
 
 

ទាក់ទាញការពិភាកាពីសាធារណជននៅតាមដងផ្ល វូ និងយុវជននៅតាមគ្រឹះសាា នឧត្តមសិកា 
នដើមបីបនងក ើនការពាកមួ់កសុវត្ា ិភាព  
 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 

 

ចាប់េីថ្ងៃទី៩ ខែពេសា ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភាពនេះ េន្រនតីនគរបាលចរាចរណ៍បានសហការ
ជាេួយអង្គការេូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ី ពដើេបីពធវើការឃាត់ និង្អប់រដំល់អនកពធវើដំពណើ រតាេ
ពោចក្កយានយនតក្បមាណ ២ ៩២៩ពក្គឿង្ ខដលមានអនករេួដំពណើ រជាេួយេិនពាក់េួកស វតថិ
ភាេខដលពនេះជាខននកេួយថ្នភាេថ្ចនក្បឌិតងមីពដើេបីបពង្ាើនការយល់ដឹង្អំេីការពាក់េួកស វតថិ
ភាេពៅទូោំង្ក្បពទស។  
 

ែណៈពេលថ្នការបញ្ឈប់ព េះ យ វជនសម័ក្គចិតតថ្នអង្គការេូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ីបាន
េនយល់ខណ ំអំេីសារៈសំខាន់ថ្នការពាក់េួកស វតថិភាេ និង្ជូនដំណឹង្អំេីពសចកតីក្ពាង្ចាប់
សតីេីការពាក់េួកស វតថិភាេសក្មាប់អនករេួដំពណើ រតាេពោចក្កយានយនត តាេរយៈការេិភាកា 
ការនតល់ជូននូវែិតតប័ណណេ័ត៌មាន និង្ការនសេវនាយតាេក្បេ័នធេ័ត៌មានពនសង្ៗ។ យ វជនសម័ក្គ
ចិតតក៏បានពសនើស ំឲ្យអនកពធវើដំពណើ រតាេពោចក្កយានយនតពធវើការសនា និង្ពបតជាា ចិតត កន ង្ការ
ពាក់េួកស វតថិភាេពេលេួកពគរេួដំពណើ រតាេពោចក្កយានយនត ក្េេោំង្គំក្ទពសចកតីក្ពាង្
ចាប់សតីេចរាចរណ៍នលូវពគកងមីខដលកន ង្ព េះក៏រេួមានការកំណត់ឲ្យអនករេួដំពណើ រតាេពោចក្ក
យានយនត គិតោំង្ក មារក្តូវខតពាក់េួកស វតថិភាេ។ នគរបាលចរាចរណ៍ និង្អង្គការេូលនិធិ
បង្កា ររបួស អាស ីនឹង្បនតអន វតតគំនិតនតួចពនតើេដ៏មានសារៈសំខាន់ពនេះពេញេួយខែឧសភា ពៅទី
តំាង្ខដលបានកំណត់ទ ករចួពហើយ តាេបណ្តត នលូវជាតិសំខាន់ៗខដលពចញេីរាជធានីភ្នំពេញ
ពៅកាន់បណ្តត ពែតត  ។ 

 

យ ទធ ការអប់រនំសេវនាយតាេដង្នលូវបានអន វតតព ើង្ស្សបពេលជាេួយនឹង្ការអន វតតកេមវធីិ
ជខជកេិភាកាជាសាធារណៈ ពៅតាេក្គឹេះសាថ នឧតតេសិកាេួយចំនួនកន ង្រាជធានីភ្នំពេញដូច
ជា សាលាពរៀន និង្វទិាសាថ នអនតរទវីប អាពេរកំិាង្ សាលាជាតិកសិកេមខក្េកលាភ្ និង្វទិា
សាថ នជាតិពាណិជជសាស្រសត សំពៅបពង្ាើនការយល់ដឹង្អំេីចាប់ចរាចរណ៍នលូវពគក ពសាក
 ដកេម និង្នលប េះពាល់ថ្នពក្គេះថ្នន ក់ចរាចរណ៍កន ង្ក្បពទសកេព ជា ក្េេោំង្ការយល់ដឹង្



 
 

