
 

 

គណៈកម្មា ធកិារលលើកស្ទយួស្រស្តកីនងុវសិ្យ័នលោបាយ 
Committee to Promote Women in Politics 

 

 

គណៈកម្មា ធិការដឹកនាំ 
ធីដា ឃិិះ 
នាយិកាអង្គការសីលការ ជា 
ប្បធានគណៈកម្មា ធិការដឹកនាាំ 
និង្ជាអគគលលខាធិការនន គ.ស.ន 

ម៉ម ស្មបត្តិ 
នាយកប្បតិបតតិអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ 
និង្ភាពជានដគូកនុង្សកមាភាព  
និង្ជាអនុប្បធានគណៈកម្មា ធិការ 
ដឹកនាាំនន គ.ស.ន 

រស្ ់ស្ភុាព 
នាយិកាអង្គការលយនឌ័្រ និង្ 
អភិវឌ្ឍន៍ លដើមបីកមពុជា និង្ជា 
សម្មជិកគណៈកម្មា ធិការ 
ដឹកនាាំ នន គ.ស.ន 

ជា ស្៊នុដាណណត្ 
នាយិកា មណឌ លព័ត៌ម្មនស្រសតី 
កមពុជា និង្ជា សម្មជិក 
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាាំនន គ.ស.ន 

គល ់បញ្ញា  
នាយកគណៈកម្មា ធិការលដើមបីការ
ល ោះលនន តលោយលសរ ីនិង្យុតតិធម៌ 
លៅកមពុជា និង្ជាសម្មជិក            
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាាំនន គ.ស.ន 

ស្ ំគន្ធា មី 
នាយកសតីទីគណៈកម្មា ធិការអពា 
ប្កឹត និង្យុតតិធម៌លដើមបីការល ោះ 
លនន តលោយលសរ ីនិង្ប្តឹមប្តូវ 
លៅកមពុជានិង្ជាសម្មជិក 
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាាំនន គ.ស.ន 

ណកប ក័ណ្ណា រ ូ
នាយកប្បតិបតតិអង្គការ 
សហប្បតិបតតិការលដើមបីអភិវឌ្ឍន៍
លៅកមពុជា និង្ជាសម្មជិក 
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាាំនន គ.ស.ន 

មីរ៉ក់ មី វ៉ 
ទីប្បឹកាបលចេកលទស នន 
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាាំនន គ.ស.ន 

លរគម ស្តរ 
ទីប្បឹកាបលចេកលទស នន 
គណៈកម្មា ធិការដឹកនាាំនន គ.ស.ន 
 
 

លលខាធិការោា ន គ.ស.ន ការយិាល័យ សីលការ ផទោះលលខ 55B, 55C ផលូវ 390 សង្កា ត់បឹង្លកង្កង្៣ ខ័ណឌ ចាំការមន រាជធានីភនាំលពញ ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ទូរស័ពទៈ (855-12) 765 643, (855-23) 217 872, 210 902  P.O Box 821 

 អីមម៉ែលៈ co@cpwp.net , លគហទាំព័រៈ www.cpwp.net 

 

លខិិត្ចំហ 

ស្តពីី អំលពើហងិាោ៉ងធងន់ធងរបងកលដាយ លោកឧកញ៉ ស្ខុ ប៊ុន និងរកុមអងគរកស 
លៅលលើ កញ្ញា  ឯក ស្ជុាតា លៅ សាសា 

 ររុមស្រ ត្ីធ្វីការធលីររមព្់ស្ថា នភាពស្រ ត្ី និង្មភាពធយនឌ័រ ្ូមធកោ លធោ្ ដល់ ធោរឧរញ៉ា  ្ុខ ប ុន 
របធានររុមហ ុន TEHO Development និងជារបធាន្មាគមអ្នរវាយតម្មលអ្ចលនវតាុរមពុជា ជាមួយររុមអ្ងគររស
ខលួន បានរបរពឹតតអ្ំធពីហងិាយ៉ា ងម្រពម្ផស ធៅធលី រញ្ញា  ឯរ ្ុជាតា ធៅ     ស្ថស្ថ អ្តីតពិ្ីការនិីទូរទ្សន៍ កាលពី
យប់ម្ងៃទី១ ឈានចូលរពឹរម្ងៃទី២ ខខររោដា ឆ្ន ២ំ០១៥ រនលងធៅងមីៗធនេះ។ ការធរបីអ្ំធពីហងិារប្់ ធោរឧរញ៉ា  ្ុខ 
ប ុន និងររុមអ្ងគររស បានឆលុេះបញ្ញច ងំពីការធរបីអ្ំណាច និងរធំោភបំពានធៅធលីស្រ ត្ីយ៉ា ង្ៃន់្ៃរ ខដលទធងវីធនេះជាបទរពហម
ទណ្ឌ ម្នរពេះរាជាណាចរររមពុជា។ ធលី្ពីធនេះធទៀត ទធងវីធនេះបានធ្វីឲ្យប៉ាេះពាល់ដលរ់ិតតិយ្រប្់រពេះរាជាណាចររ   
រមពុជា។ ធយងីខ្ុ ំមានការខរចិតតចំធពាេះការខរខានរនុងការចាប់ខលួនជនរបរពឹតតបទឧររឹតធនេះ ឲ្យរត់ធចញពី្ំណាញ់ចាប់ 
និងមិនោន់ទទួលបានភាពយុតតិ្ម៌ដល់ជនរងធររេះធៅធ យី។ អ្ំធពីដ៏ម្រពម្ផសធនេះមិនរតូវបាន្ងគមអ្ត់ធោនបានធ យី 
ធោេះធៅរនុងររណី្ណារ៏ធដាយ។ ធនេះជាអ្ំធពីធរ ី្ ធអ្ីងខដលបុរ្មួយចំនួនខដលមានអ្ំណាច បុណ្យ្រតិ និងលុយការ់ 
ខតងខតធមីលរស្ថលធៅធលីស្រ ត្ី ជាពិធ្្ចំធពាេះស្រ ត្ីធ្វីការងារស្ថវារំស្ថនត។  

