ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយភា�មៗ
្រក�មហ៊ន
ុ ធានារ៉ ប់រងអយុជីវ ិត េមនូឡាយហ�៍ (េខមបូឌ) ភីអិលសុី អនុវត�កម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់្រក�ម
្រគ�សរដំបូងេគ តមរយៈករផ�លអ
់ ំេណាយមួកសុវត�ិភាព ៤២៤មួក ដល់សលបឋមសិក្សោ សំេពមាស
រជធានី ភំេ� ពញ ៃថ�ទី២៣ ែខមី នា ឆា�ំ២០១៣

រជធានី ភំេ� ពញ-- ្រក�មហ៊ុនធានារ៉ ប់ រងអយុជីវ ិត េមនូ ឡាយហ�៍ (េខមបូ ឌ) ភី អិលសុី ែដលមាន
មូ លដ�នេន្របេទសកណាដសហករជាមួ យអង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ ស អសុី បាន្របកសេផ�មអនុ វត�
កម�វ ិធី “មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់ ្រក�ម្រគ�សរ” េនៃថ�ទី២៣ ែខមី នា ឆា�ំ២០១៣។ អ�កចូ លរួមក�ុងអង�ពិធីផល
� ់

អំ េណាយមួកសុវត�ិភាពក�ុងសលបឋមសិក្សោ សំេពមាស មាន្របមាណ ៦០០នាក់ រម
ួ មាន ម�ន�ីរជរដ�

ភិ បាល តំណាងអង�ករេ្រករដ�ភិ បាល តំណាងវ ិស័យឯកជន សិស្សោនុ សិស្ស េលក្រគ� អ�ក្រគ� និ ងមាត
បិ ត ឬអណាព្យោបាលសិស្ស សំេដបេង�នករយល់ដឹងអំ ពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ក�ុង្របេទសកម�ុជា ។

សលបឋមសិក្សោ សំេពមាស មានទី តំងេនតំបន់ែដលមានចរចរណ៍មមាញឹកតមបេណា
� យ

ផ�ូវ ដ៏ សំខន់មួយក�ុងរជធានី ភំ េ� ពញ។ សិស្សោនុ សិស្សេនសលេនះេ្រចនជាង ៨០% បានេធ�ដំេណរេទ
មកសលេរៀន តមេទច្រកយានយន� និងេទច្រកយាន ប៉ុ ែន�ពួកេគទំងេនាះតិ ចតួ ចបំផុតបានពក់មួក
សុវត�ិភាព។ កម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរ នឹងេធ�ករផ�ល់មួកសុវត�ិភាពចំនួន ៤២៤មួ ក េទ
ដល់សិស្សោនុ សិស្ស ៣០៤នាក់ េលក្រគ�-អ�ក្រគ� ២០នាក់ និ ងមាត(មា�យ)របស់សិស្ស ១០០នាក់ រួមទំង
ផ�ល់វគ�បណុ� ះបណា
� លដល់េលក្រគ�-អ�ក្រគ� និងមាតបិ តសិស្ស េដ ម្បីព្រងឹ ងចំ េណះដឹងរបស់ពួកគាត់

អំ ពីករពក់មួកសុវត�ិភាព និ ងជំ រញ
ុ េលកទឹ កចិ តព
� ួកគាត់ ឲ្យពក់មួកសុវត�ិភាពឲ្យកូ នៗរបស់ពួកគាត់។

េលក Robert Elliott អគ�នាយក្របតិ បត�ិ និងនាយកចត់ ករទូ េទរបស់្រក�មហ៊ុនេមនូ ឡាយហ�៍
(េខមបូ ឌ) ភីអិលសុី បានមាន្របសសន៍ ថា៖ "ក�ុងនាមជា្រក�មហ៊ុនធានារ៉ ប់ រងអយុជីវ ិតមួយែដលឈន

