មាតកា
ិ (Content)

កម្មវ ិធ១
ី . ការអប់រ ំលទ្ធប្ិ បជាធប
ិ តេយ្យនង
ិ ការត ោះតនោេ ----------------------------------------------------- ០១
Program 1. Education for Democracy and Elections Program
កម្មវ ិធ២
ឹ ការត ោះតនោេប្បជាធប
ី ៖ ការពប្ងង
ិ តេយ្យពេ
ិ ប្ កដ ----------------------------------------------------------------------- ០៨
Program 2: Strengthening Genuine Democratic Elections Program
កម្មវ ិធទ្
់ ទ្
ធិ ណា
ំ
ចដល់ស្តសតក
ោ ិស័យ្នតោ យ្-------------------------------------------------------------------- ១១
ី ី ៣. ការផ្តលស
ិ អ
ី ុ ងវ
Program 3. Women’s Empowerment in Politics Program
់ ភិ លកច
កម្មវ ិធី ៤. ការកំណែទ្ប្ម្ងអ
ិ ប្ច បជាធប
ិ តេយ្យ --------------------------------------------------------------------------------- ១៦
Program 4. Democratic Governance Reform Program
កម្មវ ិធទ្
ី ី ៥៖ ការអភវិ ឌ្ឍន៍សម្េថភាព នង
ិ ស្ថថប័ន -------------------------------------------------------------------------------------------- ១៨
Program 5: Organizational Capacity Development Program

កម្មវ ិធ១
ី . ការអប់រ ំលទ្ធប្ិ បជាធប
ិ តេយ្យនង
ិ ការត ោះតនោេ
Program 1. Education for Democracy and Elections Program

តដីម្បប
ី តងកីេឱកាសឱយប្បជាជនតរៀនអំពីតោលការែ៍លទ្ធិប្បជាធិបតេយ្យនិង
ការត ោះតនោេពិេប្
តនោេ ខុម្ណស្តរែល

កដ

និងពិភាកាអំពីអនុស្ថសន៍ទាក់ទ្ងនឹងការត

នតរៀបចំកិចចពិភាកាចំនួន ៧ តប្កាម្ប្បធានបទ្ “តោល

ការែ៍ប្បជាធិបតេយ្យ និងការត ោះតនោេពិេប្
មាន៖ តខេត

ោះ

កដ” តៅតខេតចំនួន ៧ រួម្

េ់ដំបង តខេតកណា
ត ល តខេតតសៀម្រាប តខេតបន្ទាយ្មានជ័យ្

តខេតកំពេ តខេតកំពង់នោង
ំ និងតខេតកំពង់ចាម្។ កិចចពិភាកាទាំងតនោះមានអោក
ចូលរួម្ចំនួន ៤៦០ ន្ទក់ (ប្សី ២៣០ន្ទក់) អោកទាំងតន្ទោះជានិសសេ
ិ ស្ថកល
វ ិទ្ាល័យ្ ជាអងគការសងគម្សុីវ ិល ជាបណា
ត ញ ជាកសិករ និងជាប្បជាជន
សរគម្ន៍។ តដីម្បណី សែងរកអោកចូលរួម្កោុងកិចចពិភាកា ខុម្ណស្តរែល

នសរ

ការជាម្ួយ្អងគការសងគម្សុីវ ិលតផ្សងតទ្ៀេរួម្មាន PDP, YRDP, ADHOC,

CPO, CEDAW, CWCD, ណខមរកម្ពុជាតប្កាម្ (KKK), AEC, KYA និងសរ
គម្ន៍។

អោកចូលរួម្

នណសែងយ្ល់បណនថម្អំពីតោលការែ៍ប្បជាធិបតេយ្យ

និងការត ោះតនោេពិេប្ កដ

តរយ្
ី ក៏

នយ្ល់ពីេួន្ទទ្ីរបស់ពួកតគតៅកោុង

សងគម្ប្បជាធិបតេយ្យផ្ងណដរ។ មានអនុ ស្ថសន៍ចំនួន ១២៥ ទាក់ទ្ងនឹងការ
ត ោះតនោេណដលប្បម្ូល

