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ក.កមមវធីិស្នលូ  A-The Core Programme 
១. កមមវធីិតស្ ូមតិ 1. Advocacy Program (ADP) 

 

កិចចពិភាកាចំនួនមួយ និងស្ននិសី្ទកាសស្តចំនួន៦ រតូវ នង្រៀបចំ
ង្ ើងង្ៅទីស្នន ក់ការកណ្តត លខុមស្រវល ង្ ើមបីង្ធវើបទបង្ហា ញ ស្តីពី
ការវាយតម្មលចុងង្រកាយម្នការង្ ោះង្នន តរកមុរបឹកាឃំុស្ង្ហេ ត់ ការ
ង្ផទៀងផ្ទទ ត់ម្នលទធផលង្ ោះង្នន តបឋម និងការវាយតម្មល ំបូងង្ៅង្លើ
ការរាប់ស្នលឹកង្នន ត និងការរបកាស្លទធផលង្ ោះង្នន ត។ ស្ននិសី្ទ
កាសស្តទំងង្នោះ ក៏មានង្ោលបំណងង្ធវើបចចុបបននភាពបរយិាកាស្ម្ន
ការយិាល័យង្ ោះង្នន តង្ៅម្ថៃង្ ោះង្នន ត និងង្ធវើបទបង្ហា ញពីការរក
ង្ឃើញង្ៅមុនម្ថៃង្ ោះង្នន ត។ រពឹតតិការណ៍ទំងង្នោះមានអនកចូលរមួ
ចំនួន២៤០ (២០%ជាស្តស្តី) រមួមាន អនកកាសស្តជាតិ និងអនតរជាតិ ប
ណ្តត ស្នា នទូត មាច ស់្ជំនួយ និងអនកពាក់ព័នធង្ផសងង្ទៀត។ ជាអាទិ អនុ
ស្នស្ន៍ក៏រតវូ នពិភាកាកនុងចំង្ណ្តមអនកចូលរមួទំងអស់្ និងគ
ណៈកមាម ធិការជាតិង្រៀបចំការង្ ោះង្នន ត ង្ៅកាត់ថា គ.ជ.ប ង្ ើមបី
្ន ល់ការរពមង្រពៀងោន រមួមួយ។ 
One roundtable discussion and 6 press conferences were 

conducted at the COMFREL office to present the final 

assessment of the 2017 Commune/Sangkat Elections, to present 

the verification of the preliminary electoral result, and to present 

the first assessment on vote counting and declaration of election 

result. The conferences were also to update stakeholders on the 

environment of polling stations on the polling day and to present 

findings on the pre-election day situation. There were 240 (20% 

female) participants including domestic and international 

journalists, ambassadors, donors, and other relevant 

stakeholders. The recommendations were discussed among the 

participants and NEC in order to reach a mutual understanding. 

កិចចរបជំុចំនួន១៣ រតូវ នង្រៀបចំង្ ើងង្ៅទីស្នន ក់ការកណ្តត លខុម
ស្រវល ង្ ើមបឱី្យមានការស្ង្រមចរមួមួយ កនុងការស្រការង្រជើស្ង្រ ើស្ 
បណតុ ោះបណ្តត ល និងដាក់ពរង្ហយអនកស្ង្ងេតការណ៍។ កិចចរបជំុទំង
ង្នោះក៏ង្ ើមបកីស្នងស្មតាភាព ស្តីពីវធីិស្នស្តស្តស្ង្ងេតការណ៍ ការង្ផទរ
ព័ត៌មាន និងការង្របើរ ស់្ព័ត៌មាន និងការង្ធវើបចចុបបននភាពព័ត៌មាន។ 
កិចចរបជំុទំងង្នោះ ក៏ជាង្វទិកាមួយង្ ើមបសីចករសំលកការរកង្ឃើញ ស្តីពី
ការង្រជើស្ង្រ ើស្ និងការង្រជើស្យកគណៈកមមការង្ ោះង្នន តឃំុ ការចុោះ
ង្ ម្ ោះង្បកខជន និងការពិភាកាអំពីការរកង្ឃើញកនុងរ យការណ៍ ស្តី
ពីការឃ្ល ំង្មើលការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត បញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត ំបូង 
និងស្វនកមមបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត។ កិចចរបជំុទំងង្នោះ នពំានំអងគ
ការម្ គូមកជួបោន ង្ដាយផ្ទទ ល់ (ង្រើយការោំរទពីមាច ស់្ជំនួយង្ដាយ
ផ្ទទ ល់) ង្ ើមបបីង្ងេើតសំ្ង្ណើ រមួោន ង្ៅស្នា ប័នគ.ជ.ប។ បសនាមពីង្នោះង្ៅ

ទំព័រ 01 



 

ង្ទៀត កិចចរបជំុទំងង្នោះ នសចករសំលក ំង្ណើ រការបណតឹ ង និងការរក
ង្ឃើញ និងអនុស្នស្ន៍ទក់ទិន និងការវាយតម្មលង្លើហានិភ័យការ
ង្ ោះង្នន ត។ មានអនកចូលរមួចំនួន១៦២នក់ (២០%ជាស្តស្តី) រមួមាន 
តំណ្តងស្នា នទូត តំណ្តងគ.ជ.ប អងគការម្ គូ និងអនកពាក់ព័នធ។   
13 meetings were held at the COMFREL office to develop 

consensus and collaboration for recruiting, training and, 

deploying the observers.  This included capacity building on 

methods for observation, delivery and information access, and 

updating information.  The meetings also served as a forum to 

share findings on CEC recruitment and selection, candidate 

registration, and to discuss its findings for the report on VRM, 

and the primary voter list and VRA. The meetings brought 

partner organizations together directly (and their supporting 

donors indirectly) to develop joint proposals for the NEC. In 

addition, the meetings were used to brief stakeholders on the 

complaints process, and to disseminate COMFREL/ CSOs 

partners‟ findings and recommendations related to risk 

assessment for the election. 162 participants attended the 

meetings (20% female) including representatives of donors, the 

NEC, CSOs partners, and other relevant stakeholders. 

រ យការណ៍របចំនន ំ២០១៦ ស្តីពី «របជាធិបង្តយយ ការង្ ោះង្នន ត 
និងការកំសណទំរង់ការង្ ោះង្នន តង្ៅកមពុជា» រតវូ នផលិត និង

បង្ង្ហា ោះង្ៅង្លើង្គរទំព័រ និងទំព័រង្រវស្ប ុករបស់្ខុមស្រវល។ រ យ
ការណ៍ង្នោះក៏រតូវ នង្ ោះពុមពចំនួន១៥០កាល និង នសចកង្ៅអនក
ពាក់ព័នធ។ 
The 2016 report on “Democracy, Elections, and Reform in 

Cambodia” was produced and uploaded on COMFREL‟s 

website and Facebook page. 150 copies of report were printed 

and distributed to stakeholders. 

