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THE KHMER KAMPUCHEA KROM COMMUNITY
LA COMMUNAUTÉ DU KHMER KAMPUCHEA KROM

េសចក្តីអំពាវនាវ
សហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម មនកិតិយ
្ត ស សូម្របេគននិងជូនដំណឹង្រពះករុ

និងបងប្អូនរួមឈមទំងអស់ ្រពះេម ្ត និងេម ្ត ្រជបថ ទិ

(០៤.៦.១៩៤៩ - ០៤.៦.២០១៧) ៃថង

្រគប់្រពះអងគ

កន់ទក
ុ ជ
ខ
ែខមរ ខ ួបគ្រមប់ ៦៨ឆនំ

និគមប ំងបនកត់េផទរទឹកដីែខមរកមពជេ្រកម
ុ

ឲយយួន ែដលេយើងែតងែត្របរពធេធ្វើេនៃថងទី៤ ែខមិថុន ជេរៀង ល់ឆនំេនះ ឆនំេនះេយើងនឹងេលើក
េទ្របរពធេធ្វើេនៃថងទី២៤ ែខមិថុន ឆនំ២០១៧វ ិញ។ េ

រថ ៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆនំ២០១៧ ឆនំ

យ

េនះ ្រតូវចំេលើៃថងេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ឃុំសងកត់។
េទះបីយ៉ង

ក៏េ

យ

សហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកមេនែតពុះពរេធ្វើឲយទល់បនេ

យ

្រគន់ែតេលើកៃថងពីៃថង០៤ មិថុន េទៃថង ២៤ មិថុន េហើយករេលើកៃថងេនះ េលើកចំេពះែតឆនំ២០១៧
ប៉ុេ

្ណ ះ។
ៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆនំ២០១៧ ជខួបគ្រមប់ ៦៨ឆនំ (០៤.៦.១៩៤៩ - ០៤.៦.២០១៧) ៃនៃថង
និគមប ង
ំ បនកត់ទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកម

សព្វៃថង។ េ្រកមករ្រតួត្រ

របស់

និង្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកម
មិនែតប៉ុេ

្ណ ះ្រតូវបន

ជញធរ

ឲយ

និគមេវៀត

ម្រតួត្រ

បន្តរហូត

និគមេវៀត

មកនុងរយៈេពល ៦៨ឆនំកន្លងមកេនះ ្រពះសងឃ
បនរស់េនេ្រកមនឹមែដកអែ្រមកថមយ៉ងម
េវទនៃ្រកែលង។

និគមេវៀត

មចត់ទុកថ

ជជនជតិភគតិចេនេលើទឹកដី

កំេណើតរបស់ខួន។
្ល
កុំថេឡើយសិទិជ
ធ មចស់ៃនទឹកដី សូមបីែតសិទិជ
ធ មូល ្ឋ នរបស់មនុស ែដលមន

ែចងេនកនុងអនុសញញកតិកសញញអន្តរជតិននក៏្រតូវបន
រ ំេ
ភបំពនេសទើរែតទំង្រសុង។

និគមេវៀត

មបចចុបបនន

ធម៌ និងគរវកិចច ចំេពះ្រពះវ ិញញណកខនធ្រពះវ ីរសមណៈ

េដើមបីសែម្តងនូវកតញញូ

កខនធ្រពះវ ីរ្រពះម

ជញធរ

ក ្រត វ ិញញណកខនធវ ីរបុរស វ ីរនរ ី វ ីរយុទធជន វ ីរយុទធនរ ី ែខមរេសន

ពលីជីវ ិតកនុងបុព្វេហតុជតិ

្រពះវ ិញញណ

ជតិ ែដលបន

សន និងមតុភូមិែខមរ ជពិេសសមតុភូមិែខមរកមពុជេ្រកម អងគករ-

សមគមែខមរកមពុជេ្រកម និងសមព័នធយុវជនែខមរ េដើមបី្របជធិបេតយយ នឹងេរៀបចំេធ្វើពិធីបុណយ ប់ប្រត

្រពះសងឃចំនួន ១.៩៤៩អងគ និង្របរពធទិ កន់ទុកខជតិែខមរ ៤ មិថុន ឧទទិសកុសល្របេគន ថ្វយ និង
ជូន ្រពះវ ិញញណកខនធ និងវ ិញញណកខនធអនកេសន

ជតិទំងអស់េនះ ដូចេរៀង ល់ឆនំ។

េដើមបីមនលទធភពេរៀបចំពិធីបុណយជ្របវត្តិ

្រស្តដ៏ែសនឈឺចប់ ដូចបនជ្រមបជូនខងេលើ

អងគករ-សមគមែខមរកមពុជេ្រកម និងសមព័នធយុវជនែខមរ េដើមបី្របជធិបេតយយ សូមលំឱនកយេគរព

អំពវនវដល់្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ បងប្អូនរួមឈម ្រពះេម ្ត និងេម ្ត ជួយឧបតថមភ ដូចជ
ចង្ហន់្រពះសងឃ ទឹកបរ ិសុទធ ឬជថវ ិក េដើមបីេយើងខញំុមនលទធភពេរៀបចំពិធីបុណយឲយបនេជគជ័យ
ដូចេរៀង ល់ឆនំ

