
 

 

 

អំពីករសេងកត្រ វ្រជវេលើបញជ េីបះេឆន ត និងករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន  ំ២០១១ 

និងករេ្របើ្របស្់របព័នធផ ព្វផ យសងគម អីុនធឺែណត និងទូរសព័ទស្រមប់ដំេណើ រករេបះេឆន ត
េនកមពជុ 

ៃថងទី២៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ 
គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វល កំពុងេធ្វើករអេងកត្រ វ្រជវេលើបញជ ីេបះេឆន ត និងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត រមួ 

ទងំករេធ្វើសវនកមមបញជ ីេបះេឆន តឆន ២ំ០១១ ស្រមបបំ់េរ ើឲយករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របកឹ  ឃំុ/សងក តឆ់ន  ំ
២០១២។ 

ជកររមួចំែណកឲយមនករចូលរមួពីមច ស់េឆន ត កនុងដំេណើ រករេបះេឆន តែថមេទៀត គណៈកមម ធិករ
ខុមែ្រហ្វលកក៏ំពុងេធ្វើករេឃសន នងិផ ព្វផ យអំពីករេបះេឆន តេនកមពុជ មរយៈអុីនធឺែណត នងិ ្របពន័ធទូរស័ពទ 
រមួទងំករេផញើ រផងែដរ េដើមបជីកែន្លងទទលួផ ព្វផ យ និងរក ទុកនូវពត័ម៌ន គំនិត និងមតេិយបល់នន
របស់មច ស់េឆន តទកទ់ងនឹងដំេណើ រករេបះេឆន តេនកមពុជ និងផ្តល់ពត័ម៌នេបះេឆន តដល់្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ 

េ ក គល់ បញញ  នយក្របតិបត្តខុិមែ្រហ្វល បនមន្រប សនថ៍ “ខុមែ្រហ្វលមនែផនករបន្តសកមមភព
កនុងករេបះេឆន ត េ យែឡកករងរបនទ បេ់នះគឺករងរសេងកត្រ វ្រជវ។ ករងរេនះគឺពតិជសំខន់ ស់ស្រមប់
ករេបះេឆន តខងមុខ េ យ បង្ហ ញចេំណះដងឹ និងករចូលរមួរបស់មច ស់េឆន តេនកនុងករេបះេឆន ត នងិ្របជធិប
េតយយ។ ករេធ្វើសវនកមមបញជ ីេបះេឆន តឆន  ំ ២០១១និងក្ល យជឯក រដច៏បំចស់្រមបភ់គីពកព់ន័ធននេធ្វើករ
ពិចរ ពីគុណភពេទេលើបញជ ីេបះេឆន ត នងិ្របពន័ធចុះេឈម ះេនកមពុជបចចុបបនន ថេតើ្រតូវរក ទុក ឬកែំណទ្រមង?់” 

 

ករសេងកត្រ វ្រជវេលើបញជ េីបះេឆន ត និងករចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន  ំ២០១១ 

 ជែផនកមយួៃនគេ្រមងសេងកតបរយិកសចុះេឈម ះេបះេឆន តឆន  ំ២០១១ ខុមែ្រហ្វលកំពុងេធ្វើករសេងកត្រ វ
្រជវបញជ ីេបះេឆន ត និងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត េ យរមួទងំករេធ្វើសវនកមមបញជ ីេបះេឆន តឆន  ំ២០១១។ 

េនកនុងករសេងកត្រ វ្រជវេនះ សំ កៃនអនកមនសិទធេិបះេឆន តចំនួន៨៦៥៦នក ់ េនទូទងំ្របេទសនឹង
្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យចបៃ់ចដនយេដើមបសីមភ សនទ៍កទ់ងនឹងករចុះេឈម ះេបះេឆន ត ករេបះេឆន ត ករចូលរមួេន
កនុងដំេណើ រករ្របជធិបេតយយ នងិអភបិលកចិច េហើយទិនននយ័អនកមនេឈម ះេបះេឆន ត នឹង្រតូវយកមកេផទ ងផទ ត់
ជមយួបញជ ីេបះេឆន តឆន ២ំ០១១ េដើមបសិីក ពីភព្រតឹម្រតូវៃនបញជ ីេបះេឆន តឆន ២ំ០១១ ជមយួអត្តសញញ ណរបស់
អនកេបះេឆន ត នងិសិក ពីអនកមនសិទធិេបះេឆន តែតគម នេឈម ះកនុងបញជ ីេបះេឆន ត។ 

 អនកមនសិទធេិបះេឆន តទងំ៨៦៥៦រូប ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេចញពីករយិល័យសរុប៨៥០ករយិល័យ កនុង
ឃំុសងក ត៦់៤៤  ្រសុក១៨២ េនទូទងំ២៤ ជធនី/េខត្ត។ 

ករសិក េនះ គឺេធ្វើេឡើងជលកខណៈវទិយ ្រស្តែដលសំ ក (sample) ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេ យៃចដនយ 
កនុងកំរតិេជឿជក ់ (Confident Level) ៩៩% និងកំរតិលំេអៀង (Margin of  Error) ០.២% និងកំរតិលំេអៀង សំ ប ់
ករយិល័យ៤.៤២%។ 

គណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរនីិងយតុ្តិធម៌េនកមពុជគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរនីិងយតុ្តិធម៌េនកមពុជគណៈកមម ធិករេដើមបកីរេបះេឆន តេ យេសរនីិងយតុ្តិធម៌េនកមពុជ   

