
 
 
 
ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយភា� មៗ 

 
្រក�មហុ៊នធានារ៉ប់រងអយុជីវតិ េមនូឡាយហ� ៍(េខមបូឌ) ភីអិលសីុ អនុវត�កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់្រក�ម

្រគ�សរដំបូងេគ តមរយៈករផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាព ៤២៤មួក ដល់សលបឋមសិក្សោ សំេពមាស 

 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី២៣ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៣ 
 

រជធានីភ�ំេពញ-- ្រក�មហុ៊នធានារ៉ប់រងអយុជីវតិ េមនូឡាយហ�៍ )េខមបូឌ(  ភីអិលសីុ ែដលមាន

មូលដ� នេន្របេទសកណាដសហករជាមួយអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បាន្របកសេផ�មអនុវត�

កម�វធីិ “មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរ” េនៃថ�ទី២៣ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៣។ អ�កចូលរមួក�ុងអង�ពិធីផ�ល់

អំេណាយមួកសុវត�ិភាពក�ុងសលបឋមសិក្សោ សំេពមាស មាន្របមាណ ៦០០នាក់រមួមាន ម�ន�ីរជរដ�

ភិបាល តំណាងអង�ករេ្រករដ� ភិបាល តំណាងវស័ិយឯកជន សិស្សោនុសិស្ស េលក្រគ� អ�ក្រគ� និងមាត

បិត ឬអណាព្យោបាលសិស្ស សំេដបេង�នករយល់ដឹងអំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ក�ុង្របេទសកម�ុជា ។   

សលបឋមសិក្សោ សំេពមាស មានទីតំងេនតំបន់ែដលមានចរចរណ៍មមាញឹកតមបេណា� យ

ផ�ូវ ដ៏សំខន់មួយក�ុងរជធានីភ�ំេពញ។ សិស្សោនុសិស្សេនសលេនះេ្រចនជាង ៨០% បានេធ�ដំេណ រេទ

មកសលេរៀន តមេទច្រកយានយន� និងេទច្រកយាន បុ៉ែន�ពួកេគទំងេនាះតិចតួចបំផុតបានពក់មួក

សុវត�ិភាព។ កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរ នឹងេធ�ករផ�ល់មួកសុវត�ិភាពចំនួន ៤២៤មួក េទ

ដល់សិស្សោនុសិស្ស ៣០៤នាក់ េលក្រគ�-អ�ក្រគ� ២០នាក់ និងមាត(មា� យ)របស់សិស្ស ១០០នាក់ រមួទំង

ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់េលក្រគ�-អ�ក្រគ� និងមាតបិតសិស្ស េដម្បពី្រងឹងចំេណះដឹងរបស់ពួកគាត់

អំពីករពក់មួកសុវត�ិភាព និងជំរញុេលកទឹកចិត�ពួកគាត់ឲ្យពក់មួកសុវត�ិភាពឲ្យកូនៗរបស់ពួកគាត់។ 

េលក Robert Elliott  អគ�នាយក្របតិបត�ិ និងនាយកចត់ករទូេទរបស់្រក�មហុ៊នេមនូឡាយហ�៍ 

(េខមបូឌ) ភីអិលសីុ បានមាន្របសសន៍ថា៖ "ក�ុងនាមជា្រក�មហុ៊នធានារ៉ប់រងអយុជីវតិមួយែដលឈន

មុខេគេនេលពិភពេលក ចក�ុវស័ិយរបស់្រក�មហុ៊នេមនូឡាយហ�៍គឺករផ�ល់ជូនដល់្របជាជនកម�ុជានូវ

អនាគតមួយដ៏្របេសរ។” េលកបានមាន្របសសន៍បែន�មេទៀតថា "គេ្រមាង «មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់្រក�ម

្រគ�សរ» េនះផ�ល់ជូនដល់្រក�មហុ៊ននូវឪកសមួយក�ុងកររមួចំែណកធានាបាននូវមានសុវតិ�ភាពស្រមាប់

