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សេចក្តេ
ី សខេប
Executive Summary

ក្ោុខនោ2ំ 020 ននការអនុវេតគសប្ោខរបេ់ខ្ួ ន
ល ខ្ុម្ណស្តវែល នប្បឈម្ម្ុខ្នឹខស្ថថន
ភាពលំ ក្សផ្េខៗោោរួម្ោន ការោក្់េោាធខាខនសោ យ្ និខការរក្រាល
ី

ំ ឺ Covid-19 ។ សោយ្ស្ថរជំខឺសនោះ េក្ម្មភាពម្ួយ្ចំនន
ោលននជខ
ួ រួម្ទំខក្ិចច
ពិភាក្ាសៅតាម្សខ្េត

នខ
ិ ការអសខេេការចុោះស្មោះស ោះសនោេប្េូវ នពនាសរៀប

ចំ។ សទោះោ៉ាខណាក្៏សោយ្ ខ្ុម្ណស្តវែល បុគគលក្
ិ ខ្ុម្ណស្តវែល េោជិក្គណៈក្ោម
ធិការនាយ្ក្ នខ
ិ អខគការេោជិក្ប្គប់ជាន់ថ្នោក្់

នសធែីការប្បក្បសោយ្ភាពបេ់

ណបនសដីម្បេ
ី សប្ម្ច ននូវការរ ំពឹខទុក្ប្េបតាម្ គសប្ោខណផ្នការប្បចំនោ ំ សវយ្
ី
ទទួល នេម្ិទធិផ្លេំខាន់ៗជាសប្ចីនដូច នសប្ោខទុក្។

During the project implementation in 2020, COMFREL faced
different difficult situations, including political pressure, and the
Covid-19 epidemic. Due to the Covid-19, some activities, including
debates in the provinces and monitoring the voter registration were
rescheduled. However, COMFREL, its staff members, its board
members, and member organizations at all levels worked flexibly to
achieve its expectation based on the project plan and achieved
multiple significant achievements as planned.

ក្ម្មវ ិធ១
ី . ការអប់រ ំលទធប្ិ បជាធប
ិ សេយ្យ នខ
ិ ការស ោះសនោេ
Program 1. Education for Democracy and Elections Program

ក្ោុខនោ ំ ២០២០ ខ្ុម្ណស្តវែល នសរៀបចំក្ច
ិ ចពភា
ិ ក្ាអំពី ការស ោះសនោេ នខ
ិ
ប្បជាធប
ំ ខ់នោខ
ំ សេៀម្រាប ក្ំពខ់ចម្
ិ សេយ្យ ចំនួន៦ រួម្ោន សៅសខ្េតក្ព
បនាាយ្ោនជ័យ្

ំ ខ នខ
េ់ដប
ត ល។ ក្ច
ច ភា
ិ សខ្េតក្ណា
ិ ព
ិ ក្ាទំខសនោះ

នផ្ត

ល់ឱកាេដល់អោក្ចូលរួម្ណេែខយ្ល់អព
ំ សី ោលការណ៍ប្បជាធប
ិ សេយ្យ នខ
ិ ការ
ស ោះសនោេពេ
ិ ប្ ក្ដ

ផ្តល់អនុស្ថេន៍ទក្់ទខនខ
ិ ការស ោះសនោេពេ
ិ ប្ ក្ដ

សដីម្បោ
ី ក្់ជូនរោាភិ ល គណបក្េនសោ យ្ អខគការេខគម្េុវី ិល នខ
ិ អោក្
ពាក្់ព័នដ
ធ នទសទៀេ។ ក្ច
ិ ចពភា
ិ ក្ាទំខសនោះ ោនការចូលរួម្ចំនួន២៤៨ នាក្់

(ប្េី ៥៤,៨៣%) ណដលពួក្សគជានេ
ត ញក្េក្
ិ េេ
ិ ស្ថក្លវ ិទាល័យ្ បណា
ិ រ
នខ
ួ ១៣នាក្់ ណដល ន
ិ ប្បជាជនេវគម្ន៍ នខ
ិ ោនការចូលរួម្ពីវាគមន
ិ ចំនន
ណចក្រ ំណលក្អំពប្ី បជាធប
ិ សេយ្យសៅក្ម្ាុជា

នខ
ិ ការស ោះសនោេ។

អោក្ចូលរួម្

ទទួល នចំសណោះដឹខអំពេ
ី ទ
ិ ប្ធិ បជាពលរដា សោលការណ៍ប្បជាធប
ិ សេយ្យ ការ

យ្ល់ដខ
តិ ម្៌ នេ
ឹ អំពយ្
ី នតការននការស ោះសនោេសោយ្សេរន
ី ខ
ិ យ្ុេធ
ី រិ ដា នខ
ិ ការ
សផ្ារអំណាចសោយ្េនតិវ ិធី។ ោនអនុស្ថេន៍ម្ួយ្ចំនួន ទក្់ទខនឹខការស ោះ

were to give a chance to participants to learn about the principles
of democracy and genuine elections, provide recommendations
regarding genuine elections to submit to the government, political
parties, CSOs, and other relevant stakeholders. It was attended by
248 participants (54.83% female) from university students, CSOs,
its network, farmers and community people and 13 speakers
shared about democracy in Cambodia and elections. Participants
gained knowledge about civic rights, democratic principles,
understanding of the mechanisms of free and fair elections, the
rule of law, and the peaceful transfer of power. There were some
recommendations regarding elections collected from the
participants. This debate was taken as a video to serve for the VOC
radio program.
ក្ម្មវ ិធវី ិទយុ សៅណេបនតចក្់ផ្ាយ្ដូចការសប្ោខទុក្ សបីសទោះបជា
ី បុគគលក្
ិ ខ្ុម្
ំខឺ Covidណស្តវែលេប្ម្ូវឱយសធែកា
ី រសៅផ្ាោះក្ោុខអំឡុខសពលននការរក្រាលោលននជ
ី

ក្ិចចពភា
ិ ក្ាជណជក្សដញសោលសនោះប្េូវ

19 ក្៏សោយ្។ ោ៉ាខសោចណាេ់ ក្ម្មវ ិធីចន
ំ ួន ៣៦៥ ដខ (២២៥ ផ្ាយ្

In 2020, COMFREL conducted 6 debates on “Principles of
Democracy and genuine elections” in 6 provinces, including
Kampong Chhang, Siem Reap, Kampong Cham, Banteay
Meanchey, Battambang, and Kandal province. These debates

