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ការ ទាម ទាររបស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ ចំណី អាហារ និ្ លភសជ្ជះការ ទាម ទាររបស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ ចំណី អាហារ និ្ លភសជ្ជះ

លៅលពល កូវដី-១៩ រកី រាលដ្ល ជុំវញិ ពិភព លោកលនជះ សំណួរ សំខាន ់មួយ 
ក្ុ្ ចំលណ្ម សំណួរ នានា ដដល រដ្ឋា ភិបាល និ្ សាធា    រ ណ ជន  កំពុ្ ងបឈម 
លនាជះ  គឺ ល�ី លយ ី្ មាន  អាហារ ងគប់ ងគាន់  ឬលេ? ក្ុ្ ងបលេស ជា លងចីន កម្មករ 
ចំណី អាហារ និ្ លភស ជ្ជៈ ង�រូវ  បាន លគ ចា�់ េុក ជា កម្មករ សំខាន ់ចាបំាច់។ 
លរា្ចងកផលិ� អាហារ  លៅដ� លបីក ទា្វ រ ដំលណីរ ការ លដ្យ មិន ឈប់ សងមាក  លដីម្រី 
កសា ការ ផ្គ� ់ផ្គ្់។ 
រលបៀប របប ម៉�់ច�់ គួរ ដ្ក់ ឲ្យ មាន  លដីម្ ីការ ពារ កម្មករ និ្ លដីម្ ីធានា សន្ិសុខ 
លស្ៀ្។ ងករុម ហុ៊ន ជា លងចីន ជាពិលសស ងករុម ហុ៊ន ឆ្ល្  ដដន បាន លចញ នូវ ពិធីសារ 
សងមាប ់កូវដី -១៩។ កម្មករ លៅ ក្ុ្  សហ ងគាស ធុន �ូច និ្ មធ្យម ក៏ង�រូវ ដ� េេួល 
បាន ការ ការពារ ដដរ។ 
ឯកសារ លនជះ ផ្ល ់នូវ ការ ទាម ទាររបស់ សហជីព លដីម្ ីការពារ     កម្មករ  ក្ុ  ្ វសិ័យ 
សណ្ឋា គារ និ្ សល្គ្្គ ជះ ជីវ�ិ  ក្ុ្ ការ ងបយុេ្ធ លដីម្ ីេប ់កំុ ឲ្យ មានការ រកី សាយភាព 
នន កូវដី -១៩។

លៅលពល កូវដី-១៩ រកី រាលដ្ល ជុំវញិ ពិភព លោកលនជះ សំណួរ សំខាន ់មួយ 
ក្ុ្ ចំលណ្ម សំណួរ នានា ដដល រដ្ឋា ភិបាល និ្ សាធា    រ ណ ជន  កំពុ្ ងបឈម 
លនាជះ  គឺ ល�ី លយ ី្ មាន  អាហារ ងគប់ ងគាន់  ឬលេ? ក្ុ្ ងបលេស ជា លងចីន កម្មករ 
ចំណី អាហារ និ្ លភស ជ្ជៈ ង�រូវ  បាន លគ ចា�់ េុក ជា កម្មករ សំខាន ់ចាបំាច់។ 
លរា្ចងកផលិ� អាហារ  លៅដ� លបីក ទា្វ រ ដំលណីរ ការ លដ្យ មិន ឈប់ សងមាក  លដីម្រី 
កសា ការ ផ្គ� ់ផ្គ្់។ 
រលបៀប របប ម៉�់ច�់ គួរ ដ្ក់ ឲ្យ មាន  លដីម្ ីការ ពារ កម្មករ និ្ លដីម្ ីធានា សន្ិសុខ 
លស្ៀ្។ ងករុម ហុ៊ន ជា លងចីន ជាពិលសស ងករុម ហុ៊ន ឆ្ល្  ដដន បាន លចញ នូវ ពិធីសារ 
សងមាប ់កូវដី -១៩។ កម្មករ លៅ ក្ុ្  សហ ងគាស ធុន �ូច និ្ មធ្យម ក៏ង�រូវ ដ� េេួល 
បាន ការ ការពារ ដដរ។ 
ឯកសារ លនជះ ផ្ល ់នូវ ការ ទាម ទាររបស់ សហជីព លដីម្ ីការពារ     កម្មករ  ក្ុ  ្ វសិ័យ 
សណ្ឋា គារ និ្ សល្គ្្គ ជះ ជីវ�ិ  ក្ុ្ ការ ងបយុេ្ធ លដីម្ ីេប ់កំុ ឲ្យ មានការ រកី សាយភាព 
នន កូវដី -១៩។