កុមារកម�ុជា និង្រក�ម្រគ�សរតមរយៈករផ�ល់ករអប់រទំក់ទងនឹងសុវត�ិភាពចរចរណ៏ និងសរៈសំខន់

ៃនករេ្រប្របាស់មួកសុវត�ិភាពក�ុងេពលេធ�ដំេណ រទំងរបស់អ�កេបកបរ និងអ�ករមួដំេណ រជាមួយ។“ 

តមរយៈករេប�ជា� ចិត�របស់ខ�ួនក�ុងករទទួលខុស្រត�វករងរសង�ម បុគ�លិក្រក�មហុ៊ន េមនូឡាយ

ហ�៍ (េខមបូឌ) ភីអិលសីុ បានចូលរមួគំា្រទដល់គេ្រមាងតមរយៈករផ�ល់ជាអំេណាយមួកសុវត�ិភាព ករ

ផាត់គំនូរអប់រអំំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍េនេលរបងសលេរៀន បេ្រង�នសិស្សោនុសិស្សអំពីរេបៀបពក់មួក

សុវត�ិភាពឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងផ�ល់ជាជំនួយក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់មាត និងសិស្សោនុសិស្សែដល

បានេរៀបចំេឡងអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ។ 

េលក�សី សីុ សុថា នាយិកសលបឋមសិក្សោ សំេពមាស បានមាន្របសសន៍េនក�ុងេពល

្របកសេផ�មអនុវត�កម�វធីិថា៖ “អង�ពិធីនាៃថ�េនះជា្រពឹត�ិករណ៍ដ៏មានសរៈសំខន់ថ�ីមួយេទៀតសំរប់

សលរបស់េយងខ�ុំ”។  េលក�សីបានបែន�មេទៀតថា៖ “កុមារជា្រទព្យដ៏មានតៃម�បំផុតរបស់េយង និង
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សង�មជាតិ បុ៉ែន�ពួកេគក៏ជា្រក�មែដលងយទទួលរងេ្រគាះថា� ក់ែដរ។ េយងេប�ជា� ចិត�ក�ុងករបំេពញករងរ

ជាមួយមាតបិត អណាព្យោបាលសិស្ស នឹងៃដគូពក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត េដម្បជំីរញុេធ�ឲ្យករពក់មួកសុវត�ិ

ភាព ក� យជាករចំបាច់មួយសំរប់សិស្សោនុសិស្សេនេពលែដលពួកេគេធ�ដំេណ រេទមកសលេរៀន”។ 

ឯកឧត�ម ឃួង េ�សង អភិបាលរងរជធានីភ�ំេពញ និងជា តំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់ ឯកឧត�ម ែកប ជុតិ

មា ទី្របឹក្សោផា� ល់សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

និងជា អភិបាលរជធានីភ�ំេពញ បានមាន្របសសន៍ថា៖  “កលពីឆា� ំ២០១២ មានមនុស្ស ១,៨៩៤ នាក់

បានស� ប់បាត់បង់ជីវតិ និង ៤,៣៨៨នាក់បានទទួលរងរបួសធ�ន់េដយសរែតេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េនេល

ដងផ�ូវក�ុង្របេទសកម�ុជា”។ ឯកឧត�មមាន្របសសន៍បែន�មេទៀតថា៖ “េយងពិតជាមានករេកតសរេសរ

ចំេពះអំេពដ៏សប្ុបរសរបស់្រក�មហុ៊ន េមនូឡាយហ�៍ (េខមបូឌ) ភីអិលសីុ និងអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស 

អសីុ ែដលបានបេង�តឲ្យមានជាពិធីផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពនាៃថ�េនះេឡង។ េនះគឺជាកររមួចំែណក

ដ៏្របៃពជាមួយរជរដ� ភិបាលេដម្បីកត់បន�យេ្រគាះថា� ក់ឲ្យមកេនក្រមិតទបបំផុត េហយវក៏បានជំរញុ

ឲ្យមានសុវត�ិភាពដល់្របជាជនកម�ុជា។ េយង្រត�វែតទទួចឲ្យមនុស្ស្រគប់វយ័ ជាពិេសសគឺកុមារ ពក់មួក

សុវត�ិភាពរល់េវលេធ�ដំេណ រ។ េយាងតមករសិក្សោ�សវ្រជាវបានបង� ញថា ករពក់មួកសុវត�ិភាព

បាន្រតឹម្រត�វអចកត់បន�យនឹងករស� ប់បាន ៤២ភាគរយ និងកររងរបួសក្បោលធ�ន់ធ�រ ៦៩ភាគរយ 

េពលមានេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េកតេឡង” ។ 

ករែកស្រម�លេលច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក ែដលក�ុងេនាះក៏រមួមានករដក់ប��ូ លនូវបទ

