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សេវសាធារណៈ ឬសេវកមមសាធារណៈ1 ដែលភាសាអង់សលលេសៅថា “Public Service or Public 

Utilities” ឬ ជាភាសាបារាំងសៅថា “Le Service Public” ររូវបានសរបើរបាេ់ និងអនុវរថយ៉ា ងទូលាំទូលយ 
សៅកបុងរបសទេអភិវឌ្ណន៍ តាំងពើេរវរសរទ៍ើ១៩ មកសមលេះ ។ សេវសាធារណៈ មានសររើនរបសភទ និងររូវបាន 
កាំណរ់និយមន័យសផសងៗពើគ្នប សៅតមរបសទេនើមយួៗ រេបជាមយួនឹងការដរបរបួលននសពលសវល និង
ទើកដនលងរបេ់វ។ ការវវិរថននរបវរថិសាស្តេថរបេ់របសទេនើមយួៗ លឺផារភាជ ប់សៅនឹងេកមមភាពជាសររើនននការ 
បសរមើរបសយជន៍ទូសៅរបេ់េងគម ែូរជា េកមមភាពសេែឌកិរច េងគមកិរច និងវបផធម៌។ េកមមភាពទាំងសនេះ 
ភាលសររើនររូវបានបាំសពញសោយរែឌផ្ទធ ល់ដរមឋង សរកាយមកសទើបសលស ើញមានសាទ ប័នមិនដមនរែឌររូវបាន 
អនុញ្ញដ រឲ្យបាំសពញសេវទាំងស េះដែរ ប៉ាុដនថេទិរសៅសរកាមការររួរពិនិរយរបេ់រែឌ។ សទេះជាយ៉ា ងណាកឋើ 
សលសៅមានការពិបាកកបុងការកាំណរ់ឲ្យបានរាេ់លេ់ ថាសេវរបសភទណាខ្លេះជាសេវសាធារណៈ សររេះថា 
សេវសាធារណៈ ដរបរបួលសៅតមររមូវការ និងការវវិរថរបេ់េងគម ស ើយរែឌររូវមានការពវកិរចកបុងការផឋល់
ជូនរបជាពលរែឌរបេ់ខ្លួននូវសេវទាំងស េះជាចាំបារ់។ 

ែូរសនេះ សែើមផើងាយរេួលកបុងការកាំណរ់អាំពើសេវសាធារណៈឲ្យបានរាេ់លេ់ រាំណុរធាំៗរាំននួ២ 
នឹងររូវសលើកយកមកេិកា លឺ (១) េញ្ញដ ណននសេវសាធារណៈ ដែលរមួមាន៖ និយមន័យ រររិលកខណៈ 
និងរាំណារ់ថាប ក់ននសេវសាធារណៈ និង(២) របបលរិយុរថកបុងការបសងកើរ និងការផឋល់សេវសាធារណៈ។ 
១. សញ្ញា ណសសវាសាធារណៈ 

ក. និយមន័យននសេវសាធារណៈ 
សេវសាធារណៈ ររូវបានកាំណរ់និយមន័យជាសររើនសៅតមរបភពសផសងៗគ្នប ។ ខាងសរកាមសនេះ ជា

ការរេង់នូវរបភព៣ ដែលបងាា ញពើនិយមន័យននសេវសាធារណៈ ដែលមានលកខណៈរបហាក់របដ លគ្នប ។ 
របភពទើ១៖  
តមសល ទាំព័រ Wikipedia បានកាំណរ់និយមន័យសេវសាធារណៈថា ជាសេវដែលររូវផឋល់ជូន

របជាពលរែឌសោយរែឌផ្ទធ ល់2 ឬតមរយៈការផឋល់ រិញ្ដបផទនឲ្យវេ័ិយឯកជនជាអបកផឋល់ជាំនេួ។ មានន័យថា 
សេវចាំបារ់មួយរាំនួនលរួដរររូវបានបសងកើរស ើង និងផឋល់ឲ្យរបជាពលរែឌអារសរបើរបាេ់បានរលប់ៗគ្នប  សោយ
មិនលិរពើករមិររាំណូល ឬសាទ នភាពរលួសាររបេ់ពកួគ្នរ់។ សេវសាធារណៈកបុងន័យសនេះ រមួមាន៖ ការអប់រ ាំ 
ការការររបរសិាទ ន អលគើេនើ េុខាភិបាល ការអនុវរថរាប់ េនថិេុខ្ និងេណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈ 
សេវែឹកញ្ជូ ន ការផគរ់ផគង់ទឹក នរបេនើយ ៍និងទូរលម លមន៍ ការរលប់រលងេាំរ៉ាម សេវការររជារិ ។ល។ 

 
                                                           
1 Chan-Sangvar Theng, Le Service Public au Cambodge, 2007, p. 193៖ នើរិនិពនន បានសរបើរកយ “សេវសាធារណៈ” ។ 
សោយដ ក អនុរកឹរយេឋើពើការអនុវរថរាប់រលប់រលងរែឌបាល ុាំ/េងាក រ់ បានសរបើរកយ “សេវកមមសាធារណៈ”។ អបករាប់ និងលទនិ-
លរិយុរថយល់ស ើញថា រកយទាំងពើរសនេះមានន័យែូរគ្នប ។   

2
 េាំសៅសលើវេ័ិយសាធារណៈ ដែលអារជារែឌ ភាប ក់ងាររែឌ ឬនើរិបុលគលសាធាណៈ។ 

ទី១៖ សសវាសាធារណៈ  
សរើអបកកាំណរ់សេវសាធារណៈយ៉ា ងែូរសមឋរ? (How would you define public service?) 
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របភពទើ២៖ 
តមបណឍិ រ សាយ បូរ ើ បានបញ្ញជ ក់ថា សេវសាធារណៈមានន័យ៣យ៉ា ង3៖ 
(១) សេវសាធារណៈ លឺជាអងគការ ដែលមានបុលគលិក ភាប ក់ងារសធវើការ និងមសធោបាយេរមាប់បសរមើ 

របសយជន៍សាធារណៈ។ រែឌ និងេមូ ភាពវមិជឈការ អារបសងកើរសេវសាធារណៈបានសោយខ្លួនឯង។ 
សនេះសលសៅថាការឲ្យនិយមន័យតមលកខណៈ “អងគការ” ដែលភាលសររើនេាំសៅសៅសលើ “រកេួង” ឬ “មនធើរ
របេ់រកេួង” ននអងគការរែឌ និងអងគការវមិជឈការ។ 

(២) សេវសាធារណៈ លឺជាេកមមភាពបសរមើផលរបសយជន៍ទូសៅរបេ់រែឌ។ េកមមភាពសនេះ ជួនកាល
រែឌកាន់កាប់សោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ (សលសៅថា “រោឌ ករ”) ជួនកាលរែឌរបលល់ឲ្យឯកជនកាន់កាប់  ប៉ាុដនថេទិរ
សរកាមការររួរពិនិរយរបេ់រែឌ (សលសៅថា "េមផទនសេវសាធារណៈ”)។ សនេះជាការឲ្យនិយមន័យតម
ខ្លឹមសារននកមមវរទុ។  

(៣) សេវសាធារណៈ លឺជាអរទន័យេាំខាន់មួយនននើរិរែឌបាល ដែលេាំសៅសៅសលើេកមមភាពរបេ់រែឌ 
សៅកបុងរបបលរិយុរថពិសេេ ឬរបបលរិយុរថបែិបផញ្ដរថិពើនើរិរមួ។ សនេះ ជាការឲ្យនិយមន័យតមលកខណៈ 
លរិយុរថ (រាប់)។ 

របភពទើ៣៖ 
រាំសរេះកមពុជាវញិ តមសគ្នលនសយបាយេឋើពើការផឋល់សេវសាធារណៈ បានកាំណរ់អាំពើនិយមន័យនន 

សេវសាធារណៈ ថា៖ “រល់េកមមភាពទាំងឡាយ ដែលសធវើស ើងសោយសាទ ប័នមានេមរទកិរច និងសាទ ប័ន 
ទទលួេមរទកិរច កបុងសគ្នលសៅបសរមើផលរបសយជន៍សាធារណៈ លឺជាសេវសាធារណៈ”។ 

“សាទ ប័នមានេមរទកិរច” សៅកបុងន័យសនេះ លឺេាំសៅែល់សាទ ប័នរែឌ ឬភាប ក់ងាររែឌ ឬអាជាញ ធររលប់លាំោប់
ថាប ក់ទាំងអេ់របេ់រែឌ ដែលបាំសពញការងារតមដែនេមរទកិរចរបេ់ខ្លួន។ 

“សាទ ប័នទទលួេមរទកិរច” សៅកបុងន័យសនេះ លឺេាំសៅែល់ដផបកឯកជន និងេងគមេុើវលិដែលទទលួបាន 
េិទនិ និងភារកិរចពើរែឌ ស ើយដែលេទិរសៅសរកាមការរលប់រលង ររួរពិនិរយរបេ់រែឌ ឬភាប ក់ងាររែឌ។ ការរលប់រលង 
ការររួរពិនិរយរបេ់រែឌ ឬភាប ក់ងាររែឌសៅសលើដផបកឯកជន និងេងគមេុើវលិដែលរែឌបានរបលល់េិទនិអាំណារឲ្យ 
ររូវសធវើស ើងដផែកសលើលកខខ្ណឍ ែូរមានដរងកបុងសេរកឋើេសរមរ កិរចរពមសរពៀង ឬកិរចេនោដែលបានរបលល់ 
ភារកិរចកបុងរងវង់ដែនេមរទកិរចមយួរាេ់លេ់ និងពិនិរយសៅសលើេកមមភាពការងារ លទនផលដែលេសរមរ
បាន សគ្នលសៅសៅអ លរ និងផលប៉ាេះរល់សផសងៗជាយថាស រុ ដែលអារសកើរមានរាំសរេះេងគមជារិ។ 

