ស្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយភា�ម
េគហទំពរ័ ថ��ផ�រភា�ប់យវ
ុ ជនកម�ជាជំ
នាន់បេច�ក�ទ�
ុ

ជាម ួយ�ច�ខ�តខំេធ��ឲ្យ

សុវ��ភាពចរាចរណ៍កាន់ែត្រ�េស�រេឡ�ង ន�ងបេង��នអ្រតាពាក់ម ួកសុវ��ភាព
រជធានី ភំេ� ពញ - ៃថ�ទី២០ ែខក�� ឆា�ំ២០១៣
អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី

សហករជាមួ យគណៈកមា�ធិ ករជាតិ សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក

និ ងអគ�សង
� ករដ�ននគរបាលជាតិ ្រកសួងមហៃផ� បាន្របារព�ពិធី្របកសដក់ ឲ្យេ្រប ្របាស់េគហទំ ព័ រ
អប់ រ ែំ ដលមានអស័ យ ដ� ន www.saferoads.org.kh កលពី ៃថ� ទី ២ ០ ែខក�� ឆា�ំ ២ ០១៣េន
សណា
� គារកំបូឌីយា៉ណា រជធានី ភំេ� ពញ។
េគហទំព័រេនះ

នឹងព្រងីកវ ិសលភាពៃនករអនុវត�សកម�ភាព្របកបេដយេជាគជ័ យេនតមបណា
� ញ

ទំ នាក់ទំនងសង�ម (Facebook) ក�ុងរយៈកលមួ យឆា�ំកន�ងេទរបស់អង�ករមូលនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី

ក�ុងករជ្រម�ញកររួមចំ ែណករបស់សហគមន៍ េលករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍េនកម�ុជា។ គំនិតផ�ួចេផ�ម
ថ�ីៗជាេ្រចន ្រត�វបានដក់ប�ូ� លេទក�ុងករអប់រ ំតម Facebookេនះ មានដូ ចជា៖ ករ្របកួត្របែជងរូប

ថត ករគាំ្រទេលញត�ិៃនករពក់ មួកសុវត�ិភាពតម្របព័ នព
� ័ ត៌មានវ ិទ្យោ ករដក់ ប�ូ� លរូបថតកំ សន�

ជាលក�ណៈ្រគ�សរ ែដលេធ�ឲ្យទំព័រ Facebook មួ យេនះ ទទួ លបានករគាំ្រទ្របមាណជិត ១០, ០០០
នាក់ គិតមកទល់េពលបច�ុប្បន�េនះ។ េដម្បីបេង�ននូ វភាពេជាគជ័ យែបបេនះបែន�មេទៀត េគហទំ ព័រអប់ រ ំ
ថ�ី ្រត�វបានបេង�តេឡងេដយេផា�តេគាលេដេល្រក�មយុវជនកម�ុជា េហយនឹងផ�ល់នូវព័ត៌មានអំពីស�ន

ភាពសុវត�ិភាពចរចរណ៍ ព័ តមានថ�ីៗែដលពក់ព័ន� សំណួរស�បស�ង់ចំេណះដឹ ង្របចំសបា�ហ៍េដយ
មានករផ�ល់ជារង�ន់ េលកទឹ កចិ ត� និងែល្បងកំ សន�ែបបអប់ រ ំេផ្សងៗ។ល។
េលក គឹ ម ប�� នាយកអង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ ស អសុី្របចំ្របេទសកម�ុជា បានមាន្របសសន៍ ថា៖

“គំ និតផ�ួចេផ�មសំខន់ៗរបស់អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួស អសុី រួមទំងករបេង�តេគហទំ ព័រថ�ីេនះផង
េផា�តេគាលេដេលអក
� េធ�ដំេណរតមេទច្រកយានយន�
ក�ុងករេធ�ដំេណរេនេលដងផ�ូវ

េដយពួកេគជា្រក�មែដលមានភាគរយខ�ស់

េហយក៏ ជាជនរងេ្រគាះេដយេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍េ្រច នជាងេគែដរ”។

េលកបានបែន�មេទៀតថា៖ “េយងបានដឹងេហយអំពីវ ិធានករពរ និងបង�រជីវ ិតពី ប�
� សុខភាពស
ធារណៈដ៏ចំបងមួ យេនះ៖