ប��ត�ិមួយកំណត់ពីករពក់មួកសុវត�ិភាពចំេពះអ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន�ជាមនុស្សេពញវយ័ 

និងជាកុមារ កំពុងស�ិតេនេ្រកមករពិនិត្យ និងពិភាក្សោេដយស� ប័នរជរដ� ភិបាលពក់ព័ន�។ េលកគឹម 

ប��  នាយកអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ្របចំ្របេទសកម�ុជា បានមាន្របសសន៍ថា៖ “ខណៈេពល

ែដលអ�កេបកបរេទច្រកយានយន�្របមាណ ៨០ភាគរយ ពក់មួកសុវត�ិភាពេនេពលេធ�ដំេណ រេលដងផ�ូវ

ៃន្របេទសកម�ុជា មានអ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន� គិតទំងកុមារផង ្របមាណ ៧ %បុ៉េណា� ះបាន

ពក់មួកសុវត�ិភាព”។ េលកបានបែន�មេទៀតថា៖ “អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ កំពុងបន�អំពវនាវ

េដយផា� ល់េទកន់រជរដ� ភិបាលកម�ុជាតមរយៈេសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួមួយ  ែដលមានសង�មសីុវលិ 

និងវស័ិយឯកជនពក់ព័ន�្របមាណជាង ៦០បានចុះហត�េលខគំា្រទ សំេដជំរញុឲ្យមានករពិនិត្យលទ�

ភាពពេន��នករពិភាក្សោ និងអនុម័តេលេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក )ថ�ី (ែដលក�ុងេនាះក៏

មានករដក់ប��ូ លនូវករកំណត់ឲ្យអ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន� គិតទំងកុមារ ្រត�វពក់មួក

សុវត�ិភាព ែដលជាករកំណត់ដ៏្រតឹម្រត�វមួយទទួលបាននូវករគំា្រទ្របមាណ ៩៨ភាគរយ ពី្របជាជនកម�ុ
ជាែដលចូលរមួេឆ�យតបនឹងករសមា� សន៍។ 
 
 
***** 

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

េនសហរដ�អេមរកិេលខ ៥០១ )សីុ) (៣ (មួយ ែដលេ្របករសហករ សធារណៈ -ឯកជន កម�វធីិអប់រ ំ ករ

យល់ដឹងសធារណៈ និងកម�វធីិមួកសុវត�ិភាពតមសលេរៀន េដម្បកីត់បន�យអ្រតរងរបួស និងករ

បាត់បង់ជីវតិេដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា� ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ អង�ករមូលនិធិបង� រ
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របួស អសីុ មានករយិាល័យក�ុងទី្រក�ង ហណូយ និងទី្រក�ងហូជីមិញ ្របេទសេវៀតណាម ទី្រក�ងភ�ំេពញ 

្របេទសកម�ុជា និងទី្រក�ងបាកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា� ំ ២០០១ អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បានក

សងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិនយកកៃ្រមមួយ ែដលមានេឈ� ះថា V-SPEC ែដលផលិតមួក

សុវត�ិភាព ស្រមាប់តំបន់្រត�ពិចេដយមានម៉ាក Protec។ មួកសុវត�ិភាពេនះ សម�សបនឹងបរសិ� ន មាន

សុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អ�កេបកបរេទច្រកយានយន� និងេទច្រកយាន។ 

េនឆា� ំ២០០៩ មូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បានចប់េផ�មអនុវត�កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រ

សកល(GHVI) េដយសហករជាមួយមូលនិធិសហព័ន�យានយន�អន�រជាតិ (FIAF) និងធនាគារពិភព

េលកែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកល (World Bank Global Road Safety Facility) ែដលមានេគាល

បំណងជាអន�រជាតិរមួមួយគឺ “ឲ្យមានករពក់មួកសុវត�ិភាពេលមនុស្ស្រគប់របួេនក�ុងទសវត្សរសុ៍វត�ិភាព

ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកឆា� ំ (២០១១-២០២០)”។ ក�ុងែខឧសភា ឆា� ំ២០១០ កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រជីវតិ

េនកម�ុ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�។ 

 

***** 

អំពី្រក�មហុ៊នេមនូឡាយហ� ៍(េខមបូឌ) ភីអិលសីុ  

 