ខ្. រររិលកខណៈននសេវសាធារណៈ 
តមនិយមន័យខាងសលើបងាា ញឲ្យស ើញថា មានរររិលកខណៈ ឬរាំណុរវនិិរឆ័យ រាំននួ៣ ដែលអារ

េមាគ ល់ ឬកាំណរ់បានថាសេវមយួជាសេវសាធារណៈ។  
(១) េកមមភាពបសរមើរបសយជន៍ទូសៅ4៖ េាំសៅសៅសលើេកមមភាពទាំងឡាយណាដែលសធវើស ើងសែើមផើ 

ជារបសយជន៍ទូសៅ អនុញ្ញដ រឲ្យសាធារណៈជនអារសរបើរបាេ់បានសោយសេរ ើ សោយសេមើភាព និងែូរៗគ្នប  
សោយមិនេរមាប់ដរបសរមើឲ្យផលរបសយជន៍របេ់បុលគលណាមាប ក់ រកុមណាមួយ ឬដផបកណាមយួននេងគម
                                                           
3
 សាយ បូរ ើ, នើរិរែឌបាលទូសៅ, បលូេសាំ  ូទឹេ សបាេះពុមពសលើកទើ៣, ភបាំសពញ, ឆ្ប ាំ២០០២, ទាំព័រទើ៤០៣។ 

4
 ផលរបសយជន៍ទូសៅ ផលរបសយជន៍រមួ និងផលរបសយជន៍សាធារណៈ លឺមានន័យែូរគ្នប ។ 
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ស េះសទ។ សែើមផើពិនិរយថា េកមមភាពមយួបសរមើផលរបសយជន៍ទូសៅ ឬសទ លឺសលររូវសមើលសលើររមូវការននសេវ
ស េះសៅតមសពលសវល និងទើកដនលង រពមទាំងភាពេមាមារររវងផលរបសយជន៍ និងផលប៉ាេះរល់របេ់វ។ 

(២) បាំសពញសោយ ឬសរកាមការរររួពិនិរយរបេ់បុលគលសាធារណៈ៖ េាំសៅសៅសលើេកមមភាព
ដែលបាំសពញសោយសាទ ប័នមានេមរទកិរច ឬសាទ ប័នទទលួេមរទកិរចសរកាមការររួរពិនិរយរបេ់រែឌ ឬភាប ក់ងាររែឌ 
(េូមសមើលនិយមន័យខាងសលើ)។ និយយឲ្យខ្លើ សលររូវែឹងថា សរើអបកណាជាអបកបាំសពញសេវសាធារណៈ? 
រសមលើយ លឺអបកណាក៏បានដែរសទេះជារែឌ ឬឯកជនកឋើ ឲ្យដរមានការអនុញ្ញដ រសោយរាប់ ដែលសលសៅថា សាទ ប័ន
មានេមរទកិរច និងសាទ ប័នទទលួេមរទកិរច។ ករណើ ឯកជនទទលួេមរទកិរចផឋល់សេវសាធារណៈអវើមួយ 
ចាំបារ់ររូវមានការររួរពិនិរយសោយរែឌ ស ើយមានការពវកិរចជាប់រាំណងនឹងបុលគលសាធារណៈ តមរយៈ
កិរចេនោរាេ់លេ់េឋើពើការផឋល់សេវ ទាំងសពលសវលផឋល់សេវ និងរនមលសរបើរបាេ់សេវ ។ 

(៣) េទរិសៅសរកាមរបបលរិយុរថពិសេេ ៖ មានន័យថា េកមមភាពសេវសាធារណៈ ររូវរបរពឹរថសៅ
សរកាមវធិានលរិយុរថពិសេេ ោរ់សោយដ កពើវធិានរមួ ឬនើរិឯកជន ។ វធិានសនេះ េាំសៅសលើនើរិរែឌបាល ឬ
នើរិសាធារណៈេរមាប់រលប់រលងរែឌ សាទ ប័ន និងេកមមភាពសាធារណៈ។ ប៉ាុដនថមិនមានន័យថា រលប់េកមមភាព
សេវសាធារណៈេទិរសៅសរកាមដរវធិានលរិយុរថពិសេេមយួប៉ាុសណាត េះស េះសទសររេះសេវសាធារណៈមួយរាំនួន
មិនររឹមដរអនុសលមតមវធិានលរិយុរថពិសេេប៉ាុសណាត េះសទ ប៉ាុដនថបានសរបើរបាេ់វធិាននននើរិរមួេរមាប់ការ
សរៀបរាំ និងការរបរពឹរថសៅរបេ់ខ្លួន ជាពិសេេសេវសាធារណៈដែលមានលកខណៈសេែឌកិរច។ 

ែូរសនេះ សេវទាំងឡាយណាដែលបាំសពញបាននូវលកខខ្ណឍ ទាំង៣ខាងសលើ សទើបសៅថា “សេវ-
សាធារណៈ” ។ មានន័យថា “សេវសាធារណៈ លឺជាេកមមភាពទាំងឡាយណាដែលសធវើស ើងកបុ ងសគ្នលសៅ 
បសរមើផលរបសយជន៍ទូសៅ សទេះេកមមភាពស េះបាំសពញសោយរែឌ ភាប ក់ងាររែឌ អាជាញ ធរ ឬបុលគលសាធារណៈ 
ឬបាំសពញសោយឯកជន ឬអងគការេងគមេុើវលិកឋើ ប៉ាុដនថររូវេទិរសៅសរកាមការររួរពិនិរយរបេ់រែឌ ឬភាប ក់ងាររែឌ 
និងររូវអនុវរថតមវធិានលរិយុរថពិសេេ ឬនើរិសាធារណៈ” ។ 

ល. ការចរ់ថាប ក់សេវសាធារណៈ 
សលអារសធវើរាំណារ់ថាប ក់សេវសាធារណៈតម ២រសបៀប លឺ រសបៀបទើ១៖ សលដរកជាសេវសាធារណៈ

រែឌបាល និងសេវសាធារណៈសេែឌកិរច និងរសបៀបទើ២៖ សលដរកជាសេវសាធារណៈថាប ក់ជារិ និងសេវ
សាធារណៈមូលោឌ ន។ 

រសបៀបទើ១៖ សេវសាធារណៈរែឌបាល និងសេវសាធារណៈសេែឌកិរច 
 សេវសាធារណៈរែឌបាល សេវសាធារណៈសេែឌកិរច 
កមមវរទុននសេវ មិនដេវងរករបាក់រាំសណញ ដេវងរករបាក់រាំសណញ 
ធនធានេរមាប់ 
ែាំសណើ រការសេវ 

ធនធាន មសធោបាយ បុលគលិក និង
 រិញ្ដវរទុរបេ់រែឌ 

ធនធាន មសធោបាយ បុលគលិក និង
 រិញ្ដវរទុរបេ់ឯកជន 

ដបបបទនន 
ការសរៀបរាំសេវ 

ររ េមព័ននរលប់រលង ការសរៀបរាំ និង 
ការរបរពឹរថសៅ សធវើស ើងតមដបប 
ដផនរបេ់រែឌ 

ររ េមព័ននរលប់រលង ការសរៀបរាំ និង 
ការរបរពឹរថសៅ សធវើស ើងតមដបប 
ដផនរបេ់រកុម  ុនឯកជន 
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រសបៀបទើ២៖ សេវសាធារណៈថាប ក់ជារិ និងសេវសាធារណៈមូលោឌ ន 
សេវសាធារណៈថាប ក់ជារិ ជាទូសៅេាំសៅសៅសលើសេវទាំងឡាយណាដែលមានដរងសៅកបុងរែឌធមមនុញ្ដ 

សររេះជាសេវររមូវការចាំបារ់របេ់របជាពលរែឌ និងេងគមជារិ។ សេវទាំងស េះ មានែូរជា សេវការររ
ជារិ សេវអប់រ ាំ សេវេុខាភិបាល សេវយុរថិធម៌ ។ល។ ជាក់ដេឋង រែឌធមមនុញ្ដននរពេះរជាណាររកកមពុជា ឆ្ប ាំ 
១៩៩៣ បានកាំណរ់ពើសេវសាធារណៈថាប ក់ជារិ សៅកបុងជាំពូកទើ៣ និយយអាំពើេិទនិ និងករណើ កិរចរបេ់ 
របជាពលរែឌដខ្មរ ជាំពូកទើ៥ និយយអាំពើសេែឌកិរច និងជាំពូកទើ៦ និយយអាំពើអប់រ ាំ វបផធម៌ និងេងគមកិរច។ 

