
 
 
 

ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយភា� ម 
 

េគហទំពរ័ថ��ផ�រភា� បយ់វុជនកម�ុជាជំនានប់េច�ក�ទ� ជាមយួ�ច�ខ�តខំេធ��ឲ្យ

សវុ��ភាពចរាចរណក៍ានែ់ត្រ�េស�រេឡ�ង ន�ងបេង��នអ្រតាពាកម់កួសវុ��ភាព  
 

រជធានីភ�ំេពញ - ៃថ�ទី២០ ែខក��  ឆា� ំ២០១៣ 
 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ សហករជាមួយគណៈកមា� ធិករជាតិសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក 

និងអគ�ស�ងករដ� ននគរបាលជាតិ ្រកសួងមហៃផ� បាន្របារព�ពិធី្របកសដក់ឲ្យេ្រប្របាស់េគហទំព័រ

អប់រែំដលមានអស័យដ� ន www.saferoads.org.kh កលពីៃថ�ទី២០ ែខក��  ឆា� ំ២០១៣េន

សណា� គារកំបូឌីយ៉ាណា រជធានីភ�ំេពញ។ 
 

េគហទំព័រេនះ នឹងព្រងីកវសិលភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាព្របកបេដយេជាគជ័យេនតមបណា� ញ

ទំនាក់ទំនងសង�ម (Facebook) ក�ុងរយៈកលមួយឆា� ំកន�ងេទរបស់អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ 

ក�ុងករជ្រម�ញកររមួចំែណករបស់សហគមន៍េលករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍េនកម�ុជា។ គំនិតផ�ួចេផ�ម 

ថ�ីៗជាេ្រចន ្រត�វបានដក់ប��ូ លេទក�ុងករអប់រតំម Facebookេនះ មានដូចជា៖ ករ្របកួត្របែជងរបូ

ថត ករគំា្រទេលញត�ិៃនករពក់មួកសុវត�ិភាពតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ ករដក់ប��ូ លរបូថតកំសន�

ជាលក�ណៈ្រគ�សរ ែដលេធ�ឲ្យទំព័រ Facebook មួយេនះ ទទួលបានករគំា្រទ្របមាណជិត ១០, ០០០

នាក់ គិតមកទល់េពលបច�ុប្បន�េនះ។ េដម្បបីេង�ននូវភាពេជាគជ័យែបបេនះបែន�មេទៀត េគហទំព័រអប់រ ំ

ថ�ី ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយេផា� តេគាលេដេល្រក�មយុវជនកម�ុជា េហយនឹងផ�ល់នូវព័ត៌មានអំពីស� ន

ភាពសុវត�ិភាពចរចរណ៍ ព័តមានថ�ីៗែដលពក់ព័ន� សំណួរស� បស�ង់ចំេណះដឹង្របចំសបា� ហ៍េដយ

មានករផ�ល់ជារង� ន់េលកទឹកចិត�  និងែល្បងកំសន�ែបបអប់រេំផ្សងៗ។ល។  
 

េលក គឹម ប��  នាយកអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ្របចំ្របេទសកម�ុជា បានមាន្របសសន៍ថា៖ 

“គំនិតផ�ួចេផ�មសំខន់ៗរបស់អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ រមួទំងករបេង�តេគហទំព័រថ�ីេនះផង

េផា� តេគាលេដេលអ�កេធ�ដំេណ រតមេទច្រកយានយន� េដយពួកេគជា្រក�មែដលមានភាគរយខ�ស់

ក�ុងករេធ�ដំេណ រេនេលដងផ�ូវ េហយក៏ជាជនរងេ្រគាះេដយេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េ្រចនជាងេគែដរ”។ 

េលកបានបែន�មេទៀតថា៖ “េយងបានដឹងេហយអំពីវធិានករពរ និងបង� រជីវតិពីប�� សុខភាពស

ធារណៈដ៏ចំបងមួយេនះ៖ គឺ្រត�វពក់មួកសុវត�ិភាព។ ករពក់មួកសុវត�ិភាពេនេពលេធ�ដំេណ រតម

http://www.saferoads.org.kh/


 
 