ង្ៅកនុងកិចចស្ររបតិបតតិការជាមួយអងគការស្ងគមសីុ្វលិ អនុស្នស្ន៍
ចំនួន៥១ចំនុច រមួទំង២៩ចំណុច ជាអនុស្នស្ន៍អាទិភាពរតូវ នផ
លិត និងង្ផញើជូនង្ៅស្នា ប័នគ.ជ.ប ស លទក់ទិននឹងបទបញ្ជជ  និងនីតិ
វធីិស្រមាប់ង្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត ង្ៅកនុងការចុោះ
ង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន តនន ំ២០១៧។ អនុស្នស្ន៍ចំនួន១៨ កនុងចំង្ណ្តមអនុ
ស្នស្ន៍ជាអាទិភាព២៩ចំណុច រតូវ នទទួលយកង្ដាយស្នា ប័ន គ.
ជ.ប ។ 
In cooperation with the civil society organizations, 51 

recommendations were produced and submitted including 29 

priorities, to the NEC related to regulations and procedures for 

updating the voter list in the 2017 voter registration. 18 of 29 

(https://goo.gl/SMiiLe) priority recommendations were endorsed 

by the NEC.    

https://goo.gl/SMiiLe


 

១.១. កិចចពិភាកាតុមូល សិ្កាខ ស្នលា និងស្ននិសិ្ទ 1.1 Roundtables/ Workshops/Seminars /Conferences 

 

 

ង្ៅម្ថៃទី១២សខមិថុន នន ំ២០១៧ អងគការខុមស្រវល នង្រៀបចំសិ្ននសិ្ទធកាសស្តស្តីពី «ការង្ផទៀងផ្ទទ ត់ និងការវាយតំម្លង្លើលទធផលបឋម
ម្នការង្ ោះង្នន តរកមុរបឹកាឃំុស្ង្ហេ ត់អាណតតិទី៤» ង្ ើមបីបង្ហា ញពីការង្ផទៀងផ្ទទ ត់ម្នលទធផលង្ ោះង្នន តបឋម។ ជាលទធផលរកង្ឃើញថា 
លទធផលបឋមរបស់្ គ.ជ.ប មានភាពរតឹមរតូវ ៩៣.១%  ូចោន នឹងទំរង់លទធផលង្ ោះង្នន ត ១១០២ ស លរបមូល នង្ដាយអងគការខុមស្រវ
ល។ កមមវធីិង្នោះមានការចូលរមួចំនួន ៣៨នក់ រមួមានអនកកាសស្តកនុងស្សុ្ក និងង្រៅស្សុ្ក បណ្តត ស្នា នទូត មាច ស់្ជំនួយ និងអនកពាក់ព័នធ។ 

On June 12, 2017, COMFREL held a press conference on “Verification and Assessment on Preliminary Election Result of 

Commune Council Election for the 4
th

 Mandate” to present the verification of the preliminary electoral result. It was found and 

announced that NEC preliminary results were 93.1% the same as the electoral result note (1102) collected by COMFREL. This 

was attended by 38 participants including domestic and international journalists, ambassadors, donors, and relevant stakeholders 

(statement: https://goo.gl/qH1dPS ; https://goo.gl/Z32ZU3). 

 

ទំព័រ 03 



 

  

ង្ៅម្ថៃទី0២សខមិថុន នន ំ២០១៧ អងគការខុមស្រវល នង្រៀបចំសិ្ននសិ្ទធកាសស្តស្តីពី «ការវាយតំម្លមុនម្ថៃង្ ោះង្នន តស្រមាប់ការង្ ោះ
ង្នន តរកុមរបឹកាឃំុស្ង្ហេ ត់អាណតតិទី៤» ង្ៅទីស្នន ក់ការកណ្តត លខុមស្រវលង្ ើមបបីង្ហា ញពីការរកង្ឃើញពីការស្ង្ងេតការណ៍ង្ៅមុនម្ថៃង្ ោះ
ង្នន ត។ ខុមស្រវលរកង្ឃើញថាបង្ចចកង្ទស្ម្នការរគប់រគងការង្ ោះង្នន តមានស្មតាភាព និងមានភាពលអរបង្ស្ើរ។ កមមវធីិង្នោះមានការចូល
រមួចំនួន ៤២នក់ រមួមានអនកកាសស្តជាតិ និងអនតរជាតិ បណ្តត ស្នា នទូត មាច ស់្ជំនួយ និងអនកពាក់ព័នធ។ 

On June 02, 2017, COMFREL held a press conference on “Pre-Election Day Assessment for Commune Council Election for the 

Fourth Mandate” at the COMFREL office to present its findings on pre-election day observation. COMFREL found the technical 

management of election to be quite capable and improved. This was attended by 42 participants including domestic and 

international journalists, ambassadors, donors, and other relevant stakeholders. (Statement: https://goo.gl/3mXFHz ). 



 

១.២. រពឹតតិការណ៍ភាពជាម្ គូ និងកិចចរបជំុតស្ ូមតិ 1.2 Advocacy Meeting Partnership Events   

 
ង្ៅម្ថៃទី0២សខមិថុន នន ំ២០១៧ អងគការខុមស្រវល ន
ចូលរមួសិ្ននសិ្ទធកាសស្ត ស លង្រៀបចំង្ដាយ គ.ជ.ប 
ង្ ើមបីស្នកលបងគុណភាពទឹកថាន ំលុបមិនរជោះ។ បនទ ប់
ពីស្នកលបងរចួ រកង្ឃើញថាមានពី ឬបីនក់អាចលាង
រជោះ។  ូង្ចន ោះ គ.ជ.ប ង្របើរ ស់្ង្ោលការណ៍៥ង្ ើមបី
ទប់ស្នេ ត់ភាពរបរកតីង្នោះ។ 

On May 17, 2017, COMFREL staff joined a 

press conference held by the NEC to publicly 

test its indelible ink. After testing, it was found 

that only a few people could remove the ink. 

Thus, NEC decided to use five other identifying 

principles to prevent voter fraud (News: 

https://goo.gl/1YkAAm) 
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កិចចពិភាការវាងខុមស្រវល អងគការស្ងគមសីុ្វលិ និងស្នា នប័នគ.ជ.ប A discussion among COMFREL, CSOs and  the National Elections Committee (NEC) 

 



 

 

  

ការចូលរមួការជសជកង្ៅកនុងកមមវធីិវទិយុង្ផសងៗង្ ើមបអីប់ររំបជាពលរ ឋស លជាមាច ស់្ង្នន ត 

The participation of the COMFREL staff in the radio talk show to educate the voters 



 

 
 

 

 

 

  
ខុមហ្វ្រែលបានផលិតរបាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំស្តីពីប្បជាធិបតតយយ ការតបាោះតឆ្ន ត និង
ការកាំហ្វណទាំរងត់ៅកមពុជាតោយតបាោះពុមភចាំននួ១៥០កាលហ្វែលបានហ្វចកតៅអងគការ
ដែគូ គណបកសនតោបាយ ស្ថា នទូត នងិម្ចា ស់្ជាំនួយ។ របាយការណ៍កប៏ានបត ហ្ ោះ
កនុងតគរទាំពរ័របស់្ខុមហ្វ្រែល និងស្ាំតលងម្ចា ស់្តឆ្ន ត។ 

COMFREL produced the 2016 report on “Democracy, Elections and 

Reform in Cambodia” and uploaded on its website and Facebook 

page. 150 copies of report were printed and distributed to 

stakeholders (https://goo.gl/FX3n3p).  

