
 
 

គោលការណ៍ណណនាំទាកទ់ងនងឹគេគោគឆ្លងកូវដី-១៩1   
ស្តីព ី

ការការពារអ្នកណដលកាំពុងរស់្គៅគោយោា នផ្ទះស្ណេែង 
គោកស្សី្ ឡឡីានី ហ្វា ហ្វ 

អ្នកោយការណ៍ពិគស្ស្ ស្តីពីសិ្ទធមិានលាំគៅឋានស្េរេយ 
បានគ្ាើបច្ចុបែននភាព ថ្ងៃទី២៨ ណែគេសា ឆ្ន ាំ២០២០  

 
លាំគៅឋាន បានកាល យជាទីកណនលងការការពារជរួេុែស្បឆ្ាំងនឹងគេគោគកូរ  ូណា គ ើយលាំគៅឋានកប៏ាន
កាល យជាសាា នភាពសាល បរ់ស់្កានណ់ែខ្ល ាំងគឡើង។ 
 
រោា ភបិាលគៅទូទាាំងសាកលគោក បានគស្បើគោលនគោបាយ “គៅផ្ទះ” “ោកែ់លួនគៅោច្ណ់ែឯង”  
“រកាគមាល ែពីោន ” និង “ោងស្មាា ែថ្ដរបស់្អ្នក” គដើេែគី្ាើឲ្យនិនន ការថ្នការរកីោលោលគេគោគងយ
ចុ្ះទាប និងគដើេែកីាែប់នាយអ្ស្ាឆ្លងថ្នគេគោគកូរ  ូណា។ គោលនគោបាយទាាំងគនះ ស្ែូវបានកាំណែ់
គឡើងគោយស្នាែថ់ា េនុស្សស្គបរ់ូប មានផ្ទះស្ណេែងណដលមានគស្វាអ្នេយ័ស្គបស់្ោន។់ ប ុណនតវាេនិ
ណេនជាករណី ស្ស្មាបស់្បជាជន ៨០០ោននក ់ ឬស្បហ្វកស់្បណ លគនះ ណដលកាំពុងរស់្គៅគោយ
ោា នផ្ទះស្ណេែងកនុងស្កលគោកគនះគទ។ គលើស្ពីគនះគទៀែ ស្បជាជនណដលមានហ្វនិភយ័ែពស់្ណផ្នក
សុ្ែភាព កជ៏ួបស្បទះបញ្ហា ស្បឈេណផ្នកសុ្ែភាពណដលេនិមានលកខណៈស្មាមាស្ែ និង     អ្ស្ាែពស់្
ថ្នជាំងឺផ្លូវដគងាើេ ណដលជស្េុញឲ្យពកួគគកានណ់ែងាយស្បឈេឆ្លងគេគោគគនះ និងគេគោគងាីៗ។ 
 
គៅច្ាំគពាះេុែថ្នការរកីោលោលថ្នគេគោគឆ្លងគនះ កងាះខ្ែការទទលួបានលាំគៅឋានស្េរេយ គឺដូច្ោន
នឹងការោកគ់ទាស្ស្បហ្វរជីវែិណដលនឹងស្ែូវគ្ាើគឡើងច្ាំគពាះស្បជាជនណដលកាំពុងរស់្គៅគោយោា នផ្ទះ

                                                           
1 គោលការណ៍ណណនាំគនះ បានស្ែូវគ ា្ើគឡើងាេរយៈកិច្ចពិគស្ោះគោបល់ជាេយួអ្នកែស្ ូេែិេកពី អាសីុ្ អាហ្វ ាិក អឺ្រ  ុប អាគេរកិខ្ង
គជើង និងអាគេរកិឡាទីន។ គោលការណ៍ណណនាំគនះ អាច្ស្ែូវគ ា្ើបច្ចុបែននភាពជាបនតគទៀែគោយបញ្ចូ លនូវដាំបូនា នរបស់្អ្នកជាំនញការ 
ការអ្នុវែតលាៗ ឬគេគរៀនបទពិគសា្ន ៍។ 



