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ក.កមមវ ិធីស្ល
A-The Core Programme
ូន
១. កមមវ ិធីតស្ូមតិ 1. Advocacy Program (ADP)

កិ ចព
ច ិ ភាកាចំ នួនមួ យ និងស្ននិស្ីទកាសស្តចំនួន៦ រតូវ
ង្

ើងង្ៅទី ស្ននក់ ការកណ្ត
ត លខុ មស្រវល

ការវាយតម្មលចុងង្រកាយម្នការង្
ង្ផទៀងផ្ទទត់ម្នលទធផលង្

នង្រៀបចំ

ង្ ើមបីង្ធវើបទបង្ហាញ

ស្តីពី

ោះង្ននតរកុមរបឹ កាឃុំស្ង្ហេត់

ការ

ោះង្ននតបឋម និ ងការវាយតម្មល ំ បូងង្ៅង្លើ

ការរាប់ ស្នលឹកង្ននត និងការរបកាស្លទធផលង្

ោះង្ននត។ ស្ននិស្ីទ

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.

កាសស្តទំងង្នោះ ក៏ មានង្ោលបំ ណងង្ធវើបចចុបបននភាពបរ ិយាកាស្ម្ន

កិ ចរច បជុំ ចំនួន១៣

ង្ឃើញង្ៅមុនម្ថៃង្

ស្រវល ង្ ើមបីឱ្យមានការស្ង្រមចរួមមួ យ កនុងការស្រការង្រជើ ស្ង្រ ើស្
បណុត ោះបណ្ត
ត ល និ ងដាក់ពរង្ហយអនកស្ង្ងេតការណ៍។ កិចចរបជុំ ទំង

ការ ិយាល័យង្

ោះង្ននតង្ៅម្ថៃង្
ោះង្ននត។

ោះង្ននត

និងង្ធវើបទបង្ហាញពី ការរក

រពឹតិ កា
ត រណ៍ទំងង្នោះមានអនកចូ លរួម

ចំ នួន២៤០ (២០%ជាស្តស្តី) រួមមាន អនកកាសស្តជាតិ និ ងអនតរជាតិ ប
ណ្ត
ត ស្នានទូត មាចស្់ជំនួយ និងអនកពាក់ ព័នង្ធ ផសងង្ទៀត។ ជាអាទិ អនុ
ស្នស្ន៍ ក៏រតូវ

នពិ ភាកាកនុងចំ ង្ណ្តមអនកចូ លរួមទំងអស្់

ណៈកមាមធិ ការជាតិ ង្រៀបចំការង្

និ ងគ

ោះង្ននត ង្ៅកាត់ថា គ.ជ.ប ង្ ើមបី

្ន ល់ការរពមង្រពៀងោនរួមមួ យ។

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

រតូវ

នង្រៀបចំ ង្

ើងង្ៅទីស្ននក់ ការកណ្ត
ត លខុ ម

ង្នោះក៏ ង្ ើមបីកស្នងស្មតាភាព ស្តីពីវ ិធីស្នស្តស្តស្ង្ងេតការណ៍ ការង្ផទរ
ព័ ត៌មាន និងការង្របើ រ

ស្់ព័ត៌មាន និងការង្ធវើបចចុបបននភាពព័ ត៌មាន។

កិ ចរច បជុំ ទំងង្នោះ ក៏ ជាង្វទិកាមួ យង្ ើមបីសចករ ំសលកការរកង្ឃើញ ស្តីពី
ការង្រជើ ស្ង្រ ើស្ និ ងការង្រជើស្យកគណៈកមមការង្

ោះង្ននតឃុំ ការចុ ោះ

ង្្មោះង្បកខជន និងការពិភាកាអំ ពីការរកង្ឃើញកនុងរ
ពី ការឃ្លំង្មើ លការចុ ោះង្្មោះង្
និ ងស្វនកមមបញ្ជីង្្មោះង្

ោះង្ននត

យការណ៍ ស្តី

បញ្ជីង្្មោះង្

ោះង្ននត។ កិចចរបជុំ ទំងង្នោះ

ោះង្ននត ំ បូង
នពាំនំអងគ

ការម្ គូ មកជួ បោនង្ដាយផ្ទទល់ (ង្រើយការោំរទពីមាចស្់ជំនួយង្ដាយ
ផ្ទទល់) ង្ ើ មបីបង្ងេើតស្ំង្ណើរួមោនង្ៅស្នាប័នគ.ជ.ប។ បសនាមពី ង្នោះង្ៅ
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ង្ទៀត កិ ចរច បជុំទំងង្នោះ
ង្ឃើញ
ង្

នសចករ ំសលក ំ ង្ណើរការបណឹ ត ង និ ងការរក

និងអនុស្នស្ន៍ទក់ ទិន

និងការវាយតម្មលង្លើហានិ ភ័យការ

ោះង្ននត។ មានអនកចូ លរួមចំ នួន១៦២នក់ (២០%ជាស្តស្តី) រួមមាន

តំ ណ្តងស្នានទូត តំ ណ្តងគ.ជ.ប អងគការម្ គូ និ ងអនកពាក់ព័ន។
ធ

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

យការណ៍របចំននំ២០១៦ ស្តីពី «របជាធិបង្តយយ ការង្

និ ងការកំ សណទំរង់ ការង្

ោះង្ននតង្ៅកមពុជា»

រតូវ

នផលិត

ោះង្ននត
និង

បង្ង្ហាោះង្ៅង្លើង្គរទំ ព័រ និងទំព័រង្រវស្បុករបស្់ខុមស្រវល។ រ
ការណ៍ង្នោះក៏ រតូវ

នង្

ោះពុ មច
ព ំ នួន១៥០កាល និ ង

យ

នសចកង្ៅអនក

ពាក់ ព័នធ។

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.
ង្ៅកនុងកិចចស្ររបតិបតតិការជាមួ យអងគការស្ងគមស្ុីវ ិល អនុស្នស្ន៍
ចំ នួន៥១ចំ នុច រួមទំង២៩ចំ ណុច ជាអនុស្នស្ន៍អាទិ ភាពរតូវ នផ
លិត និ ងង្ផញើជូនង្ៅស្នាប័ នគ.ជ.ប ស លទក់ទិននឹ ងបទបញ្ជ
ជ និ ងនីតិ
វ ិធី ស្រមាប់ ង្ធវើបចចុបបននភាពបញ្ជីង្្មោះង្
ង្្មោះង្

ង្ៅកនុងការចុ ោះ
ោះង្ននតននំ២០១៧។ អនុស្នស្ន៍ចំនួន១៨ កនុងចំង្ណ្តមអនុ

ស្នស្ន៍ ជាអាទិ ភាព២៩ចំណុច រតូវ

ោះង្ននត

នទទួ លយកង្ដាយស្នាប័ ន 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.

