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េទសចរ២៤
២៤េខតត
េទសចរ
២៤
េខតតរកុង

ិ យឧសសហកមមេទសចរមនករេក នេឡងគួរឱយកត់ សមគល់េនឆនំ២០០៧
វស័

មនេភញៀវអនតរជតិ មក

កំសនត េនកមពុជចំនួន២,០១៥,១២៨នក់ គឺ េកនេឡង១៨,៥៣% េប េធៀបេទនឹងឆនំ២០០៦ ែដលតួេលខេភញៀវ
េទសចរ បរេទសមនរតឹមែត១,៧០០,០៤១នក់។ េនតំបន់េសៀមរបអងគរមនេភញៀវចំនួន១,១២០,៥៨៦នក់ េន
ឆនំ២០០៧

េសមនឹង៥៥,៦១%

ជតួេលខដ៏គួរឱយចប់អរមមណ៍

គឺ េកនេឡងរហូតដល់េទ៣០,៨៣%េធៀបនឹង

ឆនំ២០០៦ កំឡុងេពលែដលេនតំបន់េផសងេទៀតមនរតឹមែត៨៩៤,៥៤២នក់ េសមនឹង៤៤,៣៩%។
រគប់េខតតសុទធែតជេខតតេទសចរមនដូចជរជធនីភំនេពញ
រកុង ភនំេពញ

េខតតតែកវ

េខតតកំពង់ ចម

េខតតកណ
ត ល

េខតតេសៀមរប

េខតតឧតតរមនជ័ យ

េខតតបនទយមនជ័យ

េខតតបត់ដំបង

ិ៍
េខតតេពធសត់

េខតតៃប៉លិន

េខតតកំពង់ ឆនំង

េខតតកំពង់ សឺព

េខតតេកះកុង

េខតតកំពត

េខតតរពះសីហនុ

េខតតែកប

េខតតៃរពែវង

េខតតសវយេរៀង

េខតតរកេចះ

េខតតសឹង
ទ ែរតង

េខតតរតនគិ រ ី

េខតតមណឌលគិរ ី

េខតតកំពង់ធំ

ិ
េខតតរពះវហរ

ិ
តំបន់េទសចរណ៍កមពុ ជែចកេចញជ៤តំបន់គឺៈ តបន់វលរប តំបន់ជំវញបឹ
ងទេនល សប តំបន់េឆនរសមុរទ

តំបន់ភំន និងខពង់រប។

ដ លកំ ពង់ចម សវយេរៀង ៃរពែវង តែកវ និងរជធនី ភំន េពញ។
តំបន់វលរបៈ មនេនេខតតកណ

ិ៍
ិ
តំបន់ជុំវញបឹ
ងទេនលសបៈ មនេខតតេសៀមរប កំពង់ធំ បត់ដំបង រកុងៃប៉លិន េពធសត់
បនទយមនជ័ យ
ឧតដរមនជ័ យ និងកំពង់ឆនំង។

តំបន់េឆនរៈ មនេខតតកំពត រកុងរពះសីហនុ េកះកុង និងរកុងែកប។

ិ
តំបន់ភំន និងខពងរបៈ មនេខតតកំពងសពឺ មណឌលគី រ ី សទឹងែរតង រពះវហរ
រកេចះ និងរតនគិរ ី។
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១ រកុងភនេំ ពញ

រកុងភនំេពញតំបន់ទក់ទញសរមប់ េទសចរណ៍បរេទស

រជធនីភំនេពញៈ មនរមណីយដឋន ៧ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនវតតភំនៈ សថិតេនកណ
ត លរកុងភនំេពញ ។
ិ
2- រមណីយដឋនវមនឯករជយ
ំ
3- រពះបរមរជវង
ិ
ំ ។
4- រមណីយដឋនរពះវហររពះ
ែកវមរកតៈ សថិតេនកនុងវង
5- រមណីយដឋនសរមនទីជតិ

6- រមណីយដឋនសរមនទីទូលែសលង
7- រមណីយដឋនសរមនទីបឹងេជងឯក
សរមប់ េទសចរណ៍ននេបនិយយអំពីកមពុជ េគនឹកេឃញភលមដល់េឈមះភនំេពញែដលជរដឋធនី របស់
របេទសេនះ។តមពិតេទ

ទីរកុងបុរណមួយេនះ

បនយកេឈមះតមភនំដូនេពញ

ចូ លមកេដយរពះបទ

ិ ប៉ុ ែនតេន សតវតសេរកយមកែខមរ
ពញយ៉ តេនឆនំ៤៣៤ សងសង់ ជរជធនី េនទីេនះេហយរតូវេបះបង់េទវញ
េយងក៏ចូលមកតំង ទីលំេនតំងរជធនីរបកបរបររកសុីជួញដូរជថមីវ ិញេដយសរែត អំេណយ ផលៃនធមម
ជតិ រពមទំងមនផលូវទឹកខវត់ែខវងបងករលកខណៈ ងយរសួលកនុងករេធវជំនួញ និងេធវកសិកមមបងកបេងកនផលេទៀត
ផង។ ពីមួយៃថងេទមួយៃថង ភនំេពញបនែកែរបមុខមត់ថីមបងហញ សរមស់រសស់សអតបងអួតេទសចរនន ភព
លបីលបញ និងភពសមបរែបប
បនេធវឱយទីរកុងបុរណមួយេនះកលយជរបភពចំណូលដ៏សំខន់ សរមប់ កមពុជ
ូ
តមរយៈករទក់ ទញេភញៀវេទសចររប់រយរប់ពន់កុនងមួយៃថង។

េលសពី េនះេទេទៀតរជធនីភំនេពញ

ក៏ជ

េបះដូងឧសសហកមមរបស់ែខមរផងែដរ។កែនលងេទសចរសំខន់ៗកនុង រកុងភនំេពញៈ

រមយនី
នីយដឋនវតតភំ ន
1. រមយ
វតតភំន

ិ េនកណ
គឺជរមយនីយដឋនឋត
ត ល

ដល់ទីរកុងេនះ។

រជធនី ភំនេពញជេបះដូងៃនទីរកុងភនំេពញែដលផដល់េឈមះ

ភនំេនះយកេឈមះតមលំនំេរឿងេរពងែដលមនតំណលមកថកំលុងឆនំ១៣៧២

មនរសតី

េមម៉ យមនក់េឈមះេពញមនរទពយសតុកសតមភ។ ៃថងមួយបនេធវដំេណរេនតមដងទេនលេមគងគក៏បនរបទះេឃញនូវ
េដមគគីរ មួយអែណដតែកបររចំងទេនល។ដូចេនះគត់ ក៏បនេហអនកជិតខងឱយមក ជួយទញេដមគគីរេនះមកេល
េគក គត់ ក៏របទះេឃញរូបពុទធបដិមចំនួន៤អងគ។ រសតីេឈមះេពញក៏បនេហគនីគនអនករសុកអនកភូមិយកដីពូនជ
ិ
ភនំ រួចសងសង់រពះវហរ
មួយេនេលកំពូលភនំេនះេដ មបីតមកល់បដិម ទំងបួន។ ទីេនះក៏រតូវបនអនករសុកេហថ
ភនំដូនេពញរហូតមក។េនេលកំពូលកនុង

បរ ិេវណវតតភំនេនះ
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ី
មួយអងគរបស់ែខមរនចុង
វរកសរត

េចតិយេនះសងសង់ េឡងសរមប់ តមកល់រពះធតុ របស់រពះបទពញយ៉ ត
សម័យអងគរ

និងរពះញតិវងសនុវងសរបស់រទង់។

េនកនុងេចតិយេនះផងែដរក៏មនតមកល់រពះពុទធរប
ូ ែដលេន

ិ
ិ ជេរចនដងគឺ
េសសសល់ពីសម័យអងគរ។ េចតិយ និងរពះវហរ
េនេលកំពូលភនំេនះរតូវបនសងសង់ េឡងវញ
េនឆនំ១៤៣៤,១៨០៦,១៨៩៤

និងឆនំ១៩២៦។

េភញៀវេទសចរននមិនថចំេពះែតជនជតិែខមរេនះេទសូមបីែត

ជនជតិ បរេទស ក៏ ចូលចិតតេទកំសនតេនទីេនះែដរេដមបីរសូបខយល់អកសបរ ិសុទធ រពមទំងសរមកេនេរកម
ិ កូនភនំតូចមួយមន កមពស់ទបលមមរបមណ រតឹមែត២៧
មលប់រតជក់ ៃនរុកខជតិ របេភទគគីរជេដម ែដលព័ទធជុំវញ
ែម៉តប៉ុេណណះ។ មយ៉ ងេទៀតចំេពះេទសចរែខមរេគែតងេទលំែហកយេនទីេនះ និងេធវករបួងសួងេនកនុងទីអរម
េលកំពូលភនំ

