សម្រាប់ផ្សព្វផ្ាយភ្លាម
ម្ររុមហន
៊ុ អេ អេ េរ ប៊ី ម្ររុប បនតផ្ល
ត េ
់ ំអោយមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្បន្នថមចំនួន១៨៧ ដល់សិសាន៊ុសស
ិ សអៅ
សាលាបឋមសិរាភ្នំដិល

រំ ព្ង់ ចាម ថ្ងៃទ៊ី ២៨ ន្ែ រ៊ុមភៈ ឆ្នំ ២០១៣
ម្ររុមហ៊ុន អេ េរ េរ ប៊ី ម្ររុប (ARRB Group)រឺ ជាម្ររុមហ៊ុនម្របឹ រាន្ផ្នរបអចេរអទសខាងស៊ុវត្ថិភ្លព្ចរាចរណ៍
ដ៏ រួរឲ្យទ៊ុរចិត្ប
ត ំ ផ្៊ុត្មួ យអៅម្របអទសេូ ស្រ្សាតល៊ី រំ ព្៊ុងន្ត្បនតគំម្រទការផ្តល់េំអោយមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ដល់
សាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល ន្ដលជាន្ផ្នរមួ យថ្នរមមវ ិធ៊ី មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្សម្រាប់រ៊ុារ របស់េងគការមូ លនិធិ
បង្ការរបួ ស អាស៊ុ៊ី។ រយៈអព្លជិត្មួ យឆ្នំម៊ុន ម្ររុមហ៊ុន អេ េរ េរ ប៊ី បានផ្តល់េំអោយមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្

ដល់សិសាន៊ុ សិសសទំងេស់ចំនួន ៨០០នារ់និងអលារម្ររូ េនរម្ររូចំនួន ២៨នារ់ អហើយអៅថ្ងៃទ៊ី២៨ ន្ែ
រ៊ុ មភៈ ឆ្នំ ២០១៣អនេះ ម្ររុមហ៊ុនបាន ផ្តល់េំអោយមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ចំ នួន ១៨៧មួរបន្នថមអទៀត្ដល់
សិសាន៊ុ សិសសន្ដលសិរាអៅថ្ននរ់ទ៊ី១ ម្រព្មទំងសិសាន៊ុ សិសសន្ដលទទួ លមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្កាលព្៊ី អលើរ
ទ៊ី មូយ ប៊ុ ន្នតមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្របស់ព្ួរអរបានែូ ច ឬបាត្់បង់។
សាលាបឋមសិរាភ្នំដិល ានទ៊ី តំងរន៊ុងអែត្តរំព្ង់ចាម និងសថិត្អៅតមបអោ
ត យផ្ាូវជាត្ិ អលែ៦អា ។
អោយសារានទ៊ី តំងសថិត្អៅតមបអោ
ត យផ្ាូវជាត្ិ អហើយានអទចម្ររយានយនត រងយនត រងយនតដឹរ
ជញ្ូជ នេនរដំ អណើរ
អលបឿនដ៏អលឿន

និងរងយនតដឹរទំនិញជាអម្រចើ នបានអធវើដំអណើរតមដងផ្ាូវអនេះមិនអចេះោច់ជាមួ យនឹង
អធវើឲ្យតមផ្ាូវអៅសាលាអរៀនរបស់សិសាន៊ុ សិសសានការម្របឈមនឹ ងអម្រគេះថ្ននរ់

ចរាចរណ៍រួ រឱ្យម្រព្ួយបារមភ។

អលារ រឹម បញ្ញា នាយរេងគការមូ លនិធិបង្ការរបួ ស អាស៊ុ៊ី ម្របចាំរមព៊ុជាបានានម្របសាសន៍ ថ្ន៖“តមរយៈ
ការសអងាត្អលើរម្រមិ ត្ថ្នការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្រន៊ុងចំអោមសិសាន៊ុ សិសស បានបង្កាញថ្ន ចំ នូនរ៊ុ ារ