 

1.3 Studied Reports/Statements and Recommendations  

១.៣. រ យការណ៍ ង្ស្ចកតីសថលងការណ៍ និងអនុស្នស្ន៍1.3 Studied Reports/Statements and Recommendations  

 



 

 

២.កមមវធីិផាពវផាយ  2. Media Program (MEP) 

 

អំ ុងង្ពលម្នរ យការណ៍ មានការផាយកមមវធីិវទិយុចំនួន៣៦៩
ង្លើក (២០៦ផាយផ្ទទ ល់ និង១៦៣ចក់ង្ ើងវញិ) ស ល នផាយ 
តាមរយៈសំ្ង្ ងស្ងគមសីុ្វលិង្ដាយមានវាគមិនចំនួន២៩៩នក់ 
(២៣%ជាស្តស្តី) ស លចូលរមួបកស្ស្នយ និងង្ឆលើយបទបញ្ជា របស់្
ស្នធារណជន។ ង្លើស្ពីង្នោះង្ៅង្ទៀត  មានអនកង្ៅចូលចំនួន៩០៦
នក់ កនុងកមមវធីិ ង្ ើមបីបង្ញ្ចញមតិ ង្ធវើសំ្ង្ណើ  និងការង្ចទសួ្រង្ៅ
កាន់វាគមិន។ បនទ ប់ពី នចក់ផាយ និងបង្ង្ហា ោះង្ៅង្លើង្គរទំព័រ
របស់្ខលួនរចួ មានអនកទញយកការផាយទំងង្នោះចំនួនស្របុ
៦៨០០២ ង រមួមាន២៣៤៨៥ ងពី «កមមវធីិសំ្ង្ ងមាច ស់្ង្នន ត» 
១២៩៦០ ងពី «កមមវធីិសិ្ទធិមនុស្ស» ១០២៩២ពី «កមមវធីិស្តស្តីអាចង្ធវើ
 ន» ៨២៧៥ ងពី «កមមវធីិឃ្ល ំង្មើលរបចំស្ ត រ៍» ៨៩២៣ ងពី «
កមមវធីិយុវជន» និង៤០៦៧ ងពី «កមមវធីិ ិតដាមពីចាប់»។    

During the reporting period, 369 (206 live and 163 rebroadcast) 

sessions of “VOC” radio programs were hosted with a total of 

299 speakers (23% female), which facilitated outreach and 

public awareness on a multitude of issues. In addition, 906 

people (18% female) called-in to the program to express 

opinions, make requests, and ask questions to the speakers. After 

broadcasting and uploading to the website, there were total of 

68,002 downloads of the radio programs from COMFREL‟s 

website including 23,485 downloads from “Voter‟s Voice”, 

12,960 from “Human Rights”, 10,292 from “Women Can Do It”, 

8,275 from “Weekly Watch”, 8,923 from “Youth Program” and 

4,067 from “Critical Law”.   

មាន១៤៧៥អតាបទ និងព័ត៌មានស លរតូវ នង្ចញ រមួមាន១៤៤០
ជាអតតបទ និង៣៥ព័ត៌មាន ស ល នបង្ង្ហា ោះង្ៅង្លើង្គរទំព័រ និង
ទំព័រង្រវស្ប ុករបស់្ខលួនទក់ទិនជាមួយបញ្ជា ង្ ោះង្នន ត ចាប់ របជា
ធិបង្តយយ ង្ោលនង្យា យ និងនីតិវធីិរបស់្ស្នា នប័នគ.ជ.ប និង
យនតការ និង ំង្ណើ រការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត។  

1475 articles and press releases were issued, including 1440 

articles and 35 press releases posted on COMFREL‟s website 

and Facebook page related to election issues and laws, 

democratization, the National Election Committee policies and 

procedures, and the voter registration mechanisms and process.   

ង្រៅពីកមមវធីិវទិយុ ខុមស្រវល នង្របើរ ស់្របព័នធផសពវផាយង្ ើមបី
សចករសំលកព័ត៌មានផងស រ។ មានអនកចូលង្មើលចំនួន៣៥១៤២ ង
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ង្ៅង្លើង្គរទំព័ររបស់្ខុមស្រវល៖ www.COMFREL.org និងមាន
អនកចូលង្មើលចំនួន២៣១៤៦ ងង្ៅង្លើង្គរទំព័រសំ្ង្លងមាច ស់្
ង្នន ត៖Cambodian Voter Voice-VOC។ ទំព័រង្រវស្ប ុករបស់្ខុមស្រវ
លមានអនកចុច «Like» ចំនួន៩៦១៦២គណនី និងទំព័រង្រវស្ប ុក
សំ្ង្ ងមាច ស់្ង្នន តមាន៩០៥៣គណនី។  
Besides the radio programme, COMFREL used social media to 

disseminate information. There were 35,142 page views on 

COMFREL‟s website: www.COMFREL.org, and 23,146 page 

views on COMFREL‟s Election Campaign Website “Cambodian 

Voter Voice”. COMFREL‟s Facebook page reached 96,162 

„likes‟ and CVV also reached 9,053 „likes‟. 

វងី្ អូជីវចលខលីៗ ចំនួន៣១ រតវូ នផលិតង្ ើមបអីប់រសំ្នធារណជន
អំពី ំង្ណើ រការង្ ោះង្នន ត ការង្ហរខុមស្រវល នីតិវធីិ និងង្ោល
នង្យា យម្នការង្ ោះង្នន ត។ វងី្ អូជីវចលខលីៗ ទំងង្នោះមានអនក
ចូលង្មើល៤៧០៩២៤៦ ង ៨៥០៦៣ share ១៨៥៣៣៤Like និង
អនកបង្ញ្ចញង្យាបល់ចំនួនង្លើស្ពី១៤៥០ង្ៅង្លើទំព័រង្រវស្ប ុក។  
31 animation video spots were produced to educate the public 

about the electoral process, COMFREL‟s work, and procedures 

and policies for elections. These animation video spots had 

4,709,246 views 85,063 shares, 185,334 likes and more than 

1450 comments on COMFREL‟s Facebook page.  

  



 

២.១. ការផាយកមមវធីិវទិយុ 2.1. Broadcasting Radio Programme 

 

 

  

កមមវធីិស្ង្មលងស្ងគមសីុ្វលិរបស់្អងគការខុមស្រវលស លផាយជាង្រៀងរាល់ម្ថៃង្វលាង្មា៉េង៧៖៣០ ល់ង្មា៉េង ៨៖៣០នទី។ 

“Voice of Civil Society” COMFREL radio program broadcasts everyday at 7:30-8:30. 
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២.២. របព័នធផាពវផាយស្ងគម និងគំនូរជីវចល  2.2 Social Media, Animation and Caricature 

  

  

វងី្ អូជីវចលខលីៗ ចំនួន៣១ រតវូ នផលិតង្ ើមបីអប់រសំ្នធារណជនអំពី
 ំង្ណើ រការង្ ោះង្នន ត ការង្ហរខុមស្រវល នីតិវធីិ និងង្ោលនង្យា យម្ន
ការង្ ោះង្នន ត។  
 

31 animation video spots were produced to educate the public about 

the electoral process, COMFREL‟s work, and procedures and policies 

for elections. 



