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

 

មានការរបជុាំចាំនួន១៤តលើក្ស ណដលតរៀបចាំតដ្ឋយអ្ងគការេុមណស្រវវល តដ្ឋយ
សវការជាមយួសមពន័ធក្សាំណណទាំរងក់ារតបាោះតឆ្ន ត ណដលតៅកាតថ់ា ERA 
និងអ្នក្សពាក្សព់ន័ធតផសងៗ តដើមបពីិភ្នក្សាតលើតសចក្សតីពរងាង  និងវតិសាធនក្សមម
ចាប ់សតីពីការតបាោះតឆ្ន តរក្សុមរបឹក្សាឃុាំសងាេ ត ់ការណសវងរក្សអ្នុសាសន ៍សតីពី
ការក្សាំណណទាំរងត់បាោះតឆ្ន ត នងិជណជក្សអ្ាំពីរបាយការណ៍ នងិការរក្សតឃើញមតិ
តោបល់ នងិការវាយតាំនលរបស់ ERA។ ោ៉ែ ងតោចណ្តស់ មានអ្នុ
សាសនច៍ាំនួន២៨ ទាក្សទ់ងនឹងនីតិវធិីននការចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន ត នងិបទ
បញ្ជា នផទក្សនុងននគ.ជ.បថម ី ១០អ្នុសាសនទ៍ាក្សទ់ងវតិសាធនក្សមមននចាប ់ សតីពី
ការតបាោះតឆ្ន តរក្សុមរបឹក្សាឃុាំសងាេ ត ់និង៩អ្នុសាសនទ៍ាក្សទ់ងការសាក្សលបង 
សតីពីការចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន តរបស់គ.ជ.ប រតូវបានផលិតត ើង នងិតផញើតៅ   
គ.ជ.ប និងអ្នក្សពាក្សព់ន័ធ។  

There were meetings 14 facilitated by COMFREL with ERA, 

and other relevant stakeholders to discuss  the draft LEMNA, 

draft amendments of the law on commune council election  and 

find out Electoral Stakeholder‟s and ERA joint recommendations 

on electoral reform and to talk about reports and findings, ERA‟s 

opinions/assessments/ statements. At least 28 key 

recommendations related to voter registration procedure and 

regulations of the new NEC and 10 key recommendations related 

to amendments of the law on commune/sangkat council elections 

and nine recommendations related to National Election 

Committee (NEC) pilot on 2015 voter registration were 

produced and submitted to NEC and stakeholders.  

អ្ងគការេុមណស្រវវលតរៀបចាំ និងសរមបសរមួលក្សិចចពិភ្នក្សាតុមូលចាំនួន៩៤ សតី
ពីក្សាំណណទាំរងក់ារតបាោះតឆ្ន ត និងចាបត់បាោះតឆ្ន តតរជើសតាាំងតាំណ្តងរាស្រសត
តដ្ឋយមានអ្នក្សចូលរមួចាំនួន១៦០៦នាក្ស ់ (៦៧៤ជាស្រសតី) រមួមានយុវជន 
តាំណ្តងសងគមសីុវលិ អ្នក្សពាក្សព់ន័ធក្សនុង២២តេតតរក្សុង។  

COMFREL conducted and facilitated 94 small roundtable 

discussions on electoral reform and LEMNA with 1606 

participants (674 female) including, youths and members of civil 

society organizations and relevant stakeholders in 22 provinces 

and capitals. 

សិកាា សាលាចាំនួនមយួ ក្សិចចពិភ្នក្សាចាំនួន៩ និងសននិសីទចាំនួន៣ រតូវបាន
តរៀបចាំត ើងតដ្ឋយេុមណស្រវវលសវការជាមយួERA តដ្ឋយមានអ្នក្សចូលរមួ
ចាំនួន៤១៥ (១០%ជាស្រសតី) មក្សពីគណបក្សសនតោបាយ តាំណ្តងគ.ជ.ប 
សមាជិក្សERA អ្នក្សកាណសតតដើមបពីិភ្នក្សាអ្ាំពីចាបគ់.ជ.ប ចាបត់បាោះតឆ្ន ត



តរជើសតាាំងតាំណ្តងរាស្រសត វតិសាធនក្សមមចាប ់ សតីពីការតបាោះតឆ្ន តរក្សុមរបឹក្សា
ឃុាំសងាេ ត ់ សាំតណើ របស់េុមណស្រវវល សតីពីរបពន័ធចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន តថមី នងិ
ពរងាងបទបញ្ញតិតគ.ជ.ប សតីពកីារចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន ត។ 

One workshop, nine roundtable discussions and three press 

conferences were conducted by COMFREL in cooperation with 

ERA with 415 participants (10% female) from political parties, 

NEC‟s representatives, ERA members, journalists and 

stakeholders to discuss the NEC laws on NEC, National 

Assembly Elections, amendments of law on commune council 

elections, COMFREL‟s proposal on new voter registration 

system, and draft NEC regulation on voter registration.  

េុមណស្រវវលសវការជាមយួ ERA និងIFES តរៀបចាំសិកាា សាលាពិតសស
មយួ សតីពីយុតតធិមន៌នការតបាោះតឆ្ន ត នងិការការពារសិទធិតបាោះតឆ្ន ត។ សិកាា
សាលាតនោះ មានតោលបាំណងពិភ្នក្សាក្សនុងចាំតណ្តមអ្នក្សពាក្សព់ន័ធ  

COMFREL with ERA and IFES jointly conducted a special 

workshop on electoral justice and protection of electoral rights. 

The workshop was to begin discussions among Cambodian 

stakeholders on areas of concern in the LEMNA that would pose 

a challenge for the electoral dispute resolution (EDR) system in 

Cambodia and find mechanisms for adjudicators to help mitigate 

the risks involved. The workshop was held in the Raffles Hotel 

on 25th August 2015. The workshop invited NEC commissioner 

and constitutional council members to be key speakers but only 

NEC commissioner engaged. IFES also invited two international 

experts. 61 participants (12% female) attended the workshop that 

was from political parties, CSOs, NEC officials and embassies.     

េុមណស្រវវលបានផលិតរបាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ សតីពីរបជាធបិតតយយ ការតបាោះ
តឆ្ន ត និងក្សាំណណទាំរងក់ារតបាោះតឆ្ន តតៅក្សមពុជា តដ្ឋយតបាោះពុមពចាំនួន៣០០
ក្សាល ណដលបានណចក្សតៅអ្ងគការនដគូ គណបក្សសនតោបាយ សាា នទូត និង
មាច ស់ជាំនួយ។ របាយការណ៍ក្សប៏ានបតងាហ ោះក្សនុងតគវទាំពរ័របស់េុមណស្រវវល និង
សតមលងមាច ស់តឆ្ន ត។ 

COMFREL produced the 2014 annual report on Cambodia 

Democracy, Elections and Reform, 300 copies of the report were 

shared with stakeholders, including NGOs partners, political 

parties, embassies and donors. The public were given access to 

the report online at COMFREL‟s website, as well as the website 

of Cambodia Voter Voices (CVV).  

េុមណស្រវវល ណដលជាតលខាធិការ តដ្ឋយសវការជាមយួសមាជិក្សជាង២០
អ្ងគការ បានតធវើយុទធនាការតាមរបពន័ធពត័ម៌ានសងគម តរៀបចាំក្សិចចរបជុាំ និងក្សចិច
ពិភ្នក្សាអ្នក្សតធវើការងារតបាោះតឆ្ន ត តដើមបពីិភ្នក្សា និងោាំរទសាំតណើ វតិសាធន
ក្សមមចាប ់ សតីការតបាោះតឆ្ន តជាតិ ចាប ់ សតីពីវិរញ្ញ វតាុតឃ្សនាតបាោះតឆ្ន ត 
សាំតណើ វតិសាធនក្សមមននបទបញ្ជា  និងនតីិវធិីថមីរបស់គ.ជ.ប នងិសក្សមមភ្នព
ណដលតសនើឱ្យអ្នុវតតតផសងៗ។ 

COMFREL as ERA‟s secretariat in cooperation with more than 

20 member organizations carried out ERA social media 
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campaign, conducted ten meetings of ERA, roundtable with 

election stakeholders to discuss and endorse proposed 

amendments of law on NA elections, proposed bills on political/ 

election campaign finance, proposed amendments of new NEC‟s 

regulation and procedure and implement other proposed 

activities.   