 
េទច្រកយានយន�អចកត់បន�យនូវហនិភ័យៃនករទទួលរងរបួសក្បោលធ�ន់ធ�រដល់េទ ៦៩ ភាគរយ 

និងករស� ប់រហូតដល់ ៤២ភាគរយ េនេពលមានេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េកតេឡង”។  
 

ថ�ីត្បិតែតមានករប�� ក់ែបបេនះក�ី ក៏េយងសេង�តេឃញថាមានអ�កេបកបរេទច្រកយានយន�្របមាណ 

៦០ភាគរយ និងអ�ករមួដំេណ រជាមួយ គិតទំងកុមារ តិចជាង ១០ភាគរយ បានពក់មួកសុវត�ិភាពេន

េពលេធ�ដំេណ រេនេលដងផ�ូវក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាកនាេពលបច�ុប្បន�បាន

ត្រម�វឲ្យែតអ�កេបកបរេទច្រកយានយន�បុ៉េណា� ះ្រត�វពក់មួកសុវត�ិភាព។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ក៏េសចក�ី 

្រពងច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាកថ�ីមួយ ្រត�វបានតក់ែតងេឡង និងកំពុងស�ិតេ្រកមករពិនិត្យែក

ស្រម�លេនទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី។ 
 
េដយជាែផ�កមួយៃនយុទ�នាករបេង�នករពក់មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់អ�ករមួដំេណ រតមេទច្រកយាន

យន� េគហទំព័រអប់រេំនះនឹងជ្រម�ញឲ្យអ�កចូលអនបង� ញពីករគំា្រទរបស់ពួេកគក�ុងករកត់បន�យករ

ស� ប់ និងកររងរបួសេដយេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍តមរយៈករេប�ជា� ចិត�ពក់មួកសុវត�ិភាព្រគប់េវលេធ�

ដំេណ រតមេទច្រកយានយន� ទំងអ�កេបកបរ និងអ�ករមួដំេណ រជាមួយ គិតទំងកុមារផង។ េគហទំព័រ

េនះនឹងភា� ប់ទំនាក់ទំនងេទកន់ទំព័រ Facebook ផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�កចូលអន េហយទក់ទញចំណាប់

អរម�ណ៍មិត�របស់ពួកេគអំពីករគំា្រទេលករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ និងផ�ល់នូវព័ត៌មានថ�ីៗអំពី

បច�ុប្បន�ភាពៃនេសចក�ី្រពងច្បោប់ស�ីពីចរចរណ៍ផ�ូវេគាកថ�ី ក៏ដូចជាគន�ឹះសំខន់ៗក�ុងករេធ�ដំេណ រ

្របកបេដយសុវត�ិភាព។ 
 

ឯកឧត�ម ឧត�មេសនីយ៍ឯក ចន់ គឺមេសង ្របធាននាយកដ� នកណា� លសណា� ប់ធា� ប់សធារណៈ បាន

មាន្របសសន៍ថា៖ “េទះបីចំនួនករណី និងចំនួនអ�ករងរបួសេដយេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍មានករធា� ក់

ចុះក៏េដយ ក៏របាយករណ៍នាេពលថ�ីៗេនះរបស់្រកសួងមហៃផ�បានបង� ញថា ចំនួនអ�កស� ប់េនមាន

តួេលខខ�ស់េនេឡយ។ េ្រគាះថា� ក់េនះបានបន�បេង�តជាេសកនាកម�េនក�ុងរង�ង់្រគ�សរ សច់ញាតិ 

សហគមន៍ និងសង�មទំងមូល។” ឯកឧត�ម ឧត�មេសនីយ៍ឯកមាន្របសសន៍បែន�មេទៀតថា៖ “សូមឲ្យ

ស� ប័នផ្សព�ផ្សោយនានា និងេគហទំព័រ www.saferoads.org.kh របស់អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស 

អសីុ បន�្របៃពណីល�របស់ខ�ួនជួយេធ�ករផ្សព�ផ្សោយឲ្យកន់ែតទូលំទូលយដល់អ�កេ្រប្របាស់ផ�ូវទំង

