ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយភា�មៗ

្រក�មអ�កជំនួញធំៗមួយចំនួនជិះេទច្រកយានយន�រម
ួ គា�េដម្បីៃរអង�សថវ ិក
ទិញមួកសុវត�ិភាពឲ្យសិស្សោនុសិស្សថា�ក់ទី១េនេខត�តែកវ
តែកវ ៃថ�ទី១៨ ែខឧសភា ឆា�ំ ២០១៣
សិស្សោនុ សិស្សថា�ក់ ទី១ចំនួន ១២៣នាក់ េនសលបឋមសិក្សោៃ្រពសែណ�កក�ុងេខត�តែកវ បានទទួ ល
អំ េណាយមួកសុវត�ិភាពបែន�ម

ែដលនឹងែ្របក�យសិស្សឲ្យមានទមា�ប់ ពក់ មួកសុវត�ិភាពដូ ចជាឯក

សណា
� នសល េហយសកម�ភាពេនះជាែផ�កមួ យៃន កម�វ ិធី មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់ កុមារ របស់អង�ករ
មូ លនិធិបង�ររបួ ស

អសុី

(Cambodia Biker Club-CBC)។
ស្រមាប់ ឆា�ំទី២េនះ

េដយបានគាំ្រទេដយក�ឹបអ�កជិ ះេទច្រកយានយន�ធុនធំេនកម�ុជា

ក�ឹបអ�កជិ ះេទច្រកយានយន�ធុនធំ េនកម�ុជា

(CBC) បានេរៀបចំ ករជិ ះេទច្រក

� អជី វកម�ធំៗ
យានយន�េដម្បីសកម�ភាពមនុ ស្សធម៌ ក�ុងេគាលបំណងៃរអង�សថវ ិកក�ុងចំ េណាមបណា

ក�ុង្របេទស និ ងេ្រក្របេទសកម�ុជា រួមមានពីធនាគារ េម៉េបង (May Bank) េមសឡាញ (Maersk Line)

ដមកូ (Damco)

អឹ មសុីសុី េ្រតនស្ប៉ត (MCC Transport)

្រក�មហ៊ុនេ្របងមា៉ សុីនថបវ ័ន (Top1 Oil)

ហង Sawasdee Massage និ ងហងៃម៉ប៊ឺហឺេ� ហស៍ េដ ម្បីផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពដល់សិស្សោនុ
សិស្សេនសលបឋមសិក្សោ ៃ្រពសែណ�ក។ មានអ�កជិ ះេទច្រកយានយន� ចំនួន ៥០នាក់ បានជិ ះេទ
ច្រកយានយន�ពីមជ្ឈមណ�លេកះេព្រជេទសណា
� គារសន់ េវ ៉ក�ុងរជធានី ភំេ� ពញកលពី ៃថ�ទី៣១ ែខមី

នា ឆា�ំ២០១៣ េដ ម្បីបង�ញពី ករគាំ្រទដល់ករជិ ះេទច្រកយានយន�ធុនធំ េដម្បីសកម�ភាពមនុ ស្សធម៌
ែដលសកម�ភាពេធ�េឡង�សបេពលៃនករ្របារព�សបា�ហ៍េទច្រកយានយន�េនរជធានី ភំេ� ពញេលកទី
ពី រេ្រកម្របធានបទ “ជិ ះេទច្រកយានយន�េដ ម្បីបុពេ� ហតុ មនុ ស្សធម៌ ”។
េលក Tommy Christensen តំណាងក�ឹបអ�កជិ ះេទច្រកយានយន�ធុនធំ េនកម�ុជា (CBC) និ ងជា
នាយក្រគប់ ្រគង្រក�មហ៊ុន

Go4 Intelligent Bunkering Solutions

បានមាន្របសសន៍ ថា៖ “ករ

ផ�ល់អំេណាយមួ កសុវត�ិភាពកលពី ឆា�ំមុនបានផ�ល់លទ�ផលហួសពី កររ ំពឹ ងទុករបស់េយង និងបានជ
្រម�ញេលកទឹកចិ តដ
� ល់េយងខ�ំុឲ្យខិ តខំបែន�មេទៀត”។ េលកបែន�មេទៀតថា៖ “អ្រតពក់មួកសុវត�ិភាព

បានេកនេឡងជាមធ្យមពីសូន្យ

រហូតដល់៩៤ភាគរយ។

ជាមួ យនឹ ងលទ�ផលដ៏គួរឲ្យភា�ក់ េផ�លេនះ

េយងពិតជាសប្បោយរ ីករយណាស់កុងករបន�
�
ករជិះេទច្រកយានយន�របស់េយងេដម្បីៃរអង�សថវ ិក

ស្រមាប់ គាំ្រទដល់ករេលកម�ស់សុវត�ិភាពចរចរណ៍េនេលដងផ�ូវរបស់កុមារទំងេនះ។”

ឯកឧត�ម ឧត�មេសនី យ៍េទ គីម យីេដត អគ�េលខធិ កររងគណៈកមា�ធិ ករជាតិ សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវ

េគាក និ ងជាអនុ្របធាននាយកដ�នកណា
� លសណា
� ប់ ធា�ប់ សធារណបានមាន្របសសន៍ ថា៖ “សល
បឋមសិក្សោៃ្រពសែណ�កជាសលមួ យែដលស�ិតេនតមបេណា
� យផ�ូវជាតិេលខ២

ចរចរណ៍យា៉ ងមមាញឹក

្របកបេដយ

និ ងតភា�ប់ ពីរជធានីភំ េ� ពញមកកន់្រពំ្របទល់្របេទសេវៀតណាម។”