សេវសាធារណៈមូលោឌ ន ជាទូសៅេាំសៅសៅសលើសេវទាំងឡាយណាដែលមានដរងកបុងរាប់ េឋើពើ
ការរលប់រលងរែឌបាលថាប ក់សរកាមជារិ។ ជាក់ដេឋងេរមាប់កមពុជា សេវរបសភទសនេះ មានកាំណរ់សៅកបុង 
រាប់េឋើពើការរលប់រលងរែឌបាលរជធានើ សខ្រថ រកុង រេុក ខ្ណឍ  និងរាប់េឋើពើការរលប់រលងរែឌបាល ុាំ េងាក រ់ 
ែូរជា សេវ មសធោបាយ េមាា រៈ និងស ោឌ ររ េមព័ននសាធារណៈជាមូលោឌ ន ការអភិវឌ្ណមូលោឌ ន 
អ ម័យ ផ្ទេុកភាព និងេុខុ្មាលភាពរបេ់របជាពលរែឌ ការធា រកាេនថិេុខ្ េណាឋ ប់ធាប ប់ 
និងរសបៀបសរៀបរយសាធារណៈ។ល។ 

សបើតមសគ្នលនសយបាយេឋើពើការផឋល់សេវសាធារណៈរបេ់កមពុជា សេវសាធារណៈ ររូវបានដបងដរក
ជា ៧រសងាក មធាំៗ ស េះលឺ រសងាក មសេវរក់ព័នននឹងអធិបសរយយភាពរែឌ រសងាក មសេវរក់ព័នននឹងដផបកេនថិេុខ្ 
េណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈ និងេុវរទិភាពេងគម រសងាក មសេវរក់ព័នននឹងយុរថិធម៌ និងអាជាញ កណាឋ ល 
រសងាក មសេវរក់ព័នននឹងការសលើកកមពេ់កិរចការរណិជជកមម េ រគ្នេធុនរូរ និងមធយម បរសិាទ នវនិិសយល 
និងការរូលរមួដផបកឯកជនកបុងការកសាង និងការដែទាំស ោឌ ររ េមព័នន រសងាក មសេវេងគមកិរច វបផធម៌ និង
កិរចការ រ ើ រសងាក មសេវរក់ព័នននឹងការអភិវឌ្ណស ោឌ ររ េមព័នន និងរសងាក មសេវរក់ព័នននឹងការរបមូល
រាំណូល ការសធវើវចិរណកមមរាំណាយ និងការសបើកផឋល់។ 
២. របបគតិយតុត 

ក. ការបសងកើរ 
(១) សេវសាធារណៈថាប ក់ជារិ៖ ចាំបារ់ររូវដរបសងកើរស ើងសោយរែឌធមមនុញ្ដ និងរាប់ ពើសររេះ 

សពលបសងកើរសេវសាធារណៈ លឺររូវរាំណាយែវកិា ដែលែវកិាទាំងអេ់សនេះ បានពើការរបមូលពននពើរបជា-
ពលរែឌ។ ែូរសនេះ កបុងការបសងកើរសេវសាធារណៈដែលររូវចយែវកិារែឌ លឺររូវដរមានការសពញរិរថពើរបជា-
ពលរែឌ តមរយៈរែឌេភា មានន័យថា មានដរសាទ ប័ននើរិបផញ្ដរថិសទ ដែលមានេិទនិបសងកើរសេវសាធារណៈ។ 
ែូរសនេះ សេវសាធារណៈ (សរៅពើសេវដែលមានកាំណរ់កបុងរែឌធមមនុញ្ដ) ចាំបារ់ររូវបសងកើរសោយរាប់។  

(២) សេវសាធារណៈមូលោឌ ន៖ េាំសៅសៅសលើសេវសៅថាប ក់សរកាមជារិមិនដមនសេវសាធារណៈ 
ជាមូលោឌ នសទ។ សេវសាធារណៈជាមូលោឌ ន លឺេាំសៅសៅសលើផលូវ សាព ន ការអប់រ ាំ េុខាភិបាល អលគើេនើ ទឹក 
សភលើង ។ល។ ប៉ាុដនថសៅទើសនេះ លឺេិកាពើសេវសាធារណៈមូលោឌ ន ដែលមានលកខណៈ៣យ៉ា ងែូរខាងសរកាម៖ 

- ការពវកិរចបសងកើរ៖ េាំសៅសៅសលើសេវដែលរែឌ (ពិសេេអាជាញ ធរមូលោឌ ន) ចាំបារ់ររូវដរផឋល់
ជូនរបជាពលរែឌ។ តមរាប់សៅកមពុជា ពុាំមានបញ្ញជ ក់ពើសេវសាធារណៈមូលោឌ នដែលរែឌបាល
ថាប ក់សរកាមជារិមានការពវកិរចររូវដរបសងកើរ និងផឋល់ជូនរបជាពលរែឌឲ្យបានរាេ់លេ់សទ   
សរៅពើសេវរកាេនថិេុខ្ េណាឋ ប់ធាប ប់ និងរសបៀបសរៀបរយសាធារណៈ ការជាំរុញកិរចអភិវឌ្ណន៍
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សេែឌកិរច េងគមកិរច និងសលើកកមពេ់ជើវភាពរេ់សៅរបេ់របជាពលរែឌ ជាសែើម លឺេុទនដរមាន
លកខណៈមិនរាេ់លេ់ សររេះមានភាពទូលាំទូលយសពក។ សបើពិនិរយសៅសលើសេវសាធារណៈ
មូលោឌ នសៅអឺរ ៉ាុប លឺសលមានកាំណរ់ជាក់លក់ ែូរជា  ុាំ/េងាក រ់មានភារកិរចសរៀបរាំឲ្យមានសេវ
សាធារណៈរបមូលេាំរ៉ាម ទើកដនលងចក់េាំរម សរៀបរាំឲ្យមានទើេងប់េុខ្ (ទើកប់សខាម រ) មណឍ ល
កុមារ និងទរក។ រែឌបាលថាប ក់រេុក មានភារកិរចបសងកើរ សរៀបរាំ និងរលប់រលងសាលបឋមេិកា 
រែឌបាលថាប ក់សខ្រថ/រាំបន់ មានភារកិរចបសងកើរ សរៀបរាំ និងរលប់រលងអនុវទិោល័យ និងវទិោល័យ 
រ ើឯរែឌបាលថាប ក់ជារិ (រកេួងអប់រ ាំ) មានភារកិរចបសងកើរ សរៀបរាំ និងរលប់រលងឧរឋមេិកា។  

- សេវដែលរាប់ហាមបសងកើរ៖ េាំសៅសៅសលើសេវដែលរាប់ហាមឃារ់មិនឲ្យអាជាញ ធរមូលោឌ ន 
បសងកើរ ឬចរ់ដរងជាោរ់ខារ។ ករណើ សនេះរាប់សៅកមពុជាបានកាំណរ់រាេ់លេ់ ែូរជា សេវ
ទក់ទងនឹងវេ័ិយការររជារិ វេ័ិយការទូរ វេ័ិយនរពស ើ វេ័ិយរូបិយវរទុ។ ការរបរពឹរថផធុយ
ពើបញ្ដរថិទាំងសនេះ លឺជាការខុ្េរាប់។  

- សេវដែលអារបសងកើរសោយសេរ ើ៖ េាំសៅសៅសលើរបសភទសេវដែលរាប់អនុញ្ញដ រឲ្យអាជាញ ធរ
មូលោឌ ន បសងកើរ ចរ់ដរង និងផឋល់ជូនរបជាពលរែឌសៅកបុងមូលោឌ នរបេ់ខ្លួន។ រាប់សៅកមពុជា
សបើកទូលយឲ្យរែឌបាលថាប ក់សរកាមជារិ បសងកើរសេវសាធារណៈសៅមូលោឌ នរបេ់ខ្លួនសោយសេរ ើ 
បដនទមពើសលើសេវការពវកិរចដែលរែឌររមូវឲ្យបសងកើរ និងសរៅពើសេវដែលរាប់បានហាមឃារ់ 
ែូរបានបញ្ញជ ក់ខាងសលើ។ ការបសងកើរសេវសាធារណៈមូលោឌ នរបសភទសនេះ ររូវេសរមរសោយ
ែើការបេ់រកុមរបឹកសរែឌបាលថាប ក់សរកាមជារិនើមយួៗ។  

ខ្. ការផឋល់សេវសាធារណៈ៖ មសធោបាយជាេកលដែលសលបានសរបើកបុងការផឋល់សេវសាធារណៈ 
មាន៣ ែូរខាងសរកាម៖ 

(១) ការផឋល់សោយបុលគលសាធារណៈផ្ទធ ល់៖ ជាការផឋល់សេវសាធារណៈសោយសរបើរបាេ់បុលគលិក 
ធនធាន មសធោបាយ និងែវកិារបេ់រែឌ។ ការផឋល់ដបបសនេះ សៅថា “រោឌ ករ” ភាលសររើនសលដរងអនុវរថរាំសរេះ 
សេវអធិបសរយយភាពរបេ់រែឌ។ 

(២) របរិភូកមមឲ្យបុលគលសាធារណៈ៖ រែឌបានផឋល់េមរទកិរចសៅឲ្យរលឹេះសាទ នជាំ ញជាអបកផឋល់សេវ 
ជាំនេួ ដែលសលអារសៅបានថា ជាការសធវើវមិជឈការបសរចកសទេ។ បុលគលសាធារណៈសៅទើសនេះ េាំសៅសៅសលើ 
រលឹេះសាទ នសាធារណៈរែឌបាល និងេ រគ្នេសាធារណៈ5។ 

