ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយភា�ម
អង�ករមូលនិធិបង�ររបួស អសុី អំពវនាវែស�ងរកករគាំ្រទ េដម្បីបេង�នករពក់មួកសុវត�ិភាពក�ងចំ
ុ េណាម
អ�ករួមដំេណរតមេទច្រកយានយន�

រជធានី ភំេ� ពញ ៃថ�ទី ១០ ែខមករ ឆា�ំ២០១៣
កលពី ៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា�ំ២០១៣ អង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ សអសុី បាន្របកសជំ ហនថ�ីៃនសកម�ភាព
យុទ�នាករអប់ រ ំផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ

េដម្បីបេង�នករពក់មួកសុវត�ិភាពក�ុងចំ េណាមអ�ករួមដំ េណរ

តមេទច្រកយានយន� ែដលមានែត៧% ប៉ុេណា�ះៃនពួ កេគបានពក់មួកសុវត�ិភាពេនេពលេធ�ដំេណរេល
ដងផ�ូវ្របេទសកម�ុជា។

េនក�ុងពិធី្របកសេផ�មអនុ វត�យុទ�នាករេនះ អង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ ស អសុី បានអំ ពវនាវដល់្រកសួង
ស�ប័ នរជរដ�ភិ បាលពក់ព័នក
� ុ�ង�ស�ក និង្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយឲ្យបេង�នកិចខ
� ិ តខំ្របឹងែ្របងបែន�មេទៀតក�ុង
ករេលកកម�ស់ករពក់មួកសុវត�ិភាព។ មានៃដគូពក់ ព័ន�ចំនួន២៤

ែដលមកពី វ ិស័យឯកជន សង�មសុី

វ ិល និងសហគមន៍អន�រជាតិ បានរួមគា�ចុ ះហត�េលខគាំ្រទេលេសចក�ីែថ�ងករណ៍រួមេដយបានអំ ពវនាវ
ដល់រជរដ�ភិ បាលកម�ុជា ឲ្យឆាប់អនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ី ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី) រ ីឯភា�ក់ ងរ្របព័ន�
ផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មាន្រត�វបានជំរញ
ុ ឲ្យផ្សព�ផ្សោយតម្រគប់រប
ូ ភាពទំងអស់អំពីករពក់ មួកសុវត�ិភាព

និ ង

ឥរ ិយាបថសុវត�ិភាពចរចរណ៍េនេលដងផ�ូវ។ ចំ េពះវ ិស័យឯកជនវ ិញ ្រត�វបានជំរញ
ុ ឲ្យកសងបទប�
�

ៃផ�កុ�ងរបស់ខួនេដ
�
ម្បីជំរញ
ុ ឲ្យបុ គ�លិករបស់ពួកេគេគារពច្បោប់ ចរចរណ៍ និងពក់ មួកសុវត�ិភាព េហយអ�ក
េធ�ដំេណរតមេទច្រកយានយន� ្រត�វពក់មួកសុវត�ិភាពទំងអស់គា�

េហយនិ ងែចករ ំែលកសរអប់ រ ំអំពី

សុវត�ិភាពចរចរណ៍ដល់សមាជិ ក្រក�ម្រគ�សររបស់ពួកេគ។
ស្រមាប់ សកម�ភាពជាជំហនបនា�ប់

អង�ករមួ លនិ ធិបង�ររបួ ស

អសុី

នឹ ងព្រងី កយុទ�នាករអប់រ ំផ្សព�

ផ្សោយ េដ ម្បីជំរញ
ុ ករពក់ មួកសុវត�ិភាពក�ុងចំ េណាមអ�ករួមដំេណរតមេទច្រកយានយន�េនតមបណា
�

ស�នី យ៍ទូរទស្សន៍ វ ិទ្យុ ផា�ំងបា៉ ណូផ្សព�ផ្សោយ និងតមសរព័ ត៌មាន ទស្សនាវដ�ីេផ្សងៗ។ យុទ�នាករអប់ រ ំ
ផ្សព�ផ្សោយេនះនឹងរួមប�ូ� លទំងករផ�ល់អំេណាយមួ កសុវត�ិភាព និងករអប់រ ំពី សុវត�ិភាពចរចរណ៍ដល់

សិស្សោនុ សិស្ស េលក្រគ� អ�ក្រគ� េនសលបឋមសិក្សោចំ នួន ៥ ែដលស�ិតេនក�ុងតំ បន់ ែដល្របឈមនឹង
េ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍ខ�ស់

េហយករផ�ល់អំេណាយេនះបានទទួ លករឧបត�ម�ពីមូលនិធិ្រក�មហ៊ុន

UPS

្រក�មហ៊ុន Manulife និង្រក�មហ៊ុន ARRB ។
ឯកឧត�ម ្រតំ អុីវតឹក រដ�ម�ន�ី្រកសួងសធារណករ និ ងដឹកជ�ូ� ន និ ងជា្របធានគណៈកមា�ធិ ករជាតិ

សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក ែដលបានអេ��ញជាគណៈអធិបតីៃនអង�ពិធីបានមាន្របសសន៍ ថា៖ “ជា

អទិ ភាពចំ បង េយង្រត�វអប់ រ ំែណនាំដល់្របជាជនកម�ុជាទំងអស់ឲ្យយល់ដឹងអំ ពីសរៈសំខន់ៃនករពក់

មួ កសុវត�ិភាព និ ងឥរ ិយាបថសុវត�ិភាពេនេលដងផ�ូវឲ្យបានច្បោស់លស់ េដយមិ ន្របកន់វ ័យ េទះបីពួក

េគេធ�ដំេណរេទកែន�ងជិត ឬឆា�យក៏េដយ” ។

ឯកឧត�ម ឧត�មេសនីយឯ
៍ ក ចន់ គឹមេសង ្របធាននាយកដ�នកណា
� លសណា
� ប់ ធា�ប់ សធារណៈៃន
្រកសួងមហៃផ� និ ងជាតំណាងឯកឧត�ម នាយឧត�មេសនី យ៍ អគ�សង
� ករនរគបាលជាតិ

“កលពីឆា�ំ

២០១១ មានជនរងេ្រគាះេដយេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍ពី រភាគបី បានជាប់ ពក់ ព័នន
� ឹ ងអ�កេ្រប ្របាស់េទច្រក
យានយន� េហយភាគេ្រចនៃនអ�កស�ប់ គឺទទួ លរងកររបួ សក្បោលធ�ន់ធ�រ។ មានែត ២៩%ប៉ុេណា�ះែដលជា
អ�កេបកបរបានពក់ មួកសុវត�ិភាព និង ៦% ៃនអ�ករួមដំេណរបានពក់មួកសុវត�ិភាពេពលមានេ្រគាះថា�ក់
ចរចរណ៍េក តេឡង”។ ឯកឧត�ម ឧត�មេសនី យ៍ឯកបានប�
� ក់ បែន�មេទៀតថា៖ “ករព្រងឹ ងករអនុ វត�ច្បោប់
គឺ ជាមេធ្យោបាយមួ យដ៏ មាន្របសិទ�ភាពបំ ផុតេដម្បីវស់ែវងអំពីកំរ ិតៃនករេកនេឡងករពក់ មួកសុវត�ិភាព។”
គំ និតផ�ួចេផ�មថ�ីៗទំងេនះ ក៏ រម
ួ ប�ូ� លនូវសកម�ភាពជំរញ
ុ ឲ្យមានវ ិធានករបែន�មេទៀតពី ស�ប័ នរជរដ�ភិ

បាលពក់ ព័ន� តមរយៈករគាំ្រទជាជំ នួយបេច�កទសនានា និ ងករផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពជូ នដល់
ម�ន�ីគណៈកមា�ធិ ករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក និ ងនគរបាលចរចរណ៍ ្រពមទំងករទក់ ទញមតិ

គាំ្រទក�ុងករជំ រញ
ុ េសចក�ី្រពងច្បោប់ សីព
� ីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី) ផងែដរ។ គួ រប�
� ក់ ថា ្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជាកំពុងកសងេសចក�ី្រពងច្បោប់ សីព
� ីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី) ែដលជាករពិ និត្យែកលំអរេទេលច្បោប់
បច�ុប្បន� េដយក�ុងេនាះនឹ ងបែន�មចំ ណុចមួ យចំនួនពក់ព័នន
� ឹ ងករពក់មួកសុវត�ិភាពចំ េពះមនុ ស្សេពញ
វ ័យ និ ងកុ មារ ែដលជាអ�ករួមដំេណរតមេទច្រកយានយន�។ េសចក�ី្រពងច្បោប់ សីព
� ីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក

(ថ�ី) េនះ ្រត�វបានប�ូ� នេទកន់ ទីសីក
� រគណៈរដ�ម�ន�ីេដ ម្បីេធ�ករពិ និត្យ និ ងែកស្រម�ល។

េលក�សី Mirjam Sidik នាយិក្របតិបត�ិ អង�ករមូលនិ ធិបង�ររបួ ស អសុីបានមាន្របសសន៍ ថា៖ “ករ
ករពរករស�ប់ និ ងករខតបង់ េដយេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍ គឺ ជាកង�ល់របស់េយងែដល្រត�វែតយកចិត�
ទុ កដក់ េដះ�សយ”។ េលក�សីបានបែន�មេទៀតថា៖ “អ�ករួមដំ េណរតមេទច្រកយានយន� ក៏ ្របឈម
មុ ខនឹ ងករទទួ លរងេ្រគាះថា�ក់ ខ�សដ
់ ូ ចអ�កេបកបរែដរ ្របសិនេបពួកេគមិនពក់មួកសុវត�ិភាព។ េយងទំង
អស់គា� សូមអំពវនាវេដយផា�ល់េទកន់រជរដ�ភិបាលកម�ុជា ឲ្យពេន��នករពិ និត្យ និងអនុ ម័តេសចក�ី្រពង
ច្បោប់ សីព
� ី ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី) ែដលបានដក់ ប�ូ� លនូ វករត្រម�វឲ្យអ�ករួមដំ េណរតមេទច្រកយានយន�

គិ តទំងកុ មារ ្រត�វពក់ មួកសុវត�ិភាព ែដលជាករកំណត់ ដ៏្រតឹម្រត�វមួ យទទួ លបាននូ វករគាំ្រទពី ្របជាជន
កម�ុជាែដលេឆ�យតបនឹ ងករសមា�សន៍ ្របមាណ ៩៨%។”
េលក Saul Billingsley អគ�នាយករង មូ លនិធិសហព័ ន�យានយន�អន�រជាតិ (FIA Foundation) បានមាន
្របសសន៍ េនក�ុងអង�ពិធីថា៖

”ករអនុ វត�េពញេលញនូ វេគាលេដែដលបានកំ ណត់ េដយអង�ករសហ

្របជាជាតិេទេលែផនករសកម�ភាពទសវត្សរ ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក

នឹ ងជួ យសេ�ង�ះជី វ ិតមនុស្ស

បាន ៥លននាក់ េហយនឹងករពរកររងរបួ សធ�ន់ធរ� ៥០លននាក់។ ” េលកបានបែន�មេទៀតថា ”េដ ម្បី
បន�ជំរញ
ុ ភាពេជាគជ័ យរបស់ខួនែដលសេ្រមចបានក�
�
ុងរយៈកលប៉ុ នា�នឆា�ំកន�ងមកេនះ

កម�ុជា និងៃដគូ ពក់ ព័ន�្រគប់វ ិស័យ

រជរដ�ភិ បាល

មានករទទួលខុ ស្រត�វរបស់ខួនេដ
�
ម្បីចត់ វ ិធានករសំខន់ៗបែន�ម

េទៀត។ ករអនុ ម័តច្បោប់ ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកែដលមានលក�ណៈទូ លំទូលយ វនឹងប�ូ� នសរដ៏ច្បោស់លស់
ែដលបង�ញថា ្របេទសកម�ុជាមានករយកចិតទ
� ុ កដក់ ខ�ស់េលប�
� សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក”។

*****
អំពីអង�ករមូលនិធិបង�ររបួស អសុី គឺជាអង�ករមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុះប��ីេនសហ
រដ�អេមរ ិកេលខ ៥០១ (សុី) (៣) មួ យ ែដលេ្របករសហករសធារណៈ-ឯកជន កម�វ ិធីអប់ រ ំ ករយល់
ដឹ ងសធារណៈ និ ងកម�វ ិធី មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារេនតមសលេរៀន េដ ម្បីកត់បន�យអ្រតរងរបួស
និ ងករបាត់បង់ជីវ ិតេដយសរេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា
� ្របេទសកំ ពុងអភិវឌ្ឍន៍។ អង�ករមូ លនិ

ធិបង�ររបួ សអសុី មានករ ិយាល័យក�ុងទី្រក�ងហណូយ និ ងទី ្រក�ងហូជីមិញ ្របេទសេវៀតណាម រជធានី

ភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និងទី្រក�ងបាងកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា�ំ២០០១ អង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ ស អសុី

បានកសងនូ វេរងច្រកតេម�ងមួ កសុវត�ិភាពមិនយកកៃ្រមមួ យែដលមានេឈ�ះថា V-SPEC ែដលផលិត

មួ កសុវត�ិភាពស្រមាប់តំបន់ ្រត�ពិចេដយមានមា៉ ក Protec។ មួកសុវត�ិភាពេនះសម�សបនឹងបរ ិស�ន មាន
សុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់អ�កេប កបរេទច្រកយានយន� និ ងេទច្រកយាន។
េនឆា�ំ២០០៩

អង�ករមូលនិ ធិបង�ររបួ ស

អសុី

បានចប់ េផ�មអនុវត�កម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពជាថា�ំបង�រ

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

ចរចរណ៍ (២០១១-២០២០)។” ក�ុងែខឧសភា ឆា�ំ២០១០ កម�វ ិធី មួកសុវត�ិភាពជាថា�ំបង�រជី វ ិតេនកម�ុជា

្រត�វបានសេមា�ធន៍ េនភ�ំេពញ េដយឯកឧត�ម អុឹម សិទី � រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកី ឡា និ ងជា
តំ ណាងដ៏ ខង
� ់ ខ�ស់ របស់ឯកឧត�ម ស េខង រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ�។
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