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Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.
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On 27 January 2015, COMFREL conducted a round-table discussion at Khmer Surin restaurant to
launch the annual report on parliamentary watch, the directory of the fifth National Assembly (NA) of
Cambodia, and to discuss and make recommendations on NA reform. Sixty three participants took part
in the discussion (10 female) from political parties, civil society organizations, donors, office of the UN
High Commissioner for Human Rights in Cambodia (UNHCHR), and domestic and foreign journalists.
As the result, key points in the context of these reports were presented. At the same time, participants
and independent analysts also raised issues related to nepotism, weakness of NA commissions and the
enhancement of existing law enforcement. The CNRP representative agreed to relay the findings of the
round-table to his colleagues.
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