(៣) ការសធវើរបរិភូកមមឲ្យបុលគលឯកជន៖ សេវសាធារណៈទាំងឡាយណាសរៅពើសេវអធិបសរយយ
ភាពរបេ់រែឌ លឺអារសធវើរបរិភូកមមឲ្យឯកជនបាន។ ប៉ាុដនថសេវអធិបសរយយ អារមិនែូរគ្នប ពើរបសទេមយួ 
សៅរបសទេមយួសទៀរ ស ើយវមានលកខណៈរិរសៅៗេរមាប់របសទេអភិវឌ្ណន៍។ ការសធវើរបរិភូកមមឲ្យបុលគល
ឯកជន ចាំបារ់ររូវមាន វធិាន និងទរមង់ននរបរិភូកមមរាេ់លេ់ តមរូបភាពជាេមផទនសេវសាធារណៈ6 
                                                           
5
 សមើលរពេះរជរកឹរយសលខ្ នេ/រករ/១២៩៧.៩១ រុេះនែងទើ៣១ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ១៩៩៧ េឋើពើលកខនថិកៈននរលឹេះសាទ នសាធារណៈរែឌបាល និង
រពេះរជរកមសលខ្ ជេ/រកម/០៦៩៦.០៣ រុេះនែងទើ១៦ ដខ្មិែុ  ឆ្ប ាំ១៩៩៦ របកាេឲ្យសរបើរាប់េឋើពើលកខនថិកៈទូសៅននេ -
រគ្នេសាធារណៈ។ 

6
 រាប់េឋើពើេមផទន (នេ.រកម.១០០៧.០២៧ រុេះនែងទើ១៩ ដខ្រុល ឆ្ប ាំ២០០៧) 
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របវេ់សេវសាធារណៈ ឬអាររ ូរែល់ការសធវើឯកជនភាវូបនើយកមម (ែូរជា ករណើ ននការសធវើឯកជនភាវូប
នើយកមមសលើវេ័ិយអប់រ ាំ)។ 

រាំសរេះកមពុជា បាន និងកាំពុងអនុវរថយនថការរាំនួន៩ កបុងការផឋល់សេវសាធារណៈជូនរបជាពលរែឌ។ 
យនថការទាំង៩សនេះ រមួមាន៖ (១) ការដកលមែកិរចែាំសណើ រការការងារននការផឋល់សេវ (២) យនថការររកសរញ
រូលដរមយួ (៣) វេិ មជឈការសេវសាធារណៈ (៤) វមិជឈការសេវសាធារណៈ (៥) រលឹេះសាទ ន
សាធារណៈរែឌបាល (៦) េ រគ្នេសាធារណៈ (៧) កិរចេនោ (៨) ភាប ក់ងាររបរិបរថិការពិសេេ និង
(៩) ឯកជនភាវូបនើយកមម។ 

ល. “រាប់” របេ់សេវសាធារណៈ៖ េាំសៅែល់សគ្នលការណ៍របេ់សេវសាធារណៈរលប់របសភទ       
ទាំងសេវដែលបសងកើរសោយរែឌធមមនុញ្ដ និងសោយរាប់។ សេវសាធារណៈទាំងសនេះ ររូវមានសគ្នលការណ៍៣ 
ែូរខាងសរកាម៖ 

(១) និរនថរភាព៖ រលប់សេវសាធារណៈទាំងអេ់ ររូវផឋល់ឲ្យសោយជាប់ជានិរច (Continue) និង 
សទៀរសពលសវល (punctual)។ សគ្នលការណ៍និរនថរភាពសនេះ មានលកខខ្ណឍ រឹងរងឹបាំផុរ (១០០%) េរមាប់
សេវមយួរាំននួែូរជា សេវការររជារិ សេវការររេណាឋ ប់ធាប ប់សាធារណៈ សេវេុខាភិបាល (សពទយ) 
លឺេុទនដរមិនអារខ្កខានបាន។  

(២) េមភាព៖ អបកសរបើរបាេ់សេវសាធារណៈទាំងអេ់ររូវទទលួេិទនិ និងការពវកិរចសេមើៗគ្នប
រាំសរេះមុខ្សេវសាធារណៈ។ អបកផឋល់សេវសាធារណៈ ររូវផឋល់សោយសេមើភាព អពោរកឹរយ យុរថិធម៌ 
មិនសរ ើេសអើងរាំសរេះជារិសាេន៍ ឬបុលគលណាមយួស ើយ “សៅថាេិទនិទទលួបានសេវេរមាប់អបកសរបើរបាេ់” 
ស ើយអបកទទលួសេវអារបង់នែលសេវតមការកាំណរ់របេ់រាប់ “សៅថាការពវកិរចរាំសរេះមុខ្សេវ”។ ប៉ាុដនថ
សគ្នលការណ៍សនេះមានអញ្ដររកមម សររេះេមភាពខ្លេះអារបណាឋ លឲ្យមានវេិមភាព ឧទ រណ៍ ការកាំណរ់នែល
ឆ្លងទូកែ ែូរគ្នប រវងអបកឆ្លងការ់ជារបចាំ (េិេស និងរលូបសរងៀនដែលឆ្លងទូកសៅសរៀន និងបសរងៀនសៅសររើយ
មាខ ងសទៀរ) និងអបកឆ្លងការ់មឋងមយួកាល។ ែូរសនេះ សទើបមានអញ្ដររកមមកបុងការកាំណរ់ឲ្យមានវេិមភាព 
តមនើរោនុកូល “វេិមភាពដបបសនេះ លឺជាការសរ ើេសអើងសោយវជិជមាន”។ ជាក់ដេឋង ការកាំណរ់រនមលសផសងគ្នប
េរមាប់អបកឆ្លងទូកែរល់នែង និងអបកឆ្លងមឋងមយួកាល ការកាំណរ់រនមលរូលទេស សផសងគ្នប រវងជនបរសទេ 
និងជនជារិដខ្មរ ។ល។ 

(៣) បរវិរថភាព៖ េាំសៅសៅសលើការវវិរថ ការេរមបេរមួលឲ្យររូវសៅនឹងបរបិទជាក់ដេឋង។ 
មានន័យថា សេវសាធារណៈររូវដរវវិរថសៅតមសាទ នភាពជាក់ដេឋង។ ែូរសនេះ សេវសាធារណៈ អារររូវ
បានបឋូរ ឬលប់សចលដរមឋង ជាក់ដេឋងកមមវធិើេិកា សេវទូកែ (ប៉ាេះរល់ែល់ជើវរិអបកររ់ទូកែ) ជាសែើម។ 
៣. សន្និដ្ឋា ន្ 

តមការបងាា ញខាងសលើ សយើងអារកាំណរ់និយមន័យ និងរររិលកខណៈននសេវសាធារណៈថា
ជាេកមមភាពទាំងឡាយណាដែលសធវើស ើងកបុ ងសគ្នលសៅបសរមើផលរបសយជន៍ទូសៅ សទេះេកមមភាពស េះ
បាំសពញសោយរែឌ ភាប ក់ងាររែឌ អាជាញ ធរ ឬបុលគលសាធារណៈ ឬបាំសពញសោយឯកជន ឬអងគការេងគមេុើវលិកឋើ 
ប៉ាុដនថររូវេទិរសៅសរកាមការររួរពិនិរយរបេ់រែឌ ឬភាប ក់ងាររែឌ និងររូវអនុវរថតមវធិានលរិយុរថបែិបផញ្ដរថិពើ
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នើរិរមួ ។ សេវសាធារណៈអារររូវបានដបងដរកជាសេវសាធារណៈថាប ក់ជារិ និងសេវសាធារណៈមូលោឌ ន 
ឬដបងដរកជាសេវសាធារណៈរែឌបាល និងសេវសាធារណៈសេែឌកិរច។  

សេវសាធារណៈ ររូវបសងកើរស ើងសោយរែឌធមមនុញ្ដ រាប់ ឬអារររូវបានបសងកើរស ើងសោយែើការបេ់
រកុមរបឹកាថាប ក់សរកាមជារិេរមាប់របសទេអភិវឌ្ណន៍ ឬរបសទេដែលមានរបជាធិបសរយយរងឹមាាំ។ សនេះសៅថា
របបលរិយរថននការបសងកើរសេវសាធារណៈ។ សេវសាធារណៈ ររូវបានផឋល់ជូនរបជាពលរែឌតមរយៈយនថការ 
រាំននួ៣លឺ ការផឋល់សោយរែឌផ្ទធ ល់ ការសធវើរបរិភូកមមឲ្យសៅបុលគលសាធារណៈ និងការសធវើរបរិភូកមមឲ្យសៅបុលគល
ឯកជន។ មោ៉ាងសទៀរ សគ្នលការណ៍ននការផឋល់សេវសាធារណៈ ររូវមានលកខណៈនិរនថរភាព េមភាព និង
បរវិរថភាព។ 

