សេវា ជា អប្បបរិមា
Service minimum

ប ើប ើងតាមបមើល សកមម ភាពនបោបា

បោក សម-រងសី និង កកម-សុខា នា ច្ចុ បនន បនេះ

ប ើងប ើញថាបោក ទ ាំងពីរ កាំពុង ប្វ ើការងារ ជាអ ប រ ិមា តម្មូវតាម អនុសាសន៏ បោក
ហុន-កសន។ បសវា បនេះ មានកម្មិតវាច្ាស់ោស់ ឥតអាច្ ាំពានបាន គឺ៖ ទីវាល ភូ មិសាស្តសរ បសរ ី
ភាពកនុងការនិោ

និង ភូ មិនៃសកមម ភាព1 កែលអនុញ្ញាតឲប្វ ើបាន។

ជាពិបសស សកមម ភាពបនេះ បោក ទ ាំងពីរ កែលជា ទីងបមាង ម្តូវកតប្វ ើជាចាំបាច្់ បែើមបី លាំអ ទូ
កញ្ច ក់ រ

នបោបា

រ ស់ បោក ហុន-កសន ឲ សហគមអនរ រជាតិ បគបមើលប ើញថា មាន

លទធ ិម្ ជា្ិ បត យ បៅម្ស ុកកមម រ។
កំ រ ិត ទីវាលភូ មិសាស្តសរ៖ អនុញ្ញាត ឲប្វ ើបាន បៅតាម

ណ្ត
រ ម្ស ុក ភូ មិនានា កតហាមដាច្់ខាត

មិនឲមានប្វ ើសកមម ភាព បៅទីម្ក ុង្ាំៗ ជាពិបសស បៅ រាជធានី ភន ាំបពញ បហើ ជាពិបសសបៅ
បទៀត គឺ បៅទីោន ម្ ជា្ិ បត យ។
សសរ ីភាពកនុងការៃិយាយ៖ មិនបអា បាស់ពាល់ ដាច្់ខាតែល់ បោក ហុន-កសន, រដាាភិបាល
ជនអបនារម្ បវសន៏ ួ ន និង

ញ្ញាម្ពកុាំ ែន ជាមួ

នឹង បវៀតណ្តម។ កតអនុញ្ញាត ឲបលើកមក

បោសានា អាំពីកិច្ចការ បបាេះបននត ២០១៨ មក ស្វ ើសេទយិត2 មហាជន បែើមបី

ញ្ចុេះកនុង សតិ ពី

ភាពម្ស ច្ា ់ ននការបបាេះបននត សាំរា ់អាណតរ ិ ទី៦។
ភូ មិនៃសកមម ភាព៖ អាច្មានសកមម ភាព ក
ម្ នាំងនឹង អាំបពើពុករលួ

ម្តឹមកត ប្វ ើកា

វ ិការ ឬ

ស្តងរ ់កិច្ច អាំពី ការ

និង ការពារសីទធិមនុសស កែលជាម្ ធាន ទ ទួ បៅ រ ស់ សកមម ជន

កនុងពិភពបោក បែើមបី ម្ាន់កតច្ង់ ងាាញថា រាជរដាាភិបាល មានឆនទ េះ បដាេះម្សា
ប ើងប ើញថា បសវា ជាអ ប រ ិមា បនេះ ជាការ

បម្មើ នបោបា

ញ្ញាបនេះ។

គណ កសកាន់អាំណ្តច្ សុទធ

សាត ជា បសវា ម្តូវប្វ ើខានមិនបាន បម្ពាេះ បោកទ ាំងពីរបនេះ បានទទួ លកនម្ម ពី បោក ហុនកសន រ ួច្បៅបហើ ។ បម្ៅពី កនម្ម ជា អាថ៍កាំបាាំង វាមានកនម្ម កែលបគបមើលប ើញជាក់កសរ ង គឺ
បោក សម-រងសី ទទួ លបាន អាសនៈ ជា តាំណ្តងរាស្តសរ មិនចាំបាច្់បបាេះបននត កែលបោក ហុនកសន សុមច្ិតរម្ គល់ឲ ឯច្ាំកណក បោក កកម-សុខា បានទទួ លងារ ជាអនុម្ ធាន រែា សភា
បដា សារសបមេ ងបបាេះបននតបអា

1
2

ភូ មិននសកមម ភាព=Domaine d’activité។
ប្វ ើបវទ ិត= Sensibiliser។

ពីសាំណ្តក់ តាំណ្តងរាស្តសរ គណ កសម្ ជាជន តាម ញ្ញា

បោក ហុន-កសន និង ពយ
ូ រសិន ពីការបចទម្ កាន់ ពីតុោការ អាំពី ទប្វ ើសកមម ភាព ម្ នាំង
នឹង សនរ ិសុមរែា ។
បតើ បមាទនភាព បោក ទ ាំងពីរ មានកែរឫបទ បលើនក អនរ រជាតិ កែលតាាំងមល ួន ជាអន កម្ ជា
្ិ បត យនិ ម ? ជា អន កែឹកនាាំ នេស់ាននឹង បោក ហុន-កសន ? ច្រ ិតបថាកទ
បហើ

កែលនាាំឲ បគ វា តនមេ ោ៉ាងទ

បនេះ

ាំផុត ពី អន កនបោបា កមម រ បហើ មានអន កមេ េះ ល់

កថមបទៀត ប ើ អន កែឹកនាាំ គណ កសម្ នាំង មាន តនមេ នបោបា
ច្រ ិតបថាកទ

ក

ទ ក

នឹង និង មាន

ផង ម្ កហលជាទុក បោក ហុន-កសន វាម្ាន់ប ើជាង បម្ពាេះែូ រ កមនុសស ែូ ច្

ាននឹង ហុន-កសន មកែឹកនាាំជាំនួស វាាមនម្ បោជន៏អវីបនាេះប ើ ។ ទសសនៈបនេះឯង កែល
មានបកើតប ើង បៅបពលកែល មហាបាតុកមម មហាជន ម្ នាំងនឹង លទធ ផលននការបបាេះបននត
កែលបទើ កតកនេ ងមកបនេះ ាមនម្ សីទធិភាព អវ ីបសាេះ។
បោក សម-រងសី និង កកម-សុខា និង
ម្ កហល រស់ជា បៅកកនបោបា

រ ិវា មួ

ម្ក ុមតូ ច្ កាំពុងរស់ កនុង អនាទក់មរណៈ ជួ ន

មានលុ ម្កងវ ក់ ជាសមបតរ ិបសែា ីទុច្ច រ ិត ប ើាត់បច្េះបែើរ

ទទីទទ័រ3 ទនទ ឹមាន មិនឲែួ ល បលើផល វូ មរណៈ កែល បោក ហុន-កសន ាត់ម្តា ឲបែើរ, ជួ ន
ម្ កហល ជាអាច្ ទទួ លទណឌកមម ទន់ហន់ ពីមាោទបថាកទ

រ ស់មល ួន។ កតជាអកុសលណ្តស់

សាំរា ់ ជាតិកមម រ បម្ពាេះាត់បៅមាន អន កាាំម្ទផ្កា ម
់ ុម បមើលប ើញថា បសវាអ ប រ ិមា បនេះ ជា
សកមម ភាព សបស្តងារេះជាតិកមម រ។ សបស្តងារេះជាតិ ក
សបមរ ច្ ហុន-កសន បនាេះឯង។
ឧ

បៅ សងាា

២៤ មករា ២០១៥

ទទីទទ័រ= En tremblant។
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បនេះ គឺពិត ជានាាំាន សបស្តងារេះ ួ ន តាម ញ្ញា

