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១. ការតស ៊ូមតិ និងការសកិ្សាច្បាប់  1. Advocacy and Legal Study (ALS) 

របអប់១៖ លទធផល(Box1: Result) 

ពង្រាងចាប ់ស្តីពីការង្របង្រពឹត្តិ និងការររៀបចំគណៈកម្មា ធិការជាតិ្ររៀបចំការរ ោះរនន ត្ ង្រត្ូវ នបញ្ចបរ់ចួរាល់ និង នចចករចំលកតាមរយៈបណ្តត ញស្ងគម និងបលុក

របស់្ERA។  

The draft law on the functioning and organization of National Election Committee was completed and shared via ERA’s social 

network and blog. 

វរីដអូខ្លីចំនួន៩ ស្តីពីការកំចណទំរងរ់ ោះរនន ត្ ង្រតូ្វ នផលិត្រ ើងរោយស្មពន័ធកំចណទំរងក់ាររ ោះរនន ត្ រោយស្ហការជាមយួចផនកផសពវផាយរបស់្ខុ្មច្ហវល

រដើមបរីលើកកមពស់្ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីដំរណើ រការកំចណទំរងក់ាររ ោះរនន ត្។ ខុ្មច្ហវល នចចកចាយវរីដអូទងំរនោះរៅសាធារណជន តាមរយៈវទិយ ុ  

រវបសាយ យូធូប និង រហវស្ប ុក រហើយកច៏ចកចាយវរីដអូទងំរនោះរៅរលខារខ្ត្ត ង្រកុង រដើមបចីចករចំលករៅកនុងមណឌ លរបស់្ពួករគ។ 

9 video clips on electoral reform were produced by The Electoral Reform Alliance (ERA) in cooperation with COMFREL’s 

media unit to raise public awareness of the process of electoral reform. COMFREL disseminated these videos to the public, by 

radio, website, YouTube and Facebook and forwarded those to provincial secretaries to disseminate within their 

constituencies.   
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ម្មនការង្របជំុចំនួន៦៧ រលើក សិ្កាា សាលាថា្ន កជ់ាតិ្មយួរលើក ការពិភាកាតុ្មូលពីររលើក និងស្ននិសី្ទមយួរលើក ង្រត្ូវ នររៀបចំរោយខុ្មច្ហវល ស្ហការ

ជាមយួស្ម្មជិកERA (Election Reform Alliance)។  

There were 67 meetings of ERA members, a national workshop, two round-table discussions and one press conference 

organized by COMFREL in cooperation with ERA members.   
រ យការណ៍ង្របចានំន ២ំ០១៣ ស្តីពីលទធិង្របជាធិបរត្យយ ការរ ោះរនន ត្ និងកំចណទំរងរ់ៅកមពុជា ង្រតូ្វ នផលិត្រ ើង និង នថត្ចំលងចំនួន៣០០ចាប ់ រដើមប ី

ចចកចាយរៅអនកពាកព់ន័ធរមួម្មន៖ អងគការដដគូ គណបកសនរោ យ សាថ នទូត្ និងម្មច ស់្ជំនួយ។ រលើស្ពីរនោះរៅរទៀត្ រ យការណ៍ការរនោះកង៏្រត្ូវ នចចក

ចាយរៅសាធារណជន តាមរយៈការផសពវផាយរៅរលើរគហទំពរ័របស់្ខុ្មច្ហវល និងស្រមលងម្មច ស់្រនន ត្។  

The 2013 annual report on Democracy, elections and reform in Cambodia was produced and 300 copies were printed to share 

with stakeholders, including NGOs partners, political parties, embassies and donors. More importantly, this was disseminated 

to the public via posting on the COMFREL’s website and CVV. 
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១.១. សកិាា សាលា  និងសននិសទី (1.1. Seminars and Press Conferences) 

 

  
ខុ្មច្ហវល ស្ហការជាមយួស្មពន័ធកំចណទំ
រងក់ាររ ោះរនន ត្  នររៀបចំសិ្កាា សាលា
ថា្ន កជ់ាតិ្មយួ ស្តីពីរស្ចកតីរស្នើវរិសាធនកមា
ង្រកបខ្ណ័ឌ ចាប ់ ទកទ់ងសាថ បន័ង្រគបង់្រគង
ការរ ោះរនន ត្ យនតការរោោះង្រសាយវវិាទរ ោះ
រនន ត្ ការចុោះរ ា្ ោះរ ោះរនន ត្ និងបញ្ជ ីរ ោះ
រនន ត្ និងង្របពន័ធផសពវផាយ កនុងអំ ុងរពល
រ ោះរនន ត្ ចដលចូលរមួជាអធិបតី្ភាព
របស់្ អនករាយការណ៍ពិរស្ស្អងគការស្ហ
ង្របជាជាតិ្ សូ្រោិ ស្ ូ របឌី។ 
COMFREL in cooperation with 

