
 

 

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 ៥៥B, ៥៥C ផលូវ ៣៩០ សង្កា ត់បឹង្លកង្កង្៣ ខ័ណឌ ចាំការមន រាជធានីភនាំលពញ ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពុជា 

ទូរស័ពទៈ (៨៥៥-១២) ៧៦៥ ៦៤៣, (៨៥៥-២៣) ២១៧ ៨៧២, ២១០ ៩០២  P.O Box ៨២១ 

 Box at CCC ៣៩២ អីមម៉ែលៈ info@cpwp.net , លគហទាំព័រៈ www.cpwp.net 

 

សេចក្តបី្រកាេព័ត៌មាន 
ប្ក្មុប្េីត សៅថ្នា ក់្សប្កាមជាតិ និងេងគមេុវីលិសៅក្មពុជា 

សេា ីគ.ជ.រ ឲ្យមានសោលនសោបាយសយនឌ័រ 
រាជធានីភ្ាំសពញ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧេភា ឆ្ា ២ំ០១៥ 

ក្នុងខែមមសា ឆ្ន ាំ២០១៥ គណៈក្ម្មា ធិការជាតិមរៀបចាំការម ោះមឆ្ន ត ខែលមៅកាតថ់ា គ.ជ.ប  ន
បមងកើតមឡើងតាមរបូមនតថាីមយួ ខែលរមួម្មនសម្មសភាពគណបក្សពីរ គឺ គណបក្សប្បជាជនក្មពុជា និង      
គណបក្សសមរ គ្ ោះជាតិ។ សម្មជិក្ថាីនន គ.ជ.ប រមួម្មនប្ ាំបនួរបូ ក្នុងម ោះម្មនបុរស ៨របូ និងរសតី១របូ។ 
បចចុបបននមនោះមរនតីមលមលាធធិការ ឋ្ា ន គ.ជ.ប រាជធានីមែតតទាំង២៥ ម្មនចាំនួន៧៤របូ ក្នុងម ោះម្មនរសតីខត២រូប
ប ុម ណ្ ោះ។ មនោះប ា្ ញឲ្យម ើញថា គ.ជ.ប មលមនិទន ់នមឆលើយតបតាម រែឋាធមានុញ្ញ ននប្ពោះរាជា្ចប្ក្   
ក្មពុជា ម្មប្តា៣៥ និង៤៥ យុទធសារសតចតុមកាណរបស់រាជរ ឋ្ា ភ ិលែាំ្ក្ក់ាលទី៣ មោលមៅអភវិឌ្ឍន៍
សហសសវតសរក៌្មពុជាមលក្នុងមោលមៅទី៣ ខផនការយុទធសារសត   អភវិឌ្ឍនជ៍ាតិឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ និង
ខផនការយុទធសារសត ររីតនៈ មលមឡើយមទ។  

នថៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ គណៈក្ម្មា ធិការមលើក្សទួយរសតីក្នុងវស័ិយនមោ យ មៅថា គ.ស.ន 
ខែលម្មនមលាធធិការ ឋ្ា ននិងសប្មបសប្មួលម្យអងគការសីលការ និងអងគការសងគមសីុវលិរសតី  នមរៀបចាំ
ក្ិចចប្បជុាំសាធារណៈសតីពី “មយនឌ្រ័ និងការម ោះមឆ្ន ត” មលមភាជនីយ ឋ្ា ន ទមនល សាក្២់។ អនក្ចូលរមួសរបុ
ម្មនប្បម្មណ ៦០ ក្ ់ខែលមក្ពីសាថ បន័ រែឋាសភាជាត ិគណៈក្ម្មា ធិការជាតិមរៀបចាំការម ោះមឆ្ន ត ប្ក្សួងក្ិចច
ការ រ ីប្ក្ុមរសតីែឹក្ ាំថាន ក្ម់ប្កាមជាតិ អងគការជាតិ និងអនតរជាតិ និងអនក្សារពត័ម៌្មន។ 

ប្ក្ុមរសតីែឹក្ ាំថាន ក្ម់ប្កាមជាតិខែលអមញ្ជ ើញមក្ព១ី០មែតតប្ក្ុងក្នុងប្ពោះរាជា្ចប្ក្ក្មពុជា និងប្ក្ុម
រសតីមែើមបទីាំងអស់ោន  អមញ្ជ ើញមក្ពីអងគការសងគមសីុវលិ  ន្ក្ម់សនើនូវមសចក្តីប្ាង មោលនមោ យ
សមភាពមយនឌ្រ័ ក្នុង   គណៈក្ម្មា ធិការជាតិមរៀបចាំការម ោះមឆ្ន ត តាមរយៈមោក្ជាំទវ ខត ម្ម នីរ  ងុ 
សម្មជិកា គ.ជ.ប មែើមបី្ ក្ជូ់នមោក្ប្បធាននន គ.ជ.ប  ពិនតិយនិងទទួលយក្្ក្ជ់ាមោលនមោ យ
របស់ គ.ជ.ប ។  