ចក�ុវ ិស័យរបស់្រក�មហ៊ុនេមនូ ឡាយហ�៍គឺករផ�ល់ជូនដល់្របជាជនកម�ុជានូ វ
អនាគតមួ យដ៏ ្របេសរ។” េលកបានមាន្របសសន៍បែន�មេទៀតថា "គេ្រមាង «មួ កសុវត�ិភាពស្រមាប់្រក�ម
មុ ខេគេនេលពិភពេលក

្រគ�សរ» េនះផ�លជ
់ ូ នដល់្រក�មហ៊ុននូ វឪកសមួ យក�ុងកររួមចំ ែណកធានាបាននូវមានសុវតិ �ភាពស្រមាប់

កុ មារកម�ុជា និង្រក�ម្រគ�សរតមរយៈករផ�ល់ករអប់រ ំទក់ ទងនឹងសុវត�ិភាពចរចរណ៏ និ ងសរៈសំខន់
ៃនករេ្រប្របាស់មួកសុវត�ិភាពក�ុងេពលេធ�ដំេណរទំងរបស់អក
� េប កបរ និងអ�ករួមដំ េណរជាមួ យ។“

តមរយៈករេប�ជា�ចិត�របស់ខួ�នក�ុងករទទួ លខុ ស្រត�វករងរសង�ម បុ គ�លិក្រក�មហ៊ុន េមនូ ឡាយ

ហ�៍ (េខមបូ ឌ) ភីអិលសុី បានចូ លរួមគាំ្រទដល់គេ្រមាងតមរយៈករផ�ល់ជាអំេណាយមួកសុវត�ិភាព ករ

ផាត់ គំនូរអប់រ ំអំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍េនេលរបងសលេរៀន បេ្រង�នសិស្សោនុ សិស្សអំពីរេបៀបពក់ មួក
សុវត�ិភាពឲ្យបាន្រតឹ ម្រត�វ

និងផ�ល់ជាជំនួយក�ុងវគ�បណុ� ះបណា
� លដល់មាត

និងសិស្សោនុ សិស្សែដល

បានេរៀបចំ េឡងអង�ករមូលនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី។

េលក�សី សុី សុថា នាយិកសលបឋមសិក្សោ សំេពមាស បានមាន្របសសន៍ េនក�ុងេពល

្របកសេផ�មអនុ វត�កម�វ ិធីថា៖
សលរបស់េយងខ�ំុ”។

“អង�ពិធីនាៃថ�េនះជា្រពឹ តិ �ករណ៍ដ៏ មានសរៈសំខន់ ថីម
� ួ យេទៀតសំរប់

េលក�សីបានបែន�មេទៀតថា៖ “កុ មារជា្រទព្យដ៏ មានតៃម�បំផុតរបស់េយង និង
manulife.com

សង�មជាតិ ប៉ុែន�ពួកេគក៏ជា្រក�មែដលងយទទួ លរងេ្រគាះថា�ក់ ែដរ។ េយងេប�ជា�ចិ តក
� ុ�ងករបំេពញករងរ

ជាមួ យមាតបិ ត អណាព្យោបាលសិស្ស នឹងៃដគូពក់ ព័ន�េផ្សងៗេទៀត េដ ម្បីជំរញ
ុ េធ�ឲ្យករពក់ មួកសុវត�ិ
ភាព ក�យជាករចំបាច់មួយសំរប់ សិស្សោនុ សិស្សេនេពលែដលពួកេគេធ�ដំេណរេទមកសលេរៀន”។
ឯកឧត�ម ឃួង េ�សង អភិបាលរងរជធានី ភំ េ� ពញ និងជា តំ ណាងដ៏ខង
� ់ ខ�ស់ ឯកឧត�ម ែកប ជុតិ
មា ទី ្របឹក្សោផា�ល់សេម�ចអគ�មហេសនាបតី េតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា
និ ងជា អភិ បាលរជធានីភំេ� ពញ បានមាន្របសសន៍ថា៖ “កលពី ឆា�ំ២០១២ មានមនុ ស្ស ១,៨៩៤ នាក់