ជាលាំនិរផ្ទធ ល់ខ្លួន សេវសាធារណៈ ជាសេវ ឬេកមមភាពទាំងឡាយណាដែលរបជាជនសៅកបុងេងគម
មយួររូវការជាចាំបារ់ ស ើយេងគមស េះររូវដរបសងកើរ និងផឋល់សេវទាំងស េះជូនរបជាជនរបេ់ខ្លួន សទេះតម
មសធោបាយអវើក៏សោយ (សោយវេ័ិយសាធារណៈ ឯកជន ឬអងគការេងគមេុើវលិកឋើ) ឲ្យដរធា បានថា សេវ
ទាំងស េះររូវបានផឋល់ជូនរបជាជនពិររបាកែ របកបសោយរបេិទនភាព និងរបេិទនផល។ មានន័យថា 
សេវសាធារណៈមិនេុទនដរែូរគ្នប ពើកដនលងមួយសៅទើកដនលងមយួ ឬពើរបសទេមួយសៅរបសទេមយួសទៀរស ើយ 
ស ើយវអារនឹងដរបរបួលសៅតមសពលសវល ដែលជាការវវិរថននររមូវការជាក់ដេឋងរបេ់មនុេសសៅតម
ទើកដនលងនើមួយៗ។ ដរសទេះជាយ៉ា ងសនេះកឋើ សលអារសាគ ល់ពើសេវែូរគ្នប មយួរាំននួដែលររូវបានចរ់ទុកថាជា
សេវសាធារណៈ រមួមាន សេវអធិបសរយយភាព សេវេនថិេុខ្ េណាឋ ប់ធាប ប់ និងរសបៀបសរៀបរយសាធារណៈ 
សេវការររជារិ សេវអប់រ ាំ សេវេុខាភិបាល សេវអលគើេនើ សេវទឹកសាែ រ សេវកិរចការររបរសិាទ ន 
និងធនធានធមមជារិ ។ 
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ការផឋល់សេវសាធារណៈសោយវេ័ិយឯកជនដែលទទលួមូលនិធិសាធារណៈ លឺជាដផបកមយួននឯកជន 
ភាវូបនើយកមម ពើសររេះឯកជនភាវូបនើយកមមេាំសៅសៅសលើវធិើ និងរសបៀបជាសររើនននការផឋល់េមរទកិរចឲ្យឯកជន 
ដែលរមួមាន ការសធវើកិរចេនោសរៅននសេវ ការសធវើេមផទនសេវ ការរបវេ់សេវ ការឧបរទមាធន ភាពជានែលូ
រវងវេ័ិយសាធារណៈ និងឯកជន ការផឋល់សេវរមួគ្នប  និងរលបែណឋ ប់រ ូរែល់ការលក់រទពយេកមម
សាធារណៈឲ្យសៅវេ័ិយឯកជន។ ប៉ាុដនថេរមាប់សគ្នលបាំណងសៅទើសនេះ រកយ “ឯកជនភាវបូនើយកមម” លឺេាំសៅ
ដរសៅសលើេកមមភាព និងការផឋល់សេវសាធារណៈសោយវេ័ិយឯកជនដែលទទលួមូលនិធិសាធារណៈ។ 
រាំដណកឯ រកយ “សេវ” ដែលនឹងសរបើជាបនថប ធ ប់សនេះ លឺសផ្ទឋ រដរសៅសលើសេវសាធារណៈប៉ាុសណាត េះ សោយមិន
រប់បញ្ចូ លសេវឯកជនស េះសទ។ ការេិកាបញ្ញា សៅទើសនេះររង់ថា៖ របេិនសបើសេវររូវបានផឋល់សោយឯកជន 
(ការសធវើឯកជនភាវូបនើយកមម) សរើនឹងមានផលប៉ាេះរល់យ៉ា ងែូរសមឋរសៅសលើវេ័ិយសាធារណៈ? សរើការសធវើ
ឯកជនភាវូបនើយកមមសនេះ នឹងផឋល់ករមិររបេិទនភាពកបុងមា៉ា រកូសេែឌកិរចយ៉ា ងសម៉ារ? ែូរសនេះ រវងសេវដែល
ផឋល់សោយវេ័ិយសាធារណៈ និងវេ័ិយឯកជន សរើមួយណាលែរបសេើរជាង? 
១. មូលសេតុនន្ការផ្ដលស់ទិធិឲ្យឯកជន្ជាអ្នកផ្ដលស់សវា 

រ ូរមកែល់បរចុបផនបសនេះ  មានេសមលងគ្នាំរទ និងេសមលងជាំទេ់យ៉ា ងសររើនសែើរទនធឹមគ្នប  ទក់ទងសៅនឹង
ការសធវើឯកជនភាវូបនើយកមម។ ប៉ាុដនថ មានទ ាើករណ៍ដែលេាំអាងសលើបទពិសសាធន៍មយួរាំនួន បានបងាា ញ ថាសរើ
សេវដែលផឋល់សោយវេ័ិយសាធារណៈ ឬឯកជន ដែលមានរបេិទនភាពជាង? មុននឹងរូលែល់ការដវកដញក 
ពើផលប៉ាេះរល់ននការផឋល់សេវសោយឯកជន សៅសលើវេ័ិយសាធារណៈ ខ្ញុ ាំេូមបងាា ញនូវការេាំអាងមយួរាំនួន 
ដែលចាំបារ់ររមូវឲ្យរកុម  ុនឯកជនជាអបកផឋល់សេវ (ការសធវើឯកជនភាវូបនើយកមមសេវសាធារណៈ) ស េះលឺ៖ 

(១) បសងកើនភាពទន់ភលន់េរមាប់របេិទនភាពននការផឋល់សេវ ដែលជាលទនផលទទលួបានពើការការ់
បនទយនូវការយិធិបសរយយ និងនើរិវធិើេមុលសាម ញ  ។ 

(២) ការ់បនទយរាំណាយនែលសែើម ដែលជាលទនផលននការសធវើឲ្យរបសេើរស ើងនូវរបេិទនភាព ពិសេេសៅ 
សពលដែលមានែាំសណើ រការរបករួរបដជងពិររបាកែ និងសសាម េះររង់ ជាមួយនឹងការបសងកើរឲ្យមាន
លកខណៈវនិិរឆ័យលុណផល (performance) រាេ់លេ់។ 

 

សលើេពើសនេះសៅសទៀរ មូលស រុដែលជរមុញឲ្យវេ័ិយសាធារណៈេសរមររិរថផឋល់េិទនិឲ្យឯកជនជាអបក
ផឋល់សេវជាំនេួខ្លួនដបបសនេះ លឺសោយសារ (១) ភាពសទមនេសរបេ់អបកសរបើរបាេ់សេវជាមយួនឹងការបាំសពញ
ការងារ ឬេកមមភាពរបេ់វេ័ិយសាធារណៈ និង(២) សររ កបុងការផឋល់េិទនិអាំណារសៅឲ្យអនថរការ ើដែលជា
អបកផឋល់សេវ (Hatry and Durman 1985)។  

ទី២៖ ការផ្ដលស់សវាសាធារណៈសដ្ឋយវិសយ័ឯកជន្  
របេិនសបើវេ័ិយឯកជនផឋល់សេវសាធារណៈ សោយសរបើមូលនិធិសាធារណៈ សរើមានបរច័យអវើសៅសលើ

វេ័ិយសាធារណៈ និងករមិររបេិទនភាពកបុងមា៉ា រកូសេែឌកិរច? (If private sector firms provide public 

services, funded by public money, what effect does this have on?) 

public sector and the level of efficiency in the macro economy? 
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២. ផ្លប ៉ះពាលស់ៅសលើវិសយ័សាធារណៈ  
ជាេរោនុម័រ រល់ការេសរមររិរថនើមួយៗដរងមានលុណេមផរថិ និងលុណវបិរថិ ដែលទមទរឲ្យអបក 

េសរមររិរថ ជាពិសេេអបកបសងកើរសគ្នលនសយបាយរបេ់រែឌ ររូវពិនិរយ ពិចរណា និងែលឹងដែលងឲ្យបានរលប់
រជុងសរជាយនូវផលប៉ាេះរល់ដែលអារសកើរសរញពើសេរកឋើេសរមររិរថស េះ។ ែូរគ្នប ដែរ រាំសរេះការសធវើឯកជន
ភាវូបនើយកមម (ឬ ការេសរមររិរថផឋល់េិទនិឲ្យឯកជនជាអបកផឋល់សេវ) ពិរជាមានផលប៉ាេះរល់ទាំងវជិជមាន 
និងអវជិជមានសៅសលើវេ័ិយសាធារណៈ។ 

ក. ផលប៉ាេះរល់វជិជមានសៅសលើវេ័ិយសាធារណៈ 
សគ្នលសៅរមផងននការសធវើឯកជនភាវូបនើយកមម លឺសែើមផើបសងកើនរបេិទនភាពននការផឋល់សេវ កបុងការបសរមើ