នពីអោកចូលរួម្។ ការជណជកតដញតោលទាំងតនោះប្េូវ

នថេជាវ ីតដអូសប្មាប់កម្មវ ិធីវ ិទ្យុ VOC ។

To create an opportunity for people to learn about the principles
of democracy and genuine elections and to discuss the
recommendations regarding genuine elections, at least seven

debates were organized on the topic of “Principles of Democracy
and Genuine Elections” in seven provinces including
Battambong, Kandal, Siem Reap, Banteay Meachey, Kompot,
Kampong Chnang, and Kampong Cham province. The debates
were attended by 460 participants (230 female) ranging from
university students, CSOs, in its network, farmers and
community people. To find the participants for the debates,
COMFREL cooperated with other CSOs including PDP, YRDP,
ADHOC, CPO, CEDAW, CWCD, Khmer Kampuchea Krom
(KKK), AEC, KYA and the communities. The participants
learned more about the principle of democracy and genuine
elections and also understood their role in a democratic society.
There were 125 recommendations regarding elections collected
from the participants. These debates were videotaped for VOC
radio programming.
អំឡុងតពលននរ យ្ការែ៍

មានការផ្ាយ្កម្មវ ិធីវ ិទ្យុចំនួន

(២២៧ផ្ាយ្ផ្ទាល់ និង១៣៨ចាក់តឡង
ី វ ិញ) ណដល

៣៦៥តលីក

នផ្ាយ្ តាម្រយ្ៈ

សំតឡងសងគម្សុីវ ិលតោយ្មានវាគមិនចំនួន៤៣១ន្ទក់ (២៤%ជាស្តសតី) ណដល

ចូលរួម្បកប្ស្ថយ្ និងត្លីយ្េបបញ្ហារបស់ស្ថធារែជន។ តលីសពីតនោះតៅ
តទ្ៀេ

មានអោកតៅចូលចំនួន ៣៨៣ន្ទក់ (៤.១៧%ជាស្តសតី) កោុងកម្មវ ិធី

តដីម្បប
ី តចច ញម្េិ តធែីសំតែី និងការតចាទ្សួរតៅកាន់វាគមិន។
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365 (227 live and 138 rebroadcast) sessions of “VOC” radio
programs were hosted with a total of 431 speakers (24% female),
facilitating outreach and public awareness on a multitude of
issues. Also, 383 people (4.17% female) called into the program
to express opinions, make requests, and direct questions to the
speakers.

ទាក់ទ្ងនឹងសម្ភាពតយ្នឌ្័រ) ណដលប្េូវ

កោុងកម្មវ ិធផ្
ី ាយ្វ ិទ្យុខុម្ណស្តរែល

និងវ ីអូឌ្ី។ មានអោកតបីកតម្ីលចំនួន ៣៧០៧៩ដង កោុងតគរទ្ំពរ័ របស់ខុម្

នផ្ាយ្បនតផ្ទាល់តាម្តរែសបុកតផ្ករបស់

ខលួនពរី ដងកោុងម្ួយ្នថៃ។ ការផ្ាយ្ទាំងតនោះមានអោកតម្ល
ី ចំនួន ៩១០០០៣
ដង អោកចុច«Like»ចំនួន ៣៧៨៥២ អោកណចករ ំណលកចំនួន ១៣៧២៦ នង
ិ
អោកបតចច ញតោបល់ចំនួន ១២៩៨ ។ បន្ទាប់ពី
តលតី គរទ្ំពរ័ របស់ខួ នរួ
ល ច

