
  
 
 
  

ស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយភា� មៗ 

 

ស�ស្សសាលាបឋមស�ក�ទាកទ់ាញការយកច�ត�ទកុដាកេ់ល� 

ប�� សវុ��ភាពចរាចរណក៍�ុងទ�វាកមុារអន�រជា� 
 

េខត�កំពង់ស� ឺនិងេខត�កណា� ល ៃថ�ទី ០៦ ែខ មិថុនា ឆា�  ំ២០១៣ 

 

សិស្សោនុសិស្ស និងម�ន�ីនគរបាលចរចរណ៍ក�ុងេខត�កំពង់ស�ឺ និងេខត�កណា� ល បានចូលរមួ្របារព�ទិវ

កុមារអន�រជាតិ (០១ មិថុនា) កលពីេពលថ�ីៗេនះ េដយរមួមានជាសកម�ភាពសុវត�ិភាពចរចរណ៍ជា

េ្រចនេដម្បីគំា្រទកម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារ ែដលជាែផ�កមួយៃនអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស 

អសីុ (AIP Foundation) េហយទទួលបានករគំា្រទពីមូលនិធិ្រក�មហុ៊ន យូភីេអស (UPS) ។ 

 

ករ្របារព�ទិវកុមារអន�រជាតិ មានេគាលបំណងេលកតេម�ងសិទ�ិកុមារ និងតួនាទីរបស់ពួកេគេនក�ុង

សង�ម េហយទិវេនះក៏មានបំណងបង� ញពីភាពងយទទួលរងនូវេ្រគាះថា� ក់របស់កុមារផងែដរ។ េហតុ

ដូេច�ះេហយ េទបអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ តមរយៈកម�វធីិមួកសុវត�ិភាពសំរប់កុមារ បានយក

ឱកសេនះអនុវត�សកម�ភាពអប់រផំ្សព�ផ្សោយបែន�មេទៀតដល់កុមារ ែដលកំពុងសិក្សោេនសលបឋម

សិក្សោ ហុ៊ន ែសន ែ្រពកឫស្សី សលបឋមសិក្សោ វល�ិ៍ស និងសលបឋមសិក្សោ គគីរ សំេដផ�ល់នូវ

ជំនាញករពរជីវតិ និងចំេណះដឹងអំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ ក៏ដូចជាអំពីករពក់មួកសុវត�ិភាពឲ្យបាន

្រតឹម្រត�វ។  

 

េលក គឹម ប��  នាយកអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ ្របចំ្របេទសកម�ុជាបានមាន ្របសសន៍ថា 

“េយាងតមរបាយករណ៍បេណា� ះអសន�របស់គណៈកមា� ធិករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកបាន

កលពីឆា� ំ២០១២ មានមនុស្ស្របមាណជិត ២,០០០នាក់បានស� ប់បាត់បង់ជីវតិ និងេ្រចនជាង ៥,០០០

នាក់ បានទទួលរងរបួសធ�ន់ធ�រេដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េនេលដងផ�ូវ្របេទសកម�ុជា”។ េលក

បានប�� ក់េទៀតថា៖ “ភាគេ្រចនៃនជនរងេ្រគាះេដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ គឺជាអ�កេ្រប្របាស់

េទច្រកយានយន� បុ៉ែន�មានអ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន� គិតទំងកុមារផងតិចជាង ១០ភាគ

រយបុ៉េណា� ះបានពក់មួកសុវត�ិភាពេនេពលេធ�ដំេណ រេនេលដងផ�ូវ” ។ 

 



  
 
 
  
េនៃថ�ទី ២៧ ែខឧសភា និងៃថ�ទី០៦ ែខមិថុនា ម�ន�ីនគរបាលចរចរណ៍បានដឹកនំាបង� ញពីេមេរៀន

សុវត�ិភាពចរចរណ៍ដល់សិស្សោនុសិស្ស េដយបានយក្រទឹស�ីៃនេមេរៀនមកអនុវត�ជាក់ែស�ងតមរយៈ

ករេលងែល្បងកំសន�អប់រ ំែដលរមួមាន៖ ករ្របឡងគូរគំនូរ ករ្របណំាងកង់យឺត និង្របឡងសំណួរ 

ចេម�យទក់ទងនឹងសុវត�ិភាពចរចរណ៍។ល។ 

 

