
សេចក្ដជូីនដណឹំងេដ ីពកីារចងក្ក្ងក្រវត្តិវត្តសៅដដនដកី្ម្ពុជាសក្កាម្ 
 
នាយកដ្ឋា នពត័ម៌ាន ននសហពន័ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម្ នឹងក្្វើោររាវរជាវនូវពត៌ម៌ានទាកទ់ងនឹងររវតតិវតតខ្មែរ ក្ៅ 
ខ្ែនែីកម្ពុជាក្រោម្ ក្ែើម្បកី្រៀរក្រៀងចងរកងជាររវតតិវតតនីម្យួៗ ក្ហើយក្្វើោរផ្សពវផ្ាយតាម្រយៈវទិយសំុក្េង 
កម្ពុជាក្រោម្ (VOKK) នងិមានគំក្ោងក្ ោះពុម្ពជាក្សៀវក្ៅទុកជារោងំឯការសរមារា់ធារណជន ន 
សិការាវរជាវតក្ៅអនាគត ។ 
ក្ពលចារក់្ផ្ដើម្ក្្វើគំក្ោងក្នោះ ក្យើងម្ុ ំក្ៅម្និទានម់ានពត័ម៌ាន និងឯការណាម្យួទាកទ់ងនឹងវតតខ្មែរក្ៅខ្ែន 
ែីកម្ពុជាក្រោម្ក្ៅក្េើយ ក្រៅខ្តពីរញ្ជ ីោយនាម្វតតទាងំក្នាោះ ខ្ែលក្យើងម្ុ ំមានក្ៅកនុងនែ ។ 
ក្ែើម្បគីំក្ោងក្នោះ នសក្រម្ច  ក្យើងម្ុ ំនឹងពាយាម្ទាកទ់ងក្ៅរពោះសងឃ  គណៈកម្ែោរវតត និងពុទធររស័ិទ 
ចំណុោះក្ជើងវតតនមី្យួៗតាម្រយៈទូរស័ពទ ក្ែើម្បាីកសួរពត័ម៌ានក្ៅតាម្លទធភាពខ្ែលអាចក្្វើក្ៅ ន ។ ក្រៅ 
ពីក្នោះ ក្យើងម្ុនំឹងផ្ដល់រ កក់្លើកទឹកចតិតែល់អនកនិពនធណាមាន កខ់្ែល នរាវរជាវ និងសរក្សរក្ដ្ឋយមលួន 
ឯងនូវររវតតិវតតណាម្យួ ក្ហើយក្ផ្្ើម្កោនោ់រយិាល័យវទិយសំុក្េងកម្ពុជាក្រោម្  ក្ែើម្បផី្ដល់វភិាគទានជា    
ឯការទាងំក្នោះ ។ 
ក្ែើម្បទីរា់ា តោ់រោនេររវតតពិិតក្ៅខ្ែែកីម្ពុជាក្រោម្ពីសំណាករ់ដ្ឋា ភ ិលអាណានិគម្យួន ក្យើងម្ុ ំ សូម្ 
អំពាវនាវែល់រពោះសងឃ នងិពលរែាខ្មែរក្រោម្រគរឋ់ានានុរកម្ក្ម្តាត ចូលរមួ្សហោរជាម្យួនឹងក្យើងម្ុ ំតាម្ 
លទធភាពខ្ែលអាចក្្វើ ន ក្ែើម្បរីមួ្គ្នន ចងរកងនូវររវតតិវតតអាោម្ររស់ក្យើងឲ្យ នចាស់លាស់ទុកសរមារ ់
កូនក្ៅក្យើងជំនានក់្រោយ នែឹង ។ ក្រពាោះថា ក្ៅកម្ពុជាក្រោម្មានខ្តវតតអាោម្ខ្តម្យួគតខ់្ែលជាកខ្នលង 
រកា នូវជាតិររស់ក្យើងឲ្យ នគងវ់ងសរហូតម្កែល់ សពវនងៃ ។ 
ររសិនក្រើ រពោះក្តជរពោះគុណ  នងិរងរអូនជនរមួ្ជាតិមានោរចារអ់ារម្ែណ៍ចងចូ់លរមួ្វភិាគទានម្កក្យើងម្ុ ំ
នូវអតថរទ  ឬពត័ម៌ានសដីអពំរីរវតតិវតត សូម្ក្ម្តាត ទាញយកនូវសំនួរខាងក្រោម្ ក្ែើម្បកី្្វើោររាវរជាវររវតតិវតត 
នីម្យួៗ ។ ោល់ោរវភិាគទានររស់រពោះក្តជរពោះគុណ និងក្លាកអនកជាលកខណៈពត័ម៌ានក្្លើយតរនឹងសំនួរ 