មសចក្តីប្ាងមោលនមោ យមនោះ ប្តូវ នមរៀបចាំមឡើយម្យប្ក្ុមអងគការរសតីជាង ៣០សាថ បន័ 
ប្ក្ុមប ត្ ញរសតីមែើមបកីារអភវិឌ្ឍ និងប្ក្ុមរសតីែកឹ្ ាំមក្ពី១០មែតតប្ក្ុងក្នុងចាំម្ម២៥មែតតប្ក្ងុមលទូទាំង
ប្ពោះរាជា្ចប្ក្ក្មពុជា។  
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ការស្នើឲ្យមានសោលនសោបាយ្មភាពសយនឌរ័សនេះគ ឺ ស ើមបឲី្យសប្កកមម គ.ជ.ប ធានាឲ្យមានការ
សបាេះសនន តរបរពឹតតសៅសោយស្រ ីនិងយុតតិធម ៌ រ្បតាមសោលនសោបាយលទ្ធិរបជាធបិសតយយ ស្រ ីពហុបកស។ 
តាមសោលនសោបាយសនេះ គ.ជ.ប ចាំបាចរ់តូវកសាង នងិពរងឹងរបពន័ឋមយួដ លមានតមាល ភាព នងិអាចទុ្កចតិត 
សោយោកស់្រ្តី និងបុរ្ឲ្យមានភាពស្មើោន របកបសោយ្មធម ៌ កនុងការចូលរមួ ាំស ើ រការសបាេះសនន ត ជាមស្រនតី
សរៀបចាំការសបាេះសនន ត ឬកជ៏ាសបកខភាពឈរស ម្ េះសបាេះសនន ត។ 

សោកជាំទាវ ដត មា៉ា នរី ៉ាងុ បានមានរបសា្នស៌ឆលើយតបថា  យក ា្ំស ើ រសនេះសៅជូនថាន ក ់ឹកនាាំ គ.ជ.ប 
ស ើមបឲី្យសោកពិចរណាសលើករ ីចាំបាចស់នេះ។  ាំណាកក់ាល ាំបូងសោកជាំទាវចងឲ់្យ្មាជិក គ.ជ.ប សរជើ្
សរ ើ្ ស្រ្តីឲ្យបានោ៉ា ងតិចពី២០សៅ៣០ភាគរយ ។ 

 សោក សេ ឈុនហាក ់អគគនាយករងននអគគនាយកោឋ ន្មភាពសយនឌរ័ និងអភវិឌឍនស៍្ ឋកិចច ននរក្ួង
កិចចការនារ ី បានមានរបសា្នថ៌ា ស្រ្តីចូលរមួបសរមើកនុងវ ិ្ ័យនសោបាយ ទ្ទ្ួលបានឱកា្ចូលរមួកនុងវ ិ្ ័យ
នសោបាយនិងជាតាំណាងកនុងវ ិ្ ័យមុខងារសាធារ ៈ សនាេះនឹងសធវើឲ្យរបសទ្្មានលទ្ឋិរបជាធិបសតយយ និងការ
អភវិឌឍ។ 

្រមាបព់ត័ម៌ានបដនែម្ូមទ្ាំនាកទ់្ាំនង៖ 
១. សោកជាំទាវ សោក ្ុទាឋ  របធានរកុមរបឹការសខតតកាំពងន់ន ាំង           ទូ្រ្័ពទសលខ ០១២ ៦៨២ ៥៨៧ 
២. សោកជាំទាវ យ្ ថានារ ី ្មាជិករកុមរបឹការសខតតកាំពងធ់ាំ           ទូ្រ្័ពទសលខ ០១២ ៦៨២ ០១១ 
៣. សោកជាំទាវ នួន នារត ី ្មាជិករកុមរបឹការសខតតកណាត ល           ទូ្រ្័ពទសលខ ០១២ ៧៧៧ ៥២១ 
៤. សោករ្ី ធីោ ឃិេះ  នាយិកាអងគការ្ីលការ                       ទូ្រ្័ពទសលខ ០១២ ៨៣៨ ៤៦៤ 
៥. កញ្ញា  ស្ង រា្ី  អនក្រមប្រមួល គ.្.ន                   ទូ្រ្័ពទសលខ ០១៧ ៩៣៣ ៣៣៦ 