សោយ្ោន វាគមន
ិ ចូលរួម្េរុបចំនួន ៤៩៩ នាក្់ (ប្េី ២៣%)។ ក្ោុខការ

សនោេណដលប្បម្ូល នពីអក្
ោ ចូលរួម្។

នថេជាវ ីសដអូសដីម្បច
ី ក្់ផ្ាយ្ក្ោុខក្ម្មវ ិធីវ ិទយុ VOCផ្ខណដរ ។

ផ្ទាល់ នខ
ិ ១៤០ ចក្់សឡខ
ី វ ិញ) ននក្ម្មវ ិធីវ ិទយុ VOC ប្េូវ នសរៀបចំសឡខ
ី
ផ្ាយ្ ោនអោក្សៅចូលក្ម្មវ ិធវី ិទយុចំនួន ៣១៥ នាក្់ (ប្េី ២២%)

ន

បសចច ញម្េិសោបល់ សេោេ
ី ុំ និខេួរេំណួរសៅកាន់វាគមន
ិ សោយ្ផ្ទាល់។ ក្ម្មវ ិធី
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េំសឡខេខគម្េុីវ ិលរបេ់ខ្ុម្ណស្តវែល

ក្៏

នចូលរួម្ចំណណក្ក្ោុខការផ្ទលេ់បូ រត

សនោះណដរ សោយ្ោនបញ្ហាចប្ម្ូខចប្ោេម្ួយ្ចំនួន ប្េូវ នសលីក្ម្ក្ពិភាក្ា
ជាពសិ េេបញ្ហាេំខាន់ម្យ្
ួ ណដលអនុញ្ហាេឱយោនភាពម្ន
ិ ប្ ក្ដចំសពាោះសពល
សវលាននការោក្់ប្បសទេេថេ
ិ ក្ោុខភាពអាេនោ។

Although COMFREL staff required to work at home during the
Covid-19 epidemic, the radio program kept broadcasting as
scheduled. 365 (225 live and 140 rebroadcast) sessions of “VOC”
radio programs were hosted with a total of 499 speakers (23%
female), facilitating outreach and public awareness on a multitude
of issues. Also, 315 people (22% female) still called into the
program to express opinions, make requests, and direct questions
to the speakers. COMFREL's radio program also contributed to
this change, with a number of controversial issues being raised,
particularly one that allowed uncertainty over the timing of the
state of emergency.
សប្ៅពីក្ម្មវ ិធីវ ិទយុ

ខ្ុម្ណស្តវល
ែ ោនទំព័រសវែេបុក្សដីម្បផ្
ី េពែផ្ាយ្ព័េ៌ោន

ទក្់ទខនឹខេខគម្ នសោ យ្ និខសេដាក្ិច។
ច ោ៉ាខសោចណាេ់ោនអេថបទ
ព័េ៌ោនចំនួន ៦,៥៨៩ េតព
ី ល
ី ទធិប្បជាធិបសេយ្យ ការស ោះសនោេ និខអភិ ល

ក្ិចចល អ និខសេចក្តីប្បកាេព័េ៌ោនចំនន
ួ ៨ ប្េូវ នសចញផ្ាយ្សវយ្
ី វ ីសដអូេុ

ក្តតាចំនន
ួ ១៩ រួម្ោន ៧វ ីសដអូទក្់ទខនឹខសយ្នឌ្័រ ប្េូវ នផ្លិេនិខបស្ាោះ
សលីទំព័រសវែេបុក្របេ់ខ្ួ ន។
ល

ទំព័រសវែេបុក្របេ់ខ្ុម្ណស្តវែលោនអោក្ចុច

«Like» ចំនួន ៣១,៥៩៥ ។ ោនព័េ៌ោនប្បចំេ ត វ៍ចំនន
ួ ៥២ ប្េូវ នសផ្ញី

សៅបណា
ត ញរបេ់ខ្ួ នតាម្រយ្ៈE-mail។
ល
សលីេពីសនោះ ការេាខ់ម្េតា
ិ ម្ប្បពនធ័
អីនធ័រសណេចំនួន

៧

ប្េូវ នសធែីសឡខ
ី តាម្រយ្ៈទំព័រសវែេបុក្ខ្ុម្ណស្តវែល

សដីម្បវា
ល
ី យ្េនម្លគុណភាពននក្ម្មវ ិធីវ ិទយុរបេ់ខ្ួ ន

ការសពញចិេតសលីវ ីសដអូេុក្តតា

របេ់ខ្ុម្ណស្តវែល ស្ថរៈេំខាន់ននក្ម្មវ ិធីវ ិទយុ ផ្លប្បសោជន៍ននទំព័រសវែេបុក្ខ្ុ
ម្ណប្វល។

In addition to radio programming, COMFREL has a Facebook
page to disseminate information regarding society, politics, and
economics. 6,589 articles on democracy, elections, and good
governance and 8 press statements were released, and 19 video
animation spots, including 7 from gender unit were produced and
uploaded on its Facebook page. COMFREL’s Facebook page
reached 31,595 ‘likes’. 52 electoral digest segments were released
to its network through the mailing list. Furthermore, COMFREL
also conducted a total of 7 online surveys through its page to
assess the quality of its radio program, satisfaction with
COMFREL video animation, the importance of the radio program,
useful of COMFREL Facebook page.

១.១ ពភា
ធិ ុ ខលទធ
ោ
ប្ិ បជាធប
ិ ក្ាអំពេ
ី ទ
ិ ក្
ិ សេយ្យ នខ
ិ ក្រណីយ្ក្ច
ិ ចពលរដា 1.1 Debates on Democratic Rights and Civic Duties

ក្ច
ិ ចពភា
ិ ក្ាអំពី សោលការណ៍ប្បជាធប
ិ សេយ្យ នខ
ិ ការស
សៅតាម្បណា
ត សខ្េតចំនួន៦

ោះសនោេពិេប្ ក្ដ

The debates on “Principles of

Democracy and Genuine Elections” in 6 provinces
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១.២. កម្មវធ
ិ វី ទ្យ
ិ ុ នង
ិ ការផ្សាយផ្ទាល់តាម្ហ្វេសបុក
1.2. Radio program broadcast and Live on Facebook Page

ក្ម្មវ ិធវី ិទយុរបេ់ខ្ុម្ណស្តវែលណដលោនស្មោះថ្ន«េសម្លខេខគម្េុវី ិល(VoC)» ផ្ាយ្

តាម្រយ្ៈស្ថថនយ្
ី វ៍ ិទយុFM១០៥ ជាសរៀខរាល់នថៃចប់ពសី ោ៉ាខ ៧៖៣០ ដល់ ៨៖៣០
ប្ពក្
ឹ ពនី ថៃច័នាដល់នថៃសៅរ ៍

COMFREL’s radio programme “the Voice of Civil Society (VoC)” via
FM105 Radio station, broadcasts every day from 7:30 to 8:30 am, Monday
to Saturday
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១.៣. ការអប់រ ំតាម្ប្បព័នធសងគម្ចំរុុះអំពីប្បជាធិបហ្េយយ និងការហ្
1.3. Multimedia education for democracy and elections