េុមណស្រវវលសវការជាមយួ ERA បតងេើត និងសាក្សលបងរបពន័ធចុោះត ម្ ោះ
តបាោះតឆ្ន តតាមណបបទាំតនើបក្សនុងឃុាំចាំនួន៣ រមួមានឃុាំបា៉ែ តត និងឃុាំរតពាាំងចន ់
និងតៅភនាំតពញពីនថៃទ១ី០ ដល់នថៃទី៣០ ណេមក្សរា ឆ្ន ាំ២០១៥ តដើមបរីបមូល  
និងតផញើអ្នុសាសនន៍នរបពនធថ័មនីនការចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន ត តៅគណបក្សស
នតោបាយ និងគ.ជ.ប។ បនាទ បព់ីការសាក្សលបងទិនននយ័ននរបពន័ធចុោះត ម្ ោះ
តាមណបបទាំតនើបរតូវបានរតតួពិនិតយ តវើយការសតងាប និងរបាយការណ៍
ជាមយួអ្នុសាសនរ៍តូវបានផលិតត ើង។ ការរក្សតឃើញ រតូវបានតធវើការ

បងាហ ញតៅក្សនុងសននិសីទកាណសតតៅសណ្តឋ ោរអ្ុីមភរ័តរៀល តដ្ឋយមានអ្នក្ស
ចូលរមួចាំនួន៦០នាក្ស ់ តវើយការរក្សតឃើញបានបញ្ាូ នតៅសាា បន័គ.ជ.ប នងិ
គណបក្សសនតោបាយ។ 

In order to submit  the key recommendations of the new system 

of the voter registration to the bi-partisan lawmakers and NEC, 

COMFREL in cooperation with ERA created and tested  a 

modernised voter registration system MVR in three communes, 

Patei and Trapangchan commune, and in Phnom Penh from 10-

30 January 2015. After the test, the MVR data was checked and 

a summary and detailed report with recommendations was 

produced. These findings were also presented at a Press 

Conference held in Imperial Garden Villa and Hotel with about 

60 participants and sent to the NEC and the two main political 

parties. 

  



 
 

 

  

On 31 March 2015, COMFREL conducted a round-table discussion on Democracy and Political 

Irregularity in Cambodia at the Sunway Hotel with 64 participants (9 female) including 

journalists, representatives from youth organizations, associations and trade unions and 

stakeholders. The main purpose was to discuss the following issues: the state of democracy, to 

understand political irregularities such as nepotism, transparency of politically related finance, 

misuse of state resources, and to discuss and develop recommendations to help improve 

democracy and better political governance. During the half-day workshop, several questions were 

directed to the speakers related to the situation of democracy and political irregularities in the 

post-election period. At the same time, participants commented on civil society organizations 

work in extending public awareness. They recommended that the government strengthen the rule 

of law and its enforcement.    

កាលពីនថៃទ៣ី១ ណេមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ េុមណស្រវវលបានតរៀបចាំការពិភ្នក្សាតុមូល សតីពីរបជាធិបតតយយ និងភ្នពមនិ
របរក្សតីខាងនតោបាយតៅក្សមពុជា ណដលមានអ្នក្សចូលរមួចាំនួន៦៤នាក្ស ់ (៩នាក្សជ់ាស្រសតី) រមួមាន អ្នក្សកាណសត អ្នក្ស
តាំណ្តងមក្សពីអ្ងគការយុវជន សមាគម សវជីព និងអ្នក្សពាក្សព់ន័ធតផសងៗ។ សិកាា សាលាតនោះ មានតោលបាំណង
តដើមបជីណជក្សពិភ្នក្សាអ្ាំពសីាា នភ្នពរបជាធិបតតយយ និងណសវងយល់ពីភ្នពមនិរបរក្សតីខាងនតោបាយ ណដលទាក្សទ់ិន
នឹងបក្សសពួក្ស   ឬសាចញ់ាតិនយិម  តមាល ភ្នពវិរញ្ញ វតាុនតោបាយ  និងការតរបើរបាស់ធនធានរដឋ នងិតដើមបពីិភ្នក្សា
រក្សឱ្យតឃើញនូវអ្នុសាសនត៍រកាយនថៃតបាោះតឆ្ន ត និងភ្នពមនិរបរក្សតីខាងនតោបាយ។ តៅតពលតនាោះណដរ ក្សម៏ាន
ការផតល់ជាមតិតោបល់មយួចាំនួនរបស់អ្នក្សចូលរមួ តៅអ្ងគការសងគមសីុវលិ តដើមបបីតងេើនការយល់ដឹងដល់
សាធារណជន និងផតល់ជាអ្នុសាសនត៍ៅកានរ់ដ្ឋឋ ភបិាលតដើមបពីរងឹងការអ្នុវតតនច៍ាប ់និងនីតិរដឋ។  
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េុមណស្រវវលបានផលិតរបាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ សតីពីរបជាធបិតតយយ ការតបាោះតឆ្ន ត និង
ការក្សាំណណទាំរងត់ៅក្សមពុជាតដ្ឋយតបាោះពុមពចាំននួ៣០០ក្សាល ណដលបានណចក្សតៅអ្ងគការ
នដគូ គណបក្សសនតោបាយ សាា នទូត និងមាច ស់ជាំនួយ។ របាយការណ៍ក្សប៏ានបតងាហ ោះ
ក្សនុងតគវទាំពរ័របស់េុមណស្រវវល និងសតមលងមាច ស់តឆ្ន ត។ 

COMFREL produced the 2014 annual report on Cambodia Democracy, 

Elections and Reform, 300 copies of the report were shared with 

stakeholders, including NGOs partners, political parties, embassies and 

donors. The public were given access to the report online at 

COMFREL‟s website, as well as the website of Cambodia Voter Voices 

(CVV).  

 

1.2. Annual report on Cambodian Democracy, Elections and Reform 

១.២. របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំសតីពីរបជាធិបតតយយ ការតបាោះតឆ្ន ត និងក្សាំណណទាំរងក់ារតបាោះតឆ្ន តតៅក្សមពុជា 



  ១.៣ គតរមាងសាក្សលបងមនិផលូវការ សតីពីរបពន័ធ នងិនីតិវធិនីនការចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន តតាមណបបទាំតនើប 

COMFREL in cooperation with 

Elections Reform Alliance (ERA) 

held a roundtable discussion on “the 

Findings of NEC Pilot Test on 

Voter Registration and 

Recommendations for 2016 Voter 

Registration” on December 03, 

2015 at Sunway hotel. This was 

attended by 64 participants (14 

female) including representatives of 

the Office of UNHCHR, NEC, 

Ministry of Interior, political 

parties, Ambassadors, domestic and 

international CSOs, journalists and 

relevant stakeholders. The main 

objective was to present the report 

on findings of National Election 

Committee (NEC) pilot test on 

2015 voter registration and discuss 

recommendations for 2016 voter 

registration. 