ឯកឧត�ម ឧត�មេសនីយ៍េទ គីម យីេដត អនុ្របធាននាយកដ� នកណា� លសណា� ប់ធា� ប់សធារណៈៃន

អគ�ស�ងករដ� ននគរបាលជាតិ បានមាន្របសសន៍ថា៖ “សលេរៀនទំងបីេនះគឺមានទីតំងស�ិតេន

តមបណា� យផ�ូវជាតិមានេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ខ�ស់ ែដលេធ�ឲ្យករេធ�ដំេណ ររបស់សិស្សោនុសិស្សេទ-

មកសលេរៀន្របឈមមុខនឹងេ្រគាះថា� ក់ េ្រពះថាមានមូ៉តូ រថយន� រថយន�ដឹកជ��ូ នអ�កដំេណ រ និង

រថយន�ដឹកទំនិញែដលេធ�ដំេណ រតមបេណា� យផ�ូវទំងេនះមិនេចះដច់ជាមួយនឹងេល្ប�នយ៉ាងេលឿន”

។ ឯកឧត�មបានប�� ក់បែន�មេទៀតថា៖ “េយងបានសហករជាមួយអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ 

និងមូលនិធិ្រក�មហុ៊ន យូភីេអស េដយេផា� តសំខន់េលករពក់មួកសុវត�ិភាពេពលែដលកុមារេធ�

ដំេណ រតមេទច្រកយាន និងរមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន�េដម្បីករពរសុវត�ិភាពរបស់ពួកេគ”។  

 
មូលនិធិ្រក�មហុ៊ន យូភីេអស បានផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពជិត ៣០០០ មួកដល់សិស្សោនុសិស្ស 

និងេលក្រគ� -អ�ក្រគ�េនសលបឋមសិក្សោទំងបីខងេលកលពីែខមករ កន�ងេទ េហយកំពុងមាន

ែផនករផ�ល់មួកសុវត�ិភាពជិត ៨ ០០០មួកបែន�មេទៀតជាសរបុ ដល់កុមារកម�ុជាគិត្រតឹមឆា� ំ២០១៥។

េលក រ ៉ដឺូរគី រ៉េមេរស៉ (Roderick  Ramirez) អ�ក្រគប់្រគង ្រក�មហុ៊ន យូភីេអស ្របចំតំបន់អសីុប៉ាសីុ

ហ�ិច បានមាន្របសសន៍ថា៖  “លទ�ផលជាបឋមៃនករផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពរបស់េយង វបាន

ទទួលហួសពីអ�ីែដលេយងរពឹំងទុកេទេទៀត េ្រពះថាអ្រតៃនករពក់មួកសុវត�ិភាពជាមធ្យមទូទំង

សលេរៀននីមួយៗេនមុនេពលផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាព គឺពំុមានសិស្សោនុសិស្សណាមា� ក់ពក់

មួកសុវត�ិភាពេឡយ បុ៉ែន�វបានេកនេឡងដល់េទ ៨៨ភាគរយេ្រកយពីករផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិ

ភាព”។ េលកបានបែន�មេទៀតថា៖ “េយងផ�ល់ករករពរដល់កុមារ ពីេ្រពះពួកេគគឺជា្រទព្យដ៏មាន

មានតៃម�បំផុតរបស់េយង និងសង�មជាតិ”។ 

 

***** 

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�ងបាកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា� ំ ២០០១ អង�ករមូលនិ

ធិបង� ររបួស អសីុ បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិនយកកៃ្រមមួយ ែដលមានេឈ� ះថា 
V-SPEC ែដលផលិតមួកសុវត�ិភាព ស្រមាប់តំបន់្រត�ពិចេដយមានម៉ាក Protec។ 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�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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ក��  Nellie Moore  

ម�ន�ីស្រមបស្រម�លករទំនាក់ទំនង 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ  

េលខទូរស័ព�៖  ០៨ ៦២៩៩ ១៤០៩  

អីុែម៉ល៖ nellie.moore@aipf-vietnam.org 
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