១.១. កិចព
ច ិភាកាតុមូល ស្ិកាខស្នលា និងស្ននិស្ិទ 1.1 Roundtables/ Workshops/Seminars /Conferences

ង្ៅម្ថៃទី១២សខមិថុន ននំ២០១៧ អងគការខុមស្រវល
ម្នការង្

ោះង្ននតរកុមរបឹ កាឃុំស្ង្ហេត់ អាណតតិទី៤»

នង្រៀបចំ ស្ិននស្ិទធកាសស្តស្តីពី «ការង្ផទៀងផ្ទទត់ និ ងការវាយតំ ម្លង្លើលទធផលបឋម
ង្ ើ មបីបង្ហាញពី ការង្ផទៀងផ្ទទត់ ម្នលទធផលង្

លទធផលបឋមរបស្់ គ.ជ.ប មានភាពរតឹ មរតូវ ៩៣.១%

ូ ចោននឹងទំ រង់ លទធផលង្

ោះង្ននតបឋម។

ជាលទធផលរកង្ឃើញថា

ោះង្ននត ១១០២ ស លរបមូ ល

នង្ដាយអងគការខុ មស្រវ

ល។ កមមវ ិធី ង្នោះមានការចូលរួមចំនួន ៣៨នក់ រួមមានអនកកាសស្តកនុងស្ស្ុក និងង្រៅស្ស្ុក បណ្ត
ត ស្នានទូត មាចស្់ជំនួយ និ ងអនកពាក់ ព័នធ។

On June 12, 2017, COMFREL held a press conference on “Verification and Assessment on Preliminary Election Result of
Commune Council Election for the 4th 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).
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ង្ៅម្ថៃទី0២សខមិ ថុន

ននំ២០១៧

អងគការខុ មស្រវល

នង្រៀបចំ ស្ិននស្ិទធកាសស្តស្តីពី

ោះង្ននតស្រមាប់ការង្

ោះ

ង្ននតរកុមរបឹកាឃុំស្ង្ហេត់អាណតតិទី៤» ង្ៅទីស្ននក់ការកណ្ត
ត លខុមស្រវលង្ ើមបីបង្ហាញពី ការរកង្ឃើញពីការស្ង្ងេតការណ៍ង្ៅមុនម្ថៃង្

ោះ

ង្ននត។ ខុមស្រវលរកង្ឃើញថាបង្ចចកង្ទស្ម្នការរគប់ រគងការង្

«ការវាយតំ ម្លមុ នម្ថៃង្

ោះង្ននតមានស្មតាភាព និ ងមានភាពលអរបង្ស្ើរ។ កមមវ ិធី ង្នោះមានការចូ ល

រួមចំ នួន ៤២នក់ រួមមានអនកកាសស្តជាតិ និងអនតរជាតិ បណ្ត
ត ស្នានទូត មាចស្់ជំនួយ និ ងអនកពាក់ព័ន។
ធ

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. រពឹតិកា
ត រណ៍ភាពជាម្ គូ និងកិចចរបជុំ តស្ូមតិ 1.2 Advocacy Meeting Partnership Events
ង្ៅម្ថៃទី0២សខមិ ថុន ននំ២០១៧ អងគការខុមស្រវល
ចូ លរួមស្ិននស្ិទធកាសស្ត

ស លង្រៀបចំង្ដាយ

ង្ ើមបីស្នកលបងគុ ណភាពទឹ កថានំលុបមិនរជោះ។

ន

គ.ជ.ប
បនទប់

ពី ស្នកលបងរួច រកង្ឃើញថាមានពី ឬបី នក់ អាចលាង
រជោះ។

ូង្ចនោះ គ.ជ.ប ង្របើ រ

ស្់ង្ោលការណ៍៥ង្ ើមបី

ទប់ ស្នេត់ ភាពរបរកតី ង្នោះ។

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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កិ ចព
ច ិ ភាការវាងខុមស្រវល អងគការស្ងគមស្ុីវ ិល និងស្នានប័នគ.ជ.ប A discussion among COMFREL, CSOs and the National Elections Committee (NEC)

ការចូ លរួមការជសជកង្ៅកនុងកមមវ ិធី វ ិទយុង្ផសងៗង្ ើមបីអប់ រ ំរបជាពលរ សឋ លជាមាចស្់ង្ននត
The participation of the COMFREL staff in the radio talk show to educate the voters

១.៣. រ

យការណ៍ ង្ស្ចកតីសថលងការណ៍ និងអនុស្នស្ន៍1.3 Studied Reports/Statements and Recommendations

1.3 Studied Reports/Statements and Recommendations

ខុមហ្វ្រែលបានផលិតរបាយការណ៍ប្បចាំឆ្នស្
ាំ ី ព
ត ីប្បជាធិបតតយយ ការតបាោះតឆ្នត និង
ការកាំហ្វណទាំរង់តៅកមពុជាតោយតបាោះពុមភចាំនន
ួ ១៥០កាលហ្វែលបានហ្វចកតៅអងគការ

ដែគូ គណបកសនតោបាយ ស្ថានទូត នង
ិ ម្ចាស្់ជាំនួយ។ របាយការណ៍ក៏បានបត្ហោះ
កនុងតគរទាំពរ័ របស្់ខុមហ្វ្រែល នង
ិ ស្ាំ តលងម្ចាស្់តឆ្នត។

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).