Election Reform Alliance, hosted a 

national workshop on June 24th, 2014 

at Himavary hotelon the proposed 

amendments to the legal framework 

related to election management body 

(EMB), voter registration, electoral 

dispute resolution mechanism (EDR), 

and media oversight body during the 

election period,presided over by a 

UN envoy, Professor Surya P. Subedi.  
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១.២. របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ សតពីីរបជាធិបតតយយ ការតបាោះតឆ្ន ត និងក្សាំណណទាំរង់ការតបាោះតឆ្ន តតៅក្សមពុជា 

1.2. Annual report on Cambodian Democracy, Elections and Reforms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខុ្មច្ហវល នផលិត្រ យការណ៍ង្របចានំន ២ំ០១៣ ស្តីពីលទធិង្របជាធិនរត្យយ ការរ ោះរនន ត្ ការកំចណទំរង់

រៅកមពុជា ម្មនកំរាស់្៤៩ទំពរ័ ចដល នរចញរៅចខ្រមសា នន ២ំ០១៤ និង នោកចូ់លកនុងរគហទំពរ័ និង

រហវស្ប ុករបស់្ខ្លួន។ រ យការណ៍រនោះ  នោកប់ញ្ចូ លចំណុចរមួម្មន៖ អភ ិលកិចចចបបង្របជាធិបរត្យយ 

ការរ ោះរនន ត្ចបបង្របជាធិបរត្យយ និងការចូលរមួចបបង្របជាធិបរត្យយ។ 

COMFREL produced a 49-page report_2013 Annual Report, Democracy, Election and Reform in 

Cambodia, issued in April 2014 and posted on its website and Facebook. This paper covered 

democratic governance, democratic elections and democratic participation. 
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១.៣. សមព័នធក្សាំណណទាំរង់ការតបាោះតឆ្ន តតៅក្សមពុជា  
1.3. Election Reform Alliance in Cambodia (ERA)  

 

  

កិចចពិភាកាតុ្មូលស្តីពីការ
កំណត្អ់ាណត្តិនាយករដឋ
ម្នតីរៅដថងទី១៨ ចខ្សី្ហា 
នន ២ំ០១៤។  

A round-table discussion 

on Limitation of Prime 

Minister’s term on August 

19 2014 

កិចចពិភាកាតុ្មូល ស្តីពី គ
ណៈកម្មា ធិការជាតិ្ររៀបចំការ
រ ោះរនន ត្កាលពីដថងទី០១ ចខ្
សី្ហា នន ២ំ០១៤។  

A round-table discussion 

on National Election 

Committee on 1st August  

2014 

សននិសទីននវិតសាធក្សមមរដ្ឋសភាតៅ 
នថៃទី៤ ណែសហីា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

Press Conference of NA Amendment  

on 04 August 
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២. យទុធនាការ និងការផសពវផាយ 2. Media and Campaign 
ង្របអប២់៖ លទធផល(Box2: Result) 
ង្របជាពលរដឋ ង្រត្ូវ នផតល់ឱកាស្កនុងការបរញ្ចញមតិ្ កតីកងវល់ និងកតីស្ងឃមឹកនុងការរោោះង្រសាយបញ្ហា ពីគណបកសចដលពាកព់ន័ធ តាមរយៈកមាវធីិវទិយសុ្រមលងស្ងគម
សីុ្វលិ។ អំ ុងរពលដនការផសពវផាយ ម្មនអនករៅចូលកនុងវទិយចំុនួន១៣៥៧នាក ់ (កនុងរនាោះម្មន២២១ជាង្រសី្ត) និងរភញៀវចូលរមួជាកិត្តិយស្ចំនួន៣២៩នាក ់
(កនុងរនាោះម្មន៩៦ជា្ស្តី) ។ ចំនួនដនការផាយទាលទ ល់ និងការផាយសារ ើងវញិ អំ ុងរពលអនុវត្តគរង្រម្មងម្មន៣៦២ដង (កនុងរនាោះម្មន២០៤ជាការផាយទាលទ ល់ 
និង១៥៨ ជាការផាយរ ើងវញិ)។  

People are given the opportunity to air their views, concerns and hopes for solutions from involved parties through the Voice of Civil 

Society radio program. Over the broadcast period there were 1,357 (221 female) radio callers and 329 (96 female) guest speakers. The 

total number of live aired and pre-recorded radio programmes during this period was 362 (204 live and 158 rebroadcast). 