និលោជកនិលោជក
រាល់កដន្ល្ ការគ្រ វសិ័យ ចំណីអាហារ និ្ លភសជ្ជៈ ង�រូវ ការ ដផនការ មួយ 
លដីម្លីដ្ជះងសាយ ជាមួយ កូវដី-១៩។ ដផនការ ទាំ្  លនជះ ង�រូវ ដ�  មាន ការ ចរចា 
រវា្ ថ្្ក់ងគប់ងគ្ និ្ សហជីព។ 

និលោ ជក  ង�រូវ ដ�៖

រាល់កដន្ល្ ការគ្រ វសិ័យ ចំណីអាហារ និ្ លភសជ្ជៈ ង�រូវ ការ ដផនការ មួយ 
លដីម្លីដ្ជះងសាយ ជាមួយ កូវដី-១៩។ ដផនការ ទាំ្  លនជះ ង�រូវ ដ�  មាន ការ ចរចា 
រវា្ ថ្្ក់ងគប់ងគ្ និ្ សហជីព។ 

និលោ ជក  ង�រូវ ដ�៖

៥. ផ្ល ់សមាភា រជៈ ការពារ ខ្លួន សមងសប លទាជះបីជា វា មិន អាច ជំនួស គមា្ល �  ចមាងា យ 
សមងសប រវា្ កម្មករ ក៏ លដ្យ។ លៅក្ុ្ ករណី មួយ ចំនួន វា អាច មានការ 
ចាបំាច់ ក្ុ្ការ លស្លៀក ពាក់ សមាភា រជៈ ការពារ  ខ្លួន  សងមាប ់រយជៈ លពល ខ្លីៗ 
លៅលពល ដដល ការ ទាក់េ្ ជិ�ស្ិេ្ធ  មិន អាច លជៀសរចួ ឧទាហរណ៍ កម្មករ 
ខា្ ដែទា ំលងគឿ្ ម៉ាសីុន  ង�រូវ ជួយ គ្ា   ហុច លងគឿ្ ម៉ាសីុន ជាលដីម។ ក្ុ្ 
ករណី ដបប លនជះ ង�រូវ ដ�ផ្ល ់ការ បណុ្ជះ ប ណ្្ល អំពី សមាភា រជៈ ការពារ  ខ្លួន និ្ 
ង�រូវ ដ�  លស្លៀក ពាក់  សមាភា រជៈ ការពារ   ខ្លួន  ដ្ច់ ខា�។ ម៉ាស មុខ ង�រូវ ដូរជា លេៀ្ 
ទា�់។ 

៦. ដ្ក់បគ្ហា ញ អំពីរលបៀប របប លៅកដន្ល្ លធ្វី ការ ដដល បាន យល់ ងពម លងពៀ្ គ្ា 
លៅ លលី ក្ារ ជូន ដំណឹ្  ជា ភាសា ដដល កម្មករ ទាំ្  អស ់អាច យល់ បាន និ្ 
ង�រូវ រកសា ការ ផ្ល ់ព័�៌មាន ឲ្យ បាន លេៀ្ ទា�់។ 

៧. លធ្វី ការ លរៀបចំ សងមាប់ ការ លធ្វី ដំលណីរ ដដល មាន សុវ�្ិ ភាព  លពល លៅ  កដន្ល្ 
លធ្វីការ និ្ មក ពី កដន្ល្ ការគ្រ វញិ លដីម្ ីកា�់ បន្យ ឲ្យ បាន អប្បរមិា នន 
ហានិភ័យ ក្ុ  ្  ការ ងបឈម មុខ នឹ្ កូវដី-១៩។

