ស្រមាប់េធ�ករផ្សព�ផ្សោយភា�មៗ
ករែស�ងរកមតិគា្រំ ទេលករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក

ជ្រម�ញឲ្យមានសកម�ភាព

និង

េគាលនេយាបាយអទិភាព

រជធានីភំេ� ពញ ៃថ�ទី២១ ែខមិថុនា ឆា�ំ២០១៣

អង�ករសម�័នេ� ដម្បីសុវត�ិភាពចរចរណ៏ផ�ូវេគាក និ ងអង�ករជនពិ ករអន�រជាតិ េដយមានករ
គាំ្រទថវ ិកពីអង�ករៃដគូសុវត�ិភាពចរចរណ៏ផ�ូវេគាកសកល បានរួមគា�ជាមួ យនឹ ងអង�ករមូល
និធិបង�ររបួស

អសុី

វ ិធានករជាបនា�ន់

ក�ុងករបន�អំពវនាវដល់រជរដ�ភិ បាលកម�ុជាឲ្យពិ និត្យលទ�ភាពចត់
សំេដទប់ស�ត់ កំេណនៃនករស�ប់ េដយេ្រគាះថា�ក់ ចរចណ៏ផ�ូវេគាក។

តំណាង្របព័ នផ
� ្សព�ផ្សោយ

និងអ�កទក់ទញមតិគាំ្រទេលករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក

្របមាណ ៩០នាក់ បានចូ លរួមករអំពវនាវខងេលេនះេនក�ុងសន�ិសិទសរព័ ត៌មានមួយេន
ៃថ�ទី២១ ែខមិថុនា ឆា�ំ២០១៣។

មានមនុស្សជិត ២ ០០០នាក់ បានបាត់ បង់ជីវ ិត និ ង្របមាណជាង១៣ ០០០នាក់ េផ្សងេទៀត
បានទទួលរងរបួសជាេរៀងរល់ឆា�ំេនេលដងផ�ូវក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ក�� លឹម សុខជា នាយិ

ក្របតិបត�ិអង�ករសម�័នេ� ដ ម្បីសុវត�ិភាពចរចរណ៏ផ�ូវេគាកបានមាន្របសសន៍ ថា៖ “៨៣% ៃន
អ�កស�ប់េដយេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៏ផ�ូវេគាក គឺជាអ�កេ្រប ្របាស់ផូ�វងយរងេ្រគាះ ែដលរួមមាន

អ�កេធ�ដំេណរតមេទច្រកយានយន� អ�កជិ ះកង់ និ ងអ�កេថ�រេជង”។ ក��ក៏ បានមាន្របស
សន៏បែន�មថា៖
ទំងេនះ

“តមរយៈករចត់ វ ិធានករដ៏មាន្របសិទិភា
� ពេដម្បីករពរអ�កេ្រប ្របាស់ផូវ�

វពិតជាគា�នករសង្ស័យេឡយែដល្របេទសកម�ុជាអចជួយសេ�ង�ះជី វ ិតមនុស្ស

បានរប់ពន់នាក់ ពីេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍”។

េយាងតមរបាយករណ៏បឋមបានបង�ញថា

មានអ�កស�ប់ េដយេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍ផ�ូវ

េគាកកលពីឆា�ំ២០១២ ្របមាណ ៦៨% ជាអ�កេធ�ដំេណរតមេទច្រកយានយន� េហយ ៦៦%
ៃនពួកេគទទួលរងរបួ សក្បោល។ េលក គឹ ម ប�� នាយកអង�ករមូលនិ ធិបង�ររបួស អសុី
្របចំេនកម�ុជាបានមាន្របសសន៍ ថា៖

“អ�ីែដលេរឿងគួ រឲ្យេសកេសេនាះគឺ ថា

េដយេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍មួយចំនួនធំ ពិតជាអចទប់ ស�ត់ បាន”។

ករស�ប់

េលកក៍ បានមាន

្របសសន៍បែន�មថា៖ “ករពក់មួកសុវត�ិភាព្រត�វបានប�
� ក់ បង�ញថា អចកត់ បន�យអ្រត

រងរបួសធ�ន់ធរ� បានរហូតដល់ ៦៩% និ ងកត់ បន�យអ្រតស�ប់បានរហូតដល់ ៤២% េនេពល
មានេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍េក តេឡង។ ប៉ុ ែន�ខណៈេពលែដលមានអ�កេប កបរេទច្រកយានយន�
េ្រចនជាង ៦០% បានពក់ មួកសុវត�ិភាព មានអ�ករួមដំ េណរតមេទច្រកយានយន�តិចជាង
១០% បានពក់ មួកសុវត�ិភាព។
េដម្បីេឆ�យតបេទនឹងស�នភាពេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍ដ៍គួរឲ្យរន�ត់េនះ

មានៃដគូពក់ ពន�័េ្រចន

ជាង ១០០ មកពីវ ិស័យឯកជន អង�ករសង�មសុីវ ិល និ ងសហគមន៍អន�រជាតិ បានគាំ្រទេល
េសចក�ីែថ�ងករណ៍រួមមួយ

េដយបានេស�សុំេដយទទួ ចដល់រជរដ�ភិបាលកម�ុជាឲ្យពិ និត្យ

លទ�ភាពពេន��នករអនុម័តេសចក�ី្រពងច្បោប់ សីព
� ីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី)។ បែន�មពី េលេនះ
េសចក�ីែថ�ងករណ៍រួម ក៍បានអំពវនាវដល់្របព័នផ
� ្សព�ផ្សោយចូលរួមេលកកម�ស់ករផ្សព�ផ្សោយ
ឥរ ិយាបថៃនករេ្រប្របាស់ផូវេដយសុ
�
វត�ិភាព

