


   



មាតិកា (Content) 

 
សេចក្តេីសខេប ----------------------------------------------------------------------------------------០១ 
Executive Summary  

ក្ម្មវធីិ១. ការអប់រអំំពីប្បជាធិបសេយ្យ និខការស ោះសនោ េ ------------------------------------------ ០២ 
Program 1. Education for Democracy and Elections Program  

ក្ម្មវធីិ២៖ ការពប្ខឹខសោលការណ៍ប្បជាធិបសេយ្យ និខការស ោះសនោ េសោយ្ពិេប្ ក្ដ -----------------០៨ 

Program 2: Strengthening Genuine Democratic Elections Program 

ក្ម្មវធីិទី ៣. ការផ្តល់េទិធអំិណាចដល់ស្តេតកី្ោុខវេ័ិយ្នសោ យ្ ------------------------------------------------------១៧ 

Program 3. Women’s Empowerment in Politics Program 

ក្ម្មវធីិ ៤. ការកំ្ណណទប្ម្ខ់អភិ លកិ្ចចប្បជាធិបសេយ្យ -------------------------------------------------------------------២៦ 

Program 4. Democratic Governance Reform Program  

ក្ម្មវធីិទី ៥៖ ការអភិវឌ្ឍន៍េម្េថភាពស្ថថ ប័ន -------------------------------------------------------------------------------------២៨ 

Program 5: Organizational Capacity Development Program  



សេចក្តីេសខេប  
Executive Summary  

 

 

ក្ោុខរយ្ៈសពលម្យួ្នោ នំនការអនុវេតគសប្ោខរបេ់ខ្លួន ខុ្ម្ណស្តរែល រមួ្ទខំ 
បុគគលិក្ េោជិក្ប្កុ្ម្ប្បឹក្ាភិ ល និខអខគការេោជិក្ប្គប់លំោប់ថ្នោ ក់្ 
 នបនតអនុវេតេក្ម្មភាពរបេ់ខ្លួនសោយ្ណផ្ែក្សលីគសប្ោខណផ្នការ។ ស្ថថ ន
ភាពការរាេេាេននជំខឺកូ្វដី-១៩  នបនតអូេបន្លល យ្ពីនោ  ំ២០២០ ដល់
នោ  ំ ២០២១ សរយី្ោនេភាពធងន់ធងរជាខមុ្នររូេឈានដល់ការបិទផ្លូវ
ក្ោុខរាជធានីភោំសពញ និខតាម្បណាត សខ្េតម្យួ្ចំននួ។ ការរាេេាេសនោះ ន
បខកឱ្យោនប ោះពាល់ដល់ការអនុវេតេក្ម្មភាពរបេ់ខុ្ម្ណស្តរែល ណដល
េក្ម្មភាពម្យួ្ចំននួ ប្េូវ នសធែីការពនារសពល សរយី្បុគគលិក្ប្េូវ ន
េប្មូ្វឱ្យសធែីការសៅផ្ទោះម្យួ្រយ្ៈ។ ក្ោុខស្ថថ នភាពណបបសនោះ ខុ្ម្ណស្តរែល ន
េសប្ម្ចចិេតផ្លល េ់បតូរវធីិស្ថស្តេតម្យួ្ចំននួក្ោុខការសធែីការ ឧទររណ៍៖ ពី
េក្ម្មភាពផ្លទ ល់សៅជាេក្ម្មភាពតាម្អនឡាញ។ ដូសចោោះ ខុ្ម្ណស្តរែលសៅ
ណេទទលួ នេមិ្ទធផ្លេំខាន់ៗជាសប្ចីនតាម្ការសប្ោខទុក្។ 

During the one-year period of its project implementation, 

COMFREL, its staff members, board members, and member 

organizations at all levels continued to carry out activities based on 

the project plan.  The situation of the Covid-19 epidemic continued 

from 2020 until 2021 and was more severe until lockdown in Phnom 

Penh and some provinces. This affected COMFREL’s 

implementation needed to delay some activities, and staff was 

required to work at home. With a problematic situation and 

lockdown, COMFREL decided to change some approaches to work, 

for example, from direct to online activities. Thus, COMFREL still 

received multiple significant achievements as planned. 
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ក្ម្មវធីិ១. ការអប់រលំទធបិ្បជាធិបសេយ្យ និខការស ោះសនោ េ 
Program 1. Education for Democracy and Elections Program  

 

ណផ្ោក្ប្បព័នឋផ្ាពែផ្ាយ្ នអនុវេតេក្ម្មភាពរបេ់ខ្លួនសោយ្បទណបនសដីម្បី
េសប្ម្ចលទធផ្លតាម្ការរពំឹខទុក្សៅតាម្ណផ្នការសទោះបីជាោនការឆ្លខកូ្វេី
ធងន់ធងរសៅក្ម្ពុជាក៏្សោយ្។ ក្ម្មវធិីក្ចិចពិភាក្ាេតីពីសោលការណ៍ប្បជាធិបសេ
យ្យ និខការស ោះសនោ េពិេប្ ក្ដចនំួន៦ប្េូវ នសរៀបចំស ខី  នចប់េពែ
ប្គប់សោយ្តាម្ម្សធា យ្សោយ្ផ្លទ ល់ និខ ការសប្បីប្ េ់ប្បព័នឋអនឡាញ។ 
សបីសប្បៀបសធៀបជាម្ួយ្ណផ្នការ ខុ្ម្ណស្តរែល នសធែីសលេីណផ្នការចំននួម្ួយ្
ណដលក្ោុខណផ្នការោនណេចនំួន៥។ អនុស្ថេន៍ចនំួន ១១៤  នប្បមូ្លពីអោក្
ចូលរមួ្ក្ោុខក្ិចចពិភាក្ាណដលទក់្ទខប្បជាធិបសេយ្យ  ការស ោះសនោ េ និខ
អភិ លប្បជាធបិសេយ្យ។ ក្ិចចពិភាក្ាទខំសនោះោនអោក្ចួលរមួ្ចនំួន៣៣៣
ន្លក់្ណដលជាេិេសម្ហាវទិាល័យ្ ប្ពោះេខឃ េខគម្េុីវលិ បណាត ញរបេ់ខ្លួន 
ក្េិក្រ និខេរគម្ន៍ណដលម្ក្ពីសខ្េតក្ំពេ  េ់ដំបខ ក្ពំខ់នោ ខំ ក្ណាត ល 
នប្ពណវខ េបួខឃមុ ំនិខក្ពំខ់ចាម្។  ១៣៦ក្ោុខចំសណាម្អោក្ចូលរមួ្៣៣៣ន្លក់្គឹ
ជាស្តេតី និខ ៥៩%ជាយុ្វជន។  
The media unit of COMFREL carried out its activities flexibly to 

achieve expected results as planned although faced the outbreak 

of the Covid-19 pandemic in Cambodia. 

As a result, 6 debates on the principles of democracy and genuine 

elections were conducted completely by direct and online 

approach. If compared to the work plan, COMFREL has done 

more than its expectation, with only 5 debates in the plan. 114 

recommendations were collected from the participants related to 

democracy, elections, and democratic governance. These were 

attended by 333 participants from university students, monks, 

CSOs, its network, farmers, and community people and from 

Kompot, Battambong, Kampong Chhang, Kandal, Prey Veng, 

Tboung Khmom, Kampong Thom, Koh Kong, Kampong Speu, 

Phnom Penh, and Kampong Cham province. 136 (41%) of 333 

participants were female and 59% were youth 
ក្ម្មវធិីផ្សពែផ្ាយ្តាម្វទិយុចំននួ ៣៦៥ ដខ (២០៣ ផ្ាយ្ផ្លទ ល់ និខ ១៤០ 
ចាក់្ស ខីវញិ) ននក្ម្មវធិី "VOC" ប្េូវ នសរៀបចំស ខីសោយ្ោនវាគមិនចូលរមួ្
េរុបចំននួ ៤០៩ ន្លក់្ (ស្តេត ី៣៥%) ។ ក្ោុខការផ្ាយ្ ោនអោក្សៅចូលក្ម្ម
វធិីវទិយុចំនួន ១៧៤ ន្លក់្ (ប្េ ី៣៤%) នខឹអោក្បសចចញម្េិសោបល់តាម្ទំព័រ
សរែេប ុក្ចំនួន ១៣៨៦សគណនយ  នបសចចញម្េិ សធែេីំសណី នខិសចាទជា
េំណួរផ្លទ ល់សៅកាន់វាគមិន។ ក្ោុខសពលផ្ាយ្ក្ម្មវធិីវទិយុ ខុ្ម្ណស្តរែល  នផ្ាយ្
ផ្លទ ល់តាម្សរែេប ុក្របេ់ខ្លួនចំនួនពីរដខក្ោុខម្ួយ្នងង សដមី្បពីប្ខីក្ការចូលរមួ្
របេ់ទេសនិក្ជន។ ជាលទធផ្ល ក្ម្មវធិីវទិយុទទួល នការចូលសម្លីចំននួ 
៣៦៤,៦៦៥ ចំនួនអោក្ចូលចេិត៤៨,២៣១ ចំននួអោក្ណចក្បនត១៤,៥៧៥ នខិ 
ចំនួនអោក្បសចចញម្េិសោបល់៤,៧០៦ ម្េិ តាម្រយ្ៈទំព័រសរែេប ុក្ខុ្ម្ណស្តរែ
ល។ បន្លទ ប់ពីការផ្ាយ្រចួ ខុ្ម្ណស្តរែល នបស ហ្ ោះចូលក្ោុខសគរទំព័ររបេ់ខ្លួន 
សរយី្ោនអោក្ទញយ្ក្ក្ម្មវធិីវទិយុចំនួន ១៨,១៧៦ ។ សប្ៅពីក្ម្មវធិីវទិយុ ខុ្ម្
ណស្តរែលោនទព័ំរសរែេប ុក្សដមី្បផី្សពែផ្ាយ្ព័េ៌ោនទក់្ទខនឹខេខគម្ 



 