បខនថេអំេីសារៈសំខាន់ថ្នការសពន្រង្កគ េះជីវតិពោយការពាក់េួកស វតថិភាេ។ អង្គការេូលនិធិ
បង្កា ររបួស អាស ីក៏បាននតល់េ័ត៌មានដល់សិសស- និសសិតខដលចូលរេួអំេីការសរពសរសំពណើ
ស ំកញ្ច ប់ងវកិាពដើេបីអន វតតសកេមភាេស វតថិភាេចរាចរណ៍ចាប់េីខែឧសភា ដល់ខែធនូ ឆ្ន ំ
២០១៣ កន ង្ក្គឹេះសាថ នអប់រ ំនិង្សហគេន៍របស់េួកពគ។ ជាសរ បមានសិសស និសសតិក្បមាណ
ជាង្ ៦០០ ក់បានចូលរេួកន ង្កិចចក្បជ ំេិភាកាកនលង្េក ពហើយឯកឧតតេ ឧតតេពសនីយ៍ពោ គី
េ យីពដត ពលាក ឈួន វ  ន់ អគគពលខាធិការរង្គណៈកមាម ធិការជាតិស វតថិភាេចរាចរណ៍នលូវ
ពគក ពលាក គឹេ បញ្ញា   យកអង្គការេូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ី ក្េេោំង្ថ្នន ក់ដឹក ំក្គឹេះសាថ ន
អប់រខំាង្ពលើ ក៏បាននតល់កិតតិយសអពញ្ជ ើញជាអធិបតី និង្ដឹក ំកិចចក្បជ ំេិភាកាពនេះខដរ។ 

 

ពលាក គឹេ បញ្ញា  បានឲ្យដឹង្ថ្ន ៖ “ពក្គេះថ្នន ក់ចរាចរណ៍នលូវពគក គឺជាបញ្ញា ក្បឈេដ៏ចំបង្
េួយសក្មាប់ក្បជាជនកេព ជា និង្សង្គេកេព ជាោំង្េូល”។  ពលាកបានបខនថេពទៀតថ្ន៖ “អនករេួ
ដំពណើ រតាេពោចក្កយានយនត គិតោំង្ក មារក៏ក្បឈេនឹង្ការសាល ប់ និង្ពក្គេះថ្នន ក់ពោយការ
រង្របួសកាលធៃន់ធៃរ ក្េេោំង្នលលំបាកេីការេិនបានពាក់េួកស វតថិភាេដូចអនកពបើកបរខដ
រ។ ក្បសិនពបើពសចកតីក្ពាង្ចាប់សតីេីចរាចរណ៍នលូវពគកងមីអន េ័តបានកាន់ខតឆ្ប់កាលណ្ត 
ពហើយយកពៅអន វតតជាក់ខសតង្ក្បកបពោយតមាល ភាេ និង្ក្បសិទធភាេ ពយើង្េិតជានឹង្អាច
ជួយសពន្រង្កគ េះជីវតិេន សស េិនថ្នជាអនកពេញវយ័ ឬជាក មារព េះពទ បានកាន់ខតពក្ចើនខងេពទៀត
េីពក្គេះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ពៅពលើដង្នលូវថ្នក្បពទសកេព ជា។” 
 

ឯកឧតតេ ឧតតេពសនីយ៍ពោ គីេ យីពដត អន ក្បធាន យកោា នកណ្តត លសណ្តត ប់ធាន ប់សាធារ
ណៈថ្នក្កសួង្េហាថ្នៃ និង្ជាអគគពលខាធិការរង្ គណៈកមាម ធិការជាតិស វតថិភាេចរាចរណ៍នលូវ
ពគក បានមានក្បសាសន៍ថ្ន៖ “ការពាក់េួកស វតថិភាេកន ង្ចំពណ្តេអនករេួដំពណើ រតាេពោចក្ក
យានយនត គិតោំង្ក មារេិតជាមានសារសំខាន់ខាល ំង្ណ្តស់ ពក្ពាេះវាអអាចជួយការពារការរង្
របួសកាលធៃន់ធៃរ” ។ ឯកឧតតេបានបខនថេពទៀតថ្ន៖ “ពយើង្សូេពកាតសរពសើរពោយពសាម េះដល់
គំនិតនតួចពនតើេរបស់អង្គការេូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ី ខដលបានរេួចំខណកយា ង្សកេមជាេួយ      
គណៈកមាម ធិការជាតិស វតថិភាេចរាចរណ៍នលូវពគក  និង្អគគសនង្ការោា ននគរបាលជាតិ កន ង្ការ



