លក្ខន្តិក្ៈ

ើ ប ីឯក្ភាព ន្ិង្អភិវឌ្ឍន្៍ (សយឯអ)
អង្កការសម្ពន្
័ យ
ធ វ
ុ ជន្ដ ម្
Youth Coalition for Unity and Development (YCUD)

7
ជំពូក្ទី ១

ដសចក្តីដ្តើម្ ដ្មោះ ទសសន្វិសយ
័
ដេសក្ក្ម្ម ដោលេំណង្ ន្ិង្ទិសដៅ

>- ដសចក្តីដ្តើម្ ដ្មោះ

ប្េការ ១

បញ្ហ
ា យុវជនជាបញ្ហ
ា រួមរបស់ជាតិ ក៍ដូចជាអង្គការនីមួយៗ។
ប្បជាពលរដឋភាគនប្ចើនបំផុតនៅកនុង្សង្គម។
ចិ តេ
ត ុ កដាក់ចំន

ខ្វះការយកចិតេ
ត ុ កដាក់ ចំន

ះប្បជាពលរដឋកមពុជា។

ការប្បឈមមុ ខ្របស់យុវជនមានជានប្ចើនដូ ចជា ការរ ំនោភបំ

នៅកនុង្ប្បនេសកមពុជាយុវជនគឺ ជា
ះយុវជនបានន័ យថា

ននលើសិេិនធ សរ ីភាព ភាពគ្មានការងារ

ន្វើ ការខ្វះខាតកតការេេួ លបាននសថែទាំំសុខ្ភាព ការបំពុល និង្ភាពនិននខចខាតកង្
ការយល់ដឹង្អំពីនប្គ្មះថានក់នននប្គឿង្ន
នានពលបចចុបបននននះ

កិ ចចសប្មបសប្មួល

ៀន និង្នប្គឿង្ស្សវ ឹង្នានា។ល។

អង្គការយុវជនមានជានប្ចើន

មិនយក

បរ ិថានន ប្ពមំំង្

ទតពួកនគន្វើការងារនដាយទែកៗពី គ្មននដាយខ្វះ

និង្សនប្បតិបតតិការគ្មនឱ្យបានរ ឹង្មាំនដើមបីជាកមាលំង្ចលករដ៏រ ឹង្មាំមួយកនុង្ការ

នដាះស្ថានយបញ្ហ
ា ំំង្ឡាយខាតកង្នលើននះ។

ដូ នចនះនៅនាៃេី ៨ ទខ្សីខ ឆ្នំ ២០០៨ អង្គការយុវជនចំនួនប្បាំពីរ ទដលរួមមាន៖ វ ិេាថាននសប្មាប់

អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ សមាគមយុវជនទខ្ារ កមាវ ិ្ីអភិ វឌ្ឍន៍ ្នធានយុវជន អង្គការយុវជនទខ្ារនិង្ការអភិ វឌ្ឍសង្គម
មជឈមណ្ឌលប្បជាពលរដឋនដើ មបីអភិ វឌ្ឍន៍ និង្សនតិភាព អង្គការយុវសនតិភាព ប្កុមប្បឹកាយុវជនកមពុជា និ ង្
បុ គ្គលមួ យចំនួន បានរួមគ្មនបនង្កើតសមព័នម
ធ ួ យន្ាះថា “អង្គការសមព័នយ
ធ ុវជន នដើមបីឯកភាព និង្អភិវឌ្ឍន៍

(គយឯអ) ” ជាភាថានអង្់នគលសថា “Youth Coalition for Unity and Development(YCUD)” ជាសមព័នអ
ធ ង្គការ
យុវជននៅកនុង្ប្បនេសកមពុជាទដលបនង្កើតនែើង្នដើ មបីន្វើការរួមគ្មន
របស់យុវជនជាអាេិ៍

និង្ចូ លរួមចំទណ្កនដាះស្ថានយបញ្ហ
ា នានា

មានការតសូមតិ ឱ្យមាននគ្មលននោបាយយុវជនជាតិ

នលើកកមពស់ការនគ្មរពសិេិ ធ

មនុ សសនិង្លេធិប្បជា្ិ បនតយយ ប្ពមំំង្េំ នួលខ្ុ សប្តូវសង្គមក៍ដូចជាបញ្ហ
ា សុខ្ភាព បរ ិថានន និ ង្ការងារន្វើ
ជានដើម ។ល។
1

អង្គការ ស.យ.ឯ.អ គឺ ជាអង្គការមិនទមនរដាឋភិ បាល មិនទសវង្រកកនប្ម ជាឯកជន អពាប្កឹត មិ ន
ប្បកាន់ ពូជថានសន៍

មិ នប្បកាន់ ថានសនា

មិ នប្បកាន់ និនានការននោបាយ

មិនន្វើននោបាយ

មិ នន្វើជា

ឧបករណ្៍ ននោបាយ កនុង្ននាះមានរួមំំង្មិនផដល់មន្ាបាយជាសមាារ និរញ្ញ វតុ ្នធានមនុ សសនដើមបី
គ្មំប្េគណ្បកសននោបាយណាមួ យនែើយ។