ឯក

ឧត�ម បានបែន�មេទៀតថា៖ “េដយសរភាពមមាញឹកៃនចរចរណ៍ែបបេនះេនះ និ ងេហដ�រចនាសម�័ន�
េនមានក្រមិតបាននាំឲ្យបរ ិស�នេនជុំ វ ិញសលេរៀនេពរេពញេដយេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍ស្រមាប់
សិស្សោនុ សិស្ស” ។
េលកគឹ ម ប�� នាយកអង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ ស អសុី្របចំ្របេទសកម�ុជា បានប�
� ក់ ថា៖ “ករគាំ

្រទពី កឹប
� អ�កជិ ះេទច្រកយានយន�ធុនធំ េនកម�ុជា (CBC) មិ ន្រតឹមែតផ�ល់ជាអំ េណាយមួកសុវត�ិភាពក�ុង
ករករពរកុ មារពី កររងរបួ សក្យោលធ�ន់ធ�រែដលអចឈនដល់ករស�ប់ប៉ុេណា�ះេទ

ប៉ុ ែន�ែថមទំង

អចផ�ល់លទ�ភាពឲ្យេយងអចបណុ� ះបណា
� លេលក្រគ� អ�ក្រគ� េរៀបចំ ជាសកម�ភាពអប់ រ ំេ្រកថា�ក់ និ ង

ករទំ នាក់ទំនងជាមួ យមាត-បិ តសិស្ស សំេដព្រងឹ ងករយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់ អំពីករពក់ មួកសុវត�ិ
ភាព និ ងជំ រញ
ុ ឲ្យពួកគាត់ពក់ មួកសុវត�ិភាពឲ្យកូ នៗពួ កគាត់ េទៀតផង។” េលកបានបែន�មថា៖ “េយង
េជឿជាក់ ថា

ករវ ិនិ េយាគដ៏ មាន្របសិទ�ភាពនឹងបន�រក្សោអ្រតៃនករពក់មួកសុវត�ិភាពឲ្យេនក្រមិ ត

ខ�ស់េទះបី ជាគ្រមាងបានប��ប់ េហយក៏ េដយ” ។
េលក Benjamin Paul Wilson អ�កចត់ ករទូ េទ្របចំកម�ុជាៃន្រក�មហ៊ុន Maersk (Cambodia) Co., Ltd.

បានមាន្របសសន៍ ថា៖ “សកម�ភាពែដលជ្រម�ញករចូ លរួមពី មាតបិ ត និងសហគមន៍ បានេដ រតួ នា
ទី យា៉ងសំខន់កុ�ងករេធ�ឲ្យគេ្រមាងសកម�ភាពកលពី ឆា�ំទី១ទទួ លបានេជាគជ័យ។”

េលកបែន�ម

េទៀតថា៖ “ក�ុងនាមជាេលក្រគ� អ�ក្រគ� មាតបិត ្រក�មអ�កជិ ះេទច្រកយានយន� និ ងថា�ក់ ដឹកនាំអជី វ
កម� េយង្រត�វេធ�ជាគំ រដ
ូ ៏លស
� ្រមាប់ សិស្សោនុ សិស្ស និ ងកូនៗរបស់េយង។ សូមចូ លរួមបំ េពញតួ នាទី

របស់អក
� េដយពក់ មួកសុវត�ិភាព្រគប់ េវលេធ�ដំេណរ
បានពក់មួកសុវត�ិភាពដូចអ�កែដរ”។

េហយ្រត�វធានាថាកូនៗរបស់អ�កទំងអស់ក៏

េលក Lee Tien Poh ្របធាននាយក្របតិ បត�ិៃនធនាគារ Maybank បានមាន្របសសន៍ ថា៖ “ធនាគារ

Maybank ែតងែតេជឿជាក់ថា ករពួតៃដគា�ជួ យ និងេធ�ឲ្យសហគមន៍ែដលេយងកំពុងដំេណរករអជីវ
កម�ឲ្យមានភាពកន់ ែត្របេសរេឡង គឺ ជាកិ ច�ករដ៏មានសរសំខន់ បំផុតៃនករងរជំនួញ និ ងជាគុណ
តៃម�មួយែដលបង�ញឲ្យេឃញថា

េយងគឺ ជានរណានាេពលបច�ុប្បន�េនះ”។

“ករសហករជាមួ យអង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ ស
ចរចរណ៍ និ ងអំ ពីករពក់ មួកសុវត�ិភាព

េលកក៏ បានបែន�មថា៖

អសុីនាេពលេនះក�ុងករផ�ល់ករអប់រ ំអំពីសុវត�ិភាព

គឺ មានសរៈសំខន់ ស្រមាប់ ធានាថាអកប្បកិ រ ិយាអំពីសុវត�ិ

ភាពចរចរណ៍មានតំងវ ័យេក�ងេនែតមានជានិ ច”� ។

********
អំពីអង�ករមូលនិធិបង�ររបួស អសុី

គឺជាអង�ករមិ នែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុ ះប��ីេន

សហរដ�អេមរ ិកេលខ ៥០១ (សុី) (៣) មួ យ ែដលេ្របករសហករសធារណៈ-ឯកជន កម�វ ិធីអប់ រ ំ ករ
យល់ដឹងសធារណៈ និងកម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់ កុមារេនតមសលេរៀន េដម្បីកត់បន�យអ្រត
រងរបួ ស

និងករបាត់បង់ ជីវ ិតេដយសរេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា
� ្របេទសកំពុងអភិ វឌ្ឍន៍។

អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី មានករ ិយាល័យក�ុងទី ្រក�ង ហណូយ និ ងទី ្រក�ងហូជីមិញ ្របេទស

េវៀតណាម ទី ្រក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និងទី ្រក�ងបាងកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា�ំ ២០០១ អង�ករមូ ល
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