ស្ណេែង និងោកស់្បជាជនកនុងច្ាំនួនកានណ់ែគស្ច្ើនណងេគទៀែគៅកនុងហ្វនិភយ័ជាបនត។ កូវដី-១៩ បាន
ណស្តងឲ្យគ ើញ ពីគាំនិែអាាា និយេ គោយបងាា ញាេរគបៀបណដលសុ្ែមាលភាពទូគៅរបស់្គយើងេនិ
ស្ែឹេណែពឹងគលើលទធភាពផ្ទទ ល់ែលួនរបស់្គយើងគោយ គៅផ្ទះ ណែប ុគណាណ ះគទ គឺលទធភាពរបស់្អ្នកដថ្ទ
គទៀែណដលស្ែូវគ្ាើគឡើងដូច្ោន ។   
 
ភាពោា នផ្ទះស្ណេែង ណដលោបប់ញ្ចូ លទាាំងអ្ាំឡុងគពលមានវបិែតិ និងគោយេនិគិែគៅដល់ស្ញ្ហា ែិ ឬ
ឋានៈផ្លូវច្ាបរ់បស់្បុគគល គឺជាការរ ាំគោភសិ្ទធិេនុស្សាេស្ពឹែិតគ ែុ។ ការការពារច្េែងណដលផ្តល់
គអាយាេរយៈសិ្ទធិមានលាំគៅឋាន កដូ៏ច្ជាសិ្ទធខិ្ងសុ្ែភាព និងសិ្ទធិមានេាូបអាហ្វរ គឺជា       
េូលោា នស្គឹះថ្នគស្ច្កតីថ្ងលងនូររបស់្េនុស្ស និងការណងរកាជីវែិ ណដលសិ្ទធិទាាំងគនះេនិអាច្ស្ែូវបានគគ
បងាា កគ់សាះគឡើយ គទាះបីជាស្ាិែគៅកនុងសាា នភាពថ្នការោកស់្បគទស្កនុងស្ោអាស្ននកគ៏ោយ។  
 
គៅកនុងបរបិទគនះ រដាទាាំងឡាយ ស្ែូវណែគោះស្សាយនូវែស្េូវការលាំគៅឋានរបស់្ស្បជាជនណដលោា ន
ផ្ទះស្ណេែងជាបនទ ន ់ និងគោយអាទិភាព គដើេែធីានឲ្យមានការការពារគស្ាើោន ស្បឆ្ាំងនឹងគេគោគឆ្លង 
និងការការពារច្ាំគពាះស្បជាជនទូគៅ។ កិច្ចការគនះ ទាេទារឲ្យមានការស្ ការរវាងរោា ភបិាល     
ថាន កជ់ាែិ និងថាន កគ់ស្កាេជាែិ គដើេែមីាន្នធានចាំបាច្ ់ និងមានស្េែាភាពណដលធានបានថា       
កិច្ចស្បឹងណស្បងស្បយុទធស្បឆ្ាំងនឹងការរកីោលោលថ្នគេគោគគនះអ្នុវែតគោយស្បសិ្ទធភាព។ រដាទាាំងឡាយ 
គោយស្បកានខ់្ា បនូ់វកាែពាកិច្ចសិ្ទធិេនុស្សរបស់្ែលួន ស្ែូវណែចែវ់ធិានការបនទ ន ់ននដូច្ខ្ងគស្កាេ៖ 
 
១. ផ្តល់ភាល េៗ នូវទីកណនលងសាន កគ់ៅដល់ស្បជាជានោា នផ្ទះស្ណេែងទាាំងអ្ស់្ណដលកាំពុងរស់្គៅ  “ោ ងលាំបាក”  
ឬ រស់្គៅាេដងផ្លូវ ទនទឹេោន គនះណដរគិែគូរពីការគផ្ទរពួកគគគអាយគៅរស់្គៅលាំគៅឋានអ្ចិ្ថ្ហ្វនតយគ៍ដើេែី
ពកួគគេនិវលិស្ែឡបេ់ករស់្គៅកនុងសាា នភាពោា នផ្ទះស្ណេែងវញិគៅគពលបញ្ចបថ់្នការរកីោលោល
ថ្នគេគោគគនះ។ ការណ៍គនះ អាច្ែស្េូវឲ្យមានការស្ាះណស្ាងរកបនទបា់េស្ណាា ោរឬ េ ូណែល ឬ 
ស្ស្េួលគោលគៅថ្នការគស្បើស្បាស់្ទីាាំងអ្ោរគឡើងវញិ ដូច្ជា បនទ យកងទព័ ឬេនទីរគពទយណដលគគ
េនិគស្បើស្បាស់្។ អាជាា ្រសាធារណៈ គរួស្ែូវបានផ្តល់អ្ាំណាច្គដើេែគីរៀបច្ាំគស្បើស្បាស់្2នូវលាំគៅឋាន
ទាំគនរ ឬផ្ទះបគណាត ះអាស្ននណដលបានកានក់ាបជ់ាលកខណៈឯកជន។  
 