និ ងជ្រម�ញករពក់មួកសុវត�ិភាពតម្រគប់ រប
ូ

ភាព េហយវ ិស័យឯកជនក៏ ្រត�វបានេលកទឹកចិ តឲ
� ្យេរៀបចំ ជាេគាលនេយាបាយៃផ�កុ�ងរបស់ខួន
�

ក�ុងករជ្រម�ញបុ គល
� ិកឲ្យេគារពច្បោប់ចរចរណ៍។ មាន្របជាពលរដ�េ្រចនជាង ៤ ០០០ នាក់
បានបង�ញករគាំ្រទេលេសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ីចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី) ែដលបានដក់ប�ូ� ល
ករកំណត់ឲ្យអ�ករួមដំ េណរតមេទច្រកយានយន�

គិ តទំងកុមារ្រត�វែតពក់ មួកសុវត�ិភាព

េដយករគាំ្រទេនះបានេធ�េឡងតមរយៈ្របព័ នអ
� ីុនធឺ េណត

និ ងករចុ ះហត�េលខេលផា�ំង

បដ និង�� តិគា
� ំ្រទ។
តមករសិក្សោ�សវ្រជាវនាេពលថ�ីៗេនះ

បានបង�ញថាមាន្របជាពលរដ�្របមាណ

៩៨%

បានគាំ្រទចំេពះករេរៀបចំ េសចក�ី្រពងច្បោប់សីព
� ី ចរចរណ៍ផ�ូវេគាក (ថ�ី) ែដលកំ ណត់ពីករ
ពក់មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់ អ�ករួមដំ េណរតមេទច្រកយានយន�។ េលក គង់ សុវណ� ្របធាន

្រគប់្រគងកម�វ ិធី ្របចំ្របេទសកម�ុជារបស់អង�ករៃដគូ សុវត�ិភាពចរចរណ៏ផ�ូវេគាកសកល បាន
ឲ្យដឹងថា៖ “សធារណៈជន្រត�វែតចប់េផ�មចួ លរួមជាសកម�ភាពចប់ពីឥឡូវេនះេទ។ សូមកុំ

រង់ចំរហូតទល់ែតច្បោប់្រត�វបានអនុ ម័ត”។ េលកក៍ បានបែន�មេទៀតថា៖ “តមរយៈករពក់
មួកសុវត�ិភាព
បុគ�លិក

និ ងែចករ ំែលកសរអប់ រ ំដ៏មានសរៈសំខន់ ដល់មនុ ស្សជាទី �សលញ់

និងអ�កអនសរព័ត៌មានរបស់អក
�

ម�ន�ី

មានន័យថាអ�កបានចូ លរួមជួ យសេ�ង�ះជី វ ិត

មនុស្សផងែដរ”។
សនិ�សិទសរព័ត៌មានេនះក៍ បានបង�ញអំពីអនុសសន៍សំខន់ ៗបែន�ម ែដលែផ�កេលតឹកតង
សម�សប េដយបានេផា�តេលទិដ�ភាពសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកទំងឡាយ រួមមាន៖ ករ

ផ�ល់សិទិ អ
� ំណាចដល់អក
� េ្រប ្របាស់ផូ�វឆា�តៃវតមរយៈករអប់ រ ំ ករេធ�ឲ្យកន់ ែត្របេសរេឡង

នូវករអនុវត�ច្បោប់សីព
� ី ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកែដលនាំឲ្យមានករេគារពបទប�� តិ�ចរចរណ៍
កសងេហដ�រចនាសម�័ន�ផូវថ�
� ល់្របកបេដយសុវត�ិភាព

ករ

និ ងករបេង�តយន�ករេឆ�យតបនឹង

េ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍ផ�ូវេគាកបានទន់ េពលេវល។
េលក

អ៊

ចរ ិយា

្របធាន្រគប់្រគងកម�វ ិធី សុវត�ិភាពចរចរណ៍ៃនអង�ករជនពិ ករអន�រជាតិ

បានគូសប�
� ក់ ថា៖ “វ ិស័យសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក មិ នទន់ ទទួលបានករគាំ្រទជាថវ ិក
ឲ្យ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អនុវត�ករងរឲ្យមានផលវ ិជ�មានជានិ រន�រ ៍

សំេដកត់ បន�យករស�ប់

េដយេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍េន្របេទសកម�ុជាេនាះេទ”។ េលកក៍ បានបែន�មថា៖ “េ្រគាះថា�ក់

ចរចរណ៍បានេធ�ឲ្យខតបង់ ថវ ិក្របមាណ ៣២៩លនដុ ល�អេមរ ិក ក�ុងឆា�ំ២០១២ ខណៈ
េពលែដលថវ ិកជាតិ ្របមាណែត ១.៧លនដុល�សហរដ�អេមរ ិកប៉ុ េណា�ះ ្រត�វបានវ ិនិ េយាគ
េលករងរសុវត�ិភាពរចរណ៍ផ�ូវេគាកក�ុងេពលតំណាលគា�។ ករបេង�នឆន�ៈនេយាបាយ និ ង
ធនធានស្រមាប់ េធ�ឲ្យដងផ�ូវមានសុវត�ិភាព នឹ ងជួ យសេ�ង�ះជី វ ិតមនុស្ស ទប់ ស�ត់ និ ងកត់
បន�យកររងរបួ ស និងេលកស�យេសដ�
កិចជា
� តិ។
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