
 

សេវា ជា អប្បបរិមា 

Service minimum 
 

ប ើប ើងតាមបមើល សកមមភាពនបោបា  បោក សម-រងសី និង កកម-សុខា នា ច្ច ុ បននបនេះ

ប ើងប ើញថាបោក ទាំងពីរ កាំពុង ប វ្ ើការងារ ជាអ ប រមិា តម្មូវតាម អនុសាសន៏ បោក

ហ ុន-កសន។ បសវា បនេះ មានកម្មិតវាច្ាស់ោស់ ឥតអាច្ ាំពានបាន គឺ៖ ទីវាល ភូមិសាស្តសរ  បសរ ី

ភាពកន ុងការនិោ  និង ភូមិនៃសកមមភាព1 កែលអនុញ្ញា តឲប វ្ ើបាន។ 

ជាពិបសស សកមមភាពបនេះ បោក ទាំងពីរ កែលជា ទីងបមាង ម្តូវកតប វ្ ើជាចាំបាច្់ បែើមបី លាំអ ទូ

កញ្ចក់ រ  នបោបា  រ ស់ បោក ហ ុន-កសន ឲ សហគមអនររជាតិ បគបមើលប ើញថា មាន

លទធិម្ ជា្ិ បត យ បៅម្សកុកមម រ។ 

កំរតិ ទីវាលភូមិសាស្តសរ ៖ អនុញ្ញា ត ឲប វ្ ើបាន បៅតាម  ណ្តរ ម្សកុ ភូមិនានា កតហាមដាច់្ខាត

មិនឲមានប វ្ ើសកមមភាព បៅទីម្កងុ ា្ំៗ ជាពិបសស បៅ រាជធានី ភនាំបពញ បហើ ជាពិបសសបៅ

បទៀត គឺ បៅទីោន ម្ ជា្ិ បត យ។ 

សសរភីាពកន ុងការៃិយាយ៖ មិនបអា បាស់ពាល ់ដាច្់ខាតែល់ បោក ហ ុន-កសន, រដាា ភិបាល

ជនអបនារ ម្ បវសន៏ ួន និង  ញ្ញា ម្ព ុាំកែន ជាមួ នឹង បវៀតណ្តម។ កតអនុញ្ញា ត ឲបលើកមក

បោសានា អាំពីកិច្ចការ បបាេះបនន ត ២០១៨ មក ស វ្ ើសេទយិត2 មហាជន បែើមបី  ញ្ច ុ េះកន ុង សតិ ពី

ភាពម្ស ច្ា ់ ននការបបាេះបនន ត សាំរា ់អាណតរិ ទ៦ី។ 

ភូមិនៃសកមមភាព៖ អាច្មានសកមមភាព ក  ម្តឹមកត ប វ្ ើកា វកិារ ឬ  ស្តងរ ់កិច្ច  អាំពី ការ

ម្ នាំងនឹង អាំបពើពុករលួ  និង ការពារសីទធិមនុសស កែលជាម្ ធាន ទ ទួបៅ រ ស់ សកមមជន

កន ុងពិភពបោក បែើមបី ម្ាន់កតច្ង់ ងាា ញថា រាជរដាា ភិបាល មានឆនទេះ បដាេះម្សា  ញ្ញា បនេះ។ 

ប ើងប ើញថា បសវា ជាអ ប រមិា បនេះ ជាការ  បម្មើ នបោបា  គណ កសកាន់អាំណ្តច្ សុទធ

សាត ជា បសវា ម្តូវប វ្ ើខានមិនបាន បម្ពាេះ បោកទាំងពីរបនេះ បានទទួលកនម្ម ពី បោក ហ ុន-