គឺ ្រត�វពក់មួកសុវត�ិភាព។

ករពក់ មួកសុវត�ិភាពេនេពលេធ�ដំេណរតម

េទច្រកយានយន�អចកត់ បន�យនូវហនិ ភ័យៃនករទទួ លរងរបួ សក្បោលធ�ន់ធ�រដល់េទ ៦៩ ភាគរយ
និ ងករស�ប់រហូតដល់ ៤២ភាគរយ េនេពលមានេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍េក តេឡង”។
ថ�ីត្បិតែតមានករប�
� ក់ែបបេនះក�ី ក៏ េយងសេង�តេឃញថាមានអ�កេបកបរេទច្រកយានយន�្របមាណ
៦០ភាគរយ និងអ�ករួមដំ េណរជាមួ យ គិតទំងកុ មារ តិ ចជាង ១០ភាគរយ បានពក់មួកសុវត�ិភាពេន
េពលេធ�ដំេណរេនេលដងផ�ូវក�ុង្របេទសកម�ុជា។

ច្បោប់ សីព
� ីចរចរណ៍ផ�ូវេគាកនាេពលបច�ុប្បន�បាន

ត្រម�វឲ្យែតអ�កេប កបរេទច្រកយានយន�ប៉ុេណា�ះ្រត�វពក់ មួកសុវត�ិភាព។ េទះជាយា៉ ងេនះក�ី ក៏ េសចក�ី
្រពងច្បោប់ សីព
� ីចរចរណ៍ផ�ូវេគាកថ�ីមួយ

្រត�វបានតក់ ែតងេឡង

និ ងកំ ពុងស�ិតេ្រកមករពិនិត្យែក

ស្រម�លេនទី សីក
� រគណៈរដ�ម�ន�ី។

េដយជាែផ�កមួ យៃនយុទនា
� ករបេង�នករពក់មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់អ�ករួមដំេណរតមេទច្រកយាន
យន� េគហទំព័រអប់ រ ំេនះនឹងជ្រម�ញឲ្យអ�កចូ លអនបង�ញពី ករគាំ្រទរបស់ពួេកគក�ុងករកត់ បន�យករ

ស�ប់ និ ងកររងរបួ សេដយេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍តមរយៈករេប�ជា�ចិ ត�ពក់ មួកសុវត�ិភាព្រគប់ េវលេធ�

ដំ េណរតមេទច្រកយានយន� ទំងអ�កេបកបរ និ ងអ�ករួមដំ េណរជាមួ យ គិតទំងកុ មារផង។ េគហទំព័រ
េនះនឹ ងភា�ប់ ទំនាក់ ទំនងេទកន់ ទំព័រ Facebook ផា�ល់ខួ�នរបស់អ�កចូ លអន េហយទក់ ទញចំ ណាប់

អរម�ណ៍មិ តរ� បស់ពួកេគអំពីករគាំ្រទេលករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍
បច�ុប្បន�ភាពៃនេសចក�ី្រពងច្បោប់ សីព
� ីចរចរណ៍ផ�ូវេគាកថ�ី

្របកបេដយសុវត�ិភាព។

និងផ�ល់នូវព័ ត៌មានថ�ីៗអំ ពី

ក៏ដូចជាគន�ឹះសំខន់ ៗក�ុងករេធ�ដំេណរ

ឯកឧត�ម ឧត�មេសនីយ៍ឯក ចន់ គឺមេសង ្របធាននាយកដ�នកណា
� លសណា
� ប់ ធា�ប់ សធារណៈ បាន
មាន្របសសន៍ ថា៖ “េទះបី ចំនួនករណី និងចំនួនអ�ករងរបួ សេដយេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍មានករធា�ក់
ចុ ះក៏េដយ ក៏ របាយករណ៍នាេពលថ�ីៗេនះរបស់្រកសួងមហៃផ�បានបង�ញថា ចំ នួនអ�កស�ប់ េនមាន
តួ េលខខ�ស់េនេឡយ។ េ្រគាះថា�ក់ េនះបានបន�បេង�តជាេសកនាកម�េនក�ុងរង�ង់្រគ�សរ សច់ ញាតិ

៍ កមាន្របសសន៍បែន�មេទៀតថា៖ “សូមឲ្យ
សហគមន៍ និងសង�មទំងមូ ល។” ឯកឧត�ម ឧត�មេសនីយឯ
ស�ប័ នផ្សព�ផ្សោយនានា

និ ងេគហទំ ព័រ

www.saferoads.org.kh របស់អង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ ស

អសុី បន�្របៃពណីល�របស់ខួ�នជួ យេធ�ករផ្សព�ផ្សោយឲ្យកន់ែតទូ លំទូលយដល់អក
� េ្រប ្របាស់ផូ�វទំង