ុះហ្នោេ

វ ីសដអូេុក្តតា និខការេាខ់ម្េតា
ិ ម្ប្បពនធ័អីនធ័រសណេ Video Animation Spots and Online Survey

ក្ម្មវ ិធ២
ឹ សោលការណ៍ប្បជាធប
ី ៖ ការពប្ខខ
ិ សេយ្យ នខ
ិ ការស ោះសនោេសោយ្ពេ
ិ ប្ ក្ដ
Program 2: Strengthening Genuine Democratic Elections Program
ោ៉ាខសោចណាេ់ោនការប្បជុំចំនួន ៩សលីក្ ប្េូវ នសរៀបចំសឡខ
សដីម្បី
ី
ជណជក្ និខពភា
ិ ក្ាសលីសេចក្តីប្ពាខចាប់អខគការ េោគម្ និខការរក្ស ញ
ី
សលីរ យ្ការណ៍បចជ ីស ោះសនោេេវនក្ម្មនោ ំ ២០១៩ ជាម្ួយ្អោក្ពាក្់ព័នេ
ធ ំ

ខាន់ៗ រួម្ោន អោក្វ ិភាគឯក្រាជយ ប្ក្ុម្បសចចក្សទេខាខចាប់ គ.ជ.ប និខប្ក្ុម្
អខគការេខគម្េុីវ ិល។

ខ្ុម្ណស្តវែល

នបនតជប
ួ ជាម្ួយ្ប្ក្ុម្បសចចក្សទេរបេ់

ខ្លួន និខអខគការេខគម្េុីវ ិលដនទសទៀេ សដីម្បប្ី បម្ូលអនុស្ថេន៍ នខ
ិ សដីម្បសី ធែី
ឱយប្បសេីរសឡខ
ី នូវចាប់អខគការម្ិនណម្នរោាភិ លណដលជាចាប់ចប្ម្ូខចប្ោ

ំ ុ ខចំ
េ់។ បនាាប់ពីការប្បជុក្
ោ សណាម្ប្ក្ុម្អខគការេខគម្េុីវ ិល ចំណុចេំខាន់ៗ
ចំនួន ២ ប្េូវ នប្ពម្សប្ពៀខោោសដីម្បសី លីក្ជណជក្ជាម្ួយ្ប្ក្េួខម្ោនផ្ា៖ ទ១
ី

៖ ការពិភាក្ាលម្អិេអំពីណផ្នទីប្ាញផ្លូវ និខោក្់ជូនប្ក្េួខម្ោនផ្ាសដីម្បី
បញ្ហជក្់ពីសពលសវលាក្ោុខការសធែវី ិសស្ថធនក្ម្មចាប់
ពិភាក្ាជាម្ួយ្ណេប្ក្ុម្ការ្រណដល
ស្ថេន៍ចំនួន

៦

និខទ២
ី ៖

នផ្តល់អនុស្ថេន៍ណេប៉ាុសណាណោះ។

អនុ

ទក្់ទខនឹខការអនុវេតរបេ់ប្ក្េួខម្ោនផ្ាប្េូវ នសេោី

សោយ្ប្ក្ុម្បសចចក្សទេសៅឱយប្ក្េួខម្ោនផ្ាក្ុ ខក្
ោ ិចចប្បជុំសនោះ។
ម្ិន

សេោឲ្
ី យប្ក្េួខ

នប្ាញលទធផ្លជាលខ្
ិ ិេផ្លូវការក្៏សោយ្

សទោះបីជាវា

ក្៏ប្ក្េួខម្ោនផ្ា

ន

ស្ថែគម្ន៍ោ៉ាខក្ក្់សៅតចំសពាោះអនុស្ថេន៍របេ់អខគការេខគម្េុវី ិល សវយ្
ី សៅ
ក្ោុខការអនុវេតរបេ់ប្ក្េួខម្ោនផ្ា

នប្ាញនូវការផ្ទលេ់បូ រជាវ
ត
ិជជោន

ទក្់ទខនខ
ឹ ការចុោះស្មោះអខគការ នខ
ិ ការរ ំខានរបេ់អាជាញធរម្ូលោាន។

9 meetings were conducted to talk and discuss the LANGOs and
findings on the audit voter list report 2019with key stakeholders
including independent analysts, technical group, NEC, CSOs.
COMFREL continued to meet with its technical team and other
CSOs to collect the recommendations to improve LANGOs as a
controversial law. After meetings among CSOs groups, two key
points were agreed together to raise to the MoI: 1) detailed
discussion of the road map and submitted to the MoI to clarify the
time to amend the law and 2) ask the Ministry to discuss only
among the working groups that have already made the
recommendations. 6 recommendations regarding the MoI’s
implementation were also proposed by this technical team to the
MoI in the meeting. Although it did not show any results as a
formal letter, the MoI warmly welcomed the CSOs’
recommendations, and in the practice of the MoI, it showed any
positive changes regarding organizational registration and local
authorities’ interruption.
េិកាេស្ថលាចំនួនពីរ

ណដលប្េូវ

នសរៀបចំសឡខ
ី ទក្់ទខនឹខការសធែប
ី ចចុបបនោ

ភាពននសេចក្តីប្ពាខចាប់េព
តី ី េិទធិទទួលព័េ៌ោន នខ
ិ សេោេ
ី ុំសធែីវ ិសស្ថធនក្ម្ម

សលីបញ្ហាប្បឈម្ និខអនុស្ថេន៍របេ់អខគការេខគម្េុវី ិល េតីពីការអនុវេត

ចាប់អខគការេោគម្។ េកា
ិ េ ស្ថលាទំខសនោះប្េូវ នចូលរួម្សោយ្ អខគការ
េខគម្េុីវ ិល អោក្ពិសប្ោោះសោបល់ នខ
ិ អោក្ឯក្សទេខាខចាប់ និខអោក្ពាក្់ព័នធ

េំខាន់ៗ សដីម្បសី ធែីឱយប្បសេីរសឡខ
ួ រួម្ោន ោប្តា៣ ោប្តា
ី នូវោប្តាម្ួយ្ចំនន
១៩ ោប្តា២៩ននេទ
ធិ ទួល នព័េ៌ោន។ សេចក្តប្ី ពាខចាប់សនោះនខ
ិ ទ
ឹ ប្េូវអនុ
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វេតបនាាប់ពី នោក្់ជូនរដាេភា និខប្ពទ
ឹ ធេភាសដីម្បេ
ី សប្ម្ច។ អខគការេខគម្
េុីវ ិល