ន្ដលអធវើដំអណើរអៅមរសាលាអរៀនតមអទចម្ររយានយនតជាមួ យឪព្៊ុរាតយ ឬអាោព្ាបាល អហើយ
ពារ់ មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ បានអរើនអ

ើងយាងខាាំង។អៅម៊ុនការេន៊ុ វត្តរមមវ ិធ៊ី មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្សម្រាប់រ៊ុារ ព្៊ុំ ាន

សិសាន៊ុ សិសសោានរ់អៅសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល ពារ់ មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្អទ។ ប៊ុ ន្នតអម្រកាយការេន៊ុ វត្ត
សរមមភ្លព្របស់រមមវ ិធ៊ី រំ រ ិត្ថ្នការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ានរហូត្ដល់ជាង ៨៦% អនេះអបើ រិត្ម្រត្ឹមន្ែរ៊ុមភៈ

ឆ្នំ២០១៣”។ អលារបានបន្នថមអទៀត្ថ្ន ៖ ”តមរយៈការជួ យឧបត្ថមភគំម្រទព្៊ី ម្ររុមហ៊ុន អេ េរ េរ ប៊ី អយើង
ែ្ំ៊ុបានរួមចំ ន្ណរន្រន្ម្របសាថនភ្លព្ម្របឈមនឹ ងអម្រគេះថ្ននរ់ ចរាចរណ៍របស់សិសាន៊ុ សិសស និងអលារម្ររូ
េនរម្ររូអៅសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល ម្របរបអោយភ្លព្អជារជ័ យ។”

ការន្រសម្រមួលអលើចាប់ ស៊ីព្
ត ៊ី ចរាចរណ៍ផ្ាូវអគរ ន្ដលរន៊ុងអនាេះរ៏ រម
ួ ានការោរ់បញ្ូេ លនូ វបទបញ្ាត្ិ ត

រំ ណត្់ព្៊ីការពារ់ មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ចំអពាេះេនររួមដំអណើរតមអទចម្ររយានយនតទំងមន៊ុ សសអព្ញវ ័យ និង
រ៊ុ ារ រំ ព្៊ុងសថិត្អៅអម្រកាមការព្ិនិត្យ និងព្ិ ភ្លរាអោយសាថប័ នរាជរោាភ្ិ បាលពារ់ ព្័នធ។ ែណៈអព្ល
ន្ដលេនរអបើរបរអទចម្ររយានយនតម្របាណ ៨០% ពារ់ មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្អៅអព្លអធវើដំអណើរអលើដងផ្ាូវថ្ន

