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អនកមនសិទធ ិនិងករទទួល
ខុស្រតូវ េដើមបចីូលរមួករងរ
្រគប្រគង និភយ័េ្រគះ
មហន្ត យ និង មគគភីព
កនុងករែថរក បរ ិ ថ នរស់
េនកនុងសហគមនរ៍បស់អនក។ 

 

អនក្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករ យ
ករណ៍នូវពត័ម៌ន និភយ័ទងំ 

យែដល ចបងកេទជេ្រគះ
មហន្ត យ ឬេពល មន 
េ្រគះមហន្ត យេកើតេឡើង !  
េនកនុងម្រ  ៣៦និង៣៧ បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់អំពីសិទធិ 
និងកតព្វកិចចរបស់បគុគល្រគបរ់បូ ែដលពកព់ន័ធកនុងករងរ
្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ និង្រសប មករែណនពំី ជញ ធរ 
មនសមតថកិចចដូចជគ.ជ.គ.ម។ ម្រ េនះបនទទលួ គ ល់
នូវ រៈសំខនៃ់នបរ ិ ថ នធមមជតិេនកនុងជីវតិរស់េនរបស់
សហគមនអ៍នក ែដលមនុស មន ក់ៗ មនតនួទីកនុងករចូលរមួ 
ក ងភពធនេ់នកនុងសហគមនរ៍បស់ពកួេគ។  

្របសិនអនកបនដឹងពី ថ នភព និភយ័ ដូចជមខុសញញ
េ្រគះថន កែ់ដល ចបងកផលបះ៉ពល់ដល់សហគមន ៍ អនក្រតូវ
យករណ៍េទ ជញ ធរមនសមតថកិចច។  

េបើអនកបនដឹងអំពី ថ នភព និភយ័ែដល ចបងកឱយមន
េ្រគះមហន្ត យ េហើយមនិបន យករណ៍ អនក ច្របឈម
មខុនឹងេទសទណ្ឌ ។ 

 

2017 

េដើមបែីស្វងយល់កនែ់តេ្រចើន នូវអ្វែីដលអនក ចចូលរមួ
ពកព់ន័ធបនកនុងករងរ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យេនកនុង
សហគមនរ៍បស់អនក អនក ចទំនកទ់ំនងជមយួេមភមូ ិ
ឬសមជិកៃន្រកុម្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យភមូ។ិ    

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

ស័យ ្ឋ ន ៖ អគររដ្ឋបល 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 
េវប យ : www.ncdm.gov.kh 

កកបទ្រកហមកមពុជ  
ស័យ ្ឋ ន ៖ឡូតិ៍េលខ១៦A ផ្លូវេលខ៦៥២ែកង២៧១ 

អូរែបកក្អម សងក តទ់ឹកល្អក៣់ ខណ្ឌ ទួលេគក 
ជធនីភនេំពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ទូរស័ពទ : (៨៥៥)២៣ ៨៨១ ៥១១ 
ទូរ រ : (៨៥៥)២៣ ៨៨១ ៥២២ 

អុីេមល៉ : info@redcross.org.kh, crc_adm@online.com.kh 

េវប យ : www.redcross.org.kh  
អនក ចែស្វងរកពត័ម៌នលំអិតេន ម ខកកបទ្រកហមកមពុជ 
ទងំ២៥ ជធនី េខត្ត  



 

ចបបស់្តីពីករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ បនចូលជ 
ធរមនេនកនុងឆន ២ំ០១៥។ េគលបំណងចបបេ់នះ 
ស្រមបក់ ងភពធនេ់នកមពុជ េ យេផ្ត តករ
យកចិត្តទុក កេ់លើករេឆ្លើយតប ករសមហរណកមម
វធិនករកតប់នថយ និភយ័េ្រគះមហន្ត យេទ
កនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ជតិ និង ណត្តិរបស់      
គណៈកមម ធិករជតិ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ េដើមបី
កំណតន់ូវេគលករណ៍កតប់នថយ និភយ័េ្រគះ
មហន្ត យ និងករបន ំេទនឹងករែ្រប្របួល 
កសធតុ។ 

ចបប់ស្តពីីករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត 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) 
ĄеĮР̋ ◦Б̀  ៖ ₤Њ◦ċЊ ĕЊ₣ŁĳĮſ̋ ЊşĆ 
ទទលួ គ ល់ថ សហគមនទ៍ងំអស់មនិ្រតឹមែតទទលួរងផល
បះ៉ពល់េ យេ្រគះមហន្ត យេនះេទ ែថមទងំជអនកេឆ្លើយ
តបដំបងូេគ និងជទីកែន្លងែដលមនុស ្រគបរ់បូ្រតូវអនុវត្តវធិន 
ករេដើមបធីនថសហគមនម៍នភពធន ់កដ៏ូចជេនកនុងចបប់
ស្តីពីករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ ែដលែចងអំពីសិទធិ និង 
កតព្វកិចចរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជកនុងករងរ្រគប្រគងេ្រគះ 
មហន្ត យ។ សិទធិទងំេនះឆ្លុះបញច ងំ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ ៃន 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ដូចជ ករេគរពសិទធមិនុស  (ម្រ
៣១) សិទធិរស់ នមនជីវតិ មនេសរភីព និងមនសន្តិសុខ 
ផទ ល់ខ្លួន (ម្រ ៣២) និងេសរភីពបេញចញមតិរបស់ខ្លួន 
(ម្រ ៤១)  

 

អនកមនសិទធរិស់ នមនជីវតិ ករ
ករពរេសចក្តៃីថ្លថនូ និង្រទពយសមបត្ត!ិ 
 

អនកមនសិទធទិទលួជំនយួសេ្រងគ ះ! 

អនកមនសិទធទិទលួបននូវពត័ម៌ន និង

ចំេណះដឹង!  

េនកនុងម្រ ៣៥ បនែចងថ  

បគុគល្រគបរ់បូមនសិទធិទទលួបនករករពរ យុជីវតិ េសចក្តី
ៃថ្លថនូរ ្រទពយសមបត្តិ និងជំនយួសេ្រងគ ះ េនកនុងេពលមនេ្រគះ
មហន្ត យ។  

បគុគល្រគបរ់បូមនសិទធិទទលួបននូវពត័ម៌នស្តីពីមខុសញញ
េ្រគះថន ក ់ភពងយរងេ្រគះ និភយ័ វធិី ្រស្ត 
បេចចកេទសស្រមបក់រពរខ្លួន និងកតប់នថយ និភយ័េ្រគះ
មហន្ត យ ករេ្រត មបងក រ ករេឆ្លើយតបេ្រគះមហន្ត យ និង
្ត រេឡើងវញិ។  

ពលរដ្ឋែខមរ្រគបរ់បូមនសិទធិទទលួបនធនធនស្រមបអ់នុវត្ត
វធិនករករពរ និងកតប់នថយ និភយ័េ្រគះមហន្ត យ 
េដើមបី ្ត រជីវភពរស់េនេឡើងវញិ េ្រកយេ្រគះមហន្ត យ។  

ម្រ  ៣៩  

រដ្ឋ្រតូវមនថវកិ និងធនធនប្រមុងសម្រសប ស្រមបធ់ន
ករងរ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ។ 

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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