នជំរុញស្ថជាថមម្
ី តខសទៀេដល់ប្ក្ុម្ការ្ររាជរោាភិ ល ណដលដឹក្នាំ

សោយ្ប្ក្េួខម្ោនផ្ាដូចខាខសប្កាម្ៈ ១)សធែីវ ិសស្ថធនក្ម្មោប្តាចំនួន ១៤ នន
ចាប់អខគការ េោគម្ ណដលប្េូវ នសេោី និខយ្ក្ចិេតទុក្ោក្់សោយ្ប្ក្ុម្អខគ
ការេខគម្េុីវ ិល។ ោប្តាទំខសនោះរួម្ោន ោប្តា១ ោប្តា៧ ោប្តា៨ ោប្តា៩

ោប្តា១០ ោប្តា១១ ោប្តា២០ ោប្តា២៤ ោប្តា២៥ ោប្តា២៦ ោប្តា
៣០ ោប្តា៣១ ោប្តា៣២ និខោប្តា៣៥ ។ ២)សដីម្បព
ី សនលឿនដំសណីរការ
ជាម្ួយ្ណផ្នទីប្ាញផ្លូវចាេ់លាេ់ ្នដល់ការបចច ប់សេចក្តីប្ពាខចាប់
េតីពីវ ិសស្ថធនក្ម្មចាប់អខគការ េោគម្។ ៣)ផ្តល់ឱកាេដល់អខគការេខគម្
េុីវ ិលក្ោុខការេិក្ាបណនថម្សទៀេសលីខ្លឹម្ស្ថរ

ណដលប្េូវប្ពាខសៅក្ោុខសេចក្តី

ប្ពាខចាប់េព
តី ី វ ិសស្ថធនក្ម្ម។ ៤)បនតក្ិចេ
ច វប្បេិបេតកា
ិ រ និខពភា
ិ ក្ាោោ
សលីោេិកាននសេចក្តីប្ពាខចាប់វ ិសស្ថធនក្ម្មជាម្ួយ្អខគការេខគម្េុីវ ិលជាជំ
ោនៗ រវូេដល់សេចក្តប្ី ពាខចាប់ប្េូវ នអនុម្័េសឡខ
ី ។

There were two workshops conducted related to the update of the
draft access to information law and proposed amendments to
LANGOs CSOs’ challenges and recommendations on LANGOs
enforcement. These were attended by the CSOs, a legal consultant
and legal specialist, and key stakeholders. This was to improve
some articles including article 3, article 19, article 29 of access to
information law. This draft law will be enforced after submitted
to the National Assembly and the Senate for decision. CSOs once
again strongly urged the Royal Government working group led by
the MoI as the following: 1) to amend the 14 articles of LANGO
which are proposed and concerned by CSOs groups. They
included Article 1, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10,
Article 11, Article 20, Article 24, Article 25, Article 26, Article
30, Article 31, Article 32, and Article 35. 2)to speed up the process

with a clear roadmap to finish the draft amendment law to
LANGO as soon as possible. 3)to provide CSOs an opportunity to
further study the content to be drafted in the draft amendments law
and 4) to continue to cooperate and inclusively discuss the
transparent content of the draft amendment law with CSOs in
further steps till the draft law is adopted by the legislations.
ការរក្ស ញ
ំ ០១៩ ប្ក្ុម្ការ្រ
ី សលីរ យ្ការណ៍បចជ ីស ោះសនោេេវនក្ម្មនោ២

ំ ម្ួយ្ប្ក្ុម្ការ្របសចចក្សទេ គ.
បសចចក្សទេរបេ់ខ្ុម្ណស្តវែលក្៏ោនការប្បជុជា
ជ.ប ផ្ខណដរ សដីម្បប
ី ្ាញរ យ្ការណ៍រក្ស ញ
ី របេ់ខ្ុម្ណស្តវែលេតព
ី ី េវន
ក្ម្មបចជ ីស្មោះអោក្ស ោះសនោេ។ ជាលទធផ្ល គ.ជ.ប

នទទួលស្ថគល់ការរក្

ស ញ
នយ្ល់ប្ពម្ពន
ី ទំខសនោះ សវយ្
ី
ិ េ
ិ យសឡខ
ី វ ិញ។ េំណាខ គ.ជ.ប
បណនថម្ថ្ន

ន

េប្ម្ូវការបសចចក្សទេេប្ោប់ការចុោះស្មោះជនអសនាតប្បសវេន៍ប្េូវ

នសធែសី ឡខ
ី ប៉ាុណនត គ.ជ.ប រខ់ចណំ េការអនុញ្ហាេប៉ាុសណាណោះ។ គ.ជ.ប

បតូរនេ
ោ
លេថេ
ី វិ ិធក្
ី ុ ខការប្បម្ូ
ិ ិ ៉ា ន់ស្ថមនសៅក្ោុខភូម្ិ
នខ
ត គរ លជាអោក្េវការ។
ិ សម្ប៉ាុេិ៍ន

នផ្ទលេ់

ុ/ំ េ្េេ់ ណដលោនសម្ភូម្ិ

For findings of audit voter list report 2019, COMFREL technical
team also had a meeting with the NEC technical team to present
COMFREL's findings report on the audit voter list. As a result,
the NEC acknowledged these findings and agreed to review them.
The NEC representative added that technical requirements for
migrant registration had been made, but the NEC was only waiting
for permission. The NEC changed the procedure for collecting
estimated statistics in villages, communes, Sangkat, with village
chiefs and the chief of police post as collaborators.
េប្ោប់ចាប់េព
តី ី គណបក្េនសោ យ្ បុគគលក្
ិ ខ្ុម្ណស្តវែល

នបចច ប់ការ

សរៀបចំចខប្ក្ខនេ
ី វិ ិធី នខ
ិ ណផ្នការេក្ម្មភាពេប្ោប់ការេក្
ិ ាសលកា
ី រសេោេ
ី ុំ
សធែវី ិសស្ថធនក្ម្មចាប់។ បុគល
គ ក្
ិ ខ្ុម្ណស្តវែលក្៏

នប្បម្ូល នខ
ិ េក្
ិ ាព័េ៌ោនពី

អោក្ពាក្់ព័នធ
សោ យ្។

ណដល នផ្តល់អនុស្ថេន៍ទក្់ទខនខ
ឹ ចាប់េតីពី

គណបក្េន

For the law on political parties, COMFREL staff completed the
preparation of procedures, action plans for the study on the
proposed amendment of the law. COMFREL staff collected and
studied information from stakeholders who have made
recommendations regarding the law on political parties.
ការប្បជុំជាម្ួយ្សលខាធកា
ំ ួន ១០នាក្់ (ប្េ៤
ិ រោានសខ្េតចន
ី នាក្់) ប្េូវ ន
សរៀបចំសឡខ
ំ ០២១
ី សៅសខ្េតសេៀម្រាប សដីម្បេ
ី ប្ម្ខ់ទេ
ិ សៅណផ្នការការ្រនោ២