កាលពីនថៃទី០៣ ណេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ េុមណស្រវវលបានសវការ

ជាមយួសមពន័ធក្សាំណណទាំរងក់ារតបាោះតឆ្ន ត តៅកាតថ់ា ERA 
តរៀបចាំកិ្សចចពិភ្នក្សាតុមូលមយួ សតីពី «ការរក្សតឃើញតលើការ
សតងេតការអ្នុវតតនក៍ារចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន តសាក្សលបង និង
អ្នុសាសនស៍ាំរាបក់ារចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦» តៅ
ឯសណ្តឋ ោរសានត់វ ៉ែ។ តៅក្សនុងក្សមមវធិីតនាោះ មានការចូលរមួ
ចាំនួន៦៤នាក្ស ់ (១៤នាក្សជ់ាស្រសតី) រមួមាន តាំណ្តងការោិ 
ល័យឧតដមសនងការអ្ងគការសវរបជាជាតិ ទទួលបនទុក្ស
សិទធិមនុសសតៅក្សមពុជា តាំណ្តងគ.ជ.ប រក្សសួងមោនផទ 
គណបក្សសនតោបាយ សាា នទូត សងគមសីុវលិជាតិ និងអ្នតរ
ជាតិ អ្នក្សសារពត័ម៌ាន នងិអ្នក្សពាក្សព់ន័ធតផសងតទៀត។ ក្សមមវតាុ
ននក្សិចចពិភ្នក្សា គឺតដើមបបីងាហ ញពីរបាយការណ៍ននការរក្ស
តឃើញពីតលើការសតងេតការអ្នុវតតនក៍ារចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន ត
សាក្សលបងឆ្ន ាំ២០១៥ របស់គ.ជ.ប និងពិភ្នក្សាអ្ាំពីអ្នុ
សាសនស៍រមាបក់ារចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១៦។ 

1.3 Informal pilot projects on system and procedure on modernised voter registration 
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២.ណផនក្សផសពវផាយ 2. Media Unit (MEU)  
 

រពឹតតិបរត «អ្នក្សឃ្ល ាំតមើល» តលេ៥៤ រតូវបានផលិត និងដ្ឋក្សចូ់លក្សនុងតគវ
ទាំពរ័របស់េុមណស្រវវល ក្សនុងតនាោះ មានការទាញយក្សពីតគវទាំពរ័ចាំនួន៣៥៥  
ដង។ 

The 54th volume of Neak Kloam Meul Bulletin was produced 

and uploaded on COMFREL‟s website. There were 354 

downloads. 

មានអ្នក្សតៅចូល ក្សនុងក្សមមវធិវីទិយុចាំនួន១២៥៧នាក្ស ់ ក្សនុងតនាោះមាន២៥%ជា
ស្រសតី និងវាគមិនចាំនួន៤៦៧នាក្ស ់ក្សនុងតនាោះមានស្រសតីចាំនួន២០%។ ចាំនួនសរបុនន
ការផាយតដ្ឋយផ្លទ ល់ និងការចក្សត់ ើងវញិចាំនួន៦០២តលើក្សក្សនុងមយួឆ្ន ាំ 
ក្សនុងតនាោះមានការផាយផ្លទ ល់ចាំនួន៤០៧តលើក្ស នងិការចក្សត់ ើងវញិចាំនួន
១៩៣តលើក្ស។ 

There were 1,257 (25% female) radio callers and 467 (20% 

female) guest speakers. The total number of live aired and pre-

recorded radio programs during this period was of 602 actual 

broadcasts (407 live and 193 rebroadcast). 

េុមណស្រវវលបានពរងីក្សការផាយរបស់េលួនតៅតលើរលក្សធាតុអាកាស តាម     

រយៈវទិយុ៩១.៥តវវសអ្ឹមតៅភនាំតពញ ៩២តវវសអ្ឹមតៅក្សាំពងធ់ាំ បាតដ់ាំបង 
ក្សាំពងច់ម និង៩៤តវវសអ្មឹតៅក្សាំពងត់សាម និងតសៀមរាប។ 

COMFREL has expanded its broadcasting with a program called 

Civil Society Voice on FM 91.5 VOY in Phnom Penh, FM 92 

VOY (voice of youth) in Kampong Thom, Battambang and 

Kampong Cham provinces and FM 94 VOY in Kampongsom 

and Siem Reap.  

មានការតចញផាយជាពត័ម៌ាន និងឯក្សសារតបាោះពុមពចាំននួ៥៨ តៅតលើតគវ
ទាំពរ័របស់េុមណស្រវវល និងបានតផញើតចញតៅអ្នក្សពាក្សព់ន័ធ។ 

There were 58 press release/articles and publications posted on 

the website and sent to mail list  

មានគណនីចាំននួ៣៧៧៨៩ ណដលបានតមើលតគវទាំពរ័េុមណស្រវវល និង
១២១០០ណដលបានតមើលតគវទាំពរ័របស់CVV។ តវវសប ុក្សរបស់េុមណស្រវវល
បានទទួលអ្នក្សចូលចតិតចាំននួ៤៨៧២ និងតវវសប កុ្សរបស់CVVចាំនួន
៣៨០៧។ តវវសប ុក្សទាាំងតនោះ បានទាញការតមើលវតីដអ្ូតុកាត  ណដលផលិត
តដ្ឋយេុមណស្រវវលជាង១លានគណនកី្សនុងឆ្ន ាំ២០១៥។ 



There were 37,789 page views on COMFREL‟s website: 

www.COMFREL.org and 12,100 page views on COMFREL‟s 

Election Campaign Website named “Cambodian Voter Voice”. 

COMFREL‟s Facebook reached 4, 872 fans‟ „likes‟ on their 

page and CVV also received 3,807 „likes‟. These Facebook 

could reach more than million people while one animation video 

could reach 522,600.   

ការចក្សផ់ាយក្សមមវធិីវទិយុទាាំងអ្ស់ រតូវបានដ្ឋក្សចូ់លក្សនុងតគវទាំពរ័របស់េុម
ណស្រវវល។ រយៈតពលមយួឆ្ន ាំមានការទាញយក្សមក្សសាត បច់ាំនួន១១៤១៧៣ពី
តគវទាំពរ័របស់េុមណស្រវវល។ 

All radio program broadcastings were uploaded on COMFREL‟s 

website. During the year, there were 114,173 downloads of radio 

broadcastings uploaded on its website. There were also 2,324 

downloads of the annual reports on its website.   

មានពត័ម៌ាននតោបាយ នងិការតបាោះតឆ្ន តចាំនួន១៨២៥ រតូវបានបតងាហ ោះក្សនុង 
CVV និងេុមណស្រវវលទាាំងតវវសប ុក្ស និងតគវទាំពរ័។ ជាមធយម មាន៥ពត័៌
មានរតូវបានបតងាហ ោះជាតរៀងរាល់នថៃ។ 

There were around 1,825 electoral and political news posted in 

in CVV and COMFREL social media Facebook and websites.  

On average, 5 summaries of news were posted daily.   

េុមណស្រវវលបានផលិតវតីដអ្ូតុកាត  និងវតីដអ្ូចាំននួ១០ តដើមបផីសពវផាយពី
សក្សមមភ្នពគាំតរាង និងរបពន័ធចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន តថមី រមួមានឯក្សសារអ្វីេលោះសាំ

រាបចុ់ោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន ត ការសួរអ្នក្សតាំណ្តង សតមលងមាច ស់តឆ្ន ត សននិសីទ
កាណសត ចាបស់មាគម និងអ្ងគការតរៅរដ្ឋឋ ភបិាល និងយុទធនាការជាតដើម។ 
រយៈតពលននរបាយការណ៍ មានគណនីចាំននួ១២៤៨៥៨៩ ណដលបានតមើល
េណៈតពលណដលមាន២៩៤១៩១បានតមើលវតីដអ្តុូកាត ទាាំងតនោះ។ 

COMFREL produced 10 animation videos and digital 

storytelling to promote COMFREL‟s projects and the new voter 

registration system, such as what identity document for 

registration, Tracking MP, Cambodian Voter Voice, Press 

Conferences, Law on Association and Non-Government 

organization and campaigns. Until now there were 1,248, 589 

that reached viewers, while 294,191 viewed these videos.  