៨. ចរចា កា រផ្ល់ ងបាក់ ឧប�្មភា សងមាប់ ការ ដែទា ំកុមារ លដីម្ ីធានា ថ្ កម្មករ 
ដដល ង�រូវ �ងមរូវ ឲ្យ លធ្វីការ គ្រ ក្ុ្ អំឡុ្លពលនន ការ រា��បា� លនជះ អាច 
េេួល បាន សមាភា រជៈ បរកិាខា រ  ដែទា ំកុមារ បាន ងគប់ ងគាន់។  

៩. ផ្ល ់ការគ្រ លដ្យ ផ្ទា ល់  ជា ជា្ លធ្វី តាម រយជៈ េីភ្ាក់គ្រ ចំលពាជះ កម្មករ 
បលណ្្ជះ អាសន្ ដដល �ងមរូវ ឲ្យ លធ្វី ការ ជំនួស កម្មករ សងមាក ឈ ឺនិ្/ឬ 
លពល �ងមរូវ ការ លកីន លឡី្ ។ កម្មករ បលណ្្ជះ អាសន ្ទាំ្  លនជះ ង�រូវ ដ� េេួល 
ការ បណុ្ជះបណ្្ល សម ងសប លដ្យ រមួ ទាំ្   ការ បណុ្ជះ បណ្្ល  ជាក់ 
ោក់ ទាក់េ្ លៅ នឹ្ វធិានការ កូវដី -១៩ ដដរ។

១. ធានា ថ្ កម្មករ  អាច លធ្វី ការ ក្ុ្ ចមាងា យ ២ ដម៉ង� ពីគ្ា លពញ រយជៈលពល លធ្វី ការ 
របស់ ពួកលគ។ ចំណុច លនជះ អាច លធ្វី លៅ រចួ  តាម រយជៈ ការដកដងប លៅលលី ការ 
លរៀបចំការគ្រ ការ កំណ�់លពល លវោ ការគ្រ និ្ លពល សងមាក។ វា អាច ង�រូវ 
ការផ្្ល ស់ ប្ូរ លៅលលី ការ រចនា តាក់ ដ�្ លៅ  កដន្ល្ លធ្វីការ ដូចជា ការ �លម្លី្  របាំ្  
ផ្្ល សទាិក ឬ កញ្ចក់  ផ្្ល សទាិក  ឬ សមាភា រជៈ ងបហាក់ ងបដហលលនជះ លដីម្ ីការពារ កម្មករ 
មិន ឲ្យ ឆ្ល្ ជំ្ឺ ពី គ្ាបាន។  ការ កា�់ បន្យលល្ឿន និ្ ចំនួន ផលិ� ផល តាម 
ដខសែការ គ្រ នឹ្ ជួយ ធានា ដល ់ការ រកសា គមា្ល � ២ដម៉ង� រវា្ កម្មករ បាន។ 

២. ផ្ល ់កដន្ល្ ោ្ នដនិ្ អនាម័យ ឲ្យ បាន ងគប់ ងគាន់ និ្ បល្កីន ចំនួន លពល 

សងមាក លដីម្ឲី្យ ការ ោ្ នដ កា្ល យ  លៅ ជា េមា្ល ប់ មួយ ក្ុ្ ការគ្រ។ 

៣. ចរចាលវន ការគ្រ និ្ ការ បដន្ម លម៉ា្ ការគ្រ ជាមួយ សហ ជីព។ ការ រកីរា��បា� 
ននជំ្ឺ មិន ដមន ជា លលស ក្ុ្ ការ លងបី ងបាស់ ការគ្រ លដ្យ ប្ខាំ ឬ ក្ុ្ ការ លធ្វី ឲ្យ 
មាន ហា និភ័យ ដល ់សុខ ភាព របស់កម្មករ  តាម រយជៈ ការលធ្វី ការ លងចីន លម៉ា្ ហួស 
លហ�ុ  លនាជះលេ។ 

៤. ធានា ឲ្យ មាន ការ សមាអា � និ្ អនាម័យ  លេៀ្ ទា�់ និ្ ពាស លពញ  កដន្ល្  ការគ្រ 
រមួ ទាំ្  បនទាប ់អនាម័យ និ្ បនទាប ់អាហារ ។ នផទា កដន្ល្ ការគ្រ ដដល លធ្វី រមួ គ្ា  
(ឧទា. បនទាជះក្ារសងមាប់ លធ្វីការ  នដទា្វ រ បគ្ក ន់ នដជលណី្រ និ្ ក្ារចុច កំុព្ូយេ័រ) 
ង�រូវ ដ� សមាអា � ជា លេៀ្ ទា�់។ 