របេ់ខ្ុម្ណស្តវែល នខ
ិ សដីម្បព
ី ភា
ិ ក្ាអំពប
ី ញ្ហាប្បឈម្ នខ
ិ សម្សរៀន ណដលទទួល

ំ ណា
ម្ួយ្ចំនន
ួ ណដលអាចសធែីសៅ នសដីម្បប្ី បម្ូលផ្តុប
ត ញឱយោនប្បេទ
ិ ធភាព។

A meeting with 10 provincial secretariats (4female) was organized
at Siem Reap province to orient the 2021 work plan COMFREL,
and to discuss challenges and lessons learned over mobilizing
network for joining sodality activities for electoral support. The
meeting produced the result as follows: the challenges for
COMFREL to mobilize its networks and participants in the
meeting also share that in the past COMFREL was successful in
mobilizing its networks through CSOs members, Communities,
and teachers of public schools. Following the discussions, there
are some possible solutions to effectively mobilize the network.

នពកា
ត ញេប្ោប់ការចូលរួម្េក្ម្មភាពអសខេេការស ោះសនោេ។
ី រសក្ៀរគបណា

ក្ច
ី លទធផ្លដូចខាខសប្កាម្៖ បញ្ហាប្បឈម្េប្ោប់ខ្ុម្ណស្តវែល
ិ ចប្បជុំ នបសខេេ
ំ ណា
ក្ោុខការប្បម្ូលផ្តុប
ត ញរបេ់ខ្ួ ន
ល

រ ំណលក្ផ្ខណដរថ្នកាលពសី ពលក្នលខម្ក្

ំ ៏
នខ
ិ អោក្ចូលរួម្ក្ោុខអខគប្បជុក្
ខ្ុម្ណស្តវែលទទួល

នណចក្

នសជាគជ័យ្ក្ោុខ

ការប្បម្ូលផ្តុំបណា
ត ញរបេ់ខ្ួ នតាម្រយ្ៈេោជិ
ល
ក្េវគម្ន៍ អខគការេខគម្េុី

វ ិល នខ
ិ ប្គូបសប្ខៀនននស្ថលារដា។ បនាាប់ពកា
ី រពភា
ិ ក្ា ោនដំសណាោះប្ស្ថយ្
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២.១. ការប្េួេពន
ិ េ
ិ យប្កបខ័ណ្ឌចាប់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងការហ្ធេរើ

យការណ្៍

2.1 Constitutional and legal framework review and report

ខុមហ្វ្រែល និងមជ្ឈមណ្ឌល ភីឌីភី រួមជាមួយអងគការសងគមសុវី ិលផ្្េងផ ៀត បានផរៀបចំសិកាសា
ខ្ លាពិផ្រោះផោបល់ថ្ន្ក់
ជាតិសតីពីសំផណ្ើអនុសាសន៍ ហ្វែលមានអងគការសងគមសុីវិលចូលរួមចំនួន ៨៦នាក់ មកពី ៧៥សាថ្ប័ ។

COMFREL in cooperation with PDP Center and other CSOs organized a national consultation
workshop on Proposed Amendment to LANGOs, which was attended by 86 civil society
organizations from 75 institutions.

ក្ច
តី អ
ិ ចប្បជុំសៅប្ក្េួខម្ោនផ្ាទក្់ទខនខ
ឹ ចាប់េព
ី ខគការម្ិនណម្នរោាភិ ល នខ
ិ េោគម្
A meeting with the Ministry of Interior related to law on non-governmental organizations and assoication
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២.២. កច
ច នានារវាងប្រប់ភារី នង
ា ញហ្ដ្ម្
ើ បគ
ិ ស
ិ ការចងបណ្ត
ី ប្ំ ទ្ការហ្
2.2 Interparty dialogue/Sodality electoral support

ុះហ្នោេ

កិចច្បជុំ និងការបណ្្ោះត បណ្តល
្ ជាមួយផលខាផខតតតាម្បព័នអ
ធ នឡាញ Meeting and training with provincial secretaries through online

២.២. ការអហ្ងេេការហ្

ុះហ្នោេ 2.3 Electoral Monitoring

សកមមភាពរបស់បុគ្គិលខុមហ្វ្រែលចុោះបណ្្តោះបណ្ត្លអនកសផងេតការណ្៍ផបាោះផ្ន្ត ការព្ាយអនកសផងេតការណ្៍ និងសផងេតការណ្៍ផពលចុោះផ

្ោះផបាោះផ្ន្ត

Activities of COMFREL staff to train, to deploy and monitor the voter registration
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កម្មវិធីទី ៣. ការផ្តល់សិទធិអំណាចដល់ស្តសតីកនុងវិស័យនយោបាយ 3. Women’s Empowerment in Politics Program

នេិក្ាចាប់េតីពី ការស ោះ

ព័នធេំខាន់ៗរួម្ោន អខគការេខគម្េុីវ ិល ោចេ់ជំនយ្
ួ ប្ក្េួខក្ិចកា
ច រនារ ី គ.ជ

ប្បឹក្ា ុ ំ េ្េេ់ និខ នណចក្រ ំណលក្ការរក្ស ញ
ល
វ ិធី
ី របេ់ខ្ួ នតាម្រយ្ៈក្ម្ម

រដាម្ស្តនតី ប្ក្េួខម្ោនផ្ា សខ្េតសោលសៅ សៅេ្េេ់វ ិលវខ់ សៅេ្េេ់ទឹក្លអក្់

ណផ្ោក្អប់រ ំ និខសយ្នឌ្័ររបេ់អខគការខ្ុម្ណស្តវែល

សនោេសប្ជីេតាំខេំណាខរាស្តេត និខចាប់េតីពី ការស ោះសនោេសប្ជីេសរេប្ក្ុ
ម្
ី

វ ិទយុ/អនឡាញ និខសៅក្ោុខប្ពេ
ឹ តិការណ៍ ឬសវទិកាស្ថធារណៈនានា។ ណផ្ោក្សនោះ

នផ្តល់នូវអនុស្ថេន៍តាម្រយ្ៈការប្បជុំផ្ទាល់ជាម្ួយ្ប្ក្េួខក្ិចចការនារ ី (ក្ិចច

ប្បជុំពិសប្ោោះសោបល់ នខ
ិ េកា
ិ េ ស្ថលាពិសប្ោោះសោបល់) និខតាម្រយ្ៈអុីណម្៉ា
ល។

The Education and Gender unit studied LEMNA and LEMCC and
shared its findings through the radio programme and in events or
public forum. This unit provides the recommendation through
direct meetings with the MoWA (Consultation meeting and
worshop) and e-mail.
រ យ្ការណ៍ប្បចំនោេ
ំ តីពី ការឃ្លសំ ម្ីលសយ្នឌ្័រណផ្ោក្នសោ យ្៖ “េភា នខ
ិ
េំណាខរាស្តេតស្តេតី នខ
ិ ការផ្តល់អំណាចសអាយ្ស្តេតីប្ក្ុម្ប្បឹក្ា ុ ំ េ្េេ់ ក្ោុខការ