បានស�ប់ បាត់បង់ជីវ ិត និង ៤,៣៨៨នាក់ បានទទួ លរងរបួ សធ�ន់េដយសរែតេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍េនេល
ដងផ�ូវក�ុង្របេទសកម�ុជា”។ ឯកឧត�មមាន្របសសន៍ បែន�មេទៀតថា៖ “េយងពិ តជាមានករេកតសរេសរ
ចំ េពះអំេពដ៏សប្បុរសរបស់្រក�មហ៊ុន េមនូ ឡាយហ�៍ (េខមបូ ឌ) ភីអិលសុី និងអង�ករមូ លនិធិបង�ររបួស
អសុី ែដលបានបេង�តឲ្យមានជាពិធីផ�ល់អំេណាយមួ កសុវត�ិភាពនាៃថ�េនះេឡង។ េនះគឺ ជាកររួមចំ ែណក
ដ៏ ្របៃពជាមួ យរជរដ�ភិ បាលេដ ម្បីកត់បន�យេ្រគាះថា�ក់ ឲ្យមកេនក្រមិតទបបំ ផុត

េហយវក៏ បានជំ រញ
ុ

ឲ្យមានសុវត�ិភាពដល់្របជាជនកម�ុជា។ េយង្រត�វែតទទួ ចឲ្យមនុ ស្ស្រគប់វ ័យ ជាពិ េសសគឺកុមារ ពក់មួក

សុវត�ិភាពរល់េវលេធ�ដំេណរ។

េយាងតមករសិក្សោ�សវ្រជាវបានបង�ញថា

ករពក់មួកសុវត�ិភាព

បាន្រតឹម្រត�វអចកត់បន�យនឹ ងករស�ប់ បាន ៤២ភាគរយ និងកររងរបួ សក្បោលធ�ន់ធ�រ ៦៩ភាគរយ
េពលមានេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍េកតេឡង” ។
ករែកស្រម�លេលច្បោប់ សីព
� ី ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក

ែដលក�ុងេនាះក៏ រម
ួ មានករដក់ ប�ូ� លនូ វបទ
ប�� តិម
� ួ យកំណត់ពីករពក់ មួកសុវត�ិភាពចំ េពះអ�ករួមដំេណរតមេទច្រកយានយន�ជាមនុ ស្សេពញវ ័យ
និ ងជាកុ មារ កំពុងស�ិតេនេ្រកមករពិនិត្យ និ ងពិ ភាក្សោេដយស�ប័នរជរដ�ភិបាលពក់ ព័ន�។ េលកគឹម
ប�� នាយកអង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី្របចំ្របេទសកម�ុជា បានមាន្របសសន៍ ថា៖ “ខណៈេពល

ែដលអ�កេបកបរេទច្រកយានយន�្របមាណ ៨០ភាគរយ ពក់មួកសុវត�ិភាពេនេពលេធ�ដំេណរេលដងផ�ូវ

ៃន្របេទសកម�ុជា មានអ�ករួមដំ េណរតមេទច្រកយានយន� គិ តទំងកុ មារផង ្របមាណ ៧ប៉ុ េណា�ះបាន%
ពក់ មួកសុវត�ិភាព”។ េលកបានបែន�មេទៀតថា៖ “អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួស អសុី កំពុងបន�អំពវនាវ
េដយផា�ល់េទកន់ រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាតមរយៈេសចក�ីែថ�ងករណ៍រួមមួ យ

ែដលមានសង�មសុីវ ិល

និ ងវ ិស័យឯកជនពក់ព័ន�្របមាណជាង ៦០បានចុ ះហត�េលខគាំ្រទ សំេដជំ រញ
ុ ឲ្យមានករពិនិត្យលទ�
ភាពពេន��នករពិ ភាក្សោ និ ងអនុម័តេលេសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក ែដលក�ុងេនាះក៏ (ថ�ី)
យានយន� គិតទំងកុ មារ ្រត�វពក់មួកមានករដក់ប�ូ� លនូវករកំ ណត់ឲ្យអ�ករួមដំ េណរតមេទច្រក