>-

ប្េការ ២ ទសសន្វិសយ
័
ដេសក្ក្ម្ម ដោលេំណង្ ន្ិង្ទិសដៅ
ក្. ទសសន្វិសយ
័
ចង្់ន

ើ

សង្គមកមពុជាមួយទដលសិេិអ
ធ ំណាចយុវជនប្គប់ជំនាន់ ប្តូវបានេេួលថានគល់កុង្ការចូ
ន
លរួម

អភិវឌ្ឍប្បនេសប្បកបនដាយនចរភាព។
ខ. ដេសក្ក្ម្ម

យុវជនន្វើការរួមគ្មននដើ មបីពប្ង្ឹង្

និង្ពប្ង្ីកការចូ លរួមរបស់យុវជននៅកនុង្កិចកា
ច រសង្គម

តាមរយៈ

ការកថានង្សមតភាព ការអប់រ ំផសពវផាយអំ ពីសិេិម
ធ នុ សស លេធិប្បជា្ិបនតយយ បរ ិថានន សុខ្ភាព ប្ពមំំង្
ការតសូមតិឱ្យមានការផ្លលស់បូរថាន
ត
នភាពយុវជនកមពុជា។
គ. គុណតម្ម្ៃ
-

ថានមគគីភាព

-

ប្បកាន់ យកនគ្មលការណ្៍ប្បជា្ិបនតយយ

-

អនិង្ា

-

តមាលភាព និ ង្គណ្ននយយភាព

-

ទយនឌ្័ រ។

ឃ. ដោលេំណង្
ធានាឱ្យមានសនមលង្ដ៏ រ ឹង្មាំរបស់យុវជនទដលេេួលថានគល់នដាយរាជរដាឋភិបាល និ ង្ថានប័ ន
នានា

ប្ពមំំង្ជំរុ

ឱ្យមានការបនង្កើត

ក់ព័នធ

និង្ការអនុ វតតនគ្មលននោបាយយុ វជនជាតិមួយប្បកបនដាយ

ប្បសិេិ ភា
ធ ព។
ង្. ទិសដៅ
េិ សនៅរបស់អង្គការសមព័នធយុវជននដើមបីឯកភាព និង្អភិ វឌ្ឍន៍ គឺនដើមបី៖
១. ប្បមូ លផតំុកមាលំង្ និ ង្សនមលង្យុវជនឱ្យចូ លរួមនៅកនុង្ការនដាះស្ថានយបញ្ហ
ា សង្គម ប្បកប
នដាយប្បសិេិ ភា
ធ ពនព

នល

២. បនង្កើតឱ្យមានមជឈមណ្ឌលយុវជនជាេីទដលយុវជន ប្កុមយុវជន និ ង្អង្គការយុវជនអាច
ប្បជុំ និង្ចូ លរួមនៅកនុង្កិចចការសង្គមឱ្យកាន់ ទតមានប្បសិេិ ភា
ធ ពទាមនេៀត

៣. ប្បមូ លផតំុ្នធានបនចចកនេស និង្និរញ្ញ វតុនដើមបីឱ្យយុវជនអាចពប្ង្ី កសកមាភាព និ ង្
ឥេធិពលរបស់យុវជននៅកនុង្សង្គម

៤. នបាះពុមពផាយពី សកមាភាពរបស់យុវជននដើមបីឱ្យការចូ លរួមរបស់ពួកនគកាន់ ទតមាន
ការេេួ លថានគល់េូលំេូោយទាមនេៀត
៥. កថានង្សមតភាព ចង្ប្កង្បណា
ត

និង្សនប្បតិ បតតិការកនុង្ចំ នណាមយុវជនំំង្នៅ
2

ថានកជាតិ ថានក់ តំបន់ និង្ថានក់ អនតរជាតិ នដើ មបីជាកមាលំង្កនុង្ការតសូមតិ ។

ជំពូក្ទី ២
អំពីស្លៃក្សញ្ញ
ា ន្ិង្ប្ា

>- ស្លៃក្សញ្ញា

ប្េការ ៣

រូបសញ្ហញរបស់សមព័នធយុវជននដើ មបីឯកភាព និ ង្អភិឌ្ឍន៍ មានរាង្មូ ល មានពណ្៌ នផៃនម

ពណ្៌ស

និ ង្ពណ្៌នខ្ៀវចាស់។


ពណ្៌នផៃនម

តំណាង្ឱ្យកតីប្បាថានរបស់យុវជនទដលទតង្ទតចង្់ បានសនតិភាព

ឯកភាព

ថានមគគីភាព ភាពសុខ្ដុ មរមយនា


ពណ្៌សតំណាង្ឱ្យភាពថានាតសាំ បរ ិសុេធ សុចរ ិត សុភាពរាបថានរ េន់ ភន
ល ់ និង្មុឺង្មាត់ ទដល
តំ ណាង្ឱ្យសីល្ម៌ សុជីវ្ម៌របស់ទខ្ារ



អកសរពណ្៌នខ្ៀវចាស់ទដលសរនសរថា YCUD នៅខាតកង្កនុង្រង្វង្់មូល តំណាង្ឆនៃះដ៍នមាះមុត

និ ង្នជឿជាក់ ប្បកបនដាយបញ្ហញថានារតី នចនប្បឌ្ិតនដើ មបីរប
ួ រួមគ្មនជា្លុង្មួ យន្វើឱ្យមានការផ្លលស់បូរត
ជាវ ិជជមានសប្មាប់ជីវ ិតរស់នៅរបស់យុវជន និង្សង្គមជាតិ




អកសរព័េធជុំវ ិ ទផនកខាតកង្នលើជាភាថានរទខ្ារសរនសរថា “សមព័នធយុវជននដើ មបីឯកភាព និ ង្អភិ វឌ្ឍន៍ ”
អកសរព័ េជ
ធ ុំ វ ិ