នចាក់ផ្ាយ្ នង
ិ បត្ាោះតៅ

មានអោកទាញយ្កការផ្ាយ្ទាំងតនោះចំនួនសរុប

២៥៤១៥ ពតី គរទ្ំព័ររបស់ខុម្ណស្តរែល។ កម្មវ ិធវី ិទ្យុខុម្ណស្តរែលប្េូវ

នោក់

បចចូ លកោុងកម្មវ ិធី RadioKhmerសប្មាប់តប្បប្ី ស់កុ ោងទ្ូ សពាស្ថ
័ ម េរែូន។

During the radio program broadcasting, COMFREL was live on
Facebook for two times per day. They got 910,003 views, 37,852
Likes, 13,726 shares and 1,298 comments. After broadcasting
and uploading to the website, there were 25,415 downloads of
the radio programs from COMFREL’s website. COMFREL
radio program was included in the RadioKhmer app for
smartphone access.
តប្ៅពីកម្មវ ិធីវ ិទ្យុ ខុម្ណស្តរែលតប្បប្ី ស់ទ្ំពរ័ តរែសបុកតដីម្បផ្
៌ ន
ី សពែផ្ាយ្ព័េមា
ទាក់ទ្ងនង
ឹ សងគម្នតោ

យ្ នង
ិ តសដឋកិចច។ មានអេថបទ្ចំនួន ៤៧៣៦ សតី

ពប្ី បជាធប
ិ តេយ្យការត ោះតនោេ នង
ិ អភិ

លកច
ិ ចល អ ប្េូវ

នតចញផ្ាយ្ រួម្

មានតសចកតប្ី បកាសព័េ៌មានចំនួន ៨។ វ ីតដអូេុកាត ចំនួន ២១ (វ ីតដអូចំនួន ៤

បុករបស់ខុម្ណស្តរែល)

នផ្លិេនិងបត្ាោះតលីទ្ំពរ័ តរែស

មានអោកចូលតម្ីលចំនួន

១៦៥៤៩១ដង

អោកចុច

«Like» ១០៧៨៥ អោកណចករ ំណលក បនត៣៥០២ និងម្េិតោបល់ចំនួន
៣៤០ ។ ោ៉ាងតោចណាស់មានអេថបទ្ចំនួន ៦២ ប្េូវ នសរតសរអំពី

ការ្ររបស់ខុម្ណស្តរែលតោយ្ប្បព័នធផ្សពែផ្ាយ្រួម្មាន វ ិទ្យុអាសុីតសរ ី វ ីអូតអ
ណស្តរែល www.COMFREL.org និងចំនួន ២១៧១ដង កោុងតគរទ្ំពរ័ សំតលង

មាចស់តនោេ “សុីវ ីវ ី” ។ ទ្ំព័រតរែសបុ ករបស់ខុម្ណស្តរែលមានអោកចុច «Like»
២៧១៨៦។ តលីសពីតនោះតៅតទ្ៀេ មានពេ៌មានប្បចាំស ត រ៍ចំនួន ៥២ ប្េូវ
នតផ្ញីតៅបណា
ត ញរបស់ខួ លនតាម្រយ្ៈmail។

ខុម្ណស្តរែលក៏ នផ្លិេវ ីតដអូ

ឃ្លប
ី ចំនួន៧ សតីព“ី តោលការែ៍ប្បជាធិបតេយ្យនិងការត ោះតនោេពិេ” ។

In addition to radio programming, COMFREL has a Facebook
page to disseminate information regarding society, politics, and
economics. There were 4,736 articles on democracy, elections,
and good governance released, 8 press releases and 21 video
animation spots (4 videos regarding gender equality produced
and uploaded on COMFREL’s Facebook page. 21 Video
animation spots got 165,491 views, 10,785 likes, 3,502 shares
and 340 comments. At least 62 articles were written about
COMFREL’s work by media including RFA, VOA, and VOD
News. There were 37,079 page views of COMFREL’s website
www.COMFREL.org, and 2,171 page views of COMFREL’s
Election Campaign Website “CVV”. COMFREL’s Facebook
page reached 27,186 ‘likes’. 52 electoral digest segments were
released to its network through the mailing list. COMFREL also
produced at least 7 video clips on “Principle of Democracy and