CCCooommmmmmiiitttttteeeeee 			fffooorrr 			FFFrrreeeeee aaannnddd FFFaaaiiirrr EEEllleeeccctttiiiooonnnsss iiinnn CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   



 

កមមវិធីយទុធនករផ ព្វផ យករេបះេឆន ត មរយៈអីុនធឺែណត និងទរូសព័ទ 

កមមវធិីេនះ គឺជគំនិតផ្តួចេផ្តើមថមមីយួ េ យមនេគលបំណងជ្រមុញឲយមច ស់េឆន តកមពុជ ក្ល យជសហគមន៍
មយួេ្រកមេឈម ះ “សេម្លងមច ស់េឆន តកមពុជ” ែដលជជកែន្លង្របមូលផ្តុ ំគំនិត មតិេយបល់ និងផ ព្វផ យពត័ម៌នអំពី  
ភពមនិ្រប្រកតី/្រពឹត្តិករណ៍នន និងករអបរ់ែំដលទកទ់ងនិងដំេណើ រករេបះេឆន តេនកមពុជ។ “សេម្លងមច ស់េឆន ត
កមពុជ” នងិជកែន្លងែដលផទុក ល់ពត័ម៌នទកទ់ងនងឹករេបះេឆន តេនកមពុជ េហើយែដលមច ស់េឆន ត ចែស្វងរក
បន។ 

ឧបករណ៍ននែដលេ្របើ្របស់កនុង “សេម្លងមច ស់េឆន តកមពុជ” រមួមន៖ 

- េវប៉ យ (Website)៖ សេម្លងមច ស់េឆន តកមពុជមន ស័យ ្ឋ ន៖ www.cambodianvotervoice.org េនទី
េនះមនផទុកពត័ម៌នននទកទ់ងនឹងដេំណើ រករេបះេឆន តេនកមពុជ រមួទងំលទធផល ភពមនិ្រប្រកតី ឯក រ
ចបប ់ ករអបរ់អំនកេបះេឆន តជេដើម។ េនទីេនះ កជ៏កែន្លងបេញចញមតិរបស់មច ស់េឆន តផងែដរ។ េលើសពីេនះ
េទេទៀត មច ស់េឆន ត ្របជពលរដ្ឋទូេទ ចផ្តល់ពត័ម៌នននទកទ់ងនឹងភពមនិ្រប្រកតីទកទ់ងនឹងករេបះ
េឆន តមក មរយៈេវប៉ យេនះ េហើយរបយករណ៍កន៏ឹងបង្ហ ញេនេលើេវប៉ យេនះផងែដរ។ 

- េហ្វសបុក (Facebook)៖ ស័យ ្ឋ នរបស់េហ្វសបុកសេម្លងមច ស់េឆន តកមពុជគ ឺ Cambodian Voter Voice 
អនកេលងេហ្វសបុកទងំអស់ ចែស្វងរកេឈម ះេនះ េហើយ ចចុច “Like”។ េនទីេនះនឹងផ្តល់ពត័ម៌នសេងខប
ននទកទ់ងនឹងដំេណើ រករេបះេឆន តេនកមពុជ និងេនបរេទស។ ទេីនះ កជ៏កែន្លងអបរ់ ំ និងផ្តល់ពត័ម៌នទក់
ទងនឹងករេបះេឆន តេនកមពុជផងែដរ។ 

- ្របពន័ធទូរស័ពទ៖ ្របពន័ធទូរស័ពទពិេសសែដលេបើកដំេណើ រករ២៤េម៉ង្រតូវបនបេងកើតេឡើង កនុងេគលបំណងផ្តល់
ពត័ម៌ន/អបរ់ខំ្លីៗអំពដំីេណើ រករេបះេឆន តេនកមពុជ កដូ៏ចជកែន្លងែដលមច ស់េឆន ត ចសួរ ឬេធ្វើេសចក្តី យ
ករណ៍េផ ងៗ។ េលខទូរស័ពទមន 010 802 777។ ខុមែ្រហ្វលនឹងបែនថម្របពន័ធេលខទូរស័ពទែថមេទៀត េនេពល
ខងមុខ។ 

- ករេផញើ រ មទូរស័ពទ៖ ខុមែ្រហ្វលបនបេងកើតកមមវធិីេផញើ រ មទូរស័ពទ ែដល ចេផញើ រេចញជភ រែខមរ 
និង ងំ។ រអបរ់ខំ្លីៗ ទកទ់ងនឹងដំេណើ រករេបះេឆន តេនកមពុជនឹង្រតូវបនេផញើេទកន្់រកុមេគលេ  ែដល
បនចុះេឈម ះ។ េដើមបី ចចុះេឈម ះទទួលបន រ មរយៈ រទូរស័ពទ គ្ឺរតូវទូរស័ពទសំុចុះេឈម ះ មរយៈេលខ 
០១០៨០២ ៧៧៧ មរយៈអីុេម៉ល info@cambodianvotervoice.org, មរយៈេហ្វសបុក Cambodian
Voter Voice ឬ មរយៈេវប៉ យ www.cambodianvoterovice.org 

ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត សូមទំនក់ទំនង៖ 

- េ ក សុខ ពទូិរយ អនកស្រមបស្រមួលែផនកអេងកតខុមែ្រហ្វល  

ទូរស័ពទ៖០៨៩ ៥២៥ ៤៤៦ អីុេមល៉៖ pitour@comfrel.org 

- េ ក ចន័ទ រទិធ ិអនកស្រមបស្រមួលែផនកពត័ម៌នខុមែ្រហ្វល  
ទូរស័ពទ ០១២ ៨៤៦ ២១១ អីុេមល៉៖ darith@comfrel.org 


