
  
 
 

ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយភា� ម 

 

��េរៀនចនំួន ៣ ស�ិតេ��មតំបន់ែដល�បឈមនងឹេ��ះ���ក់ច�ចរណខ៏�ស ់ 
ទទលួ�ន�រ�ំ�ទ�រអនុវត� កម�វធិីមកូសវុត�ិ�ពស��ប់ក�ុរ ពមីលូនិធិ�កុម
ហុ៊ន យភូីេអស (UPS) 
 

្រក�ងតេខ�  េខត�កណា� ល  ៃថ�ទី១១ ែខ មករ ឆា� ២ំ០១៣ 
 

កលពីៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៣ េនបរេិវណសលបឋមសិក្សោ ហុ៊នែសន ែ្រពកឬស្សី ក�ុង

្រក�ងតេខ�  េខត�កណា� ល អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ សហករជាមួយ្រកសួងអប់រ ំ យុវ 

ជន និងកីឡា បាន្របារព�ពិធី្របកសេផ�មអនុវត� កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារ ែដល

ឧបត�ម�គំា្រទេដយមូលនិធិ្រក�មហុ៊ន យូភីេអស ែដលតមរយៈកម�វធីិេនះ មួកសុវត�ិភាពចំនួន 

២,៨៨៧មួក នឹង្រត�វផ�ល់ជូនដល់សិស្សោនុសិស្ស និងេលក្រគ� អ�ក្រគ� េនសលបឋមសិក្សោ

ចំនួន៣ ែដលស�ិតេនេខត�កណា� ល និងេខត�កំពង់ស�ឺ ។ 
 

េលក Red Ramirez អ�ក្រគប់្រគង ្រក�មហុ៊ន យូភីេអស ្របចំតំបន់អសីុប៉ាសីុហ�ិច បានមាន

្របសសន៍ថា៖ “ករអប់រអំំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍គឺពិតជាមានសរៈសំខន់ណាស់ស្រមាប់

សិស្សោនុសិស្សែដលពួកេគនឹងក� យជាអ�កេបកបរនាេពលអនាគត។” េលកមាន្របសសន៍

បែន�មេទៀតថា “ក�ុងរយៈេពលបីឆា� ំបន�បនា� ប់ខងមុខេនះ េយងនឹងផ�ល់មួកសុវត�ិភាព ្រពមទំង

ករអប់រអំំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ ជូនដល់េលក្រគ� អ�ក្រគ� និងសិស្សោនុសិស្ស្របមាណជាង 

៨,០០០នាក់េនតមសលេរៀនេគាលេដមួយចំនួនក�ុង្របេទសកម�ុជា” ។  
 

េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍កំពុងបន�ក� យជាប�� ្របឈមដ៏ចំបងបំផុតមួយៃនករស� ប់ និងបេង�ន

ករចំណាយយ៉ាងេ្រចនេលប�� សុខភាពសធារណៈេនក�ុង្របេទសកម�ុជាេដយបានបណា� ល 

ឲ្យមនុស្សចំនួន ១,៩០៥នាក់ស� ប់ និងចំនួន ៥,៨០៧នាក់េផ្សងេទៀតទទួលរងរបួសធ�ន់ធ�រ 

កលពីឆា� ំ២០១១។ េយាងតមករសិក្សោ�សវ្រជាវជាអន�រជាតិបានបង� ញថា ករពក់មួក

សុវត�ិភាព្រតឹម្រត�វអចកត់បន�យអ្រតស� ប់បាន ៤២% និងកររងរបួសក្បោលធ�ន់ធ�របាន 

៦៩% េពលមានេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េកតេឡង។ ករពិនិត្យេឡងវញិេលច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍

ផ�ូវេគាក ែដលនឹងបែន�មករកំណត់អំពីករពក់មួកសុវត�ិភាពក�ុងចំេណាមអ�ករមួដំេណ រជាមួយ

ជាមនុស្សេពញវយ័ គិតទំងកុមារ ឥឡូវេនះកំពុង្រត�វបានពិនិត្យ និងពិភាក្សោបែន�ម េហយរពឹំង

ថានឹងទទួលបានករអនុម័តនាេពលឆាប់ៗខងមុខេនះ។ 

 