ការ ទាម ទាររបស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ ចំណី អាហារ និ្ លភសជ្ជះការ ទាម ទាររបស់ IUF ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ជំ្ឺកូវដី ១៩៖ វសិ័យ ចំណី អាហារ និ្ លភសជ្ជះ

រដ្ឋា  ភិបាលរដ្ឋា  ភិបាល
១. លដ្ យ សារ ដ� ការ ធានា ឲ្យ មាន ការ ផ្គ�់ ផ្គ្់អាហារ ឲ្យ បាន ងគប់ 

ងគាន់  គឺ ជា កា�ព្វកិច្ច របស់ រដ្ឋា  ភិបាលលនាជះ រដ្ឋា  ភិបាល ង�រូវ 
ដ� លធ្វី ការ ជា មួយ សហជីព និ្ និលោជក  លដីម្ ីធានា ថ្ វសិ័យ 
ចំណី អាហារ និ្ លភសជ្ជៈ អាច រកសា បាន ការ ផ្គ�់ ផ្គ្់ លដ្យ មិន 
ចាបំាច់លធ្វី ឲ្យ សុខ ភាព និ្ សុវ�្ិ ភាព របស់ កមា្ល ំ្  ពលកម្ម ស្ិ� 
ក្ុ្ សភាព ហានិភ័យ ។ 

២. រដ្ឋា  ភិបាល  គួរ េេួល សា្គ ល់ ហានិភ័យ នន ការ ផ្ល់ ការគ្រ និ្ 
ការ លំបាកដផ្ក លសដឋា កិច្ច ខា្ល ំ្  កា្ល ដដល កម្មករ អាច ងបឈម 
មុខ។ រដ្ឋា  ភិបាល គួ  រសហការណ៍ ជាមួយ សហ ជីព និ្ និលោ 
ជក  លដីម្ ីដណនា ំឲ្យ មាន ការ អនុវ�្ វធិានការ ផ្ល់ ការគ្រ និ្ 
គាងំេ ងបាក់ ចំណូល  លដីម្ ីកា�់ បន្យ ហានិភ័យ ទាំ្  លនជះ។

េីភ្ាក់ គ្រ អ្្គការ សហងបជា ជា�ិេីភ្ាក់ គ្រ អ្្គការ សហងបជា ជា�ិ

១. អ្ ្្គការលស្ៀ្ និ្ កសិកម្ម (FAO), អ្្គការអន្រជា�ិ ខា្ ការ គ្រ 
(ILO), អ្្គការ សុខភាព ពិភពលោក (WHO) េីភ្ាក់ គ្រ អ្្គកា រ សហ 
ងបជាជា�ិ េេួល បនទាុក ខា្ អាហារ លកខាខណ្ឌ  ការគ្រ និ្ សុខភាព 
ង�រូវ ដ� លធ្វី ការ ជាមួយ គ្ា  លដីម្ ីធានា ថ្ កម្មករ ក្ុ្ វសិ័យ អាហារ  និ្ 
លភសជ្ចជៈ  ដដល ង�រូ វ បាន ចា�់ ថ្្ក់ ថ្ សំខាន ់ចាបំាច់ លនាជះ មាន  លកខាខណ្ឌ  
ការគ្រ សមរម្យ។ 

២. អ្ ្្គការលស្ៀ្ និ្ កសិកម្ម (FAO), អ្្គការអន្រជា�ិ ខា្ ការ គ្រ 
(ILO), អ្្គការ សុខភាព ពិភពលោក (WHO) ង�រូវ បញ្ចូ ល សហជីព  
លៅក្ុ្ ការ លរៀប ចំ អភិវឌ្ឍ និ្ អនុ វ�្ លសចក្ី ដណនា ំ នានា លដីម្ ីធានា ឲ្យ 
មាន សន្ិសុខ លស្ៀ្ សាកល លោក។