សំ្រាបរ់យៈរពលពីចខ្តុ្លា រៅដល់ចខ្កញ្ហា  នន ២ំ០១៤ អនកទស្សនារគហទំពរ័របស់្ខុ្មច្ហវល (www.comfrel.org) ម្មនចំនួន៧៧២៧។ ជាមយួគ្នន រនាោះចដរ  
អនកចដល នរបើករមើលរគហទំពរ័របស់្ខុ្មច្ហវលម្មនចំនួន៣៤៤២១ ចំចណកអនកទស្សនារគហទំពរ័ស្រមលងម្មច ស់្របស់្ខុ្មច្ហវលម្មនចំនួន១៩៨៣២។ ជា
មយួគ្នន រនាោះចដរ អនកចដល នរបើករមើលរគហទំពរ័ស្រមលងម្មច ស់្របស់្ខុ្មច្ហវលម្មនចំនួន៦១៤០៦  កនុងរពលតំ្ណ្តលគ្នន  រហវស្ប ុករបស់្ខុ្មច្ហវល នទទួល
អនកគ្នងំ្រទចំនួន៨៥៦៦នាក ់និងរហវស្ប ុករបស់្ស្រមលងស្ងគមសីុ្វលិម្មនចំនួន៨៥៤នាក។់   

For the period from October 2013 to September 2014, 7,727 visitors viewed COMFREL’s website: www.comfrel.org with total pages 

viewed of 34,421 and 19,832 visitors viewed COMFREL’s Election Campaign Website named “Cambodian Voter Voice” with total pages 

viewed of 61,406 views. Meanwhile COMFREL’s Facebook could reach 8,566 fans liked in our page and CVV also received 854 likes. 

របូគំនូរត្លុកចំនួន៨ ង្រពឹត្តិបង្រត្អនកឃ្ល រំមើលរបស់្ខុ្មច្ហវលចំនួន៣ ចដលម្មនរលខ្៥០ ៥១ និង៥២ និងរស្ចកតីចថលងការណ៍ចំនួន៩៩ ង្រត្ូវ នផលិត្រោយចផនក
ផសពវផាយ និង នផសពវផាយកនុងរគហទំពរ័របស់្ខុ្មច្ហវល និងស្រមលងម្មច ស់្រនន ត្។ 

Eight satirical cartoons, three volumes of the COMFREL Neak Kloam Meul Bulletin, volume 50, 51 and 52 and 99 press releases were 

produced by the Media Unit and posted in COMFREL’s website and CVV.  

http://www.comfrel.org/
http://www.comfrel.org/
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ង្រពឹត្តិបង្រត្អនកឃ្ល រំមើលរបស់្ខុ្មច្ហវលចំនួន៣ ចដលម្មន រលខ្៥០ ៥១ និង៥២ Three volumes of the COMFREL Neak Kloam Meul Bulletin, volume 50, 51 and 52 

 

២.១. រពឹតតិបរត «អនក្សឃ្ល ាំតមើល» 
2.1. Neak Kloam Meul Bulletin 
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កមាវធីិសំ្រលងស្ងគមសីុ្វលិចដលផាយជាររៀងរាល់ដថងចាបពី់រម្ម៉ោ ង៧និង៣០នាទី ដល់រម្ម៉ោ ង៨ និង៣០នាទីកនុងវទិយ១ុ០៥ FMz។ 

The Voice of Civil Society radio program broadcasts every day at 7:30-8:30 in 105 FMz radio. 