នសោ យ្ និខសេដឋក្ចិច។ អេថបទចនំួន ៨,០៧៣ េតីពីលទធិប្បជាធិបសេយ្យ 
ការស ោះសនោ េ នខិអភ ិលក្ចិចលែ និខសេចក្តីប្បកាេព័េ៌ោនចំននួ ១៨ ប្េូវ
 នសចញផ្ាយ្ សរយី្វសីដអូេុក្តតាចនំួន ២៤ (វសីដអូេុក្តតាចំនួន ៦ ទក់្ទខ
នឹខបញ្ហហ សយ្នឌ័្រ) ប្េូវ នផ្លិេ និខ នបស ហ្ ោះសៅសលីទព័ំរសរែេប ុក្របេ់
ខ្លួន។ ការ  ន់ប្បោណននអេថបទទខំសនោះោនការចូលសម្លីចំននួ 
២,៣៦៥,៣៨៩ អោក្ចូលចេិតចំនួន ១,៤៨៥,៤៣២ អោក្ណចក្បនតចនំួន 
១១៣,០២២ និខ អោក្បសចចញម្េិចនំួន ៣២,២៩២។ វសីដអូេុក្តតាទខំសនោះ
ប្េូវ នសប្បីប្ េ់សដីម្បអីប់រអំោក្ស ោះសនោ េអំពីការស ោះសនោ េ និខលទធិប្បជាធបិ
សេយ្យ ចាប់/សោលនសោ យ្ អភ ិលក្ិចចលែ នខិេម្ភាពសយ្នឌ័្រ។ជា
លទធផ្ល វសីដអូេុក្តតាទខំសនោះទទួល នអោក្សម្ីល ២៦២,២៩៥ អោក្ចូលចេិត
ចំនួន ៧១,១៥១ អោក្ណចក្បនតចំននួ ៤,៩៨០ និខអោក្បសចចញម្េចិំនួន 
៦២៣។ ខុ្ម្ណស្តរែលក៏្ នបស ហ្ ោះវសីដអូេុក្តតាម្យួ្ចំននួកាលពីនោ មុំ្នសៅសលី
ទំព័រសរែេប ុក្របេ់ខ្លួន សរយី្ទទួល នអោក្សម្ីលចំនួន ១៧៩,១១៥ អោក្
ចូលចិេតចំនួន ៣០,១២៨ អោក្ណចក្បនតចំននួ ៥,១២៩ នខិអោក្បសចចញម្េិ
ចំនួន ៥៥៥។ ទនទឹម្នខឹសន្លោះណដរោនការចូលសម្ីលសគរទព័ំររបេ់ខុ្ម្ណស្តរែល 
www.COMFREL.org ចនំួន ៧០,៦១២ នខិោនអោក្សម្លីចំនួន ៣០,៣៨៧ 
ក្ោុខសគរទព័ំរេសម្លខោច េ់សនោ េ “CVV”។ ទំព័រសរែេប ុក្របេ់ខុ្ម្ណស្តរែល 
ទទួល នអោក្ចូលចិេតចនំួន ១១.៥៩៥ នខិ អោក្តាម្ោនចំនួន ២៣.៥០៩ 
សរយី្បចចុបបនោ ខុ្ម្ណស្តរែលោនអោក្តាម្ោនចនំួន ២៩៦.២៤៥ ន្លក់្ សៅសលី
ទំព័រសរែេប ុក្របេ់ខ្លួន។ ោនពេ៌ោនប្បចាេំ ត រ៍ចនំួន ៥២ ប្េូវ នសផ្ញី
សៅបណាត ញរបេ់ខ្លួនតាម្រយ្ៈE-mail។ 
365 (203 live and 162 rebroadcast) sessions of “VOC” radio 

programs were hosted with a total of 409 speakers (35% female), 

facilitating outreach and public awareness on a multitude of 

issues. Also, 174 people (34% female) still called and 1,386 

people commented on the program to express opinions, make 

requests, and direct questions to the speakers. During the radio 

program broadcasting, COMFREL was live on Facebook two 

times per day to expand the engagement of audiences. Radio 

program got 364,665 views, 48,231 Likes, 14,575 shares and 

4,706 comments through COMFREL Facebook page. After 

broadcasting and uploading to the website, there were 18,176 

downloads of the radio programs from COMFREL’s website. In 

addition to radio programming, COMFREL has a Facebook page 

to disseminate information regarding society, politics, and 

economics. 8,073 articles on democracy, elections, and good 

governance and 18 press statements were released and 24 video 

animation spots (6 videos related to gender issues) were produced 

and uploaded on its Facebook page. The estimate of these articles 

had 2,365,389 engagement (views), 1,485,432 likes, 113,022 

shares, and 32,292 comments. These videos were used to educate 

the voters about elections and democracy, laws/policies and good 

governance and mainstream gender equality. These video 

animation spots got 262,295 views, 71,151 likes, 4,980 shares, 

and 623 comments. COMFREL also posted some video animation 

spots previous year on its Facebook page and got 179,115 views, 

30,128 likes, 5,129 shares and 555 comments. There were 70,612 

page views of COMFREL’s website www.COMFREL.org, and 

30,387 page views of COMFREL’s Election Campaign Website 

“CVV”. COMFREL’s Facebook page reached 11,595 ‘likes’ and 

23,509 “followers” and currently, COMFREL had 296,245 (74% 

youth and 26% female) on its Facebook page. 52 electoral digest 

segments were released to its network through the mailing list to 

680 people 
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១.១ ពិភាក្ាអំពីេិទធកិ្ោុខលទធិប្បជាធិបសេយ្យ និខក្រណីយ្កិ្ចចពលរដឋ 1.1 Debates on Democratic Rights and Civic Duties    

 

 

 

ក្ិចចពិភាក្ាអំព ីសោលការណ៍ប្បជាធិបសេយ្យ និខការស ោះសនោ េពិេប្ ក្ដ សៅតាម្បណាត សខ្េតចំនួន៦ 
The debates on “Principles of Democracy and Genuine Elections” in 6 provinces 



 

១.២. ក្ម្មវធីិវទិយុ និខការផ្ាយ្ផ្លទ ល់តាម្សរែេប ុក្ 

1.2. Radio program broadcast and Live on Facebook Page  
 

 

ក្ម្មវធិីវទិយុរបេ់ខុ្ម្ណស្តរែលណដលោនសឈាម ោះថ្ន«េសម្លខេខគម្េុីវលិ(VoC)» ផ្ាយ្តាម្រយ្ៈស្ថថ នីយ្វ៍ទិយុFM១០៥ ជាសរៀខរាល់នងងចាប់ពីសោ ខ ៧៖៣០ ដល់ ៨៖៣០ ប្ពឹក្ពីនងងច័នទដល់នងងសៅរ ៍
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. ការអបរ់តំាមប្បពន័្ធសង្គមចំរ ុះអំពីប្បជាធិបតេយ្យ និ្ង្ការត ុះតនោ េ 
1.3.  Multimedia education for democracy and elections 
 

 

វសីដអូេុក្តតា និខអេថបទព៌េោន Video Animation Spots and article 
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ក្ម្មវធីិ២៖ ការពប្ខឹខសោលការណ៍ប្បជាធិបសេយ្យ និខការស ោះសនោ េសោយ្ពិេប្ ក្ដ 
Program 2: Strengthening Genuine Democratic Elections Program  

 

ក្ិចចប្បជុចំំនួន ២១េតពីីលក្េខ្ណឌ អបបបរោចនំួន ៦ េប្ោប់ការស ោះសនោ េឃុំ
េ ក្ េ់នោ  ំ ២០២២ សោយ្ោនក្ិចចេរប្បេិបេតិការជាម្យួ្អខគការេខគម្េុី
វលិ ប្គួស្ថរអខគការេរប្បជាជាេ ិ អខគការសប្ៅរោឋ ភិ លជាេិ និខអនតរជាេ ិ
និខស្ថថ នទូេន្លន្ល។ 
At least 21 meetings on 6 minimum conditions for 2022 commune 

elections, in cooperation with CSOs with UN family, national and 

international NGOs, Embassies. 

សៅនោ សំនោះ ខុ្ម្ណស្តរែល នបចច ប់ការេិក្ាចាប់េតីពីគណបក្សនសោ យ្
ទខំប្េុខ  នសរៀបចំណផ្នការេេ ូម្េជិាម្ួយ្ប្ក្ុម្បសចចក្សទេរបេ់ខ្លួន សរយី្
 នោក់្ចាប់សនោះជារសបៀបវារៈក្ោុខការជណជក្សៅក្ោុខសវទិកាឆ្នទៈអោក្ស ោះសនោ
េ។ ខុ្ម្ណស្តរែល នបនតក្ិចចប្បជុំជាម្ួយ្អខគការេខគម្េុីវលិ និខ នតាម្ោន
ជាម្ួយ្ប្ក្េួខម្ហានផ្ទ (MoI) ទក់្ទខនខឹចាប់LANGOs ម្ិនទន់ោនការ
ផ្លល េ់បតូរប ហ្ ញជាស្ថធារណៈសោយ្ប្ក្េួខសន្លោះសទ។ ខុ្ម្ណស្តរែលក៏្ នោក់្
ចាប់LANGOs ជារសបៀបវារៈសៅក្ោុខការជណជក្សៅក្ោុខសវទិកាឆ្នទៈអោក្ស ោះ
សនោ េផ្ខណដរ។ ទនទឹម្នឹខសនោះណដរ ការេេ ូម្េិប្េូវ នសធែីស ខីតាម្រយ្ៈវធិី
ស្ថស្តេតសផ្សខៗោោ  រមួ្ោនក្ម្មវធិីវទិយុ េុនទរក្ថ្នជាស្ថធារណៈ យុ្ទធន្លការ
ប្បព័នធផ្សពែផ្ាយ្េខគម្ នខិវសីដអូេុក្តតា។  
This year, COMFREL finished studying the law on political 

parties completely, set the advocacy plan with its technical team, 

and put this law as an agenda in the forum on voters’ will. 

COMFREL continued to have meetings with CSOs and follow up 

with the Ministry of Interior (MoI) related to LANGOs, there have 

been no changes to this law shown in public by the ministry. 

COMFREL also put LANGOs on an agenda in the forum on 

voters’ will. At the same time, advocacies were made through 

different approaches, including radio programme, public 

speeches, social media campaigns, and video animation spots. 