ទផនកខាតកង្នប្កាមជាភាថានរអង្់នគលសសរនសរថា “Youth Coalition for Unity and

Development” ។
ប្តារបស់អង្គការ ស.យ.ឯ.អ មានសណា
ឋ នដូចរូបសញ្ហញអង្គការ មានេំ នំ ៣៤ ម.ម និង្នប្បើ
េឹ កប្តាពណ្៌នខ្ៀវ។

ជំពូក្ទី ៣

អំពី សមាជិក្

>- សមាជិក្

ប្េការ ៤

ស.យ.ឯ.អ មានសមាជិ កពី រប្បនភេគឺ ៖
ក. សមាជិកថានបនិកៈ គឺអង្គការ/សមាគម និង្បុគគល ទដលចូ លរួមបនង្កើតស.យ.ឯ.អ ។
ខ្. សមាជិកគ្មំប្េៈ គឺ ជាសមាជិ កជាអង្គការ/សមាគមទដលបានបំ នព

ទបបបេចូ លជាសមាជិក

របស់ ស.យ.ឯ.អ បនាៃប់ ពី ស.យ.ឯ.អ ប្តូវបានបនង្កើត។

>-

ប្េការ ៥

អង្គការ/សមាគមទដលមានបំ ណ្ង្ចូ លជាសមាជិករបស់ស.យ.ឯ.អ លុះប្តាទតបំនព
តន

លកខខ្ណ្ឌដូច

ៈ
១. បំ នព

េប្មង្់

កយសុំទដលមានគប្មូស្ថានប់

២. នសចកតីទាលង្ការរបស់អង្គការ/សមាគម ទដលមានបញ្ហ
ជ ក់ពីនគ្មលបំ ណ្ង្ននការសុំចូលជា
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សមាជិក លេធភាពទដលខ្លួនអាចចូ លរួមចំ ទណ្ក និ ង្ការនបជាាចិតតន្វើឱ្យស.យ.ឯ.អ មាន

ការ ីកចនប្មើន ឬ ការបញ្ហ
ជ ក់ អះអាង្នផសង្ៗនេៀត ។ នសចកតីទាលង្ការននះ អង្គការ/សមាគម ប្តូវ
ចុ ះនតនលខាតកប្បធាន និង្នបាះប្តាផង្ទដរ
៣.ប្តូវភាជប់មកជាមួ យនូវលកខនិក
ត ៈ រចនាសមព័ន្ និង្របាយការណ្៍សកមាភាពប្បចាំឆ្នំរបស់អង្គការ
/សមាគម
៤. លិខ្ិតចុ ះបញ្ជីពីថានប័នរាជរដាឋភិ បាល
៥. បនាៃប់ពីេេួ លបានសំណ្ុំទបបបេដាក់

កយសុំ ប្បធានស.យ.ឯ.អ នឹ ង្នកាះប្បជុំ អង្គការ/សមាគម

ជាសមាជិកមិនឱ្យនលើសពី មួយទខ្ នដើមបីសនប្មចន
ដាក់

>-

នលើសមាជិកភាពរបស់អង្គការទដលបាន

កយសុ។
ំ

ប្េការ ៦

សមាជិ កជាអង្គការ/សមាគមំំង្អស់ប្តូវបង្់ ាវ ិកាប្បចាំឆ្នំចំនួន

៣០ដុោលរ

សនរដឋអានមរ ិក

(ថានមសិបដុោល) ោ៉ា ង្តិចកនុង្មួ យឆ្នំ ។

>-

ប្េការ ៧

សមាជិ កស.យ.ឯ.អ មានសិេិ ធ និង្ករណ្ីយកិ ចដ
ច ូ ចតន

៖

- ចូ លរួមរាល់សកមាភាពរបស់ស.យ.ឯ.អ នដាយសា័ប្គចិ តត
- ចូ លរួមផតល់នោបល់នដើមបីនរៀបចំទផនការសកមាភាពការងាររបស់ស.យ.ឯ.អ
- មានសិេិ នធ បាះនឆ្នត និង្ឈរន្ាះជានបកខជនសមាជិ កប្កុមប្បឹ កាភិ បាល
- មានសិេិច
ធ ូ លរួមមខសននិបាត និង្ន្វើការសនប្មចចិតតនដើ មបីអភិ វឌ្ឍន៍ ស.យ.ឯ.អ នរៀង្រាល់
២(ពី រ)ឆ្នំមង្
ត
- សមាជិ កំំង្អស់ប្តូវទតនគ្មរពលកខនិក
ត ៈ និង្នគ្មលននោបាយនានារបស់ ស.យ.ឯ.អ
- ចូ លរួមសកមាភាពរបស់ស.យ.ឯ.អ ំំង្កមាលំកាយ ចិតត និង្បញ្ហញ
- ចូ លរួមប្បជុំ របស់ស.យ.ឯ.អ នរៀង្រាល់២(ពី រ)ទខ្មតង្។

>-

ប្េការ ៨

ស.យ.ឯ.អ

នឹង្ប្បឹ ង្ទប្បង្យកអស់ពីលេធភាពនដើមបីជួយឧបតតមនា ប្ជាមទប្ជង្

បណា
ត លអង្គការ/សមាគមជាសមាជិ ក
នដាយប្បសិេិ ភា
ធ ពខ្ពស់។

ឱ្យមានសមតភាពប្គប់ប្គ្មន់កុង្ការបំ
ន
នព

និ ង្សនការបណ្ុត ះ-

ការងាររបស់ខ្ួនប្បកប
ល

ជំពូក្ទី ៤
អំពី ម្ហាសន្និបាត

>- ម្ហាសន្នបា
ិ ត

ប្េការ ៩

មខសននិបាតគឺ ជាអង្គការសនប្មចចិតតកំពូលរបស់ស.យ.ឯ.អ ។ មខសននិបាតមានពីរប្បនភេគឺ ៖
១. មខសននិបាតថានមញ្ញៈ គឺ ប្តូវប្បារពធន្វើនែើង្ជានេៀង្ំត់ នរៀង្រាល់ពីរឆ្នំមង្
ត ។ មខសននិបាត
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ថានមញ្ញ