 

 

៣.កមមវធីិអង្ងេតការណ៍ 3. Monitoring Program (MOP) 

 

រ យការណ៍របចំនន ំ២០១៦ ស្តីពីការឃ្ល ំង្មើលរដាឋ ភិ ល រតូវ ន
ផលិត និងបង្ង្ហា ោះង្ៅង្លើង្គរទំព័រខុមស្រវល និង នង្ ោះពុមពចំនួន
១៥០កាល ង្រើយ នង្ផញើជូនង្ៅអនកពាក់ព័នធ។ 

The 2016 annual government watch report 

(https://goo.gl/WnkLLK) was produced, uploaded on the 

COMFREL website and 150 copies were and sent to relevant 

stakeholders. 

មានង្វទិកាចំនួន៩ រតូវ នង្រៀបចំង្ ើងស្តីពីការដាក់ពិនទុឱ្យរដាឋ ភិ 
លង្លើការបំង្ពញតាមការស្នា ង្ដាយមានអនកចូលរមួចំនួន១៨៤
នក់ (៣៧%ជាស្តស្តី) ង្ៅ៩ង្ខតត ូចជា ង្ខតតកំពង់នន ំង ង្ខតតរកង្ចោះ 
ង្ខតតតបូងឃមុំ ង្ខតតកំពង់ធំ ង្ខតតង្ពាធិស្នត់ ង្ខតតមណឌ លគីរ ី ង្ខតតរពោះ
វហិារ ង្ខតតកំពង់ស្ពឺ និងង្ខតតង្ស្ៀបរាម។  កមមវធីិង្នោះមានការអង្ញ្ជ ើញ
ចូលរមួពី និសិ្សត យុវជន កមមករង្រាងចរក ស្កមមជន និងតំណ្តងអងគ
ការង្រៅរដាឋ ភិ ល។ អនកចូលរមួទំងអស់្មានឱ្កាស្ដាក់ពិនទុពីរ
ង្លើក គឺការដាក់ពិនទុមុន និងង្រកាយង្ៅង្លើការបំង្ពញរបស់្រដាឋ ភិ 
ល។ 

There were nine forums on voter scorecards and government 

fulfilment of platform promises with 184 (37% female) 

participants in nine provinces such as Kampong Chhnang, 

Kratie, Tbong Khmoum, Kampong Thom, Pursat, Mondulkiri, 

Preah Vihear, Kampong Speu and Siem Reap province. These 

were attended by university students, youth, garment workers, 

activists and NGO representatives. All participants had an 

opportunity to give a score twice on the government‟s fulfilment 

of platform promises two times, pre-test and post-test. 

រ យការណ៍របចំនន ំ២០១៦ ស្តីពីការឃ្ល ំង្មើលរ ឋស្ភា និងតំណ្តង
រាស្តស្ត ក៏រតូវ នង្បើកជាស្នធារណៈ ង្ ើមបីបង្ហា ញពីការរកង្ឃើញ និង
អនុស្នស្ន៍ស្តីពីកំសណទំរង់រ ឋស្ភា។ រពឹតតិការណ៍ង្នោះមានការ
អង្ញ្ជ ើញចូលរមួចំនួន៣៨នក់ (១៣%ជាស្តស្តី)រមួមាន របព័នធផា
ពវផាយ អងគការស្ងគមសីុ្វលិ និងគណបកសនង្យា យ។ 

The 2016 Annual Parliamentary Watch report 

(https://goo.gl/HvAzFd) was launched to present findings and 

recommendations on NA Reform. This was attended by 38 

participants (13% female) from media outlets, CSOs, and 

political parties.  
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តាមរយៈការស្ង្ងេតការណ៍ និងរបមូលព័ត៌មានពីអនកពាក់ព័នធ ង្យើង
រកង្ឃើញថា ការចុោះមូលដាឋ នចំនួន១៧៥៦ង្លើក រតូវ នង្ធវើង្ ើង
ង្ដាយតំណ្តងរាស្តស្តចំនួន៨១របូ មកពី២គណបកសនង្យា យ។ 
តំណ្តងរាស្តស្តគណបកសរបជាជនចំនួន៤១របូ  នង្ធវើការចុោះមូលដាឋ ន
ចំនួន៧៤១ង្លើក រមួមាន ៣២៧ង្លើក ង្ធវើង្ដាយតំណ្តងរាស្តស្តស្តស្តី
ចំនួន១០របូ ខណៈង្ពលតំណ្តងរាស្តស្តមកពីគណបកសស្ង្្ង្ហគ ោះជាតិចំ
នួន៤០របូ ង្ធវើការចុោះមូលដាឋ ន នចំនួន១០១៥ង្លើក រមួមាន១២៧
ង្លើកង្ធវើង្ដាយស្តស្តីចំនួន៥របូ។ ការចុោះមូលដាឋ នចំនួន៧៤១ង្លើក 
ង្ដាយគណបកសរបជាជន កនុងង្នោះរមួមាន២១ង្លើក ជាអនតរាគមន៍ 
៤៤២ជាការសួ្រសុ្ខទុកខ ២៦៧ជាការពរងឹងបកស និង១១ជាការ
សររមឥស្សរជនង្ ើមបីសួ្រសុ្ខទុកខ ខណៈង្ពលទស្សនកិចចសិ្កា
ចំនួន១០១៥ង្លើក ង្ដាយគណបកសស្ង្្ង្ហគ ោះជាតិ កនុងង្នោះរមួមាន ៩
ង្លើកជាអនតរាគមន៍ ១៧១ជាការសួ្រសុ្ខទុកខ ៧៦៦ជាការពរងឹងបកស 
៣ជាង្វទិកា និង៦៦ជាការសររមឥស្សរជនង្ ើមបីសួ្រសុ្ខទុកខ។ 

1756 field visits were made by 81 MPs from the two main 

political parties. 41 CPP MPs conducted 741 field visits 

including 327 made by 10 female MPs while 40 CNRP MPs 

conducted 1015 field visits including 127 visits made by 5 

female MPs. The 741 field visits by CPP MPs included 21 

interventions, 442 constituency visits, 267 party support 

activities, 0 forums, and 11 visits accompanying a the delegation 

while 1015 CNRP visits consisted of 9 interventions, 171 

constituency visits, 766 party support activities, 3 forums and 66 

visits accompanying a delegation.  

តាមការចូលរមួស្ង្ងេតង្ៅរ ឋស្ភារយៈង្ពលមួយនន ំ ង្យើងរកង្ឃើញ
ថា មានកិចចរបជំុង្ពញអងគចំនួន ៣ង្លើក គឺ ទី៧ ទី៨ និងទី៩ ជាមួយ
រង្បៀបវារៈចំនួន៣៣រតវូ នអនុម័តង្ដាយរ ឋស្ភា។  

There were three plenary sessions of the NA, 7th, 8th and 9th 

plenary sessions with a total of 33 agenda items adopted by the 

NA. 