Genuine Elections”.
់ េតា
មានការសាងម្
ិ ម្ប្បពនធ័អីនធ័រតែេចំនួន ៨ ប្េូវ

នតធែតី ឡង
ី តាម្រយ្ៈ

ទ្ំពរ័ តរែសបុកខុម្ណស្តរែលតដីម្បវា
ី យ្េនម្លគុែភាពននកម្មវ ិធវី ិទ្យុរបស់ខួ លន ការ
តពញចិេតតលវី ីតដអូេុកាតខុម្ណស្តរែល ស្ថរៈសំខាន់ននកម្មវ ិធីវ ិទ្យុ ស្ថរៈសំខាន់នន
ការចូលរួម្របស់ស្តសតក
ោ
ី ុ ងនកនតោ

់ េិ
យ្ និងថ្នោក់សតប្ម្ច ។ល។ ការសាងម្

ទាំងតនោះមានអោកចូលរួម្ត្លយ្
ី ចំនួន ១.៩១១ ន្ទក់/គែនណី ដលផ្តល់ចតម្លយ្
ី
ចំត

satisfaction on COMFREL video animation, the importance of
radio program, the importance of women’s participation in
politics and decision-making level, demanding the restoration of
pluralistic democracy in Cambodia today, and demanding the
restoration of a free and fair election in Cambodia. These online
surveys were responded to by 1,911 people/accounts that
provided answers to the questions.

ោះសំែួរ។

At least 8 online surveys were conducted through COMFREL
Facebook page to assess the quality of its radio program,
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១.១ ពភា
ិ កាអំពស
ី ទ្
ិ ប្ធិ បជាធប
ិ តេយ្យនង
ិ កាេពែកច
ិ ចពលរដឋ 1.1 Debates on Democratic Rights and Civic Duties

សកម្មភាពដែលម្ដ្រែលបានរ ៀបចំកច
ួ ៧ ររកាម្របធានបទ “រោលកា ណ៍របជាធប
ំ ន
ួ ៧
ិ ចពភា
ិ កាចំនន
ិ រតយ្យ នង
ិ កា របាោះរនោតពត
ិ របាកែ” រៅរេតតចន
Activities of COMFREL conducted the debates on “Principles of Democracy and Genuine Elections” in seven provinces

១.២. កា ផ្សាយ្កម្មវធ
ិ វី ទយ
ិ ុ 1.2 Broadcast Radio Program

កម្មវិធវី ិទ្យុ «សំម្ម្ងេ សងគម្សីវិល» ដែលបានផ្សាយជាម្ ៀងរាល់ថ្ងៃ
Radio programme “Voice of Civil Society” was broadcasted every day
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១.៣. កា អប់ ំរបជាធបរតយ្យ នង
ិ កា របាោះរនោតតាម្ យ្ៈរបព័នធសងគម្
1.3 Education for democracy and elections through social media

ហ្វែ សប៊ុកផេករបស់ខ៊ុមហ្្វែ ល
COMFREL Facebook page

វរែអូ
ជីវចលរតូវបានផ្សលិតរោយ្បុគ្គលិកេុម្ដ្រែល ររើយ្រតូវបានបរ្ហោះរលើទំព័ ររែសបក
ុ បស់េួ ន
ល Video animation spots were produced by COMFREL staff and uploaded on its Facebook page
ី

១.៤ កា សទងម្
់ តតា
ិ ម្អុន
ិ ធដឺ ណតរលើបញ្ហហសំ ខាន់ៗដែលមានកា ចាប់អា ម្មណ៍ពសា
ី ធា ណជនទូរៅ
1.4 Online survey on the key issues that interest the general public