េរពះទីេនះែខមរេយងេជឿថជកែនលងសកតិសិទធមួយផងែដរ។

កំសនតផងនិងេធវករសិកសែសវងយល់

ិ េគេទេដមបី
រ ីឯជនជតិ បរេទសវញ

អំពីវបបធម៌ របស់ែខមរផងតមរយៈទីតំងមួយចំនួនែដលមនេនទីេនះ

ដូចជេចតិយរពះបរមពញយ៉ តរបវតតិនិងរូបសំណករបស់េលកយយេពញ

សរមនទីរវបបធម៌

ទីអរមភនំ

ិ វតតភំនផងែដរ។
ដូនេពញជដីម។ េរកពីេនះេទសចរក៏អចជិះដំរ ីកំសនតជុំវញ

ិ
2. រមណីយដឋនវមនឯករជយ
នវមនឯករជយ
េបេធវដំេណរពី វតតភំនេឆពះេទទិសខងតបង
ត យផលូវរពះនេរតតម
ូ តមបេណ

េភញៀវេទសចរនឹងរបទះែភនកជ

ិ
ិ រតមននគរជចំនួន មួយរយឈរតម
មួយកំពូលដ៏ សឹម
ក ៃសក ៃនវមន
ឯករជយែដលរបកបេដយកបរូកបច់រចនវចិ
ិ ិ ក ឆនំ១៩៦២ េដមបីរ ំលឹក
ថនក់ ទំងរបំរសបតមទិសនីមួយ។ ទីេនះរតូវបនសមពធជផលូវករេនៃថងទី០៩ ែខវចឆ
េទដល់ៃថងែដលែខមរទទួលបនឯករជយបរ ិបូរណ៍ពីរបេទស បរំងេនឆនំ១៩៥៣។ ទីេនះក៏ជកែនលងរបរពធនូវពិធី
ិ ិ ក េរៀងរល់ឆនំេដយមនករចូលរួមយ៉ ងកុះករពីបណ
បុណយឯករជយជតិៃថងទី០៩ ែខវចឆ
ដ មរនតីរគប់ រកសួងសថ
ិ
ប័នរពមទំងមនរពះមហកសរតេធវជអធិបតីផងែដរ។ វមនឯករជយ
សងសង់េឡងជជន់ថនក់ េដយេនផទល់
ិ បរ ិេវណ េនះមនសងសង់ ជគូទឹកចរមុះពណ៌គួរឱយទសសននេពលររតី។ េនែកបរវមន
ិ
ដីជុំវញ
ដ៏សឹម
ក ៃសកេនះ
សួនចបររសស់រតកលកំពុងអូសទញេភញៀវ

េទសចរឱយមកកំសនតយ៉ងកុះករពិេសសេនេពលរេសៀលៃថងេរៀប

លិចេរពះ ទីេនះមនខយល់អកសលអបរ ិសុទធ។

ំ
3. រពះបរមរជវង
ំ សថិតេនតមបេណ
រពះបរមរជវង
ត យផលូវសុធរសចេនលះផលូវ២៤០ និងផលូវ១៨៤ ែកបរដងទេនលបសក់ េហយរតូវ
បនកសងេឡងេនកនុងឆនំ១៨៦៦
រពះបទនេរតតម។

េរកមករដឹកនំនិងរតួតរតេដយពូកអននិគមបរំងកនុងហលួងរពះនេរតតម

ំ េនះមនសងសង់ នូវរបសទជេរចនរបកប
េនកនុងបរ ិេវណរពះបរមរជវង

េដយតួនទី

ខុសៗគនេទតមទីតំងៃនរបសទនីមួយៗដូចជ
ិ ច័ឆយជកែនលងសរមប់ រពះមហកសរតេធវពិធីេឡងរគងរជយ
- រពះទីនំងេទវវនិ
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- របសទេខមរ ិនទជកែនលងសរមប់ រពះមហកសរតនិងអគគេមហសីគង់េន
-រពះទីនំងច័នទឆយជកែនលងែដលេគហត់ររំ បំ

រពះរជរទពយនិងរបំថវយរពះមហកសរតរពះញតិ

វងសនុវងសនិងពួកមរនតីជន់ ខពស់។ េនពីមុខរបសទច័នទឆយមនកែនលងសរមប់ រពះមហកសរតេធវ សវ
នករជមួយរបជររសតនិងមរនតីរជកររគប់ ជន់ថនក់។
- េហសរមនតភិរមយជទី កែនលងែដលរពះមហកសរតេឡងគង់េលដំរ ីរជយ
- េហបគូឬេហរពះខ័នជទី កែនលងែដលពួករពហមណ៍បគូរកសទុកនូវេរគឿងវតថុសរមប់េសយរជយ
- រពះរជដំណក់ ច័នទ
- ពនលណប៉ូ េឡអុងទី៣ជអំេណយរបស់រពះអគគេមហសីបរំងសងសង់េឡងេនេដ មសតវតសទី២។

រពះែកវមរកត
4. វតតរពះែកវ
រពះ
ែកវមរកត
ិ កនុងបរ ិេវណរពះបរមរជវង
ំ ភគខងតបង
វតតរពះែកវមរកត ជទី អរមមួយឋត
ូ ហ៊ុមព័ទធេដយែថវខពស់
រសឡះែដលពីមុនជទី កែនលងសរមប់ បេរងៀនភសបលីដល់រពះសងឃែដលមកពីរគប់ទីកែនលងកនុងរបេទសមុន
េពលមនករសងសង់ សលបលីេនទីរកុងភនំេពញៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆនំ១៩៣០។ ពីេដមេរៀងមកេគេហអស្រម
ដឋនមួយេនះថ វតតឧេបសថរតនរម ទីកែនលងែដលរពះមហកសរតកន់ ឧេបសថសីលជេរៀងរល់ៃថងសីលប៉ុែនត
ិ
គមនរពះសងឃគង់េនេនះេទ។ េនេពលមនកររបរពធពិធីេផសងៗរតូវនិមនតរពះសងឃពីបណ
ដ វតតដៃទ េនជុំវញ
ំ មកេធវពិធីតមែបបពុទធសសន។
រពះបរមរជវង
របរពធនូវពិធីបុណយេផសងៗតមបេវណី

ទីេនះក៏ជកែនលងរពះរជវងសនុ វងស

ពុទធសសនផងែដរ។

និងនមុឺនសពវមុខមរនតី

វតតេនះកសងេឡងអំពីេឈ និងអិដឋតំងពី ឆនំ

១៨៩២ ដល់ឆនំ១៩០២ កនុងរជជកលរពះបទនេរតតមតមលំនំនិងរចនបថរបស់ែខមរេហយបន របរពធពិធីបញុច ះ
សីមេនៃថងទី៨េកត ែខមឃ ឆនំខល ចតវស័កព.ស២៤៤៥ រតូវនឹងៃថងរពហសបតិ៍ ទី៥ ែខកុមភៈ ឆនំ១៩០៣។
ិ
េដយសភពរទុឌេរទមខលំងវតតេនះរតូវបនេធវករកសងជួសជុលេឡងវញ

េនកំឡុងឆនំ១៩៦២

េដយរពះ

ិ
តរមិះរបស់មហកសរតិយនី កុសុមនរ ីរ ័តនេរកមករដឹកនំពី សេមដចរពះបទនេរតតមសីហនុ។ វហរ
ចស់សង
សង់ អំពីេឈ រតូវរុះេរ េចលេហយសងសង់ ជំនួសេដយេបតុងអេម េដយរកសទុករចនបថេដមមនករមលេធវ
អំពីរបក់ ចំនួន៥៣២៩សនលឹក

ែដលមួយសនលឹកទមងន់១,១២៥គីឡូរកម

និងសសរបិទេដយថមែកវនំចូលពី

ិ
របេទសអុីតលី។ វតថុេផសងៗេនកនុងវហរ
រពះែកវមរកតសុទធសុឹងសងេឡងអំពិមសរបក់ លងហិនសរមិតជេដម
ិ
សរុបចំនួន១៦៥០ ភគេរចនជពុទធរប
ូ ។ វតថុមនតៃមលសំខន់ៗកនុងវហរ
េនះមនដូចជ៖
-រពះពុទធរប
ូ សង់ េឡងពីមសសុទ្ធទមងន់៩០គីឡូរកមលំអេដយរគប់េពរជចំនួនជង២០០០
ទំងតូចទំងធំប៉ុែនតរគប់ ែដលធំជងេគគឹមនទំហំ២៥លី
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រង។

ពុទធរប
ូ េនះសងសង់ េឡងកនុងឆមំ១៩០៤

េដយរពះបទសុីសុវតថិតមបំណងរបថនែដលជបណ
ដ ំ របស់

រពះបទ នេរតតមមុនេពលេសយទិវងគត។
ិ
- រពះែកវមរកតជវតថុកំណត់េឈមះរបស់រពះវហរ
េនះ។
-រពះសរ ីឫកធតុ របស់រពះសមមសមពុទធេគតតមអំេណយរបស់សេមដចរពះសងឃរជលវីឯម