  



 

 
 

៣.១. ការឃ្ល ំង្មើលរដាឋ ភិ ល និងការដាក់ពិនទុង្លើការបំង្ពញរបស់្រដាឋ ភិ លតាមស្នារបស់្ខលួន  

3.1 Government Watch and Score Card on Fulfilment of the Government Platform Promises  

 

  

ខុមង្្រវល នង្រៀបចំង្វទិការចំនួន៩ស្តីពីការដាក់ពិនទុ 
និងការបំង្ពញរបស់្រដាឋ ភិ លតាមការស្នារបស់្
ខលួន ង្ដាយមានអនកចូលរមួចំនួន១៨៤នក់ (៦៨ជា
ស្តស្តី) ង្ៅកនុងង្ខតតចំនួន៩រមួមាន៖ កំពង់នន ំង រកចោះ 
តបួងឃមុំ កំពង់ធំ ង្ពាធន៍ស្នត់ មណឌ លគីរ ី រពោះវហិារ 
កំពង់ស្ពី និងង្ខតតង្ស្ៀមរាប។ កមមវធីិង្នោះមានការចួល
រមួពី សិ្ស្ស យុវជន កមមករកាត់ង្ រ ស្កមមជន និង
តំណ្តងអងគការង្រៅរដាឋ ភិ ល។ អនកចូលរមួទំងអស់្
មានឪកាស្ដាក់ពិនទុពីរ ងង្លើការបំង្ពញរបស់្រដាឋ ភិ
 លស្ស្បតាមស្នារបស់្ខលួន គឺកាវាយតម្មលមុន និង
ង្រកាយ។ វស័ិ្យចំនួន៤ នឹងរតូវដាក់បញ្ចូ លកនុងការ
វាយតំម្លង្នោះ។    

COMFREL conducted nine forums on voter scorecards and government fulfilment of platform promises with 184 (68 female) participants in nine provinces 

including Kampong Chhnang, Kratie, Tbong Khmoum, Kampong Thom, Pursat, Mondulkiri, Preah Vihear, Kampong Speu and Siem Reap province. These 

were attended by university students, youth, garment workers, activists and NGO representatives. All participants had an opportunity to give a score on the 

government‟s fulfilment of platform promises two times, pre-test and post-test. Four sectors of governance were touched on by the indicators included in the 

assessment. 
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៣.២. ការឃ្ល ំង្មើលរ ឋស្ភា និងតំណ្តងរាស្តស្ត  3.2 Parliamentary Watch  

 

 

  

កាលពីម្ថៃទី២១ សខកុមភៈ នន ំ២០១៧ រ យការណ៍របចំនន ំ២០១៦ 
ស្តីពីការឃ្ល ំង្មើលរ ឋស្ភា រតូវស្មាភ ធន៍ឲ្យង្របើរ ស់្ជាស្នធារ
ណៈង្ ើមបខុីមស្រវល នង្រៀបចំសិ្កាខ ស្នលាបណតុ ោះបណ្តត ល និង
ស្នកលបងមួយស លមានអនកចូលរមួ ជាយុវជនចំនួន ២៥នក់ (៨
នក់ជាស្តស្តីវយ័ង្កមង) ង្ធវើង្ៅឯការយិាល័យអងគការកមមវធីិអភិវឌឍន៍
ធនធានយុវជន។ សិ្កាខ ស្នលាង្នោះ មានង្ោលបំណងង្ ើមបីង្ធវើការ
ស្នកលបងការង្របើរ ស់្ និងមុខង្ហររបស់្ង្វទិការអនឡាញ និង
ទទួល នជាមតិង្យាបល់ពីយុវជនរបលប់មកវញិ ង្ ើមបីបង្ងេើតបល
ង់យុទធនការ និងសផនការសំ្រាប់ ំណ្តក់កាលបនទ ប់ ។  

 

 

On February 21, 2017, the 2016 Annual Parliamentary Watch 

report was launched to present findings and 

recommendations on NA Reform. This was attended by 38 

participants (5 female) from media outlets, CSOs, and 

political parties (https://goo.gl/HvAzFd). 

 

 



 

 
 

 

៤.កមមវធីិអប់រងំ្យ៉េនឌ័រ 4. Gender Program (GEP) 

 

អំ ុងង្ពលម្នរ យការណ៍ កមមវធីិ«ស្តស្តីអាចង្ធវើ ន»  នផាយ
ចំនួន២៨ង្លើក (១៧ង្លើកផាយផ្ទទ ល់ និង១១ង្លើកចក់ង្ ើងវញិ) 
ង្ៅតាមវទិយុ FM ១០៥ង្មហាគ រឺត ង្ដាយមានវាគមិនចំនួន៤៧របូ ចូល
រមួស្រមបស្រមួល។ អំ ុងង្ពលការផាយ មានអនកង្ៅចូលចំនួន
៣៩នក់ (៨៦%ជាស្តស្តី) ង្ ើមបីបង្ញ្ចញមតិ សួ្រសំ្ណួរង្ៅកាន់វាគមិន 
និងង្ស្នើង្ៅរដាឋ ភិ ល។ 

During the reporting period, 28 sessions (17 live and 11 re-

broadcast) of „Women Can Do it‟ radio program were hosted on 

FM 105 and 47 (36% female) speakers facilitated. During those 

shows, 39 (86% female) people called-in to express their 

opinions, ask questions to the speakers, and make requests to the 

government. 

រ យការណ៍របចំនន ំ២០១៦ អំពីឃ្ល ំង្មើលង្យនឌ័រខាងសផនក
នង្យា យ ស្តីពី«តំណ្តងរាស្តស្តស្តស្តី និងការស្ង្ងេតរបស់្ស្តស្តីម្នការ
ចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន តរកមុរបឹកាឃំុស្ង្ហេ ត់នន ំ២០១៦ អាណតិតទី៤» 
រតូវ ន ផលិតង្ ើង និងរតូវ នដាក់ជាស្នធារណៈ ង្ ើមបបីង្ហា ញ

អំពីការរកង្ឃើញរបស់្ខលួន។ រពឹតតិការណ៍ង្នោះ នង្ធវើង្ៅទីស្នន ក់ការក
ណ្តត លរបស់្ខុមស្រវល ង្ដាយមានអនកចូលរមួចំនួន៣១នក់ (ស្តស្តី
១៨នក់) រមួមានអនកកាសស្តជាតិ ស្ងគមសីុ្វលិ មាច ស់្ជំនួយ និងអនក
ពាក់ព័នធ។ រ យការណ៍ង្នោះរតវូ នបង្ង្ហា ោះង្ៅង្លើង្គរទំព័ររបស់្ខុ
មស្រវលផងស រ។ 

The annual report on Political Gender Watch, titled „Women 

Parliamentarians and Women Observation of the Fourth 

Mandate Commune Council Electoral Registration 2016‟, was 

produced and launched to present its findings.  The event 

occurred at the COMFREL office and was attended by 31 

participants (18 female) including domestic journalists, CSOs, 

donors and relevant stakeholders. This report was also uploaded 

to the COMFREL website. 

អនកស្ង្ងេតការណ៍រយៈង្ពលខលីជាស្តស្តីចំនួន១០នក់ រតូវ នបណតុ ោះប
ណ្តត ល និងដាក់ពរង្ហយង្ ើមបីស្ង្ងេតង្ៅ៦ស្ស្កុ និង១០ឃំុ។ ង្លើស្
ពីង្នោះង្ទៀត អនកស្ង្ងេតការរយៈង្ពលសវងជាស្តស្តីចំនួន១១២នក់ រតូវ
 នដាក់ពរង្ហយង្ៅកនុង១២ស្ស្ុក ៥៧ឃំុង្ៅកនុង៥ង្ខតត រមួមាន ង្ខតត
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កំពង់ចម ង្ខតតកំពង់នន ំង ង្ខតតតាសកវ ង្ខតតរពោះវហិារ និងង្ខតតកំពង់ធំ 
ង្ ើមបីស្ង្ងេតយុទធនការង្ឃ្ស្នង្ ោះង្នន ត និងម្ថៃង្ ោះង្នន ត និង
រាប់ស្នលឹកង្នន ត។ 

10 female short-term observers were trained and deployed for 

monitoring in 6 districts and 10 communes. Moreover, there 

were 112 female long-term observers deployed for monitoring in 

12 districts, 57 communes within the five provinces of Kampong 

Cham, Kampong Chhnang, Takeo, Preah Vihear, and Kampong 

Thom in order to observe the election campaign, and polling and 

counting days. 