េុម្ដ្រែលបានរធែកា
់ តរិ លើទំព័ ររែសបុក បស់េួ ន
ល COMFREL conducted an online survey on its Facebook page
ើ សទងម្
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កម្មវ ិធ២
ឹ ការត ោះតនោេប្បជាធប
ី ៖ ការពប្ងង
ិ តេយ្យពេ
ិ ប្ កដ
Program 2: Strengthening Genuine Democratic Elections Program

ខុម្ណស្តរែលមានកិចចប្បជុំចំនួន ១៤ ជាម្ួយ្អោក

ក់ព័នធសំខាន់ៗរួម្មាន គ.ជ

.ប ឯកអគគរដឋទ្ូេ អងគការសងគម្សុីវ ិល និងប្កសួងម្ោនផ្ា។ ការប្បជុំទាង
ំ តនោះ
ប្េូវ

់ ាប់ ការតសោីសុំការ
នតធែីតឡង
ី តដីម្បេ
ី សូម្េិតអាយ្មានការកំណែទ្ប្ម្ងច

ោំប្ទ្ពីអោក

ក់ពន
័ ធសំខាន់ៗ និងពិភាកាអំពីចាប់អងគការសមាគម្ និងតធែីការ

ណកណប្បសប្មាប់ការផ្តល់អនុ ស្ថសន៍ដល់រោឋភិ ល។

COMFREL had 14 meetings with key stakeholders including the
NEC, ambassadors, CSOs and MoI. These meetings were
conducted to advocate for legal reform, solicit support from key
stakeholders, and discuss LANGO and make revisions for
recommendation to the government.
ោ៉ាងតោចណាស់មានវគគបែុ ត ោះបណា
ត លចំនួន ៦ ប្េូវ នតរៀបចំសតីពី 'សវន

កម្មបចជ ីត្មោះអោកត ោះតនោេនោ ំ ២០១៩' កោុងតខេតចំនួន ៦ រួម្មាន តខេត
័
់ ោង
បន្ទាយ្មានជយ្
កំពងន
ំ កំពេ កណា
ត ល រេនគីរន
ី ិងតខេតនប្ពណវង។ វគគប

ែុ ត ោះបណា
ត លទាំងតនោះមានអោកចូលរួម្ចំនួន ៦៩ ន្ទក់ (ប្សី ២៣ន្ទក់) រួម្

មានតលខាធិការោឋនខុម្ណស្តរែល និងអោកសតងកេការែ៍។ អោកចូលរួម្ប្េូវ
តរៀនអំពីវ ិធីស្ថស្តសតសវនកម្មបចជ ីត្មោះអោកត
L2P)

់ ំែួរ
ទ្ប្ម្ងស

ោះតនោេ (បចជ ីត្មោះតៅម្នុសស

រតបៀបតផ្ញីពេ
័ មា
៌ ននិងរតបៀបតធែីការសមាាសន៍ជាម្ួយ្

េំណាងប្កុម្តោលតៅតដីម្បប្ី បម្ូលទ្ិនោន័យ្ណដលអាចទ្ុ កចិេត
ខុម្ណស្តរែលកំពុងចងប្កងរ

ន

យ្ការែ៍សវនកម្មបចជ ីត្មោះអោកត

ន។ បុគគលិក
ោះតនោេ។

At least 6 training sessions were conducted on ‘Voter List
Auditing in 2019’ in 6 provinces; Banteay Meanchey, Kampong
Chhang, Kompot, Kandal, Rattanakiri and Prey Veng. Sessions
were attended by 69 participants (23 female) including
COMFREL provincial secretaries and observers. Participants
were trained on voter list audition method (list-to-person (L2P),
the query format, how to send information and how to conduct
interviews with target group representatives to collect reliable
data. COMFREL staff is in the process of compiling the report
on the voter list audit.