គង់េនវតត

លងកកនុងឆនំ១៩៥៦។ សរ ីរ ិកធតុ េនះរតូវបននំចូលពីរបេទសរសីលងករ។
- រពះពុទធរប
ូ មសជតងវយរពះមហកសរតិយនី សុីសុវតថិនរ ីរ ័តនកុនងឆនំ១៩៦៩។
- េនមនវតថុេផសងេទៀតែដលជវតថុអនុសសវរ ីយ៍និងេរគឿងរបដប់ េរគឿងលមអកុនងពីធីេផសងៗជេដម។

5. សរមនទីរជតិ
ិ េនជប់ ពីខងេជងរពះបរមរជវង
ំ សរមនទីរជតិរតូវបនបេងកតេឡង េនកនុងឆនំ១៩១៧ េហយសេមពធឱយេរប
ឋត
របស់េនឆនំ១៩២០ េដយរពះបទសុីសុវតថិ។ េនកនុងសរមនទីរេនះមនតំងេទេដយវតថុបុរណរបស់ែខមរចំនួន
ជង៥០០០

ដូចជសំភរៈេរបរបស់និងេរគឿងសកករបូ ជេផសងៗ

ែដលមនអយុកលេរចនសតវតសកនលងេទ

េហយ។ វតថុបុរណែបលកៗេទសភពរសស់សអតមលប់េឈ រតឈឹងរតៃឈបនទក់ ទញ េភញៀវេទសចររប់រយនក់
កនុងមួយៃថងៗឱយមកទសសនទីេនះ។ មិនចំេពះែតេភញៀវេទសចរប៉ុេណណះេទែដលេធវដំេណរមកកន់ ទីេនះសូមបី ែត
អនកសិកសរសវរជវជតិ និងអនតរជតិ ក៏សំេដតរមង់ ទីេនះែដរេរពះថកែនលងេនះជែផនកមួយៃន អតីតកលរបស់
កមពុជ។ េនជិតសរមនទីរជតិេន៖ តមបេណ
ត យផលូវ១៧៨ មនហងលក់ វតថុអនុសសវរ ីយ៍ជេរចនែដលេភញៀវអច
រកទិញបននូវវតថុ លអៗដូចជផទំងគំនូរជសនៃដរបស់កូនែខមរពិតៗរូបចមលក់ ឧបករណ៍ ែកៃចន និងសំភរៈសិបបកមម
ជេដម។

6. រមនីយដឋនេជ
នេជងឯក
េឆពះេទភគខងតបង
ូ រជធនីភំនេពញេធវដំេណររយៈេពលរបមណ២០-៤០នទី

េលកំណត់ ផូលវរបែវង១៥គីឡូ

ែម៉ត នឹងបនដល់ទីតំងរបវតតិសរសតមួយែដលេគសគល់ថជតំបន់ពិឃតេជងឯក។ មនុសសរប់មុឺននក់រតូវបន
ពួកែខមររកហមយកេទវយសមលប់ េចល មនទំងរបុសរសីកូនេកមងសរុបទំងអស់របមណ១៧០០០នក់ េន
កំឡុងឆនំ១៩៧៥-១៩៧៩។

អនកេទសទំងអស់សុទធែតជរបជពលរដឋែខមរសលូតរតង់ែដលរតូវបន

េលសេចទរបកន់ ចប់ចងដក់គុកេធវទរុណកមមបងខំឱយេឆលយ

អងគកររក

ចេមលយមិនពិតនិងទីបំផុតរតូវយកេទសមលប់ េន

ិ េនទីេនះសុទធសុឹងជអនកេទសែដលយកេចញ ពីមនទីរ ស-២១ ឬេហថ
ទីេនះ។ ជនរងេរគះែដលបត់បង់ ជីវត
គុកទួលែសលង។

េនតំបន់េជងឯក

េនះផងែដរេគរកេឃញមនរេណ
ដ សកសពរួមជេរចនរពមទំងភសតុតង

បងហញ ពីបទឧរកិដេនះដូចជលលដ៍កបលជនរងេរគះដំបងចបកប់ ជេដមេហយ រតូវបនដក់ តំងរួមេនកនុង
ិ េនពីខងមុខ ទីធលេនះ។
អរសមដឋនមួយឋត
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7. សរមនទីររបល័យពូជសសន៍ទួ
ទួលែសលង
ិ
អតីតវទយល័
យទួលែសលងរតូវបនបដូរេឈមះេទជមនទីរស-២១េនេរកយេពលែដលែខមររកហមកន់ កប់

បនទីរកុងភនំេពញៃថងទី១៧ែខេមស ឆនំ១៩៧៥។ របជររសតែខមរ រតូវបនពួកែខមររកហមចប់ យកេទឃុំឃំង េធវ
ិ ពិ គុកទួលែសលង
ទរុណកមមយ៉ងសហវៃរពៃផសបំផុត។ េនះេប តមករពនយល់របស់អនកែដលេនរស់រនមនជីវត
េនះ និងតមរយៈរូបគំនូររបស់េលកវណណ ណត ជនរងេរគះមនក់ ែដលរួចផុតពី ករសលប់េនទីេនះរពមទំង
រូបថតែដលបនសល់ទុកេនទីេនះផងែដរ។

អនកេទសទួលែសលងរបមណែត១២នក់

ប៉ុេណណះកនុងចំេណមអនក

េទសជង១៧០០០នក់បនរួចផុតពីករសលប់ េហយសពវៃថងេនះពួកេគកលយជសកសី យ៉ ងសំខន់ កុនងដំេណរ

ករ កត់េទសេមដឹកនំែខមររកហម។ ភសដុតងជេរច នដូចជ ឧបករណ៍សរមប់ េធវទរុណកមមជេដម ក៏រតូវបន
របមួលពីទីកែនលងេនះសរមប់បងហញ ជូនដល់េទសចរជតិ និង អនតរជតិ មិនែតប៉ុេណណះក៏សរមប់ ដំេណរករ
សលកដីែខមររកហមផងែដរ។ េរកពីតំបន់សំខន់ៗទំងេនះេនមន ទីតំងមួយចំនួនេទៀតដូចជ ផសរធំថីម ផស
ទួលទំពូង ផសរអូឡំពិក ជេដមមិនែតប៉ុេណណះេនមនផសរទំេនប និងកលិបកំសនត ជេរចនេទៀត។
ភនំេពញ រតូវបនសគល់ថ "គុចខយងរបស់អសុី" ជរជធនី និងជទីរកុងធំបំផុតរបស់របេទសកមពុជ។

សពវៃថងភំនេពញជមជឈមណឌលវបបធម៌ ពណិជជកមម និ ងនេយបយែដលផដល់ជូននូវករបញូច លគនែតមួ យគត់ ៃន

េសភ័ណភពែបប របៃពណី និងែបបទីរកុង។

សពវៃថងេនះ ភនំេពញជទីរកុងៃនករលូតលស់េសដឋកិចច និងសំណង់ ទីរកុង។
រលកៃនករអភិ វឌឍបនបេងកតជអគរខពស់ៗ

បូករួមទំងមជឈមណឌលពណិជជកមម៣០

េភជនី យដឋនែដលផដល់ជូនករបេរម មូហបឆងញ់ៗនិងសណ
ឋ គរែដលមនសទីលរបណីត
ៗរគប់ ករមិត។

អវីែដលរួមចំែណកកនុងករអភិ វឌឍេនះគឺកររ ីកចេរមនខងមហូបអហរ

និងទសសនី យភពេពលររតី ែដលអចរបកួតរបែជងជមួ យទីរកុងេផសងេទៀត
តំបន់។

េនកនុង

រជធនី ដ៏រសស់សអតេនះក៏មន លកខណៈពិ េសសនូវករទក់ទញ
ែបបរបវតតិសរសតនិងវបបធម៌ ជេរចន រួមនឹងឱកសជេរច នេដមបីតំណងេអយវបបធម៌ របស់របេទសកមពុ ជកនុង

រសុក។ េនទី េនះេគហដឋនសល់ពីសម័ យអណនិគមចស់ៗេនសថិតេសថរជមួយេសភ័ណភព អហរដឋន
ថមីៗ វតតអរម និងទីផសរ ទំងអស់េនះជភសដុតងៃនថមពលដ៏ខលំងកលៃនផលូវថនល់របស់ ទីរកុងភនំេពញ។

មត់ទេនលដ៏លបីលបញជរបជុំ ៃន ហងរស បរតូចៗ និងេភជនីយដឋនដ៏េពញនិ យម។ មនហងែដល
ិ រតសលេនសងខងផលូវផងែដរ។
ផដល់ជូននូវផលិតផលេធវពីសូរតរបស់កមពុជដ៏ រសស់សអត និងមនដក់ តំងវចិ