                                                           
2 ការកាែប់នាយជាបគណាត ះអាស្នននូវសិ្ទធិកានក់ាបល់ាំគៅឋានលកខណៈបគណាត ះអាស្នន ឬទាំគនរគនះ  ណដលាេអ្ែានយ័គនះ គឺជាការ
គ ា្ើគឡើងគោយេនិមានផ្លប ះពាល់ណាេយួគលើសិ្ទធិមានលាំគៅឋានរបស់្មាច ស់្ផ្ទះទាាំងគនះគឡើយ។ កាំណែស់្មាគ ល់គនះ ស្ែូវបាន
បណនាេគោយការោិល័យOHCHRស្បចាំកេពុជា។   

 

 



 ២. ធានថា ហ្វស្តី កុមារ និងយុវជនណដលអាច្មានែស្េូវការចកគច្ញពីផ្ទះស្ណេែងគោយសារ       
អ្ាំគពើ ិងានឹងេនិធាល កចូ់្លកនុងសាា នភាពោា នផ្ទះស្ណេែងគឡើយ និងស្ែូវបានផ្តល់ឲ្យនូវទីកណនលងសាន ក់
គៅជាំនសួ្ណដលស្េរេយ ណដលធានសុ្វែាិភាព និងផ្តល់នូវការទទលួបាន ទឹក/អ្នេយ័  េាូបអាហ្វរ      
ការោាំពារណផ្នកស្ងគេ គស្វាសុ្ែភាព និងការគ្ាើគែស្តរកគេគោគកូវដី-១៩។ 
 
៣. ធានថា ទីកណនលងសាន កគ់ៅស្ោអាស្នន មាននូវសាា នភាពណដលរកាគមាល ែពីោន  ោកែ់លួនគៅោច្ណ់ែឯង 
ច្ាត ឡីស័្ក និងស្ស្បាេអ្នុសាស្នន៍នអ្ាំពីសុ្ែភាព ណដលគច្ញគោយអ្ងគការសុ្ែភាព  ពិភព
គោក គដើេែបីញ្ឈបក់ាររកីោលោលថ្នគេគោគកូវដី-១៩។ អ្នករស់្គៅាេទីកណនលងទាាំងគនះស្ែូវណែ
មាននូវសិ្ទធិឯកជនភាព ទឹក/អ្នេយ័ េាូបអាហ្វរ ការោាំពារណផ្នកស្ងគេ និងផ្លូវចិ្ែត គស្វា សុ្ែភាព 
និងការគ្ាើគែស្តរកគេគោគកូវដី-១៩។ ការយកចិ្ែតទុកោកជ់ាពិគស្ស្ គរួស្ែូវបានគគគ្ាើគឡើង គដើេែី
ធានឲ្យមានការផ្តល់នូវលាំគៅឋានស្េរេយស្ស្មាបស់្គួសារទាាំងឡាយណដលកាំពុងរស់្គៅគោយោា ន
ផ្ទះស្ណេែងស្ស្មាបហ់្វស្តី និងកុមារ បុគគលមានពិការភាពណផ្នកោងកាយ ឬណផ្នកស្ងគេ-ចិ្ែតសាហ្វស្ត និង
ជនណដលឋែិគៅកនុងហ្វនិភយ័ជាកោ់ក ់(អាយុគលើស្ ៦០ ឆ្ន ាំ ឬលកខែណឌ  សុ្ែភាពមានបញ្ហា ស្សាប់
ពីេុនេក)។ ការបាំណបកកុមារគច្ញពីអាណាពាបាល ឬស្មាជិកស្គួសារណដលកាំពុងោាំស្ទដល់ពួកោែ ់
ស្ែូវណែគជៀស្វាងជានិច្ច គទាះគៅកនុងគពលថ្នការោកែ់លួនោច្ណ់ែឯងរបស់្ស្មាជិកស្គួសារណាមាន ក់
កនុងបនទបោ់ច្គ់ោយណឡកណដលស្ែូវបានែស្េូវស្ស្មាបក់ារស្គបស់្គង  គេគោគកគ៏ោយ។ 
  