២.កមមវ ិធីផាពវផាយ 2. Media Program (MEP)

អំ

ុងង្ពលម្នរ

យការណ៍

មានការផាយកមមវ ិធី វ ិទយុចំ នួន៣៦៩

ស្នធារណជន។ ង្លើស្ពី ង្នោះង្ៅង្ទៀត មានអនកង្ៅចូ លចំនួន៩០៦

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”.

នក់ កនុងកមមវ ិធី ង្ ើ មបីបង្ញ្ចញមតិ ង្ធវើស្ំង្ណើ និងការង្ចទស្ួរង្ៅ

មាន១៤៧៥អតាបទ និងព័ត៌មានស លរតូវ

ង្លើក (២០៦ផាយផ្ទទល់ និ ង១៦៣ចក់ ង្
តាមរយៈស្ំង្
(២៣%ជាស្តស្តី)

កាន់ វាគមិន។
របស្់ខួនរួ
ល ច
៦៨០០២ ង

ើងវ ិញ) ស ល

នផាយ

ងស្ងគមស្ុីវ ិលង្ដាយមានវាគមិនចំនួន២៩៩នក់
ស លចូលរួមបកស្ស្នយ

បនទប់ ពី

នចក់ផាយ

និ ងង្ឆលើយបទបញ្ជ
ា របស្់

និងបង្ង្ហាោះង្ៅង្លើង្គរទំ ព័រ

មានអនកទញយកការផាយទំងង្នោះចំនួនស្រុប
រួមមាន២៣៤៨៥ ងពី

«កមមវ ិធី ស្ំង្

ងមាចស្់ង្ននត»

១២៩៦០ ងពី «កមមវ ិធី ស្ិទិ ម
ធ នុ ស្ស» ១០២៩២ពី «កមមវ ិធី ស្តស្តីអាចង្ធវើ
ន» ៨២៧៥ ងពី «កមមវ ិធី ឃ្លំង្មើ លរបចំស្ ត រ៍» ៨៩២៣ ងពី «
កមមវ ិធី យុវជន» និ ង៤០៦៧ ងពី «កមមវ ិធី ិ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

ជាអតតបទ និ ង៣៥ព័ត៌មាន ស ល

នង្ចញ រួមមាន១៤៤០

នបង្ង្ហាោះង្ៅង្លើង្គរទំព័រ និង

ទំ ព័រង្រវស្បុករបស្់ខួនទក់
ល
ទិនជាមួ យបញ្ជ
ា ង្
ធិ បង្តយយ ង្ោលនង្យា

ោះង្ននត ចាប់ របជា

យ និ ងនី តិវ ិធី របស្់ស្នានប័នគ.ជ.ប និង

យនតការ និ ង ំ ង្ណើរការចុ ោះង្្មោះង្

ោះង្ននត។

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.
ង្រៅពីកមមវ ិធីវ ិទយុ

ខុមស្រវល

សចករ ំសលកព័ត៌មានផងស រ។

នង្របើ រ

ស្់របព័នផ
ធ សពវផាយង្ ើ មបី

មានអនកចូ លង្មើ លចំនួន៣៥១៤២ ង
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ង្ៅង្លើង្គរទំព័ររបស្់ខុមស្រវល៖ www.COMFREL.org និ ងមាន

វ ីង្ អូ ជីវចលខលីៗ ចំនួន៣១ រតូវ

អនកចូ លង្មើ លចំនួន២៣១៤៦ ងង្ៅង្លើង្គរទំព័រស្ំង្លងមាចស្់

អំ ពី ំ ង្ណើរការង្

ង្ននត៖Cambodian Voter Voice-VOC។ ទំ ព័រង្រវស្បុ ករបស្់ខុមស្រវ

នង្យា

លមានអនកចុច

ចូ លង្មើ ល៤៧០៩២៤៦ ង ៨៥០៦៣ share ១៨៥៣៣៤Like និ ង

ស្ំង្

«Like»

ចំ នួន៩៦១៦២គណនី

និងទំព័រង្រវស្បុក

ងមាចស្់ង្ននតមាន៩០៥៣គណនី។

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‟.

ោះង្ននត

យម្នការង្

នផលិតង្ ើមបីអប់ រ ំស្នធារណជន

ការង្ហរខុមស្រវល

ោះង្ននត។

នីតិវ ិធី

វ ីង្ អូ ជីវចលខលីៗ

និងង្ោល

ទំងង្នោះមានអនក

អនកបង្ញ្ចញង្យាបល់ចំនួនង្លើស្ពី ១៤៥០ង្ៅង្លើទំព័រង្រវស្បុក។

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. ការផាយកមមវ ិធីវ ិទយុ 2.1. Broadcasting Radio Programme

កមមវ ិធីស្ង្មលងស្ងគមស្ុីវ ិលរបស្់អងគការខុមស្រវលស លផាយជាង្រៀងរាល់ម្ថៃង្វលាង្មា៉េ ង៧៖៣០ ល់ង្មា៉េ ង ៨៖៣០នទី។

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

វ ីង្ អូ ជីវចលខលីៗ
ំ ង្ណើរការង្
ការង្

ចំនួន៣១

រតូវ

នផលិតង្ ើមបីអប់ រ ំស្នធារណជនអំពី

ោះង្ននត ការង្ហរខុ មស្រវល នី តិវ ិធី និងង្ោលនង្យា

យម្ន

ោះង្ននត។

31 animation video spots were produced to educate the public about
the electoral process, COMFREL‟s work, and procedures and policies
for elections.