ម្របអទសរមព៊ុជា ានេនររួមដំ អណើរតមអទចម្ររយានយនត រិត្ទំងរ៊ុ ារផ្ង ម្របាណ ៧%ប៊ុអោណេះបាន
ពារ់ មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្។ េងគការមូ លនិធិបង្ការរបួ ស អាស៊ុ៊ី រំ ព្៊ុងបនតេំពាវនាវអោយផ្ទាល់អៅកាន់ រាជរោាភ្ិបា
លរមព៊ុជាតមរយៈអសចរត៊ីន្ងាងការណ៍រួមមួ យ ន្ដលានសងគមស៊ុ៊ីវ ិល និ ងវ ិស័យឯរជនពារ់ព្័នធម្របាណ
ជាង ៥០បានច៊ុ េះហត្ថអលខាគំម្រទ សំអៅជំ រញ
៊ុ ឲ្យានការព្ិ និត្យលទធភ្លព្ព្អនាឿនការព្ិ ភ្លរា និង េន៊ុម័ត្
អលើអសចរត៊ីម្រពាងចាប់ស៊ីព្
ត ៊ី ចរាចរណ៍ផ្ាូវអគរ (ងម៊ី) ន្ដលរន៊ុងអនាេះរ៏ ានការោរ់បញ្ូេ លនូ វការរំណត្់ឲ្យ
េនររួមដំ អណើរតមអទចម្ររយានយនត រិត្ទំងរ៊ុ ារ ម្រត្ូវពារ់ មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ ន្ដលជាការរំ ណត្់ ដ៏ម្រត្ឹមម្រត្ូវ
មួ យទទួ លបាននូ វការគំម្រទម្របាណ ៩៨% ព្៊ីម្របជាជនរមព៊ុជាន្ដលចូ លរួមអ្ាើយត្បនឹ ងការសាភសន៍ ។
ឯរឧត្តម ឧត្តមអសន៊ី យ៍អទ រ៊ី ម យ៊ីអដត្ េន៊ុម្របធាននាយរោានរោ
ត លសោ
ត ប់ ធានប់ សាធារណៈ េរគ
សនងការោាននររបាលជាត្ិ ម្ររសួងមហាថ្ផ្ា បានានម្របសាសន៍ ថ្ន៖ “អយាងតមរបាយការណ៍របស់
ម្ររសួងមហាថ្ផ្ាបានឱ្យដឹងថ្ន អម្រគេះថ្ននរ់ចរាចរណ៍អៅរន៊ុងម្របអទសរមព៊ុជាកាលព្៊ី ឆ្នំ២០១២ បានបោ
ត ល
ឲ្យានមន៊ុ សសសាាប់ ចំនួន ១,៨៩៤នារ់ និងរងរបួ សធៃន់ធៃរចំ នួន ៤,៣៨៨នារ់ អហើយរន៊ុងចំ អោមជនរង
អម្រគេះទំងអនាេះានមួ យចំនួនរឺ ជារ៊ុ ារ” ។ ឯរឧត្តម ឧត្តមអសន៊ី យ៍អទ បានបន្នថមអទៀត្ថ្ន៖ “វាព្ិត្ជា
មិ នរួ រអរើត្អ

ើងអ

ើយ ន្ដលរ៊ុ ារអធវើដំអណើរតមអទចម្ររយានយនត ឫអទចម្ររយាន មិ នបានពារ់មួរ

ស៊ុវត្ថិភ្លព្ ែណៈអព្លន្ដលការពារ់ មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ម្រត្ូវបានបង្កាញថ្នអាចកាត្់បនថយេម្រតសាាប់ ដល់អៅ
៤២% និងការរងរបួ សរាលធៃន់ធៃរបាន ៦៩% អព្លានអម្រគេះថ្ននរ់ ចរាចរណ៍អរើ ត្អ

ើង។ មួ រស៊ុវត្ថិភ្លព្

រឺ ជាវត្ថ៊ុសាមញ្ា ន្ដលអយើងអាចានលទធភ្លព្អាចទិញយរមរអម្របើ ម្របាស់បាន អហើយអយើងរួ រន្ត្ពារ់ វា
អព្លអធវើដំអណើរឲ្យបានម្ររប់ គគន” ។

សិសាន៊ុ សិសស អលារម្ររូ េនរម្ររូ ាតបិ តសិសស អាជា្ធរន្ដនដ៊ី និ ងថ្ដរូ ពារ់ ព្័នធជាសរ៊ុបម្របាណ
២៥០នារ់ បានចូ លរួមរន៊ុងេងគព្ិធ៊ីផ្តល់េំអោយមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្បន្នថមអៅសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល។ ការ
ជួ យឧបត្ថមភគំម្រទព្៊ីម្ររុមហ៊ុន អេ េរ េរ ប៊ី ម្ររុប រ៏ រម
ួ បញ្ូេ លទំងការសអងាត្អលើរំរ ិត្ថ្នការពារ់មួរស៊ុវត្ថិ