ធដីមបរីរារិតតិយ្ដល់របធទ្ជាតិធយងី និងធៅដល់បុរ្រមពុជាដម្ទៗធទៀត ធយងី្ូមអ្ំពាវនាវដល់          
រពេះមហារសរត ររ្ួងយុតតិ្ម៌ ររ្ួងរិចចនារ ីររ្ួងមហាម្ផៃ និងររុមពារ់ព័នធដូចខាងធរកាម  

- ទូលកវ យ រពេះមហារសរត ្ូមរទង់រតា្់បងាគ ប់លុបធឈាម េះ ធោរឧរញ៉ា  ្ុខ ប ុន ធចញពី ងារជា ឧរញ៉ា  
- ររ្ួងយុតតិ្ម៌ ្ូមធរបីរគប់វធិានការ ធដីមបខី វ្ងររយុតតិ្ម៌ដល់ជនរងធររេះ ជាពិធ្្ ជាស្រ ត្ី 
- ររ្ួងរិចចការនារ ី ្ូមចាត់វធិានការតាមដានធៅធលីររណី្ធនេះ ធដីមបជីាការរពមានដល់បុរ្មានអ្ំណាចដម្ទ

ធទៀត 
- ររ្ួងមហាម្ផៃ ្ូមចាត់វធិានការខ វ្ងររ និងចាប់ខលួនជនរបរពឹតតអ្ំធពីហងិាធៅធលីស្រ ត្ីធនេះ មរទទួលខុ្រតូវ

ចំធពាេះមុខចាប់ 
- ្ូមធលីរទឹរចិតតដល់ រញ្ញា  ឯរ ្ុជាតា ធៅ ស្ថស្ថ បនតការបតឹង ពីធរពាេះការបឹតងធនេះគឺជាការរពមានដល់បុរ្

មានអ្ំណាចដម្ទធទៀត និងជាគំរូដ៏កាល ហានរនុងការរបឈមនឹងបញ្ញា  ដល់ស្រ ត្ីខដលជួបបញ្ញា ខបបធនេះដម្ទធទៀត។ 
- ្ូមស្ថធារណ្ៈជនធផ្ីលិខិត្ំខដងការររំទធៅធលីចំណាត់ការខាងធលីធដាយ្រធ្រធៅកាន់ោ្យដាា នដូច

បានរាយនាមខាងធរកាមធនេះ  
o ររ្ួងយុតតិ្ម៌ 

 ោ្យដាា ន   ផៃេះធលខ២៤០, មហាវងិី្ុធារ្, រាជធានីភនំធពញ 
 ទូរ្័ពៃ   ០២៣ ៣៦០ ៣២៧ / ៣៦៣ ២០៤ / ៣៦០ ៤២១ / ៣៦០ ៣២៩ 
 ទូរស្ថរ   ០២៣ ៣៦៤ ១១៩ 
 អុ្ីខម៉ាល   moj@cambodia.gov.kh  
 ធគហទំព័រ  www.moj.gov.kh  

mailto:co@cpwp.net
mailto:moj@cambodia.gov.kh
http://www.moj.gov.kh/


o ្រកសួរកិច�កក ន 

 អកសយដ � ផ�ូវ្រទួ ងាន់,ូភកមិដរាាិ៣ន់កង �ាកស�ួងានសន់រាជន,�ិេពញ 

 រូកកនពស�  ០២៣់៨៨៣់៧០៤់/ ០១២់៨៥២់៣០០ 

 អុនែភ៉ល�  mwa@online.com.kh  

 េគហរពិនក� www.mowa.gov.kh  

o ្រកសួភមហផស 

 អកសយដ � ផសះេលខ២៧៥ន់ភមវ កិ ន្ពះេរ�រភន់រាជន,�ិេពញ 

 រូកកនពស�  ០២៣់៧៥០់៨០២់/ ០១២់៨៥៨់៨៥៨ 

 រូកសក�  ០២៣់២១២ ៧០៨ 

 អុនែភ៉ល�  moi@interoir.gov.kh  

 េគហរពិនក� www.moi.gov.kh  
 

ហិ�រន១០់ែខររយ់ � ២ិ០១៥ 

 

ក្ងបាពន�៌ងបែនភ� 

េលរ ចា់េកក នភុ�ន  

ភ�រនរិរារិួហគគណរងម ាក�កេលនរកសសស�ករនរ�ុួវ កកនសេយនស់ាគាកាគ 

រូកកនពសេលខណ់០៧៧់៥២៧់៨៧៨ 

អុនែភ៉លណ co@cpwp.net 

mailto:mwa@online.com.kh
http://www.mowa.gov.kh/
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