៣.កមមវ ិធីអង្ងេតការណ៍ 3. Monitoring Program (MOP)

រ

យការណ៍របចំននំ២០១៦ ស្តីពីការឃ្លំង្មើ លរដាឋភិ

ផលិត និ ងបង្ង្ហាោះង្ៅង្លើង្គរទំព័រខុ មស្រវល និង
១៥០កាល ង្រើយ

នង្

ល រតូវ

ន

ោះពុ មច
ព ំ នួន

នង្ផញើជូនង្ៅអនកពាក់ព័ន។
ធ

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.
មានង្វទិ កាចំនួន៩

រតូវ

នង្រៀបចំ ង្

លង្លើការបំ ង្ពញតាមការស្នា

ើងស្តីពីការដាក់ ពិនុទឱ្យរដាឋភិ

ង្ដាយមានអនកចូលរួមចំនួន១៨៤

នក់ (៣៧%ជាស្តស្តី) ង្ៅ៩ង្ខតត ូ ចជា ង្ខតតកំពង់ននំង ង្ខតតរកង្ចោះ
ង្ខតតតបូងឃមំុ ង្ខតតកំពង់ ធំ ង្ខតតង្ពាធិស្នត់ ង្ខតតមណឌលគី រ ី ង្ខតតរពោះ
វ ិហារ ង្ខតតកំពង់ ស្ឺ ព និ ងង្ខតតង្ស្ៀបរាម។ កមមវ ិធី ង្នោះមានការអង្ញ្ជើញ
ចូ លរួមពី និ ស្ិសត យុវជន កមមករង្រាងចរក ស្កមមជន និ ងតំណ្តងអងគ
ការង្រៅរដាឋភិ

ល។

អនកចូ លរួមទំងអស្់មានឱ្កាស្ដាក់ ពិនុពី
ទ រ

ង្លើក គឺ ការដាក់ពិនុមុ
ទ ន និ ងង្រកាយង្ៅង្លើការបំ ង្ពញរបស្់រដាឋភិ
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

យការណ៍របចំននំ២០១៦ ស្តីពីការឃ្លំង្មើ លរ ស្
ឋ ភា និ ងតំ ណ្តង

រាស្តស្ត ក៏ រតូវ

នង្បើកជាស្នធារណៈ ង្ ើ មបីបង្ហាញពី ការរកង្ឃើញ និ ង

អនុ ស្នស្ន៍ ស្ីព
ត ី កំសណទំរង់ រ ឋស្ភា។
អង្ញ្ជើញចូ លរួមចំ នួន៣៨នក់

រពឹតិ តការណ៍ង្នោះមានការ

(១៣%ជាស្តស្តី)រួមមាន

ពវផាយ អងគការស្ងគមស្ុីវ ិល និ ងគណបកសនង្យា

របព័នធផា

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 និ ងរបមូ លព័ត៌មានពីអនកពាក់ ព័នធ ង្យើង
រកង្ឃើញថា

ការចុ ោះមូ លដាឋនចំនួន១៧៥៦ង្លើក

ង្ដាយតំ ណ្តងរាស្តស្តចំនួន៨១រូប

រតូវ

នង្ធវើង្

មកពី ២គណបកសនង្យា

តំ ណ្តងរាស្តស្តគណបកសរបជាជនចំ នួន៤១រូប

ើង
យ។

នង្ធវើការចុ ោះមូ លដាឋន

ចំ នួន៧៤១ង្លើក រួមមាន ៣២៧ង្លើក ង្ធវើង្ដាយតំ ណ្តងរាស្តស្តស្តស្តី
ចំ នួន១០រូប ខណៈង្ពលតំណ្តងរាស្តស្តមកពី គណបកសស្ង្្ង្ហគោះជាតិចំ
នួ ន៤០រូប ង្ធវើការចុ ោះមូ លដាឋន

នចំ នួន១០១៥ង្លើក រួមមាន១២៧

ង្លើកង្ធវើង្ដាយស្តស្តីចំនួន៥រូប។

ការចុ ោះមូ លដាឋនចំ នួន៧៤១ង្លើក

ង្ដាយគណបកសរបជាជន កនុងង្នោះរួមមាន២១ង្លើក ជាអនតរាគមន៍
៤៤២ជាការស្ួរស្ុខទុកខ

២៦៧ជាការពរងឹងបកស

សររមឥស្សរជនង្ ើមបីស្ួរស្ុខទុកខ

និង១១ជាការ

ខណៈង្ពលទស្សនកិចចស្ិកា

ចំ នួន១០១៥ង្លើក ង្ដាយគណបកសស្ង្្ង្ហគោះជាតិ កនុងង្នោះរួមមាន ៩
ង្លើកជាអនតរាគមន៍ ១៧១ជាការស្ួរស្ុខទុ កខ ៧៦៦ជាការពរងឹ ងបកស
៣ជាង្វទិ កា និ ង៦៦ជាការសររមឥស្សរជនង្ ើ មបីស្ួរស្ុខទុកខ។

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.
តាមការចូ លរួមស្ង្ងេតង្ៅរ ឋស្ភារយៈង្ពលមួ យននំ ង្យើងរកង្ឃើញ
ថា មានកិចចរបជុំង្ពញអងគចំនួន ៣ង្លើក គឺ ទី ៧ ទី៨ និ ងទី ៩ ជាមួ យ
រង្បៀបវារៈចំ នួន៣៣រតូវ

នអនុ ម័តង្ដាយរ 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. ការឃ្លំង្មើលរដាឋភិ

ល និងការដាក់ពិនុង្លើ
ទ
ការបំង្ពញរបស្់រដាឋភិ

លតាមស្នារបស្់ខួន
ល

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

នង្រៀបចំង្វទិការចំ នួន៩ស្តីពីការដាក់ពិនុទ

និ ងការបំ ង្ពញរបស្់រដាឋភិ
ខលួន

លតាមការស្នារបស្់

ង្ដាយមានអនកចូ លរួមចំនួន១៨៤នក់

(៦៨ជា

ស្តស្តី) ង្ៅកនុងង្ខតតចំនួន៩រួមមាន៖ កំ ពង់ ននំង រកចោះ
តបួងឃមំុ កំពង់ធំ ង្ពាធន៍ស្នត់ មណឌលគីរ ី រពោះវ ិហារ