កនុងកិចចស្ររបតិបតតិការ ជាមួយគណៈកមមការង្ ើមបកីារង្លើកកំពស់្
ស្តស្តីកនុងវស័ិ្យនង្យា យ (CPWP) និងម្ គូអងគការង្ផសងង្ទៀត 
យុទធនការទិវាស្តស្តីអនតរជាតិ កិចចរបជំុ សិ្កាខ ស្នលា និងស្ននិសី្ទចំនួន
២ រតវូ នង្រៀបចំង្ ើងង្ ើមបបីង្ងេើតឱ្កាស្ ល់ស្តស្តីមកពីរកមុង្ផសងោន
សចករសំលកកតីកងវល់ និងបញ្ជា នន ង្ ើមបីកស្នងស្នមគគីភាព កនុង
ចំង្ណ្តមរកមុស្តស្តីកនុងការតស្ ូមតិង្ ើមបីការផ្ទល ស់្បតូរង្ោលនង្យា យ 

និងតំរង់ផលូវ «សំ្ង្ ងស្តស្តីង្ ើមបីស្តស្តី» ង្ៅស្នធារណជន។  ង្ោល
បំណងង្ផសងង្ទៀត គឺង្ ើមបីផតល់ព័ត៌មានង្ៅអនកចូលរមួអំពីភាពជាម្ 
គូខាងង្ស្ ឋកិចចរគប់រជុងង្រជាយថាន ក់តំបន់។ ការរកង្ឃើញ និងកងវល់
ចំបងៗ រតវូ នសចករសំលកង្ ើមបបីង្ងេើនការយល់ ឹង ទក់ទងស្នា ន
ការណ៍ង្បកខភាពស្តស្តីសំ្រាប់ការង្ ោះង្នន តរកមុរបឹកាឃំុកនុង  អាណតិត
ទី៤នន ំ២០១៧។  

In cooperation with CPWP and other NGO partners, the 

International Women‟s Day Campaign, meetings, workshop, two 

press conferences and one meeting were held to create space for 

women from different groups to share their concerns and priority 

issues, to build solidarity among women‟s groups in advocating 

for policy change, and to channel “Women‟s Voice for Women” 

to the public. Another objective was to inform participants about 

the RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).  In 

these events information, findings, and key concerns were 

disseminated to increase awareness related to the situation of 

women candidates for the fourth commune council election 

2017.   

 



 

៤.១. កមមវធីិវទិយុ «ស្តស្តីអាចង្ធវើ ន» 4.1. Radio Call-in Show ‘Women Can Do It’ 
 

 

 
  

កនុងកិចចស្រការជាមួយសផនកផសពវផាយ សផនកអប់រ ំ
 នផាយកមមវធីិវទិយុចំនួន ២៨ង្លើក (១៧ផាយ
ផ្ទទ ល់ និង១១ចក់ង្ ើងវញិ) ស លមានរយៈង្ពល
៦០នទី។ កមមវធីិង្នោះង្ៅថា «ស្តស្តីអាចង្ធវើ ន» 
ស លផាយកនងវទិយុ ១០៥ FM ង្មហាគ រឺត។ កមវវធីិ
ង្នោះពិភាកាបញ្ជា ស្តស្តីកនុងការង្ ោះង្នន ត និង
នង្យា យ និងការង្លើកកំពស់្ស្តស្តីកនុងវស័ិ្យន
ង្យា យ។    

In cooperation with the media unit, the civic 

education unit hosted 28 sessions (17 live and11 

rebroadcast) of the 60 minute radio call-in show, 

„Woman Can Do It‟, on FM 105. The programmes 

discussed women in elections, politics and the 

promotion of women in processes of decision-

making.  
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 ៤.២ ការឃ្ល ំង្មើលង្យនឌ័រកនុងវស័ិ្យនង្យា យ 4.2. Political Gender Watch  

   កាលពីថ្ថៃទ២ី៧ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៥ ែុមខ្រវល
បានររៀបចាំសននិសីទកាខសតមយួ រ ើមបដីាកប់ង្ហា ញ
របាយការណ៍ឆមាសរលើកទ២ីថ្នការឃ្ល ាំរមើលរ ឋ
សភា និងតាំណាងរា្សតថ្ននតិិកាលទី៥ និងការដាក់
ឲ្យររបើរបាស់កមមវធិីកមមវធិីសរមលងមាា ស់រឆ្ន ត រធវើរៅ
ស្នន កក់ារកណាា លអងគការែុមខ្រវល រដាយមានអនក
ចូលរមួចាំនួន៤៥របូ (៨នាកជ់ា្សតី) ខ លរមួមានអនក
ស្នរពត័ម៌ានជាតិ និងអនារជាតិ។ សននិសីទរនេះមាន
រោលបាំណងផសពវផសាយពីការរករ ើញរបស់ែុម
ខ្រវលកនុងការឃ្ល ាំរមើលរ ឋសភា និងតាំណាងរា្សតរ
យៈរពល៦ខែ  និងការខណនាាំកមមវធិីសរមលងមាា ស់
រឆ្ន ត។  

 

The Education and Gender Unit produced the report on the Political Gender Watch, titled 

‘Women Parliamentarians and Women Observation of the Fourth Mandate Commune Council 

Electoral Registration 2016’, and launched the report on 27 April 2017 to present its findings. The 

launch event was attended by 31 participants (18 female) including domestic journalists, CSOs 

representatives, donors, and other relevant stakeholders. The report was also uploaded to the 

COMFREL website.  



 

៤.៣ ការស្រការស្រមាប់ភាពជាអនក ឹកនំ និងការផតល់អំណ្តចនង្យា យ ល់ស្តស្តី  

4.3. Joint Actions for Women’s Political Empowerment and Leadership 

 

 

 

 

  

កនុងកិចចស្រការជាមួយសផនកផសពវផាយ សផនកអប់រ ំនផាយកមមវធីិវទិយុចំនួន ២៨ង្លើក (១៧ផាយផ្ទទ ល់ និង១១ចក់ង្ ើងវញិ) ស លមានរយៈង្ពល៦០
នទី។ កមមវធីិង្នោះង្ៅថា «ស្តស្តីអាចង្ធវើ ន» ស លផាយកនងវទិយុ ១០៥ FM ង្មហាគ រឺត។ កមវវធីិង្នោះពិភាកាបញ្ជា ស្តស្តីកនុងការង្ ោះង្នន ត និងនង្យា យ 
និងការង្លើកកំពស់្ស្តស្តីកនុងវស័ិ្យនង្យា យ។   
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ខ.គង្រមាងង្ ោះង្នន ត៖ ការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត B-Election Projects: Voter Registration: 

