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ថ្ថងទី០៣  ខែ     ឆ្ន ាំ២០១៤ 

                 
      

              រដ្ឋសភា                        
                                 ៥ 

                          
 
                                                                                            
                                  និងកម្មវធិីវវទិការសួរអ្នកតាំណាង។ ែុម្ខ្វវល   ផលិត 
និង                                                                                    
                     ៥       ។ 

កម្មវធិីឃ្ល ាំវម្ើលរដ្ឋសភា នឹងផតល់របាយការណ៍ឆមាស និងរបាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ អ្ាំពីដ្ាំវណើ រការរបស់រដ្ឋសភា 
និងសកម្មភាពរបស់តាំណាងរា្សត និងវបកខជនជាបវ់ឆ្ន ត។                                             
                                             ២០១៤។                                    
                                                                                   
                       សិទធិ និងអ្ាំណាចរបស់រដ្ឋសភា     ។                ផលិត       ១     
    វៅមានការ                                ម្យួចាំនួន។                          ការ    
                                                        អ្គ្គវលខាធិការដ្ឋឋ ន, គ្ណបកស
នវោបាយជាបវ់ឆ្ន ត                   ។ 

                                                     ១២៣                            ។ 
                           ១២៣                                                   
                                                              ។                         
             ២៧                                                               ។ 
                                                             អាសយដ្ឋឋ ន វលែទូរស័ពទទាំនាក់
ទាំនង ករម្តិវបបធម្ ៌ជាំនាញឯកវទសវផសងៗ វស័ិយខដ្លតាំណាងរា្សតមានចាំណាបអ់ារម្មណ៏ នងិបទពិវោធការងាររបស់
ពួកវគ្ វដ្ឋយោរម្និទទួលបានកិចចសវការពីរដ្ឋសភា គ្ណៈកមាម ធិការវរៀបចាំការវបាោះវឆ្ន ត គ្.ជ.ប         
                                                             ។  

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដ ើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថនយ័ ដ លប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដ ើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
CCCooommmmmmiiitttttteeeeee   fffooorrr   FFFrrreeeeee   aaannnddd   FFFaaaiiirrr   EEEllleeeccctttiiiooonnnsss   iiinnn   CCCaaammmbbbooodddiiiaaa   
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                ៦៨                                                         ។      
                        ែុម្ខ្វវល                                             
                                                                                  
                       ។                                                            
                                       ៦៨                                       
                                            ។                                  
                      ៦៨                                     /          ។ 

                                                                ៥៥             
                                                               ។         ៥៥    
                                                    ២៧                                    
             ។ វបកខជនជាបវ់ឆ្ន តគ្ណបកសសវ្ងាគ ោះជាតិ ហាកដូ់្ចជាមានការរបុងរបយត័នែពស់កនុងសវការ
ផលិតវសៀវវៅខដ្លវបាោះពុម្ភៈវលើកទី០១ នាវពលវនោះ វររោះខាល ចខរកងរតូវបានវគ្យល់ រចឡាំថាែលួនទទួលោគ ល់ពីភាព
រសបចាបថ់្នរដ្ឋសភានាវពលបចចុបបនន។ 

ោធារណៈជនអាចទាញយកវសៀវវៅវនោះពីវគ្ទាំពរ័របស់ែុម្ខ្វវលខាងវរកាម្វនោះ៖ 
http://www.comfrel.org/components/com_mypublications/files/644652Final_MPs_directory_Printout_201
3_2018_MP_Directory__Khmer____1st_Edition.pdf 

                ែុម្ខ្វវល បាននិងកាំពុង ផលិត           វទៀតខដ្លមានវ ម្ ោះថា វវទិកាសួរអ្នក
តាំណាងជាភាោអ្ងវ់គ្លស “Ask Your MP” ខដ្លពុាំធាល បម់ានវៅកនុងរបវទសកម្ពុជានាវពលកនលងម្ក។ គ្វរមាងវនោះឲ្យ
របជាពលរដ្ឋ និងតាំណាងរា្សតមានឱកាស ផ្លល ស់បតូរពត័ម៌ាន និងម្តិវោបល់គ្នន ។ របជាពលរដ្ឋអាចវលើកសាំ  រ     
     វៅកានអ់្នកតាំណាង វដ្ឋយវរបើរបាស់ម្វធោបាយខដ្លបានផតល់ជូនវដ្ឋយគ្វរមាងវនោះដូ្ចជា៖ ការវផញើោរជា
អ្កសរតាម្រយៈទូរស័ពទ ោរវអ្ឡិចរតូនិច (អ្ុីខម្៉ែល)          Facebook                        និងការវផញើោរ
ជាសវម្លងតាម្រយៈទូរស័ពទ (Freedom Fone)។ 

                                                                         ។      
                                                  ២៧    និងសមាជិកសភាគ្ណបកស 
របជាជនកម្ពុជា ១របូ                                 ។ 

                                           (                                 )  
                             

–             ០១០/០១៥ ៨០២ ៧៧៧   ០១២ ៤១០ ១០០   ០៨៨ ៣៣៣ ២១០០  
–              ០១០ ៥៣ ៥៣ ៥៤   ០១៧ ៦១០ ៣៥១ 

http://www.comfrel.org/components/com_mypublications/files/644652Final_MPs_directory_Printout_2013_2018_MP_Directory__Khmer____1st_Edition.pdf
http://www.comfrel.org/components/com_mypublications/files/644652Final_MPs_directory_Printout_2013_2018_MP_Directory__Khmer____1st_Edition.pdf
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–           SOURSAKPHEA@online.com.kh 
–            www.facebook.com/comfrel.org/app_156218351098324 
–         CVV  http://www.cambodianvotervoice.org/kh/SOURSAKPHEA.html 

