរណ៍ (២០១១-២០២០)។” ក�ុងែខឧសភា ឆា� ំ២០១០ កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រជីវតិេនកម�ុជា 

្រត�វបានសេមា� ធន៍េនភ�ំេពញ េដយឯកឧត�ម អឹុម សិទ�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងជា

តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ឯកឧត�ម ស េខង រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ�។ 
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***** 

អំពីអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ៖ គឺជាអង�ករមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុះប�� ី

េនសហរដ�អេមរកិេលខ ៥០១ (សីុ) (៣) មួយ ែដលេ្របករសហករសធារណៈ-ឯកជន កម�វធីិអប់រ ំ

ករយល់ដឹងសធារណៈ និងកម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារេនតមសលេរៀនេដម្បកីត់បន�យ

អ្រតរងរបួស និងករបាត់បង់ជីវតិេដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា� ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ មានករយិាល័យក�ុងទី្រក�ងហណូយ និងទី្រក�ងហូជីមិញ ្របេទសេវៀត 

ណាម ទី្រក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និងទី្រក�ងបាងកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា� ំ ២០០១ អង�ករមូលនិធិ

បង� ររបួស អសីុ បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិនយកកៃ្រមមួយ ែដលមានេឈ� ះថា 
V-SPEC ែដលផលិតមួកសុវត�ិភាព ស្រមាប់តំបន់្រត�ពិចេដយមានម៉ាកProtec។ មួកសុវត�ិភាពេនះ 

សម�សបនឹងបរសិ� ន មានសុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អ�កេបកបរេទច្រកយានយន� 

និងេទច្រកយាន។ 
 

េនឆា� ំ២០០៩ មូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បានចប់េផ�មអនុវត�កម�វធីិ មួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រសកល

(GHVI) េដយសហករជាមួយមូលនិធិសហព័ន�យានយន�អន�រជាតិ(FIAF) និងធនាគារពិភពេលក

ែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកល (World Bank Global Road Safety Facility) ែដលមានេគាលបំណង

ជាអន�រជាតិរមួមួយក�ុង “ឲ្យមានករពក់មួកសុវត�ិភាពេលមនុស្ស្រគប់របួេនក�ុង “ែផនករទសវត្សសុវត�ិ

ភាពចរចរណ៍ (២០១១-២០២០)។” ក�ុង ែខឧសភា ឆា� ំ២០១០ កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រជីវតិេន

កម�ុជា ្រត�វបានសេមា� ធន៍េនភ�ំេពញ េដយឯកឧត�ម អឹុម សិទ�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា 

និងជាតំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ របស់ឯកឧត�ម ស េខង រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ�។ 

ស្រមាប់ទំនាក់ទំនងសរព័ត៌មាន៖ 
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ម�ន�ីស្រមបស្រម�លករទំនាក់ទំនង 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ  

េលខទូរស័ព�៖  ០៨ ៦២៩៩ ១៤០៩  
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