កំ ពង់ ស្ី ព និងង្ខតតង្ស្ៀមរាប។ កមមវ ិធី ង្នោះមានការចួល
រួមពី ស្ិស្ស យុវជន កមមករកាត់ង្ រ ស្កមមជន និង

តំ ណ្តងអងគការង្រៅរដាឋភិ

ល។ អនកចូ លរួមទំងអស្់

មានឪកាស្ដាក់ ពិនុពី
ទ រ ងង្លើការបំ ង្ពញរបស្់រដាឋភិ
លស្ស្បតាមស្នារបស្់ខួន
ល គឺ កាវាយតម្មលមុន និ ង

ង្រកាយ។ វ ិស្័យចំ នួន៤ នឹ ងរតូវដាក់ បញ្ូច លកនុងការ
វាយតំ ម្លង្នោះ។

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. ការឃ្លំង្មើលរ ឋស្ភា និងតំណ្តងរាស្តស្ត 3.2 Parliamentary Watch
កាលពី ម្ថៃទី២១ សខកុ មភៈ ននំ២០១៧ រ
ស្តីពីការឃ្លំង្មើ លរ ឋស្ភា
ណៈង្ ើមបីខុមស្រវល

យការណ៍របចំននំ២០១៦

រតូវស្មាភធន៍ឲ្យង្របើ រ

ស្់ជាស្នធារ

នង្រៀបចំ ស្ិកាខស្នលាបណុត ោះបណ្ត
ត ល និង

ស្នកលបងមួ យស លមានអនកចូ លរួម ជាយុវជនចំ នួន ២៥នក់ (៨
នក់ ជាស្តស្តីវ ័យង្កមង) ង្ធវើង្ៅឯការ ិយាល័យអងគការកមមវ ិធីអភិ វឌឍន៍
ធនធានយុវជន។ ស្ិកាខស្នលាង្នោះ មានង្ោលបំណងង្ ើ មបីង្ធវើការ
ស្នកលបងការង្របើ រ
ទទួ ល

ស្់ និ ងមុ ខង្ហររបស្់ង្វទិ ការអនឡាញ និង

នជាមតិ ង្យាបល់ពីយុវជនរបលប់ មកវ ិញ ង្ ើ មបីបង្ងេើតបល

ង់ យុទធនការ និងសផនការស្ំរាប់ ំ ណ្តក់កាលបនទប់ ។

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.កមមវ ិធីអប់រ ំង្យ៉េនឌ័រ 4. Gender Program (GEP)

អំ

ុងង្ពលម្នរ

យការណ៍

កមមវ ិធី«ស្តស្តីអាចង្ធវើ

ន»

នផាយ

ចំ នួន២៨ង្លើក (១៧ង្លើកផាយផ្ទទល់ និ ង១១ង្លើកចក់ ង្

ើងវ ិញ)

អំ ពីការរកង្ឃើញរបស្់ខួន។
ល
រពឹតិ តការណ៍ង្នោះ

នង្ធវើង្ៅទី ស្ននក់ ការក

ណ្ត
ត លរបស្់ខុមស្រវល ង្ដាយមានអនកចូ លរួមចំនួន៣១នក់ (ស្តស្តី

ង្ៅតាមវ ិទយុ FM ១០៥ង្មហាគរឺត ង្ដាយមានវាគមិនចំ នួន៤៧រូប ចូ ល

១៨នក់ ) រួមមានអនកកាសស្តជាតិ ស្ងគមស្ុីវ ិល មាចស្់ជំនួយ និងអនក

រួមស្រមបស្រមួល។ អំ

ពាក់ ព័នធ។ រ

ងង្ពលការផាយ
មានអនកង្ៅចូ លចំនួន
ុ

៣៩នក់ (៨៦%ជាស្តស្តី) ង្ ើ មបីបង្ញ្ចញមតិ ស្ួរស្ំណួរង្ៅកាន់វាគមិន
និ ងង្ស្នើង្ៅរដាឋភិ

ល។

During the reporting period, 28 sessions (17 live and 11 rebroadcast) 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

យការណ៍របចំននំ២០១៦

នង្យា

យ ស្តីពី«តំណ្តងរាស្តស្តស្តស្តី និងការស្ង្ងេតរបស្់ស្តស្តីម្នការ

ចុ ោះង្្មោះង្
រតូវ

អំពីឃ្លំង្មើ លង្យនឌ័ រខាងសផនក

ោះង្ននតរកុមរបឹ កាឃុំស្ង្ហេត់ ននំ២០១៦

ន ផលិតង្

ើង និងរតូវ

អាណតិទ
ត ី៤»

នដាក់ ជាស្នធារណៈ ង្ ើមបីបង្ហាញ

យការណ៍ង្នោះរតូវ

នបង្ង្ហាោះង្ៅង្លើង្គរទំព័ររបស្់ខុ

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

នបណុត ោះប

ណ្ត
ត ល និងដាក់ពរង្ហយង្ ើ មបីស្ង្ងេតង្ៅ៦ស្ស្ុក និង១០ឃុំ។ ង្លើស្
ពី ង្នោះង្ទៀត អនកស្ង្ងេតការរយៈង្ពលសវងជាស្តស្តីចំនួន១១២នក់ រតូវ
នដាក់ពរង្ហយង្ៅកនុង១២ស្ស្ុក ៥៧ឃុំង្ៅកនុង៥ង្ខតត រួមមាន ង្ខតត
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កំ ពង់ ចម ង្ខតតកំពង់ ននំង ង្ខតតតាសកវ ង្ខតតរពោះវ ិហារ និ ងង្ខតតកំពង់ធំ

និ ងតំ រង់ ផូវល «ស្ំង្

ង្ ើមបីស្ង្ងេតយុទធនការង្ឃ្ស្នង្

បំ ណងង្ផសងង្ទៀត គឺ ង្ ើ មបីផតល់ព័ត៌មានង្ៅអនកចូ លរួមអំពីភាពជាម្

ោះង្ននត និ ងម្ថៃង្

ោះង្ននត និង

រាប់ ស្នលឹកង្ននត។

កនុងកិ ចចស្ររបតិ បតតិការ ជាមួ យគណៈកមមការង្ ើ មបីការង្លើកកំ ពស្់
យ

(CPWP)

និ ងម្ គូ អងគការង្ផសងង្ទៀត

យុទធនការទិវាស្តស្តីអនតរជាតិ កិចចរបជុំ ស្ិកាខស្នលា និងស្ននិស្ីទចំនួន
២ រតូវ

នង្រៀបចំង្

ង្ោល

គូ ខាងង្ស្ ក
ឋ ិ ចរច គប់ រជុងង្រជាយថានក់ តំបន់។ ការរកង្ឃើញ និងកងវល់

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.