 
 

នសេវនាយេ័ត៌មាន និង្ចំពណេះដឹង្អំេីការពាក់េួកស វតថិភាេសក្មាប់អនករេួដំពណើ រតាេពោ
ចក្កយានយនត ជាេិពសសដល់យ វជនកេព ជាតាេរយៈសកេមភាេខាង្ពលើ”។ 

 

******** 
អំពីអង្គការមូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ី គឺជាអង្គការេិនខសវង្រកក្បាក់ចំពណញខដលបានច េះបញ្ជ ី
ពៅសហរដាអាពេរកិពលែ ៥០១ (ស ី) (៣) េួយ ខដលពក្បើការសហការសាធារណៈ-ឯកជន កេម
វធីិអប់រ ំ ការយល់ដឹង្សាធារណៈ និង្កេមវធីិេួកស វតថិភាេសក្មាប់ក មារពៅតាេសាលាពរៀន 

ពដើេបកីាត់បនថយអក្តារង្របួស និង្ការបាត់បង់្ជីវតិពោយសារពក្គេះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ពៅកន ង្ប
ណ្តត ក្បពទសកំេ ង្អភិ្វឌឍន៍។ អង្គការេូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ី មានការយិាល័យកន ង្ទីក្កងុ្ 
ហាណូយ និង្ទីក្កុង្ហូជីេិញ ក្បពទសពវៀតណ្តេ ទីក្កុង្ភ្នំពេញ ក្បពទសកេព ជា និង្ទីក្កងុ្
បាង្កក ក្បពទសថ្ង។ កន ង្ឆ្ន ំ ២០០១ អង្គការេូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ី បានកសាង្នូវពរាង្
ចក្កតពេលើង្េួកស វតថិភាេេិនយកកថ្ក្េេួយ ខដលមានព ម្ េះថ្ន V-SPEC ខដលនលិតេួកស វតថិ
ភាេ សក្មាប់តំបន់ក្តូេិចពោយមានមា ក Protec។ េួកស វតថិភាេពនេះ សេស្សបនឹង្បរសិាថ ន 
មានស វតថិភាេ និង្នដល់ជពក្េើសក្គប់ក្គន់សក្មាប់អនកពបើកបរពោចក្កយានយនត និង្ពោច
ក្កយាន។ 

 

ពៅឆ្ន ំ២០០៩ េូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ី បានចាប់ពនតើេអន វតតកេមវធីិ េួកស វតថិភាេជាថ្នន ំបង្កា រ
សាកល(GHVI) ពោយសហការជាេួយេូលនិធិសហេ័នធយានយនតអនតរជាតិ (FIAF) និង្
ធ គរេិភ្េពលាកខននកស វតថិភាេចរាចរណ៍សាកល (World Bank Global Road Safety Facility) 

ខដលមានពគលបំណង្ជាអនតរជាតិរេួេួយគឺ “ឲ្យមានការពាក់េួកស វតថិភាេពលើេន សសក្គប់របួ
ពៅកន ង្ទសវតសរស៍ វតថិភាេចរាចរណ៍ (២០១១-២០២០)។” កន ង្ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១០ កេមវធីិេួក
ស វតថិភាេជាថ្នន ំបង្កា រជីវតិពៅកេព ជា ក្តូវបានសពមាព ធន៍ពៅភ្នំពេញ ពោយឯកឧតដេ អ ឹេ សិទធិ 
រដាេន្រនតីក្កសួង្អប់រ ំយ វជន និង្កីឡា និង្ជាតំណ្តង្ដ៏ែពង់្ែពស់របស់      ឯកឧតដេ ស ពែង្ រដា
េន្រនតីក្កសួង្េហាថ្នៃ។ 

 
******** 
សក្មាប់ទំ ក់ទំនង្សារេ័ត៌មាន៖ 

កញ្ញា  Nellie Moore  
េន្រនតីសក្េបសក្េលួការទំ ក់ទំនង្ 



 
 

អង្គការេូលនិធិបង្កា ររបួស អាស ី  
ពលែទូរស័េៃ៖  ០៨ ៦២៩៩ ១៤០៩  
អ ីខេ ល៖ nellie.moore@aipf-vietnam.org 

ពគហទំេ័រ៖ www.asiainjury.org 
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