២.១. កា តសូ ម្តិ 2.1 Advocacy

សកម្មភាពពិភាកាជាម្ួយ្អោកពាក់ពន
័ ធសំខាន់ៗអំពីចាប់អងគកា សមាគ្ម្នង
ិ អនុសាសន៍របាោះរនោត Activities of discussion with key stakeholders about LANGO and election

recommendations
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២.២. កា អរងេត នង
ិ សវនកម្មបញ្ជ ី រ្មោះរបាោះរនោត 2.2 Monitoring and Auditing Voter Registration/Voter

សកម្មភាពបណុ ត ោះបណ្ត
ត លសតីព“ី សវនកម្មបញ្ជ ី រ្មោះអោករបាោះរនោតនោ ំ ២០១៩” រៅតាម្រេតតម្យ្
ួ ចំនួន

Activities of training on ‘Voter List Auditing in 2019’ in some provinces

កម្មវធ
ធិ ណ្ត
ំ
ចែល់្សតីកុ ងវ
ោ ស័
ិ ទ
ិ យ្នរោបាយ្ 3. Women’s Empowerment in Politics Program
ី ី ៣. កា ផ្សតល់សិទអ
កោុងកំឡុងតពលរ យ្យ្ការែ៍
តលីសតីពីចាប់សតីពីការត
ចាប់សតីពីការត

ណផ្ោកអប់រ ំនិងតយ្នឌ្័រ

ោះតនោេតប្ជីសតាំងេំណាងរាស្តសត

នបចច ប់ការសិកា

(LEMNA)

និង

ោះតនោេតប្ជីសតាំងសមាជិកប្កុម្ប្បឹកាឃ្ុស
ំ ្កេ់ តដីម្បធា
ី ន្ទ

នូវសម្ភាពតយ្នឌ្័រសប្មាប់តបកខជនេំណាងរាស្តសតនិងប្កុម្ប្បឹកាឃ្ុស
ំ ្កេ់
ប្សបតាម្រដឋធម្មនុចញកម្ពុជា។
ក់ពន
័ ធពីប្បតទ្សតផ្សងៗ។

តទាោះោ៉ាងណាណផ្ោកតនោះតៅតធែីការវ ិភាគចាប់

During the reporting period, the Education and Gender Unit
finished their study of articles on Law on Elections of Members
of the National Assembly (LEMNA) and Law on Elections of
Members of the Commune Council (LEMCC) to ensure gender
equality for NA and CC candidates following the Constitution in
Cambodia. However, the unit still analysing the relevant law
from other countries.
បុគគលិកខុ ម្ណស្តរែល

នសរការជាម្ួយ្ SACD, GADC, SILAKA, WIC,

WNU, WPM, CCHR, RoCK, Focus on the Global South និង The
Messenger Band
កាយ្របស់ខុ ំញ

នតរៀបចំប្ពឹេតិការែ៍ម្ួយ្ណដលមានត្មោះថ្ន “រាង

ជតប្ម្ីសរបស់ខុ ំ!ញ

រួម្ោោតដីម្បប
ី ចច ប់រាល់ទ្ប្ម្ងន់ នអំតពីរង
ឹ ា”

ណដលតធែីតៅ Factory Phnom Penh។ តោលបំែងគឺតដីម្បប
ី តងកីនការយ្ល់

ដឹងដល់ស្ថធារែជន តលីប្គប់ទ្ប្ម្ងន់ នអំតពីរង
ឹ ាតដីម្បអ
ី ំ វន្ទវឱយបចឈប់

អំតពីរង
ឹ ាប្គប់រូបភាពនិងតដីម្បរី ំលឹកពីការេសូរបស់ស្តសតីម្កពីប្គប់វ ិស័យ្។

COMFREL staff in cooperation with SACD, GADC, SILAKA,
WIC, WNU, WPM, CCHR, RoCK, Focus on the Global South,
and The Messenger Band organized an event called “My Body,
My Choice! Together To End All Forms of Violence” at The
Factory Phnom Penh. The objective was to build public
awareness on all forms of violence, to call for an end to all forms
of violence, and to be reminded of the struggle of women from
different sectors.
កម្មវ ិធី«ស្តសតីអាចតធែី