ស្តស្តីកុងវ
ន ិស្័យនង្យា

ងស្តស្តីង្ ើ មបីស្តស្តី» ង្ៅស្នធារណជន។

ើងង្ ើមបីបង្ងេើតឱ្កាស្ ល់ស្តស្តីមកពីរកុមង្ផសងោន

សចករ ំសលកកតីកងវល់ និងបញ្ជ
ា នន ង្ ើមបីកស្នងស្នមគគីភាព កនុង
ចំ ង្ណ្តមរកុមស្តស្តីកុងការតស្
ន
ូមតិ ង្ ើមបីការផ្ទលស្់បូរង្ោលនង្យា
ត

យ

ចំ បងៗ រតូវ

នសចករ ំសលកង្ ើ មបីបង្ងេើនការយល់ ឹង ទក់ ទងស្នាន

ការណ៍ង្បកខភាពស្តស្តីស្ំរាប់ការង្

ោះង្ននតរកុមរបឹ កាឃុំកុនង

អាណតិ ត

ទី ៤ននំ២០១៧។

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. កមមវ ិធីវ ិទយុ «ស្តស្តីអាចង្ធវើ

ន» 4.1. Radio Call-in Show ‘Women Can Do It’
កនុងកិ ចចស្រការជាមួ យសផនកផសពវផាយ សផនកអប់ រ ំ
នផាយកមមវ ិធី វ ិទយុចំ នួន ២៨ង្លើក (១៧ផាយ
ផ្ទទល់ និ ង១១ចក់ ង្
៦០នទី ។

ើងវ ិញ) ស លមានរយៈង្ពល

កមមវ ិធី ង្នោះង្ៅថា

«ស្តស្តីអាចង្ធវើ

ន»

ស លផាយកនងវ ិទយុ ១០៥ FM ង្មហាគរឺត។ កមវវ ិធី
ង្នោះពិ ភាកាបញ្ជ
ា ស្តស្តីកុងការង្
ន
នង្យា
ង្យា

យ

ោះង្ននត

និ ង

និងការង្លើកកំពស្់ស្តស្តីកុងវ
ន ិស្័យន

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 decisionmaking.
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៤.២ ការឃ្លំង្មើលង្យនឌ័រកនុងវ ិស្័យនង្យា

យ 4.2. Political Gender Watch
កាលពថ្ី ថៃទ២
ាំ ០១៥ ែុមខ្រវល
ី ៧ ខែសីហា ឆ្ន២
បានររៀបចាំសននស
ើ បដា
ិ ី ទកាខសតមួយ រ ម
ី ក់បង្ហាញ
របាយការណ៍ឆមាសរលើកទ២
ី ថ្នការឃ្លរាំ មល
ើ រ ឋ
សភា នង
ិ តាំណាងរា្សតថ្ននត
ិ កា
ិ លទី៥ នង
ិ ការដាក់
ឲ្យររបើរបាស់កមមវធ
ិ ក
ិ ស
ី មមវធ
ី រមលងមាាស់រឆ្នត រធវរើ ៅ
ស្ននក់ការកណា
ា លអងគការែុមខ្រវល រដាយមានអនក
ចូលរួមចាំនួន៤៥រូប (៨នាក់ជា្សតី) ខ លរួមមានអនក
ស្នរព័តមា
៌ នជាតិ និងអនារជាតិ។ សននិសីទរនេះមាន
រោលបាំណងផសពវផសាយពីការរករ

ើញរបស់ែុម

ខ្រវលកនុងការឃ្លរាំ មល
ើ រ ឋសភា និងតាំណាងរា្សតរ
យៈរពល៦ខែ
រឆ្នត។

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.

និងការខណនាាំកមមវធ
ិ ីសរមលងមាាស់

៤.៣ ការស្រការស្រមាប់ភាពជាអនក ឹកនំ និងការផតល់អំណ្តចនង្យា

យ ល់ស្តស្តី

4.3. Joint Actions for Women’s Political Empowerment and Leadership
កនុងកិ ចចស្រការជាមួ យសផនកផសពវផាយ សផនកអប់ រ ំ
នទី ។ កមមវ ិធី ង្នោះង្ៅថា «ស្តស្តីអាចង្ធវើ
និ ងការង្លើកកំពស្់ស្តស្តីកុងវ
ន ិស្័យនង្យា

នផាយកមមវ ិធី វ ិទយុចំ នួន ២៨ង្លើក (១៧ផាយផ្ទទល់ និ ង១១ចក់ ង្

ើងវ ិញ) ស លមានរយៈង្ពល៦០

ន» ស លផាយកនងវ ិទយុ ១០៥ FM ង្មហាគរឺត។ កមវវ ិធី ង្នោះពិ ភាកាបញ្ជ
ា ស្តស្តីកុងការង្
ន

ោះង្ននត និ ងនង្យា

យ

យ។
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ខ.គង្រមាងង្

ោះង្ននត៖ ការចុោះង្្មោះង្

5.ការអង្ងេត និងស្វនកមមង្

កិ ចរច បជុំ ចំនួន៤៩ង្លើក រតូវ

ោះង្ននត B-Election Projects: Voter Registration:

ោះង្ននត៖ រកុមស្នល
ូ 5. Election Monitoring and Audit: Core Team

ើងជាមួ យស្មាជិ កអងគការ

កតីសណនំ និងកំ រង់ ស្ំណួរពីបញ្ជីង្ៅមនុ ស្ស បញ្ជីង្្មោះអនកស្ង្ងេត

ស្ងគមស្ុីវ ិល ង្ ើមបីពិភាកាអំ ពីការង្រជើ ស្ង្រ ើស្ ការបណុត ោះបណ្ត
ត ល

ការណ៍ង្ ើមបីស្ង្ងេតការង្រជើ ស្ង្រ ើស្/ង្រជើ ស្យក PEC និ ងយុទធនការ

និ ងការដាក់ពរង្ហយអនកស្ង្ងេតការណ៍ រកុមអនតរាគមន៍ ការង្ ញម្ថល

ង្ឃ្ស្នង្

និ ងការង្

ស្ង្ងេត ំ ង្ណើរការង្

ង្

ោះង្ននត

នង្រៀបចំ ង្

ោះពុមពអាវយឺត ង្រើយស្ននិស្ីទជាង្រចើនក៏រតូវ
និងរាប់ ស្នលឹកង្ននត។

នង្ធវើង្ៅម្ថៃ

កិ ចរច បជុំ ទំងង្នោះក៏ ង្ ើ មបីពិភាកា

លំអិតអំ ពីការផលិតស្ំភារៈស្រមាប់ អក
ន ស្ង្ងេតការណ៍ ការង្ធវើរ

យ

ការណ៍ ង្ស្ចកតីសណនំ នីតិវ ិធី និងវ ីង្ អូ ជីវចលខលីៗ 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

ការផលិតស្ំភារៈស្រមាប់ បំង្រ ើឲ្យ

អនកស្ង្ងេតការណ៍រយៈង្ពលខលី និងសវងរតូវ

នផលិតរួមមាន៖ ង្ស្ច

ោះង្ននត

ង្ស្ៀវង្ៅសណនំ និង
ោះង្ននត

និងកំ រងស្ំណួរស្រមាប់ ំ ង្ណើរការរា

ប់ ។ វ ីង្ អូ ជីវចលខលីៗ ចំ នួន៣១រតូវ
ធារណៈង្ ើមបីអប់ រ ំអនកង្
នី តិវ ិធី
នង្យា

ស ល

នផលិត និងសចករ ំសលកជាស្ន

ោះង្ននត អំ ពីយុទធនការង្ឃ្ស្នង្

និង ំ ង្ណើរការង្
យ

កំ រងស្ំណួរស្រមាប់

ោះង្ននត។

ោះង្ននត

កំរងរបវតតិម្នគណបកស

នចុោះបញ្ជីជាង្បកខជនង្យា

យ

កនុងការង្

ង្ននតរកុមរបឹកាឃុំស្ង្ហេត់ រតូវ

នង្រៀបចំចងរកងង្

ម្នការង្រជើ ស្ង្រ ើស្ PEC ក៏ រតូវ

នផលិតផងស រ។ ខុមស្រវល

ង្

ោះពុ មពអាវយឺតចំ នួន១៥៥០០អាវ
ខុមស្រវល

ើង។ លទធផល
ន

និងង្ស្ៀវង្ៅសណនំចំនួន

១៥០០០កាលស្រមាប់អក
ន ស្ង្ងេតការណ៍។
បុ គគលិក

ោះ

បសនាមពី ង្នោះង្ទៀត

នផលិតបញ្ជីង្្មោះ

ង្ស្ចកតីសណនំ

ង្ស្ៀវង្ៅសណនំ រង្បៀបវារៈ និ ងកំ រងស្ំណួរស្រមាប់ ង្លខាង្ខតត ង្ ើមបី

ស្ង្ងេតការង្ៅង្លើកការង្ធវើបចចុបបននបញ្ជីង្្មោះង្
ចុ ោះង្្មោះង្

ោះង្ននត ង្ៅកនុងការ

ោះង្ននត។

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.
កិ ចព
ច ិ ភាកាឆលុោះបញ្ជ
ច ង
ំ

រតូវ

នង្រៀបចំ ង្

ើងជាមួ យស្មាជិ កអងគការ

ស្ងគមស្ុីវ ិលង្ៅទី ស្ននក់ ការកណ្ត
ត លខុមស្រវល

ស លមានអនកចូ ល

រួមពី ង្លខាង្ខតត អងគការម្ គូ និងបុ គគលិកខុ មស្រវល។ ការឆលុោះបញ្ជ
ច ំង
ង្នោះង្ផ្ទតតស្ំខាន់ ង្ៅង្លើការវ ិភាគ

SWOT

ម្នការង្រជើ ស្ង្រ ើស្ការប

ណុត ោះបណ្ត
ត ល និងពរង្ហយអនកស្ង្ងេតការណ៍ រួមទំង ំ ង្ណើរការម្ន
ការង្ធវើការង្ហររបស្់អងគការស្ងគមស្ុីវ ិលផងស 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.
កនុងកិ ចចស្ររបតិ បតតិការជាមួ យស្មាជិកអងគការស្ងគមស្ុីវ ិល បណ្ត
ត
ញរបស្់ខួន
ល

និងង្លខាង្ខតតខុមស្រវល

ខុមស្រវល

នង្រជើ ស្ង្រ ើស្

យកអនកស្ង្ងេតការណ៍រយៈង្ពលខលីចំនួន១១៣៨០នក់

(៥៣០៩ជា

ស្តស្តី) អនកស្ង្ងេតការណ៍ចល័តចំនួន១៥៨៧នក់ (៧៥០ជាស្តស្តី) និ ង
អនកស្ង្ងេតការណ៍រយៈង្ពលសវងចំ នួន៣០៩
ស្ង្ងេតការណ៍រតូវ