គឺ សំនៅនប្ជើ សនរ ើសសមាជិកប្កុមប្បឹកាភិបាល

របាយការណ្៍ាវ ិកា

ន្វើវ ិនថាន្នកមាលកខនិ ក
ត ៈ

ករណ្ីសង្ស័យ ឬ មនៃិលណាមួ យ

រាយការណ្៍ពី សកមាភាពការងាររយៈនពលពី រឆ្នំ

អនុម័តគនប្មាង្ទផនការនម

និ ង្ការនចាេសួរកនុង្ករណ្ីមាន

ក់ ព័នធនឹង្ដំ នណ្ើរការរបស់ស.យ.ឯ.អ ។ មខសននិបាតថានមញ្ញប្តូវទត

នរៀបចំនរៀង្រាល់ចុង្ទខ្្នូ ននឆ្នំេី២កនុង្អណ្តតិនីមួយៗ ប៉ាុ ទនតកាល

បរ ិនចឆេ ននះអាចផ្លលស់បូរបានកន
ត
ុង្ករណ្ី

ប្បធានស័កិ ត ។

២. មខសននិបាតវ ិថានមញ្ញៈ នឹង្ប្តូវប្បារពធន្វើនែើង្នដាយពុំ មានកាលបរ ិនចឆេកំណ្ត់ ចាស់ ោស់នៅ

កនុង្លកខនិក
ត ៈនែើយ ។ មខសននិបាតវ ិថានមញ្ញ គឺ ន្វើនែើង្កនុង្ករណ្ីមានវ ិបតតិសប្មាប់ ការដឹ កនាំ ឬឧបសគគ
តានតឹង្នានា ទដលមិនអាចនដាះស្ថានយបាននៅកនុង្ប្កុមប្បឹកាភិ បាល ។ ទត មខសននិបាតវ ិថានមញ្ញ នឹង្
ប្បប្ពឹតិ នត

បាន លុះប្តាទតមានការនសនើសុំនដាយសនមលង្២/៣

(ពី រភាគបី) ននសមាជិកប្កុមប្បឹកាភិ បាល

ំំង្អស់ ។
៣. គណ្ៈកមាការនរៀបចំមខសននិបាតៈ មុននឹង្នរៀបចំមខសននិបាតរបស់ ស.យ.ឯ.អ ប្តូវបនង្កើត
គណ្ៈកមាការឯករាជយមួ យនដើមបីដំនណ្ើរការនរៀបចំមខសននិបាត
សមាសភាពោ៉ា ង្នប្ចើ ន ៥រូប និ ង្បំ នព

។

គណ្ៈកមាការឯករាជយននះ

ប្តូវមាន

ភារកិ ចម
ច ុនមខសននិបាតរយៈនពល១០នាៃ ននើយចប់ ភារកិចចនប្កាយ

មខសននិបាតរយៈនពល០៣នាៃ ។ ប្បធាន និ ង្សមាជិ ករបស់ស.យ.ឯ.អ ននះប្តូវនប្ជើ សនរ ើសនច

ពី សមាជិ ក

ស.យ.ឯ.អ ។

>-

ប្េការ ១០

ប្បធាន

និ ង្សមាជិ កគណ្ៈកមាការនរៀបចំមខសននិបាត

ប្បឹកាភិ បាលនែើយ

។

នរៀង្រាល់មខសននិបាត

គ្មានសិេិ ឈ
ធ
រន្ាះជានបកខជនសមាជិ ក

គណ្ៈកមាការនរៀបចំមខសននិបាត

ប្តូវទតអនញ្ជើ

អនក

សនង្កតការណ្៍ឯករាជយមកពី ខាតកង្នប្ៅោ៉ា ង្តិចចំនួន០៣រូប ឱ្យចូ លរួមសនង្កតការណ្៍ ។ អនកសនង្កតការណ្៍
ំំង្អស់គ្មានសិេិ ស
ធ នប្មចកនុង្មខសននិបាតបាននែើយ ទតមានសិេិ ច
ធ ូ លរួមជានោបល់កុង្មខសនន
ន
ិ បាតបា
ន។

>-

ប្េការ ១១

មានទតមខសននិបាតរបស់ស.យ.ឯ.អ ទតមួ យគត់ ទដលអាចន្វើវ ិនថាន្នកមាលកខនិ ក
ត ៈរបស់ ស.យ.ឯ.អ
បាន។

នសចកតីសនប្មចរបស់មាសននិបាតំំង្ពី រប្បនភេមានតនមលគតិ យុតតបាន

លុះប្តាទតមានសំនែង្

យល់ប្ពមភាគនប្ចើនដាច់ខាតកត(៥០%+១) ននសមាជិ កចូ លរួមកនុង្មខសននិបាតំំង្អស់។ សមាជិកចូ លរួម
មខសននិបាតប្តូវនប្ជើ សនរ ើសនច