5.ការអង្ងេត និងស្វនកមមង្ ោះង្នន ត៖ រកុមស្នលូ 5. Election Monitoring and Audit: Core Team   

 

កិចចរបជំុចំនួន៤៩ង្លើក រតូវ នង្រៀបចំង្ ើងជាមួយស្មាជិកអងគការ
ស្ងគមសីុ្វលិ ង្ ើមបីពិភាកាអំពីការង្រជើស្ង្រ ើស្ ការបណតុ ោះបណ្តត ល 
និងការដាក់ពរង្ហយអនកស្ង្ងេតការណ៍ រកមុអនតរាគមន៍ ការង្ ញម្ថល 
និងការង្ ោះពុមពអាវយឺត ង្រើយស្ននិសី្ទជាង្រចើនក៏រតូវ នង្ធវើង្ៅម្ថៃ
ង្ ោះង្នន ត និងរាប់ស្នលឹកង្នន ត។ កិចចរបជំុទំងង្នោះក៏ង្ ើមបពិីភាកា
លំអិតអំពីការផលិតសំ្ភារៈស្រមាប់អនកស្ង្ងេតការណ៍ ការង្ធវើរ យ
ការណ៍ ង្ស្ចកតីសណនំ នីតិវធីិ និងវងី្ អូជីវចលខលីៗ អប់រ។ំ  

49 meetings were held with all members to discuss, recruitment, 

trainings and deployment of observers, intervention groups, 

biding and T-shirt printing, and press conferences on polling and 

counting day. The meeting also detailed discussion of the 

materials for observers, reports, guidelines and procedures, 

animation video spots, and recruitment and the deployment of 

observers.  

កនុងអំ ុងង្ពលម្នការង្ធវើគង្រមាង ការផលិតសំ្ភារៈស្រមាប់បំង្រ ើឲ្យ
អនកស្ង្ងេតការណ៍រយៈង្ពលខលី និងសវងរតូវ នផលិតរមួមាន៖ ង្ស្ច

កតីសណនំ និងកំរង់សំ្ណួរពីបញ្ជ ីង្ៅមនុស្ស បញ្ជ ីង្ ម្ ោះអនកស្ង្ងេត
ការណ៍ង្ ើមបីស្ង្ងេតការង្រជើស្ង្រ ើស្/ង្រជើស្យក PEC និងយុទធនការ
ង្ឃ្ស្នង្ ោះង្នន ត  ង្ស្ៀវង្ៅសណនំ និង   កំរងសំ្ណួរស្រមាប់
ស្ង្ងេត ំង្ណើ រការង្ ោះង្នន ត និងកំរងសំ្ណួរស្រមាប់ ំង្ណើ រការរា
ប់។ វងី្ អូជីវចលខលីៗ ចំនួន៣១រតូវ នផលិត និងសចករសំលកជាស្ន
ធារណៈង្ ើមបអីប់រអំនកង្ ោះង្នន ត អំពីយុទធនការង្ឃ្ស្នង្ ោះង្នន ត 
នីតិវធីិ និង ំង្ណើ រការង្ ោះង្នន ត។ កំរងរបវតតិម្នគណបកស
នង្យា យ ស ល នចុោះបញ្ជ ីជាង្បកខជនង្យា យ កនុងការង្ ោះ
ង្នន តរកុមរបឹកាឃំុស្ង្ហេ ត់ រតូវ នង្រៀបចំចងរកងង្ ើង។ លទធផល
ម្នការង្រជើស្ង្រ ើស្ PEC ក៏រតូវ នផលិតផងស រ។ ខុមស្រវល ន
ង្ ោះពុមពអាវយឺតចំនួន១៥៥០០អាវ និងង្ស្ៀវង្ៅសណនំចំនួន
១៥០០០កាលស្រមាប់អនកស្ង្ងេតការណ៍។ បសនាមពីង្នោះង្ទៀត 
បុគគលិក    ខុមស្រវល នផលិតបញ្ជ ីង្ ម្ ោះ ង្ស្ចកតីសណនំ 
ង្ស្ៀវង្ៅសណនំ រង្បៀបវារៈ និងកំរងសំ្ណួរស្រមាប់ង្លខាង្ខតត ង្ ើមបី



 

 
 

ស្ង្ងេតការង្ៅង្លើកការង្ធវើបចចុបបននបញ្ជ ីង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត ង្ៅកនុងការ
ចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត។ 

In the reporting period, various materials for both LTOs and 

STOs were developed including: the guidelines and 

questionnaire for L2P, the checklists for the observers to monitor 

the PEC recruitment/selection and the election campaign, the 

manual and the questionnaires for monitoring the polling 

process, and questionnaires for the counting process. 31 

animation video spots were produced and disseminated to the 

public to educate the voters about the electoral campaign, 

procedures, and process. The profiles were compiled of the 12 

political parties which registered candidates for the commune 

election.  The results of PEC selection were compiled as well.  

COMFREL printed 15,500 T-shirts and 15,000 manuals for the 

observers. Furthermore, COMFREL staff produced a checklist, 

guidelines, manual, agenda and the questionnaires for provincial 

secretaries to monitor the updating of the voter list in the 2017 

voter registration.   

កិចចពិភាកាឆលុោះបញ្ជច ងំ រតូវ នង្រៀបចំង្ ើងជាមួយស្មាជិកអងគការ
ស្ងគមសីុ្វលិង្ៅទីស្នន ក់ការកណ្តត លខុមស្រវល ស លមានអនកចូល
រមួពីង្លខាង្ខតត អងគការម្ គូ និងបុគគលិកខុមស្រវល។ ការឆលុោះបញ្ជច ំង
ង្នោះង្ផ្ទត តសំ្ខាន់ង្ៅង្លើការវភិាគ SWOT ម្នការង្រជើស្ង្រ ើស្ការប
ណតុ ោះបណ្តត ល និងពរង្ហយអនកស្ង្ងេតការណ៍ រមួទំង ំង្ណើ រការម្ន
ការង្ធវើការង្ហររបស់្អងគការស្ងគមសីុ្វលិផងស រ។  

A reflection roundtable was held with its members at the 

COMFREL office, which was attended by the provincial 

secretaries, NGOs partners and COMFREL central staff. The 

reflection mentioned the SWOT analysis of the recruitment, 

training and deployment observers as well as working process. 

កនុងកិចចស្ររបតិបតតិការជាមួយស្មាជិកអងគការស្ងគមសីុ្វលិ បណ្តត
ញរបស់្ខលួន និងង្លខាង្ខតតខុមស្រវល ខុមស្រវល នង្រជើស្ង្រ ើស្
យកអនកស្ង្ងេតការណ៍រយៈង្ពលខលីចំនួន១១៣៨០នក់ (៥៣០៩ជា
ស្តស្តី) អនកស្ង្ងេតការណ៍ចល័តចំនួន១៥៨៧នក់ (៧៥០ជាស្តស្តី) និង
អនកស្ង្ងេតការណ៍រយៈង្ពលសវងចំនួន៣០៩ (៩៤ជាស្តស្តី)។ អនក
ស្ង្ងេតការណ៍រតូវ នបណតុ ោះបណ្តត ល និងដាក់ពរង្ហយង្ៅឃំុ
១៦៤៦ ស លស្រមបស្រមលួង្ដាយង្លខាង្ខតត និងបុគគលិកស្នន ក់ការ
កណ្តត ល។  

COMFREL, in cooperation with its members, its network and 

provincial secretaries, recruited and selected 11,380 observers, 

1,587 mobile observers (750 female), and 309 long-term 

observers (94 female). The observers were trained and deployed 

in 1,646 communes, which were moderated by the provincial 

secretaries and central office staff.   