ភ្លព្, ការបណ៊ុត េះបោ
ត លដល់អលារម្ររូ េនរម្ររូ, ការតមោនអលើររណ៊ីអម្រគេះថ្ននរ់ ចរាចរណ៍រន៊ុងចំ អោម
សិសស, សរមមភ្លព្េប់ រ ំអម្រៅថ្ននរ់ និងការេប់រ ំផ្សព្វផ្ាយដល់ាតបិ តសិសាសំអៅព្ម្រងឹ ងការយល់ដឹង
របស់ព្ួរគត្់ ស៊ីព្
ត ៊ី ការអម្របើ ម្របាស់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ និងជំ រញ
៊ុ ឲ្យពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ឲ្យរូ នគរបស់គត្់ ម្ររប់
អវលាអធវើដំអណើរ។

អលារ អោ ចាន់ ល៊ី េភ្ិ បាលស្សុរបាធាយ បានសន្មតងនូ វការគំម្រទយាងម៊ុ ត្ាំចំអពាេះការេន៊ុវត្តរមមវ ិធិ
មួ រស៊ុវត្ថិភ្លព្សម្រាប់ រ៊ុារអៅសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល និងរន៊ុងស្សុរបាធាយ។ អលារេភ្ិ បាលស្សុររ៏
បានអលើរទឹរចិត្តដល់អលារម្ររូ េនរម្ររូ និ ងាតបិ តសិសសចូ លរួមជំរញ
៊ុ ការពារ់ មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ និងអលើរ
រមពស់ស៊ុវត្ថិភ្លព្ចរាចរណ៍រន៊ុងចំ អោមរ៊ុ ារន្ដលជាទំ ពាំងសនងឬសស៊ី និងជាេនារត្សសរម្រទូងរបស់
ម្របអទសជាត្ិ។

អលារ នង ស៊ុផ្ល នាយរសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល បានានម្របសាសន៍ ថ្ន៖ “ម្ររុមហ៊ុន អេ េរ េរ ប៊ី
បានជួ យដល់អយើងែ្ំ៊ុរ៊ុងការអលើ
ន
ររមពស់ស៊ុវត្ថិភ្លព្ចរាចរណ៍អៅរន៊ុងសហរមន៍ របស់អយើង អោយបាន

បអងាើននូ វេម្រតថ្នការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្ និងការពារ់មួរស៊ុវត្ថិភ្លព្បានម្រត្ឹមម្រត្ូវអៅរន៊ុងចំ អោមសិសាន៊ុ
សិសស។ កាលព្៊ី ឆ្នំម៊ុន សិសាន៊ុ សិសសបានចាត្់ ទ៊ុរមួ រស៊ុវត្ថិភ្លព្ថ្នជាវត្ថ៊ុដ៏ ចាំបាច់ មួយសម្រាប់ អម្របើ
ម្របាស់អៅអព្លន្ដលព្ួរអរអធវើដំអណើរអៅមរសាលាអរៀន” ។

រួ របញ្ញ
ជ រ់ ថ្ន រិត្ចាប់ តំងព្៊ី ឆ្នំសិរា២០០៧-២០០៨មរ ានអម្រគេះថ្ននរ់ ចរាចរណ៍យាងត្ិចោស់ ៦
ររណ៊ីបានអរើ ត្ានអ

ើងរន៊ុងចំ អោមសិសាន៊ុ សិសសអៅសាលាបឋមសិរា ភ្នំដិល ។ ប៊ុ ន្នតបនាាប់ព្៊ីការ

េន៊ុវត្តរមមវ ិធ៊ីមួរស៊ុវត្ថិភ្លព្សម្រាប់ រ៊ុារអៅសាលារន៊ុងឆ្នំសិរា២០១១-២០១២ កាលព្៊ី ន្ែអមសា ឆ្នំ

២០១២ មរទល់នឹងអព្លបចេ៊ុបបននអនេះ ព្៊ុំ ទន់ ានសិសាន៊ុ សិសសរបស់សាលាោានរ់ ម្រត្ូវបានអររាយ
ការណ៍ថ្នទទួ លរងនូវអម្រគេះថ្ននរ់ ចរាចរណ៍អទៀត្អទ។