ខុ្ម្ណស្តរែល នសរៀបចេំិកាេ ស្ថលាពិសប្ោោះសោបល់សៅតាម្បណាត សខ្េតចំននួ 
៨ រមួ្ោន សខ្េតតាណក្វ សខ្េតក្ពំេ សខ្េតសេៀម្រាប សខ្េតក្ំពខ់ចាម្ សខ្េតក្ពំខ់ធ ំ
សខ្េតប្ពោះវហិារ សខ្េតបន្លទ យ្ោនជ័យ្ នខិសខ្េតរេនគិរ។ី េកិាេ ស្ថលាពិសប្ោោះ
សោបល់ោន៧ចណុំចនឹខយ្ក្ម្ក្ជណជក្ពិភាក្ា រមួ្ោន ១)ការចុោះសឈាម ោះ
អោក្ស ោះសនោ េសៅសប្ៅប្បសទេ ២)េិទធនិសោ យ្ និខេទិធិឈរសឈាម ោះស ោះ
សនោ េ ៣)ឆ្នទៈអោក្ស ោះសនោ េ និខេិទធិស ោះសនោ េ ៤)េោេភាព គ.ជ.ប ៥)
អពាប្ក្ឹេភាពននម្ស្តនតីរាជការ ៦)េួន្លទីប្បព័នធផ្សពែផ្ាយ្ នខិការពយួរេខគម្េុី
វលិ និខ៧)ការរលំាយ្គណបក្សនសោ យ្។ 
COMFREL conducted the 8 provincial consultation workshops at 

Takeo, Kampot, Siem Reap, Kampong Cham, Kampong Thom, 

Preah Vihear, Banteay Meanchey, and Ratanakiri province. There 

were 7 issues talking in the consultation workshop, including 1) 

overseas Voter Registration, 2) Political rights and the right to 

stand for election, 3) voters' will and voting rights, 4) the NEC 

composition, 5) the neutrality of civil servants 6) the role of the 



 

media and civil society suspension and 7) dissolution of political 

parties.  

រ យ្ការណ៍េតីពីការពិនិេយបចជ ីសឈាម ោះ និខចុោះសឈាម ោះស ោះសនោ េនោ  ំ ២០២០ 
ប្េូវ នផ្លិេ នខិ នោក់្េសោោ ធោក់្ឱ្យសប្បបី្ េ់ជាផ្លូវការសៅ
ការោិល័យ្របេ់ខុ្ម្ណស្តរែល សោយ្ោនអោក្ចូលរមួ្ចនំួន ១៣ ន្លក់្ ម្ក្ពី
ស្ថថ នទូេ គណបក្សនសោ យ្ គ.ជ.ប និខអោក្ស្ថរព័េ៌ោន។ ការរក្សឃញី
ក្ោុខរ យ្ការណ៍សនោះជាប្បភពដ៏េំខាន់សដីម្បេីេ ូម្េិជាម្យួ្ គ.ជ.ប និខអោក្
ពាក់្ព័នធេំខាន់ៗ។ ការរក្សឃញីទខំសនោះក៏្ប្េូវ នណចក្រណំលក្សៅក្ោុខក្ម្មវធិី
វទិយុ និខក្ចិចប្បជុំជាស្ថធារណៈផ្ខណដរ។ 
The report on voter list audition and voter registration 2020 was 

produced and launched at COMFREL’s office with 13 

participants from embassies, political parties, the NEC, and media 

reporters. The findings in the report were an important source to 

advocate with the NEC and key stakeholders. These were also 

shared in the radio programmes and public meetings. 

ខុ្ម្ណស្តរែល នសរៀបចំក្ចិចប្បជុតំាម្ប្បព័នធអនឡាញេតីពដីំសណីរការចុោះសឈាម ោះ
ស ោះសនោ េ ជាម្យួ្សលខាធិការសខ្េតចំននួ ១៧ សដីម្បពីភិាក្ាអំពីរសបៀបប្េេួពិនិ
េយការចុោះសឈាម ោះស ោះសនោ េនោ ២ំ០២១។ ការប្េួេពិនិេយការចុោះសឈាម ោះស ោះ
សនោ េ  នសធែីស ខីសៅសខ្េតបន្លទ យ្ោនជ័យ្  េ់ដំបខ ក្ពំខ់ចាម្ ក្ំពខ់នោ ខំ 
ក្ំពេ ក្ណាត ល រេនគិរ ីក្ំពខ់ធំ ប្ក្សចោះ សេៀម្រាប ម្ណឌ លគិរ ីសពាធិ៍ស្ថេ់ ប្ពោះ
េីរនុ េទឹខណប្េខ តាណក្វ និខសខ្េតប្ពោះវហិារ។ អោក្េសខកេការណ៍ ប្េូវ ន
ទទួលស្ថគ ល់ថ្នជាអោក្េសខកេការណ៍ជាេិេប្ោប់ដំសណីរការចុោះសឈាម ោះ គ.ជ.
ប។ ក្ោុខដំសណីរការប្េួេពនិិេយ ពកួ្សគប្េូវ នចាេ់តាខំឱ្យសធែីការេសខកេ
ការណ៍ោ ខេិច ០៦ដខ ក្ោុខរយ្ៈសពល ២នងងដំបូខននរយ្ៈសពលចុោះសឈាម ោះ ០២

នងងពាក់្ក្ណាត លននអំ ុខសពល និខ២នងងចុខសប្កាយ្ននអ ុំខសពល។ ខុ្ម្ណស្តរែ
ល នសបកី្វគគបណតុ ោះបណាត លចំនួនបីដខ េតពីីការសធែីេវនក្ម្មបចជ ីសឈាម ោះអោក្
ស ោះសនោ េដល់អោក្េសខកេការណ៍ចនំួន ៣១ន្លក់្ ម្ក្ពីសខ្េតក្ំពខ់ចាម្ ស្ថែ យ្
សរៀខ និខរាជធានភីោំសពញ សដីម្បកី្ស្ថខេម្េថភាពសលីរសបៀបេោោ េន៍។ វធិី
ស្ថស្តេតពីរ ម្នុេសសៅបចជ ីនិខ បចជ ីសៅម្នុេស (P2L និខ L2P) នឹខប្េូវ ន
សប្បីសដីម្បបី្េួេពិនិេយ។ ខុ្ម្ណស្តរែល នសរៀបចំវគគបណតុ ោះបណាត លតាម្ប្បព័នធអន
ឡាន េតីពីការប្េេួពិនេិយការចុោះសឈាម ោះស ោះសនោ េ នខិបចជ ីស ោះសនោ េនោ ំ
២០២១ ណដលោនេកិាេ កាម្ចំនួន ១៩ន្លក់្ (ប្េ ី៩ន្លក់្) សដីម្បបីសខកីនេម្េថ
ភាពប្េួេពនិិេយដំសណីរការចុោះសឈាម ោះស ោះសនោ េ។ វគគសនោះប្េវូ នបសប្ខៀន ពី
រសបៀបសប្បីប្ េ់ App សដីម្បបី្បមូ្លព័េ៌ោនទក់្ទខនឹខដំសណីរការចុោះសឈាម ោះ។ 
ការប្េួេពិនេិយការចុោះសឈាម ោះស ោះសនោ េ នបចច ប់ សរយី្េវនក្ម្មបចជ ីសឈាម ោះ
អោក្ស ោះសនោ េ នចាប់សផ្តីម្។ ខុ្ម្ណស្តរែល នោក់្ពប្្យ្អោក្េសខកេការណ៍
សដីម្បសីធែីេវនក្ម្មបចជ ីសឈាម ោះអោក្ស ោះសនោ េសោយ្សប្បីវធិសី្ថស្តេតពីបចជ ីសៅម្នុ
េ (L2P) សៅកាន់សខ្េតចនំនួ១០ រមួ្ោន សខ្េតតាណក្វ សខ្េត េ់ដំបខ សខ្េត
ប្ពោះវហិារ សខ្េតឧេតរោនជ័យ្ សខ្េតនបលនី សខ្េតេបូខឃមុ ំសខ្េតក្ំពខ់ចាម្ ភោំសពញ 
សខ្េតសកាោះកុ្ខ នខិសខ្េតស្ថែ យ្សរៀខ។ 
COMFREL organized an online meeting on Voter Registration 

Process with 17 provincial secretaries to discuss how to monitor 

voter registration in 2021. The registration monitoring was 

conducted at Banteay Meanchey, Bathambang, Kampong Cham, 

Kampoung Chhnang, Kampot, Kandal, Ratanakiri, Kampoung 

Thom, Kratie, Siem Reap, Mondolkiri, Pursat, Preah Sihanouk, 

Streong Treng, Takeo, and Preah Vihear province.  The observers 

are accredited as national observers for the NEC registration 

process. In the monitoring process, they are assigned to conduct 

field observation at least 06 times on the first 2-day of the 
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registration period, another 2-day middle of the period, and the 

last 2 days of the period. COMFREL conducted three training 

sessions on the audit voter list with 31 observers in Kampong 

Chan, Svay Reang, and Phnom Penh to provide the capacity on 

how to interview. Two methods (P2L and L2P) would be used to 

monitor.  COMFREL provided an online training session on 

monitoring the voter registration and voter list 2021 with 19 

participants (9 female) to build their capacity to monitor the 

registration process. This session was taught them how to use App 

to collect information related to the registration process. The voter 

registration monitoring finished, and the voter list audit started to 

kick off. COMFREL deployed observers to conduct the voter list 

audit with the List to People (L2P) method to 10 provinces, 

including Takeo, Battambang, Preah Vihear, Oddor Meanchey, 

Palin, Tboung Kmom, Kampong Cham, Phnom Penh, Koh Kong, 

and Svay Rieng.  