របជាជន និងេងគមជារិឲ្យបានកាន់ដរលែរបសេើរស ើង។ ឯកជនភាវូបនើយកមម ជានិ ប ការពិភពសលក 
ពិសេេកបុងេម័យេកលភាវូបនើយកមម ដែលយល់ស ើញថា កបុងសេែឌកិរចទើផារ រោឌ ភិបាលលរួសធវើេកមមភាព
ឲ្យកាន់ដររិរ សោយទុកឲ្យឯកជន ជាអបកសធវើេកមមភាពឲ្យបានសររើន សទើបជាការរបសេើរេរមាប់សេែឌកិរចសៅ
កបុងរបសទេស េះ។ ការផឋល់េិទនិឲ្យឯកជនជាអបកផឋល់សេវដបបសនេះ ជាការបសងកើរឲ្យមានជសរមើេជាសររើន
េរមាប់អបកសរបើរបាេ់សេវ ដែលពកួគ្នរ់អារសរជើេសរ ើេអបកផឋល់សេវណាដែលខ្លួនសពញរិរថ និងករមិរសេវ
ដែលពកួគ្នរ់ររូវការ និងមានលទនភាពសរបើរបាេ់។ ម៉ាោងសទៀរ សេវដែលផឋល់ជូនសោយឯកជន អារនឹងមាន
លុណភាពលែរបសេើរជាងសេវដែលផឋល់ជូនសោយវេ័ិយសាធារណៈ។  

រាំសរេះវេ័ិយសាធារណៈ ឯកជនភាវូបនើយកមម បានផឋល់នូវផលជាវជិជមាន មួយរាំននួែូរខាងសរកាម7៖  
(១) វេ័ិយសាធារណៈទទលួបាននូវជាំ ញពិសេេដែលឯកជនបាន ាំមកជាមយួ ែូរជា ការងារ

រលប់រលងដបបធុរកិរច ការរលប់រលងទើផារ ឥរយិបទននការផឋល់សេវ ការសធវើបែិេណាឌ រកិរច 
ការសរបើរបាេ់ធនធានឲ្យអេ់លទនភាព ។ល។ 

(២) វេ័ិយសាធារណៈ ទទលួបាននូវបុលគលិកអដណឋ រ (ជាំនេួ) េរមាប់បាំសពញការងារកបុងរយៈសពល
ខ្លើសៅតមលសរមាងននការផឋល់សេវនើមយួៗ សោយមិនចាំបារ់សរជើេសរ ើេបុលគលិកសោយខ្លួនឯង 
និងមិនចាំបារ់រាំណាយែវកិាេរមាប់ការបណឋុ េះបណាឋ ល។ មសធោបាយសនេះ បានជយួយ៉ា ងសររើន
េរមាប់របសទេរបកាន់យករបព័ននអាជើព ពើសររេះរបព័ននដបបសនេះរបេិនសបើមិនសធវើឯកជនភាវូប 
នើយកមមសទ បុលគលិកដែលររូវបានសរជើេសរ ើេនឹងររូវរកាការងារឲ្យពកួគ្នរ់រ ូរ សទេះជាការងារ 
ស េះររូវការពកួគ្នរ់េរមាប់ដរកបុងរយៈសពលណាមយួក៏សោយ ក៏រែឌររូវដរធា បនថការងារជូន 
ពកួគ្នរ់រ ូរែល់រូលនិវរថន៍ (ករណើ គ្នម នកាំ ុេធងន់ធងរណាមយួសកើរស ើង)។ 

(៣) ឯកជនភាវូបនើយកមម ជយួការ់បនទយការរាំណាយសាធារណៈ ពើសររេះសេវទាំងស េះររូវបាន
ផឋល់ឲ្យឯកជនជាអបកបាំសពញ ែូរសនេះ រែឌ ឬវេ័ិយសាធារណៈមិនចាំបារ់រាំណាយែវកិាេរមាប់ 
ការបសងកើរអងគភាព បុលគលិក េមាា រៈការយិល័យ េមាា រៈបសរចកសទេ មសធោបាយ អាគ្នរ ទឹក 
សភលើង និងធនធានចាំបារ់មួយរាំនួនសទៀរេរមាប់បសងកើរសេវ។ 

(៤) ឯកជនភាវូបនើយកមម ជួយេរមួលការងារែល់វេ័ិយសាធារណៈឲ្យធូររសាល ការ់បនទយភាព   
កកេធេះ និងការយរឺយ៉ា វមួយរាំនួន។ 

                                                           
7
 Allen, et al, The Private Sector in State Service Delivery, Washington, D.C. The Urban Institute Press, 1989 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



រ ៀបចំរោយ៖ ជបួ ឋិតឋឋរឫទ្ធ ិ ទំព ័ទី 10 
 

(៥) វេ័ិយឯកជន ជយួផឋល់នូវសេវដែលអារសឆ្លើយរបសៅនឹងររមូវការរបេ់របជាពលរែឌ និងេងគម 
ដែលសៅផុរពើនែ ឬសលើេពើេមរទភាពរបេ់រោឌ ភិបាល/វេ័ិយសាធារណៈ។ 

ខ្. ផលប៉ាេះរល់អវជិជមានសៅសលើវេ័ិយសាធារណៈ 
កងវល់រមផងដែលជាំទេ់សៅនឹងការសធវើឯកជនភាវូបនើយកមម (ឬការផឋល់េិទនិឲ្យវេ័ិយឯកជនជាអបក

ផឋល់សេវ) លឺជាប់ទក់ទងជាេាំខាន់សៅនឹងលុណភាពននសេវ និងការប៉ាេះរល់សៅសលើការងារសៅកបុងវេ័ិយ 
សាធារណៈ។ កបុងន័យសនេះ ការរពួយបារមាររង់ថា វេ័ិយឯកជនមានសគ្នលសៅកបុងការដេវងរករបាក់រាំសណញ 
ដែលអារជាមូលស រុសធវើឲ្យឯកជនការ់បនទយនូវសេវមយួរាំនួន ដែលខ្លួនយល់ថាមិនអារទទលួបានរបាក់
រាំសណញពើការផឋល់សេវស េះ ។ មោ៉ាងសទៀរ ការផឋល់សេវសោយឯកជន អារនឹងលសមែៀងសៅរកដរអរិែិជន 
ដែលងាយរេួលកបុងការផឋល់សេវជូន និងអរិែិជនដែលផឋល់លទនភាពកបុងការទទលួបានសជាលជ័យេរមាប់
រកុម  ុនរបេ់ខ្លួនដរប៉ាុសណាត េះ។ រាំដណកឯ កងវល់អាំពើការបារ់បង់ការងាររបេ់វេ័ិយសាធារណៈ លឺសកើរសរញ
ពើបុលគលិកសាធារណៈ និងេ ភាពរាំណាងឲ្យបុលគលិកសាធារណៈទាំងស េះ។ ជាការពិរ ការងារដែលបាន
បារ់បង់ពើវេ័ិយសាធារណៈសោយសារការសផធរឲ្យឯកជនជាអបកសធវើ អារនឹងររូវបានទទលួឲ្យបាំសពញការងារ
សោយវេ័ិយឯកជនដែលជាភាលើកិរចេនោស េះ ឬអារនឹងររូវសផធរឲ្យសៅសធវើការជាមយួភាប ក់ងារសាធារណៈ 
សផសងៗសទៀរ។ ប៉ាុដនថ រាំននួការងារដែលទទលួបានែមើសនេះ មានរាំននួររឹមដរពើ ៨០% សៅ ៩០% ប៉ាុសណាត េះ 
មានន័យថា រាំននួពើ១០% សៅ ២០% សទៀរ ររូវបារ់បង់ការងារជាសាទ ពរដរមឋង8។ 

ខាងសរកាមសនេះ9 ជាផលប៉ាេះរល់អវជិជមានសៅសលើវេ័ិយសាធារណៈ ដែលសកើរសរញពើការសធវើឯកជន
ភាវូបនើយកមម (ឬការផឋល់េិទនិឲ្យរកុម  ុនឯកជនជាអបកផឋល់សេវ)៖ 

(១) សធវើឲ្យបារ់បង់ការងាររបេ់បុលគលិកសាធារណៈ 
(២) ការសធវើអនុបផទន ឬលេះបង់ការទទលួខុ្េររូវរបេ់វេ័ិយសាធារណៈសលើមូលនិធិសាធារណៈ 

ឲ្យសៅវេ័ិយឯកជន អារជាការលាំរមកាំដ ងែល់លណសនយយភាពសារសពើពនន ពើសររេះធុរកិរច
ឯកជនមិនដមនជាការសធវើអាជើវកមមដែលជាវភិាជមូលនិធិសាធារណៈស ើយ 

(៣) សធវើឲ្យទន់សខ្ាយនូវេមរទភាពរបេ់េ លមន៍កបុងការការររផលរបសយជន៍េមូ ភាព និងសធវើ
ឲ្យមានការធាល ក់រុេះនូវការរូលរមួរបេ់របជាពលរែឌកបុងវេ័ិយសាធារណៈ ក៏ែូរជាកបុងរោឌ ភិបាល 

(៤) ផឋល់លទនភាពខ្ពេ់កបុងការបាំភាន់ ឬសធវើកិរចការអេុរររិ 
(៥) មានជសមាល េះអរទរបសយជន៍ ទក់ទងនឹង រិញ្ដវរទុ  
(៦) លាំរមកាំដ ងែល់ការេមាង រ់ននព័រ៌មានឯកជន 
(៧) បសងកើនការប៉ាុនប៉ាងកបុងការការ់បនទយលុណភាពននសេវ សោយសារការការ់បនទយរាំណាយនែលសែើម 

កបុងសគ្នលបាំណងបសងកើនរបាក់រាំសណញឲ្យបានខ្ពេ់។ 
៣. ផ្លប ៉ះពាលស់ៅសលើកម្មិតម្បសទិធភាពកនងុម ម្កូសសដ្ាកិច្ច 