ខាងក្រោម្ ក្យើងម្ុ ំ នងឹផ្ដល់រ កស់រមារក់្លើកទកឹចិតត ។ ម្ា៉ាងក្ទៀត ោល់អតថរទខ្ែលក្ចញផ្ាយក្យើងម្ុ ំ
នឹងរកានូវររភពក្ ែ្ ោះររស់ក្លាកអនកជាអនកផ្ដល់ពត័ម៌ាន ឬករណីក្លាកអនកសូម្ម្និរក្ញ្េញក្ ែ្ ោះ ក្យើងម្ុ ំ
នឹងរកាសិទធិជូន ។ 
ពត័ម៌ានរខ្នថម្សូម្ទាកទ់ង រពោះក្តជរពោះគុណ សឺង យឹុង រតនា ររធាន នាយកដ្ឋា នពត័ម៌ាន ននសហពន័ធខ្មែរ 
កម្ពុជាក្រោម្  តាម្រយៈទូរស័ពទក្លម (៤០៨) ៥៥០-៥០៦០ ឬ អុីខ្ម្ល khmerkampucheakrom@ 
gmail.com ឬ vokk2001@gmail.com  ឬ ក្លាកអនកអាចទាកទ់ាងក្យើងម្ុ ំតាម្ រយៈទំពរ័ក្ហវករុកផ្លូវ 
ោរររស់វទិយសំុក្េងកម្ពុជាក្រោម្ខ្ែលមានអាសយដ្ឋា ន www.facebook.com/vokk.net ។ 
ខាងក្រោម្ក្នោះ ជាសំនួរម្យួចំនួនខ្ែលក្លាកអនកអាចយកក្ៅក្្វើោរសិការាវរកពត័ម៌ានក្ៅក្លើររវតតិវតត 
នីម្យួៗ ។   
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េនួំរេក្ារ់េួរសដើម្បីស វ្ ើក្រវត្តិវត្តសៅក្ម្ពុជាសក្កាម្ 
នងិការស្ទា រេា ង់ម្តិ្ជ វំញិស្ទា នភាពររេ់ក្ពះេងឃ 

សៅដដនដកី្ម្ពុជាសក្កាម្ 
១. វតតក្ ែ្ ោះអវី ? ក្ហតុអវី នជាដ្ឋកក់្ ែ្ ោះយា៉ា ងក្នោះ? 
២. វតតក្ៅកនុងភូម្ ិ ឃំុ  រសុក និង ក្មតតណា (ក្ ែ្ ោះជាភាាខ្មែរ)? អាសយដ្ឋា នខ្ែលរដ្ឋា ភ ិលយួនដ្ឋក ់
ជាផ្លូវោរ? ក្លមទូរស័ពទវតត ? វតត នកក្កើតក្េើងកនុងឆ្ន ណំា ននពុទធសកោជ និងរគសឹតសកោជ? មានអាយុ 
ោលរ៉ាុនាែ នឆ្ន កំ្ហើយ? 
៣. វតតមានែីរ៉ាុនាែ នកុង ឬ រ៉ានុាែ នខ្ហកតា ? នរណាជាអនកររក្គនែីសរមារក់ាងវតតែរំូង? 
៤. រចេុរបនន វតតមានរពោះសងឃរ៉ាុនាែ នអងគ ? រពោះក្ៅអ្ិោររពោះនាម្អវី ? ពុទធររស័ិទមានរ៉ានុាែ នរគួារ?  
៥. រពោះសងឃអងគណាជាអនកក្ផ្ដើម្កាងវតតម្ុនក្គ ? ចារត់ាងំពីកក្កើតវតតម្ក មានរពោះក្ៅអ្ិោរ និងរពោះ 
ឧរជាយរ៍៉ាុនាែ នអងគ? រពោះនាម្អវីមលោះ? រពោះក្ៅអ្ិោរ ឬ រពោះឧរជាយទ៍ាងំក្នាោះ នាងផ្នួស និង រគររ់គង 
វតតចារព់ីក្ពលណាែល់ក្ពលណា?   
៦. សពវនងៃ វតតមានអាគ្នរអវីមលោះ ? អាគ្នរនីម្យួៗាងសងត់ាម្រចនារទែអវី ? ចារត់ាងំពីក្ពលកក្កើតវតតម្ក 
វហិារ នរោុះក្រ ើកាងងែីរ៉ាុនាែ នក្លើកក្ហើយ? នរណាជាអនកឧរតថម្ភោរកាង? នរណាជាអនកទំនុករំរងុែល់ 
រពោះសងឃកនុងោរសិកាក្រៀន សូរត្ម្អ៌ាងវ៌និយ័ នងិអកសរាស្តសតខ្មែរ ? 