២.២. ការផាយវិទយ ុ«សតមលងសងគមសុវីិល» និងតវបសាយ 
2.2. Radio Broadcasting “Civil Society Voice” and Website 
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២.៣. របព័នធផសពវផាយសងគម (តវបសាយ អុីណមល និងសារទ៊ូរសព័ទ)  
2.3. Social Media (Website, Email and SMS mobile phone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voter list and registration 

registration 

State control over the media 

The impartiality of the Cambodia 

Constitutional Council 
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៣. ណផនក្សបណ្តត ញ 3. Network Unit (NEU) 

របអប់៣៖ លទធផល(Box3: Result) 

សិ្កាា សាលាពីរដថង ង្រតូ្វ នររៀបចំរ ើងរៅកនុងការោិល័យខុ្មច្ហវល ចដលម្មនរលខារខ្ត្ត ង្រកុងចូលរមួចំនួន២០នាក ់(កនុងរនាោះម្មន៩ជា្ស្តី) រលើង្របធានបទ៖ 
អំរពើពុករលួយនរោ យ ង្របពន័ធផសពវផាយស្ងគម ការចុោះរ ា្ ោះរ ោះរនន ត្ រវទិកាយុវជន ការអរងេត្ស្ភា ការអរងេត្ស្ម្មជិកង្រកុមង្របឹកាឃុំជា្ស្តី និងស្ម្មជិក
ស្ភា រវទិកាសួ្រអនកតំ្ណ្តង ការសិ្កាអំពីអភ ិលកិចចលអ និងង្របជាធិបរត្យយ និងស្មពន័ធកំចណទំរងក់ាររ ោះរនន ត្រៅកមពុជា។ រគ្នលបំណងដនសិ្កាា សាលារនោះ
គឺរដើមបកីសាងស្មត្ថភាពដល់រលខារខ្ត្ត ង្រកុងកនុងការអរងេត្បញ្ហា អំរពើពុករលួយ ង្របពន័ធផសពវផាយស្ងគម និងការចូលរមួរបស់្្ស្តីកនុងង្រកុមង្របឹកាឃុំស្ាេ ត្។់ 

A two-day training with 20 provincial secretaries (9 females) was conducted at Comfrel’s head office on the topic of Political 

Corruption, Social Media, Voter Registration, Youth Platform, Parliamentary Watch, Observation of Women commune 

councillors and MPs, “ Ask Your MPs” platform, Survey on Good Governance and Democracy and Election Reform Alliance 

(ERA). The main goal of this workshop was to build more capacity provincial secretaries to observe the corruption, social 

media and women's participation in commune councillors.   

កិចចពិភាកាតុ្មូលចំនួន៩៦ ង្រតូ្វ នររៀបចំរ ើង ស្តីពីការកំចណទំរងក់ាររ ោះរនន ត្ ចដលម្មនអនកចូលរមួចំនួន ១៧៨៤នាក ់(កនុងរនាោះម្មន ៧៤២នាកជ់ា្ស្តី)កនុង 

ចខ្ចំនួន ២២។  

96 roundtable discussions were held on electoral reform with 1784 participants (742 female) in 22 provinces. 

សិ្កាា សាលាឆលុោះបញ្ហច ំង ស្តីពីការអរងេត្ការដនការរ ោះរនន ត្រង្រជើស្ររ ើស្តំ្ណ្តងរា្ស្ត២០១៣៖ សិ្កាា សាលាឆលុោះបញ្ហច ំងចំនួន២ដថង ស្តីពីការអនុវត្តនច៍ផនការ
ស្កមាភាព និងលទធផលរលើការអរងេត្ការរ ោះរនន ត្រង្រជើស្ររ ើស្តំ្ណ្តងរា្ស្ត២០១៣ ចដលម្មនអនកចូលរមួចំនួន៣៣នាក ់ រមួម្មន៖ គណៈកម្មា ធិការង្របតិ្បត្តិ៤
របូ រលខារខ្ត្ត២៣របូ (កនុងរនាោះម្មន១២នាកជ់ា្ស្តី) និងស្ម្មជិកបុគគលិកសាន កក់ារកណ្តត លចំនួន៦របូ។  
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Reflection workshop on observation of the 2013 National Assembly election: A two-day reflection workshop on implementation 

of organizational action plan and result on 2013 National Assembly election observation was held with 33 participants, 

including 4 executive commission members,  23 (12 female) provincial secretaries and 6 central staff members.  