ិ រត និងករេដរកំសនដេពលររតី អនកនឹងយល់ថេហតុ អីវភំនេពញកលយជដ៏គួរ
បែនថមេលទសសនី យភពសិលបៈដ៏វចិ
េអយរសលញ់ និងជទិសេដេធវដំេណររបស់េទសចរែបបេនះ។
ិ ទី្រកុងភ្នំេពញ
ក. ជុំវញ
ិ ៃនទីរកុងភនំេពញេពរេពញេដយទសសនី យភពមនពណ៌រសស់សអត
េន តមដងវថី
។ ទីរកុងមនករចប់ អរមមណ៍ែបបរបវតតិសរសតនិងវបបធម៌ែដលអចេធវ េទសចរណ៍
បន រួមជមួយេភជនីយដឋន និងរងគសលេរចនរប់មិនអស់។
ិ របស់រពះមហកសរត េភញៀវអចេធវ
សរមប់ ករចង់ដឹងពីរបវតតិសរសតនិង ជីវត
ំ និងរពះវហរ
ិ
េទសចរណ៍េទរពះបរមរជវង
រពះែកវមរកតែដលមនទីតំងេនជិត
ំ
រពះរជវង។
រគន់ែតេដរេចញបនតិចនឹងេឃញសរមនទីរជតិ ែដលមនបនទប់ជេរច ន
មន េទេដយចមលក់ ែខមរ វតថុេផសងៗេធវពីេសរ៉ មិក សពន់ និងរបស់របជជនសម័យ
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ិ ទីរកុង េភញៀវអចេដរតមមហវថី
ិ សុធរស ែដលមនមហូបអហរកនុងរសុក និង
បុរណ។ េដមបីសកលបងពីជីវត
មនហងលក់ វតថុបុរណែដលលក់របស់របរដូចជថសរបក់ ហិបមលូ ែខសរកវត់ កក់បុរណ រូបចមលក់ របក់ ឬ
េឈ និងចមលក់ថមម៉បដ៏លបីលបញពីេខតតេពធិសត់។

ិ េពរេពញេទេដយ
េភញៀវក៏អចែសវងរកភពរ ីករយេដយ េធវដំេណរជុំវ ិញទីរកុងភនំេពញ។ តមមហវថី
អគរសល់ពីសម័ យអណនិ គមរសស់របណីតៗ និងេនតមមត់ទេនលមនហងកេហវ និងេភជនីយដឋនជ
េរចនែដលេធវេអយទីរកុងេនះពិតជរសស់សអតេដយ ករទសសនេដយេថមរេជង។
សរមប់ អនកែដលចប់ អរមមណ៍ ករទិ ញឥវ៉ ន់ ផសរទួលទំពូង ក៏រតូវបនេគសគល់ថ ផសររុសសីុ ែដលមន

លក់ វតថុបុរណ របស់អនុសសវរ ីយ៍េផសងៗ និងសេមលៀកបំពក់េដរពីេរងចរកែដលបញុច ះតៃមលពិេសស។ េភញៀវែដល

ចូលចិតតភពផសុកភពជមួ យម៉ សុីនរតជក់ អចេរជសេរ សឈប់េន ហងទំនិញទំេនបៗរបស់ទីរកុង (ដូចជ
ផសរទំេនបសុរ ិយ មជឈមណឌលសុវណណ និងផសរសុីធីម៉ល)។
ករជិះទូកេលងកំសនតតមដងទេនលសប របស់ទីរកុងភនំេពញបេរម ជូននូវករសរមកដ៏លឥ
អ តេខចះ េដមបី
បញចប់ សកមមភពេនឿយហត់ េពញមួយៃថង។

រសូបយកខយល់អកសបក់រ ំេភ យនិងទសសនទីរកុងរបស់របេទស

កមពុជ ចប់េផដមមនពនលឺភឺលេឡងៗនេពលលងច។

ផសរទួលទំ ពូង（ ផសររុសសីុ ）ផសរទំ េនបសុរ ិយ

មជឈមណឌលសុវណណ

ផសរសុីធីម៉ល
តំបន់

:

ភគកណ
ដ ល

រកឡៃផទ

:

៣៧៥ គ.ម

ចំនួនខណឌ/រសុ
រសុកសរុប

:

8

ចំនួនសងកត់/ឃុំសរុប

:

76

២
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Ư ЮŠĳŉăĳсřĀ
е ₣
 េខតតបត់ដំបងៈ មនរមណីយដឋន ១០ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនរបសទបែសតៈ មនចមងយ ១៥ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិតេនភូ មិបែសត
ឃុំតម៉ុក ។
2- រមណីយដឋនវតតឯកៈ សថិតេនពមឯក មនចមងយ ១៤ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
3- រមណីយដឋនបណន់ ៈ មនចមងយ ២៥ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
4- រមណីយដឋនរបសទសទឹងៈ មនចមងយ ២២ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
5- រមណីយដឋនភនំសំេពៈ ជរមណីយដឋនធមមជតិ សថិតេនឃុំសំេព មនចមងយ ១២ គ.ម
ពីទីរម
ួ េខតត ។
6- រមណីយដឋនអងកំពីងពួ យៈ សថិតភូមិតែង៉ត ឃុំតេរគម មនចមងយ៣៥ គ.មពីទីរម
ួ េខតត។
7- រមណីយដឋនេសកសកៈ សថិតេនឃុំែរតង រសុករនតៈមណឌល មន ចមងយ ៥០ គ.ម
ពីទីរម
ួ េខតត ។
8- រមណីយដឋនលអងសពនៈ មនចមងយ ៤១ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
9- រមណីយដឋនេពរជដៈ មនចមងយ ៣៤ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
10- រមណីយដឋនដងទង់ ៈ មនចមងយ ៥៤ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
បត់ដំបងមនចមងយរបមណ២៩១គីឡូែម៉រត

ពីទីរកុងភនំេពញតមផលូវជតិេលខ៥។

ៃនេខតតេនះមនលកខណៈពិេសសអំេណយផលរគប់ ែបបយ៉ ងដល់ដំណំដំដុះននជ

ទឹកដីធមមជតិ

ពិេសសែផលរកូចេពធិ៍

សត់ែដលនំឱយេខតតេនះកន់ ែតខទរខទរ។ ករសគល់ទឹកដី េខតតេនះ របជជនែខមរ ភគេរចនែដលជអនកមិនែមន
ី ពនធេយង
រស់េនេខតតបត់ដំបងបនដឹ ងតមរយៈបទចេរមៀងកនុងកំ ឡុងទសសវតសទី៦០ែដលអនកចេរមៀង និងកវនិ
ែតងសរេសរឥតដច់នូវ សរមស់ េទសភព ធមមជតិ ដងភនំ ដងសទឹង រពឹកសៃរពជេដ មេនះ។ តមរយៈករេលក
សរេសរពីទីតំងនន េដយពិពណ៌ន ជចងវក់ េភលងរណំដ ែណងណងេនះេហយ ែដលជំរញ
ុ ទឹកចិតតរបជជនែខមរ
កន់ែតចង់សគល់ចង់ េទកំសនតខលំងេឡង។េតេខតតបត់ ដំបងមនអវីខលះ

ពិតជរសស់សអតដូចករេរៀបរប់ របស់

ី ងែដរ ឬេទ? ខងេរកមេនះជទី តំងមួយ ចំនួន ែដលេលចេធលរបស់េខតតបត់ដំបង៖
កវេយ

ơ. ភនំសំេព
ជរមណីយដឋនធមមជតិ

មនភនំរងដូចសំេព

ិ
អមេដយេទសភពវលែរសព័ទធជុំវញតំ
បន់ េនះ។

ិ កនុងឃុំសំេពរសុកបត់ដំបង
ភនំសំេពមនកមពស់របមណ១០០ែម៉រតឋត

ចមងយ១២គីឡូែម៉ រតពីទីរួមេខតត

បត់ដំបងតមផលូវជតិេលខ៥៧។ លអងរបវតតិសរសតរបស់របជពលរដឋែដលេនតំបន់េនះមន៣សំខន់ៗដូចជ
លអងផកសល លអង េលខន និងលអងអសុភ ែដលលអងនីមួយៗមនជប់ ទក់ទងេទនឹងេរឿងរ៉ វេផសងៗៃនតំ បន់
េនះ។
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Ư-ភន
ភនំបណន់
ភនំបណន់ឋិតេនរសបនឹងដងសទឹងសែងក ចមងយរបមណ២៥គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតតបត់ដំបង កនុងឃុំកនទី
២ រសុក បណន់។ េនេលកំពូលភនំកំពស់៤០០ែម៉រតេនះ មនរបសទបុរណមួយែដលយកេឈមះតមតំបន់
ភនំេនះ េហយ មនជប់ ទក់ទងេទនឹ ងេរឿងេរពងរបស់ែខមរេយងផងែដរ។ របសទបុរណេនះកសងេឡងកនុង
កំឡុងពក់កណ
ត ល សតវតសទី ១១ និងចុងសតវតសទី ១២ េពលគឺកុនងរជេសដចពីររពះអងគ រពះបទឧទយទិតយ
វរនទី
័ ម ២ និងរពះបទ ជ័យវរន
័ ម ទី៧។