ខុមស្រវល នង្រៀបចំការបណតុ ោះបណ្តត លចំនួន១៣៤៦វគគ ជាមួយ
អនកស្ង្ងេតការណ៍១១៣៨០នក់ ង្ៅកនុងឃំុរបស់្ពួកង្គអំពីរង្បៀប
ស្ង្ងេតង្ៅម្ថៃង្ ោះង្នន ត និងរាប់ស្នលឹកង្នន ត រមួទំងរង្បៀបរបមូល
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លទធផលង្ ោះង្នន ត និងរង្បៀបង្ផញើមកទីស្នន ក់ការកណ្តត លខុមស្រវ
ល។  

COMFREL conducted 1,346 trainings in communes to teach 

11,380 observers how to observe on polling and counting days, 

as well as to collect a record of the electoral result note (1102 

form) and transmit it to the central office. 

មានការបណតុ ោះបណ្តត លរគបូង្ង្ហគ លចំនួន៣វគគ និងបណតុ ោះបណ្តត ល
អនកស្ង្ងេតការណ៍រយៈង្ពលខលី និងសវងចំនួន ៦៤២នក់ មាន៤៥វគគ។ 
របធានបទ និងជំនញកនុងការបណតុ ោះបណ្តត លរមួមាន ការយល់ ឹង 
និងស្មតាភាពស្ង្ងេតកនុងយុទធនការង្ឃ្ស្នង្ ោះង្នន ត ស្វនកមម
ចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត (ពីបញ្ជ ីង្ៅមនុស្ស) ការង្ ោះង្នន ត និងការរាប់
ស្នលឹកង្នន ត ការស្ស្នវរជាវសំ្ណ្តក និងយុទធស្នស្តស្តម្នការង្ធវើ
បចចុបបននភាពបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអនកង្ ោះង្នន ត និងស្ង្ងេតការណ៍ចុោះង្ ម្ ោះ
ង្ ោះង្នន តនន ំ ២០១៧។ 

There were 3 trainings of trainers and 45 trainings with 642 

participants including long-term observers and short-term 

observers.  The topics and related skills in the trainings included 

understanding and monitoring capacity of: electoral campaigns, 

voter registration audit (List to People method), polling, 

counting, and repeat survey and the strategies of voter list update 

and voter registration observation in 2017.  

រ យការណ៍ស្តីពីការស្ង្ងេតការណ៍ចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត និងស្វន
កមមការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត រតវូ នផលិត ង្រើយ នង្ ោះពុមពចំនួន
១៥០កាល និង នសចកចយង្ៅអនកពាក់ព័នធ។ រ យការណ៍ទំង
ង្នោះក៏រតវូ នបង្ង្ហា ោះង្ៅង្លើង្គរទំព័ររបស់្ខុមស្រវល និងង្ផញើង្ៅ
ស្នា ប័នគ.ជ.ប។ បនទ ប់ពីការង្ ោះង្នន តរកមុរបឹកាឃំុស្ង្ហេ ត់រតវូ ន
បញ្ច ប់ ខុមស្រវល នផលិតរ យការណ៍ និងការវាយតម្មលចុង
ង្រកាយស្តីពីការង្ ោះង្នន តរកុមរបឹកាឃំុស្ង្ហេ ត់។ ខុមស្រវលក៏ នផ
លិតរពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗម្នការង្ ោះង្នន តរកុមរបឹកាឃំុស្ង្ហេ ត់។ 

The reports on voter registration monitoring and voter 

registration audit were produced in both Khmer and English 

versions, and 150 copies were printed and disseminated. These 

reports were also uploaded on the COMFREL website and sent 

to the NEC. After the Commune Council Election, COMFREL 

produced the Final Assessment and Report on the 2017 

Commune Council Election in English (https://goo.gl/62R6CC). 

COMFREL also produced important chronologies of the 

commune council elections (https://goo.gl/bNVXXh).   

  

  

https://goo.gl/62R6CC
https://goo.gl/bNVXXh


 

៥.១ ការផលិតសំ្ភារៈ និងការបណតុ ោះបណ្តត លអនកស្ង្ងេតការណ៍ 

5.1. Material Development and Training for Observers  

 
  

សំ្ភារៈបំង្រ ើឲ្យការស្ង្ងេតការណ៍ Materials for electoral elections 
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៥.២ ការពរង្ហយម្នការអង្ងេតការណ៍ និងអនកស្ង្ងេតការណ៍ 5.2 Deployment of Monitoring and Observers 

 

 

  

ការចុោះស្ង្ងេតការបិទង្ ម្ ោះបញ្ជ ីង្ ម្ ោះអនកង្ ោះង្នន ត ំបូង The observation on the preliminary voter list  



 

៥.៣ ការរាយការណ៍ 5.3 Reporting 

  

  ខុមស្រវល នផលិតរ យការណ៍ស្តីពីការស្ង្ងេតការណ៍ចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះ
ង្នន ត ស្វនកមមការចុោះង្ ម្ ោះង្ ោះង្នន ត និងការវាយតម្មលចុងង្រកាយស្តីពីការ
ង្ ោះង្នន តរកមុរបឹកាឃំុស្ង្ហេ ត់។  

COMFREL produced reports on voter registration monitoring (https://goo.gl/4LKvNS), 

voter registration audit (https://goo.gl/Vrnfqu) and the Final Assessment and Report on 

the 2017 Commune Council Election in English (https://goo.gl/62R6CC). 
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គ.គង្រមាងពិង្ស្ស្ C-Special Projects (SPP) 
៦.គង្រមាងស្តីពីការពរងឹងការការពារសិ្ទធិមនុស្ស 6. Project on Strengthening on Defense of Human Rights 
 

មានកិចចរបជំុចំនួន១៦ង្លើក រតូវ នង្រៀបចំង្ ើមបីង្ដាោះស្ស្នយ និង
វាយតម្មលពាក់កណ្តត លគង្រមាងទក់ទិននឹងអនុស្នស្ន៍ស លង្ស្នើ
ង្ដាយស្មាជិកអងគការស្ងគមសីុ្វលិ និងការង្ធវើបចចុបបននភាពការអនុ
វតតន៍សិ្ទធិមនុស្សង្ៅកមពុជា។ ង្ោលបំណងគឺង្ ើមបីង្ដាោះស្ស្នយកងវល់ 
និងអំង្ពើរឹងាធំៗ ង្ដាយបង្ងេើតឲ្យមានរកមុទទួលខុស្រតវូង្ ើមបីង្ធវើ
យា៉េងណ្តឱ្យផលប៉េោះពាល់ង្លើការង្ ោះង្នន តមានកំរតិតិចតួច។ 

16 meetings were conducted to address and evaluate the UPR Mid-

Term review in regards to recommendations suggested by member 

states and to update stakeholders on human rights practices in 

Cambodia.  The related objectives were: to address concerns and 

potential violence, and develop a response team to minimize the 

impact on the election in terms of both voting and counting.   

 

 

 