ការង្របជំុង្របចានំន ៖ំ ការង្របជំុង្របចានំន  ំ ង្រតូ្វ នររៀបចំរ ើងរៅសាន កក់ារកណ្តត លរបស់្ខុ្មច្ហវល រោយម្មនការចូលរមូពីបុគគលិកសាន កក់ារកណ្តត លនិងគណៈកម្មា
ការង្របតិ្បត្ត ិ រដើមបពិីភាកា និងឆលុោះបញ្ហច ំងអវីចដលខុ្មច្ហវលរធវើ នសំ្ររច ការង្របឈម និងការររៀនសូ្ង្រត្កនុងការអនុវត្តនគ៍រង្រម្មងចាបពី់ដថងទី០១ ចខ្កញ្ហា  នន  ំ
២០១២ ដល់ដថងទី៣០ ចខ្សី្ហា នន ២ំ០១៣។  

Annual organizational review meeting: An annual review meeting was held with its central staff, including the Executive 
Commission, at the head office to discuss and reflect what COMFREL as a whole had achieved, challenged and learnt for one 
year project implementation starting from October 01, 2012 to September 30, 2013.  

កិចចង្របជំុឆលុោះបញ្ហច ំងង្របចានំន ជំាមយួរលខារខ្ត្ត៖ កិចចង្របជំុឆលុោះបញ្ហច ំងជាមយួបុគគលិក ង្រតូ្វ នររៀបចំរ ើងរៅស្ណ្តឋ គ្នរ «រ ឡាក»់ រោយម្មនការចូលរមូពី
បុគគលិកសាន កក់ារកណ្តត ល គណៈកម្មា ធិការង្របតិ្បត្តិ អនកស្ា័ង្រគចិត្ត និងរលខារខ្ត្តស្របុចំនួន៤៧របូ (កនុងរនាោះម្មន២១នាកជ់ា្ស្តី)។ រគ្នលបំណងដនការង្របជំុ គឺ
រដើមបកំីណត្ច់ំណុចខាល ងំ និងចំណុចរខ្ាយរបស់្ខ្លួនសំ្រាបក់ារអភវិឌឍនង៍្របកបរោយចីរភាព ការរធវើចផនការយុទធសា្ស្តសំ្រាបន់ន ២ំ០១៤ និងឱនភាពដនថវកិា
ជំនួយកនុងការង្រទង្រទងក់មាវធីិរបស់្ខ្លួន កនុងរយៈរពលនន ២ំ០១៤។  

The annual reflection meeting with provincial secretaries: A staff reflection meeting was held with its central staff, Executive 
commission, volunteers and provincial secretaries for 47 participants (female 21) in Lei Lak Hotel, Phnom Penh. The meeting 
aimed to find out the strength and weakness of organization for sustainable development, organizational strategic plan for 
2014 and a shortfall of funds to run its programs for the 2014 fiscal year.  
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៣.១. ការបណតុ ោះបណ្តត លបណ្តត ញតែតត  
3.1. Training for Provincial Network  
 

 

  

ស្កមាភាពបណតុ ោះបណ្តត លបណ្តត ញរខ្ត្ត Activity of training for provincial network 
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៣.២. សក្សមមភាពបណ្តត ញជាមួយយវុជន 
3.2. Network Actions with youth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សក្សមមភាពននការពិភាក្សាតុម៊ូល ណែលរតូវបានតធវើត ើងតៅតាមបណ្តត តេតតនិមួយៗ
Activities of round-table discussion held in each province.  

 

 

 

 

រខ្ត្តកពំងន់ន ងំ Kompong Chhang រខ្ត្តកពំងធំ់ Kompong Thom រខ្ត្តង្រពោះសី្ហនុ Preah Sihanouk 
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៤.ណផនក្សអតងេត 4. Monitoring Unit (MoU) 

របអប់៤៖ លទធផល (Box4: Result) 
ការចកស្ង្រមួលរស្ៀវរៅរាយរ ា្ ោះសំ្រាបអ់ាណត្តិទី៥ដនស្ភា ង្រតូ្វ នបញ្ចបរ់ចួរាល់ និងផសពវផាយជាសាធារណៈកនុងរគហទំពរ័របស់្ខុ្មច្ហវល។ 
The first directory edition for the fifth mandate of NA was finalized and disseminated to the public on COMFREL's website. 