នបណុត ោះបណ្ត
ត ល

(៩៤ជាស្តស្តី)។

អនក

និងដាក់ ពរង្ហយង្ៅឃុំ

១៦៤៦ ស លស្រមបស្រមួលង្ដាយង្លខាង្ខតត និងបុគគលិកស្ននក់ ការ
កណ្ត
ត 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.
ខុ មស្រវល

នង្រៀបចំ ការបណុត ោះបណ្ត
ត លចំ នួន១៣៤៦វគគ

អនកស្ង្ងេតការណ៍១១៣៨០នក់
ស្ង្ងេតង្ៅម្ថៃង្

ជាមួ យ

ង្ៅកនុងឃុំរបស្់ពួកង្គអំ ពីរង្បៀប

ោះង្ននត និ ងរាប់ ស្នលឹកង្ននត រួមទំងរង្បៀបរបមូ ល

ទំព័រ 23

លទធផលង្

ោះង្ននត

និងរង្បៀបង្ផញើមកទី ស្ននក់ ការកណ្ត
ត លខុ មស្រវ

ល។

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.

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.

រ

មានការបណុត ោះបណ្ត
ត លរគូបង្ង្ហគលចំនួន៣វគគ

ង្នោះក៏ រតូវ

និ ងបណុត ោះបណ្ត
ត ល

យការណ៍ស្តីពីការស្ង្ងេតការណ៍ចុ ោះង្្មោះង្

កមមការចុ ោះង្្មោះង្
១៥០កាល និ ង

ោះង្ននត រតូវ

របធានបទ និងជំ នញកនុងការបណុត ោះបណ្ត
ត លរួមមាន ការយល់ ឹង

បញ្ចប់

ចុ ោះង្្មោះង្

ោះង្ននត និ ងការរាប់

ស្នលឹកង្ននត

ោះង្ននត (ពី បញ្ជីង្ៅមនុ ស្ស) ការង្
ការស្ស្នវរជាវស្ំណ្តក

បចចុបបននភាពបញ្ជីង្្មោះអនកង្
ង្

ោះង្ននត

ស្វនកមម

និ ងយុទស្ន
ធ
ស្តស្តម្នការង្ធវើ
និ ងស្ង្ងេតការណ៍ចុ ោះង្្មោះ

ោះង្ននតននំ 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,

នង្

ខុ មស្រវល

ង្រកាយស្តីពីការង្

នផលិតរ

និ ងស្វន
ោះពុមច
ព ំ នួន

យការណ៍ទំង

នបង្ង្ហាោះង្ៅង្លើង្គរទំព័ររបស្់ខុមស្រវល

ស្នាប័ នគ.ជ.ប។ បនទប់ ពីការង្

ោះង្ននត

នផលិត ង្រើយ

នសចកចយង្ៅអនកពាក់ ព័ន។
ធ រ

អនកស្ង្ងេតការណ៍រយៈង្ពលខលី និងសវងចំនួន ៦៤២នក់ មាន៤៥វគគ។
និ ងស្មតាភាពស្ង្ងេតកនុងយុទធនការង្ឃ្ស្នង្

ោះង្ននត

និ ងង្ផញើង្ៅ

ោះង្ននតរកុមរបឹ កាឃុំស្ង្ហេត់ រតូវ
យការណ៍

និងការវាយតម្មលចុង

ោះង្ននតរកុមរបឹកាឃុំស្ង្ហេត់ ។ ខុមស្រវលក៏

លិតរពឹតិ កា
ត រណ៍ស្ំខាន់ៗម្នការង្

ន
នផ

ោះង្ននតរកុមរបឹកាឃុំស្ង្ហេត់ ។

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).

៥.១ ការផលិតស្ំភារៈ និងការបណុត ោះបណ្ត
ត លអនកស្ង្ងេតការណ៍
5.1. Material Development and Training for Observers
ស្ំភារៈបំង្រ ើឲ្យការស្ង្ងេតការណ៍ Materials for electoral elections
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៥.២ ការពរង្ហយម្នការអង្ងេតការណ៍ និងអនកស្ង្ងេតការណ៍ 5.2 Deployment of Monitoring and Observers

ការចុ ោះស្ង្ងេតការបិទង្្មោះបញ្ជីង្្មោះអនកង្

ោះង្ននត ំ បូង The observation on the preliminary voter list

៥.៣ ការរាយការណ៍ 5.3 Reporting
ខុ មស្រវល

នផលិតរ

យការណ៍ស្តីពីការស្ង្ងេតការណ៍ចុ ោះង្្មោះង្

ង្ននត ស្វនកមមការចុ ោះង្្មោះង្

ង្

ោះ

ោះង្ននត និ ងការវាយតម្មលចុងង្រកាយស្តីពីការ

ោះង្ននតរកុមរបឹ កាឃុំស្ង្ហេត់ ។

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.គង្រមាងស្តីពីការពរងឹងការការពារស្ិទិម
ធ នុស្ស 6. Project on Strengthening on Defense of Human Rights

មានកិចចរបជុំចំនួន១៦ង្លើក

រតូវ

នង្រៀបចំ ង្ ើ មបីង្ដាោះស្ស្នយ

និង

វាយតម្មលពាក់ កណ្ត
ត លគង្រមាងទក់ ទិននឹងអនុ ស្នស្ន៍ ស លង្ស្នើ
ង្ដាយស្មាជិ កអងគការស្ងគមស្ុីវ ិល

និងការង្ធវើបចចុបបននភាពការអនុ

វតតន៍ស្ិទិម
ធ នុ ស្សង្ៅកមពុជា។ ង្ោលបំ ណងគឺ ង្ ើមបីង្ដាោះស្ស្នយកងវល់
និ ងអំ ង្ពើ រឹងាធំ ៗ

ង្ដាយបង្ងេើតឲ្យមានរកុមទទួលខុ ស្រតូវង្ ើ មបីង្ធវើ

យា៉េ ងណ្តឱ្យផលប៉េ ោះពាល់ង្លើការង្

ោះង្ននតមានកំរ ិតតិ ចតួ ច។

16 meetings were conducted to address and evaluate the UPR MidTerm 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.