                        ែលឹម្ោរលាំអ្ិតថ្នវវទកិាវនោះ នឹងវធវើការចកផ់ាយ                             
     សវម្លងសងគម្សីុវលិតាម្រយៈោា នីយវ៍ទិយុ FM 105 Mz វរៀងរាល់ថ្ថងចន័ទសបាត វ៍  ០២ ថ្នខែនីម្យួ      
     ០៧    ៣០                 ០៨    ៣០            ។ 

ជាសរបុ ែុម្ខ្វវល សងឃមឹ្ថាគ្ណបកសរបជាជនកម្ពុជា និងគ្ណបកសសវ្ងាគ ោះជាតិ និងសវរម្ច ដ្ាំវណាោះរោយ
នវោបាយ វវើយរដ្ឋសភានឹងមានខតតម្នាងរា្សត ឬសមាជិកសភា ទាាំងពីរគ្ណបកស វៅវពលវនាោះែុម្ខ្វវល នឹង
ទទួលការសវការ វពញវលញពីរដ្ឋសភា, តាំណាងរា្សត, សមាជិកសភា, អ្គ្គវលខាធិការដ្ឋឋ នរដ្ឋសភា និងគ្ណបកស
ទាាំងពីរ វដ្ើម្បផីលិតវសៀវវៅរដ្ឋសភា និងជីវរបវតតសងខប តាំណាងរា្សត/សមាជិកសភា ជាការវបាោះពុម្ភផាយជាវលើកទ២ី 
ខដ្លមានពត័ម៌ានវពញវលញ។ ែុម្ខ្វវល កស៏ងឃមឹ្ថាកម្មវធិីវវទិកាសួរអ្នកតាំណាង “Ask Your MP” នឹងដ្ាំវណើ ការ
វដ្ឋយមានការចូលរមួ្ និងគ្នាំរទពីតាំណាងរា្សត  សមាជិកថ្នរដ្ឋសភា         ។ 
 
សរមាបព់ត័ម៌ានបខនាម្សូម្ទាកទ់ង៖ 
១.                                                 ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 
២. វោក វសៀន ប នុរទិធ   ម្្នតីខផនកអ្វងេតែុម្ខ្វវល  ទូរស័ពទ៖ ០៨៩ ២១ ២១ ១០ 
 
          វបសកកម្មរបស់ែុម្ខ្វវល គឺ្ជយួ បវងេើតបរោិកាសគ្រួជាទីវពញចិតដ និងមានពត័ម៌ានរគ្បរ់គ្នន ់ ទី១/                
                             តាម្រយៈការបញចុ ោះបញចូ ល តស ូម្តិ វដ្ើម្បទីទលួបាននូវរកបែណ័ឌ ចាបស់ម្រម្យ, ការអ្បរ់ ាំវដ្ើម្បផីដល់ពត័ម៌ានដ្ល់
អ្នកវបាោះវឆ្ន ត អ្ាំពីសិទធិ និងសកម្មភាពចូលរមួ្សវងេតការណ៍របស់ពកួវគ្ ខដ្លអាចរារាាំងនូវភាពម្និរបរកតី រពម្ទាាំងផដល់នូវរបាយការណ៍
អ្វងេតោ៉ែ ងទូលាំទូោយ និងឆ្បរ់វ័ស វដ្ើម្បអីាច  មានការវាយតថ្ម្លវលើដ្ាំវណើ រការ វបាោះវឆ្ន តម្យួខដ្លម្និលាំវអ្ៀង និងម្និរបកានប់កសពកួ ទី២/ 
                                        តាម្រយៈការអ្បរ់ ាំ និងវវទិកាោធារណៈកនុងវគ្នលបាំណងជាំរុញវលើកទឹកចិតដ 
របជាពលរដ្ឋឱយចូលរមួ្កនុងកិចចការនវោបាយ និងការវធវើវសចកដីសាំវរចនានា ការតស ូម្តិ/បញចុ ោះបញចូ លវដ្ើម្បឱីយមានការខកទរម្ង ់ ដ្ាំវណើ រ
ការវបាោះវឆ្ន តខដ្លបវងេើននូវគ្ណវនយយភាព (ការទទលួែុសរតូវ) របស់ម្្នដីជាបវ់ឆ្ន ត រពម្ទាាំងផដល់នូវរបាយការណ៍អ្វងេតោ៉ែ ងទូលាំទូោយ 
និងឆ្បរ់វ័ស វដ្ើម្បអីាចឱយមានការវាយតថ្ម្លម្យួខដ្លម្និលាំវអ្ៀង និងរបកានប់កសពួក វៅវលើការបាំវពញកម្មវធីិនវោបាយ និងដ្ាំវណើ រការអ្នុវតដន ៍
ការងាររបស់ម្្នដីជាបវ់ឆ្ន ត។ 

mailto:SOURSAKPHEA@online.com.kh
http://www.facebook.com/comfrel.org/app_156218351098324
http://www.cambodianvotervoice.org/kh/SOURSAKPHEA.html