វតីដអ្ូតុកាត ណដលទាក្សទ់ងនឹងក្សាំណណទាំរងក់ារតបាោះតឆ្ន ត និងការចុោះត ម្ ោះតបាោះ
តឆ្ន ត រតូវបានផលិតតដ្ឋយបុគគលិក្សេុមណស្រវវល បានទទួលបានការចប់
អារមមណ៍ពសីាធារណជន នងិអ្ងគការតរៅរដ្ឋឋ ភបិាល។ វតីដអ្ូទាាំងតនោះបាន
ដល់អ្នក្សតរបើរបាស់តវវសប ុក្សជាងមយួលានគណនីតៅក្សនុងតវវសប ុក្ស  នងិ
បានណចក្សរ ាំណលក្សបនតរាបរ់យគណនីតៅកានស់ាធារណៈ។ ជាមយួោន តនាោះណដរ  
េុមណស្រវវលបានទទួលអ្ុីណមលពីសាធារណជន ណដលចបអ់ារមមណ៍ ឧទាវ   
រណ៍ អ្ងគការអ្នតរជាត ិGNDEM ណដលជាអ្ងគការតធវើការតរឿងតបាោះតឆ្ន តជុាំវញិ
ពិភពតលាក្ស បានតផញើអ្ុីណមលមក្សេុមណស្រវវលថា «េុមណស្រវវលបានបតងាហ ោះវតីដអ្ូតុ
កាត ជាតរចើនតលើតគវទាំពរ័ និងបណ្តត ញសងគមរបស់េលួនអ្ាំពកីារចុោះត ម្ ោះតបាោះ
តឆ្ន ត និងការតស ូមតិននការក្សាំណណទាំរងក់ារតបាោះតឆ្ន តតៅក្សមពុជា។ តយើងគតិ
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ថា វតីដអ្ូទាាំងតនោះជាធនធានដរ៏បតសើរ តវើយតយើងចងសុ់ាំវតីដអ្ូទាាំងតនោះមក្ស
ណចក្សរ ាំណលក្សដល់សមាជិក្សសវគមនរ៍បស់ពកួ្សតយើង»។ 

The animation spots related to electoral reform and voter 

registration produced by COMFREL‟s staff got much interest by 

the public and international NGOs. These videos reached more 

than one million account users in Facebook and hundreds of 

share to the public. At the same time, COMFREL also got email 

from the public showing their interest, for example, Global 

Network of Domestic Election Monitors (GNDEM), a 

worldwide organization working in elections, sent email to 

COMFREL regarding our animation spots “COMFREL has 

posted a number of videos on your website and social media 

page about voter registration and electoral reform advocacy in 

Cambodia. We think they are an excellent resource, and we 

would like to share them with other members of the GNDEM 

community”.  

  



២.១. រពឹតតិបរត «អ្នក្សឃ្ល ាំតមើល» (2.1. Neak Kloam Meul Bulletin) 

 

 

  

រពឹតតិបរត «អ្នក្សឃ្ល ាំតមើល»
តលេ៥៤ រតូវបានផលិត 
និងដ្ឋក្សចូ់លក្សនុងតគវទាំពរ័
របស់េុមណស្រវវល ក្សនុងតនាោះ
មានការទាញយក្សពីតគវ
ទាំពរ័ចាំននួ៣៥៥ដង។ 

The 54th volume of 

Neak Kloam Meul 

Bulletin was 

produced and 

uploaded on 

COMFREL‟s 

website. There were 

354 downloads. 
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២.២. ការផាយវទិយុ  «សតមលងសងគមសីុវលិ»  2.2. Radio Broadcasting “Civil Society Voice”  

 

 

  

«សាំតលងសងគមសីុវលិ« រតូវបានផាយជាតរៀងរាល់នថៃ តាមរយៈវទិយុតអ្សអឹ្មចបពី់តមា៉ែ ង៧៖៣០តៅ៨៖៣០ ពីនថៃចន័ទ ដល់អាទិតយ។ 

The Voice of Civil Society (VoC) is broadcasted every day via FM105 Radio station from 7:30 to 8:30 am Monday to Friday. 



 

២.៣. របពន័ធផសពវផាយសងគម (តវបសាយ អ្ុីណម៉ែល និងសារទូរស័ពទ) 2.3. Social Media (Website, Email 

and SMS mobile phone) 

  

  

េុមណស្រវវលបានផលិតវតីដអ្ូតុកាត  និងវតីដអ្ូចាំននួ១០ តដើមបផីសពវផាយពីសក្សមមភ្នពគាំ
តរាង និងរបពន័ធចុោះត ម្ ោះតបាោះតឆ្ន តថមី រមួមានឯក្សសារអ្វីេលោះសាំរាបចុ់ោះត ម្ ោះតបាោះ
តឆ្ន ត ការសួរអ្នក្សតាំណ្តង នងិសតមលងមាច ស់តឆ្ន តជាតដើម។  

COMFREL produced 10 animation videos and digital storytelling to 

promote COMFREL‟s projects and the new voter registration system, 

such as what identity document for registration, Tracking MP and 

Cambodian Voter Voice.  
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៣.ណផនក្សបណ្តត ញ 3. Network Unit (NEU)  
 

ការបណតុ ោះបណ្តត លចាំននួ២ រតូវបានតរៀបចាំត ើងតៅសាន ក្សក់ារក្សណ្តត លេុម
ណស្រវវល តដើមបពីរងឹងសមតាភ្នពក្សនុងការបតងេើតបណ្តត ញអ្តងេតយុវជន យុទធនា
ការក្សនុងរបពន័ធសងគម ទាក្សទ់ងតៅនឹងក្សាំណណទាំរងក់ារតបាោះតឆ្ន ត ការតរបើរបាស់
ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវ និងពុក្សរលួយណផនក្សនតោបាយ និងរតបៀបតរបើរបាស់
តវវសប ុក្ស និងLine។   

Two trainings were conducted with provincial secretaries at 

COMFREL‟s office to strengthen their capacity on the 

establishment of the local youth network monitoring, campaign 

with social media, related to election reform, misuse of state 

resources and politically related corruption, and how to use 

Facebook and Line group.  

App ក្សនុងរបពន័ធ Android តរបើរបាស់តដើមបតីធវើការសិក្សារសាវរជាវតដ្ឋយ 
offline និងonline រតូវបានបតងេើត នងិសាក្សលបងតរបើរបាស់តដើមបរីបមូល
ពត័ម៌ាន។  

An Android App for mobile phones used to conduct a survey 

through offline and online services was developed, successfully 

tested, and used to collect data. 

ការសិក្សារសាវរជាវអ្ាំពីយុវជន រតូវបានផលិត បនាទ បព់សីមាា សនជ៍ាមយួ
រក្សុមតោលតៅចាំនួន២០ រមួមានអ្ងគការយុវជន នងិបណ្តត ញេុមណស្រវវល។ 

A youth profile study was produced after the project team 

interviewed 20 target groups including youth organizations and 

COMFRE‟s networks.  

សិកាា សាលាចាំនួន២ រតូវបានតរៀបចាំត ើងតៅអ្ងគការ YRDP និង OXFAM
តដ្ឋយមានអ្នក្សចូលរមួចាំនួន៥៧នាក្ស ់ (២២ជាស្រសតី) មក្សពីអ្ងគការយុវជន និង
បណ្តត ញយុវជន។ ជាលទធផល យុវជនបានយល់ដងឹពីឧបក្សរណ៍ និងយុទធ
សាស្រសតតដើមបតីធវើយុទធនាការតាម Offline និង Online។ 

Two workshops were conducted at YRDP‟s and Oxfam‟s office 

with 57 participants (22 female) from youth organizations and 

youth networks. As a result, the youths understood the tools and 

strategies to do offline and online campaign.  

រក្សុមគតរមាងបានតរៀបចាំការបណតុ ោះបណ្តត លចាំននួ៤ដង ទាក្សទ់ងរតបៀបតធវើ
យុទធនាការ តាមរយៈតវទិកា «សតមលងយុវជន» នងិបានណចក្សរ ាំណលក្សបទ
ពិតសាធនអ៍្ាំពីរតបៀបផលិតតុកាត  ឧទាវរណ៍ របធានបទ សាចត់រឿង និងបលង។់ 



ការបណតុ ោះបណ្តត លទាាំងតនោះ មានការចូលរមួ៦៨នាក្ស ់ (៤០%ជាស្រសតី) រមួ
មានរក្សុមទទួលបានថវកិាតធវើគតរមាង អ្ងគការយុវជន បណ្តត ញយុវជន នងិ
តលខាតេតត។  

Project team conducted four trainings related to how to the 

campaign through the „Youth‟s Voice” platform and to share the 

experiences about how to produce animation videos, for 

example, topic, script and background. These were attended by 

68 participants (40% female) including small grant groups, youth 

organizations, youth network and provincial secretaries.  