  



 

២.១. ការប្េួេពិនិ្េយប្របខណ័្ឌ ចាប ់រដ្ឋធមមន្ ញ្ញ  និ្ង្ការតធវើរ យ្ការណ៍្ 
2.1 Constitutional and legal framework review and report 

 

សន្និសីទសារព័ត៌មាន្សតីពីលក្ខខណ្ឌអប្បបរមាចំន្ួន្ ៦ ត្តូវបាន្ធ្វើធ ើងតាមអ ៊ីន្្ឺណ្តិ 
A press conference on the 6 minimum conditions was conducted online 
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កិ្ចចប្បជំុជាម្យួ្គណៈក្ោម ធិការជាេិសរៀបចំការស ោះសនោ េ សដីម្បបី ហ្ ញពីការរក្សឃញីទក់្ទខនឹខការចុោះសឈាម ោះស ោះសនោ េ 

A meeting with the National Election Committee to present its findings on voter registration 



 

២.២. រិចចសន្ទនារវាង្ប្របភ់ារី និ្ង្ការចង្បណ្តា ញតដ្ើមបគីបំ្រការត ុះតនោ េ 
2.2 Interparty dialogue/Sodality electoral support 

 
           

 

 

  

 

 

កិ្ចចត្បជ ំ ន្ងិការបណ្្តុះបណ្ត្លជាមួយធលខាធខតតតាមត្បព័ន្ធអន្ឡាញ Meeting and training session for provincial secretaries through online 
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២.៣. រិចចសហការតដ្ើមបកីារគបំ្រត ើការត ុះតនោ េ  2.3 Sodality electoral support 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

២.៤. ការអតង្េេការត ុះតនោ េ  2.4 Electoral Monitoring 

 

 

 

 

 

  

េិកាេ ស្ថលាពិសប្ោោះសោបល់ប្េូវ នសរៀបចំស ខីសៅក្ោុខតាម្បណាត សខ្េត សដីម្បផី្តល់ឱ្កាេដល់អោក្ចូលរមួ្ក្ោុខការផ្តល់អនុស្ថេន៍ និខណេែខរក្ការោបំ្ទ 

Consultation workshop was conducted in province to give an opportunity to participants to provide recommendations and find support from them 
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កម្មវិធីទី ៣. ការផ្តល់សិទធិអំណាចដល់ស្តសតីកនុងវិស័យនយោបាយ 3. Women’s Empowerment in Politics Program 

 

សបីសប្បៀបសធៀបនខឹណផ្នការការ្រនោ  ំ ២០២០ ខុ្ម្ណស្តរែលអាចេសប្ម្ច ន 
១០០% ននណផ្នការ សប្ពាោះការេទខ់ម្េិសលីការចូលរមួ្របេ់ស្តេតីក្ោុខណផ្ោក្
នសោ យ្សៅក្ម្ពុជា ប្េូវ នផ្លេិ និខោក់្ឱ្យដំសណីរការសោយ្ោនអោក្
ចូលរមួ្ចនំួន ៥២ន្លក់្ ម្ក្ពីប្ក្េួខក្ចិចការន្លរ ីគ.ជ.ប គណបក្សនសោ យ្ 
អខគការេខគម្េុីវលិ ោច េ់ជនំួយ្ និខអោក្កាណេេក្ោុខប្េកុ្។ ជាលទធផ្លនន
ក្ិចចពិភាក្ា អោក្ចូលរមួ្ នយ្ល់ដខឹអំពសី្ថថ នភាពរបេ់េក្ម្មជន
នសោ យ្ស្តេត ី និខបញ្ហហ ប្បឈម្របេ់ពួក្សគ សរយី្ នពិភាក្ាោ ខេុី
ជសប្ៅអំពីដំសណាោះប្ស្ថយ្ណដលអាចសធែីសៅសក្ីេ សដីម្បបីសខកីនការចូលរមួ្របេ់
ស្តេតីណផ្ោក្នសោ យ្។ អោក្ចូលរមួ្ នេរសេីរការខ្ិេខ្ំប្បឹខណប្បខរបេ់ខុ្ម្
ណស្តរែល សរយី្ នេនាថ្ននឹខយ្ក្សរឿខសនោះសៅពិភាក្ាជាម្ួយ្ថ្នោ ក់្ដឹក្ន្លំ
របេ់ខ្លួន។ ស្ថរព័េ៌ោនVOD, ស្ថរព័េ៌ោនCAMBOJA នខិ ស្ថរព័េ៌ោនRFI 
 នេោោ េជាម្យួ្បុគគលិក្របេ់ខុ្ម្ណស្តរែល សដមី្បទីទលួ នព័េ៌ោនលម្ែិេ
សៅចុខបចច ប់ននក្ចិចពិភាក្ា។ ការេទខ់ម្េិសនោះប្េូវ នផ្សពែផ្ាយ្សៅក្ោុខក្ម្ម
វធិីវទិយុ "ស្តេតអីាចសធែី ន" ។ 
If compared to the work plan 2020, COMFREL could achieve 

100% of the plan because the survey on the women political 

activists’ participation in politics in Cambodia was produced and 

launched with 52 participants from the MoWA, NEC, political 

parties, CSOs and donors and local journalists. As a result of the 

discussion, the participants learned and understood the situation 

of women activists and their challenges and deeply discussed 

possible solutions to increase women’s participation in politics. 

The participants praised COMFREL’s efforts and promised to 

bring this to talk with their superiors. VOD, CAMBOJA, and RFI 

interviewed COMFREL’s staff for details at the end of the 

discussion. This survey was disseminated in the “Women Can Do 

It” radio programme.  

សៅនោ  ំ ២០២១ បុគគលិក្របេ់ខុ្ម្ណស្តរែល នបចច ប់ការេិក្ាសលីឯក្ស្ថរ
សោលនសោ យ្ សដមី្បសីលីក្ក្ម្ពេ់ការចូលរមួ្ណផ្ោក្នសោ យ្របេ់ស្តេតី និខ
ថ្នោ ក់្េសប្ម្ចចិេត ពីប្បសទេសផ្សខសទៀេ រមួ្ោនប្បសទេេ ុយ្ណអេ រវា ន់ោ អុី
េលខ់ ន័រសវេ និខកាណាោ។ បន្លទ ប់ពបីចច ប់ការេិក្ា បុគគលិក្របេ់ខុ្ម្ណស្តរែ
ល  នសបីក្ក្ិចចប្បជុតំាម្ប្បព័នធអនឡាញ អំពីចាប់ស ោះសនោ េ នខិសោល
នសោ យ្របេ់ប្បសទេសផ្សខៗ ណដលោនអោក្ចូលរមួ្ចំននួ ១៥ន្លក់្។ ជា
លទធផ្ល បុគគលិក្របេ់ខុ្ម្ណស្តរែល នប ហ្ ញការរក្សឃញីរបេ់ខ្លួនទក់្ទខ
នឹខចាប់ស ោះសនោ េ។ ក្ោុខក្ិចចប្បជុំសន្លោះ អោក្ចូលរមួ្ នពិភាក្ាោ ខេុីជសប្ៅ
អំពីចាប់េតីពីការស ោះសនោ េសប្ជីេតាខំេំណាខរាស្តេតក្ោុខជំពូក្ទី៤ (ោប្តា
២៧ និខទី២៨) និខជពូំក្ទ៦ី (ោប្តា៣៩) សរយី្ពួក្សគ នយ្ល់ប្ពម្សប្បី
ប្ េ់លទធផ្លននក្ិចចពភិាក្ាសនោះ សដីម្បសីធែកីារេេ ូម្េិរមួ្ោោ ។ ការេេ ូម្េជិា
សប្ចីនទក់្ទខនឹខចាប់េតពីីការស ោះសនោ េសប្ជេីតាខំេំណាខរាស្តេត ចាប់េដីពី
ការស ោះសនោ េសប្ជេីសរេីប្ក្មុ្ប្បឹក្ាឃុេំ ក្ េ់ និខសោលនសោ យ្ជាេេិតីពី
េម្ភាពសយ្នឌ័្រ តាម្រយ្ៈក្ម្មវធិីវទិយុ សេចក្តីណងលខការណ៍រមួ្ វសីដអូេុក្តតា ក្ិចច
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ប្បជុំ និខប្បព័នធផ្សពែផ្ាយ្េខគម្។ ឧទររណ៍៖ សេចក្តីណងលខការណ៍រមួ្េតពី ី
"ការបសខកីនការប្បុខប្បយ្េ័ោសដមី្បកីារពារអំសពីរខិាណផ្ែក្សលីសយ្នឌ័្រសៅក្ោុខ
េំបន់ចតាត  េ័ីក្ និខេំបន់បទិផ្លទ ប់" ប្េូវ នសធែីស ខី។ ជាលទធផ្ល សលាក្ អ ុ
ក្ កុ្េល ប្េូវ នបសណត ញសចញពីមុ្ខ្េំណណខ សរយី្ឧក្ញ ពីររូបម្និប្េូវ
 នចាេ់វធិានការណាម្ួយ្ប្បនខំពួក្ោេ់ស យី្។ ទិវាអនតរជាេិន្លរបី្េូវ ន
ប្ រពធ និខចូលរមួ្សោយ្បុគគលិក្ទខំអេ់របេ់ខុ្ម្ណស្តរែល សដីម្បរីលំឹក្ខ្បួ
សលីក្ទី ១១០ ននទិវាន្លរអីនតរជាេិ សរយី្សេចក្តីណងលខការណ៍រមួ្ម្យួ្ប្េូវ ន
សចញផ្ាយ្ជាម្យួ្នឹខអនុស្ថេន៍េប្ោប់ េប្ោប់រាជរោឋ ភិ ល ។ 
In 2021, COMFREL’s staff finished studying policy papers to 

promote women’s political participation and decision-making 

level, in other countries, including Sweden, Rwanda, Iceland, 

Norway, and Canada. After finishing the study, COMFREL’s 

staff conducted an online meeting on the study of election laws 

and other countries’ policies with 15 participants as a working 

group. As a result, COMFREL’s staff presented its findings 

related to election laws. In that meeting, participants deeply 

discussed the Law on Elections of Members of the National 

Assembly in Chapter 4 (article 27th and 28th) and Chapter 6 

(article 39th) and they agreed to use the findings of this discussion 

to advocate together. Many advocacies related to LEMNA, 

LEMCC and national policy on gender equality, through the radio 

programme, joint-statement, video animation spot, meetings and 

social media. For example: a joint-statement on “Increase 

Vigilance to Prevent Gender-based violence in Quarantine and 

Areas under Lockdown” was made. As a result, Mr. Ouk Kosal 

was fired from his position and two Oknha were not taken any 

actions against them. International Women’s Day was celebrated 

and attended by all COMFREL’s staff to commemorate the 110th 

Anniversary of International Women's Day and a joint-statement 

was released with recommendations for concrete steps for RGC.  