កសន រចួ្បៅបហើ ។ បម្ៅពី កនម្ម ជា អាថ៍កាំបាាំង វាមានកនម្ម កែលបគបមើលប ើញជាក់កសរង គឺ

បោក សម-រងសី ទទួលបាន អាសនៈ ជា តាំណ្តងរាស្តសរ  មិនចាំបាច្់បបាេះបនន ត កែលបោក ហ ុន-

កសន សុមចិ្តរម្ គល់ឲ ឯច្ាំ កណក បោក កកម-សុខា បានទទួលងារ ជាអនុម្ ធាន រែាសភា

បដា សារសបមេងបបាេះបនន តបអា  ពីសាំណ្តក់ តាំណ្តងរាស្តសរ  គណ កសម្ ជាជន តាម ញ្ញា

                                            
1 ភូមិននសកមមភាព=Domaine d’activité។ 
2 ប វ្ ើបវទ ិត= Sensibiliser។ 



បោក ហ ុន-កសន និង ពយូ រសិន ពីការបចទម្ កាន ់ពីតុោការ អាំពី ទប វ្ ើសកមមភាព ម្ នាំង

នឹង សនរ ិសុមរែា។ 

បតើ បមាទនភាព បោក ទាំងពីរ មានកែរឫបទ បលើនក អនររជាតិ កែលតាាំងមល នួ ជាអនកម្ ជា

្ិ បត យនិ ម ? ជា អនកែឹកនាាំ នេ ស់ាន នឹង បោក ហ ុន-កសន ? ច្រតិបថាកទ  ក  បនេះ

បហើ  កែលនាាំឲ បគ វា តនមេោ៉ា ងទ  ាំផុត ពី អនកនបោបា កមមរ បហើ មានអនកមេេះ ល់

កថមបទៀត ប ើ អនកែឹកនាាំ គណ កសម្ នាំង មាន តនមេនបោបា  ទ ក  នឹង និង មាន

ច្រតិបថាកទ  ផង ម្ កហលជាទុក បោក ហ ុន-កសន វាម្ាន់ប ើជាង បម្ពាេះែូរ កមនុសស ែូច្

ាន នឹង ហ ុន-កសន មកែឹកនាាំជាំនួស វាាម នម្ បោជន៏អវ ីបនាេះប ើ ។ ទសសនៈបនេះឯង កែល

មានបកើតប ើង បៅបពលកែល មហាបាតុកមមមហាជន ម្ នាំងនឹង លទធផលននការបបាេះបនន ត

កែលបទើ កតកនេងមកបនេះ ាម នម្ សីទធិភាព អវ ីបសាេះ។ 

បោក សម-រងសី និង កកម-សុខា និង  រវិា មួ ម្កមុតូច្ កាំពុងរស់ កន ុង អនាទ ក់មរណៈ ជួន

ម្ កហល រស់ជា បៅកកនបោបា  មានលុ ម្កងវក់ ជាសមបតរ ិបសែា ីទុច្ច រតិ ប ើាត់បច្េះបែើរ

ទទីទទ័រ3 ទនទ ឹមាន  មិនឲែួល បលើផល វូមរណៈ កែល បោក ហ ុន-កសន ាត់ម្តា ឲបែើរ, ជួន

ម្ កហល ជាអាច្ ទទួលទណឌ កមមទន់ហន ់ពីមាោទបថាកទ  រ ស់មល នួ។ កតជាអកុសលណ្តស់

សាំរា ់ ជាតិកមមរ បម្ពាេះាត់បៅមាន អនកាាំម្ទផ្កា  ម់ុម បមើលប ើញថា បសវាអ ប រមិា បនេះ ជា

សកមមភាព សបស្តងារ េះជាតិកមម រ។ សបស្តងារ េះជាតិ ក  បនេះ គឺពិត ជានាាំាន  សបស្តងារ េះ ួន តាម ញ្ញា  

សបមរច្ ហ ុន-កសន បនាេះឯង។ 

ឧ  បៅ សងាា  

២៤ មករា ២០១៥ 

                                            
3ទទីទទ័រ= En tremblant។ 