អស់”។

ឯកឧត�ម ្រតំ អុីវតឹក រដ�ម្រនី � ្រកសួងសធារណករ និ ងដឹ កជ�ូ� ន និងជា្របធាន គណៈកមា�ធិ ករជាតិ

សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក បានមាន្របសសន៍ ថា៖ “ខ�ំុសូមគាំ្រទ និ ង្របកសដក់ ឲ្យេ្រប ្របាស់េគហ

ទំ ព័រអប់ រ ំអំ ពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ជាផ�ូវករណ៍ែដលមានអស័យដ�នគឺ ៈ
របស់អង�ករមូលនិ ធិបង�ររបួ សអសុី

www.saferoads.org.kh

ែដលជាកររួមចំ ែណកថ�ីមួយេទៀតជាមួ យរជរដ�ភិបាលក�ុង

ករងរេលកកម�ស់សុវត�ិភាពចរចរណ៍េនកម�ុជា ជាពិ េសសជ្រម�ញករពក់មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់អក
�

េបកបរម៉ូតូ និងអ�ករួមដំ េណរជាមួ យ គិ តទំងកុ មារ”។ ឯកឧត�ម រដ�ម�ន�ីបានមាន្របសសន៍អំពវនាវ
យា៉ ងដូេច�ះថា៖ “សូមឯកឧត�ម េលកជំ ទវ េលក េលក�សី ក�ួយៗនិ ស្សិត អ�កសរព័ត៌មានទំងអស់
សូមជួ យផ្សព�ផ្សោយេគហទំ ព័រថ�ីេនះ េដម្បីបេង�នករយល់ដឹងអំ ពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ឲ្យ្រជ�ត្រជាបដល់
្របជាជន្រគប់ �សទប់ ធានាឲ្យបាននូ វករេធ�ដំេណរ្របកបេដយសុវត�ិភាព”។
********
អំពីអង�ករមូលនិធិបង�ររបួស

អសុី៖

គឺជាអង�ករមិ នែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុ ះប��ីេន

សហរដ�អេមរ ិកេលខ ៥០១ (សុី) (៣) មួ យ ែដលេ្របករសហករសធារណៈ-ឯកជន កម�វ ិធីអប់រ ំ ករ
យល់ដឹងសធារណៈ និ ងកម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់ កុមារេនតមសលេរៀន េដម្បីកត់បន�យអ្រត
រងរបួ ស

និងករបាត់បង់ ជីវ ិតេដយសរេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា
� ្របេទសកំពុងអភិ វឌ្ឍន៍។

អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី មានករ ិយាល័យក�ុងទី ្រក�ង ហណូយ និ ងទី ្រក�ងហូជីមិញ ្របេទស
េវៀតណាម ទី ្រក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និ ងទី ្រក�ងបាងកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា�ំ ២០០១ អង�ករមូលនិ

ធិ បង�ររបួ ស អសុី បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិ នយកកៃ្រមមួ យ ែដលមានេឈ�ះថា

V-SPEC ែដលផលិតមួកសុវត�ិភាព ស្រមាប់តំបន់្រត�ពិចេដយមានមា៉ ក Protec។ មួកសុវត�ិភាពេនះ
សម�សបនឹងបរ ិស�ន មានសុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់អ�កេប កបរេទច្រកយានយន�
និ ងេទច្រកយាន។
េនឆា�ំ២០០៩ អង�ករមូលនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី បានចប់ េផ�មអនុ វត�កម�វ ិធី មួ កសុវត�ិភាពជាថា�ំបង�រ
សកល (GHVI) េដយសហករជាមួ យមូ លនិ ធិសហព័ នយា
�
នយន�អន�រជាតិ (FIAF) និងធនាគារ
ពិ ភពេលកែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកល (World Bank Global Road Safety Facility) ែដល
មានេគាលបំ ណងជាអន�រជាតិ រម
ួ មួ យគឺ

“ឲ្យមានករពក់ មួកសុវត�ិភាពេលមនុ ស្ស្រគប់ រប
ួ េនក�ុងទស

វត្សរ ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ (២០១១-២០២០)”។ ក�ុងែខឧសភា ឆា�ំ២០១០ កម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពជាថា�ំបង�រ

ជី វ ិតេនកម�ុជា ្រត�វបាន្របកសដក់ឲ្យអនុ វត�េនរជធានីភំ េ� ពញ េដយឯកឧត�ម អុឹម សិទិ � រដ�ម�ន�ី

្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកី ឡា និងជាតំណាងដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់ ឯកឧត�ម ស េខង រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហ

ៃផ�។
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