
  
 
 
  
ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយភា� ម 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ អំពវនាវែស�ងរកករគំា្រទ េដម្បបីេង�នករពក់មួកសុវត�ិភាពក�ុងចំេណាម

អ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន� 
 
រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី ១០ ែខមករ ឆា� ំ២០១៣ 
 
កលពីៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ំ២០១៣ អង�ករមូលនិធិបង� ររបួសអសីុ បាន្របកសជំហនថ�ីៃនសកម�ភាព 

យុទ�នាករអប់រផំ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ េដម្បបីេង�នករពក់មួកសុវត�ិភាពក�ុងចំេណាមអ�ករមួដំេណ រ

តមេទច្រកយានយន� ែដលមានែត៧% បុ៉េណា� ះៃនពួកេគបានពក់មួកសុវត�ិភាពេនេពលេធ�ដំេណ រេល 

ដងផ�ូវ្របេទសកម�ុជា។ 
 
េនក�ុងពិធី្របកសេផ�មអនុវត�យុទ�នាករេនះ អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បានអំពវនាវដល់្រកសួង

ស� ប័នរជរដ� ភិបាលពក់ព័ន�ក�ុង�ស�ក និង្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយឲ្យបេង�នកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងបែន�មេទៀតក�ុង

ករេលកកម�ស់ករពក់មួកសុវត�ិភាព។ មានៃដគូពក់ព័ន�ចំនួន២៤  ែដលមកពីវស័ិយឯកជន សង�មសីុ

វលិ និងសហគមន៍អន�រជាតិ បានរមួគា� ចុះហត�េលខគំា្រទេលេសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួេដយបានអំពវនាវ

ដល់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា ឲ្យឆាប់អនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី) រឯីភា� ក់ងរ្របព័ន� 

ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន្រត�វបានជំរញុឲ្យផ្សព�ផ្សោយតម្រគប់របូភាពទំងអស់អំពីករពក់មួកសុវត�ិភាព និង

ឥរយិាបថសុវត�ិភាពចរចរណ៍េនេលដងផ�ូវ។ ចំេពះវស័ិយឯកជនវញិ ្រត�វបានជំរញុឲ្យកសងបទប��

ៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេដម្បជំីរញុឲ្យបុគ�លិករបស់ពួកេគេគារពច្បោប់ចរចរណ៍ និងពក់មួកសុវត�ិភាព េហយអ�ក

េធ�ដំេណ រតមេទច្រកយានយន� ្រត�វពក់មួកសុវត�ិភាពទំងអស់គា�  េហយនិងែចករែំលកសរអប់រអំំពី

សុវត�ិភាពចរចរណ៍ដល់សមាជិក្រក�ម្រគ�សររបស់ពួកេគ។  
 
ស្រមាប់សកម�ភាពជាជំហនបនា� ប់ អង�ករមួលនិធិបង� ររបួស អសីុ នឹងព្រងីកយុទ�នាករអប់រផំ្សព� 

ផ្សោយ េដម្បីជំរញុករពក់មួកសុវត�ិភាពក�ុងចំេណាមអ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន�េនតមបណា�

ស� នីយ៍ទូរទស្សន៍  វទិ្ុយ ផា� ំងប៉ាណូផ្សព�ផ្សោយ និងតមសរព័ត៌មាន ទស្សនាវដ�ីេផ្សងៗ។ យុទ�នាករអប់រ ំ

ផ្សព�ផ្សោយេនះនឹងរមួប��ូ លទំងករផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាព និងករអប់រពីំសុវត�ិភាពចរចរណ៍ដល់

សិស្សោនុសិស្ស េលក្រគ� អ�ក្រគ� េនសលបឋមសិក្សោចំនួន ៥ ែដលស�ិតេនក�ុងតំបន់ែដល្របឈមនឹង

េ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ខ�ស់ េហយករផ�ល់អំេណាយេនះបានទទួលករឧបត�ម�ពីមូលនិធិ្រក�មហុ៊ន UPS 