ư-វតត
វតតឯកភនំ
ិ
ិ េនចំ
វតតឯកភនំមនចមងយ១៤គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតតបត់ដំបង ឋតកន
ុងទីតំងឃុំពមឯក រសុកឯកភនំ។ ឋត
ិ ចំនួន១៨េដ ម របសទឯកភនំមនមលប់រតជក់ រសឹប ជទីមេនរមយ ៃរក
បរ ិេវណវតត ែដលមនេដមេពធិ៍ដុះព័ទធជុំវញ
ែលង ចំេពះេទសចរែដលេទកំសនត។ របសទេនះកសងេឡងេនកនុងសតវតសទី ១១ កនុងរជជកលរពះ បទ
សូរយវរនទី
័ ម ១ ឆនំ១០២៧ ៃនរគិ សស
ត ករជ។
̉-អងកំ
អងកំពី
ពង
ី ពួយ
អងេនះអចផទុកទឹកបនរបមណ១១០លនែម៉រតគូបេនរដូ វវសស មនបេណ
ត យរបមណ៦គីឡូែម៉ រត
និងទទឹងជង១៩០០ែម៉ រត

ជរបភពទឹកដ៏សំខន់ សរមប់របជពលរដឋរបកបរបរកសិកមម។

រមណីយដឋនេនះ

ិ េនកនុង ភូមិតែង៉ន ឃុំតរគម រសុកបណន់ ចមងយ៣៥គីឡូែម៉រត ពីទីរម
ឋត
ួ េខតតបត់ដំបង។ េទសចរចូលចិតត
េទកំសនតេន តំបន់េនះេដ មបីរសូបខយល់អកសបរ ិសុទធ នឹងសទូចរតីកំសនត េរពះទីេនះសមបរូរតីណស់ ជ
ពិេសសរតីដំរ ី។

̣-េសកសក
េសកសក
ិ កនុងឃុំែរតង រសុករតនមណឌល ចមងយពីទីរម
រមណីយដឋនេសកសកឋត
ួ េខតតបត់ដំបង៥០គីឡូែម៉រត
តម បេណ
ត យផលូ វជតិេលខ៥៧ េឆពះេទកន់ រសុកសំឡូត។ សទឹងេសកសកមនបេណ
ត យរបមណ៥០០ែម៉រត
អមេដយ រុកខជតិពណ៌ៃបតងរសងត់ ជរបេភទៃរពឬសសី្ និងរុកខជតិ តូចធំនន ែដលផដល់មលប់រតជក់ ដល់អនក
េទកំសនត េធវឱយ តំបន់េនះកន់ែតមនរបជរបិយភព មនអនកេទសចរកន់ែតេរច នេឡងៗ។ អនកែដលេទ
កំសនតភគេរចនជរបជពលរដឋកុនងេខតតបត់ដំបង។
េលសពីេនះេខតតបត់ដំបងក៏សមបររបសទបុ
រណផងែដរ េហយតំបន់របសទខលះរតូវបនែរបកលយេទជ
ូ
តំបន់កំសនត

រ ីឯរបសទខលះេទៀតរតូវបនេគេបះបង់េចលពុំសូវយកចិតតទុកដក់

ជេហតុ នំឱយរបសទ

ែដលបក់ែបក រសប់ កន់ ែតរទុឌេរទម េដយសរខវះករយកចិតតទុកដក់ ែថទំ និងធមមជតិបំផិលចបំ ផលញ។
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អនកភូមិខលះបនេរ សយក ថមរបសទេទេធវេជងរកន កំ ណល់េផសងៗែដលជទេងវខវះករពិចរណ និងគួរយក
ិ ។
ចិតតទុកដក់ ែសវងយល់េឡងវញ

៏ ពេវ នបត់ដបង
ំ
៦“សនង
ឹ ” ជរបសទដអភ័
របកដែមនេហយថ េនេល
ែដនដី របស់ែខមរ របសទបុរណ គឺជ
សមបតដិដ៏សុក
ដ សដមភៃនវបបធម៌ ជតិ
ែដលមិនអចវស់ែវងតៃមលបន។
“សនឹង”
មួយ

គឺជេឈមះរបសទបុរណ
ែដលកប់លក់េរជកនុងរកេអ

េបះដូងពលរដឋែខមររគប់រប
ូ និងមនអ
យុកលចំណស់

មកេហយែដរ។

ប៉ុែនដរបសទដ៏អភ័ពវមួយេនះហក់
េនគំលតឆងយពីែកវែភនកមិតដ
េទសចរណ៍ទំងឡយ

ែដលផទុយ

រសឡះពីរបសទននេនេលទឹកដី

អងគរ។ សថិតេនកនុងសថនភពសងត់រជងំ ែដលផុសេឡងែតតួរបសទគមន
អនកេចតន ែសដងឱយេឃញនូវទង់សសនចស់ៗ និងរែហកផងេនះ គឺ
ពិបកនឹងែថលងណស់ថ

េតរបសទមួយេនះនឹងធលក់ខួលនេទរេបៀបណ

តបិតទីធលទំងមូ លហក់ពុំមនសណ
ដ ប់ ធនប់ គួរគប់របេសែភនកេឡយ។
ិ អវីែដល “រ ីករយ” េលកយកមកចុះផសយេនេពលេនះ គឺជរបវ
ផទុយេទវញ
តដិកលរបស់របសទសនឹងែដលបនផសភជប់ ដួងចិតដចំេពះពលរដឋែខមរទំង
ពួង។

របសិនេប េយងេធវដំេណរេទកន់ េខតដបត់ដំបង

តមដងផលូវជតិ

េលខ៥ រហូតដល់ទីរម
ួ េខតដ រួចហួសេទេខតដៃប៉លិន តមផលូវជតិេលខ១០
របមណជ២២គីឡូែម៉រតេនះេយងនឹងេឃញរបសទបុរណមួយ
េឡងេលចរូបរងេនជប់ នឹងផលូវជតិ

េលខ១០

ផុស

េនះគឺជរបសទ“សនឹង”

ែដលកសងេឡងកនុងអំឡុងសតវតសទី១០ និងទី ១១ៃនរគឹ សដសករជ។ រប
សទសនឹងេនះ សថិតេនកនុងភូមិសនឹង ឃុំ សនឹង រសុកបណន់ េខតដ បត់
ដំបង។ េប តមឯកសររបសទសនឹងបនែចកេចញជ ពីរ គឺសឹង
ន ខងលិច
និងសនឹងខងេកត។

របសទ

របសទេទលមនរងកេរ ៉

សនឹងខងលិចមនតួប៉មសង់ អំពីថមភក់ជ
និងយ៉លយេនខងមុខរចកទវរទំងអស់

របស់របសទេហយេនេលទវរចូលរបសទេគសេងកតេឃញមនរូប
ចមលក់ ជេរចនដូចជ រូបេគបុរៈ និងរូបកូរសមុរទទឹកេដះជេដម។ ចំេពះ
រូបកូរសមុរទទឹកេដះជប់

ពក់ព័នធនឹងតំណលកល

មក

ថកលពី

េដមេឡយមនមហសមុ រទទឹកេដះរគបដណដប់ ពីេល ចរកវឡទំងមូ ល
េហយពួកេទវត និងពួកអសុរៈែដលចង់ បនទឹកអរមិ ត (ទឹកមនដអមតៈ)ក៏
ិ ុដកភនំមនទរៈ យកមកេធវជខនូរ
នំគនកូរសមុរទ ទឹកេដះេនះេដយរពះវសណ
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(េឈ កូរ)េហយែរបរកឡខលួនេធវជមហអេណដ កកូមរៈេដមបីរទភនំមនទរៈកុំឱយលិច។

ចំែណកេសដចនគ

េឈមះ

វសុកី យកខលួនេធវ ជរព័រតសរមប់ ឱយេគទញ។ េដយពួកេទវៈទញខងកនទុយ ឯពួកអសុរៈទញខងកបល
ឹ អស់រយៈេពល ១០០០ឆនំ រតនៈ យ៉ ងេរចនឥតគណនក៏បនផទុះេឡងពីទឹក កនុងេនះ មន
នគ។ បនទប់ពីកូរវក

ិ ុ និង ៃអនរ ័ក (ដំរ ីកបលបី) េហយទីបំផុតទឹកអរមិ ត និងេទពអបសរ ក៏ផុស
រពះនង លកសី ែដលជមេហសីរពះវសណ
ិ ុ ក៏យកទឹកអរមិតែចកឱយពួកេទវៈេទ។ ចំែនកឯរបសទសនឹងខងេកតវញ
ិ
េចញមកេរពងរពតេពលគឺ រពះវសណ

គឺជរបសទរកុម េរពះមនតួប៉ម៣សង់ េនេលេខឿនែតមួយ។ របសទទំង៣េនះ សង់ េឡងអំពី ឥដឋធំៗ និង
មនេរគឿងតុបែតងលំអអំពីថមភក់។ េនតមេកលងទវរចូល និងរជុងនីមួយៗៃនកំពូល របសទមនតួយ៉លយេទ
ខងមុខរចកទវរចូលកនុងរបសទទំង។ របសទសនឹងទំង២េនះ បន សង់ េឡងកនុងសម័យកលេផសងគន េនះ
េបតមសិលចរ ឹកេនេលរបសទសនឹង និងែផដទវរ សសរេពរជ ែដលេននឹងដី េហយែផដទវរមួយ េទៀតកំពុងែត
រកសទុកេនកនុងសរមនទីរេខតដ