រ យការណ៍ឃ្ល រំមើលស្ភាស្ឆម្មស្សំ្រាបអ់ាណត្តិទី៥ ង្រតូ្វ នរធវើរចួរាល់។ រ យការណ៍រនោះ ង្រតូ្វ នបាា ញរៅរភាជនីយោឋ នចខ្ារសូ្រនិទ រោយម្មនអនកចូល
រមួចំនួន៣០ មកពីអងគការស្ងគមសីុ្វលិ អងគការរង្រៅរោឋ ភ ិល អនកវភិាគ និងតំ្ណ្តងគណបកសស្រ្ាគ ោះជាតិ្។ រ យការណ៍រនោះ  នោកប់ញ្ចូ លនូវអនុ
សាស្នស៍្ង្រម្មបក់ារកំចណទំរងរ់ដឋស្ភាផងចដរ។ អនុសាស្នទ៍ងំរនោះ ង្រតូ្វ នពិភាកាកនុងការពិភាកាតុ្មូល ចដលវាគាិន និងអនកចូលរមួ នចចករចំលកការយល់
រឃើញរបស់្ពួករគ។ រ យការណ៍រនោះ ង្រតូ្វ នផសពវផាយជាសាធារណៈ តាមរគហទំពរ័របស់្ខុ្មច្ហវល និងតាមរយៈង្របពន័ធផសពវផាយស្ងគម។   

The report parliamentary watch for the first six months of the fifth mandate of the NA was finalised. The report was launched 
at Khmer Sourin restaurant with 30 participants from CSOs, NGOs and analysts and representative of the CNRP in attendance. 
The report also contained recommendations for National Assembly Reform; these recommendations were discussed at the 
event during a round table discussion in which speakers and participants gave their input. The report has been publicised on 
COMFREL’s website and through social media. 

រោយម្មនស្ហការជាមយួចផនកផសពវផាយ កមាវធីិជចជកតាមវទិយ ុ  នផាយ១៥រលើក រដើមបពិីភាកា និងចចករចំលកពត័្ម៌្មនពាកព់ន័ធយុវជន សិ្ទធិ ការង្របឈម
នានា និងការរ ោះរនន ត្។  
In cooperation with the Media Unit, COMFREL’s radio talk show program broadcasted 15 times to discuss and share information relevant 

to youth, their rights and challenges as well as the election. 

ង្របពន័ធង្របតិ្បតិ្ត ង្រតូ្វ នទាលល ស់្បតូរពីការរង្របើង្រ ស់្Modem រៅជាការរង្របើង្រ ស់្ Smart Phone ជាមយួង្របពន័ធង្របតិ្បត្តិការ android។ ការសាកលបង នទទួលនូវ
បញ្ហា ជារង្រចើន ចដលង្រត្ូវ នរោោះង្រសាយរចួរាល់។ របកាជនជាបរ់នន ត្២៩របូ កនុងរនាោះម្មន២៨របូ មកពីគណបកសស្រ្ាគ ោះជាតិ្ និងម្មន កម់កពីគណបកសង្របជាជន 
ចដល នយល់ង្រពមចូលរមួកនុងរវទិកាសួ្រស្ម្មជិកស្ភា។  
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The operating system was changed from modem to smart phone with android system. Pre-release testing revealed several ‘bugs’ these 

were successfully fixed. 29 elected candidates, 28 candidates from the CNRP and 1 from the CPP, agreed to participate in “Ask your MPs” 

the platform.  
រហូត្ដល់ចុងចខ្កញ្ហា  រវទិកា នទទួលសំ្ណួរចំនួន៣៩៨ ចដលកនុងរនាោះ ១៤៩សំ្ណួរ នបញ្ជូ នរៅស្ម្មជិកស្ភារដើមបរីឆលើយ។ ម្មនង្រតឹ្ម១៤៨ ចំរលើយប៉ោ
រណ្តណ ោះចដលទទួល នពីស្ម្មជិកស្ភា រហើយ១០០ចំរលើយ នបញ្ជូ នរៅង្របជាពលរដឋ។ សំ្ណួរភាគរង្រចើនទទួល នពីរវទិកាយុវជនពី២២រខ្ត្ត/ង្រកុង។ មក
ដល់ឥ ូវម្មនរវទិកាយុវជនចំនួន៥០ ង្រតូ្វ នររៀបចំរ ើងរោយម្មនអនកចូលរមួង្របម្មណជា១៥នាកក់នុងរវទិកានិមយួៗកនុង២២រខ្ត្ត។ ម្មនកិចចង្របជំុចំនួនពីរ
រលើកជាមយួ One World រដើមបសីាកលបងរវទិកា និងរោោះង្រសាយបញ្ហា ចដលរៅរស្ស្ស្ល់។ 

By the end of September, the platform received about 398 questions from the citizens but 149 of them have been forwarded to MPs. Only 

