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េសចកត ីអំពាវនាវ 
េដើមបីសែម្តងនូវកតញញូ ធម៌ និងគរវកិចចចំេពះ្រពះវញិញ ណកខនធ្រពះវរីសមណៈ ្រពះវញិញ ណកខនធ្រពះវរី 

្រពះម ក ្រត វញិញ ណកខនធវរីបុរស វរីនរ ី វរីយុទធជន វរីយុទធនរែីខមរេសន ជតិ ែដលបនពលីជីវតិកនុងបុព្វេហតុ 
ជតិ សន និងមតុភូមិែខមរ ជពិេសសមតុភូមិែខមរកមពុជេ្រកម អងគករ-សមគមែខមរកមពុជេ្រកមបនេរៀបចំ 
េធ្វើពិធីបុណយ ប់ប្រត្រពះសងឃចំនួន ១.៩៤៩អងគ និង្របរពធទិ កន់ទុកខជតិែខមរ ៤ មិថុន ឧទទិសកុសល ្របេគន 
ថ្វ យ និងជូន ្រពះវញិញ ណកខនធ និងវញិញ ណកខនធអនកេសន ជតិទំងអស់េនះជេរៀង ល់ឆន ំ។ 

ៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៥ ជខួបគ្រមប់ ៦៦ឆន ំ (០៤.៦.១៩៤៩ - ០៤.៦.២០១៥) ៃនៃថង និគម 
ប ងំបនកត់ទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកមឲយ និគមេវៀត ម្រតួត្រ បន្តរហូតសព្វៃថង ។ េ្រកមករ្រតួត្រ  
របស់ និគមេវៀត មកនុងរយៈេពល ៦៥ឆន ំកន្លងមកេនះ ្រពះសងឃ និង្របជ ្រស្តែខមរកមពុជេ្រកមបន 
រស់េនេ្រកមនឹមែដកអែ្រមកថមយ៉ងម េវទនៃ្រកែលង។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ្រតូវបន ជញ ធរ និគមេវៀត 

មចត់ទុកថជជនជតិភគតិចេនេលើទឹកដីកំេណើ តរបស់ខ្លួន។ កំុថេឡើយសិទធិជមច ស់ៃនទឹកដី សូមបីែត 
សិទធិជមូល ្ឋ នរបស់មនុស  ែដលមនែចងេនកនុងអនុសញញ  កតិកសញញ អន្តរជតិននក៏្រតូវបន ជញ ធរ 

និគមេវៀត មបចចុបបននរេំ ភបំពនេសទើរែតទំង្រសុង។ 
 ឯក រ និងភស្តុ ងទំង យបនបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ កមពុជេ្រកមជទឹកដីរបស់ែខមរ្រតូវបន 

និគមប ងំកត់េផទរេទឲយយួន មចបប់េលខ ៤៩/៧៣៣ ចុះៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆន ំ១៩៤៩។ េទះជ 
យ៉ងេនះក្តី យួនមិន្រតឹមែតមនមហិចឆ ឈ្ល នពន តទីយកទឹកដីែខមរជបន្តបនទ ប់បែនថមេទៀតេនះេទ រ ្ឋ ភិ- 
បលយួនសព្វៃថងែថមទំងមនេចតនបំៃភ្ល្របវត្តិ ្រស្តែខមរែថមេទៀត េ យអនកនំពកយរបស់ ថ នទូតយួន 
្របចំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនែថ្លងកលពីៃថងទី០៦ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៤ថ កមពុជេ្រកម ជទឹកដីរបស់យួន 

ំងពីយូរលង់មក េហើយព័ត៌មនែដលថ ប ងំកត់ទឹកដីែខមរេទឲយយួន គឺគម នមូល ្ឋ នេឡើយ។ 
 េ យមិន ច្រទំនិងករេមើលងយបំៃភ្ល្របវត្តិ ្រស្តែខមរបន ្របជពលរដ្ឋ ្រពះសងឃ និងយុវជនែខមរ 
បនរបួរមួគន េធ្វើម បតុកមមយ៉ងគ្រគឹកគេ្រគងេ្រកមករដឹកនំរបស់សហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម េដើមបីឲយយួន 
សំុេទសែខមរជ ធរណៈ។ ជមួយគន េនះ េយើងក៏បន ក់ញត្តិេសនើសំុរ ្ឋ ភិបលប ងំជួយផ្តល់ឯក រទំង 