បត់

ដំបង

ែដលបនបញ
ជ ក់ពីសមកលរបស់

រប-សទសនឹងខងេកត

គឺ

ិ
កសងេឡងេន សតវតស ទី១០ ៃនគ.ស។ មយ៉ ងវញេទៀត
មន សិលចរ ឹកមួយផទំងេនរបសទសនឹងខង េកត
ិ
បនបញ
ជ ក់ពីកលបរ ិេចឆទថមីមួយគឺ េនសតវតសទី១១ ៃនគ.ស េទវញ។
ដូេចនះែផអកេទេលសិល ចរ ឹក និងវតថុ
ធតុ ៃនសថបតយកមមរបស់របសទ¬ដៃទេទៀត និងរបសទសនឹងខងេកតសង់ េឡង េនសតវតស ទី១០ៃនគ.ស
ិ មដងេទៀតេនសតវតស ទី១១គ.ស ឬក៏អចនិយយបនថ
ប៉ុែនដរបសទេនះ រតូវដួលរលំ េហយេគសង់ េឡងវញ

េនសតវតសទី១០ គ.ស េគសង់ មិនទន់ េហយ។ លុះដល់សតវតសទី១១គ.ស េគក៏សង់ បេងហយែតមដង។ ប៉ុែនដ
របសទេនះ កនុងអំឡុងរបេទសកមពុជេយង មនសរងគមរំៃរ ៉ជង៣ទសវតសន៍កនលងមកេនះ រតូវបក់ែបកដួលរលំ
មដងេទៀត

ខូចខតេខទចខទីជ

េរច ន

មួយចំនួនេទៀតរតូវបនបត់ បង់ផងែដរ។
របហក់របែហលនឹងេរឿង

េហយថមរបសទក៏រប៉ត់រប៉យ
របសទសនឹងេនះែដរ

និងកប់ េទ

កនុងដីមួយចំនួន

ក៏មននិទនមួយ

ភនំរបុសភនំរសីទឹកដីេខតដកំពង់ ចមដូេចនះែដរ។

េរពះ

េហយ

បនតំណលតៗគន

របសទសនឹងេនះ

មន

ទីតំង២ខុ សគន គឺមួយខងលិច មួយទិសខងេកត។ េរឿងនិទន េនះបនតំណលថមនកររបឡងរបណំ ងគន
មួយរវងមនុសសរបុស និង មនុសសរសីជរកុមេរៀងខលួន។ ពួកេគបនដក់លកខ័ណៃនកររបឡង េនះថ រកុមខង
របុសកសងរបសទសនឹង រ ីឯខងរសីជអនកកសងរបសទ បណន់ េហយករកសងរតូវេធវេឡងទំងយប់ ទំង
ៃថង ប៉ុែនដ េពលណេឃញផកយរពឹករះេឡងគឺរតូវឈប់ សរមកទំងអស់គន ប៉ុែនដេនេពលរពះអទិតយរះេឡងមន
សិទធចប់េផដមសងសង់ បនតេទៀត។ េដយសរសីៗសុទធែតជកមលំងេខសយជងខងរបុសៗរកុមរសីៗក៏ េរប លបិច
មួយ គឺេពលរ ំលង អរធតពួករកុមរសីៗបនលួចដុតេគមបេងហះ េឡងេទេលេដមបីេបកបេញ
ឆ តពួករបុសៗថ
ផកយរពឹករះេឡងេហយ។

ពួករបុសៗេឃញ

ដូេចនះនឹកសមនថ

ផកយរពឹ ករះពួកេគក៏នំគនឈប់សរមក

ិ េគនំគនេធវបនដរហូតដល់ េឃញផកយរពឹ ករះពិតរបកដ
រហូតដល់ៃថងរះេទបេរកកេឡង។ ចំែណកខងរសីៗវញ
េទបឈប់សរមក។ មិនយូរប៉ុនមនខងរសីក៏កសងរបសទបណន់ េហយជសថពរមុនខងរបុស។ ដូេចនះករ
កសងរបសទសនឹង
រតូវ

បនរតឹមែតតួរបសទ៤និងដក់ កំពូលរបសទែតមួយប៉ុេណណះេនសល់តួរបសទ៣េទៀត

ទុកថមែដលបរមុងយកមកដក់ េធវកំពូលរបសទ

េនះគរេចលែកបរៗេនះដូចមនកនុងរូបថតេនះរសប់។

េដយសរពួករបុសៗដឹងខលួនថរតូវចញ់ែប៉ករសីៗ ពួកេគក៏េកតកដីេកដរកហយ ទុកតួរបសទទំង៣ ែដលមិន
ទន់ របក់ដំបូលកំពូលេនះចំហេចលទេទែតមដងេទ។ របសទសនឹងេនះេបចង់េទទសសនេនះ មនករលំបក
ខលំងណស់េរពះែខវសស ផលូវែបកភក់ ែខរបំំងផលូវដីហុយ នឹងរកេហងរកហូងខលំងពិបកេធវដំេណរេទកំសនដ
ណស់៕
បត់ដំបងមនទីតំងេនភគពយពយរបេទស កមពុជ។ េខតតេនះមនរបជជនេរចនជងេគចំណច់ ថនក់
ទីពីរបនទប់ពី ទីរកុងភនំេពញ។ ទីរកុងរបស់េខតតេនះក៏មនេឈមះបត់ដំបងែដរ េហយែតងែតជេគលេដេធវ
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ដំេណរដ៏មនរបជរបិយេដយសររបសទបុរណ

សថបតយកមមសម័យអណនិ គមបរំង

និងទីសកករបូជ

រពះពុទធសសន។
េប អងគុយេនេលមត់សឹង
ទ សែងក ភគអេគនយ៍ៃនទេនលសប រកុងបត់ដំបងជេបះដូងៃនជរងុករសូវរបស់

របេទសកមពុជ
េហយរកសអរមមណ៍ែបបជនបទ។
តមដងផលូវេពរេពញេទេដយអគរបនសល់ពីសម័ យ
អណនិគមនិយមបរំងែដល បនែថរកសយ៉ ងលអ រួមនឹងផទះបុរណរបស់របជជនកមពុជ។ េនជនបទជិតេនះ
ជវតតអរមចស់ៗ របសទបុរណសម័ យអងគរ រូងភនំ ទឹកេរជះ និងវលពិឃតសម័យែខមររកហម។

កែនលងគួរេអយចប់ អរមមណ៍មនរួម ទំង ភនំសំេព ជភនំែដលមនឆលក់ ជរូបរពះពុទធ របសទសនឹង
សតវតសរ ៍ទី ១២

វតតបណន់

ែដលជរបសទសម័ យអងគរ

ែដលសពវៃថងជទីសកករៈបូជរពះពុទធសសន

វតតបយតរមំជកែនលងែដលមនជរមករបេចៀវរស់េនរប់ពន់ និងវតតឯកភនំ។

រូបសំណកេលកតដំបងរកញង
ូ របសទបណន់

របសទឯកភនំ
តំបន់

:

ភគពយពយ
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៣ េខតតកព
ំ ង ់ចម

េខតតកំពង់ឆនំងៈ មនរមណីយដឋន ៩ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនភនំរប់បតៈ មនចមងយ ១២ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិតេន ភូមិអណូត ងៃរជ
ឃុំអណូត ងសនយ រសុករលេបអៀរ ។

2- រមណីយដឋនភនំសនទួចៈ មនចមងយ ២ គ.ម ពីទីរួមេខតត សថិតេនភូមិ សនទួច ឃុំែរសថមី
រសុករលេបអៀរ ។
3- រមណីយដឋនភនំរកំងដិមសៈ មនចមងយ ២ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិតេន ចេនលះឃុំែរសថមី និង
ឃុំសវយរជុំ រសុករលេបអៀរ ។
4- រមណីយដឋនតំបន់េទសចរណ៍បឹងទេនលសបៈ
ឡត៍
ូ េនសទ ែបលចិ ញចឹមរតី ។
5- រមណីយដឋនភនំតរជៈ មនចមងយ

១០

សថិតេនមុខផសរ
គ.ម

ពីទីរម
ួ េខតត

េរកម
សថិត

មនផទះទឹក

េនភនំតូច

ឃុំពរង

រសុករលេបអៀរ ។
6- រមណីយដឋនភនំនងករងី ។
7- រមណីយដឋនភនំតឥនទ ។
8- រមណីយដឋនឡត៍
ូ េនសទែដកដុល ។