៤២របធានបទ រតូវបានផាយជាមយួ៩៤វាគមនិ (៣៨ជាស្រសតី) ២០៨តៅ
ចូល (៤៦ជាស្រសតី) នងិ១១៧៧៨ដងននការទាញយក្សពីតគវទាំពរ័ បនាទ បព់ី
ផាយរចួ។ របធានបទទាាំងតនោះរមួមាន សតមលងស្រសតី សិទធិស្រសតី ជាំវររបស់យុវ
ជនតលើពរងាងចាបឧ់រក្សិដឋក្សមមតាមរបពន័ធអ្ុិនធរ័ណណត លទធផលននយុទធនា
ការនថៃសិទធិស្រសតី បតចចក្សវជិាា ពត័ម៌ាន និងទាំនាក្សទ់ាំនង នងិការអ្បរ់ ាំ សមទិធិផល
ននអ្នក្សដឹក្សនាាំលអ អ្នាគតយុវជនក្សនុងសមាវរណ័ក្សមមអាសា ន និងអ្នក្សអ្តងេត
ការតបាោះតឆ្ន តជាយុវជន។ 

42 topics have been done with 94 speakers (38 female), 208 

calling (46 times as female) and 11,778 times of downloading 

from COMFREL‟s website after broadcasting. Those topics 

included women‟s voices, women‟s right, youth‟s stance on the 

draft cybercrime law, the result on women‟s rights day 

campaign, ICT and education, the achievement of good 

leadership , youth‟s future in the ASEAN integration  and youth 

election observers.  

រក្សុមគតរមាងយុវជន បានទទួលបាន១២សាំតណើ គតរមាងពីអ្ងគការយុវជន  
និងបណ្តត ញយុវជនរបស់េលួន។ គណៈក្សមាម ធិការសាំតណើ គតរមាង ណដលមាន
សមាជិក្សចាំននួ៥នាក្ស ់ រមួមានរក្សុមគតរមាងបានតធវើការវាយតាំនលតៅតលើទាំរង់
វាយតាំនលចាស់លាស់។ ថវកិាតដើមបអី្នុវតតគតរមាង មានទឹក្សរបាក្សោ់៉ែ ង
តរចើនបាំផុត៥០០ដុលាល រសាំរាបស់ាំតណើ មយួ។ បនាទ បព់ីការពិនិតយោ៉ែ ងលអិត
លអនត់ដ្ឋយគណៈក្សមាម ធិការសាំតណើ គតរមាង សាំតណើ គតរមាងទាាំងអ្ស់រតូវ
បានសតរមចឱ្យថវកិា។ សាំតណើ គតរមាងភ្នគតរចើនទាក្សទ់ងនងឹសិទធិក្សមមក្សរ 
អ្ាំតពើពុក្សរលួយ ការជួញដូរមនុសស ការចាំណ្តក្សរសុក្សតដ្ឋយសុវតាិភ្នព ស
តមលងជនពិការ ឧបក្សរណ៍របនពណីណេមរ ចាបស់មាគម នងិអ្ងគការតរៅរដ្ឋឋ ភិ
បាល និងសមបទានដីតសដឋក្សចិច។ 

Until recently the youth team of the project received twenty 

proposals from youth organizations and its network. A Small 

Grant Committee consisting of five members including project 

team conducted an assessment with plain assessment format.  

The maximum small grant providing is only $500 for each 

proposal.  After comprehensive check with their initiatives and 

capacity, twenty proposals were accepted to provide the small 

grant. Most proposals were related to issues of, garment 

workers‟ right, corruption, human trafficking, safetly migration, 

voice of disabled people, Khmer traditional instruments, 

LANGO and economic land concession.  
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របធានបទចាំនួន៨ រតូវបានយក្សមក្សតធវើយុទធនាការណដលទាក្សទ់ងនងឹយុវជន  
ឧទាវរណ៍៖ តោលនតោបាយតរគឿងរសវងឹ និងឥទធិពល និងការតរ ើសតអ្ើង
តដ្ឋយពាក្សយសាំដីរវាងបុរស នងិស្រសតី។ 

Eight topics were mentioned as campaign issues relevant to 

youths, for example, alcohol policy and its impact and 

discriminatory words between men and women.  

តវទិកាយុវជនចាំននួ១៣រតូវបានតរៀបចាំត ើងក្សនុងតនាោះរមួមាន ៣តៅតាមបណ្តត  
ទីរមួតេតត នងិ១០តៅភនាំតពញ តដ្ឋយសវការជាមយួបណ្តត ញយុវជន នងិ
អ្ងគការនដគូ នងិមានអ្នក្សចូលរមួចាំនួន១៨០០នាក្ស ់ (៨៩២ជាស្រសតី) ណដលជា
យុវជន។ 

13 youth forums, 3 in urban provinces and 10 in Phnom Penh, 

were conducted by COMFREL in cooperation with youth 

network and NGO partners with 1800 participant (892 female) as 

youth.  

បនាទ បព់កី្សចិចរបជុាំជាតរចើនជាមយួបុគគលិក្សេុមណស្រវវល និងCORD រក្សុមពរងងឹ
ការពារសិទធិមនុសសបានតធវើការពិនិតយ និងក្សាំណតឧ់បក្សរណ៍វាយតាំនល តដ្ឋយ
តផ្លត តតៅតលើដាំណ្តក្សក់ាលសាំខាន់ៗ ននការរគបរ់គងវដដគតរមាង ជាមយួវគគ
បណនាម សតីពីបរបិទអ្ងគភ្នព និងការចូលរមួពីអ្នក្សពាក្សព់ន័ធចាំរោុះមក្សតធវើណផនការ
សាំរាបក់ារអ្ភវិឌឍន។៍ ឧបក្សរណ៍វាយតាំនលចាំនួនពីរ (ក្សរមងសាំណួរ) សាំរាប់
រក្សុមតោលតៅរតូវបានផលិត។ ការក្សសាងសមតាភ្នព នងិការវាយតាំនលរតូវ

បានតធវើត ើងដ្ឋចត់ដ្ឋយណ ក្សពីោន ជាមយួរក្សុមនដគូចាំនួន៥ រមួមាន CIYA, 
CYN, CPN, CFCC និង FACT។ បនាទ បព់ីការវភិ្នគទិនននយ័រតូវបាន
បញ្ចប ់ របាយការណ៍ សតីពីតាំរវូការននការក្សសាងសមតាភ្នពសាំរាបរ់ក្សុមតោល
តៅរគបត់េតតទាាំងអ្ស់ (១៧តេតត) រតូវបានផលិតរចួរាល់។ ការរក្សតឃើញទាាំង
តនោះបានជួយ រក្សុម តដើមបផីលិតឧបក្សរណ៍សាំរាបក់ារក្សសាងសមតាភ្នពតៅ
តពលអ្នាគត។ 

After several meetings COMFREL‟s staff and CORD, SDHR 

team reviewed and defined the baseline assessment tool focused 

on the key stages of project cycle management with additional 

section on the organizational context and on multi-stakeholder 

engagement planed for development. Two assessment tools 

(questionnaires) for HROs and HRDs were developed. Capacity 

and baseline assessment were separately conducted with 5 

partners‟ staffs and management team members including CIYA, 

CYN, CPN, CFCC and FACT. After data analysis was finalized, 

one report about capacity needs of HRDs in all target provinces 

(17 provinces) was completed. These findings would help the 

team to develop tool for future capacity building to HRDs. 