េដយបានចប់េផ�ម្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួនេនៃថ�ទី ២៨ ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១២ ្រក�មហុ៊នេមនូឡាយហ�៍ 

(េខមបូឌ) ភីអិលសីុ គឺទីផ្សោរថ�ីចុងេ្រកយរបស់ ្រក�មហុ៊នេមនូឡាយហ�ហ៍� យែននសល ែដលជា្រក�មហុ៊ន

ធានារ៉ប់រងអយុជីវតិឈនមុខេគមួយក�ុងពិភពេលក។ ក�ុងនាមជា្រក�មហុ៊នធានារ៉ប់រងអយុជីវតិ

បរេទសដំបូងេគេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រក�មហុ៊នេមនូឡាយហ�៍ (េខមបូឌ) ភីអិលសីុ បានេប�ជា� ចិត�ក�ុង

ករផ�ល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផល និងេសវកម�ែផ�កករករពរហិរ��វត�ុែដលជាត្រម�វករចំបាច់របស់ពួក

គាត់។ 
 

***** 

អំពី្រក�មហុ៊ន េមនូឡាយហ� ៍ហ� យែននសល 

្រក�មហុ៊ន េមនូឡាយហ�៍ហ� យែននសល គឺជា្រក�មហុ៊នផ�ល់េសវហិរ��វត�ុឈនមុខេគ ែដល 

មានមូលដ� នេន្របេទសកណាដ និងមាន្របតិបត�ិករធំៗេនអសីុ កណាដ និង សហរដ� អេមរកិ។ 

េន ក�ុងឆា�  ំ ២០១២ េយងខ�ុំបាន្របារព�ខួប ១២៥ ឆា� ំ ក�ុងករផ�ល់នូវដំេណាះ�សយ ែដលមាន ្របសិទ�

ភាព ភាពេជឿជាក់ ទំនុកចិត� និង ករគិតេឆា� ះេទកន់ៃថ�អនាគត ស្រមាប់ ករសេ្រមចចិត�ដ៏សំខន់ៗ 

ទក់ទង នឹងហិរ��វត�ុរបស់អតិថិជន។ បណា� ញជាលក�ណៈ អន�រជាតិៃននិេយាជិត ភា� ក់ងរ និង ៃដគូ

ែចកចយ របស់េយងខ�ុំ កំពុងផ�ល់ជូនដល់អតិថិជនរប់លននាក់ នូវផលិតផលនិងេសវកម�ករពរែផ�ក

ហិរ��វត�ុ និងែផ�ក្រគប់្រគង្រទព្យ សម្បត�ិ។  េយងខ�ុំក៏ផ�ល់ជូនផងែដរ នូវេសវ្រគប់្រគង្រទព្យសកម� ជូន

ដល់ អតិថិជន ែដលជា ស� ប័នផងែដរ។ ថវកិែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ ្រក�មហុ៊នេមនូឡាយហ�៍ 

ហ� យែននសល និង្រក�មហុ៊នសខរបស់ខ�ួនមានចំនួន ៥៣២ ពន់លនដុល� រកណាដ ( ៥៣៥ ពន់
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លនដុល� រអេមរកិ) គិត្រតឹមៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ ២០១២។ ្រក�មហុ៊នេធ�្របតិបត�ិករ របស់ខ�ួន េនតំបន់

អសីុ និង ្របេទសកណាដ េ្រកមេឈ� ះថា ្រក�មហុ៊នេមនូឡាយហ�៍ហ� យែននសល និងេ្រកមេឈ� ះ

ថា ្រក�មហុ៊ន John Hancock េនសហរដ�អេមរកិ។ 
 
***** 

ស្រមាប់ទំនាក់ទំនងសរព័ត៌មាន៖ 

 

្រក�មហុ៊ន េមនូឡាយ (េខមបូឌ) ភីអិលសីុ  អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ 

េលក ពន�ឺ តុល      ក��  Nellie Moore 

នាយកែផ�កទំនាក់ទំនងអតិថិជន   ម�ន�ីស្រមបស្រម�លករទំនាក់ទំនង 

េលខទូរស័ព�៖ ០២៣ ៩៦៥ ៩៦៥   េលខទូរស័ព�៖  ០៨ ៦២៩៩ ១៤០៩  

អីុែម៉ល៖ tola_ponlu@manulife.com    អីុែម៉ល៖ nellie.moore@aipf-vietnam.org 
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