9- រមណីយដឋនវតតរតែឡងែកង ។

ិ េនទិសអេគនយ៍ៃនរបេទសកមពុជចមងយរបមណ១២១គីឡូែម៉រត
ឋត

ពីរជធនី ភំនេពញ

តំបន់ដំដំណំេកស៊ូធំជងេគបងអស់េនរបេទសកមពុជ េដយសរតំបន់ េនះមនដីពណ៌រកហម

េខតតេនះជ
ពណ៌រកេមដ៏

មនជីជតិ និងអំេណយផលៃរកែលងចំេពះដំណំហូបែផលរគប់របេភទផងែដរ។ ទឹកដីដ៏មនជីជតិ េនះ បនជ
ទីតំងែដលមនរបជពលរដឋរស់េនេរច នបំផុតេនកនុងរបេទស

កមពុជេយង។

េរកពីដំណំេកស៊ូ

ែដលជ

របេភទដំណំឧសសហកមមេនមនដំណំហូបែផលមួយចំនួនេទៀតដូចជ ធូរេរន សវម៉ វ មងឃត
ុ ជេដម។ េខតត
កំពង់ចមមនតំបន់េទសចរសមបរូែបបជរបេភទរមណីយដឋនែបប
េទសភពដ៏របណីតៃនចមករេកស៊ូ

របវតតិសរសត

និងធមមជតិ។

មយ៉ ងេទៀត

ក៏ ជែផនកមួយែដលទក់ ទញអរមមណ៍ពួកេទសចរឱយរ ីករយរសស់ថលចែមលក

ែភនកផងែដរ។

វតតនគរបជ័
នគរបជ័យ
1-វតត
ិ េនចមងយរបមណ២.២គីឡូែម៉រត ពីទីរម
ឋត
ួ េខតតកំពង់ចម ែដលរថយនតអចចូលេទដល់កុនងទី ធលវតត
ែតមដង។ ទីអរមេនះជទីតំងរបសទបុរណមួយែដលកសងេឡងកនុងរជជកលរពះ បទជ័យវរនទី
័ ម ៧ សរមប់
បូជថវយចំេពះរពះពុទធសសនមហយន។

តួរបសទសងសង់ េឡងពីថមភក់

រ ីឯកំែពងសង់ េឡងេដយថម

បយេរកៀមេរៀបបនតុបពីេលគននិងមនែថវចំនួន៤ជន់ែតមនលកខណៈខូចខតខលះៗេនបចចុបបននេនះ។

2-របសទ
របសទហន់
របសទហន់ជ័យ
ិ េនកនុងភូមិហន់ជ័យឃុំហន់ជ័យរសុកកំពង់េសៀមចមងយ២០គីឡូ ែម៉រត ពីទីរម
ួ េខតតកំពង់ចម។ ភនំ
ឋត
េនះមនកំពស់៦៣ែម៉រត មនកំជេណដ រេឡងចំនួន២៩៥កំ មនរបសទបុរណមួយចំនួនដូចជ របសទគុក
ខងតបង
របសទគុកខងេជង របសទ....ជេដមេរកពីេនះមនអណូដ ងបុរណមួយ ែដលអនករសុកេហថ
ូ
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អណូដ ងេរពងមនតមកល់រប
ូ សំណកសិវលិងគនិងទរមផងែដរ។

3--របសទ
របសទវតត
វតតរពះធតុ
រពះធតុថម
ថដ
ម
ិ េនភូមិ រពះធតុ ថមដ ឃុំរពះធតុ រសុកអូរង
ឋត
ំ ឪ ចមងយ៨គីឡូែម៉ រត ពីទីរម
ួ េខតតតមផលូវជតិេលខ៧
បត់តមផលូវេលខ១១។ វតតេនះកសងេឡងេលៃផទដី១៩០ែម៉រត និង១៦០ែម៉ រត។ របសទរពះធតុ សងសង់ េឡង
ជមួយរសះទឹកដ៏ធំមនទឹកថលេឆវងែដលរបជពលរដឋែខមរេយងែតងេហថទេនលសួត
ង ។

4--របសទៃរពនគរ
របសទៃរពនគរកន
ៃរពនគរកនុងេរក

ិ េនកនុង ភូមិៃរពនគរ ឃុំដូនតី រសុកពញែរកក ចមងយ៤២គីឡូែម៉រត ពី េខតតកំពង់ចមតម
ជបុរណដឋនមួយឋត
ផលូវជតិេលខ៧ េហយបត់សដំតមផលូវលំរតង់ មំុដភូមិដំណក់ ចរ។ ទីធលតំបន់របសទេនះមនៃផទ២៥០០ែម៉រតកេរ
ែដលកនុងេនះមនរបសទមួយចំនួនេទៀតដូចជរបសទធំរបសទរពះធតុ ជេដម។

េជងៃរព
5--រមណីយដឋនភន
នភនំេជ
ិ កនុង រសុកេជងៃរព តមបេណ
ឋត
ត យផលូវជតិេលខ៦អ ចេនលះពីភំនេពញេទសគន់េខតតកំពង់ចម។ តំបន់េនះជ
តំបន់សកតិសិទធែដលអនករសុកមនករភ័យខលចមិនែដល ហ៊នខុសមត់ ខុសពកយ េនះេទេនេពលេទកំសនត
មដងៗ េគែតងរបយ័តនមត់ របយ័តនកខលំងណស់។ មនអនកតរកហមកេនេលភំនេនះែដលបរមី ខលំងពូែកេប តម
ករតំណល របស់ចស់ៗថ កលពីេដមរបសិនេប មរនតីមនអំណចបុណយសកតិខពស់ ឬរសតីមនៃផទេពះហ៊នេដរ
កត់ ទីេនះេដយមិនបនសុំអនុញញតជមុន េនះ នឹងរតូវធលក់បុណយសកតិ និងរលូតកូនជមិនខន។ េនទីេនះ
ផងែដរមនរសះទឹកពីរមនេឈមះថ

រសះទឹកខងរសី

ឬរសះទឹករពះមនទឹកថលេឆវងខួបរបំងខួបវសស

ិ ពុំែដលមនទឹកេនះេទេប តមេរឿងនិ ទន
រសះទឹកខងរបុសវញ

រ ីឯ

គឺ េដយសរខងរបុសរតូវបណ
ដ សរបស់ពួក

រសីៗេនេពលែដលមនករសង ភនំរបុសភនំរសី សូមបញ
ជ ក់ថ រសះទឹកទំងពីរេនះគឺេកតេឡងេដយករជីក
យកដីពូនេធវភំនេនះេប តមករតំណលតៗគន។
6-ភនំរបុ
របុសភនំរសី
រសី
ិ េន រសុកកំពង់េសៀមមនចមងយ៧គីឡូែម៉ រត ពីទីរម
ួ េខតតកំពង់ចម ភនំរបុសមនកមពស់៣០ែម៉រត រ ីឯ
ឋត

ភនំរសីឋិតេនខងេកតភនំរបុសមនរងខពស់ជងភនំរបុសែដលមនជេណត រេឡងចំនួន៣០៨កំ។
7-រមណី យដឋនទឹ
នទឹកឆ

ជតំបន់ងូតទឹកកំសនតសរមប់េទសចរឆងយជិតេនែកបរតំបន់ទឹក ធលក់ េនះមនរបសទបុរណផងែដរ
។ ទឹកឆជអងទឹកធមមជតិ ែដលអចផគត់ផគង់ទឹកសរមប់ របជកសិករែខមរកនុង រសុកៃរពឈរ េខតតកំពង់ចម និង
រសុកបរយណ៍

េខតតកំពង់ធំរប់ពន់ ហិចត។ទឹកធលក់

េហងេរជយេចកក៏ជតំបន់សរមប់ េទសចរងូតទឹក

កំសនតផងែដរ។ េគេរចនេឃញេទសចរកនុង េខតតកំពង់ ចម និងេនតមបណ
ដ េខតតននេទកំសនតេនៃថងឈប់
សរមកជពិេសសេន ៃថងេសរ ៍ និងៃថងអទិតយមនេភញៀវេទកំសនតឥតដច់ ។
កំពង់ចមជេខតតធំទីបីរបស់របេទស កមពុជ។ កំពង់ចមជេខតតមួយកនុងចំេណមេខតតែដលមនចំនួន
របជជនេរច នជង េគកនុងរបេទសកមពុជ េហយក៏របែហលជេខតតែដលមនដីែដលមនជីជតិ េរចនជងេគផង

ែដរ។ ភគេរចនដីមនពណ៌រកហម។ ថនំជក់ សែណដកេសៀង េកស៊ូ និងផលិតផលតំបន់រតូពិចដៃទេទៀតរតូវបន
ដំនិងនំេចញពីេខតតេនះ។
ទីរកុងដ៏រសស់សអតេនះជកែនលងលអ បំផុតេដមបីមនអរមមណ៍ថសថិតេនកនុងរបេទសកមពុជពិត។ អំឡុង

េពលៃនករេសសសល់ពីកររគប់រគងរបស់អណនិគមបរំង ករអភិ វឌឍថមីៗបនេធវេឡងេដមបីេធវេអយទីរកុង
េនះមនរូបរងែបប