ការ លដ្ជះងសាយ ជាមួយ ការឈឺយ ការឈឺ
របប នន ការ លធ្វី ល�ស្ រក កូវដី-១៩ មិន មាន ចំនួន ងគប់ ងគាន់ លេ លៅក្ុ្ 
ងប លេ សភាគ លងចីន ។ ងគប់ គ្ា ដដល មាន លរាគ សញ្ញា  គួរ អាច លៅលធ្វី 
ល�ស្  បាន និ្ អាច ស្ិ� ឆ្ងា យ ពី ការគ្រ រហូ� ដល ់មាន ការ រក ល�ញី 
ថ្ អវជិ្មាន។ ងបសិន លបី  អាច លធ្វី ល�ស្ បាន  គួរ ដ� ចរចាយក ការ លធ្វី 
ល�ស្ លនជះ  ជា ដផ្ក មួយ នន រលបៀប រប ប លៅ កដន្ល្  ការគ្រ។ លទាជះបីជា 
ការ លធ្វី ល�ស្ អាច េប់សាក �់ ការ  ការ រកី រាលដ្លនន ជំ្ឺ ក៏លដ្យ ក ៏
វា មិន ធានា អំពី សុវ�្ិ ភាព លៅកដន្ល្ ការគ្រ ដដរ។ លៅកដន្ល្ ដដល 
មាន ការ ឆ្ល្ រកី សាយ ភាយក្ុ្ សហគមន៍ វធិីសា្ស្ ដដល លអា បំផុ� 
លនាជះគឺ ងគប់គ្ា ង�រូវ ពិចារណ្ ថ្ ខ្លួន ក៏ អាច ឆ្ល្ ដដរ។ 
លគ មិន គួរ លៅលធ្វី ការគ្រ លេ ងបសិន លបី មាន អារម្មណ៍ មិន ងសរួល ខ្លួន។ 
ចំណុច លនជះ កាន់ ដ� មាន សារជៈ សំខាន ់លៅក្ុ្ លពល ដដល មានការ 
រកីរា��បា� ដបប លនជះ ជា ្  ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ធម្មតា។ ការ លធ្វីការ គ្រ 
លៅលពលមិន ងសរួល ខ្លួន ជា ការ គំរាម កំដហ្ ដល ់ជីវ�ិ របស់ អ្ក 
ដនេ។ លទាជះបីជា ការ ឈ ឺលនាជះ  មិន ដមនជា កូវដី-១៩ ក៏លដ្យ ក៏ការ 
សាយ ភាយ  ជំ្ឺ លៅលពល លនជះ អាច លធ្វី ឲ្យ ងបព័ន្ធ ការពារ រា្ កាយ 
របស់ អ្ក ដនេ  មាន ការ ចុជះ លខសាយ និ្ ជាកា រដ្ក់ គំនាប បដន្ម 
លៅលលី លសវា សុខភាពលេៀ � ផ្។ 

កម្មករ ដដល មាន អាយុ លលីស ៦៥ ឆ្្ ំឬ ដដល មាន លកខាខណ្ឌ  សុខភាព 
មិន បលញ្ចញ ឲ្យ ដឹ្  ណ្មួយ ដូច ជា ជំ្ឺ លបជះដូ្ មហារកី   េឹក 
លនាម ដផអាម ឬ ជំ្ឺ ផ្លូវ ដល្ហាីម ឬ អ្ក ដដល មាន ងបព័ន្ធ សំ៊ាទាប  សុេ្ធ ដ� 
ងបឈម ហានិភ័យ ក្ុ្ ការ កា្ល យ លៅ ជា ឈ ឺធងាន ់ធងារឬ សា្ល ប់លដ្យសារ 
ឆ្ល្ កូវដី-១៩។ ងបសិន លបី មិន អាច ដ្ក់ កម្មករ ទាំ្  លនជះ ឲ្យ លៅ ដ្ច់ 
លដ្យ ដឡក ទាំ្  ងសរុ្ បាន លេ ពួកលគ គួរ ដ� ង�រូ វ បាន ដ្ក់ ឲ្យ ឈប់ស 
ងមាក។ ការ ចរចា ឲ្យ មាន ការ ឈប់ សងមាក មាន ងបាក់ កនងម សងមាប ់
កម្មករ ទាំ្  លនជះ គឺ ជា អាេិភាពមួយ។