ពីអង្គការសមាជិកនី មួយៗចំនួន១០រូប ។

ជំពូក្ទី៥

>-

អំពី រចនាសម្ព័ន្ធ
ប្េការ ១២

ស.យ.ឯ.អ មានរចនាសមព័នធដូចខាតកង្នប្កាម៖
ក. ប្កុមប្បឹ កាភិ បាល
ខ្. អគគនលខាតក្ិ ការដាឋន។
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>-

ប្េការ ១៣

ប្កុមប្បឹកាភិបាល
ប្កុមប្បឹ កាភិ បាលប្តូវមានសមាសភាពោ៉ា ង្តិ ច

៧រូប

ទដលប្តូវនបាះនឆ្នតនប្ជើ សនច

ពី តំណាង្

អង្គការ/សមាគមសមាជិ ក ។ សមាជិ កប្កុមប្បឹ កាភិបាលមានអំណាចបញ្ញ តិ តទដលមានអាណ្តតិរយៈនពលពី រ
ឆ្នំ ។ សមាជិ កប្កុមប្បឹ កាភិ បាលប្តូវមានប្បធាន០១រូប អនុ ប្បធាន០១រូប ននរញ្ញិក០១រូប និ ង្សមាជិ ក។
ចំ នួនសមាជិកប្កុមប្បឹកាភិ បាលសំរាប់ អាណ្តតិបនាៃប់
មុ នមខននិបាត។

ប្តូវបានកំ ណ្ត់នដាយប្កុមប្បឹ កាភិ បាលកនុង្តំ ទណ្ង្

>-

ប្េការ ១៤

កនុង្ករណ្ីសមាជិ កប្កុមប្បឹកាភិ បាលណាមានក់ ោទលង្ពីតំទណ្ង្មុ នអាណ្តតិ ឬបាត់បង្់ សុពលភាព

នដាយប្បការណាមួ យ
បទនមនច

សមាជិ កប្កុមប្បឹ កាភិ បាលំំង្អស់ប្តូវនកាះប្បជុំនបាះនឆ្នតនប្ជើ សនរ ើសសមាជិ ក

ពី សមាជិកស.យ.ឯ.អ។

ខ្ណ្ៈទដលប្បធានប្កុមប្បឹកាភិ បាលអវតតមានពីកុង្ប្បនេស
ន
តំទណ្ង្ប្បធានប្កុមប្បឹកាភិ បាលសតីេី

ប្តូវនផៃរន

តាមឋានុ ប្កម។

ប្បសិននបើប្បធាន ឬ សមាជិ កប្កុមប្បឹ កាភិ បាលណាមានក់ ប្បប្ពឹតិផ
ត ុយពី
ៃ
លកខនិក
ត ៈរបស់ ស.យ.ឯ.អ ឬ

ប្បប្ពឹតិ តកំនុស្ៃន់ដូចមានទចង្កនុង្ប្បការ២១

ននលកខនិក
ត ៈននះ

ប្កុមប្បឹកាភិ បាលប្តូវនកាះប្បជុំ នដើមបី

នប្ជើ សនរ ើសប្បធានាាី កនុង្ចំនណាមសមាជិករបស់ខ្ួន
ល ។

>-

ប្េការ ១៥

កិ ចប្ច បជុំ ថានមញ្ញ របស់ប្កុមប្បឹកាភិ បាលប្តូវន្វើនែើង្ជានរៀង្រាល់បីទខ្មតង្។ រ ីឯកិ ចប្ច បជុំ វ ិថានមញ្ញ របស់
ប្កុមប្បឹកាភិ បាលអាស្ស័យតាមការចាំបាច់ ទដលនសនើនែើង្នដាយសមាជិ កណាមានក់ ។ ប្បធានប្កុមប្បឹកាភិ បាល
នកាះប្បជុំ សមាជិកប្បឹ កាភិបាលនលើកេី១ ោ៉ា ង្យូររយៈនពលមួ យទខ្បនាៃប់ពីការនបាះនឆ្នត។
រាល់កិចចប្បជុំថានមញ្ញ

និង្វ ិថានមញ្ញ របស់ប្កុមប្បឹកាភិ បាលប្តូវមានកូ រម
ុ ៉ា

និង្សំនែង្សនប្មចចំនួន

៥០%+១ (ខសិបភាគរយបូ កមួ យ)ននសមាជិ កប្កុមប្បឹ កាភិ បាលំំង្មូ ល។
រាល់ការន្វើនសចកតីសនប្មចរបស់ប្កុមប្បឹកាភិ បាលប្តូវបាននលើកេឹកចិ តឱ្
ត យមានកុ ង្សង្់ សុីស។

>-

ប្េការ ១៦

តួ នាេី សំខាតកន់ ៗមួ យចំនួនរបស់ប្កុមប្បឹកាភិ បាល មានដូចតន
-

េេួ លខ្ុ សប្តូវចំ ន

-

ពិ និតយនមើ លន

-

អនុម័តនគ្មលននោបាយសំខាតកន់ ៗមួ យចំនួនរបស់

៖

ះមុខ្មខសននិបាត

នលើនគ្មលននោបាយរបស់ ស.យ.ឯ.អ
ស.យ.ឯ.អ

មានជាអាេិ៍

នគ្មល-

ននោបាយនិរញ្ញវតុ នគ្មលននោបាយបុ គគលិក ប្ពមំំង្នគ្មលននោបាយនយនឌ្័រ និង្
នគ្មលននោបាយនផសង្ៗនេៀត
-