បំសពញភាក្ច
ិ ចសៅថ្នោក្់ម្ូលោាន» ប្េូវ នផ្លេ
ិ ជាអេថបទ និខបស្ាោះសលីសគ
វទំព័ររបេ់ខ្ួ ន
ល នខ
ិ ទំព័រសវែេបុក្របេ់ខ្ុម្ណស្តវែល នខ
ិ ទំព័រសវែេបុក្របេ់
ណផ្ោក្អប់រ ំ និខសយ្នឌ្័រគឺ “ស្តេក្
តី ុ ខវ
ោ ិេ័យ្នសោ យ្” ។ អនុស្ថេន៍េំខាន់ៗ

ចំនួន ៨ ប្េូវ នផ្លេ
ំ ០១៩។ ទនាឹម្នឹខសនោះ
ិ សៅក្ោុខរ យ្ការណ៍ប្បចំនោ២
រ

យ្ការណ៍េសខេបប្េូវ

នសចញផ្ាយ្តាម្ប្បព័នផ្
ធ េពែផ្ាយ្ទំខអេ់។

រ

យ្ការណ៍ប្បចំនោច
ំ ន
ំ ួន ១០០ ចាប់ប្េូវ នស

ោះពុម្ា នខ
ិ សផ្ញីរសៅអោក្ពាក្់

.ប គណៈក្ោមធិការជាេិសដីម្បប្ី បជាធិបសេយ្យថ្នោក្់សប្កាម្ជាេិ ទីេតីការគណៈ
និខសម្ ុេ
ំ ំបូរោេ ។

An annual report on Political Gender Watch, “Assembly and
Female Members of Parliament and Empowerment of Female
Commune/Sangkat Councilors in their performance at the Local
Level,” was produced as a soft and uploaded on its Website and
COMFREL’s Facebook page and the unit’s Facebook page
namely “Women in Politics”. 8 key points of Recommendation
were produced in the annual report. Meanwhile, a brief report was
released to all media outlets. 100 copies of the annual report were
printed and sent to key stakeholders including CSOs, Donors,
MoWA, NEC, NCDD, Office of the Council of Ministers,
Ministry of the interior, target provinces of education and gender
unit, Chief of Sangkat Vilvong, Chief of Sangkat Tek Laak and
Chief of Sombour Meas Commune.
ក្ម្មវ ិធវី ិទយុ/អនឡាញ«ស្តេតអា
ី ចសធែី

ន» ចំនួន ៥១ ដខ (ការផ្ាយ្បនតផ្ទាល់

ចំនួន ៣៦ នខ
ិ ការផ្ាយ្សឡខ
ី វ ិញ ១៦ ដខ) ប្េូវ នសរៀបចំសឡខ
ី សៅវ ិទយុសអ
វែអម្
ឹ ១០៥ នខ
ិ តាម្អុន
ិ ធរឺ ណណេសោយ្េវការជាម្ួយ្អខគការអាដវុក្,

អខគការGADC, អខគការSILAKA, អខគការCIPO, អខគការCDPO, អខគការCCHR
អខគការកាលោន នខ
ួ ៦៩ នាក្់ (ប្េី ៨២%)
ិ NGO-CEDAW ។ វាគមន
ិ ចំនន
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និខ ៦១ នាក្់ (ប្េី ២៦% សោយ្វាគមិនស្តេតខ្
ី លោះ ចូលរួម្ក្ោុខក្ម្មវ ិធីពី ២ដខ សៅ
៦ដខ)

ណដលជាអោក្ទូរេ័ពច
ា ូលក្ោុខក្ម្មវ ិធីសវយ្
ា ូល
ី ប្បិយ្ម្ិេស្តត េតីខ្លោះទូរេ័ពច

ក្ោុខក្ម្មវ ិធីសប្ចីនដខ ។

The “Women Can Do it” online/radio broadcasted 51 sessions (36
live and 16 rebroadcasts) were hosted on FM 105 and
COMFREL’s online in cooperation with ADHOC, GADC,
SILAKA, CIPO, CDPO, CCHR, Khlahan, and NGOCEDAW…etc. 69 speakers (82% female and some of them have
attended the program from 2 times to 6 times). 61 (26% female)
and some female callers were engaged with the program many
times.
វ ីសដអូេុក្តតា ចំនន
ួ ៧ ប្េូវ នផ្លិេ នខ
ិ ចក្់ផ្ាយ្ជាស្ថធារណៈតាម្រយ្ៈ

វ ិទយុ/អនឡាញក្ម្មវ ិធីWCDI តាម្អុិនធ័រសណេ និខទំព័រសវែេបុក្។ ក្ម្មវ ិធី
ទំខសនោះ នសេោឱ
តី ី
ី យោនការសធែវី ិសស្ថធនក្ម្មចាប់េព

ការស ោះសនោេសប្ជីេ

តាំខេំណាខរាស្តេត និខចាប់េតីពី ការស ោះសនោេសប្ជីសរេប្ក្ុ
ម្ប្បឹក្ា
ី
សដីម្បប
ី សខេីនេម្ភាពសយ្នឌ្័រ

ុ ំ េ្េេ់

និខការចូលរួម្របេ់ស្តេតីសៅក្ោុខវ ិេ័យ្

នសោ យ្ និខក្ោុខថ្នោក្់េសប្ម្ចចិេត ។ វ ីសដអូេុក្តតាទំខសនោះ ទទួល

នការ

ចូលសម្ល
ួ ៥.៣០៩ ដខ អោក្ចុច «Like» ចំនួន ៣០០ ការណចក្រ ំណលក្
ី ចំនន
បនតចំនន
ួ ៥០ និខម្េិសោបល់ចំនួន ១៥ ។

7 video/audio animation spots were produced and
broadcasted/disseminated to the public through radio/online
WCDI program and Facebook Page. It was proposing an
amendment to LEMNA and LEMCC articles to increase gender
equality and women’s participation in politics and decisionmaking positions. These animation spots received 5,309 views,
300 likes, 50 shares, and 15 comments.
សលីេពីសនោះសទៀេ ណផ្ោក្អប់រ ំ នខ
ួ េតីពី «
ិ សយ្នឌ្័រ នសធែកា
ី រេក្
ិ ាេាខ់ម្េិម្យ្
ការចូលរួម្របេ់េក្ម្មជននសោ យ្ស្តេតីក្ុ ខវ
ោ ិេ័យ្នសោ យ្សៅក្ម្ាុជា»
សៅសខ្េតក្ំពខ់នោខ
ំ សខ្េត េ់ដំបខ និខទីប្ក្ុខភោំសពញ។ រ យ្ការណ៍សនោះនឹខ
ប្េូវ នបចច ប់សៅសដីម្នោ២
ំ ០២១ ។

Moreover, this unit conducted one survey on “women's political
activists' participation in politics in Cambodia” in 2 provinces and
1 capital city; Kampong Chhnang province and Battambong
province, and Phnom Penh city. The survey report will be finished
by early 2021.