ខុ្ម្ណស្តរែល នសធែីេកិាេ ស្ថលាចំនួនបីតាម្ការសប្ោខទុក្រមួ្ោន េកិាេ ស្ថលា
ថ្នោ ក់្សប្កាម្ជាេិចំននួពីរតាម្អនឡាញ និខេិកាេ ស្ថលាថ្នោ ក់្ជាេិសោយ្ផ្លទ ល់ 
និខអនឡាញេតពីី "ការបសខកីនចំនួនស្តេតជីាអោក្ដឹក្ន្លណំផ្ោក្នសោ យ្ និខថ្នោ ក់្
េសប្ម្ចចេិតសៅក្ម្ពុជា" ណដលេរការសរៀបចំសោយ្អខគការខុ្ម្ណស្តរែល េុីល
ការក្ម្ពុជា អខគការសយ្នឌ័្រនខិការអភិវឌ្ឍន៍េប្ោប់ក្ម្ពុជា អខគការបន្លទ យ្ប្េ ី
និខគណៈក្ោម ធិការសលីក្ក្ម្ពេ់ស្តេតីណផ្ោក្នសោ យ្។ ពិធីសនោះោនអោក្ចូលរមួ្
ចំនួន ១៥៣ន្លក់្ ម្ក្ពីគណបក្សប្បជាជនក្ម្ពុជា គណបក្សេញ្ហជ េកិ្ម្ពុជា 
គណបក្សណខ្មររបួរមួ្ជាេិ គណបក្សក្ម្ពុជាប្េលាញ់ជាេ ិ គណបក្សប្បជាធបិ
សេយ្យមូ្លោឋ ន គណបក្សេបុំក្ឃមុេំខគម្ប្បជាធិបសេយ្យ គណបក្សរែ ៊ុនេុិន
បុិច ប្ក្េួខក្ចិចការន្លរ ី គ.ជ.ប គណៈក្ោម ធិការសរៀបចកំារស ោះសនោ េសខ្េត 
េោជិក្ប្ក្ុម្ប្បកឹ្ាឃុ ំោច េ់ជំនួយ្ អខគការសប្ៅរោឋ ភ ិល េរគម្ន៍ នខិប
ណាត ញរបេ់ខុ្ម្ណស្តរែល។ េិកាេ ស្ថលាទខំសនោះក៏្ោនការចូលរមួ្ពអីោក្ស្ថរ
ព័េ៌ោនម្ក្ពី VOD VOA CamboJa, រេមីក្ម្ពុជា រខសោេ អបសរា និខ
ម្ជឈម្ណឌ លព័េ៌ោនស្តេតីក្ម្ពុជា។ ជាលទធផ្លននេិកាេ ស្ថលា អោក្ចូលរមួ្ទខំ
អេ់ រមួ្ទខំគណបក្សនសោ យ្ ោនគនំិេដូចោោ ក្ោុខការអំពាវន្លវឱ្យោន
សោលនសោ យ្េម្ភាពសយ្នឌ័្រសៅក្ោុខគណបក្ស ក៏្ដូចជាការសធែីវសិស្ថធន
ក្ម្មចាប់ស ោះសនោ េ សដមី្បនី្លមំ្ក្នូវេម្ភាពពេិប្ ក្ដសៅក្ម្ពុជា។ គណបក្ស
នសោ យ្ នប ហ្ ញពីការសបតជាញ ចិេតោ ខមុ្េោរំបេ់ពួក្សគក្ោុខការសលីក្
ក្ម្ពេ់េនួ្លទីស្តេតីសៅក្ោុខគណបក្សរបេ់ពួក្សគ និខោក់្ស្តេតជីាសប្ចីនជាសបក្េជន
េប្ោប់ការស ោះសនោ េប្ក្មុ្ប្បកឹ្ាឃុេំ ក្ េ់ ២០២២ នខិការស ោះសនោ េរដឋ



 

 
 

េភា ២០២៣៖ ១) គណបក្សប្បជាជននឹខោក់្សបក្េជនស្តេតីបណនថម្សទៀេ
េប្ោប់ការស ោះសនោ េឃុេំ ក្ េ់ ២០២២។ េំណាខរូបសនោះ នោន
ប្បស្ថេន៍ថ្ន ថ្នោ ក់្ដឹក្ន្លគំណបក្សប្បជាជនក្ម្ពុជាទខំអេ់ នយ្ក្ចេិត
ទុក្ោក់្ោ ខខាល ខំសលីការបសខកនីចំនួនស្តេតី នខិការសោោះប្ស្ថយ្អំសពីរខិាសលី
ស្តេតី ២) គណបក្សក្ម្ពុជាប្េលាញ់ជាេិ នសបតជាញ ចេិតោក់្សបក្េជនស្តេតីជា
សម្ឃុសំៅ១០សខ្េតប្ក្ុខ ៣) គណបក្សណខ្មររបួរមួ្ជាេ ិនសបតជាញ ចេិតោក់្
សបក្េជនស្តេតី ៣៥% សៅនោ  ំ២០២២ និខ ៤៥% េប្ោប់ការស ោះសនោ េរដឋ
េភា ២០២៣ ៤) គណបក្សប្បជាធបិសេយ្យមូ្លោឋ ន  នសបតជាញ ោក់្
សបក្េជនស្តេតីពី ១ សៅ ៣ ចំណាេ់ថ្នោ ក់្េប្ោប់ ការស ោះសនោ េឃុេំ ក្ េ់
២០២២ ៥)គណបក្សេញ្ហជ េិក្ម្ពុជា នសបតជាញ ោក់្សបក្េជនស្តេតបីណនថម្សទៀេ
េប្ោប់ ការស ោះសនោ េឃុេំ ក្ េ់២០២២ និខការស ោះសនោ េរដឋេភា២០២៣ 
និខ៦) គណបក្សេំបុក្ឃមុេំខគម្ប្បជាធបិសេយ្យ៖ ប្បេិនសបីគណបក្សរបេ់
ោេ់ឈោោះការស ោះសនោ េ ៥០% ស្តេតនីិខ ៥០% បុរេ។ េណំាខប្ក្េួខក្ចិចការ
ន្លរ៖ី សលាក្ជំទវ រ ូ នមិ្ិេតតា អនុរដឋសលខាធិការននប្ក្េួខក្ិចចការន្លរ ីក្ោុខពិធី
បិទេិកាេ ស្ថលាសនោះ  នឯក្ភាព ១០០% ជាម្ួយ្នខឹការរក្សឃញីរបេ់ខុ្ម្
ណស្តរែល សរយី្សេោឱី្យអោក្ចូលរមួ្ទខំអេ់អនុវេតសរឿខសនោះ សោយ្ោនប្បស្ថេន៍
ថ្ន «សយ្ខីទខំអេ់ោោ ប្េូវណេចូលរមួ្បសខកីេបរោិកាេអំសណាយ្ផ្ល សដីម្បឱី្យ
េខគម្ក្ម្ពុជាោនេម្ភាពសយ្នឌ័្រសៅប្គប់ទីក្ណនលខ ប្គប់វេ័ិយ្ នខិប្គប់
ក្ប្ម្ិេ លុោះប្តាណេវាសក្េីសចញពីឆ្នទៈរបេ់សយ្ខីទខំអេ់ោោ  ម្ិនថ្នសៅទីសនោះសទ 
ណដលណខ្មរសយ្ខីទខំអេ់ោោ អាចសប្បីប្ េ់។ េកាដ នុពលរបេ់ស្តេតី ណដលសលេី
ពី ៥២% សៅក្ោុខេខគម្ក្ម្ពុជាគួរប្េូវ នសប្បីប្ េ់ម្ិនប្េឹម្ណេោនអេថ
ប្បសោជន៍ដល់ស្តេតីប ុសណាណ ោះសទ ប ុណនតេម្ភាពសយ្នឌ័្រនខឹផ្តល់អេថប្បសោជន៍
សលីប្គប់វេ័ិយ្»។ សលាក្ប្េ ីនបណនថម្ថ្ន សៅក្ោុខេកិាេ ស្ថលារបេ់សយ្ខី ខ្ញុ ំ

េូម្សកាេេរសេីរចំសពាោះក្ចិចេរការរវាខអខគការខុ្ម្ណស្តរែល អខគការេលីកា
ក្ម្ពុជា អខគការសយ្នឌ័្រនិខការអភិវឌ្ឍន៍េប្ោប់ក្ម្ពុជា អខគការបន្លទ យ្ប្េ ី
ណដល នបសខកីេេិកាេ ស្ថលាសនោះស ខី សប្ពាោះវាជាណផ្ោក្ម្យួ្ននេក្ម្មភាពជាក់្
ណេតខណដលក្ម្ពុជានឹខោនក្ោុខការស ោះសនោ េសប្ជេីសរេីប្ក្មុ្ប្បឹក្ាឃុេំ ក្ េ់នោ ំ
២០២២។ សបីសយ្ខី នផ្សពែផ្ាយ្ សយ្ខីនឹខអាចសោោះប្ស្ថយ្ឧបេគគណដលន្លំ
ឱ្យស្តេតីប្បឈម្មុ្ខ្នឹខហានភ័ិយ្ ណដលោនន័យ្ថ្ន សបក្េជនទខំបុរេ និខស្តេតី
 នចូលរមួ្សោយ្សេមភីាពោោ  និខ នសប្បីប្ េ់េកាត នុពលរបេ់ពួក្សគក្ោុខ
ការអភិវឌ្ឍន៍ប្បសទេរបេ់សយ្ខី។ សលាក្ប្េី នបណនថម្សទៀេថ្ន ប្ក្េខួក្ិចច
ការន្លរ ី  នខ្េិខ្ំប្បឹខណប្បខោ ខខាល ខំក្ោុខការសលីក្ក្ម្ពេ់េម្ភាពសយ្នឌ័្រ
ណផ្ោក្នសោ យ្ និខការេសប្ម្ចចិេត សរយី្ប្ក្េខួក្ិចចការន្លរកី្ំពុខសធែកីារណក្
លម្ែសោលនសោ យ្េម្ភាពសយ្នឌ័្រជាេិរបេ់រាជរោឋ ភ ិល។ បន្លទ ប់ពី
េិកាេ ស្ថលាសនោះ គណបក្សេញ្ហជ េិក្ម្ពុជា  នសេោីឱ្យោនការជួបជាម្ួយ្
បុគគលិក្អខគការខុ្ម្ណស្តរែល សដីម្បណីចក្រណំលក្ព័េ៌ោនលអំិេអពំីសោល
នសោ យ្របេ់ពួក្សគ សពាលគឺបសខកនីចំននួសបក្េជនស្តេតចីនំួន ៥០% សៅក្ោុខ
គណបក្សរបេ់ពួក្សគ េប្ោប់ការស ោះសនោ េសប្ជីេសរេីប្ក្ុម្ប្បឹក្ាឃុេំ ក្ េ់
នោ ២ំ០២២ ន្លសពលខាខមុ្ខ្។ គណបក្សេញ្ហជ េិក្ម្ពុជា  នសបតជាញ ក្ោុខការ
បសខកីនចនំួនសបក្េជន វាសៅណេនិោយ្ថ្នការសប្ជេីសរេីប្េូវ នសធែីស ខីសោយ្
ណផ្ែក្សលីេម្េថភាពរបេ់សបក្េជន។ ស្ថព័េ៌ោនVOD  នេោោ េេោជិក្
ប្ក្ុម្ការ្រស្តេតី និខ នផ្សពែផ្ាយ្េិកាេ ស្ថលាទខំសនោះជាស្ថធារណៈតាម្រ
យ្ៈសវទិកា VOD ។ ខុ្ម្ណស្តរែលក៏្ នផ្ាយ្សៅសលទីំព័រសរែេប ុក្របេ់ខ្លួនណដ
រ។ 
COMFREL conducted three workshops as planned; two online 

