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និតវិ ធ
ិ នី នការប

ោះបនោតបរើសក្រុមក្រឹរា
ស អភិ

លនោាំ ២០១៩

គណៈរម្មាធកា
ិ រតតងតាំង
១)

សម្មជិរក្រុមក្រឹរា
ស អភិ

លររស់សម្មគមតមែរអូតវ
ា ៉ាវល
៉ា យ
លី

គណៈរម្មាធកា
ិ រតតងតាំង និង ជាគណៈរម្មាធកា
ិ រប

នតតងតាំង បោរ បៅ បេង ជាក្រធាន

ោះបនោត បក្ជើសបរើស ក្រុមក្រឹរសាអភិ

ល សម្មគមតមែរអណិត នោ២
ាំ ០១៩

- ២០២១ ។
២) សម្មជិរររស់ គណៈរម្មាធិការតតងតាំង និង គណៈរម្មាធិការប
សម្មជិរក្រុមក្រឹរា
ស អភិ

ល សម្មគមតមែរអូតាវប

៣) តាំតណង សម្មជិរក្រុមក្រឹរា
ស អភិ

ោះបនោត មិនអាចឈរប្ាោះ ជាបររខជន បក្ជើសបរើសជា

ើយ ។

លម្មន ៧ នារ់

៤) ភារៈរិចចររស់ គណៈរម្មាធកា
ិ រតតងតាំងគឺ ក្រកាសផ្សាយដាំណឹងអាំពី ការក្បជើសតាំង ក្រុមក្រឹរា
ស អភិ

ល តមរយៈ

បគេៈទាំពរ័ សារអ៊ីតមល បផ្សេងៗ ររស់សម្មគមតមែរអូតាវវ
៉ា ៉ាលលីយ
៥) គណៈរម្មាធកា
ិ រតតងតាំង នឹងទទួលយរ ពារសយបសនើរសុរាំ រស់បររខជនទាំងអស់ យ៉ាងបោច១០នងៃ មុននងៃប

ោះបនោត ។

គណៈរម្មាធកា
ិ រតតងតាំង និងក្តួតពិនត
ិ សយរញ្ជីប្ាោះបររខជន តដលសមក្សែរតមលរខមណឌ ររស់សម្មគមតមែរអូតវ
ា ។
តក្មូវការររស់បររខជនក្រុមក្រឹរា
ស អភិ


ជាសម្មជិរ class A -



ក្តូវម្មនអាយុ ១៨ នោាំ ប

លម្មនដូចតបៅ៖

នចុោះប្ាោះ យ៉ាងតិច ១០នងៃមុននងៃប
ើងបៅ ឬបៅនងៃប

ោះបនោត

៦) គណៈរម្មាធកា
ិ រតតងតាំង ក្តូវក្រគល់រញ្ជីប្ាោះបររខជន តដលក្តូវ
ររស់សម្មគមតមែរអូតាវ ក្

ព
ាំ ីរ (៧)នងៃ មុននងៃប

ោះបនោត

នពិនិតសយ បេើយសមក្សែរតមលរខមណឌ

ោះបនោត ។

៧) នងៃរាំណត់ទទួលពារសយបសនើរសុឈ
ាំ
រប្ាោះជាបររខជនចុងបក្កាយ គឺរយៈបពល ៧នងៃ មុននងៃប
ពារសយបសនើរសុតាំ ដលទទួល

ោះបនោត ។

ន បក្កាយនងៃបនាោះ នឹងចាត់ទុរជាបម្មឃៈ ។

៨) សម្មគមតមែរតាំរន់អូតវ
ា ក្តូវក្រគល់រញ្សឃីប្ាោះ សម្មជិរ class A តដលម្មនសិទធិឈរប្ាោះជា បររខជន
និងសម្មជិរតដលម្មនសិទអា
ធ ចប

ោះបនោត បៅជូន គណៈរម្មាធកា
ិ រតតងតាំង ១៥ នងៃមុននងៃប

និតវិ ធ
ិ បី ៅ នងៃ ប
១) ក្រធាន គណៈរម្មាធកា
ិ រប

ោះបនោត និងក្រកាសបរើររមែវិធីការប

ោះបនោត ។

ោះបនោត
ោះបនោត

២) រញ្ជារ់ចាំនួនតាំតណងតដលក្តូវបក្ជើសបរើសរាំបពញ និងរញ្ជីប្ាោះបររខជនតដលម្មនសិទឈ
ធ
រប្ាោះ បេើយជាសម្មជិរclass A
អាចប