ន»

នផ្ាយ្ចំនួន៥២តលីក (២៥តលីកផ្ាយ្ផ្ទាល់

និង២៧តលីកចាក់តឡង
ី វ ិញ) តៅតាម្វ ិទ្យុ FM ១០៥តម្ោគរេ
ឺ តោយ្មាន

វាគមិនចំនួន៣៩ រូប (៣០ន្ទក់ជាស្តសតី) ចូលរួម្សប្ម្បសប្ម្ួល។ អំឡុងតពល

ការផ្ាយ្ មានអោកទ្ូរស័ពាចូលចំនួន៧៧ន្ទក់ (៦ន្ទក់ជាស្តសតី) តដីម្បប
ី តចច ញ
ម្េិ សួរសំែួរតៅកាន់វាគមិន និងតលីកសំតែីរតៅរោឋភិ

ល។ ណផ្ោកតនោះ

ន

ផ្លិេវ ីតដអូគំនូរជីវចលចំនួន ៤ តដីម្បប
ី ស្តញ្ហជបសម្ភាពតយ្នឌ្័រនិងការចូល
រួម្របស់ស្តសតីកុ ោងវ ិស័យ្នតោ
សបុ កខុម្ណស្តរែល។

យ្។ វ ីតដអូ ទាង
ំ តនោះប្េូវ

នបត្ាោះកោុងទ្ំពរ័ តរែ

At least 52 sessions (25 live and 27 rebroadcast) of the “Women
Can Do it” radio program were hosted on FM 105, and 39
speakers (30 female) facilitated. 77 (6 female) people called-in to
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express their opinions, ask questions to the speakers, and make
requests to the government. This unit produced 4 video
animation spots to mainstream gender equality and women's
participation in politics. These videos were uploaded on the
COMFREL Facebook page.

2018 annual report on Gender Political Watch “Women's
Political Empowerment and Elections for the Sixth Mandate of
the National Assembly for 2018” was produced and uploaded on
the website.

រ

ស្ថររតបៀបវារៈចំនួន ៣៣ ណដល

យ្ការែ៍ប្បចាំនោ ំ ២០១៨ សតព
ី កា
ី រឃ្លតំ ម្ល
ី នតោ

ពប្ងឹងអំណាចស្តសតន
ី ង
ិ ការត

ោះតនោេសប្មាប់អាែេតទ្
ិ ី

យ្តយ្នឌ្័រ“ ការ
៦

ននរដឋសភានោ ំ

២០១៨” ប្េូវ នផ្លេ
ិ និងបត្ាោះកោុងទ្ំពរ័ តរែសបុកខុ ម្ណស្តរែល។

មានសម្័យ្ប្បជុំតពញអងគចំនួន ៣ រួម្មាន ទ្៧
ី ទ្៨
ី និងទ្៩
ី ណដលមានខលម្
ឹ
នអនុ ម្េ
័ តោយ្រដឋសភា។

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 កា រធែយ្
ើ បទា
ើ ុទធនាកា នង
ិ បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លរែម្
ី ម្ទា រអាយ្មានសម្ភាពរយ្នឌ័
3.1. Campaigning and Lobbying to Demand for Gender Equality
ំ ម្ួយ្រកុម្្សតីរែម្
សកម្មភាព បស់អងគភាពរយ្នឌ័ បានចូល ម្
ួ របជុជា
ើ បជ
ី ដជកពប
ី ញ្ហហ បស់្សតី

Activities of gender unit joined a meeting with a women group to talk about women’s issues
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៣.២. កា ឃ្លង
ំ រម្ល
ិ យ្នរោបាយ្ 3.2. Political Gender Watch
ើ ដផ្សោករយ្នឌ័ កោុងវស័