សុវត�ិភាព ែដលជាករកំណត់ ដ៏្រតឹម្រត�វមួ យទទួ លបាននូ វករគាំ្រទ្របមាណ ៩៨ភាគរយ ពី ្របជាជនកម�ុ
ជាែដលចូ លរួមេឆ�យតបនឹងករសមា�សន៍។

*****
អំ ពីអង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី

គឺជាអង�ករមិ នែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុ ះប��ី

េនសហរដ�អេមរ ិកេលខ ៥០១ ករសហករេ្របមួ យ ែដល (៣) (សុី)សធារណៈអប់ រកម�
ំ វ ិធី ឯកជន-ករ
យល់ដឹងសធារណៈ និ ងកម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពតមសលេរៀន េដ ម្បីកត់ បន�យអ្រតរងរបួ ស និ ងករ
បាត់បង់ ជីវ ិតេដយសរេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍េនក�ុងបណា
� ្របេទសកំ ពុងអភិ វឌ្ឍន៍។ អង�ករមូ លនិ ធិបង�រ
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របួ ស អសុី មានករ ិយាល័យក�ុងទី ្រក�ង ហណូយ និ ងទី ្រក�ងហូជីមិញ ្របេទសេវៀតណាម ទី ្រក�ងភ�ំេពញ

្របេទសកម�ុជា និ ងទី ្រក�ងបាកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា�ំ ២០០១ អង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ ស អសុី បានក
សងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិ នយកកៃ្រមមួ យ ែដលមានេឈ�ះថា V-SPEC ែដលផលិតមួក
សុវត�ិភាព ស្រមាប់តំបន់ ្រត�ពិចេដយមានមា៉ ក Protec។ មួកសុវត�ិភាពេនះ សម�សបនឹងបរ ិស�ន មាន

សុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់អ�កេប កបរេទច្រកយានយន� និ ងេទច្រកយាន។
េនឆា�ំ២០០៩

មូ លនិធិបង�ររបួ ស

អសុី

បានចប់េផ�មអនុវត�កម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពជាថា�ំបង�រ

សកល(GHVI) េដយសហករជាមួ យមូ លនិ ធិសហព័ នយា
�
នយន�អន�រជាតិ (FIAF) និ ងធនាគារពិ ភព
េលកែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកល (World Bank Global Road Safety Facility) ែដលមានេគាល
បំ ណងជាអន�រជាតិរម
ួ មួ យគឺ “ឲ្យមានករពក់ មួកសុវត�ិភាពេលមនុ ស្ស្រគប់ រប
ួ េនក�ុងទសវត្សរ ៍សុវត�ិភាព

ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកឆា�ំ (២០១១-២០២០)”។ ក�ុងែខឧសភា ឆា�ំ២០១០ កម�វ ិធី មួកសុវត�ិភាពជាថា�ំបង�រជី វ ិត
េនកម�ុជា ្រត�វបានសេមា�ធន៍េនភ�ំេពញ េដយឯកឧត�ម អុឹម សិទី � រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកីឡា

និ ងជាតំ ណាងដ៏ ខង
� ់ ខ�ស់ របស់ឯកឧត�ម ស េខង រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ�។

*****
អំពី្រក�មហ៊ន
ុ េមនូឡាយហ�៍ (េខមបូឌ) ភីអិលសុី
េដយបានចប់ េផ�ម្របតិបត�ិកររបស់ខួនេនៃថ�
�
ទី ២៨ ែខមិថុនា ឆា�ំ២០១២ ្រក�មហ៊ុនេមនូឡាយហ�៍

(េខមបូ ឌ) ភី អិលសុី គឺទីផ្សោរថ�ីចុងេ្រកយរបស់ ្រក�មហ៊ុនេមនូ ឡាយហ�ហ
៍ � យែននសល ែដលជា្រក�មហ៊ុន
ធានារ៉ ប់ រងអយុជីវ ិតឈនមុខេគមួ យក�ុងពិភពេលក។