  
 
 

ឯកឧត�ម អឹុម សិទ�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា បានមាន្របសសន៍ថា៖ “ពិធី្របគល់

មួកសុវត�ិភាពជូនសិស្សោនុសិស្ស និងេលក្រគ� អ�ក្រគ�នាៃថ�េនះ ពិតជាបានចូលរមួចំែណក 

េលកកម�ស់អកប្បកិរយិា្របកបេដយសុវត�ិភាពេនេពលេធ�ចរចរណ៍ ក�ុងចំេណាមអ�កេ្រប

្របាស់ផ�ូវែដលងយរងេ្រគាះ រមួទំងកុមារេនតមសលេរៀនែដលជាអ�ករមួដំេណ រតមេទ 

ច្រកយានយន�េដយមិនបានពក់មួកសុវត�ិភាព។ េហយសកម�ភាពេនះ្របារព�េឡង�សបេពល

ែដលរជរដ� ភិបាលកម�ុជាកំពុងបេង�នកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងក�ុងករកត់បន�យេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ 

េនកម�ុជាឲ្យធា� ក់មកេនក្រមិតមួយទបបំផុត”។ ឯកឧត�មក៏បានជំរញុឲ្យេលក្រគ�-អ�ក្រគ� 

មាតបិត េមត� ចូលរមួចំែណកេធ�ជាគំរលូ� តមរយៈករអនុវត�ជាក់ែស�ងេលករេ្រប្របាស់មួក

សុវត�ិភាពក�ុងេពលេធ�ដំេណ រតមមូ៉តូ និងករេគារពច្បោប់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកដល់ក�ួយៗសិស្សោ

នុសិស្ស និងបុ្រតធីត េ្រពះេយងមិនចង់េឃញមនុស្សែដលេយង�សលញ់ថា� ក់ថ�មធា� ប់េអប

្រកេសបនឹងៃដទទួលរងរបួស ពិករ ឬក៏បាត់បង់ជីវតិែតមួយប៉្រពិចែភ�ក េ្រពះែតករេធ�ស

្របែហសែតមួយវនិាទី ក�ុងេពលេបកបរេដយមិនបានពក់មួកសុវត�ិភាព។ 

 

តមរយៈករឧបត�ម�ពីមូលនិធិ្រក�មហុ៊ន យូភីេអស សលបឋមសិក្សោ ហុ៊នែសន ែ្រពកឬស្ស ី 

សលបឋមសិក្សោគគីរក�ុងេខត�កណា� ល  ្រពមទំងសលបឋមសិក្សោ វល�ិ៍ស េនេខត�កំពង់

ស�ឺ នឹងទទួលករគំា្រទករអនុវត� កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារ ែដលសលទំងបីេនះ 

ស�ិតេនជិតផ�ូវ្របឈមនឹងេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ខ�ស់ ខណៈែដលអ្រតៃនករពក់មួកសុវត�ិភាព

ក�ុងចំេណាមសិស្សោនុសិស្សមានកំរតិទបបំផុត។  

 

េលក Greig Craft ្របធានអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បានមាន្របសសន៍ថា៖ “ជា

អកុសល សលេរៀនទំងេនះជាតំណាងឲ្យែតមួយែផ�កតូចៃនសលេរៀនទូទំង្របេទស 

កម�ុជាបុ៉េណា� ះ។ ខណៈេពលែដលអ�កេបកបរេទច្រកយានយន�្របមាណ៨០% ពក់មួកសុវត�ិ

ភាពេនេពលេធ�ដំេណ រេលដងផ�ូវៃន្របេទសកម�ុជា អ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន�តិច

ជាង ៧%បុ៉េណា� ះបានពក់មួកសុវត�ិភាព ។” េលកបានបែន�មេទៀតថា ៖ ”េដយមានករគំា្រទ 

ពីមូលនិធិ្រក�មហុ៊ន យូភីេអស រមួទំងករអប់រផំ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ និងករព្រងឹងករ  