ទសវង្រកជំនួយ

និង្ចរចារជាមួ យមាចស់មូលនិ ្ិនានានដើ មបីជួយប្េប្េង្់ ដំនណ្ើរការ

កមាវ ិ្ីនផសង្របស់ ស.យ.ឯ.អ

នន
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-

ប្តួតពិនិតយ និ ង្តាមដានសកមាភាពការងារនិង្ការចំ ណាយប្បចាំទខ្ ឆ្នំ របស់អគគនលខាតក្ិ ការដាឋន

-

នដាះស្ថានយវ ិថែេទដលនកើតនែើង្រថែង្បុគគលិក
សប្មបសប្មួលគ្មនបាន

និង្អនកសប្មបសប្មួលកនុង្ករណ្ីមិ នអាច

-

តំ ណាង្ឱ្យស.យ.ឯ.អ

-

សនប្មចនលើនសចកតីទាលង្ការណ្៍ ឬ នសចកតីប្បកាសព័ត៌មានសំខាតកន់ ៗ។

>-

ប្េការ ១៧

អគគនលខាតក្ិការដាឋន
សមាសភាពអគគនលខាតក្ិការដាឋន រួមមាន៖

>-

-

អគគនលខាតក្ិ ការ ០១ រូប

-

រដឋបាល និ ង្ននរ

ិក ០១រូប

-

អនកសប្មបសប្មួលកមាវ ិ្ី ០១ រូប

-

មន្រនតីជំនា

នានាតាមការចាំបាច់ ។

ប្េការ ១៨

អគគនលខាតក្ិ ការដាឋន ប្តូវេេួ លខ្ុ សប្តូវចំ ន

ះមុខ្ប្កុមប្បឹកាភិ បាល ។ កនុង្ករណ្ីអគគនលខាតក្ិ ការ

ប្បប្ពឹតិ ផ
ត ុយពី
ៃ
លកខនិ ក
ត ៈរបស់ស.យ.ឯ.អ ប្កុមប្បឹកាភិ បាល ប្តូវនកាះប្បជុំ នដើមបីវ ិនិច័ យ
ឆ ន
ំំង្ននាះ។

នលើនំសកំនុស

>-

ប្េការ ១៩

ការប្បជុំ របស់អគគនលខាតក្ិការដាឋនប្បប្ពឹ តិនត
ប្បជុំ របស់អគគនលខាតក្ិ ការដាឋន។

នរៀង្រាល់សបាតន៍ ។ អគគនលខាតក្ិការជាអនកដឹកនាំការងារ

ករណ្ីអគគនលខាតក្ិ ការអវតតមានប្តូវនផៃរសិេិ តា
ធ មឋានុ ប្កម

នដើមបីដឹកនាំ

ការងារជំនួស។
រាល់ការន្វើនសចកតីសនប្មចរបស់អគគនលខាតក្ិ ការដាឋនប្តូវឈរនលើកុង្សង្់ សុីស
កុ ង្សង្់ សុីសបានប្តូវឈរសំនែង្ភាគនប្ចើ នដាច់ ខាតកត
អគគនលខាតក្ិ ការដាឋនំំង្អស់។
ឧតតមានុ ភាព។

៥០%+១

។

ប៉ាុ ទនតនបើ ពុំអាចរក

(ខសិបភាគរយបូកមួ យ)ននសមាជិ ក

កនុង្ករណ្ីមានការទបង្ទចកសំនែង្ននាះ

សំនែង្អគគនលខាតក្ិការមាន

>-

ប្េការ ២០

ការនប្ជើ សនរ ើសបុ គគលិកឱ្យបនប្មើ ការងារនៅកនុង្អគគនលខាតក្ិ ការដាឋន

សមតភាពនដាយនសាើភាព។
ដាច់ នដាយទែកមួ យ។

ប្តូវន្វើនែើង្នដាយការប្បលង្

នគ្មលការណ្៍ននការនប្ជើ សនរ ើសនឹង្មានលំអិតនៅកនុង្នគ្មលននោបាយ
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ជំពូក្ទី ៦
អំពី េទវិន្័យ

>-

ប្េការ ២១

សមាជិ កណាមួ យទដលប្បប្ពឹតិ ក
ត ំ នុស្ៃន់ផុយពី
ៃ
លកខនិ ក
ត ៈ និ ង្បេបបញ្ញ តិ នា
ត នារបស់ គ.យ.ឯ.អ នឹ ង្

ប្តូវដកនូតសមាជិ កភាព កនុង្ករណ្ី៖
-

យកន្ាះរបស់ ស.យ.ឯ.អ ន
នបាកប្បាសអនកដនេ

-

យកន្ាះរបស់ស.យ.ឯ.អ ន

ទសវង្រកោភសកាករៈនដើមបីបុគគលខ្លួន ឬប្កុមខ្លួន ឬ
បនប្មើ សកមាភាពននោបាយរបស់គណ្បកសននោបាយ

ណាមួ យ
-

ប្បប្ពឹតិ អ
ត ំ នពើពុករលួយ និង្កិ បនកង្ាវ ិកា ប្ពមំំង្សមាាររបស់ស.យ.ឯ.អ

-

មិ នបានចូ លរួមប្បជុំ របស់ស.យ.ឯ.អ ជាប់ គ្មន៣ដង្ នដាយមិ នបានជូនដំណ្ឹង្។

>-

ប្េការ ២២

ស.យ.ឯ.អ

នឹង្ដាក់វ ិន័យដល់សមាជិកណាទដលមិ ននគ្មរពលកខនិ ក
ត ៈ

ឬលិខ្ិតបេដាឋននានារបស់

ស.យ.ឯ.អ ដូចបានកំ ណ្ត់ ខាតកង្នប្កាម៖
១. ប្ពមាននដាយផ្លៃល់មាត់ នដាយប្កុមប្បឹ កាភិ បាល
២. ប្ពមានជាោយលកខអកសរណ្៍នដាយប្កុមប្បឹកាភិបាល