sub-national workshops, and one offline national workshop on 
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"Increasing the number of women leaders in politics and decision-

making in Cambodia", co-organized by COMFREL, SILAKA 

Cambodia, GADC, Banteay Srey organization, and Committee to 

Promote Women in Politics (CPWP). These were attended by 153 

participants from the Cambodian People Party (CPP), Cambodian 

Nationality Party (CNP), Khmer National United Party (KNUP), 

the Cambodia National Love Party (CNLP), Grassroots 

Democracy Party (GDP), Beehive Social Democratic Party 

(BSDP), FUNCINPEC, the Ministry of Women Affairs (MoWA), 

NEC, PEC, commune councilors, donors NGOs, community and 

COMFREL’s network. These workshops were also attended by 

journalists from VOD, VOA, CamboJa, Rasmei Kampuchea 

Daily, Hang Meas TV, Apsara News, and the Women's Media 

Centre of Cambodia. As a result of the workshops, all participants 

including political parties had the same idea of calling for a gender 

equality policy within the party as well as amending the election 

laws to bring about real equality in Cambodia. Political parties 

showed their strong commitment to promote women’s role in their 

parties and place many women as candidate for the upcoming 

Commune Council Election (CCE) 2022 and National Assembly 

Election (NAE) 2023: 1) CPP would place more women 

candidates for CCE 2022. The representative mentioned that all 

CPP leaders were very focused on increasing the number of 

women and solving violence against women, 2) CNLP committed 

place women candidates as commune chief (to be elected) for 

CCE 2022 in all 10 districts/city, 3) KNUP planned to place 

women candidates 35% for CCE 2022 and 45% for the NAE 2023, 

4) GDP committed to place women candidates from 1 to 3 rank 

for CCE 2022, 5) CNP committed to place more women 

candidates for the CCE 2022 and the NAE 2023, 6) BSDP: if his 

party win the election, 50% women and 50% men and 7) KNP 

committed to placing at least 30% women candidates and putting 

from 2-3 rank. Representative of the Ministry of Women's Affairs: 

Lok Chumteav Hou Nimitta, Undersecretary of State of the 

MoWA, in closing the workshop, agreed 100% with COMFREL’s 

findings and proposed to all participants to apply this by saying 

“We must all join to create a conducive environment for 

Cambodian society to have gender equality everywhere, in all 

sectors and at all levels, unless it came from the will of all of us, 

no matter here, that all of us Cambodians could use. The potential 

of women, who are more than 52% in Cambodian society, has 

been exhausted, and its use benefits not only one woman, but 

gender equality would benefit in all areas". She added in our 

workshop, I commend the collaboration between COMFREL, 

SILAKA Cambodia, GADC, Banteay Srei, which created this 

workshop because it was a part of the actual activities that 

Cambodia would have in the election, Commune/ Sangkat 

Council Election 2022. So, if we advertised, we would be able to 

address the barriers that put women at risk, which meant that both 

male and female candidates were equally involved and have used 

their potential to develop our country. She also added that the 

MoWA has worked hard to promote gender equality in politics 

and decision-making and that the Ministry of Women's Affairs is 

working to improve the Royal Government's National Gender 

Equality Policy. After the workshop, the Cambodian Nationality 

Party (CNP) proposed to have a meeting with COMFREL’s staff 

to share more details about their policy which was to increase the 

number of women candidates by 50% in their party for the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Media_Centre_of_Cambodia
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Media_Centre_of_Cambodia


 

 
 

upcoming commune council election 2022. Although the CNP 

committed to increasing the number of candidates, it still 

mentioned that the selection was made based on the candidates’ 

capacity.  VOD interviewed women working group members and 

broadcasted these workshops to the public through the VOD 

platform. COMFREL also broadcasted them on its Facebook 

page. 

ក្ិចចប្បជុអំនឡាញចំនួនបី រមួ្ោនការជណជក្តាម្អនឡាន និខទិវាន្លរអីនតរ
ជាេិជាម្ួយ្អខគការ NGO-CEDAW និខមូ្លនិធិ Heinrich Boell 
Foundation សដីម្បសីធែីបចចុបបនោភាពអពំីវឌ្ឍនភាព នខិបញ្ហហ ប្បឈម្េំខាន់ៗ 
និខសដីម្បបី ហ្ ញពជីំហានបន្លទ ប់ននការសលីក្ក្ម្ពេ់េម្ភាពសយ្នឌ័្រ និខស្តេតី
សៅក្ប្ម្ិេថ្នោ ក់្េសប្ម្ចចិេត សដីម្បពីិភាក្ាអំពីស្ថរៈេំខាន់ននការសប្បីប្ េ់េថិ
េិសយ្នឌ័្រសៅក្ោុខសេដឋក្ិចចឌ្ីជងីល សោលបំណខសដីម្បបី ហ្ ញពីវេិម្ភាពសយ្
នឌ័្រក្ោុខវេ័ិយ្សផ្សខៗក្ោុខប្បសទេក្ម្ពុជា។ ជាលទធផ្ល បុគគលិក្ខុ្ម្ណស្តរែល 
 នទទលួព័េ៌ោនងមីៗទក់្ទខនឹខការសលីក្ក្ម្ពេ់ស្តេតកី្ោុខភាពជាអោក្ដឹក្ន្ល ំ
និខអភ ិលក្ចិច នខិណផ្នការជាេិេតពីីក្ំណណទប្ម្ខ់រដឋ លស្ថធារណៈនោ  ំ
២០១៩-២០៣០។ ោនការរក្សឃញីថ្នចនំួនស្តេតីណដលចូលរមួ្ក្ោុខការេសប្ម្ច
ចិេតសៅោនក្ប្ម្ិេទបសៅស យី្។ សទោះជាោ ខណាក៏្សោយ្ ស្តេតីសៅណេសដីរេួ
ោ ខេំខាន់ក្ោុខដំសណីរការអភិវឌ្ឍន៍ ។ េថិេិសយ្នឌ័្រ នប ហ្ ញពទីិនោន័យ្
ចាេ់លាេ់របេ់ស្តេតី និខបញ្ហហ របេ់ស្តេត។ី ដូសចោោះេថេិិសយ្នឌ័្រគឺជាវធិសី្ថស្តេត
េំខាន់ម្យួ្សដីម្បណីេែខរក្មូ្លសរេុ និខឫេគល់ននបញ្ហហ ។ សដីម្បបី្ រពធខ្បួ
សលីក្ទី ១១០ ទិវាអនតរជាេិន្លរ ី  ខុ្ម្ណស្តរែល នេរការជាម្ួយ្អខគការ 
NGO-CEDAW និខអខគការេខគម្េុីវលិជានដគូ នសចញសេចក្តីណងលខការណ៍
រមួ្ និខរ យ្ការណ៍ប្េួេពិនេិយជាម្ួយ្នខឹអនុស្ថេន៍េប្ោប់រាជរោឋ ភិ ល 

សដីម្បអីនុវេតអនុស្ថេន៍របេ់គណៈក្ោម ធកិារប្េួេពនិិេយ CEDAW របេ់អខគ
ការេរប្បជាជាេិ។ សេចក្តីណងលខការណ៍រមួ្ក៏្ប្េូវ នសចញផ្ាយ្ផ្ខណដរ េតពី ី
"ការបសខកីនការប្បុខប្បយ្េ័ោ សដីម្បទីប់ស្ថក េ់អំសពីរខិាសលីសយ្នឌ័្រ សៅេំបន់ច
តាត  េ័ីក្ នខិេំបន់បិទផ្លទ ប់" សដីម្បអីំពាវន្លវដល់ម្ស្តនតពីាក់្ព័នធទខំអេ់ននរាជ
រោឋ ភិ លក្ម្ពុជា បសខកីនការប្បុខប្បយ្េ័ោ នខិចាេ់វធិានការទប់ស្ថក េ់ប្គប់ទប្ម្
ខ់។ អំសពីរខឹាសលីស្តេតី កុ្ោរ និខបុគគល LGBT+ ណដលអាចសក្ីេស ខីក្ោុខ
អំ ុខសពលោក់្ឱ្យសៅោច់ពីសគជាកាេពែក្ិចច និខសៅក្ោុខេំបន់ណដលេថេិសៅ
សប្កាម្ការបិទផ្ទប់។ ោន ៨ ចំណុចេំខាន់ៗក្ោុខសេចក្តីណងលខការណ៍រមួ្ សដីម្បី
អំពាវន្លវដល់ម្ស្តនតីរោឋ ភ ិលពាក់្ព័នធទខំអេ់ បសខកីនការប្បុខប្បយ្េ័ោ សដមី្បី
ទប់ស្ថក េ់អំសពីរខិាសលីសយ្នឌ័្រ។  
There were three online meetings, online dialogue and 

International Women’s Day with NGO-CEDAW and Heinrich 

Boell Foundation (HBF) to update about the key progresses and 

challenges and to present the next steps of promoting gender 

equality and women at the decision-making level, to discuss the 

importance of using gender statistics in the digital economy to 

highlight gender inequalities in various sectors in Cambodia. As a 

result, COMFREL staff received updated information regarding 

promoting women in leadership and governance and a national 

plan on public administration reform 2019-2030. it was found that 

the number of women who participated in decision-making was 

still low. However, women still play an important role in the 

process of developing the county. The gender statistic showed us 

the precise data of women and the women’s issues. So gender 

statistics was an important method to find out the root cause of the 

problem. To mark the 110th International Women's 
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Day, COMFREL in cooperation with NGO-CEDAW and partner 

CSOs released a joint statement and monitoring report with 

recommendations for concrete steps for RGC to take to implement 

the recommendations of the Committee overseeing the United 

Nations CEDAW. The joint statement was also released on 

“Increase Vigilance to Prevent Gender-based violence in 

Quarantine and Areas under Lockdown”, to call on all relevant 

officials of the Royal Government of Cambodia (RGC) to increase 

their vigilance and take action to prevent all forms of violence 

against women, children and LGBT+ individuals who could occur 

during mandatory quarantine and in areas under lockdown. There 

were 8 main points in the statement to appeal to all relevant 

government officials to increase vigilance in order to prevent 

gender-based violence. 

