
្រកបខណ្ឌករងរ 

្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ  

េនកមពុជ   

 

- សហគមន ៍ ៖ ជអនកេឆ្លើយតបដំបូងេគេនេពល 

មនេ្រគះមហន្ត យេកើតេឡើងេនកនុងសហគមន ៍

របស់ខ្លួន និងជអនកចង្រកងគណៈកមម ធិករ

្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យថន កស់ហគមន។៍ 

- ្រកសួងជំនញ/ពកព់ន័ធ ៖ ដូចមនែចងកនុង       

អនុ្រកិតយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េលខ ២០ សសរ  

ចុះៃថងទី៣ ែខមនី ឆន ២ំ០១៦។ 

- កកបទ្រកហមកមពុជ ៖ ជជំនួយករឱយ ជញ ធរ 

ធរណៈកនុងវសិ័យមនុស ធម ៌ ជភគីពកព់ន័ធ 

ដស៏ំខន ់ និងជអនកផ្តល់េស កមមកនុងករងរកត់

បនថយ និភយ័េ្រគះមហន្ត យ។ 

- វសិ័យឯកជន និង្របពន័ធផ ព្វផ យ  

- អងគករជតិ/អន្តរជត ិ ៖ ជអនកស្រមបស្រមួល 

និងព្រងឹងកិចចសហករល្អជមយួៃដគូអភវិឌ ន ៍

េដើមបេីលើកកមពស់ករងរកតប់នថយ និភយ័

េ្រគះមហន្ត យឱយកនែ់តមន្របសិទធភព ែដល

មនដូចជ ៖ 
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េវទិកេឆ្លើយតបមនុស ធម ៌(HRF) 

សហពន័ធអន្តរជតិៃនសមគមកកបទ

្រកហម និងអឌ ចនទ្រកហម  (IFRC) 

មជឈមណ្ឌ លស្រមបស្រមួលជំនួយ

មនុស ធមេ៌លើករងរ្រគប្រគងេ្រគះ

មហន្ត យេន ៊ ន  (AHA Center) 

្របពន័ធក្រមង The Cluster system  

ភន កង់រអងគករសហ្របជជតិ 

UN agencies   

គណៈកមម ធកិរជតិ្រគប្រគង 

េ្រគះមហន្ត យ (គ.ជ.គ.ម) 

ស័យ ្ឋ ន ៖ គររដ្ឋបល ធរណៈថមី 

ផ្លូវេលខ ៥១៦ សងក តទ់ួលសែងក ខណ្ឌ ឬស ែីកវ  

ជធនីភនេំពញ  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ទូរស័ពទ : (៨៥៥)២៣ ៨៦៤ ២៩៨ 

ទូរ រ : (៨៥៥)២៣ ៨៨២ ០៤៥ 

អុីេមល៉: administration@ncdm.gov.kh 



 

ចបបស់្តីពីករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ បនចូលជ 

ធរមនេនកនុងឆន ២ំ០១៥។ េគលបំណងចបបេ់នះ 

ស្រមបក់ ងភពធនេ់នកមពុជ េ យេផ្ត តករ

យកចិត្តទុក កេ់លើករេឆ្លើយតប ករសមហរណ

កមមវធិនករកតប់នថយ និភយ័េ្រគះមហន្ត យ

េទកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ជតិ និង ណត្តិ
របស់គណៈកមម ធិករជតិ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ 

េដើមបកីំណតន់ូវេគលករណ៍កតប់នថយ និភយ័

េ្រគះមហន្ត យ និងករបន ំេទនឹងករែ្រប្របួល

កសធតុ។ 

ចបបស់្តពីីករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ  

ŷřŉаĕŁũŪÐĠсŪÐ₣ЮŪýйņ΅ĕŉŬŎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ចបបស់្តីពីករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ េផ្ត តេលើវដ្តៃនករ

