
ការប ោះបនោ តនិង ICT 2013 
បទបង្ហា ញ៖ស្រីរភុក័្រ្ត 



ការប ោះបនោ តបៅ្មពុជា 
 ការប ោះបនោ តរ្ល 

 ការប ោះបនោ តបររើសតាំងតាំណាងរាស្រសត(ប ោះ ន៤អាណតតិ) 
 ការប ោះបនោ តបររើសបរ ើសររុមរបឹរាឃ ាំសង្ហា ត់(ប ោះ ន៣អាណតតិ) 

 ៥នោ ាំប ោះបនោ តមតង+ អ្ោរប ោះបនោ តរតូវមានអាយ ១៨នោ ាំប ើង 
 
 

 ការប ោះបនោ តអរ្ល 
 ការប ោះបនោ តបររើសបរ ើសសមារិររពឹទធសភា(ប ោះ ន៣អាណតតិ) 

 ៦នោ ាំប ោះបនោ តមតង+ អ្ោរប ោះបនោ តជាសមារិរររុមរបរឹាឃ ាំសង្ហា ត់និង
សមារិរសភា 

 ការប ោះបនោ តបររើសបរ ើសររុមរបឹរា(ប ោះបនោ ត ន១អាណតតិ) 
 ៥នោ ាំប ោះបនោ តមតង+អ្ោរប ោះបនោ តជាសមារិរររុមរបរឹាឃ ាំសង្ហា ត ់

 



ការប ោះបនោ តនោ ាំ២០១៣ 
 ការប ោះបនោ តបររើសតាំងតាំណាងរាស្រសតអាណតិតទី៥(២៨ររាដា២០១៣) 

 អាណតតិទី១ប ោះបនោ តបៅថ្ថៃទី២៣ឧសភា១៩៩៣ 
 អាណតតិទី២ប ោះបនោ តបៅថ្ថៃទី២៦ររាដា១៩៩៨ 
 អាណតតិទី៣ប ោះបនោ តបៅថ្ថៃទី២៧ររាដា២០០៣(មាន៣គណបរស៖គណបរស

របជារនរមព ជា ន73អាសនៈ/គណបរសសមរងស ី ន24 អាសនៈ/គណបរស
ហ្៊វ នស ិនប ិច ន26 អាសនៈ) 

 អាណតតិទី៤ប ោះបនោ តបៅថ្ថៃទី២៧ររាដា២០០៨ (មាន៥គណបរស៖គណបរស
របជារនរមព ជា ន90អាសនៈ/សមរងស ី26អាសនៈ/សិទធិមន សស3អាសនៈ/
ជាតិនិយម[នបរាតតមរណឬទធិ]2អាសនៈ/ហ្៊វ នស ិនប ិច2អាសនៈ) 

 ការប ោះបនោ តសរលបដាយផ្ទា ល់និងសមាៃ ត់ 
 ការបបងបចរអាសនៈតមរបូមនតមធយមភាគខ្ពស់បាំផ តនិងរបពន័ធសមាមារត 
 មណឌ លប ោះបនោ ត២៤បខ្តតរារធានី(អាសនៈពី១ដល់១៨អាសនៈ- 

 ត់ដាំបង៨និងរាំពងច់ាម១៨អាសនៈ) 
 ចាំននួប ម្ ោះអ្ោរប ោះបនោ តរោ ងបញ្ជ ីនោ ាំ២០១២មានចាំននួ9,675,453 

 



បលខបរៀងគណប្សនបោ យ 
ស្រជែងការប ោះបនោ តនោ ាំ២០១៣ 

1. គណបរសសញ្ជជ តិរមព ជា 
2. គណបរសហ្៊វ នស ិនប ិច 
3. គណបរសសាធារណរដឋរបជាធិបបតយយ 
4. គណបរសរបជារនរមព ជា 
5. គណបរសបខ្មរអ្ភវិឌ្ឍន៍បសដឋរិចច 
6. គណបរសបខ្មរឈបរ់រ 
7. គណបរសសបស្រង្ហរ ោះជាតិ 
8. គណបរសសមពន័ធរបជាធិបបតយយ 



ការបស្រីស្ារ់ស្រពន័ធផសពវផាយរងគម 

 គណៈរមាម ធិការជាតិបរៀបចាំការប ោះបនោ តអ្ាំពាវនាវ 
 បរៀសវាងការផតល់ពត័ម៌ានមនិ 
រតឹមរតូវអ្ាំពីដាំបណើ រការប ោះបនោ ត 
ជាពិបសសកាលបរបិចឆទប ោះបនោ ត 
 បរៀសវាងបធវើឱ្យមានភាពភយ័ខ្លល ច 
ការភន័តរច ាំភាពរចបូររចបល់ ត់ 
ទាំន រចិតតបលើការសមាៃ ត់ថ្នការប ោះបនោ ត 

 



និននការប្រព័នធរាយការព័ត៌មាន 

គិតរតមឹបខ្មថិ នានោ ាំ២០១២ 



• voterlist.org.kh (បញ្ជ ីប ម្ ោះអ្ោរប ោះបនោ ត) 
• cambodianvotervoice.org (សបមលងមាច ស់បនោ ត
រមព ជាពត័ម៌ានប ោះបនោ ត) 

• necelect.org.kh (គ.រ.ប) 
• comfrel.org (ខ្ មបស្រហ៊វល) 
• nicfec.wordpress.com (អ្ងរការនិរហ៊វិច) 
• www.dhrac-cambodia.org (អ្ងរការរបជាធិប
បតយយនិងសិទធិមន សសរោ ងរបតិបតតិការ) 
 
 
 

 

ការប ោះបនោ តនិងICT បៅ្មពុជា 

http://www.comfrel.org/
http://www.dhrac-cambodia.org/
http://www.dhrac-cambodia.org/
http://www.dhrac-cambodia.org/


• បសវាពត័ម៌ានប ោះបនោ តរបស់គ.រ.ប 
• 1285 (ឥតគិតរ រ)់ 

 
• Freedom Fone របស់ខ្ មបស្រហ៊វល 

• 010 802 777 (មយួបសនមយួនាទី) 
• 015 802 777 (មយួបសនមយួនាទី) 
• 012 410 100 
• 088 3332 100 

 

ការប ោះបនោ តនិងICT បៅ្មពុជា 



Website : English and Khmer 

Google Search : 

COMFREL 
ខុមហ្វ្រែល 

www.comfrel.org 

ការប ោះបនោ តនិងICT បៅ្មពុជា 

http://www.comfrel.org/


Website : Elections Portal  

Ideas came up in 

June 2010, Appeared 

in October 2011 

Google Search : Cambodian Voter Voice /សបមលងមាច ស់បនោ តរមព ជា 

www.cambodianvotervoice.org 

ការប ោះបនោ តនិងICT បៅ្មពុជា 

http://www.comfrel.org/


ការប ោះបនោ តនិងICT បៅ្មពុជា 

voterlist.org.kh  
(រមមវធិីបសវងររប ម្ ោះអ្ោរប ោះបនោ ត) 
 



Election Apps 

 Avalable on App Store and Google Play 
 Search : Key Term 

 COMFREL 
 CVV 

 

ICT បៅ្មពុជា 