េប្ោប់ណផ្នការនោ ២ំ០២១ បុគគលិក្របេ់ខុ្ម្ណស្តរែល នអនុវេតសៅតាម្ណផ្ន
ការ។ ៥៣ដខ (៣៦ ផ្ាយ្បនតផ្លទ ល់ និខ ១៧ ផ្ាយ្ស ខីវញិ) ប្េូវ ន
សរៀបចំតាម្រយ្ៈវទិយុ FM ១០៥ និខោនវាគមិនចនំួន ៥៩ (ស្តេតី៧៤%) ។ អោក្

សៅចូល នខិអោក្បសចចញម្េិសោបល់ចនំួន ៦០ន្លក់្ (ស្តេតី ៤០%)  នសៅ
ចូលសដីម្បបីសចចញម្េិ េួរេណួំរសៅកាន់វាគមិន នខិសេោីរសៅរោឋ ភិ ល។ ក្ម្ម
វធិីវទិយុសនោះទទួល នការចូលសម្ីលចំននួ ៤២,១០០ អោក្ចុក្ចូលចិេតចនំួន 
៥,៥២៤ អោក្ណចក្បនតចនំួន ១,៦៦៨ និខអោក្បសចចញម្េិសោបល់ចំននួ 
៥៧២ ។ ខុ្ម្ណស្តរែល  នផ្លិេវសីដេុកាត ចំននួ៦ សដីម្បបីសចជ ៀបសយ្នឌ័្រ នខិ
សលីក្ក្ម្ពេ់េម្ភាពសយ្នឌ័្រ។ 
For the 2021 project plan, COMFREL’s staff carried out 

following the plan. 53 sessions (36 live and 17 re-broadcast) were 

hosted on FM 105 and 59 (74% female) speakers. 60 callers and 

commenters (40% female) could call in to express their opinions, 

ask questions to the speakers, and make requests to the 

government. The radio program received 42,100 views, 5,524 

likes, 1,668 shares, and 572 comments. COMFREL produced six 

video animation spots to maintain gender perspective and promote 

gender equality.  

  



 

 
 

៣.១ ការតធវើយ្ រធនាការ និ្ង្បញ្ច ុះបញ្ចូ  តដ្ើមបទីាមទារតោយ្មាន្សមភាពតយ្ន្ឌរ័ 
3.1. Advocacy and Lobbying Campaign to Demand Gender Equality 

 

 

  

េក្ម្មភាពណផ្ោក្អប់រ ំនិខសយ្នឌ័្រក្ោុខចូលរមួ្ប្ពឹេតិការណ៍េំខាន់ៗសដីម្បជីណជក្ និខពិសប្ោោះសោបល់សលីបញ្ហហ ស្តេតី និខសយ្នឌ័្រជាម្យួ្ភាគីពាក់្ព័នធ 
Activities of Education and Gender unit organizing important events (online) to talk and discuss about the women’s issue and gender policy with key stakeholders 
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៣.៣ រមមវធីិវរិយ /អន្ឡាញ«ស្តសាីោចតធវើ ន្» និ្ង្ប្បពន័្ធផ្សពវផ្ាយ្សង្គម  
3.3 Online/ Radio call-in show ‘Women Can Do It’ broadcast and Social Media 
 

  

រមមវធីិវរិយ /អន្ឡាញ «ស្តសាីោចតធវើ ន្» 
“Women Can Do It” Online/Radio 

Programme 
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ណផ្ោក្អប់រ ំនិខសយ្នឌ័្រ នផ្លិេវសីដអូេុកាត សដីម្បសីលីក្
ក្ម្ពេ់េម្ភាពសយ្នឌ័្រ 
Education and Gender Unit produced some video 

animation spots to promote gender equality 



 

កម្មវិធី ៤. ការកំណែទម្ម្ង់អភិបាលកិចចម្រជាធិរយតយ្យ Program 4. Democratic Governance Reform Program 

 

សបីសប្បៀបសធៀបនខឹណផ្នការការ្រនោ  ំ ២០២០ ខុ្ម្ណស្តរែលអាចេសប្ម្ច ន
ប្េឹម្ ៧០% ននណផ្នការ សប្ពាោះ រ យ្ការណ៍េតីពីការក្ំណណទប្ម្ខ់លទធិប្បជាធិ
បសេយ្យ និខការស ោះសនោ េសៅក្ម្ពុជាម្និប្េូវ នផ្លេិដូចការសប្ោខទុក្សទ
សន្លោះសទ សោយ្ស្ថរផ្លិេក្រោនបញ្ហហ េុខ្ភាពសរយី្ ខុ្ម្ណស្តរែលម្និអាចរក្
អោក្ជំនេួ ន។ េប្ោប់រ យ្ការណ៍នោ  ំ២០២១ បុគគលកិ្ខុ្ម្ណស្តរែលក្ំពុខ
ដំសណីរការចខប្ក្ខទិនោន័យ្ណដលប្បមូ្ល នក្ោុខរយ្ៈសពល ១ នោ  ំរមួ្ោន ការ
ឃ្ល សំម្ីលរោឋ ភ ិល ការឃ្ល សំម្ីលេភា ការឃ្ល សំម្លីសយ្នឌ័្រណផ្ោក្នសោ យ្ 
និខរ យ្ការណ៍លទធិប្បជាធបិសេយ្យ។ 
If compared to the work plan 2020, COMFREL could achieve 

only 70% of the plan because the 2020 report on Government 

Watch and Parliament Watch were produced, but the report on 

democracy and election reform in Cambodia was not produced as 

planned because a producer got health problem and COMFREL 

could not find another producer to replace him. For the 2021 

reports, COMFREL staff are in the process of compiling data 

collected for one-year including government watch, parliamentary 

watch, political gender watch, and democracy report.  

សោយ្ស្ថរការរាេេាេជំខឺកូ្វេី១៩ ការោក់្ពិនទុវាយ្េនម្លននការអនុវេតរបេ់រ
ោឋ ភិ លម្ិនអាចប្បប្ពឹេតសៅដូចការសប្ោខទុក្សទ ដូសចោោះសរយី្ ខុ្ម្ណស្តរែល

 នេសប្ម្ចផ្លល េ់បតូរវធិីស្ថស្តេតពីការោក់្ពិនទុវាយ្េនម្លននការអនុវេតរបេ់រោឋ ភិ
 ល សៅជាវធិសី្ថស្តេតចុោះេោោ េន៍ផ្លទ ល់ជាម្យួ្ប្គួស្ថរ ។ ជាលទធផ្ល ប្បជា
ពលរដឋប្បោណ ១៩០ន្លក់្ ណដលម្ក្ពីភូម្និីម្ួយ្ៗនន៦ឃុ ំ  នចូលរមួ្ក្ោុខ
ដំសណីរការេោោ េន៍ផ្លទ ល់។ ពួក្សគប្េូវ នេោោ េន៍សដីម្បណីេែខយ្ល់អពំី
អភិ លក្ិចចលែក្ោុខមូ្លោឋ ន ផ្តល់ការោក់្ពិនទុសលីការអនុវេតអភិ លក្ចិចលែ
សៅក្ោុខឃុរំបេ់ពួក្សគ និខសលីក្ស ខីពីក្ខែល់ និខេណូំម្ពរដល់ឃុេំប្ោប់
ដំសណាោះប្ស្ថយ្ណដលអាចសធែីសៅ ន។ 

 

Due to the Covid-19 pandemic, the people scorecard could not be 

conducted as planned, so COMFREL decided to change the 

method from the scorecard to the household visit method (face-to-

face interview or dialogue). As a result, about 190 people who 

were from each village of each commune (6 communes) were 

engaged in the household visit process. They were interviewed to 

understand local good local governance, provide their scorecard 

on the performance of the good governance in their communes, 

and raise their concerns and requests to commune for possible 

solutions.  

  



 

 
 

៤.២. ការឃ្ល តំមើ រដ្ឋសភា និ្ង្េំណ្តង្រាស្តសា 4.2. Parliamentary Watch  

 
  

COMFREL produced a 

2019 annual report on 

Parliamentary Watch and 

uploaded on its website. 

 

ខុ្ម្ណស្តរែល នផ្លិេរ យ្ការណ៍
ប្បចានំោ ២ំ០១៩ េតីពីការេសខកេ រដឋ
េភា និខេំណាខរាស្តេត និខ ន
បស ហ្ ោះសលីសគរទំព័ររបេ់ខ្លួន។ 
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សបីសប្បៀបសធៀបសៅនឹខណផ្នការអភិវឌ្ឍេម្េថភាពបុគគលិក្ នខិណផ្នការគសប្ោខ
របេ់ខុ្ម្ណស្តរែល េសប្ម្ច ន ៩០% សោយ្ស្ថរណេបុគគលិក្ នទទលួការ
អភិវឌ្ឍន៍េម្េថភាព រមួ្ោនការេរសេររ យ្ការណ៍ QuickBooks និខវសីដអូ
េុកាត ដូចការសប្ោខទុក្។ សទោះោ ខណាក៏្សោយ្ខុ្ម្ណស្តរែលម្ិន នេិក្ាមុ្ខ្
វជិាជ ម្ួយ្ចំននួ រមួ្ទខំការបសខកីេវសីដអូេុកាត ពីខាខសប្ៅ ការប្ស្ថវប្ជាវណផ្ែក្សលភី
េតុតាខ និខការណណន្លអំំពកីារអនុវេតសោលនសោ យ្ររិចញវេថុ។ ខុ្ម្ណស្តរែល 
ម្ិនអាចរក្អោក្ខាខសប្ៅសដីម្បផី្តល់េម្េថភាពសលីការបសខកីេវសីដអូេុកាត សទ 
សរយី្វគគេិក្ាសនោះប្េូវការសពលសវលាសប្ចីនសដមី្បសីរៀន។ វគគបណតុ ោះបណាត លេតី
ពីការប្ស្ថវប្ជាវណផ្ែក្សលីភេតុតាខ និខការណណន្លអំំពីការអនុវេតសោល
នសោ យ្ររិចញវេថុប្េូវ នខ្ក្ខានសោយ្ស្ថរណេការផ្ទុោះស ខីននជំខឺ
រាេេាេកូ្វេី១៩ សរយី្សៅសពលណដលស្ថថ នភាពប្េលប់ម្ក្វញិ បុគគលិក្ប្េូវ
យ្ក្ចិេតទុក្ោក់្ោ ខខាល ខំសលកីារបចច ប់េក្ម្មភាពេសដមី្បេីសប្ម្ចសៅតាម្
ណផ្នការរបេ់ខ្លួន។ បុគគលិក្ នអភិវឌ្ឍេម្េថភាព នខិជំន្លញបណនថម្សទៀេ
សលីការេរសេររ យ្ការណ៍ រសបៀបសប្បីប្ េ់ QuickBooks េប្ោប់ការ្រ
ររិចញវេថុ និខការផ្លិេវសីដអូេុកាត ។ ខុ្ម្ណស្តរែល  នបសខកេីសោលនសោ យ្
ធនធានម្នុេស និខសោលការណ៍ណណន្ល ំM&E  នចប់រចួរាល់ទខំប្េខុតាម្