្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ រមួមន ករករពរ និងកតប់នថយ 

ករេ្រត មបងក រ ករេឆ្លើយតបនិងសេ្រងគ ះបនទ ន ់និងករ ្ត រ

េឡើងវញិ (ម្រ ១០ដល់ម្រ ១៣)។ 

គណៈកមម ធិករជតិ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ (គ.ជ.គ.ម) 

គ.ជ.គ.ម ្រតូវបនបេងកើតេឡើង ជេសនធិករឱយ ជរ ្ឋ ភបិល 

េដើមបដីឹកន ំ្រគប្រគង និងស្រមបស្រមួលករងរ្រគប្រគងេ្រគះ

មហន្ត យ (ម្រ ទី ៦)។ 

គណៈកមម ធិករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យថន កេ់្រកមជតិ ែដល

រមួមនគណៈកមម ធិករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ ជធនី េខត្ត 

គណៈកមម ធិករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

និងគណៈកមម ធិករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យឃុំ សងក ត។់ 

ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់គណៈកមម ធិករ្រគប្រគង 

េ្រគះមហន្ត យថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវកំណតេ់ យអនុ្រកឹតយ 

(ម្រ  ៩)។ 

េនេពលែដលមនេ្រគះមហន្ត យេកើតេឡើងែតេនកនុង

ែដនរដ្ឋបលឃុំ សងក ត ់ ្រសុក ខណ្ឌ  ្រកុង េខត្ត មយួ 

្រតូវចតទ់ុកជករទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈកមម ធិករ

្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យឃុំ សងក ត ់្រសុក ខណ្ឌ  ្រកុង េខត្ត។   

កនុងករណីែដលវ ិ លភពៃនេ្រគះមហន្ត យមនទំហំ

ហួសពីសមតថភព និងលទធភពេឆ្លើយតបរបស់ខ្លួន គណៈ  

កមម ធកិរ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យថន កេ់្រកមជតែិដល

ទទួលខុស្រតូវ ្រតូវជូនដំណឹងជបនទ នេ់ទគ.ជ.គ.ម េដើមបី
សុំេយបល់ និងករជួយ អន្ត គមន ៍ ឬចលនជំនួយ 

មនុស ធម ៌េដើមបេីឆ្លើយតប មករជកែ់ស្តង។  

គ.ជ.គ.ម ្រតូវជួប្របជុំ្រគបភ់គីពកព់ន័ធ ពភិក អំពីករ 

េឆ្លើយតប េលើកជសំេណើ  និងវធិនករចបំចន់នជូនដល់ 

ជរ ្ឋ ភបិល េដើមបេីធ្វើករសេ្រមចចិត្ត្របកសអំពេី្រគះ

មហន្ត យ និងចតវ់ធិនករននទកទ់ងនឹង្របតបិត្តកិរ

សេ្រងគ ះបនទ ន ់ និងករេឆ្លើយតបេ្រគះមហន្ត យ។ ្រកសួង 

ថ បន័ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុ ែផនក ធរណៈ ែផនកឯកជន 

សងគមសុីវលិ ្រតូវចូលរមួកនុង្របតបិត្តកិរសេ្រងគ ះបនទ ន ់នងិករ

េឆ្លើយតបេ្រគះមហន្ត យ មករេសនើសុំ របស់ ជញ ធរមន

សមតថកិចច និង គ.ជ.គ.ម។ 

គ.ជ.គ.ម គឺជអនកដឹកនសំ្រមបស្រមួល និងអនុវត្តកិចច

សហ្របតិបត្តិករ កិចចសហករ និងជំនួយជថវកិ ធនធន 

និងសមភ រៈអន្តរជត ិ 

ម្រ  ២  
ចបបេ់នះមនេគលេ ដូចតេទ ៖ 

- េ្រត មបងក រ បន ំ កតប់នថយេ្រគះថន កម់នុេពលមន

េ្រគះមហន្ត យ ែដលបងកេ យធមមជតិ ឬមនុស  

- េឆ្លើយតប សេ្រងគ ះបនទ នក់នុងេពលមនេ្រគះមហន្ត យ 

- ្ត រេឡើងវញិេ្រកយេពលមនេ្រគះមហន្ត យ 
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