រក្សុមពរងឹងការពារសិទធិមនុសស បានតរៀបចាំក្សិចចរបជុាំជាតរចើនដងជាមយួអ្ងគ
ការនដគូ និងអ្នក្សពាក្សព់ន័ធនានាតដើមបផីតល់ចាំតណោះដឹង និងយល់ដឹងពីគាំនិតជា

រមួននទសសនៈ «ោម នការប៉ែោះទងគិច» តៅក្សមពុជា។ ក្សិចចរបជុាំក្សម៏ានតោល
បាំណងតដើមបពីរងឹងក្សចិចសវរបតិបតតិការជាមយួអ្ងគការនដគូ និងណចក្សរ ាំណលក្ស



ការយល់ដឹងពីណផនការ និងលទធផលរ ាំពងឹទុក្ស/សូចនាក្សររបស់រក្សុមពរងឹង
ការពារសិទធិមនុសស។ 

SDHR team organized several meetings with its partners and 

other stakeholders to provide the partners staff and their target 

beneficiaries solid knowledge and familiarity of SDHR project 

and participants deeply understanding about the concepts of Do 

No Harm and able to contextualized/integrated with human right 

issues in Cambodia. These meetings were also to strengthen 

coordination among partners and between partners and Cord – 

COMFREL, and to share understanding about SDHR plan and 

expected outcome/indicator.  
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៣.១. ការបណតុ ោះបណ្តត លបណ្តត ញតេតត  
3.1. Training for Provincial Network  
  

តៅនថៃទ១ី២ណេមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ េុមណស្រវវលតរៀបចាំវគគបណតុ ោះបណ្តត ល     
រយៈតពល៣នថៃ សតីពីការតរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវ និងពុក្សរលួយ
ណផនក្សនតោបាយ និងរបពន័ធសងគមតដ្ឋយមានអ្នក្សចូលរមួ២១នាក្ស ់(១៤ជា
ស្រសតី) ជាតលខាតេតត និងបុគគលិក្សេុមណស្រវវល ក្សនុងតោលបាំណងតដើមបពីរងងឹ
សមតាភ្នពក្សនុងការបតងេើតបណ្តត ញអ្តងេតយុវជន យុទធនាការក្សនុងរបពន័ធ
សងគមទាក្សទ់ងតៅនឹងក្សាំណណទាំរងក់ារតបាោះតឆ្ន ត ការតរបើរបាស់ធនធានរដឋ
មនិរតឹមរតូវ និងពុក្សរលួយណផនក្សនតោបាយ នងិរតបៀបតរបើរបាស់តវវសប ុ
ក្ស និង Line ។   

12 March 2015: COMFREL’s central office conducted three-day 

training at the COMFREL central office on, ‘Misuse of State 

Resource and political related corruption and social media’. 

Twenty seven (14 Female) provincial secretaries and COMFREL 

staff participated. The aim was to strengthen their capacity on the 

establishment of the youth local network, monitoring, campaign 

with social media, related to election reform, misuse of state 

resource and political related corruption and how to use Facebook 

and Line group. 



៣.២. ការពរងឹងយុវជនរក្សុងឱ្យកាល យជាភ្នន ក្សង់ារននការផ្លល ស់បតូរ  
3.2 Empowering Urban Youth as Agents of Change  
 

  

កាលពីនថៃទី០៦-០៩ ណេតមសា ឆ្ន ាំ២០១៥ េុមណស្រវវលបានតរៀបចាំសិកាា សាលាបណតុ ោះបណ្តត ល និងសាក្សលបងមយួណដលមានអ្នក្សចូលរមួ ជាយុវជនចាំនួន២៥នាក្ស ់ (៨នាក្សជ់ាស្រសតី   
វយ័តក្សមង) តធវើតៅឯការោិល័យអ្ងគការក្សមមវធិអី្ភវិឌឍនធ៍នធានយុវជន។ សិកាា សាលាតនោះ មានតោលបាំណងតដើមបតីធវើការសាក្សលបងការតរបើរបាស់ និងមេុងាររបស់តវទិកាអ្ន
ឡាញ និងទទួលបានជាមតិតោបល់ពីយុវជនរត បម់ក្សវញិ តដើមបបីតងេើតបលងយុ់ទធនាការ និងណផនការសាំរាបដ់ាំណ្តក្សក់ាលបនាទ ប ់។  

On 06th-09th April 2015, COMFREL conducted a Training and Testing Workshop with 25 participants (8 female) as youth at Youth Resource 

Development Program‟s (YRDP) office. The main purpose was to test the first vision of the platform on usability and functionalities and to get 

feedback from youth groups, to create a campaign guideline and work plan for the next phase.  
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៣.៣. ការពរងឹងអ្នក្សការពារសិទធិមនុសស 3.3 Strengthening the Defender of Human Rights (SDHR) 

  

សក្សមមភ្នពបគុគលិក្សេុមណស្រវវលសវការជាមយួCORD បណតុ ោះបណ្តត លអ្ងគការនដគូ នងិរក្សុមតោលតៅ កាលពីនថៃទ២ី៩ ណេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ តៅសណ្តឋ ោរតឆនរថមី តេតតរពោះសីវនុ 

 

Activities of COMFREL staff in cooperation with CORD conducted a training to human right organizations and human right 

defenders on 29 December 2015 at the Chhne Thmey Hotel in Preah Sihanouk Ville.  
 



៤.ណផនក្សអ្តងេត 4. Monitoring Unit (MoU)  
 

តវទិកាចាំនួន ២៣សតីពីការដ្ឋក្សព់ិនទុតៅតលើការបាំតពញសនារបស់រដ្ឋឋ ភបិាល
រតូវបានតរៀបចាំត ើងតៅ២៣តេតត តលើក្សណលងតេតតរក្សតចោះណដលតលខាតេតតមនិ
ទានប់ានតរជើសតរ ើសតៅត ើយ។ 

23 forums on voter score cards on fulfillment of the 

government‟s platform were held in 23 provinces except Koh 

Kong where COMFREL‟s provincial secretary has not been 

recruited yet. 

របាយការណ៍ សតីពីការឃ្ល ាំតមើលរដ្ឋឋ ភបិាលឆ្ន ាំ២០១៤ រតូវបានផលិត នងិ
បានដ្ឋក្សចូ់លក្សនុងតគវទាំពរ័របស់េុមណស្រវវល។ 

The 2014 Annual report on government watch was finalized and 

released to the public by posting on COMFRFEL‟s website. 

របាយការណ៍ សតីពីការវាយតាំនល និងការដ្ឋក្សព់ិនទុតៅតលើការបាំតពញសនា
របស់រដ្ឋឋ ភបិាលឆ្ន ាំទី១ក្សនុងអាណតតិទ៥ីឆ្ន ាំ២០១៤ រតូវបានដ្ឋក្សឱ់្យតរបើរបាស់
តៅនថៃទី២៣ ណេមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ តៅសាន ក្សក់ារក្សណ្តត លេុមណស្រវវលតដ្ឋយ
មានអ្នក្សចូលរមួចាំនួន២១នាក្ស។់ 

The 2014 Report on Assessment and Voter Score Card on the 

First Year Fulfillment of Political Platform of the Government of 

the Fifth Mandate were launched on 23
rd 

March 2015 at 

COMFREL head office with 21 participants.  

ក្សនុងឆ្ន ាំ២០១៥ េុមណស្រវវលបានតៅអ្តងេតក្សិចចរបជុាំរដឋសភ្ន ណដលមាន២៨
រតបៀបវារៈរតូវបានពិភ្នក្សា និងវតិសាធនក្សមមក្សនុងតនាោះមាន ២រតបៀបវារៈតៅ
ក្សនុងក្សិចចរបជុាំតពញអ្ងគទី៣ ១២រតបៀបវារៈតៅក្សនុងក្សិចចរបជុាំតពញអ្ងគទ៤ី នងិ
១៤រតបៀបវារៈតៅក្សនុងក្សិចចរបជុាំតពញអ្ងគទ៥ី។ 

In 2015 COMFREL observed 28 agendas‟ sessions of the 

National Assembly (NA) to be discussed and amended, 

including 2 agendas in the 3
rd

 plenary session, 12 in the 4
th

  

plenary session, and 14 in the 5
th

 plenary session.   

របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការឃ្ល ាំតមើលរដឋសភ្នរតូវបានផលិត និង
បានដ្ឋក្សឱ់្យតរបើរបាស់តៅនថៃទី២៧ ណេកុ្សមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ តៅតភ្នជនីយដ្ឋឋ ន
ណេមរសូរនិទ តដ្ឋយមានអ្នក្សចូលរមួចាំនួន៦០នាក្ស។់ វាគមិន នងិអ្នក្សចូលរមួបាន
ពិភ្នក្សាោន តៅតលើអ្នុសាសនន៍នការក្សាំណណទាំរងរ់ដឋសភ្ន។  
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The 2014 annual report on Parliamentary Watch was finalized 

and launched on 27 January 2015 at Khmer Surin Restaurant 

with about 60 participants. Speakers and participants discussed 

recommendations on National Assembly Reform.   

របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការតរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវ 
និងពុក្សរលួយណផនក្សនតោបាយរតូវបានផលិត និងដ្ឋក្សឱ់្យតរបើរបាស់តៅ
សណ្តឋ ោរសានត់វ តៅនថៃទី៣១ ណេមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ តដ្ឋយមានអ្នក្សចូលរមួ
៦៣នាក្ស ់ (៨នាក្សជ់ាស្រសតី)។ ក្សិចចពិភ្នក្សាបានតធវើត ើងោ៉ែ ងផុសផុលរមួមាន
ទាាំងការផតល់អ្នុសាសនន៍ានា។ 

The 2014 annual report on misuse of state resource and political 

related corruption was finalized and launched at the Sunway 

hotel on 31 March 2015 with 63 participants (8 female). 

Discussion was lively and many recommendations were put 

forward by participants.  

េុមណស្រវវលបានផលិតតវទិកាមយួតៅថា «តវទិកាសួរអ្នក្សតាំណ្តងរាស្រសត» តៅ
ក្សនុងតគវទាំពរ័សតមលងមាច ស់តឆ្ន តតដ្ឋយរបពន័ធ Android។ ក្សនុងរយៈតពល៣
ណេ មានអ្នក្សចូលរមួដ្ឋក្សព់ិនទុចាំនួន៨៨នាក្សឱ់្យតាំណ្តងរាស្រសតចាំនួន៤៧នាក្ស។់ 

COMFREL developed a platform namely “Tracking and Scoring 

MP” into the website of Cambodian Voter Voice with usage of 

Android app. During three months, there were 88 people gave 

score to 47 MPs.  

មានអ្នក្សតរបើរបាស់ចាំនួន៣៨៥គណនី បានតរបើរបាស់ពត័ម៌ានតៅក្សនុងតវទិកា 
សួរអ្នក្សតាំណ្តងរាស្រសត តវើយមានអ្នក្សតមើលតគវទាំពរ័ចាំនួន៨៩៣។ មក្សដល់
រតឹមណេធនូ មានអ្នក្សចុចពាក្សយថា ចូលចតិតក្សនុងតវវលប កុ្សចាំនួន៣១៨៩គណន ី
ក្សនុងតនាោះ២៩%ជាស្រសតី។ 

There were 385 users use information in Tracking MPs and 893 

viewed this website. Until the end of December, 3189 accounts 

tick “like” on Tracking MPs‟ Facebook page, 29% as female. 

េុមណស្រវវលបានផលិតតវទិកាតៅថា «តវទិកាផតល់ពិនទុការបាំតពញរបស់រដ្ឋឋ ភិ
បាល» តៅក្សនុងតគវទាំពរ័សតមលងមាច ស់តឆ្ន ត តដ្ឋយតរបើរបាស់របពន័ធ 
android។ តវទិកាតនោះនឹងផតល់ឱ្កាសតៅឱ្យសាធារណជនសួរ ផតល់មតិ
តោបល់ ដ្ឋក្សព់និទុ នងិផតល់ពនិទុតាំណ្តងរាស្រសត។ បណនាមពីតនោះតៅតទៀត របជា
ពលរដឋអាចទទួលបានពត័ម៌ានអ្ាំពីរបវតតិសតងាបរបស់តាំណ្តងរាស្រសត ណដល  
ផលិតតដ្ឋយេុមណស្រវវល។ 

COMFREL also developed another platform namely “Scoring 

the fulfillment of the government platform” into the website of 

Cambodian Voter Voice with usage of the android app. This 

platform will give the opportunity to the public to ask, comment, 

and score all the members of NA. In addition, the people can 

also access the information of MPs‟ background, which was 

produced by COMFREL.  

 



៤.១. ការឃ្ល ាំតមើលរដ្ឋឋ ភបិាល 4.1. Government Watch 
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៤.២ការឃ្ល ាំតមើលរដឋសភ្ន 4.2. Parliamentary Watch   

កាលពីនថៃទី២៧ ណេសីោ ឆ្ន ាំ២០១៥ េុមណស្រវវលបានតរៀបចាំសននិសីទកាណសតមយួ តដើមបដី្ឋក្សប់ងាហ ញរបាយការណ៍ឆមាសតលើក្សទ២ីននការឃ្ល ាំតមើលរដឋសភ្ន នងិតាំណ្តងរាស្រសត
នននីតិកាលទ៥ី នងិការដ្ឋក្សឲ់្យតរបើរបាស់ក្សមមវធិីក្សមម «សតមលងមាច ស់តឆ្ន ត» តរៀបចាំតៅសាន ក្សក់ារក្សណ្តដ លអ្ងគការេុមណស្រវវល តដ្ឋយមានអ្នក្សចូលរមួចាំនួន៤៥របូ (៨នាក្សជ់ាស្រសតី) រមួមានអ្នក្ស
សារពត័ម៌ានជាតិ និងអ្នដរជាតិ។ សននិសីទតនោះមានតោលបាំណងផសពវផាយពីការរក្សតឃើញរបស់េុមណស្រវវលក្សនុងការឃ្ល ាំតមើលសភ្ន និងតាំណ្តងរាស្រសតរយៈតពល៦ណេ  និងការណណនាាំក្សមម
វធិី «សតមលងមាច ស់តឆ្ន ត»។  

 

The 2nd  semester of year II of the 5th 

legislature report on Parliamentary 

Watch and Tracking MPs’ website were 

launched on 27th August 2015 at 

COMFREL’s office. It was attended by 45 

stakeholders and domestic and 

international journalists. The main 

purpose was to present its findings from 

a 6-month period of observing the 

parliament and the members of the 

National Assembly and to introduce the 

Tracking MPs’ website. 



៤.៣ សួរ និងដ្ឋក្សពិ់នទុអ្នក្សតាំណ្តងរាស្រសត(សមាជិក្សសភ្ន) 
4.3. TRACKING/SCORING and ASK MPs (Members of Parliament)  
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៤.៤ ការតរបើរបាស់ធនធានរដឋមនិរតឹមរតូវ និងពុក្សរលួយណផនក្សនតោបាយ 
4.4 Monitoring of Misuse of State Resources and Political Related Corruption  

  
របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការតរបើរបាស់ធនធាន
រដឋមនិរតឹមរតូវ និងពុក្សរលួយណផនក្សនតោបាយ រតូវបានផលិ
ត និងដ្ឋក្សឱ់្យតរបើរបាស់តៅសណ្តឋ ោរសានត់វ តៅនថៃទ៣ី១ 
ណេមនីា ឆ្ន ាំ២០១៥ តដ្ឋយមានអ្នក្សចូលរមួ៦៣នាក្ស ់(៨នាក្ស់
ជាស្រសតី)។ ក្សិចចពិភ្នក្សាបានតធវើត ើងោ៉ែ ងផុសផុល រមួមាន
ទាាំងការផតល់អ្នុសាសនន៍ានា។ 

 

The 2014 annual report on misuse of state 

resource and political related corruption was 

finalized and launched at the Sunway hotel on 31 

March 2015 with 63 participants (8 female). 

Discussion was lively and many recommendations 

were put forward by participants.  

 



៥.ណផនក្សអ្បរ់ ាំ និងតយនឌរ័ 5. Education and Gender Unit (EGU)  
 

ក្សមមវធិ ី «ស្រសតីអាចតធវើបាន» រតូវបានផលិតតដ្ឋយណផនក្សអ្បរ់ ាំ និងតយនឌរ័ណដល
អ្នុញ្ជញ តឱ្យអ្នក្សតៅចូលទាាំងបុរស និងស្រសតីតៅចូល និងណចក្សរ ាំណលក្សមតិ
តោបល់ បទពិតសាធន ៍ នងិចតជ់ាសាំណួរដល់វាគមិនទាក្សទ់ងបញ្ជហ ស្រសតី និង
តយនឌរ័។ មានអ្នក្សតៅចូលចាំនួន១៧១នាក្ស ់ (៩៦នាក្សស់្រសតី តសមើនឹង
៥៦.១៤%) និង៤១វាគមិន (២៤នាក្សជ់ាស្រសតីតសមើនឹង៥៨.៥៣%) និងមានការ
ផាយចាំននួ២៨តលើក្ស (២៣ផាយផ្លទ ល់ និង៥តលើក្ស ចក្សផ់ាយត ើងវញិតលើ
របធានតផសងៗោន ។ 

The radio program Women Can Do It, 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 171 (96 females 

equal to 56.14%) callers and 41 speakers (24 female equal to 

58.53%) for the program and 28 sessions (23 lives and 5 

rebroadcasts) were broadcast on various topics. 