>-

៣. ដកសិេិ ស
ធ មាជិ កភាព។

ប្េការ ២៣

បុ គគលិក និង្សមាជិក សមាជិ ការបស់ស.យ.ឯ.អ អាចបនញ្ច
ពី បញ្ហ
ា ទដលមានមនៃិលសង្ស័យនដាយនសរ ី ។ ការបនញ្ច

មតិ ឬេសសនៈ និង្សួរនដ

បានដកនូតពីតំទណ្ង្ ឬ េេួ លការប្ពមានណាមួ យនែើយ ។ ផៃុយន
ណាមានបញ្ហ
ា ននើយមិ នបាននលើកនែើង្កនុង្អង្គប្បជុំ ទបរជាយកន
ប្ពមានន

េសសនៈរ ិះគន់ និ ង្សួរនដ

វិ

នដាល

នដាលននះនឹង្មិនប្តូវ

នបើ បុគគលិក ឬ សមាជិក សមាជិ កា

និ ោយខាតកង្នប្ៅ ននាះនឹង្ប្តូវដកនូត ឬ

តាមកប្មិតននកំនុសឆលង្។

ជំពូក្ទី ៧
អំពី ប្េភពម្ូលន្ិធិ ន្ិង្ ការដប្េើប្បាស់

>-

ប្េការ ២៤

មូ លនិ្ិរបស់ស.យ.ឯ.អ បានមកពី ៖
-

ការបង្់ វ ិភាគំនពី សមាជិក

-

អំ នណាយនផសង្ៗជាអំ នណាយសបបុរស្ម៌ពីអង្គការជាតិ និ ង្អនតរជាតិ នានា

-

ជំ នួយនផសង្ៗ ទដលអង្គការមូ លនិ្ិឱ្យតាមកិចចប្ពមនប្ពៀង្នលើកមាវ ិ្ី នានាជាមួ យ ស.យ.
ឯ.អ។
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>-

ប្េការ ២៥

មូ លនិ្ិរបស់ ស.យ.ឯ.អ ប្តូវបានរកាេុ កកនុង្គណ្នី មួយនដាយទែក ទដលមានការប្តួតពិនិតយពី

សមាជិ កប្កុមប្បឹ កាភិ បាល។
រាល់ការចាយថែយ

និង្នប្បើប្បាស់ាវ ិការបស់ស.យ.ឯ.អ

ចាស់ោស់

និង្មានតមាលភាព

ប្បនោជន៍ ចំន

ះស.យ.ឯ.អ។

ប្បកបន

ប្តូវមានទផនការ

នដាយថានារតី សនសំសំនច

និង្នគ្មលការណ្៍

ននើយការចំ ណាយននាះមានផល

រាល់ការចំណាយ ប្តូវរាយការណ្៍ជូនអង្គប្បជុំប្បចាំទខ្ និង្មខសននិបាតរបស់ស.យ.ឯ.អ។

>-

ប្េការ ២៦

ទផនកគណ្ននយយមានតួ នាេី ប្គប់ប្គង្ចំនួនេឹកប្បាក់

និង្ថានច់ ប្បាក់ នដាយផ្លៃល់

ទតគ្មានសិេិ ធ បញ្ហ
ជ

ចំ ណាយនែើយ។ មានទតអាណាប័ក ឬ អាណាប័ កនផៃរសិេិ ប
ធ ៉ាុ នណាណះទដលមានសិេិ ប
ធ ញ្ហ
ជ ចំណាយ ននើយការ
ចំ ណាយំំង្ននាះប្តូវស្សបន

នឹ ង្កមាវ ិ្ី និង្នគ្មលននោបាយរបស់ ស.យ.ឯ.អ។

ជំពូក្ទី ៨

អំពី ដោលការណ៍ ន្ិង្ ការ ឹក្នា ំ

>-

ប្េការ ២៧

នគ្មលការណ្៍របស់ស.យ.ឯ.អ មានបីចំណ្ុចគឺ ៖
១. ឈរនលើនគ្មលការណ្៍ប្បជា្ិបនតយយនដាយមានការចូ លរួម និ ង្តមាលភាព
២. បនប្មើ ផលប្បោជន៍ យុវជនជាចមបង្

>-

៣. នលើកកមពស់សមភាពនយឌ្័ រ (Gender)។

ប្េការ ២៨

លេធិប្បជា្ិបនតយយ

និ ង្ការនគ្មរពសិេិម
ធ នុ សសគឺ ជាមូ លដាឋនប្គឹ ះកនុង្ការដឹកនាំ

និ ង្អភិ វឌ្ឍ។

នគ្មលការណ្៍ំំង្ឡាយណាទដលប្បាសចាកពី នគ្មលការណ្៍ប្បជា្ិបនតយយនឹ ង្មិ នប្តូវបានអនុញ្ហញតឱ្យ
យកមកន្វើជាមូ លដាឋនននការដឹកនាំសប្មាប់ ស.យ.ឯ.អ ជាដាច់ ខាតកត។