148 answers were received from MPs while 100 of them have been forwarded to citizen. Most questions are from the people attended the 

youth forum in the 22 provinces/municipalities. By now, about 50 forums have been conducted with around 15 participants in each 

forum in the 22 provinces/municipalities. There were two meetings with OneWorld to test the platform and resolve any remaining bugs.  
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៤.១. ការឃ្ល រំមើលរោឋ ភ ិល  4.1. Government Watch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A meeting between the ruling party and CNRP on electoral 

reform at the Senate on 03 March 2014 

 

កិចចង្របជំុរវាងគណបកសកានអំ់ណ្តច  និងគណកសស្រ្ាគ ោះជាតិ្ស្តីពីការ
កំចណទំរងក់ាររ ោះរនន ត្រៅង្រពឹទធស្ភារៅដថងទី៣ ចខ្មនីា នន ២ំ០១៤ 
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៤.២. ការឃ្ល ាំតមើលសភា  4.2. Parliament Watch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ការចកសំ្រលួរស្ៀវរៅរាយរ ា្ ោះសំ្រាបអ់ាណត្តិទី៥ដនស្ភាង្រតូ្វ នបញ្ចបរ់ចួរាល់ និង

ផសពវផាយជាសាធារណៈកនុងរគហទំពរ័របស់្ខុ្មច្ហវល។ 

The first directory edition for the fifth mandate of NA was 

finalized and disseminated to the public on COMFREL's 

website. 
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៤.៣. តវទិការសរួសមាជិក្សសភា  
4.3. “Ask Your MPs” platform 

 

 

 

  

សំ្ភារៈសំ្រាបផ់សពវផាយរវទិការសួ្រស្ម្មជិកស្ភា Materials for promote the “Ask Your MPs” platform 
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៥.ណផនក្សអប់រ ាំ និងតយនឌ័រ 5. Education and Gender Unit (EGU) 

របអប់៥៖ លទធផល (Box5: Result) 
កមាវធីិការជចជកពិភាកាតាមវទិយងុ្រតូ្វ នផលិត្រ ើងរោយចផនកអបរ់រំដើមបផីតល់ឪកាស្អនករៅចូលទងំបុរស្ និង្ស្តីចចករចំលកការយល់រឃើញ បទពិរសាធន ៍
និងរលើកជាសំ្ណួរដល់វាលគាិនរលើបញ្ហា ្ស្តី និងរយនឌរ័។ ម្មនអនករៅចូលចំនួន១១៣នាក ់ (កនុងរនាោះម្មន្ស្តី៤២នាក)់ កនុងកមាវធីិ្ស្តីអាចរធវើ ន និង២១
ដងចដល នចាកផ់សពវកនុងង្របធានបទខុ្ស្គ្នន ។  
The talk-back discussion show produced by COMFREL’s civic education and gender unit allowed callers, both women and men, to call in 

and share their opinions, experiences, and/or to raise questions for the guest speakers on issues related to women and gender. There 

were 113 (42 female) callers for the Women Can Do It radio programme and 21 shows were broadcast with various topics. 

កិចចពិភាកាតុ្មូល៨រលើកង្រតូ្វ នររៀបចំរ ើងរោយចផនកអបរ់ ំ និងរយនឌរ័ចដលរធវើរ ើងកនុងរខ្ត្តង្រកុង៧រមួម្មន រខ្ត្តកំពងន់ន ងំ តាចកវ កំពងច់ាម កំពងធ់ំ ង្រពោះ
វហិារ និងភនរំពញ កនុងរនាោះម្មនអនកចូលរមួស្របុចំនួន១០០នាកដូ់ចជា សិ្ស្ានុសិ្ស្ស អនកតំ្ណ្តងគណបកសនរោ យ និងនគរ លរដើមបរីលើកកំពស់្ការ
យល់ដឹង្ស្តីចដល នចូលរមួកនុងការរ ោះរនន ត្ង្រកុមង្របឹកាថា្ន ករ់ង្រកាមជាតិ្ និងការពារការររំលាភបំពានរលើ្ស្តី និងកុម្មកនុងង្របរទស្កមពុជា។   
8 round-table discussions were organised by the education and gender unit in the 7 provinces/municipalities of Kompong Chhnang, 

Takeo, Kompong Cham, Kompong Thom, Preah Vihear and Phnom Penh. 100 participants, including students, political representatives 

and police, attended, increasing awareness of the number of women participating in the sub-national council elections and the prevention 

of abuses of women and children in Cambodia.   