********
អំពីអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួស អាសី

គឺជាអង្គការមិ នស្វែង្រកប្រាក់ចំណេញស្ែលានចុះបញ្ជីណៅ

វហរែឋអាណមរ ិកណលខ ៥០១ (វី) (៣) មួ យ ស្ែលណប្របើការវហការសាធារេៈ-ឯកជន កមមវ ិធីអប់ រ ំ ការ
យល់ែឹង្សាធារេៈ និង្កមមវ ិធីមួកវវត្ថិភាពវប្រាប់ ការណៅតាមសាលាណរៀន ណែើមបីកាត្់បនថយអប្រតា
រង្របួ វ

និង្ការាត្់បង្់ ជីវ ិត្ណោយសារណប្ររុះថ្នាក់ចរាចរេ៍ណៅកាង្បណ្ត
ា ប្របណេវកំពង្អភិ វឌ្ឍន៍។

អង្គការមូ លនិ ធិបង្ការរបួ វ អាវី ានការ ិយាល័យកាង្េី ប្រកុង្ ហាេូយ និ ង្េី ប្រកុង្ហូជីមិញ ប្របណេវ
ណវៀត្ណ្តម េី ប្រកុង្ភាំណពញ ប្របណេវកមពជា និង្េី ប្រកុង្ាង្កក ប្របណេវថៃ។ កាង្ឆ្ាំ ២០០១ អង្គការមូ ល
និ ធិបង្ការរបួ វ អាវី ានកសាង្នូ វណរាង្ចប្រកត្ណមលើង្មួកវវត្ថិភាពមិ នយកកថប្រមមួ យ ស្ែលានណ្មុះ
ថ្ន V-SPEC ស្ែលផលិត្មួកវវត្ថិភាព វប្រាប់ត្ំបន់ប្រត្ូពិចណោយានា៉ា ក Protec។ មួ កវវត្ថិភាព
ណនុះ វមស្វបនឹ ង្បរ ិសាថន ានវវត្ថិភាព និង្ផដល់ជណប្រមើ វប្រគប់ ប្ររន់ វប្រាប់អក
ា ណបើ កបរណោចប្រកយាន
យនា និ ង្ណោចប្រកយាន។

ណៅឆ្ាំ២០០៩ មូ លនិ ធិបង្ការរបួ វ អាវី ានចាប់ ណផាើមអនវត្ាកមមវ ិធី មួ កវវត្ថិភាពជាថ្នាំបង្ការសាកល
(GHVI) ណោយវហការជាមួ យមូ លនិ ធិវហព័ នយា
ធ នយនាអនារជាត្ិ (FIAF) និ ង្ធនាររពិ ភពណលាក
ស្ផាកវវត្ថិភាពចរាចរេ៍សាកល (World Bank Global Road Safety Facility) ដែលមានគោលបំណង្
ជាអនតរជាតិ រម
ួ មួ យគឺ

“ឲ្យមានការពាក់ មួកសវតថិភាពគលើមនសសគ្គប់ រប
ួ គៅកនង្ទសវតសរ ៍សវតថិភាព

ចរាចរណ៍ (២០១១-២០២០)។” កនង្ដែឧសភា ឆ្នំ២០១០ កមមវ ិធីមួកសវតថិភាពជាថ្នំបង្ការជី វ ិតគៅកមពជា
គ្តូវបានសគមាពធន៍ គៅភ្នំគពញ គោយឯកឧតដម អ៊ឹម សិទី ធ រែឋមន្តនតីគ្កសួង្អប់រ ំ យវជន និង្កី ឡា និង្ជា
តំ ណាង្ែ៏ែង្
ព ់ ែពស់ របស់ឯកឧតដម ស គែង្ រែឋមន្តនតីគ្កសួង្មហាផ្ទៃ។
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