ោះបនោត

ន
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៣) គណៈរម្មាធិការប

ោះបនោតនិងក្រកាសជូនសម្មជិរទាំងអស់ នូវរញ្ជីប្ាោះបររខជនតដលឈរប្ាោះបក្ជើសបរើស

ក្រុមក្រឹរសាសម្មគមតមែរអូតវ
ា វ
៉ា ល
៉ា លីយ
៤) បរើសិនចាំនួនបររខជនម្មនបក្ចើនជាង ចាំនួនតាំតណងបក្ជើសតាំង ការប

ោះបនោតនិងក្តូវអនុវតត

៥) បរើសិនចាំនួនបររខជនម្មនតិចជាង ចាំនួនតាំតណងបក្ជើសតាំង ក្រធាន គណៈរម្មាធិការប

ោះបនោត អាចក្រកាសររបររខជន

បៅទីបនាោះ បេើយអាចនិងទទួលប្ាោះបររខជន តដលជាសម្មជិរclass A យ៉ាងតិចណាស់រនុងរយៈបពល ៣០នងៃ
មុននងៃប

ោះបនោត បេើយយល់ក្ពមនិងលរខមណឌននការបក្ជើសបរើសបនោះ

៦) បររខជននិមួយៗ ក្តូវក្រកាសសម្មសភាពមលួនឯង រនង
ុ រយៈបពល ២នាទី
៧) បររខជននិមួយៗ នឹងក្តូវទទួលបលមក្រចាាំាំំមលួន បោយម្មន ក្រោស់តរាងរាយនាមតមបលមរាំណត់
៨) គណៈរម្មាធកា
ិ រប
៩) អនរតដលម្មនសិទអប

ោះបនោត និងតចរសនលឹរបនោតបៅដល់អនរតដលម្មនសិទអប
ោះបនោត គឺក្តូវម្មនអាយុ ១៨នោាំប

ោះបនោត

ើងបៅ ម្មនរនុងរញ្ជីប្ាោះ បេើយបៅទីរតនលងប

រ័ណណសគា
ាំ ល់មលួន បេើយម្មនរនុងរញ្ជីប្ាោះ ។ អនរតដលម្មនសិទអប

ោះបនោតតដរ ។ រង្ហាញ

ោះបនោត នឹងទទួលសនលឹរបនោតពីដាំរូង មុនបពលប

ោះបនោត

ពួរគាត់និងគូស X បៅក្រអរ់ររស់បលមក្រចាាំបររខជននិមួយៗ បេើយរត់រួចយរបៅោរ់រនុងក្រអរ់សនលឹរបនោត ។
១០) សននឹរបនោតតដលមិនក្តឹមក្តូវ (រញ្ជារ់ពីគណៈរម្មាធិការប

ោះបនោត) នឹងមិនក្តូវរារ់រញចូល បេើយក្តូវចាត់ទុរជាបម្មឃៈ

១២) រនង
ុ ររណីតដល លិទធផ្លននសនលឺរបនោតររស់បររខជនបសែើរគាោ ពី២ ឬ ៣នារ់ប
ការប

ោះបនោតបរើសសារងែីនិងក្តូវបធវើប

១៣) បរើសិនជាម្មនអនរតវរនុងអាំ

ើងបៅ បេើយម្មនតាំតណងតតមួយរុបណា្ណោះ

ើងបដើមសបីររអនរឈនោះមតងបទៀត

ុងបពលប

ោះបនោត គណៈរម្មាធិការប

ោះបនោតម្មនសិទអ
ធិ ណា
ាំ
ច បធវើការសាំរាច់ចិតតចុងបក្កាយ

បដើមសបីរញ្ចរ់រញ្ជារបនាោះ។
ឯរសារបនោះក្តូវ

នបរៀរចាំប

ើងបោយសម្មជិរក្រុមក្រឹរា
ស អភិ

លររស់សម្មគមតមែរ តាំរន់អត
ូ វ
ា ៉ាវល
៉ា លីយ បៅនងអទី ៨ តមឧសភា

ឆនាំំា ២០១៩ សាំរារ់ គណៈរម្មាធកា
ិ រតតងតាំង និង គណៈរម្មាធកា
ិ រប

ោះបនោត រនង
ុ ការបក្ជើសតាំង នោ២
ាំ ០១៩ ៕

ឡាយ វុទវី
ក្រធាន សម្មគមតមែរអូតវ
ា ៉ាវល
៉ា យ
លី

រុន រូខារា៉ា
អនុក្រធាន សម្មគមតមែរអូតវ
ា វ
៉ា ល
៉ា លីយ
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