រ យការណ៍វភិាគស្តីពីការផតល់អំណ្តច្ស្តីចូលរមួកនុងវស័ិ្យនរោ យសំ្រាបក់ាររ ោះរនន ត្រង្រជើស្ររ ើស្តំ្ណ្តងរា្ស្តនិតិ្កាលទី៥ ជាមយួករណីសិ្កាបី ង្រត្ូវ
 នថត្ចំលងចំនួន១០០០ចាបរ់ដើមបចីចករចំលកដដគូអងគការរង្រៅរោឋ ភ ិល ភាន កា់ររោឋ ភ ិល ស្ម្មជិកស្ភា និងអនកកាចស្ត្។ រ យការណ៍រនោះក ៏នោក់
ចូលកនុងរគហទំពរ័របស់្ខុ្មច្ហវលសំ្រាបក់ាររង្របើង្រ ស់្ជាសាធារណៈ។   

1,000 copies of analytical report on Empowerment of women in politics for the 5th Legislature National Assembly Election 2013 along 

with three case studies were distributed to NGOs partners, government agencies, parliamentarians and journalists. The report was also 

uploaded on COMFREL’s website for public access.  
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៥.១. ក្សមមវិធីវិទយ ុ«ស្តសតអីាច្បតធវើបាន»  
5.1. Radio Call-in Show on Women Can Do It (RCS) 

  

កមាវធីិវទិយុ្ ស្តីអាចរធវើ នចាកផ់ាយជាររៀងរាល់ស្ ត ហ៍ទី១ និងទី២រៅដថងង្របហស្បត្ត៌ាមរយៈវទិយ១ុ០៥FMz។ 

Women Can Do it radio program broadcasting every 3rd and 4th week of Thursday on FM 105. 
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៥.២. ការបណតុ ោះបណ្តត ល និងសក្សមមភាពម៊ូលដ្ឋឋ ន 
5.2. Training and Local Action 

  

កចិចពភិាកាតុ្មលូរបស់្ចផនកអបរ់ ំនងិរយនឌរ័ 

Round-table discusses of the Education and Gender Unit 



 

[ 22 ] 

៦. ការតបាោះតឆ្ន ត 6. Elections (COT) 

របអប់៦៖ លទធផល (Box6: Result) 

 រ យការណ៍ ស្តីពីការវាយតំ្ដលចុងរង្រកាយដនការរ ោះរនន ត្រង្រជើស្ររ ើស្តំ្ណ្តងរា្ស្តនន  ំ២០១៣ ង្រត្ូវ នថត្ចំលងចំនួន៣០០ចាប។់ 
 រ យការណ៍ង្រ ចំផនក ស្តីពីជនាយរងរង្រគ្នោះរមួម្មន៖ ្ស្តី យុវជន ជនង្រតូ្វ នបរណត ញរចញ ជនជាតិ្រដើមភាគតិ្ច ជនពិការ ចូលរមួកនុងការរ ោះរនន ត្

រង្រជើស្ររ ើស្តំ្ណ្តងរា្ស្ត។ 
 រ យការណ៍ ស្តីការលទធផលរ ោះរនន ត្កនុងឃុំោចង់្រស្ោលចំនួន១០០ ចដលខុ្មច្ហវល នររៀបចំសិ្កាា សាលា ស្រមលងម្មច ស់្រនន ត្។ 
 រ យការណ៍ ស្តីពីការរាបស់្នលឹករនន ត្រលឿនរោយចាប ់ រោយរទាលត ត្រៅរលើភាពមនិង្របង្រកតី្ អំ ុរពលដថងស្ ដថងរ ោះរនន ត្ ការវភិាគលទធផលរ ោះរនន ត្ 

ការរង្របៀបរធៀបលទធផលរ ោះរនន ត្ដនអាណត្តិទី៥ និងទំរងច់ចងចចកអាស្នៈ។  
 រ យការណ៍ ស្តីពីការសាកលបងទឹកង្រជលកថ់ា្ន ។ំ 
 រ យការណ៍ ស្តីពីយុទធនាការរ ោះរនន ត្ហិរញ្ា វត្ថុ។  
 300 copies of a report on Final Assessment of National Assembly Election 2013 

 Five special reports on vulnerable people, including women, youths, forced evictees, indigenous and people with 

disability, participating in the National Assembly Election. 

 Report on election results in 100 remote communes where COMFREL had hold voter voice workshops. 

 Report on PVT election observation with focus on irregularities during cooling day and Election Day, election result 

analysis, comparison of election results for five mandates, and NA seat allocation formula.  

 Report on indelible ink test.  

 Report on financial electoral campaign.   
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