ែូរគ្នប ដែរ ឯកជនភាវូបនើយកមម ក៏ ាំមកនូវលុណេមផរថិ និងលុណវបិរថិរាំសរេះករមិររបេិទនភាពសៅកបុង
មា៉ា រកូសេែឌកិរចផងដែរ។ ែូរសនេះ សរើឯកជនភាវូបនើយកមម ផឋល់ផលប៉ាេះរល់សៅសលើករមិររបេិទនភាពកបុងមា៉ា រកូ
សេែឌកិរចយ៉ា ងែូរសមឋរ? 
                                                           
8
 A report by the National Commission for Employment Policy (1989) 

9
 Source: Adapted from materials prepared by the AFL-CIO, Public Employee Department  
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ក. ផលប៉ាេះរល់វជិជមានសៅសលើករមិររបេទិនភាពកបុងមា៉ា រកសូេែឌកិរច 
ការសធវើឯកជនភាវូបនើយកមម ឬការផឋល់េិទនិឲ្យឯកជនជាអបកផឋល់សេវ លឺជាយនថការមយួននការផឋល់ 

សេវសាធារណៈ ដែលបសងកើរឲ្យមានការរបករួរបដជងសៅកបុងទើផារ និងជរមុញឲ្យមានករមិររបេិទនភាព 
កាន់ខ្ពេ់កបុងសេែឌកិរចទើផាររបេ់របសទេ ពើសររេះការរបករួរបដជង ជាមូលោឌ នរលឹេះននភាពសជាលជ័យសៅកបុង 
របវរថិននការសធវើឯកជនភាវូបនើយកមមរបេ់របសទេរបកាន់យករបបសេែឌកិរចទើផារ។ យ៉ា ងណាមិញ ការសធវើ
ឯកជនភាវូបនើយកមមននសេវសាធារណៈសនេះ ពឹងដផែកទាំងរេុងសៅសលើការរបកួររបដជងសោយេុរររិ និង
សសាម េះររង់ ដែលទមទរឲ្យរែឌមានេមរទភាពកបុងការបសងកើរបទបផញ្ដរថិឲ្យបានរលប់រគ្នន់ និងពរងឹងការអនុវរថ
របេ់ឯកជនឲ្យបានែិរែល់តមរយៈការពិនិរយតមោន និងការវយរនមល សោយរបុងរបយរ័បរបកបសោយ
ការទទលួខុ្េររូវខ្ពេ់។ ដបបសនេះ សេវសាធារណៈដែលររូវបានសធវើឯកជនភាវូបនើយកមម នឹងមានលុណភាព
លែជាង សេវដែលផឋល់សោយរែឌផ្ទធ ល់ ស ើយ ការ់បនទយបាននូវការយិធិបសរយយ និងនើរិវធិើេមុលសាម ញ      
   ដែលជាមូលោឌ នសធវើឲ្យអរិែិជនមានការសពញរិរថកបុងការសរបើរបាេ់សេវដែលផឋល់ជូនសោយឯកជន។ 
ស រុសនេះ សេវទាំងស េះនឹងមានែាំសណើ រការលែសៅកបុងទើផារ សររេះទទលួបានការគ្នាំរទពើរបជាពលរែឌ និងអបក
សរបើរបាេ់ទាំងឡាយ។ មានន័យថា វេ័ិយឯកជនកាន់ដរមានទឹករិរថកបុងការផឋល់សេវ និងសធវើឲ្យកាន់ដរលែ
របសេើរស ើងនូវសេវរបេ់ខ្លួន។ វេ័ិយឯកជនមានការរ ើកែុេះោលខាល ាំង នឹង ាំឲ្យមានការរបករួរបដជងទាំង
ដផបកលុណភាព និងរនមល។ ែូរសនេះ សលអារនិយយបានថា វេ័ិយឯកជនដែលជាកាលមា៉ា េុើនននកាំសណើ ន
សេែឌកិរចរបេ់របសទេដែលរបកាន់យករបបទើផារ នឹងមានឥទនិពលែល់ករមិររបេិទនភាពកបុងមា៉ា រកូសេែឌកិរច 
ទាំងដផបក លុណភាព រនមល និងសពលសវល ជាពិសេេករមិរផលិរភាពននទាំនិញ និងសេវ ដែលបសងកើរ និងផឋល់
ជូនសោយឯកជន នឹងមានការសកើនស ើងកាន់ដរខ្ពេ់។ របការសនេះ សធវើឲ្យផលិរផលកបុងរេុកេរុប (ផេេ) 
របេ់របសទេក៏កាន់ដរសកើនស ើងខ្ពេ់ដែរ។  

ខ្. ផលប៉ាេះរល់អវជិជមានសៅសលើករមិររបេទិនភាពកបុងមា៉ា រកសូេែឌកិរច 
ទនធឺមនឹងសនេះ សទេះបើជាសេវដែលផឋល់ជូនសោយឯកជន ហាក់ែូរជាមានលុណភាពលែជាងសេវដែល

ផឋល់ជូនសោយវេ័ិយសាធារណៈក៏ពិរដមន ប៉ាុដនថរនមលរបេ់វក៏អារខ្ពេ់ជាងសៅតមស េះដែរ។ មានន័យថា  
វមានទាំ ក់ទាំនងយ៉ា ងជិរេបិទរវងលុណភាព និងរនមលននសេវ។ េាំខាន់ជាងសនេះសៅសទៀរ ឯកជនភាវូប- 
នើយកមម អារបសងកើរឲ្យមានអាំសពើននការរបកួររបដជងមិនសសាម េះររង់ សោយសារមូលស រុននការដេវងរករបាក់
រាំសណញរបេ់វេ័ិយឯកជន ដែលផធុយពើសគ្នលសៅរបេ់វេ័ិយសាធារណៈ។ អាំសពើននការរបករួរបដជងមិន
សសាម េះររង់ដែលអារបងកឲ្យសកើរមានសោយឯកជន មានែូរជា៖  

(១) ការបសងកើរឲ្យមានការភ័នថររ ាំតមមសធោបាយណាមយួ ជាមួយេ រគ្នេ ជាមយួទាំនិញ ឬ
ជាមយួេកមមភាពឧេា កមម រណិជជកមម ឬសេវកមមននលូរបករួរបដជង 

(២) ការសរលអេះអាងមិនររឹមររូវកបុងរណិជជកមម ដែលសធវើឲ្យខូ្រសករ ថ ិ៍ស ម្ េះ េ រគ្នេ ទាំនិញ ឬ
េកមមភាពឧេា កមម រណិជជកមម ឬសេវកមមននលូរបករួរបដជង 

(៣) ការបញ្ញជ ក់ ឬការសរលអេះអាងដែលបានសរបើរបាេ់សៅកបុងរណិជជកមម ស ើយដែលអារសធវើឲ្យ
សាធារណៈជនភ័នថររ ាំ អាំពើរបសភទ ែាំសណើ រការផលិរ លកខណៈ ភាពេមរេបេរមាប់សគ្នល
បាំណងរបេ់សល ឬបរមិាណននទាំនិញ។ 
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ទសងវើខាងសលើសនេះ លឺជាផលប៉ាេះរល់អវជិជមានសៅសលើករមិររបេិទនភាពកបុងមា៉ា រកូសេែឌកិរចដែលអារបងក
ស ើងសោយអាំសពើននការរបកួររបដជងមិនសសាម េះររង់របេ់វេ័ិយឯកជន។ សលើេពើសនេះសៅសទៀរ ឯកជនភាវូប-
នើយកមម អារផឋល់លទនភាពខ្ពេ់កបុងការបាំភាន់ ឬសធវើកិរចការអេុរររិ   បងកឲ្យមានជសមាល េះផលរបសយជន៍ 
ទក់ទងនឹង រិញ្ដវរទុ លាំរមកាំដ ងែល់ការេមាង រ់ននព័រ៌មានឯកជន និងបសងកើនការប៉ាុនប៉ាងកបុងការការ់បនទយ
លុណភាពននសេវ សោយសារការការ់បនទយរាំណាយនែលសែើម កបុងសគ្នលបាំណងននបសងកើនរបាក់រាំសណញ 
ឲ្យបានខ្ពេ់។ 
៤. សសវាដដ្លផ្ដលជ់ូន្សដ្ឋយវិសយ័សាធារណៈ ន្ិងឯកជន្ 

