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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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Phnom Penh, 23rd February 2016
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Media Notification

COMFREL would like to inform and invite the public, nation or international reporters, NGOs, INGOs and embassy
representative to join a Round table discussion on “Political Gender Watch Report: Assembly and Women
Parliamentarians’ and Empowerment of Women Commune Councilors in their performance at local levels”
The main objectives:
 To present its findings in fiscal year regarding political gender watch: Assembly and Women Parliamentarians’
and Empowerment of Women Commune Councilors in their performance at local levels.
 To deeply discuss to fine possible solution and role of elected women representatives and member of
parliaments responding to women’s and children’s issues.
Time: Thursday, 25th February 2016 (08:00-11:30 noon)
Venue: Imperial Garden Villa and Hotel.
For further information: 023 884 150 / 012 977 231
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