>-

ប្េការ ២៩

ស.យ.ឯ.អ ប្តូវជំ រុ

ឱ្យមាននគ្មលការណ្៍ប្បជា្ិ បនតយយនៅប្គប់ ជាន់ ថានក់ ននរចនាសមព័នធដឹកនាំ និ ង្

ប្គប់ សកមាភាពំំង្អស់របស់ខ្ួន។
ល
នែើយ។

គ្មានជនណាមានក់ អាចន្វើការផ្លលស់បូរនគ្មលការណ្
ត
៍ ខាតកង្នលើននះបាន

ជំពូក្ទី ៩
អំពី អធិេដតយយភាព

>-

ប្េការ ៣០

ស.យ.ឯ.អ ជាអង្គការឯការជយពីគណ្បកសននោបាយនានា និ ង្ពី រាជរដាឋភិ បាល ដូ ចននះប្កុមប្បឹ កា9

ភិ បាល និង្បុគគលិកប្គប់លំដាប់ ថានក់ ទដលកំ ពុង្ប្បតិ បតតិការ និ ង្បំ នព

មុ ខ្នាេី កុង្
ន ស.យ.ឯ.អ មិនអាចជា

សមាជិ កសកមាននគណ្បកសននោបាយណាមួ យ និ ង្ជាសមាជិ ក ននគណ្ៈរដឋមន្រនតីទដលកំពុង្កាន់ អំណាច
នែើយ។

ននើយបុគគលិកំំង្អស់ប្តូវទតប្បកាន់ ជំនរអពាប្កឹត

ស.យ.ឯ.អ ផង្ទដរ។

កនុង្នពលបំ នព

ភារកិចចរបស់ខ្ួនកន
ល ុង្នាម

>-

ប្េការ ៣១

េង្់ និង្ថានលកសញ្ហញរបស់ស.យ.ឯ.អ មានកំ ណ្ត់ នៅង្កនុង្ឧបសមព័នេ
ធ ី ១ និង្េី ២។

>-

ប្េការ ៣២

េី ថាននក់ ការកណា
ត លរបស់ស.យ.ឯ.អ តាំង្នៅរាជធានី ភំនន ព

។

ជំពូក្ទី ១០
អំពី ការរ ំលាយ

>-

ប្េការ ៣៣

មានទតមខសននិបាតរបស់ស.យ.ឯ.អ ទតមួ យគត់ ទដលមានសិេិ រធ ំោយស.យ.ឯ.អ ននះបាន នដាយ
ឈរនលើសំនែង្ភាគនប្ចើ ន ២/៣ (ពី រភាគបី) ននសមាជិ ក ស.យ.ឯ.អ ំំង្អស់។

>-

ប្េការ ៣៤

បនាៃប់ពីប្តូវបានរ ំោយ ប្េពយសមបតតិ និង្ថានរនពើភណ្ឌរបស់ស.យ.ឯ.អ ំំង្អស់ប្តូវន្វើជាអំនណាយ
ដល់សមាគម

ឬអង្គការសបបុរស្ម៌ នានាន

តាមការសនប្មចនដាយមតិ ភាគនប្ចើនដាច់ ខាតកត

៥០%+១

(ខសិបភាគរយបូ កមួ យ)ននសមាជិកប្កុមប្បឹ កាភិបាលំំង្មូ ល។

ជំពូក្ទី ១១
អំពី អន្តរេបញ្ា តតិ

>-

ប្េការ ៣៥

លកខនិក
ត ៈននះនប្កាយពី បានន្វើការអនុម័ត ប្តូវប្បកាសឱ្យចូ លជា្រមានភាលម នដាយអង្គមខសននិបាត
និ ង្ចុ ះនតនលខាតកនដាយប្បធានប្កុមប្បឹកាភិ បាល។

>-

ប្េការ ៣៦

បនាៃប់ពីអង្គការ

ស.យ.ឯ.អ េេួ លបានការចុ ះបញ្ជីនៅប្កសួង្មខនផៃ ប្កុមប្បឹ កាភិ បាល

ប្តូវអនុ វតតសកមាភាពរបស់អង្គការឲ្យបានប្តឹមប្តូវតាមលកខនិ ក
ត ៈននះ។

លកខនិក
ត ៈននះ អាជាា្រមានសមតកិ ចចមានសិេិ ចា
ធ ត់ វ ិធានការតាមនីតិវ ិ្ី ចាប់។

កនុង្ករណ្ីបានប្បប្ពឹ តិផ
ត ុយនឹ
ៃ
ង្

>-

ប្េការ ៣៧

លិខ្ិតបេដាឋនំំង្ឡាយនៅ

ស.យ.ឯ.អ

ទដលធានាការ

រប្េពយសមបតតិ

សិេិ នធ សរ ីភាព

ផលប្បនោជន៍ប្តឹមប្តូវតាមចាប់របស់សមាជិ ក ស.យ.ឯ.អ ប្តូវមានអានុ ភាពអនុ វតតបនតន

និង្

មុ ខ្នេៀតរនូត
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ដល់មានអតបេាាីមកទកទប្ប ឬលុបនចាល ឬនលើកទលង្ទតបេបបញ្ញតិ ណា
ត
ទដលផៃុយនឹង្ថានារតី ននលកខនិក
ត ៈ
ននះ ។

លកខនិក
ត ៈននះប្តូវបានមខសននិបាតនលើកេី ១របស់

ស.យ.ឯ.អ

អនុ ម័តនៅនាៃេី១៩

ទខ្កញ្ហញឆ្នំ

២០១៤។
រាជធានីភំ ននព

នាៃេី ១៩ ទខ្ កញ្ហញឆ្នំ ២០១៤

ជ.ប្ក្ុម្ប្េឹក្ាភិបាល
ប្េធាន្

ដសង្ ឫទធី
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