យែដលពក់ព័នធនឹងករកត់េផទរទឹកដីែខមរកមពុជេ្រកមឲយយួន។ រ ្ឋ ភិបលប ងំក៏បនអនុញញ តឲយេយើងេទ 
្រ វ្រជវយកឯក រទំងេនះ េន Archives Nationales d'Outre-Mer, Aix-En-Provence ្របេទសប ងំ។ ករ 
្រ វ្រជវ េយើងបនរកេឃើញឯក រសំខន់ៗជង ៥.០០០ទំព័រ។ សព្វៃថងេយើងកំពុងរង់ចំ្របមូលថវកិ េដើមបី 
ថតចម្លងយកមកេ្របើ្របស់ េ្រពះតៃម្លថតចម្លងរហូតដល់ ១៦.០០០អឺរ ៉។ូ 

សមិទធផលេនះគឺេផ្តើមេចញពីករចូលរមួចំែណករបស់្រពះករុ ្រគប់្រពះអងគ និងបងប្អូនរមួជតិ្រគប់ 
ទិសទីែដលឧបតថមភគំ្រទ និងបននិមន្ត និងអេញជ ើញចូលកនុងពិធីបុណយជ្របវត្តិ ្រស្តេនះយ៉ងេ្រចើនកុះករជ 
េរៀង ល់ឆន ំ។  

េដើមបីមនលទធភពេរៀបចំពិធីបុណយជ្របវត្តិ ្រស្តដ៏ែសនឈឺចប់ ដូចបនទូល្របេគន ជ្រមបជូនខង 
េលើ អងគករ-សមគមែខមរកមពុជេ្រកម សូមលំឱនកយេគរពអំពវនវដល់្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ បងប្អូន 
រមួឈម ្រពះេម ្ត  និងេម ្ត ជួយឧបតថមភ ដូចជចង្ហ ន់្រពះសងឃ ទឹកបរសុិទធ ឬជថវកិ េដើមបីេយើងខញុំ្រពះករុ  
េយើងខញុំមនលទធភពេរៀបចំពិធីបុណយឲយបនេជគជ័យដូចេរៀង ល់ឆន ំ មករគួរ។  



 េសចក្តីអំពវនវេនះទុកជេសចក្តីេគរពនិមន្ត និងអេញជ ើញ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ បងប្អូនរមួឈម
ែខមរទំងអស់ ្រពះេម ្ត និងេម ្ត  និមន្ត និងអេញជ ើញចូលរមួឲយបនេ្រចើនកុះករ េដើមបីញំុងកមមវធីិបុណយជ្របវត្តិ 

្រស្តេនះឲយមនសភពឱ រកិអធិកអធម និង្របកបេ យេជគជ័យ ្រពមទំងចប់យកមគគផលកុសល
បុណយេរៀងៗអងគនិងខ្លួនកំុបី ក់ខនេឡើយ។ 
 កមមវធីិបុណយនឹង្រប្រពឹត្តេទេនទី ន្របជធិបេតយយ ជធនីភនំេពញ េ្រកម្រពះអធិបតីភព្រពះ ជ
តំ ងដ៏ខពង់ខពស់ៃន្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ នៃថងទី០៤ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៥ ចប់ពីេម៉ង ៧:៣០នទី្រពឹក រហូតដល់េម៉ង ១១:០០នទី្រពឹក 
និងមន ប់ប្រត្រពះសងឃ ១.៩៤៩អងគ ជកិចចបេង្ហើយបុណយ៕ 

សូមអរ្រពះគុណ និងអរគុណ។ 
                                                                         ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី០៤ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៥  

កែន្លងទទួល       ្របធនគណៈកមមករបុណយ 
ទូរស័ពទេលខ:   ០១២ ៩០៨ ៨៨២                                                

        ០១២ ៨៨០ ៣៨៨  
        ០៧៧ ៣៧៣ ៧៣៦                              
        ០១០ ៤១៩ ៩៩៨                                   

fac; esdæa                
នយក្របតិបត្តិសហគមន៍ែខមរកមពុជេ្រកម 

         អតីតសមជិក្រពឹទធសភ 
េនទ្វីប េមរកិខងេជើងៈ 
  េ ក គិម សកល  ៩៧៨.៥៩៦.៥១២៦ 
  េ ក គិម វឌុ ី   ៨៦៤.៤៩៤.១៩៩១ 

េ ក គិម សូវង   ៦៤៧.៧៨៣.១៥៥១ 
  េ ក គិម េរត  ៩៧៨.៣២៨.៤៤៣៥ 

េ ក សឺន សីុ   ២៦៧.២៤២.៣៦០៨ 
េ ក េទព រ ៉មុ  ២១៨.២០៨.៥៣១៣, ៤១៨.២០៨.៧៩៨១ 
 

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;PñMeBjfμ I xNÐEsnsux raCFanIPñMeBj 
TUrs½BÞelx : (855) 012 908 882 / 93 47 47 06 

E-mail: thachsetha13@gmail.com, Website: khmerkromngo.org  