៣.១ ការហ្ធេយ
ធ ការ និងបញ្ចុ ុះបញ្ចូ លហ្ដ្ម្
ើ បទា
ើ ុទ្នា
ី ម្ទារហ្ោយមានសម្ភាពហ្យនឌ័រ
3.1. Advocacy and Lobbying Campaign to Demand Gender Equality

សកម្មភាពផ្ផ្សោកអប់រ ំ នង
័ ធ
ើ បជ
ិ ហ្យនឌ័រកោុងចូលរួម្ប្ពឹេកា
ិា រណ្៍សំ ខាន់ៗហ្ដ្ម្
ី ផ្ជក នង
ិ ពហ្ិ ប្គុះហ្ោបល់ហ្លើបញ្ហាស្តសាី នង
ិ ហ្យនឌ័រជាម្ួយភារពា
ី ក់ពន
Activities of Education and Gender unit attending in important events to talk and discuss about the women’s issue and gender’s issue with key stakeholders
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៣.២. ការឃ្លហ្ំ ម្ល
ើ ហ្យនឌ័រផ្ផ្សោកនហ្ោ

យ 3.2. Political Gender Watch

រ

យការណ្៍ប្បចំនោស
ំ ីព
ា ី

ឃ្លហ្ំ ម្ល
ើ ហ្យនឌ័រផ្ផ្សោកនហ្ោ

ការ
យ

“សភា និងេំណ្តងរាស្តសាស្តសាី និង
ការផ្សាល់អំណ្តចហ្ោយស្តសាីប្កុម្

ប្បក
ឹ ាឃុំ សង្កេេ់ កោុងការបំហ្ពញ
ភារកច
ិ ចហ្ៅថ្នោក់ម្ូលដ្ឋឋនប្េូវ
ផ្សលិេ

នង
ិ ផ្សសពេ

ន

ផ្សាយហ្ៅអោក

ពាក់ពន
័ ធ។

An annual Political Gender
Watch Report on “Assembly
and Female Members of
Parliament
and
Empowerment of Female
Commune/Sangkat
Councilors
in
their
performance at the local
level” was produced by
COMFREL’
staff
and
disseminated to stakeholders.

៣.៣. ការសាងម្
់ េស
ា កា
ោ ស័
ិ យនហ្ោ
ិ ីព
ី រចូលរួម្របស់ សកម្មជននហ្ោ យស្តសាីកុ ងវ
3.3 Survey on women political activist’s participation in politics

យ

ការសាងម្
់ េិសី ព
ា ី
នហ្ោ

ការចូលរួម្របស់សកម្មជន

យស្តសាីហ្ៅកោុងវស័
ិ យនហ្ោ

យហ្ៅកម្ពុជា

A survey on women political
participation in politics in Cambodia

activists’
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៣.៤ កម្មវធ
ធ សពេផ្សាយសងគម្
ិ ីវទ្យ
ិ ុ/អនឡាញ«ស្តសាីោចហ្ធេើ ន» នង
ិ ប្បព័នផ្ស
3.4. Online/ Radio call-in show ‘Women Can Do It’ broadcast and Social Media

កម្មវធ
ិ ីវទ្យ
ិ ុ/អនឡាញ «ស្តសាីោចហ្ធេើ

ន»

“Women Can Do It” Online/Radio
Programme

ផ្នែកអប់រំ និងយេនឌ័របាននលិតវីយេអូតុក្តាយេើម្បីយលើកកម្ពសស់ ម្ភាពយេនឌ័រ
Education and Gender Unit produced some video animation spots to promote
gender equality
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កម្មវិធី ៤. ការកំណែទម្ម្ង់អភិបាលកិចចម្រជាធិរយតយ្យ Program 4. Democratic Governance Reform Program

រ
ហ្

យការណ្៍ប្បចំនោ២
ំ ០១៩ សាីពីលទ្ធិប្បជាធិបហ្េយយ នង
ិ កំផ្ណ្ទ្ប្ម្ង់ការ

ុះហ្នោេហ្ៅកម្ពុជា

ដ្ំបូងននហ្វទ្ិកានហ្ោ
ឃ្លហ្ំ ម្ល
ើ រដ្ឋឋភិ

រ

យការណ្៍សាីពីការសំ ហ្រច

យរបស់រដ្ឋឋភិ

ល នង
ិ រ

លោណ្េាិទ្ី ៦ និង រ

យការណ្៍ឃ្លហ្ំ ម្ល
ើ សភា

បហ្ង្កាុះហ្លើហ្រវទ្ំពរ័ របស់ខួ ន។
ល
រ

នលទ្ធផ្សលប្បចំនោ ំ
ប្េូវ

យការណ្៍ទាំងហ្នុះក៏ប្េូវ

យការណ្៍
នផ្សលិេនង
ិ

នហ្ផ្សញហ្ើ ៅអោក

ពាក់ពន
័ ធរបស់ខួ នតាម្រយៈE-mail
ល
រួម្មាន អោកកាផ្សេកោុងប្សុក នង
ិ អនារ
ជាេិ អោកវភារឯករាជយ
អងគការសងគម្សុី វលកោ
ិ
ិ
ិ អនារជាេិ និង
ុ ងប្សុក នង
ផ្សសពេផ្សាយហ្ដ្ឋយប្បព័នធផ្សសពេផ្សាយតាម្រយៈអេថបទ្ព័េមា
៌ ន
ពិភាកា។

ន

និងកិចច

2019 annual reports on Democracy and election reform in
Cambodia, on the first year fulfillment of the political platform of
the sixth mandate government, government watch, and
parliamentary watch were produced and uploaded on the website.
These reports were also sent to its stakeholders through the
mailing list including domestic and international journalists,
independent analysis, domestic and international CSOs, and
Embassy and were also covered by media outlets through articles
papers and discussions.