មករគួរ។

េសចក្តីអំពវនវេនះ

ទុកជេសចក្តីេគរពនិមន្ត

បងប្អូនរួមឈមែខមរទំងអស់
េដើមបីញ
ុ ំងកមមវ ិធីបុណយជ្របវត្តិ
េជគជ័យ

្រពះេម ្ត
្រស្តេនះ

និងអេញជើញ

និងេម ្ត និមន្តនិងអេញជើញចូលរួមឲយបនេ្រចើនកុះករ
ឲយមនសភពឱ

រ ិកអធិកអធម

្រពមទំងចប់យកមគគផលកុសលបុណយេរៀងៗអងគ

េយើងខញំុមនេសចក្តីសងឃឹមយ៉ ងមុតមំេទេលើ

្រពះគុណមចស់្រគប់្រពះអងគ

ម រតីេសន

និងបងប្អូនរួមឈមទំងអស់

និងជួយឧបតថមភដល់កមមវ ិធីបុណយឲយបន្រប្រពឹត្តេ

និងខ្លួន

និង្របកបេ
កុំបី

យ

ក់ខនេឡើយ។

ជតិដ៏បរ ិសុទធរបស់្រពះករុ
្របកដជនិមន្ត

និងអេញជើញចូលរួម

យេជគជ័យជក់ជមិនខន។

កមមវ ិធីបុណយនឹង្រប្រពឹត្តេទេនវត្តេពធិ៍យ ម

ំ េ្រតើយខងេកើត
ទល់មុខ្រពះបរម ជ ង

្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ

(េ

វត្តចស់)

កនុងសងកត់េ្រជយចង្វរ
ង
ជធនីភំេន ពញ េ្រកម្រពះអធិបតីភព្រពះ ជតំ

ដ៏ខពង់ខពស់ៃន្រពះករុ
ជ
េម៉ ង

្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ

នេ ត្តម

សីហមុនី

្រពះម

ក ្រតៃន្រពះ

ច្រកកមពុជ នៃថងទី២៤ ែខមិថុន ឆនំ២០១៧ ចប់ពីេម៉ ង ៧:៣០នទី្រពឹក រហូតដល់
របង ុ កូលជកិចចបេង្ហើយបុណយ៕
១១ៃថង្រតង់ និងមន ប់ប្រត្រពះសងឃ ១.៩៤៩អងគ

សូមអរ្រពះគុណ និងអរគុណ!

ជធនីភំេន ពញ ៃថងទី២៩ ែខឧសភ ឆនំ២០១៧
កែន្លងទទួល

្របធនគណៈកមមករបុណយ

ទូរស័ពេទ លខៈ
០១២ ៩០៨ ៨៨២
០១២ ៨៨០ ៣៨៨
០៧៧ ៣៧៣ ៧៣៦

ថាច់ េសដា

០១០ ៤១៩ ៩៩៨

នយក្របតិបត្តិសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម

អតីតសមជិក្រពឹទធសភ

េនទ្វីប

េមរ ិកខងេជើងៈ

េ

ក គិម សកល

៩៧៨.៥៩៦.៥១២៦

េ

ក គិម វុឌ ី

៨៦៤.៤៩៤.១៩៩១

េ

ក គិម

៩៧៨.៣២៨.៤៤៣៥

េ

ក សឺន សុី

២៦៧.២៤២.៣៦០៨

េ

ក វ ិញ ថន

៩០៩.៤៧១.៣៤៩២

េរត

sRmab;RBHkruNa RBHefranuetßr³ bgb¥ÚnCnrYmCati nigsb,úrsCn Kg;nigrs;enAshrdæGaemrik RbeTs
kaNada TVIbGWr:ub RbeTsGU®sþalI RbeTsnUehSóLinþ RBmTaMgbNþaRbeTsnana sUmemtþaepJIEskrUbiy
vtßúeTAelak fac; r:a tamGasydæanenAxageRkam ÷
For residents of U.S., Canada, Europe, Australia, New Zealand and other countries, please kindly
make payable personal check, traveler’s check or money order and send it to:
RA THACH
P.O. BOX 37502
PHILADELPHIA, PA 19148
U.S.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIsñak;kar : pÞHelx 72 pøÚvelx 426A PUmieKakXøaMg sgáat;PñMeBjfμI xNÐEsnsux raCFanIPñMeBj
TUrs½BÞelx : (855) 012 908 882 / 93 47 47 06
E-mail: ThachStha16@gmail.com, Website: khmerkromngo.org