សរើសេវដែលផឋល់ជូនសោយវេ័ិយសាធារណៈ ឬឯកជន ដែលមានរបេិទនភាពជាង? តមការពិភាកា
ខាងសលើបងាា ញឲ្យស ើញថា មានស រុផលសរៀងៗខ្លួនទក់ទងសៅនឹងការគ្នាំរទ និងការជាំទេ់រាំសរេះការសធវើ
ឯកជនភាវូបនើយកមម។ តមពិរ វេ័ិយនើមយួៗ (ឯកជន និងសាធារណៈ) មានរាំណុរខាល ាំង និងសខ្ាយ 
សរៀងៗខ្លួន ស ើយសលក៏មិនអារនិយយបានថាការផឋល់សេវសាធារណៈសោយឯកជនមានលកខណៈលែរបសេើរ 
ឬ អារកក់ជាងវេ័ិយសាធារណៈស ើយ។ មានន័យថា “ឯកជនសធវើសរឿងមយួរាំននួបានលែរបសេើរជាងរែឌ ប៉ាុដនថរែឌ
សធវើសរឿងមយួរាំនួនសផសងសទៀរបានលែរបសេើរជាងឯកជន”។ វេ័ិយសាធារណៈ សធវើបានលែរបសេើរជាងឯកជន
េរមាប់កិរចការមួយរាំនួន ែូរជា ការរលប់រលងសគ្នលនសយបាយ ការងារបញ្ដរថិកមម ការធា េមធម៌ ការទប់
សាក រ់ការជួញែូរខុ្េរាប់ និងការរបរពឹរថបទឧរកិែឌ   ការធា និរនថរភាព និងេទិរភាពននសេវ និងការ
ធា កមាល ាំងសាមលគើកបុងេងគម។ ជាមយួគ្នប សនេះ ឯកជន សធវើបានលែរបសេើរជាងវេ័ិយសាធារណៈ រាំសរេះកិរចការ
មយួរាំនួនសផសងសទៀរ ជាអាទិ៍ កិរចការទក់ទងនឹងសេែឌកិរច (ការកសាងស ោឌ ររ េមព័នន ការែឹកជញ្ជូ ន 
កាំពង់ដផ ...) បសរចកវទិោ ការរមលង ឬែករេង់បទពិសសាធន៍សជាលជ័យ   ការេរមបតមការផ្ទល េ់បឋូរយ៉ា ង
សលឿនរ ័េននមជឈោឌ នជុាំវញិ ក៏ែូរជាការដរបរបួលនននិ ប ការរបេ់ពិភពសលក ។ល។ 

ែូរសនេះ សលមិនអារនិយយបានភាល មថា ការផឋល់សេវសោយឯកជនមានរបេិទនភាពខ្ពេ់ ឬទបជាង
វេ័ិយសាធារណៈស េះសទ សររេះវអារេ័យសៅតមរបសភទននសេវដែលផារភាជ ប់ជាមយួនឹងរាំណុរខាល ាំង និង 
រាំណុរសខ្ាយរបេ់វេ័ិយនើមយួៗ។ ជាពិសេេ ភាពសជាលជ័យននការផឋល់សេវ លឺ សផ្ទឋ រជាេាំខាន់សៅសលើការ
អនុវរថ ដែលទមទរឲ្យមានការរលប់រលង ការពិនិរយ តមោន និងការវយរនមលឲ្យបានររឹមររូវ និង
រាេ់លេ់។ 
៥. សន្និដ្ឋា ន្ 

ដផែកសលើការបករសាយខាងសលើ បងាា ញឲ្យស ើញថា ឯកជនភាវូបនើយកមមអារសធវើប៉ាេះរល់ែល់ការងារសៅ
សៅកបុងវេ័ិយសាធារណៈ សធវើឲ្យទន់សខ្ាយននេមរទភាពរបេ់េ លមន៍កបុងការការររផលរបសយជន៍ 
េមូ ភាព ការ់បនទយការរូលរមួរបេ់របជាជនសៅកបុងវេ័ិយសាធារណៈ ការ់បនទយលណសនយយភាព
សារសពើពនន រប មនឹងការបារ់បង់និរនថរភាពននសេវ និងលុណភាពននសេវអារធាល ក់រុេះសោយសារឯកជនរង់ 
ទទលួបានរបាក់រាំសណញខ្ពេ់ស ើយររូវការ់បនទយរាំណាយសលើនែលសែើម។ ជាមួយគ្នប សនេះ ឯកជនភាវូបនើយកមម 
ផឋល់ផលវជិជមានជាសររើន ែល់សេែឌកិរចេងគម ែូរជា ការរជុញឲ្យមានការរបកួររបដជង ការការ់បនទយបាននូវ
ការយិធិបសរយយ និងនើរិវធិើេមុលសាម ញ   ការទទួលបាននូវសេវដែលមានលុណភាពខ្ពេ់ និងរនមលេមរមយ
ដែលអារទទួលយកបានសៅតមការរបកួររបដជងកបុងទើផារ រពមទាំងសពលសវលននការទទលួបានសេវសលឿន

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



រ ៀបចំរោយ៖ ជបួ ឋិតឋឋរឫទ្ធ ិ ទំព ័ទី 13 

 

រ ័េ។ លកខណៈដបបសនេះ លឺទទលួបាននូវការសពញរិរថ និងការគ្នាំរទជាខាល ាំងពើអបកសរបើរបាេ់សេវ ដែលជាការ
ជរមុញសលើកទឹករិរថឲ្យវេ័ិយឯកជនកាន់ដររ ើកែុេះោល និងសធវើឲ្យករមិររបេិទនភាពសៅកបុងមា៉ា រកូសេែឌកិរចរបេ់
របសទេកាន់ដរលែរបសេើរស ើង។ 

ែូរសនេះ ដផែកសលើការរសាវរជាវដែលសរបៀបសធៀបរបេទិនភាពននសេវដែលផឋល់សោយវេ័ិយសាធារណៈ 
និងឯកជន សលអារេនបិោឌ នបានថា៖ 

(១) គ្នម នទ ាើករណ៍ដបបពិសសាធន៍ណាមយួបងាា ញថា សេវដែលផឋល់សោយភាលើកិរចេនោឯកជន 
មិនមានេមរទភាពរលប់រគ្នន់កបុងការផឋល់សេវឲ្យបានលែរបសេើរសពញសលញស េះសទ 

(២) មានទ ាើករណ៍ដែលទញសរញពើការេិការសាវរជាវមយួរាំននួ បានបងាា ញថា លុណភាពនន
សេវសៅកបុងរបព័ននផឋល់សេវឯកជនមានលកខណៈលែរបសេើរជាងរបព័ននសាធារណៈ ប៉ាុដនថវមាន
ទាំ ក់ទាំនងយ៉ា ងជិរេបិទជាមយួនឹងរបេិទនភាពនននែលរាំណាយ។ សទេះជាយ៉ា ងណា លទនផលជា
សររើនបានបងាា ញថា អបកសរបើរបាេ់សេវមានការសពញរិរថលសមែៀងសៅខាងវេ័ិយឯកជនសររើនជាង 

(៣) សៅសពលដែលសេវសាធារណៈររូវបានផឋល់ឲ្យឯកជន ស េះនឹងមានការការ់បនទយរាំនួនបុលគលិក 
សាធារណៈ ប៉ាុដនថមិនមានការការ់បនទយការងារ ឬរាំននួបុលគលិកទាំងអេ់ស េះសទ 

(៤) តមបទពិសសាធន៍កនលងមក សលស ើញមានទាំងភាពសជាលជ័យ ទាំងបរជ័យ សៅកបុងវេ័ិយទាំងពើរ 
(ឯកជន និងសាធារណៈ) មានន័យថា គ្នម នលាំរូណាមយួដែលលែរបសេើរ ឬមានរបេិទនភាព 
ជាងលាំរូណាមយួស ើយ លឺវអារេ័យសៅសលើការអនុវរថដែលររូវផារភាជ ប់ជាមយួនឹងលណសនយយ
ភាពននលទនផល លកខណៈវនិិរឆ័យននលុណផល និងសគ្នលបាំណងសាធារណៈ រាេ់លេ់។ 

 

ជារមួ ឯកជនភាវូបនើយកមម ឬការផឋល់េិទនិឲ្យរកុម  ុនឯកជនជាអបកផឋល់សេវ  ាំមកនូវលុណេមផរថិ
ននការរបកួររបដជង និងភាពទន់ភលន់កបុងការផឋល់សេវសាធារណៈ ដែលសធវើឲ្យរបេិទនភាពននការផឋល់សេវកាន់
ដរខ្ពេ់ កាន់ដរសឆ្លើយរបសៅនឹងររមូវការរបេ់អរិែិជន និងសលើកទឹករិរថឲ្យមានការបសងកើរែមើ។ ផធុយសៅវញិ 
េរមាប់វេ័ិយសាធារណៈ របដ លជាពិបាកនឹងេសរមរបានកបុងការបាំសពញការងារជាលុណេមផរថិខាងសលើ
ឲ្យែូរជាវេ័ិយឯកជន សោយសារការោក់ករមិរននការជលួបុលគលិកសាធារណៈ និងបញ្ញា ែវកិាដែលទក់ទង
សៅនឹងការរាំណាយ។ ទនធឹមនឹងសនេះ ឯកជនភាវូបនើយកមម ក៏ជបួបញ្ញា ខាងហានើភ័យផងដែរ និងទមទរឲ្យ
មានការរលប់រលងសោយរបុងរបយរ័បពើភាប ក់ងារសាធារណៈ។ បញ្ញា ររង់ថា កិរចេនោននការផឋល់េិទនិឲ្យឯកជន
ខ្វេះការឆ្លុេះបញ្ញច ាំងពើលណសនយយភាព និងលកខណៈវនិិរឆ័យននលុណផល ស ើយរបេិទនភាពននកិរចេនោ លឺ
អារេ័យសៅសលើការអនុវរថកិរចេនោដែលររមូវឲ្យមានការពិនិរយតមោនជាបនថប ធ ប់។ ែូរសនេះ សែើមផើ
េសរមរឲ្យបាននូវអរទរបសយជន៍របកបសោយេកាឋ នុពលននឯកជនភាវូបនើយកមម ភាប ក់ងារសាធារណៈររូវ
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