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  THE KHMER KAMPUCHEA KROM COMMUNITY 

    LA COMMUNAUTÉ DU KHMER KAMPUCHEA KROM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

េសចក្តីអំពាវនាវ 
 

  ៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៨ ជខួបគ្រមប់ ៦៩ឆន ំ (០៤.៦.១៩៤៩ - ០៤.៦.២០១៨) ៃនៃថង 
និគមប ងំបនកត់ទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកមឲយ និគមេវៀត ម្រតួត្រ បន្តរហូតសព្វៃថង 

គឺជៃថងឈឺចប់បំផុតកនុង្របវត្តិ ្រស្តៃន្របជជតិែខមរ។ ចប់ពីេពលេនះមក ជញ ធរ និគម 
េវៀត មបនេ្របើ្រគប់មេធយបយេដើមបីរ ំ យពូជ សន៍ និង្រពះពុទធ សនែខមរេនទីេនះយ៉ង 
េឃរេឃៃ្រពៃផ បំផុត។ 
  េផ្តើមេចញពីករជិះជន់េធ្វើបបឥត្រ ្របណីេនះ ករតសូ៊ដ៏េមះមុតរបស់្របជ ្រស្តែខមរក៏បន 
ចប់េផ្តើមេឡើង្រគប់សម័យកល បនក្ល យជែខ សង្វ ក់ជប់មិន ច់រហូតបចចុបបនន េដើមបីករពរអត្ត 
សញញ ណជតិ សិលបៈ វបបធម៌ អក រ ្រស្ត ទំេនៀមទម្ល ប់ ្របៃពណីនិង្រពះពុទធ សនែខមរេនទី 
េនះ។ 
  េដើមបីសែម្តងនូវកតញញូ ធម៌ និងគរវកិចច ចំេពះ្រពះវញិញ ណកខនធ្រពះវរីសមណៈ  ្រពះវញិញ ណ 
កខនធ្រពះវរី្រពះម ក ្រត វញិញ ណកខនធវរីបុរស វរីនរ ី វរីយុទធជន វរីយុទធនរែីខមរេសន ជតិ ែដលបន 
ពលីជីវតិកនុងបុព្វេហតុជតិ សន និងមតុភូមិែខមរ ជពិេសសមតុភូមិែខមរកមពុជេ្រកម អងគករ-
សមគមែខមរកមពុជេ្រកម និងសមព័នធយុវជនែខមរ េដើមបី្របជធិបេតយយ បនេរៀបចំេធ្វើពិធីបុណយ ប់ប្រត 
្រពះសងឃចំនួន ១.៩៤៩អងគនិង្របរពធទិ កន់ទុកខជតិែខមរ ៤ ែខមិថុន ជេរៀង ល់ឆន ំ។ 
  េសចក្តីដូចបនជ្រមបជូនខងេលើ អងគករ-សមគមែខមរកមពុជេ្រកម និងសមព័នធយុវជនែខមរ 
េដើមបី្របជធិបេតយយ សូមលំឱនកយេគរពអំពវនវដល់្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ បងប្អូនរមួឈម 
្រពះេម ្ត  និងេម ្ត ជួយឧបតថមភ ដូចជចង្ហ ន់្រពះសងឃ ទឹកបរសុិទធ ឬជថវកិ េដើមបីេយើងខញុំ្រពះករុ  
េយើងខញុំមនលទធភពេរៀបចំពិធីបុណយឲយបនេជគជ័យដូចេរៀង ល់ឆន ំ មករគួរ។  
 េសចក្តីអំពវនវេនះ ទុកជេសចក្តីេគរពនិមន្ត និងអេញជ ើញ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ បងប្អូន 
រមួឈមែខមរទំងអស់ ្រពះេម ្ត និងេម ្ត និមន្ត និងអេញជ ើញចូលរមួឲយបនេ្រចើនកុះករ េដើមបីញំុងកមម 
វធីិបុណយ្របវត្តិ ្រស្តេនះឲយមនសភពឱ រកិអធិកអធម និង្របកបេ យេជគជ័យ ្រពមទំងចប់ 
យកមគគផលកុសលបុណយេរៀងៗអងគនិងខ្លួន កំុបី ក់ខនេឡើយ។ 
 កមមវធីិបុណយនឹង្រប្រពឹត្តេទេនទី ន ក់ករសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម សងក ត់េគកឃ្ល ង ខណ្ឌ  
ែសនសុខ ជធនីភនំេពញ ៃថងចនទ ៦េ ច ែខេជស្ឋ ឆន ំច សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ្រតូវនឹងៃថងទី០៤ ែខ 
មិថុន គ.ស.២០១៨ ចប់ពីេម៉ង ៧:៣០នទី្រពឹក រហូតដល់េម៉ង ១១ៃថង្រតង់ និងមន ប់ប្រត 
្រពះសងឃ របង ុកូលឧទទិសកុសលជកិចចបេង្ហើយបុណយ៕ 

សូមអរ្រពះគុណ និងអរគុណ! 
 
 



 
 

                                  ជធនីភនំេពញ, ៃថងចនទ ៨េ ច ែខពិ ខ ឆន ំច សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២                       
          ្រតូវនឹងៃថងទី០៧ ែខឧសភ គ.ស.២០១៨ 

កែន្លងទទួល      ្របធនគណៈកមមករបុណយ 
ទូរស័ពទេលខ 
០១២ ៩០៨ ៨៨២                                                                    
០៨៧ ៩៤៩ ៥៤៨ 
០១២ ៨៨០ ៣៨៨                              
        ថាច់ េសដា  

                 នយក្របតិបត្តិសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម 
        អតីតសមជិក្រពឹទធសភ 

 
 

េនទ្វីប េមរកិខងេជើងៈ 
េ ក គិម សកល  ៩៧៨.៥៩៦.៥១២៦ 
េ ក គិម វឌុ ី  ៨៦៤.៤៩៤.១៩៩១ 
េ ក គិម េរត  ៩៧៨.៣២៨.៤៤៣៥ 
េ ក សឺន សីុ   ២៦៧.២៤២.៣៦០៨ 
េ ក វញិ ថន  ៩០៩.៤៧១.៣៤៩២ 
 

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. 
 

sUmEføgGMNrRBHKuN nigGMNrKuNy:agRCaleRCATukCamun. 

Thank you very much for your charity in advance. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIsñak;kar : pÞHelx 72 pøÚvelx 426A PUmieKakXøag sgáat;eKakXøag xNÐEsnsux raCFanIPñMeBj 
TUrs½BÞelx : (855) 012 908 882 / 93 47 47 06 

E-mail: ThachStha16@gmail.com, Website: khmerkromngo.org  