អស់”។ 
 

ឯកឧត�ម ្រតំ អីុវតឹក រដ�ម្រនី� ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន និងជា្របធាន គណៈកមា� ធិករជាតិ

សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក បានមាន្របសសន៍ថា៖ “ខ�ុំសូមគំា្រទ និង្របកសដក់ឲ្យេ្រប្របាស់េគហ

http://www.saferoads.org.kh/


 
 
 

ទំព័រអប់រអំំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ជាផ�ូវករណ៍ែដលមានអស័យដ� នគឺៈ www.saferoads.org.kh 

របស់អង�ករមូលនិធិបង� ររបួសអសីុ ែដលជាកររមួចំែណកថ�ីមួយេទៀតជាមួយរជរដ� ភិបាលក�ុង

ករងរេលកកម�ស់សុវត�ិភាពចរចរណ៍េនកម�ុជា ជាពិេសសជ្រម�ញករពក់មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់អ�ក

េបកបរមូ៉តូ និងអ�ករមួដំេណ រជាមួយ គិតទំងកុមារ”។ ឯកឧត�ម រដ�ម�ន�ីបានមាន្របសសន៍អំពវនាវ

យ៉ាងដូេច�ះថា៖ “សូមឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក�សី ក�ួយៗនិស្សិត អ�កសរព័ត៌មានទំងអស់ 

សូមជួយផ្សព�ផ្សោយេគហទំព័រថ�ីេនះ េដម្បបីេង�នករយល់ដឹងអំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ឲ្យ្រជ�ត្រជាបដល់

្របជាជន្រគប់�សទប់ ធានាឲ្យបាននូវករេធ�ដំេណ រ្របកបេដយសុវត�ិភាព”។ 

 

******** 

អំពីអង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ៖ គឺជាអង�ករមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុះប�� ីេន

សហរដ�អេមរកិេលខ ៥០១ (សីុ) (៣) មួយ ែដលេ្របករសហករសធារណៈ-ឯកជន កម�វធីិអប់រ ំករ

យល់ដឹងសធារណៈ និងកម�វធីិមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារេនតមសលេរៀន េដម្បកីត់បន�យអ្រត

រងរបួស និងករបាត់បង់ជីវតិេដយសរេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា� ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ 

អង�ករមូលនិធិបង� ររបួស អសីុ មានករយិាល័យក�ុងទី្រក�ង ហណូយ និងទី្រក�ងហូជីមិញ ្របេទស

េវៀតណាម ទី្រក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និងទី្រក�ងបាងកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា� ំ ២០០១ អង�ករមូលនិ

ធិបង� ររបួស អសីុ បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិនយកកៃ្រមមួយ ែដលមានេឈ� ះថា 

V-SPEC ែដលផលិតមួកសុវត�ិភាព ស្រមាប់តំបន់្រត�ពិចេដយមានម៉ាក Protec។ មួកសុវត�ិភាពេនះ 

សម�សបនឹងបរសិ� ន មានសុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អ�កេបកបរេទច្រកយានយន� 

និងេទច្រកយាន។ 

 

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

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

ពិភពេលកែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកល (World Bank Global Road Safety Facility) ែដល

មានេគាលបំណងជាអន�រជាតិរមួមួយគឺ “ឲ្យមានករពក់មួកសុវត�ិភាពេលមនុស្ស្រគប់របួេនក�ុងទស

វត្សរសុ៍វត�ិភាពចរចរណ៍ (២០១១-២០២០)”។ ក�ុងែខឧសភា ឆា� ំ២០១០ កម�វធីិមួកសុវត�ិភាពជាថា� ំបង� រ

ជីវតិេនកម�ុជា ្រត�វបាន្របកសដក់ឲ្យអនុវត�េនរជធានីភ�ំេពញ េដយឯកឧត�ម អឹុម សិទ�ិ រដ�ម�ន�ី

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងជាតំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់ ឯកឧត�ម ស េខង រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហ

ៃផ�។ 

 

http://www.saferoads.org.kh/
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