៧. ចំណុោះក្ជើងវតតមានរ៉ាុនាែ នក្វន ? មានរ៉ាុនាែ នភមូ្ ិ? ភូម្និមី្យួៗក្ ែ្ ោះជាភាាខ្មែរអវមីលោះ ? រដ្ឋា ភ ិលយួន 
 នរដូរក្ៅជាភាាយួនក្ ែ្ ោះអវី? 
៨. ក្ៅតាម្ក្ខាល ងទាវ រ  រពោះវហិារ ឬ អាគ្នរក្ផ្សងៗក្ៅកនុងវតត សរក្សរខ្តអកសរខ្មែរម្ា៉ាង ឬកម៏ានសរក្សរលាយ 
អកសរយួនខ្ែរ ? ក្ហតុអវីមានអកសរយួន? រពោះសងឃមានសូរត្ម្ភ៌ាាយួនខ្ែរឬក្ទ ? ក្ហតុអវី នជារពោះ    
សងឃសូរត្ម្ភ៌ាាយួន?  
៩. វតតមានក្្វើផ្ទ ងំសិលាចារកឹសរមារក់តរ់តាររវតតិខ្ែរឬក្ទ? រពោះក្ៅអ្ិោរ និងគណៈកម្ែោរវតតមាន ន 
ក្រៀរចំចងរកងក្សៀវក្ៅររវតតិវតតររស់មលួន ក្ហើយក្ ោះពុម្ពជាក្សៀវក្ៅសរមារខ់្ចកចាយែល់ពុទធររស័ិទចណុំោះ 
ក្ជើងវតតឲ្យ នែឹងខ្ែរឬក្ទ ? ក្រើម្និ នចងរកងម្កពីម្ូលក្ហតុអវី?   
១០. វតតមានក្ហានរត ឬ រណាា ល័យសរមាររ់ពោះសងឃ នងិកូនខ្មែរអានក្សៀវក្ៅខ្ែរឬក្ទ? ក្សៀវក្ៅររក្ភទណា 
មលោះខ្ែលរពោះសងឃ នងិកូនខ្មែរក្ៅកម្ពុជាក្រោម្អាចអាន ន ? ក្ហតុអវីក្សៀវក្ៅមលោះែូចជា ររវតតិាស្តសតសដីអពំ ី
កម្ពុជាក្រោម្ ជាក្ែើម្ ខ្ររជារពោះសងឃ និងពលរែាខ្មែរក្រោម្ភាគក្រចើនម្និហា៊ា នអានជាាធារណៈក្ៅវញិ ? 
រដ្ឋា ភ ិលយួនមានក្ចញចារ ់ ឬ ក្សចកដីររោសណាម្យួហាម្ពលរែាខ្មែរក្រោម្អានររវតតិាស្តសតររស់ខ្មែរ 
ឬក្ទ? 



១១. វតតមានក្រើកាលាពុទធកិសិកាសរមាររ់ពោះសងឃក្រៀនខ្ែរឬក្ទ? ក្រើមានក្រើក ក្តើថាន កណ់ាខ្ែរ? មាន 
សម្ណសិសសក្រៀនក្រចើនខ្ែរឬក្ទ? ចំខ្ណក យុវសិសស និងយុវតីសិសសមានម្កក្រៀនជាម្យួរពោះសងឃខ្ែរឬក្ទ ? 
ចំនួនយុវសិសស និងយុវតីសិសសក្កើនក្េើង ឬងយចុោះ ? ក្រពាោះក្ហតុអវី?  
១២. ោរខ្តងតាងំរពោះក្ៅអ្ោិរសរមាររ់គររ់គងវតតសម្យ័រចេរបននក្នោះ មានលកខណៈែូចក្ម្ដច ? គណៈកម្ែ 
ោរវតត និងពុទធររស័ិទចណុំោះក្ជើងវតតជាអនកខ្តងតាងំ ឬ រដ្ឋា ភ ិលយួនជាអនកខ្តងខ្តង ?   
១៣. រតាសរមារវ់តត ក្ររើជាអកសរខ្មែរ ឬ អកសរយួន ? ក្រើក្ររើជាអកសរយួន ក្ហតុអវី? ោរក្ររើរតាជាអកសរយួន  
វាអាចនាឲំ្យ តរ់ងអ់តតសញ្ញា ណជាតិខ្មែរ ខ្ែរឬក្ទ? 
១៤. សំនួរក្ផ្សងៗក្ទៀត…. 
 