៤. គៅទីណាណដលអាច្គ្ាើបាន និងស្េស្ស្ប រោា ភបិាល គរួទិញបនទបល់កខណៈលាំគៅឋានស្ស្មាប់
គស្បើស្បាស់្រយៈគពលែលី និងណវង គដើេែធីានថា ស្បជាជនោា នផ្ទះស្ណេែង ស្ែូវបានផ្តល់ផ្ទះឲ្យរស់្គៅ 
កនុងអ្ាំឡុងគពល និងគស្កាយគពលថ្នការរកីោលោលថ្នគេគោគគនះ គ ើយណដលជាេគ្ាបាយេយួថ្ន
ការបគងកើនស្ទពយសាធារណៈរបស់្ែលួន។ 
 
៥. ធានថា េនុស្សស្គបរ់ូបណដលកាំពុងរស់្គៅោា នផ្ទះស្ណេែង គោយេនិគិែពីទីកណនលងណដលពកួគគ
កាំពុងរស់្គៅ ទទលួបានការណងរកាសុ្ែភាពគោយឥែគិែថ្ងល និងការគ្ាើគែស្តគោយេនិគរ ើស្គអ្ើង។ 
ស្ែូវណែមានការផ្សពាផ្ាយោ ងទូលាំទូោយនូវពែ័ម៌ានណដលទទលួបាន និងពែ័ម៌ានបច្ចុបែននភាព    
ស្តីពីកូវដី-១៩ រេួទាាំងការអ្នុវែតការណងទាាំសុ្ែភាពឲ្យលាបាំផុ្ែ គោលនគោបាយសុ្ែភាពរបស់្         
រោា ភបិាល និងអ្ាំពីទីកណនលង និងរគបៀបណដលគស្វាណងទាាំសុ្ែភាពអាច្រកបាន។   
  
៦. ធានឲ្យមាននូវបងគនស់ាធារណៈ បនទបងូ់ែទឹកសាធារណៈ និងស្មាា របរកិាខ រ និងផ្លិែផ្លោង
ស្មាា ែថ្ដស្ស្មាបបុ់គគលោា នផ្ទះស្ណេែងណដលរស់្គៅាេដងផ្លូវណដលោា នលទធភាពគស្បើស្បាស់្   



ស្មាា របរកិាខ រណបបឯកជន។ ស្មាា របរកិាខ រទាាំងគនះ ស្ែូវណែមានការណងទាាំស្ែឹេស្ែូវ គោយមានទឹកសាា ែ 
និងសាប ូគៅនឹងកណនលងស្គបគ់ពលគវោ និងស្ែូវណែមានការស្មាា ែស្មាល បគ់េគោគជាគទៀែទាែ។់ 
  
៧. ផ្តល់ឲ្យបុគគលោា នផ្ទះស្ណេែងណដលមានគោគស្ញ្ហា គេគោគ និងអ្នកណដលគ្ាើគែស្តមានលទធផ្ល
វជិាមានគេគោគកូរ  ូណានូវទីកណនលងណដលមានសុ្វែាិភាពគដើេែសីាន កគ់ៅ  ការយកចិ្ែតទុកោកព់ាបាល
ភាល េៗ  ការទទលួបានេាូបអាហ្វរ និងឱស្ងចាំបាច្ន់ន និងការោាំពារគផ្សងៗ គដើេែធីានថា ពកួគគ 
អាច្ស្គបស់្គងជួយ ែលួនឯងបានកនុងគពលច្ាត ឡីស័្ក ឬការោកែ់លួនគៅោច្ណ់ែឯង។  
  
៨. ធានថា ស្បជាជនរស់្គៅគោយោា នផ្ទះស្ណេែង េនិស្ែូវបានោកឲ់្យជាបពី់បទស្ព ាទណឌ   ពិនយ័
ជាស្បាក ់ឬ ោកទ់ណឌ កេា កនុងការអ្នុវែតបស្មាេគោច្រណ៍ ឬវធិានការបងាខ ាំងនន  និងបញ្ឈបក់ារអ្នុ
វែតនូវច្ាបណ់ដលបគងកើនដល់ការផ្ទែគ់ច្ញច្ាំគពាះស្បជាជនណដលកាំពុងស្ាិែកនុងភាពោា នផ្ទះស្ណេែង        
រេួទាាំងការដក ូែស្ទពយស្េែែតិបុគគល ឬ ការគបាស្ស្មាា ែ េនុស្សរស់្គៅាេដងផ្លូវ។ 
 