ការសប្ោខទុក្។ សោលនសោ យ្ណដលម្ិនទន់ោនេុពលភាព ប្េូវ នសធែី
បចចុបបនោភាព នខិណក្េប្ម្ួលរចួសរយី្ ដូសចោោះបចចុបបនោ ខុ្ម្ណស្តរែល ក្ំពុខសប្បី
ប្ េ់សោលនសោ យ្ណដល នសធែីបចចុបបនោភាពរចួសៅក្ោុខស្ថថ ប័នរបេ់ខ្លួ
ន។ បុគគលិក្របេ់ខុ្ម្ណស្តរែល ប្េូវ នទទលួការបណតុ ោះបណាត លទក់្ទខនឹខ
សោលនសោ យ្ធនធានម្នុេសចំនួនពីរសលីក្។ ខុ្ម្ណស្តរែល ោនសោល
ការណ៍ណណន្ល ំ នខិប្បព័នធ M&E េប្ោប់ការសប្បីប្ េ់សៅនផ្ទក្ោុខរបេ់ខ្លួន 
សរយី្នឹខរមួ្ចំណណក្ដល់ការណក្លម្ែការអនុវេតរបេ់ប្ក្ុម្ M&E ផ្ខណដរ។ 
សទោះបីជារ យ្ការណ៍េតីពីសោលការណ៍ណណន្ល ំ M&E ប្េូវ នបចច ប់ក៏្
សោយ្ បុគគលកិ្របេ់ខុ្ម្ណស្តរែលម្ិនទន់ នទទលួការបណតុ ោះបណាត លសៅ
ស យី្សទ សរយី្វគគបណតុ ោះបណាត លនខឹសប្ោខសធែីសៅណខ្កុ្ម្ោៈ នោ  ំ២០២២ ដូសចោោះ 
ខុ្ម្ណស្តរែលម្ិនអាចវាេ់ណវខពអីេថប្បសោជន៍ននសោលការណ៍ណណន្ល ំ M&E 
 នសទសៅសពលសនោះ។ ខុ្ម្ណស្តរែល  នសរៀបចំក្ិចចប្បជុំប្បចាេំ ត រ៍ ក្ោុខ
ចំសណាម្ប្ក្មុ្ប្គប់ប្គខសដីម្បសីធែីបចចុបបនោភាពេក្ម្មភាព បញ្ហហ ប្បឈម្ ររិចញ
វេថុ និខការ្ររបេ់អខគការ។ ក្ិចចប្បជុំប្បចាេំ ត រ៍ក៏្ប្េូវ នសធែីស ខីសដីម្បី
សោោះប្ស្ថយ្ក្ចិចការបន្លទ ន់ម្ួយ្ផ្ខណដរ ឧទររណ៍៖ បុគគលកិ្របេ់ខុ្ម្ណស្តរែល
ោោ ក់្ នសធែកីារោ ខជេិេោិទធជាម្ួយ្អោក្វភិាគនសោ យ្ោោ ក់្ណដល នរក្



 

សឃញីឆ្លខកូ្វេី។ ក្ចិចប្បជុំ នេសប្ម្ចឱ្យបុគគលសនោះសៅសធែីសេេតរក្កូ្វេី សរយី្
ក្ោុខអំ ុខសពល ១៤ នងង បុគគលិក្ នសធែីការពីផ្ទោះ។ ក្ចិចប្បជុំប្បចាណំខ្ (ក្ិចចប្បជុំ
បុគគលិក្) សធែីស ខីសដីម្បណីចក្រណំលក្ស្ថថ នភាពបុគគលកិ្អ ុំខសពលការរកី្រាយ្
ោលជំខកូឺ្វេី ស ោះសនោ េសប្ជេីសរេីេណំាខបុគគលិក្ ជូនដំណឹខដល់បុគគលិក្
សធែីការពីផ្ទោះ អប់របុំគគលិក្អំពរីសបៀបការពារខ្លួនពីជំខកូឺ្វេី សធែីបចចុបបនោភាពសធែី
ការ និខសធែីការេសប្ម្ចចិេតេប្ោប់ការដក្បុគគលិក្។ េវនក្រររិចញវេថុខាខ
សប្ៅប្េូវ នជលួឱ្យសធែីប្បេិបេតិការររិចញវេថុរបេ់ខុ្ម្ណស្តរែល។ ខុ្ម្ណស្តរែល 
 នសធែីការឆ្លុោះបញ្ហច ខំបុគគលិក្ប្បចានំោ សំៅសខ្េតប្ពោះេីរនុ សដីម្បពីិនេិយការ
អភិវឌ្ឍន៍អខគភាព ពិភាក្ាអំពីណផ្នការយុ្ទធស្ថស្តេតនោ ២ំ០២២ និខក្ស្ថខ
ស្ថម្គគីភាពរវាខបុគគលិក្ខុ្ម្ណស្តរែល។ សោលនសោ យ្ធនធានម្នុេសងមក៏ី្
ប្េូវ នប ហ្ ញដល់បុគគលកិ្ផ្ខណដរ។ ខុ្ម្ណស្តរែល នសប្បីប្ េ់ឧបក្រណ៍ 
Octagon សដីម្បឆី្លុោះបញ្ហច ខំពកីារអភិវឌ្ឍន៍អខគការប្បចានំោ រំបេ់ខ្លួន សោយ្ោន
ការចូលរមួ្ពីបុគគលិក្ខុ្ម្ណស្តរែល រមួ្ទខំបុគគលិក្សៅក្ោុខការោិល័យ្ក្ណាត ល 
អោក្េម័ប្គចិេត សលខាធិការសខ្េត ប្ក្ុម្ប្បឹក្ាខុ្ម្ណស្តរែល។ ជាលទធផ្លននការឆ្លុោះ
បញ្ហច ខំ ខុ្ម្ណស្តរែល នេិក្ាបណនថម្អពំីចណុំចខ្ែោះខាេ និខយ្ល់ពីអែីណដលគួរ
សធែីសដីម្បណីក្លម្ែ។ ប្ជខុទខំ៨ ននឧបក្រណ៍Octagon ប្េូវ នោក់្ពនិទុសោយ្
បុគគលិក្ សរយី្ជាលទធផ្លទទួល ន ៤.៩៤ ជាម្ធយម្ (ពិនទុ ១-៧)។ េួ
សលខ្សនោះ នប ហ្ ញថ្ន ខុ្ម្ណស្តរែល នបំសពញការ្ររបេ់ខ្លួនលែ។ 

If compared to the staff capacity development plan and project 

plan, COMFREL could achieved 90% because staff received the 

capacity development including report writing, QuickBooks and 

video animation spot (internal training) as planned. However, 

COMFREL didn’t study some subjects including creation of 

digital caricature/video animation, evidence-based research and 

mentoring on implementation of financial policy. COMFREL 

couldn’t find outsourcing to provide capacity on creation of digital 

caricature/video animation and this course needed much time to 

learn. The course on evidence-based research and mentoring on 

implementation of financial policy were missed because of the 

outbreak of the Covid-19 pandemic and when the situation was 

back, it was short that staff pay much attention on finishing the 

activities against the plan. Staff developed more capacity and skill 

on report writing, how to use QuickBooks for financial work and 

video animation production. COMFREL produced the HR policy 

and M&E guideline completely as planned. Some policies were 

out of dead have already updated and revised, so COMFREL 

currently is using updated policies in its organization. 

COMFREL’s staff was oriented related to new HR policy twice 

by HR consultant and COMFREL administrator at staff reflection 

(staff retreat). COMFREL had M&E guideline and system for 

using its internal organization and it would also contribute to 

improving the M&E team’s implementation. Although report on 

M&E guideline was finished, COMFREL’ staff have not received 

coaching yet and training session was planned to conduct in 

February 2022, so COMFREL can’t measure the benefit from 

M&E guideline now. However, now COMFREL has its M&E 

guideline and system. COMFREL organized weekly meetings 

(Excom Meeting) among the management team to update its 

activities, challenges, finance and organizational work. The 

weekly meeting was also conducted to solve an urgent task, for 

Page: 29 



 

 
 

example, one staff of COMFREL worked closely with a political 

analyst who found Covid-19. The meeting decided that this person 

went to test for Covid-19 and during 14-day, staff worked from 

home. Monthly meetings (staff meetings) were conducted to share 

the situation of staff during the Covid-19, to vote for staff 

representative, to inform the staff to work from home, educate 

staff on how to protect themselves from Covid-19, to update 

COMFREL’s work and make a decision for a staff retreat. 

External finance auditor was hired to conduct COMFREL finance. 

COMFREL conducted staff reflection (staff retreat) in 

Sihanoukville province to review organizational development, 

discuss a strategic plan for 2022, and build solidarity among 

COMFREL staff. A new HR policy was also presented to the staff. 

COMFREL used Octagon to reflect its annual organizational 

development and COMFREL staff including all staff in the central 

office, volunteers, provincial secretaries, board of COMFREL, 

were attended. As a result of reflection, COMFREL learned more 

about the shortcomings and understood what should do to improve 

them. 8 corners of Octagon were scored and received 4.94 on 

average (1-7 score). This figure showed that COMFREL had a 

good performance on 8 corners.

 