បុគ្គលិកេុម្ដ្រែលបានរចញ បាយ្កា ណ៍របចាំនោស
ំ ីព
ត ីកា ឃ្លំ
រម្ល
ិ យ្នរោបាយ្
ើ ដផ្សោករយ្នឌ័ កោុងវស័

“កា ពរងង
ឹ អំណ្តច្សតី

នង
ណ្តងរា្សតនត
ិ កា របាោះរនោតររជើសរ សតំ
ើ
ី កា
ិ លទី

៦

នោ ំ

២០១៨” និងរតូវបានបញ្ចូ លរលើរគ្រទំព័ បស់េួ ន។
ល
COMFREL staff produced an annual report on Gender
Political Watch “Women's Political Empowerment and
Elections for the Sixth Mandate of the National Assembly for
2018” and uploaded on its Website.

៣.៣ កម្មវធ
ិ វី ទយ
ិ ុអំពាវនាវឱ្យ្សតីអាចរធែបា
ើ ននង
ិ របព័នធផ្សសពែផ្សាយ្សងគម្ 3.3 Radio call-in show on Women Can Do it and social media

កម្មវធ
ិ ីវទយ
ិ ុ «្សតីអាចរធែើបាន»

“Women Can Do It” Radio Programme
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កម្មវធ
ិ ី ៤. កា កំដណទរម្ង់អភបា
ិ លកច
ិ រច បជាធប
ិ រតយ្យ Program 4. Democratic Governance Reform Program

បាយ្កា ណ៍របចាំនោ ំ ២០១៨ សតីពឃ្
ី ល រំ ម្ល
ើ ោាភបា
ិ ល នង
ិ ឃ្លំ

រម្ល
ើ សភារតូវបានផ្សលិត និងបរ្ហោះកោុងទំព័ ររែសបុកេុម្ដ្រែល។

2018 annual reports on Government Watch and Parliamentary
Watch were produced and uploaded on the website.

៤.១. កា ឃ្លង
ំ រម្ល
ើ ោាភបា
ិ ល 4.1. Government Watch
៤.២. កា ឃ្លង
ំ រម្ល
ើ សភា 4.2. Parliamentary Watch

៤.២. កា ឃ្លង
ំ រម្ល
ើ របជាធិបរតយ្យ 4.3 Democracy Watch

COMFREL produced a
2018 annual report on
Democracy,
Elections
and Reform in Cambodia.
This report was uploaded
on COMFREL Website.
In addition, there was at
least 26 Electoral digest
news released by mail
release to its partners.
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កម្មវធ
ិ ទ
ី ី ៥៖ កា អភវិ ឌឍន៍សម្តថភាព នង
ិ សាថប័ន Program 5: Organizational Capacity Development Program

កា របជុំរបចាំដេ ៦ ែង កា របជុំរបចាំសបាតរ៍ បស់ដផ្សោកនីម្យ្
ួ ៗ និង
កា របជុំគ្ណកមាមធកា
ិ របតប
ិ តតរិ បរចាំសបាតរ៍

របជុំរកុម្របក
ឹ ា

នាយ្ក ២ ែង និងកា រតួតពិនិតយពាក់កណ្ត
ត លអាណតតិ រតូវបានរធែើ
រ

ង
ើ បដី ចក ំដលកបចចុបបនោភាព
ើ រែម្

រែើម្បរី តួតពន
ិ ត
ិ យដផ្សនកា កា ្

រែម្
ើ បស
ី រម្បសរម្ួលកា ្

នង
ិ យ្ុទធសា្សត នង
ិ រែើម្បវា
ី យ្តម្ម្ល

សម្ទ
ិ ធិផ្សលម្នកា អនុវតតគ្ររមាង។
6 monthly meetings, weekly meetings of each unit and weekly
management team meetings (Excom), two board of director’s
meetings, and a mid-term review were conducted to share
updates, coordinate work, set a plan, review the work plan and
strategy, and to assess achievements of project implementation.