ណផនក្សអ្បរ់ ាំ និងតយនឌរ័ បានផលិតរបាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៤ សតីអ្ាំពីការ
ឃ្ល ាំតមើលតយនឌរ័ណផនក្សនតោបាយ៖ សភ្ន និងតាំណ្តងរាស្រសតស្រសតី និងការផតល់
អ្ាំណ្តចឲ្យស្រសតីរក្សុមរបឹក្សាឃុាំ សងាេ តក់្សនុងការបាំតពញក្សិចចការតៅថាន ក្សម់ូលដ្ឋឋ

ន។ របាយការណ៍តនោះ ផលិតចបរ់ចួរាល់តៅតដើមណេកុ្សមាៈឆ្ន ាំ២០១៥។ 

EGU produced the 2014 annual report on Political Gender 

Watch: Assembly and Women Parliamentarians‟, and 

Empowerment of Women Commune Councillors in their 

performance at local level. The 2015 report on Political Gender 

Watch will be complete early February 2015.  

ក្សិចចរបជុាំចាំនួន៧ តវទិកា២ សិកាា សាលា៣ នងិក្សិចចពិភ្នក្សាតុមូលមយួ រតូវ
បានតរៀបចាំត ើងតដ្ឋយសវការជាមយួ CPWP និងអ្ងគការតដើមបសី្រសតី បតងេើន
ការយល់ដឹងពីតដើមទងននបញ្ជហ ននការតរ ើសតអ្ើងតៅក្សនុងក្សរមតិសាំតរចចិតត ផតល់
ឱ្កាសឱ្យស្រសតីបតញ្ចញមតិតោបល់តលើតោលនតោបាយ ពិភ្នក្សាតោល
នតោបាយជាត ិ ការបស្រញ្ជា បតយនឌរ័តៅក្សនុងគ.ជ.ប និងបងាហ ញតោល
បាំណងទូតៅក្សនុងការបស្រញ្ជា បតយនឌរ័តៅក្សនុងគ.ជ.ប។ ជាលទធផល រក្សុមស្រសតី
បានផតល់អ្នុសាសន ៍សតីពីសមភ្នពតយនឌរ័សរមាបគ់.ជ.ប តវើយតលាក្សរសី 
ណត មា៉ែ នីរ ៉ែងុ ណដលជាសមាជិកាគ.ជ.ប បានសនាថានឹងយក្សមតិតោបល់តៅ
ពិភ្នក្សាជាមយួរបធានរបស់េលួន។ 

Seven meetings, two forums, three workshop and one roundtable 

discussion were conducted by COMFREL in cooperation with 
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CPWP and Women for All to deepen understanding of the root 

cause of women discrimination in decision level, give all women 

opportunity to express their opinion and comment on policy and 

procedure related to women, and build relationship among 

women in all levels. These events were also held to promote the 

women in politics and to discuss national policy for 

mainstreaming gender in NEC and to show a common goal in 

mainstreaming gender in NEC. As a result, the women group 

produced recommendations on gender equality policy for the 

NEC. Meanwhile, Mrs. Te Manirong, a member of NEC, 

promised take into account with her president.

  

  



៥.១ ក្សមមវធីិវទិយុ «ស្រសតីអាចតធវើបាន» 5.1. Radio Call-in Show on Women Can Do It  
  

The radio program Women Can Do It , 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. 

ក្សមមវធិ ី «ស្រសតីអាចតធវើបាន» រតូវបានផលិតតដ្ឋយណផនក្សអ្បរ់ ាំ និងតយនឌរ័ណដល
អ្នុញ្ជញ តឱ្យអ្នក្សតៅចូលទាាំងបុរស និងស្រសតីតៅចូល នងិណចក្សរ ាំណលក្សមតិតោបល់ 
បទពិតសាធន ៍នងិចតជ់ាសាំណួរដល់វាគមនិទាក្សទ់ងបញ្ជហ ស្រសតី និងតយនឌរ័។ 
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៥.២ ឃ្ល ាំតមើលតយនឌរ័ណផនក្សនតោបាយ 5.2. Political Gender Watch  

 

  

25 February 2015: COMFREL in cooperation with CPWP conducted a 

roundtable discussion with 47 participants (31 female equal to 66%) 

including women organizations, representative of 8th commission and 

stakeholders, on “Political Gender Watch: Assembly and Women 

Parliamentarians’ and Empowerment of Women Commune Councillors in 

their performance at local level” at Imperial Garden Villa & Hotel. This 

discussion was to present its findings related to political gender watch 

report and also to discuss possible solutions in response to female 

parliamentarians’ challenges including women’s and children’s issues.   

 

តៅនថៃទី២៥ណេកុ្សមាៈឆ្ន ាំ២០១៥ េុមណស្រវវលសវការជាមយួCPWP តរៀបចាំក្សិចចពិភ្នក្សា
តដ្ឋយមានអ្នក្សចូលរមួចាំនួន៤៧នាក្ស ់ (៣១ជាស្រសតី តសមើនឹង៦៦%) រមួមានអ្ងគការស្រសតី 
តាំណ្តងគណៈក្សមមការទី៨ និងអ្នក្សពាក្សព់ន័ធ សតីពីការឃ្ល ាំតមើលតយនឌរ័ណផនក្សនតោបាយ៖ 
សភ្ន និងតាំណ្តងរាស្រសតស្រសតី និងការផតល់អ្ាំណ្តចឲ្យស្រសតីរក្សុមរបឹក្សាឃុាំ សងាេ តក់្សនុងការ
បាំតពញក្សិចចការតៅថាន ក្សម់ូលដ្ឋឋ នតៅសណ្តឋ ោរអ្ុីមភរ័តរៀល។ ក្សិចចពិភ្នក្សាតនោះ តដើមបី
បងាហ ញពីការរក្សតឃើញទាក្សទ់ងរបាយការណ៍ការឃ្ល ាំតមើលតយនឌរ័ណផនក្សនតោបាយ តវើយ
ក្សប៏ានពិភ្នក្សាពីដាំតណ្តោះរសាយ តដើមបតីឆលើយតបការរបឈមនានារបស់តាំណ្តងរាស្រសតស្រសតី 
រមួមានបញ្ជហ ស្រសតី នងិកុ្សមារ។  



៦.រកុ្សមសនូល 6. Core Team (CT)  
 

ក្សិចចរបជុាំចាំនួន៥២ រតូវបានតរៀបចាំត ើងតរៀងរាល់នថៃតៅរ ៍ តៅការោិល័យ   
េុមណស្រវវលតដើមបពីិភ្នក្សាពីការក្សាំណណទាំរងក់ារតបាោះតឆ្ន ត វតីដអ្ូតុកាត  គតរមាង
យុវជន និងបញ្ជហ តផសងៗតទៀត។ ជាលទធផល វតីដអ្តុូកាត រតូវបានផលិតត ើង
តដើមបផីសពវផាយអ្ាំពីដាំតណើ រការននការតបាោះតឆ្ន ត របជាធិបតតយយ និងការងារ
របស់េុមណស្រវវល។ តសចក្សតីណថលងការណ៍ជាតរចើនរតូវបានពភិ្នក្សា និងតចញជា
សាធារណៈ។ តលើសពីតនោះតៅតទៀត សក្សមមភ្នពការងាររតូវបានតរៀបចាំត ើង

។ 

52 meetings were conducted every Saturday at COMFREL‟s 

office to discuss election reform, animation, youth project and 

other issues. As a result, many animations were produced to 

promote process of elections, democracy and COMFREL‟s 

work. Many press statements also were discussed and released to 

the public. In addition, work activities were developed. 

 

 

 






