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LA COMMUNAUTĖ DU KHMER KAMPUCHEA KROM 
 
 

េលខ: ……… s>x>k>k> 

sarCUnBr 
្របេគន្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងជូនជនរមួឈមែខមរកមពុជេ្រកម 

កនុងឱកសបុណយចូលឆន ំថមី្របៃពណីជតិែខមរ ឆន ំមមី B>s>២៥៥៨ 
 
 សូម្រកបថ្វ យបងគំ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីេគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់បំផុត! 
 សូមេគរពជនរមួឈមជទីេសន  ! 
 

 កនុងវេ កស អភិលកខិតសម័យដ៏ម នកខតឬក  ៃនៃថងបុណយចូលឆន ំថមី្របៃពណីជតិែខមរ ឆន ំមមី 
ឆស័ក B>s>២៥៥៨ ្រតូវនឹងK>s>២០១៤ កនុងនមថន ក់ដឹកនំសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម និងកនុងនមខញុំ 
្រពះករុ ខញុំផទ ល់ សូម្របសិទធពរបវរម ្របេសើរ្របេគន្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងជូនបងប្អូន 
រមួឈមទំងអស់ បនេទេ យេសចក្តីសុខ េសចក្តីceRmIn និងសុភមងគល្រគប់្រកុម្រគួ រ។ កនុង 

ឱកសឆន ំថមីេនះែដរ ្របកបកិចចករអ្វីៗ ្របថន អ្វីៗ បនseRmcដូចេសចក្តីប៉ង្របថន កំុបីខន។ សូម 
េទវ ឆន ំចស់ពំនំយកេទជមួយនូវឧប្រទុប ចៃ្រង ទុកខេ ក េ គភ័យ ក្តីអពមងគលទំង យ និង 
អំេពើរេំ ភបំពនសិទធិេសរភីព ករ្របមទពធ កំុឲយមនេសះសល់េនកនុងសងគមែខមរេឡើយ។  

បពិ្រត្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីសកក រៈ ! 
បងប្អូនរមួឈមជទីេសន ដ៏្រជលេ្រជ ! 
មតុភូមិកមពុជេ្រកម េទះបី្រតូវបន និគមនិយមប ងំ បនកត់ឲយ និគមយូន 

្រតូត្រ បន្ត ប់sibឆន ំ និងទទួលរងេ កនដកមមមិនេចះចប់រហូតសព្វៃថងក៏េ យែត្របជពលរដ្ឋែខមរ 
េនកមពុជេ្រកម មិនែដលបនេបះបង់េចលករតសូ៊ េដើមបីករពរពូជ សន៍ សន ទំេនៀម 
ទម្ល ប់ វបបធម៌និង្របៃពណីែខមរដ៏ល្អផូរផង់ម្តង េឡើយ។ 

េផ្តើមេចញពីមនសិករេសន ជតិដ៏ឧត្តុងគឧត្តមេនះ កនុងឱកសបុណយចូលឆន ំ្របៃពណីជតិែខមរ 
ជេរៀង ល់ឆន ំ ្របជពលរដ្ឋែខមរេនេលើទឹកដីកមពុជេ្រកម ្រគប់្រគួ រ ្រគប់វត្ត មបនេរៀបចំេ្រគ ង
សកក រៈបូជ ទទួលនិងអបអរ ទរេទវ ឆន ំថមីy:agសបបយរ ី យបំផុត។ េន មវត្ត មនន ពុទធ 

បរស័ិទជិតឆង យ បនមកជួបជំុគន y:agេ្រចើនកុះករ េដើមបីេវរចង្ហ ន់្របេគន្រពះសងឃ របង ុកូលឧទទិស 