៩. បញ្ឈបក់ារបគណត ញគច្ញគោយបងខាំ ឬការរុះគរ ើទីាាំងរស់្គៅលកខណៈេនិគរៀបរយរបស់្ស្បជាជន
ោា នផ្ទះស្ណេែង និងទទលួសាគ ល់ថា គៅកនុងកាលៈគទស្ៈែលះ ទីាាំងទាាំងគនះ អាច្ជាកណនលងណដលមាន
សុ្វែាិភាពជាងកណនលងសាន កគ់ៅគផ្សងៗ ដូច្ជាជស្េកគរៀបច្ាំជាបគណាត ះអាស្នន។ គទាះជាោ ងណា      
កគ៏ោយ អ្នករស់្គៅកនុងទីាាំងេនិគរៀបរយទាាំងគនះស្ែូវណែបានគគផ្តល់ឲ្យនូវជគស្េើស្ស្ស្មាបក់ារផ្ទល ស់្គៅ
សាន កគ់ៅកណនលងជាំនសួ្គផ្សង ជាទីកណនលងណដលការោកែ់លួនគៅោច្ណ់ែឯងអាច្គ្ាើគៅបាន។ [ស្ស្មាប់
អ្នុសាស្នប៍ណនាេននទាកទ់ងនឹងទីាាំងរស់្គៅមានលកខណៈេនិគរៀបរយ សូ្េគេើល គោលការណ៍
ណណនាំទាកទ់ងនឹងជាំងឺឆ្លងកូវដី-១៩ ស្តីពីការការពារអ្នករស់្គៅាេស្ាំណងេ់និគរៀបរយ]។  
 
១០. ជស្េកសាន កគ់ៅស្ោអាស្ននណដលបាំពាកស់្មាា របរកិាខ រអ្នេយ័ និងសាលណស្គគដកស្ស្មាបគ់ស្បើស្បាស់្រេួ 
គបើគទាះបីជាណស្គគដកស្ស្មាបម់ាន ក់ៗ ោកឃ់្លល ែពីោន ច្មាៃ យ ២ណេ ស្ែ កគ៏ោយ កជ៏ាទូគៅេនិបាំគពញគៅ
នឹងលកខែណឌ  “គៅផ្ទះ”  និង “រកាគមាល ែពីោន ” គនះគទ។ លកខណៈថ្នការគស្បើស្បាស់្រេួោន នូវស្មាា រ
បរកិាខ រណបបគនះ អាច្នាំឲ្យមានការរកីោលោលថ្នគេគោគគៅវញិគទ។ គទាះជាោ ងណា េុននឹងការ
បិទការគស្បើស្បាស់្ទីកណនលងស្បគភទគនះ ទីកណនលងសាន កគ់ៅជាំនសួ្គផ្សងណដលស្េស្ស្បស្ែូវរកឲ្យបានស្ស្មាប់
ផ្តល់ដល់អ្នករស់្គៅថ្នទីាាំងគនះ។ ដោបណា ជស្េកសាន កគ់ៅស្ោអាស្ននគៅណែគបើកដាំគណើ រការ  
ស្ែូវែិែែាំស្បឹងណស្បងគ្ាើោ ងណាឲ្យអ្នករស់្គៅ អ្នកគ្ាើការ ឬអ្នកេកទស្សនកិច្ចគៅទីកណនលងគនះមាន
សុ្វែាិភាព ាេរយៈការអ្នុវែតវធិានការអ្នេយ័ និងការផ្តល់ឧបករណ៍បរកិាខ រការពារែលួន។ ច្ាំគពាះ
អ្នកណដលរស់្គៅកនុងជស្េកសាន កគ់ៅ ណដលបានគ្ាើគែស្តវជិាមានគេគោគកូរ  ូណា ជគស្េើស្ច្ាត ឡីស័្ក 
គោយមាននូវគស្វាោាំពារចាំបាច្ន់ន ស្ែូវណែគរៀបច្ាំឲ្យមានគឡើង។ 
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១១. ធានថា ្នោរគស្ែៀងអាហ្វរ និងគស្វាោាំពារគផ្សងៗស្ស្មាបស់្បជាជនោា នផ្ទះស្ណេែង  
ស្ែូវបានគគបញ្ចូ លកនុងបញ្ា ីថ្នអ្នកផ្គែផ់្គងគ់ស្វាចាំបាច្ន់ន និងស្ែូវបានអ្នុញ្ហា ែឲ្យបនត និងពស្ងីក
គស្វាកនុងអ្ាំឡុងថ្នការបិទស្បគទស្។ រោា ភបិាល ស្ែូវណែធានថា អ្នកផ្គែផ់្គងគ់ស្វាទាាំងគនះ អាច្ទទួល
បានពែ័ម៌ានសុ្ែភាពណដលបានគ្ាើបច្ចុបែននភាព មា ស្ ទឹកោងស្មាា ែថ្ដ និងឧបករណ៍បរកិាខ រ
ការពារែលួនចាំបាច្គ់ផ្សងៗ គដើេែបីនតការផ្តល់គស្វាោាំពារទាាំងគនះគោយសុ្វែាិភាព។  
 