នហ្រៀបចំហ្វទ្ិកាចំនួន ៦ហ្ៅបណ្ត
ា ហ្ខេានានា រួម្មាន៖ ហ្ខេាបនាាយមាន

ជ័យ នប្ពផ្វង ហ្សៀម្រាប កំពង់នោង
ំ កំពេ និងហ្ខេាប្កហ្ចុះ។ ហ្វទ្ិកាទាំងហ្នុះ

មានេំណ្តងប្កុម្ប្បឹកាឃុច
ំ ន
ំ ួន ២ នាក់ និងអោកចូលរួម្ ប្បមាណ្ ៣០ នាក់
កោុងម្ួយកម្មវធ
ិ ។
ី អោកចូលរួម្ នង
ិ េំណ្តងឃុំមានការពភា
ិ កាគោប្បកបហ្ដ្ឋយ
ភាពសោិទ្ធស្នោល អំពដ្
ី ហ្ំ ណ្ើរការននការអភវិ ឌឍន៍ នង
ិ ការអនុវេាអភិ លកច
ិ ចលអ
ហ្ៅកោុងសវរម្ន៍របស់ពួកហ្រ។
បផ្នថម្អំពអ
ី ភិ

លកច
អ
ិ ចល។

អោកចូលរួម្

នហ្រៀនសូ ប្េ

នង
ឹ
ិ យល់ដ្ង

6 people forums were conducted at Banteay Meanchey, Prey
Veng, Siem Reap, Kampoung Chhnang, Kompot, and Kratie
province. The forums were held with 2 representatives of the
commune council and about 30 participants of each one.
Participants and commune representatives had a friendly dialogue
and discussed the process of development and good governance
implementation in their community. Participants learned about
good governance.

៤.១. ការឃ្លហ្ំ ម្ល
ើ រដ្ឋឋភិ ល 4.1. Government Watch

ខុម្ផ្ស្តវេល

នផ្សលិេរ

យការណ្៍ប្បចំ

នោ២
ំ ០១៩ សាីពកា
ី រសំ ហ្រច

នលទ្ធផ្សល

ប្បចំនោដ្
ំ ំបូងននហ្វទ្កា
ិ នហ្ោ

យរបស់រ

ដ្ឋឋភិ

លោណ្េាទ្
ិ ី ៦ នង
ិ

នបហ្ង្កាុះ

COMFREL produced a 2019
annual report on the first year
fulfillment of the political platform
of the sixth mandate government
and uploaded on its website.

ហ្លើហ្រវទ្ំពរ័ របស់ខួ ន។
ល
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សកម្មភាពរបស់ខុម្ផ្្រែល
កែុងក្តរយរៀបចំយវទិក្តសាធារ
ណៈយៅតាម្បណ្តាយខតា
Activity of conducting
the people forums in
the provinces

៤.២. ការឃ្លហ្ំ ម្ល
ើ រដ្ឋសភា នង
ិ េំណ្តងរាស្តសា 4.2. Parliamentary Watch

ខុម្ផ្ស្តវេល

នផ្សលិេរ

យការណ្៍

ប្បចំនោ២
ំ ០១៩ សាីពកា
ី រសហ្ងេេ រដ្ឋ
សភា

នង
ិ េំណ្តងរាស្តសា

នង
ិ

ន

បហ្ង្កាុះហ្លើហ្រវទ្ំពរ័ របស់ខួ ន។
ល

COMFREL produced a 2019
annual report on Parliamentary
Watch and uploaded on its
website.
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៤.២. ការឃ្លហ្ំ ម្ល
ើ ប្បជាធប
ិ ហ្េយយ 4.3 Democracy Watch

ខុម្ផ្ស្តវេល

នហ្ចញរ

យការណ្៍ប្បចំនោ ំ

២០១៨ សាីពប្ី បជាធប
ិ ហ្េយយការហ្
កំផ្ណ្ទ្ប្ម្ង់ហ្ៅកម្ពុជា។ រ

ុះហ្នោេនង
ិ

យការណ្៍ហ្នុះប្េូវ

នបហ្ង្កាុះហ្លើហ្រវទ្ំពរ័ ខុម្ផ្ស្តវេល។

COMFREL produced a 2018 annual
report on Democracy, Elections and
Reform in Cambodia. This report was
uploaded on COMFREL Website.

កម្មវិធីទី ៥៖ ការអភិវឌ្ឍន៍សម្តថភាពស្ថ្រ័ន Program 5: Organizational Capacity Development Program

ខុម្ផ្ស្តវេល

នបហ្ងេើេប្កុម្ប្េួេពន
ើ បជ
ិ េ
ិ យ នង
ិ វាយេនម្ល ហ្ដ្ម្
ី ួយម្ស្តនារី

ការណ្៍កោុងការសរហ្សររ

យ

យការណ្៍ប្បកបហ្ដ្ឋយរុណ្ភាព ។ កោុងប្កុម្ហ្នុះ

មានសមាជក
ិ ចំនួន ៤នាក់ ផ្ដ្លម្កពផ្ី ផ្សោកហ្ផ្សសងៗគោ ដ្ូចជាម្កពផ្ី ផ្សោកអប់រ ំ
និងហ្យនឌ័រ ផ្ផ្សោកប្បព័នធផ្សសពេផ្សាយ និងផ្ផ្សោកអហ្ងេេ និងមាោក់ហ្ទ្ៀេជាម្ស្តនាី
រ

យការណ្៍។ ោ៉ាងហ្ោចណ្តស់មានការប្បជុំប្បចំផ្ខចំនួន៣ដ្ង ប្េូវ

នហ្រៀបចំហ្

យខុម្ផ្ស្តវេល
ើងហ្ៅការោល័
ិ

ហ្ដ្ើម្បហ្ី ធេើបចចុបបនោភាព

សកម្មភាពរបស់ផ្ផ្សោកនម្
ួ ៗដ្ល់បុរគលិកទាំងអស់។ ការប្បជុំប្បចំស ា វ៍
ី យ

របស់រណ្ៈប្រប់ប្រង ហ្ដ្ើម្បហ្ី ធេប
ើ ចចុបបនោភាព ឬពភា
ិ កាអំពប
ី ញ្ហាសំ ខាន់នន

រហ្ប្មាងរបស់ខួ ន។
ល

សវនករវរិ ញ្ញ វេថុខាងហ្ប្ៅប្េូវ

វរិ ញ្ញ វេថុ សប្មាប់ នោ២
ំ ០១៩ ។

នជួលឱ្យហ្ធេស
ើ វនកម្ម

COMFREL formed an M&E team to help the reporting officer to
produce comprehensive reports with quality for the donors. There
were 4 people from different units, including Education and
Gender unit, Media unit, Monitoring unit, and reporting officer.
three monthly meetings were conducted at COMFREL’s office to
update the activities of each unit to all staff. There were also
weekly meetings of the management team to update or discuss the
important issues of its project.
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