របប នន ការ លធ្វី ល�ស្ រក កូវដី-១៩ មិន មាន ចំនួន ងគប់ ងគាន់ លេ លៅក្ុ្ 
ងប លេ សភាគ លងចីន ។ ងគប់ គ្ា ដដល មាន លរាគ សញ្ញា  គួរ អាច លៅលធ្វី 
ល�ស្  បាន និ្ អាច ស្ិ� ឆ្ងា យ ពី ការគ្រ រហូ� ដល ់មាន ការ រក ល�ញី 
ថ្ អវជិ្មាន។ ងបសិន លបី  អាច លធ្វី ល�ស្ បាន  គួរ ដ� ចរចាយក ការ លធ្វី 
ល�ស្ លនជះ  ជា ដផ្ក មួយ នន រលបៀប រប ប លៅ កដន្ល្  ការគ្រ។ លទាជះបីជា 
ការ លធ្វី ល�ស្ អាច េប់សាក �់ ការ  ការ រកី រាលដ្លនន ជំ្ឺ ក៏លដ្យ ក ៏
វា មិន ធានា អំពី សុវ�្ិ ភាព លៅកដន្ល្ ការគ្រ ដដរ។ លៅកដន្ល្ ដដល 
មាន ការ ឆ្ល្ រកី សាយ ភាយក្ុ្ សហគមន៍ វធិីសា្ស្ ដដល លអា បំផុ� 
លនាជះគឺ ងគប់គ្ា ង�រូវ ពិចារណ្ ថ្ ខ្លួន ក៏ អាច ឆ្ល្ ដដរ។ 
លគ មិន គួរ លៅលធ្វី ការគ្រ លេ ងបសិន លបី មាន អារម្មណ៍ មិន ងសរួល ខ្លួន។ 
ចំណុច លនជះ កាន់ ដ� មាន សារជៈ សំខាន ់លៅក្ុ្ លពល ដដល មានការ 
រកីរា��បា� ដបប លនជះ ជា ្  ក្ុ្ អំឡុ្ លពល ធម្មតា។ ការ លធ្វីការ គ្រ 
លៅលពលមិន ងសរួល ខ្លួន ជា ការ គំរាម កំដហ្ ដល ់ជីវ�ិ របស់ អ្ក 
ដនេ។ លទាជះបីជា ការ ឈ ឺលនាជះ  មិន ដមនជា កូវដី-១៩ ក៏លដ្យ ក៏ការ 
សាយ ភាយ  ជំ្ឺ លៅលពល លនជះ អាច លធ្វី ឲ្យ ងបព័ន្ធ ការពារ រា្ កាយ 
របស់ អ្ក ដនេ  មាន ការ ចុជះ លខសាយ និ្ ជាកា រដ្ក់ គំនាប បដន្ម 
លៅលលី លសវា សុខភាពលេៀ � ផ្។ 

កម្មករ ដដល មាន អាយុ លលីស ៦៥ ឆ្្ ំឬ ដដល មាន លកខាខណ្ឌ  សុខភាព 
មិន បលញ្ចញ ឲ្យ ដឹ្  ណ្មួយ ដូច ជា ជំ្ឺ លបជះដូ្ មហារកី   េឹក 
លនាម ដផអាម ឬ ជំ្ឺ ផ្លូវ ដល្ហាីម ឬ អ្ក ដដល មាន ងបព័ន្ធ សំ៊ាទាប  សុេ្ធ ដ� 
ងបឈម ហានិភ័យ ក្ុ្ ការ កា្ល យ លៅ ជា ឈ ឺធងាន ់ធងារឬ សា្ល ប់លដ្យសារ 
ឆ្ល្ កូវដី-១៩។ ងបសិន លបី មិន អាច ដ្ក់ កម្មករ ទាំ្  លនជះ ឲ្យ លៅ ដ្ច់ 
លដ្យ ដឡក ទាំ្  ងសរុ្ បាន លេ ពួកលគ គួរ ដ� ង�រូ វ បាន ដ្ក់ ឲ្យ ឈប់ស 
ងមាក។ ការ ចរចា ឲ្យ មាន ការ ឈប់ សងមាក មាន ងបាក់ កនងម សងមាប ់
កម្មករ ទាំ្  លនជះ គឺ ជា អាេិភាពមួយ។