្រក�មហុ៊ន Manulife និង្រក�មហុ៊ន ARRB ។ 
 
ឯកឧត�ម ្រតំ អីុវតឹក រដ�ម�ន�ី្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន និងជា្របធានគណៈកមា� ធិករជាតិ

សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក ែដលបានអេ�� ញជាគណៈអធិបតីៃនអង�ពិធីបានមាន្របសសន៍ថា៖ “ជា

អទិភាពចំបង េយង្រត�វអប់រែំណនំាដល់្របជាជនកម�ុជាទំងអស់ឲ្យយល់ដឹងអំពីសរៈសំខន់ៃនករពក់

មួកសុវត�ិភាព និងឥរយិាបថសុវត�ិភាពេនេលដងផ�ូវឲ្យបានច្បោស់លស់ េដយមិន្របកន់វយ័ េទះបីពួក

េគេធ�ដំេណ រេទកែន�ងជិត ឬឆា� យក៏េដយ” ។  
 



  
 
 
  
ឯកឧត�ម ឧត�មេសនីយ៍ឯក ចន់ គឹមេសង ្របធាននាយកដ� នកណា� លសណា� ប់ធា� ប់សធារណៈៃន

្រកសួងមហៃផ� និងជាតំណាងឯកឧត�ម នាយឧត�មេសនីយ៍ អគ�ស�ងករនរគបាលជាតិ “កលពីឆា� ំ

២០១១ មានជនរងេ្រគាះេដយេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ពីរភាគបីបានជាប់ពក់ព័ន�នឹងអ�កេ្រប្របាស់េទច្រក 

យានយន� េហយភាគេ្រចនៃនអ�កស� ប់គឺទទួលរងកររបួសក្បោលធ�ន់ធ�រ។ មានែត ២៩%បុ៉េណា� ះែដលជា

អ�កេបកបរបានពក់មួកសុវត�ិភាព និង ៦% ៃនអ�ករមួដំេណ របានពក់មួកសុវត�ិភាពេពលមានេ្រគាះថា� ក់

ចរចរណ៍េកតេឡង”។ ឯកឧត�ម ឧត�មេសនីយ៍ឯកបានប�� ក់បែន�មេទៀតថា៖ “ករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ 

គឺជាមេធ្យោបាយមួយដ៏មាន្របសិទ�ភាពបំផុតេដម្បវីស់ែវងអំពីកំរតិៃនករេកនេឡងករពក់មួកសុវត�ិភាព។” 
 
គំនិតផ�ួចេផ�មថ�ីៗទំងេនះ ក៏រមួប��ូ លនូវសកម�ភាពជំរញុឲ្យមានវធិានករបែន�មេទៀតពីស� ប័នរជរដ� ភិ

បាលពក់ព័ន� តមរយៈករគំា្រទជាជំនួយបេច�កទសនានា និងករផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពជូនដល់  

ម�ន�ីគណៈកមា� ធិករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក និងនគរបាលចរចរណ៍ ្រពមទំងករទក់ទញមតិ

គំា្រទក�ុងករជំរញុេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី) ផងែដរ។ គួរប�� ក់ថា ្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជាកំពុងកសងេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី) ែដលជាករពិនិត្យែកលំអរេទេលច្បោប់

បច�ុប្បន� េដយក�ុងេនាះនឹងបែន�មចំណុចមួយចំនួនពក់ព័ន�នឹងករពក់មួកសុវត�ិភាពចំេពះមនុស្សេពញ 

វយ័ និងកុមារ ែដលជាអ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន�។ េសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក 

(ថ�ី) េនះ ្រត�វបានប��ូ នេទកន់ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ីេដម្បីេធ�ករពិនិត្យ និងែកស្រម�ល។ 
 
េលក�សី Mirjam Sidik នាយិក្របតិបត�ិ អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុបានមាន្របសសន៍ថា៖ “ករ

ករពរករស� ប់ និងករខតបង់េដយេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍ គឺជាកង�ល់របស់េយងែដល្រត�វែតយកចិត�

ទុកដក់េដះ�សយ”។ េលក�សីបានបែន�មេទៀតថា៖ “អ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន� ក៏្របឈម

មុខនឹងករទទួលរងេ្រគាះថា� ក់ខ�ស់ដូចអ�កេបកបរែដរ ្របសិនេបពួកេគមិនពក់មួកសុវត�ិភាព។ េយងទំង

អស់គា�  សូមអំពវនាវេដយផា� ល់េទកន់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា ឲ្យពេន��នករពិនិត្យ និងអនុម័តេសចក�ី្រពង 

ច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី) ែដលបានដក់ប��ូ លនូវករត្រម�វឲ្យអ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយានយន� 

គិតទំងកុមារ ្រត�វពក់មួកសុវត�ិភាព ែដលជាករកំណត់ដ៏្រតឹម្រត�វមួយទទួលបាននូវករគំា្រទពី្របជាជន

កម�ុជាែដលេឆ�យតបនឹងករសមា� សន៍្របមាណ ៩៨%។” 
  
េលក Saul Billingsley អគ�នាយករង មូលនិធិសហព័ន�យានយន�អន�រជាតិ (FIA Foundation) បានមាន

្របសសន៍េនក�ុងអង�ពិធីថា៖ ”ករអនុវត�េពញេលញនូវេគាលេដែដលបានកំណត់េដយអង�ករសហ

្របជាជាតិេទេលែផនករសកម�ភាពទសវត្សរសុ៍វត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក នឹងជួយសេ�ង� ះជីវតិមនុស្ស

បាន ៥លននាក់ េហយនឹងករពរកររងរបួសធ�ន់ធ�រ ៥០លននាក់។ ” េលកបានបែន�មេទៀតថា ”េដម្បី

បន�ជំរញុភាពេជាគជ័យរបស់ខ�ួនែដលសេ្រមចបានក�ុងរយៈកលបុ៉នា� នឆា� ំកន�ងមកេនះ រជរដ� ភិបាល

កម�ុជា និងៃដគូពក់ព័ន�្រគប់វស័ិយ មានករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនេដម្បចីត់វធិានករសំខន់ៗបែន�ម

េទៀត។ ករអនុម័តច្បោប់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកែដលមានលក�ណៈទូលំទូលយ វនឹងប��ូ នសរដ៏ច្បោស់លស់ 

ែដលបង� ញថា ្របេទសកម�ុជាមានករយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់េលប�� សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក”។ 

 



  
 
 
  
***** 

អំពីអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ គឺជាអង�ករមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុះប�� ីេនសហ

រដ�អេមរកិេលខ ៥០១ (សីុ) (៣) មួយ ែដលេ្របករសហករសធារណៈ-ឯកជន កម�វធីិអប់រ ំ ករយល់

ដឹងសធារណៈ និងកម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារេនតមសលេរៀន េដម្បីកត់បន�យអ្រតរងរបួស 

និងករបាត់បង់ជីវតិេដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា� ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ អង�ករមូលនិ

ធិបង� ររបួសអសីុ មានករយិាល័យក�ុងទី្រក�ងហណូយ និងទី្រក�ងហូជីមិញ ្របេទសេវៀតណាម រជធានី 

ភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និងទី្រក�ងបាងកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា� ំ២០០១ អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ 

បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិនយកកៃ្រមមួយែដលមានេឈ� ះថា V-SPEC ែដលផលិត 

មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់តំបន់្រត�ពិចេដយមានម៉ាក Protec។ មួកសុវត�ិភាពេនះសម�សបនឹងបរសិ� ន មាន 

សុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អ�កេបកបរេទច្រកយានយន� និងេទច្រកយាន។ 

 

េនឆា� ំ២០០៩ អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ បានចប់េផ�មអនុវត�កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រ

សកល (GHVI) េដយសហករជាមួយមូលនិធិសហព័ន�យានយន�អន�រជាតិ (FIAF) និងធនាគារពិភព

េលកែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកល (World Bank Global Road Safety Facility) ែដលមានេគាល

បំណងជាអន�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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