ក�ុងនាមជា្រក�មហ៊ុនធានារ៉ ប់រងអយុជីវ ិត
បរេទសដំបូងេគេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រក�មហ៊ុនេមនូ ឡាយហ�៍ (េខមបូ ឌ) ភី អិលសុី បានេប�ជា�ចិតក
� ុង
�
ករផ�លជ
់ ូ នអតិថិជននូ វផលិតផល និងេសវកម�ែផ�កករករពរហិរ�� វត�ុែដលជាត្រម�វករចំបាច់របស់ពួក
គាត់ ។

*****
អំពី្រក�មហ៊ន
ុ េមនូឡាយហ�៍ ហ�យែននសល
្រក�មហ៊ុន េមនូឡាយហ�៍ហ�យែននសល គឺ ជា្រក�មហ៊ុនផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុឈនមុ ខេគ ែដល

មានមូ លដ�នេន្របេទសកណាដ និ ងមាន្របតិបត�ិករធំៗេនអសុី កណាដ និ ង សហរដ� អេមរ ិក។

េន ក�ុងឆា�ំ ២០១២ េយងខ�ំុបាន្របារព�ខួប ១២៥ ឆា�ំ ក�ុងករផ�ល់នូវដំេណាះ�សយ ែដលមាន ្របសិទ�
ភាព ភាពេជឿជាក់ ទំ នុកចិ ត� និង ករគិតេឆា�ះេទកន់ ៃថ�អនាគត ស្រមាប់ ករសេ្រមចចិ តដ
� ៏ សំខន់ៗ
ទក់ ទង នឹ ងហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន។ បណា
� ញជាលក�ណៈ អន�រជាតិ ៃននិ េយាជិ ត ភា�ក់ ងរ និ ង ៃដគូ

ែចកចយ របស់េយងខ�ំុ កំពុងផ�ល់ជូនដល់អតិ ថិជនរប់ លននាក់ នូវផលិតផលនិ ងេសវកម�ករពរែផ�ក

ហិរ�� វត�ុ និងែផ�ក្រគប់ ្រគង្រទព្យ សម្បត�ិ។ េយងខ�ំុក៏ផ�ល់ជូនផងែដរ នូវេសវ្រគប់ ្រគង្រទព្យសកម� ជូន

ដល់ អតិថិជន ែដលជា ស�ប័ នផងែដរ។ ថវ ិកែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ ្រក�មហ៊ុនេមនូ ឡាយហ�៍
ហ�យែននសល និ ង្រក�មហ៊ុនសខរបស់ខួនមានចំ
�
នួន ៥៣២ ពន់លនដុល�រកណាដ ( ៥៣៥ ពន់
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លនដុល�រអេមរ ិក) គិ ត្រតឹ មៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ ២០១២។ ្រក�មហ៊ុនេធ �្របតិបត�ិករ របស់ខួន
� េនតំបន់
អសុី និ ង ្របេទសកណាដ េ្រកមេឈ�ះថា ្រក�មហ៊ុនេមនូឡាយហ�៍ហ�យែននសល និ ងេ្រកមេឈ�ះ
ថា ្រក�មហ៊ុន John Hancock េនសហរដ�អេមរ ិក។

*****
ស្រមាប់ទំនាក់ទំនងសរព័ត៌មាន៖
្រក�មហ៊ុន េមនូ ឡាយ (េខមបូ ឌ) ភី អិលសុី

អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី

េលក ពន�ឺ តុល

ក�� Nellie Moore

នាយកែផ�កទំ នាក់ទំនងអតិ ថិជន

ម�ន�ីស្រមបស្រម�លករទំនាក់ ទំនង

េលខទូរស័ព�៖ ០២៣ ៩៦៥ ៩៦៥

េលខទូរស័ព�៖ ០៨ ៦២៩៩ ១៤០៩

អុី ែម៉ ល៖ tola_ponlu@manulife.com

អុី ែម៉ ល៖ nellie.moore@aipf-vietnam.org
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