អនុវត�ច្បោប់បែន�មេទៀតពីនគរបាលចរចរណ៍ វពិតជានឹងេធ�ឲ្យកុមារពក់មួកសុវត�ិភាពជា

ចំបាច់េពលេធ�ដំេណ រេនេលដងផ�ូវ។”  

 
នាយិកសលបឋមសិក្សោ ហុ៊នែសន ែ្រពកឬស្សី េលក�សី សរ សំរទិ�ី បានែថ�ងថា៖ “ករគំា

្រទពីមូលនិធិ្រក�មហុ៊នយូភីេអស និងកម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារ នឹងជួយេលកកម�ស់

សុវត�ិភាពចរចរណ៍េនក�ុងសហគមន៍របស់េយង េដយបេង�នចំនួនកុមារពក់មួកសុវត�ិភាព



  
 
 

បាន្រតឹម្រត�វ”។ េលក�សីបានប�� ក់បែន�មេទៀតថា៖ “េយងនឹងខិតខំប��� បបែន�មេទៀតនូវ

ចំេណះដឹងអំពីករពក់មួកសុវត�ិភាព និងសុវត�ិភាពចរចរណ៍េទក�ុងកម�វធីិសិក្សោរបស់សល

ែដលវនឹងែ្របក� យឲ្យេទជាទមា� ប់មួយៃនករពក់មួកសុវត�ិភាពដ៏មាន្របសិទ�ភាព។” 
 
***** 

អំពីអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ 

 

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

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

អប់រផំ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ និងកម�វធីិអប់រផំ្សព�ផ្សោយតមសលេរៀន េដម្បកីត់បន�យ

អ្រតរងរបួស និងករបាត់បង់ជីវតិេដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា� ្របេទសកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍។ អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ មានករយិាល័យក�ុងរដ�ធានី ហណូយ និងទី

្រក�ងហូជីមិញ ្របេទសេវៀតណាម រជធានីភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និងរជធានីបាងកក 

្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា� ំ២០០១ អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ង

មួកសុវត�ិភាពមិនយក្របាក់ចំេណញមួយ ែដលមានេឈ� ះថា V-SPEC ែដលផលិតមួកសុវត�ិ

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

មានសុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អ�កេធ�ដំេណ រតមេទច្រកយានយន� និងេទ 

ច្រកយាន។ 

 

េនឆា� ំ២០០៩ អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បានចប់េផ�មអនុវត�កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពជាថា� ំ

បង� រជីវតិសកល (GHVI) េដយសហករជាមួយមូលនិធិសហព័ន�យានយន�អន�រជាតិ (FIAF) 

និងែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកលរបស់ធនាគារពិភពេលក (World Bank Global Road 

Safety Facility) ែដល្រក�មចំរះុអន�រជាតិេនះ មានេគាលបំណងរមួមួយគឺឲ្យមានករពក់មួក

សុវត�ិភាពេលែផ�កក្បោលមនុស្ស្រគប់របួ េនក�ុងអំឡុងេពលទសវត្សរសុ៍វត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវ

េគាក (២០១១-២០២០)”។ ក�ុងែខឧសភា ឆា� ំ២០១០ កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រជីវតិេន

កម�ុជា ្រត�វបាន្របកសេផ�មឲ្យអនុវត�េនរជធានីភ�ំេពញេដយ ឯកឧត�ម អឹុម សិទ�ី រដ�ម�ន�ី

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងជាតំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់ ឯកឧត�ម ស េខង ឧបនាយករដ�

ម�ន�ី និងជា រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ�។ 
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ក��  Nellie Moore  

ម�ន�ីស្រមបស្រម�លករទំនាក់ទំនង 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ  
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អីុែម៉ល៖ nellie.moore@aipf-vietnam.org 

េគហទំព័រ៖ www.asiainjury.org 
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