កុសលជូនបុព្វករជីន និង ្ត ប់្រពះសងឃសំែដង្រពះធមមវេិសសេទសនអំពីេរឿង្រពះេវស ន្តរជតក 
ឬមងគលសូ្រតចំនួន ៣យប់ ៣ៃថង និង្រសង់្រពះេឡើងស័កជកិចចបេង្ហើយបុណយចូលឆន ំ។ រÉីបងប្អូន 
រមួឈមេនÉនយសសុ្រទក៏មនមនសិករេសន ជតិមិនខុសពីបងប្អូនរមួឈមេនមតុភូមិÉ
កមពុជេ្រកមែដរ េទះបីមនភ័ព្វសំ ងបនមករស់េនេលើទឹកដីេពរេពញេទេ យេសរភីព ្របជ 
ធិបេតយយ សមបូរណ៍សបបយy:ag ក៏េ យ ក៏មិនែដលេភ្លចមតុភូមិកមពុជេ្រកមដ៏កំសត់របស់ 
េយើង េហើយេនែតបន្តរក ្របៃពណីែខមរដ៏ល្អផូរផង់ និងចូលរមួy:agសកមមកនុងចលនជួយេ្រ ច្រសង់ 
មតុភូមិកមពុជេ្រកមជេរៀងដ ប។ 
 កនុង ម រតីេនះ កនុងនមសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម  ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូមែថ្លងនូវករេគរព 
និងេកតសរេសើរអស់ពីដួងចិត្ត្របេគន្រពះសងឃនិងជូនបងប្អូនរមួឈមy:ag្រជលេ្រជ េហើយបន្តនូវ 
្របៃពណីដ៏ល្អេនះឲយបនឋិតជអមតៈ។  
 េឆ្ល តឱកសដ៏វេិសសវ ិ លេនះ ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូមអំពវនវy:agទទូចដល់្រពះករុ ្រគប់ 
្រពះអងគ បងប្អូនរមួឈមទំងអស់្រពះេម ្ត និងេម ្ត េ្រកកេឡើងរបួរមួ មគគីគន ជធ្លុងមួយជំុវញិ 
សហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម េដើមបីបន្តករតសូ៊ទមទរសិទធិេសរភីព កនុង នៈជមច ស់ទឹកដីរហូតបន 
ជ័យCmñHជ ថ ពរ។ 

ជមួយគន េនះែដរ ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូម្រពះអនុញញ ត្របេគនដំណឹង្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ 
និងអនុញញ តជូនដំណឹងដល់បងប្អូនរមួឈមទំងអស់ ្រពះេម ្ត និងេម ្ត ្រជបថ ទិ កន់ទុកខជតិែខមរ 
ខួបKRmb; ៦៥ឆន ំៃនៃថង និគមប ងំកត់ទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកមឲយ និគមេវៀត ម និង 
ប់ប្រត្រពះសងឃ ១៩៤៩អងគ នឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៤ ដូចេរៀង ល់ឆន ំ។ ពិធី 

បុណយេនះ ែដល ច្រប្រពឹត្តេទបន មករេ្រគងទុក ្រស័យេទេលើសទធ ្រជះថ្ល ចូលកុសលគំ្រទ 
របស់បងប្អូនរមួឈមទំង្រសុង។ 
 ជថមីម្តងេទៀត ខញុំ្រពះករុ ខញុំ សូមេលើកហតថបួងសួងគុណបុណយ្រពះរតនៃ្រត និងវតថុសក្តិទំង 
អស់កនុងេ ក ្រពមទំងេទវ ទំងមួយមឺុនេ កធតុ ជពិេសសេទវ ឆន ំថមី ្រពះនម េគ គេទវ ី
ជួយបីបច់ែថរក ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និង្របជ ្រស្តែខមរ្រគប់របូ ឲយបនទទួលនូវសិទធិេសរភីព 
េពញេលញកនុង នៈជមច ស់ទឹកដីពិ្របកដ និងសូមបនទទួលនូវពុទធពរទំង ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ 
សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។   

សូម្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងបងប្អូនរមួជតិទំអស់ ្រពះេម ្ត  និងេម ្ត ទទួលនូវករ 
េគរពនិង្រស ញ់ដ៏្រជលេ្រជអំពីខញុំ្រពះករុ ខញុំ៕ 

សូមអរ្រពះគុណ និងអរគុណ ! 
 
 
 



ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី១១ ែខេម   ឆន ំ២០១៤ 
    នយក្របតិបត្តិសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម 
 

  

 
fac; esdæa 
អតីតសមជិក្រពឹទធសភ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        
                                                                                

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIsñak;karbeNþaHGasnñpÞHelx : 10B pøÚvelx 234 sgáat;Twkl¥k; 3 xNÐTYleKak 
raCFanIPñMeBj RBHraCaNacRkkm<úCa; TUrs½BÞelx : (855) 12 908 882 / 090 477 007 

GasydæanGuIEml: thachsetha13@gmail.com, kkcpressoffice@yahoo.com 

Website: khmerkromngo.org; Facebook: khmerkkcommunity 