១២. គដើេែទីបស់ាក ែក់ាររកីោលោលថ្នគេគោគកូវដី-១៩  ាេរយៈគស្វាោាំស្ទ ឬ្នោរគស្ែៀងអាហ្វរ
ស្ស្មាបអ់្នកោា នផ្ទះស្ណេែង អ្នុសាស្នរ៍បស់្អ្ងគការសុ្ែភាពពិភពគោកស្តីពីអ្នេយ័ និងការរកា
គមាល ែសុ្វែាិភាព គរួណែោកឲ់្យអ្នុវែតោ ងទូលាំទូោយាេណដលអាច្គ្ាើបាន និងការផ្តល់គស្វានន
កានណ់ែមានលកខណៈវេិជឈការគឡើង គោយរេួទាាំងគិែគូរពិចរណាអ្ាំពីការោាំស្ទដល់ ទីាាំង ឬការផ្តល់
គស្វាដល់ “ផ្ទះ”។ ការផ្ទត ច្គ់ស្វាចាំបាច្ស់្ស្មាបបុ់គគលណដលស្ាិែកនុងសាា នភាពងាយរងគស្ោះ ឬកនុង
សាា នភាពោា នផ្ទះស្ណេែងគោយោា នផ្តល់នូវទស្េងគ់ផ្សងថ្នការោាំស្ទជាការរ ាំគោភដល់កាែពាកិច្ច
សិ្ទធិេនុស្សអ្នតរជាែិស្ាំខ្ន់ៗ  រេួមានសិ្ទធិមានេាូបអាហ្វរ និងសិ្ទធិទទួលបានបទោា នជីវភាពរស់្
គៅស្េរេយ។ ការការពារដស៏្ាំខ្នណ់ដលផ្តល់គោយសិ្ទធិទាាំងគនះ េនិអាច្ជាកេាវែាុថ្នការគលើកណលង
ណដលអ្នុញ្ហា ែបានគនះគទ គបើគទាះបីជាមានការស្បកាស្ោករ់ដាកនុងស្ោអាស្ននកគ៏ោយ។ 
  
១៣. រោា ភបិាល ស្ែូវណែេនិអ្នុវែតវធិានការណាណដលអាច្បណាត លឲ្យស្បជាជនកាល យជាជនោា នផ្ទះ
ស្ណេែង ដូច្ជា ការបគណត ញគច្ញជាគដើេ។ ការបគណត ញគច្ញ អាច្អ្នុញ្ហា ែឲ្យគ្ាើគៅបានណែកនុង
ករណីចាំបាច្ ់ គដើេែកីារពារអ្នករស់្គៅាេផ្ទះ ពីេ នតោយណដលមានកនុងផ្ទះគនះណែប ុគណាណ ះ គ ើយ
អ្នកណដលស្ែូវគគបគណត ញគច្ញស្ែូវបានគគផ្តល់ឲ្យនូវទីកណនលងសាន កគ់ៅជាំនសួ្។  
 
១៤. ធានឲ្យមានការទទលួបានយុែតិ្េស៌្ស្មាបបុ់គគលទាាំងឡាយ ស្គួសារ ឬស្ គេនន៍នណដល
កាំពុងជួបស្បទះភាពោា នផ្ទះស្ណេែង ឬណដលស្ែូវគគបគណត ញគច្ញណដលនាំឲ្យោា នផ្ទះស្ណេែង គ ើយ
ណដលពួកគគកាំពុងណស្ាងរកការគោះស្សាយស្បកបគោយស្បសិ្ទធភាព។ 
 

 