សម័យទំេនប។

េទះបីជយ៉ ងណ

ទទួលសវគមន៍រក់ទក់ រួសរយ ែដលសវគមន៍េទសចរ។
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សពនគីហសណ
ែដលែវងជងេគបំផុតបន កសងេឡងឆលងទេនលេមគងគ តភជប់ ទីេនះេទតំបន់ភគនិ រតី ៃន
ូ

របេទស។ កំពង់ចមក៏មនរបសទសតវតសរ ៍ទី ១២ដ៏ គួរេអយចប់ អរមមណ៍ែដរ។ របសទនគរបជ័យ បនជ័ យ
និងភនំរបុសភនំរសីក៏េភញៀវអចេទទសសនបន។

របសទេនភនំរបុស

សពនគីហសណ
ូ
តំបន់

:

ភគកណ
ដ ល
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របសទវតតនគរ

ភនំរសី
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េខតតកំពតៈ មនរមណិយដឋន ៧ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនទឹកឈូៈ មនចមងយ៨ គ.មពីទីរម
ួ េខតតជរមណីយដឋន ធមមជតិ ។
2- រមណីយដឋនែរពកអំពិលៈ មនចមងយ ១៨ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
3- រមណីយដឋនបូកេគៈ មនចមងយ ៤២ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ែដលបនរក េឃញេដយជនជតិ
បរំងមនក់េឈមះ រូលួស េហយេរៀបចំ េនៃថងទី ១៣/ ៤/ ១៩២២ កនុងរជជកលរពហបទសុីសុវតថិ ។ មន
ិ ”។
កមពស់កំពូល ១០៧៥ ម. មន ទឹកេរជះងូតេឈមះថ “ ពពកវល
4- រមណីយដឋនកំពង់ រតចៈ មនចមងយ ៨ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
5- រមណីយដឋនវតតកំពតៈ មនចមងយ ២ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
6- រមណីយដឋនភនំេសដេអនៈ មនចមងយ ៦ គ.ម ពីទីរួមេខតត ។
7- រមណីយដឋនភនំលអង ។
កំពត

គឺជទីរកុងដ៏លបីលបញមួយកនុងចំេណមេខតតរកុងននកនុងរបេទសកមពុជនសម័យអននិគមនិយម

បរំង។ សំនង់របវតតិសរសតជេរចនដូចជផទះ ផសរលក់ ទំនិញ េរងភពយនតមនទីរេពទយជេដម សុទធសុឹងជ
ភសដុតងបងហញឱយេឃញពីករចប់ អរមមណ៍របស់ពួកបរំងេទេលទឹកដីេខតតមួយេនះ។
រសស់រតកលៃនៃរពេឈ

និងទឹកេរជះធមមជតិ ជេរចនកែនលង

េរកពីមនេទសភព

ទឹកដីេនះបនអំេណយផលៃរកែលងចំេពះ

ដំណំហូបែផលននជពិេសសធូេរន សវម៉ វ មងឃត
ុ លមុត ខនុរ ជេដមែដលេធវឱយេខតតេនះកលយជរបភពនំេចញ
ែផលេឈ ធមមជតិ មួយយ៉ ងសំខន់ កុនងរបេទសផងែដរ។

មិនែតប៉ុេណណះ

ផដល់នូវេរគឿងសមុរទយ៉ ងសមបរូែបបសរមប់ ផគត់ផគង់េនកនុងេខតត

និងនំេចញផងែដរ។

េខតតកំពតក៏ជទីតំងផលិតអំបិលមួយដ៏ធំកុនងរបេទសកមពុជផងែដរ។
ពលភពែដលមនេនកនុងេខតតកំពត

ទឹកសមុរទដ៏េខៀវរសងត់ បនជរបភព
េលសពីេនះេទេទៀត

េភគផលធមមជតិ ទំងេនះ

គឺជសកដនុ

ែដលជរបភពទក់ទញេភញៀវេទសចរឱយចូលចិ តតមកកំសនតជពិេសសន

ៃថងចុងសបហ៍
េនតមតំបន់ មួយចំនួនដូចជៈ
ដ

ឧទយនជតិរពះមុ
រពះមុនីវងស
1- ឧទយនជតិ
រពះ
ិ េនចមងយរបមណ៤២គីឡូែម៉រត ពីទីរម
ឬេហថភនំបូកេគឋត
ួ េខតតកំពតេឆពះេទភគខងលិច។ បនទប់ពី
េធវដំេណរេចញតមផលូវបំែបកពីផូលវជតិេលខ៣

េទសចរនឹងបនេឃញនូវសរមស់រតកល

តមបេណ
ត យផលូវេនះចប់ តំងពីេជងភនំរហូតដល់កំពូលភនំ
ផងែដរ។

ៃនធមមជតិ ៃរពេឈ

េទសចរក៏នឹងអចលឺសំេឡងសតវសលបរគប់របេភទ

េគអចរ ំៃពរកេមលសតវទំងេនះបនតមរយៈសំេឡងរបស់ពួកវែដលេលចេចញពីទីែកបរៗេនះ។

េនេលកំពូលភនំមនកសុីណូមួយកសងេឡងកនុងជំនន់ អននិគមបរំង
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រគប់ រដូវ។ េរកពីេនះេនមនទីវតតអរមែដលមនេឈមះថ វតតសំេពរបំ យកតមលំនំរប
ូ ផទំងថមេនទីេនះ
មនរងដូចសំេពចំនួនរបំ។ េនទីេនះេគក៏អចគយគន់ នូវទសសនី យភពធមមជតិ ែដលេសទរែតមិនអចដកចិតត
បនេនះគឺ រជលងេរជះែសនេរជរបកបេដយៃរពេឈ េខៀវរសងត់ មនពពកបំងតិចៗផង។ េគក៏អចគយគន់
ទិដឋភពទីរម
ួ េខតតកំពតពីេលកំពូលភនំកំពស់១០៧៥ែម៉រតេនះផងែដរ។ េរកពី ករទសសនសំនង់អគររបវតតិសរសត
ិ
ិ
រួចេហយ េទសចរអចេទកំសនតជមួ យនឹងធមមជតិ វញមដ
ងគឺ ទឹកេរជះដ៏ែសនរតជក់៣ថនក់ និងតំបន់ពពកវល
ែដលមនអកសធតុ រតជក់ខួបរបំងខួបវសសមនពពកផត់ េទផត់ មក។

2- រមណីយដឋនទឹ
នទឹកឈូ
គឹជរមណីយដឋនធមមជតិ មួយកនុងេខតតកំពត ែដលមនចមងយ៨គីឡូែម៉រត ពីទីរម
ួ េខតត។តំបន់េនះមនទឹក
ធលក់ តមរជលងភនំកំចយរហូតដល់ទីរម
ួ េខតតកំពត ែដលជរបភពទឹកសបយ៉ ងសំខន់ សរមប់ ផគត់ផគង់ដល់ករ
ិ ទីរម
េរប របស់របស់របជពលរដឋេនជុំវញ
ួ េខតត។ ទឹកធលក់ ថលេឈវងេម លេឃញបតហូរេរញៗ េពលខលះហូរខលំង
កត់ ផទំងថមដធំៗែបកផកែរតងេគអចេធវដំេណរឆលងកត់ ៃផទទឹកបនតមរយៈសពនេយលមួយែខស

ែដលសនធឹង

ខលួនរង់ចំទទួលេទសចរ។ េរកពី ករងូតទឹកកំសនត េគក៏អចគយគន់ នូវេទសភពចមករដំណំហូបែផលរបស់របជ
ពលរដឋេនអមសងខងទឹកធលក់ េនះផងែដរ
ទីេនះប៉ុនមន

សួនសតវ

និង

ជពិេសស

ចមករធូេរនដ៏លបីលបញរបស់េខតតេនះ។

មិនឆងយពី

សួនដំណំទឹកឈូបនកំពុងអនទងអរមមណ៍អនកទសសនឱយឈនេជងេចញមិនរួច

េរកយពីរតលប់ ពីកំសនតេនទឹកធលក់ េហយេនះ។ េគែតងេឈៀងចូលេទេមលសតវែបលកៗ េរចនរបេភទរួមទំង
ទទួលអរមមណ៍រសស់ថលជមួយចមករដំណំែផលេឈ

មនដូចជ

ធូេរន

សវម៉ វ

មងឃត
ុ

ជេដម។េរកពី

រមណីយដឋនសំខន់ ៗទំងពីរេនះ េនមនតំបន់ដ៏ៃទេទៀតែដលមនេទសភពលអៗ គួរឱយចប់ អរមមណ៍ផងែដរ
ដូចជរមណីយដឋនែរពកអំពិល រមណីយដឋនភនំកំពង់រតច រមណីយដឋនភនំេឈងក រមណីយដឋនទំនប់របវតតិ
សរសតទក់ រកល រមណីយដឋនទំនប់របវតតិសរសតេមលចែរសអំបិលជេដម។ មិនែតប៉ុេណណះេខតតកំពតក៏ជទី របជុំ
េដយេកះធមមជតិរសស់សអតជេរចនេទៀតផងែដរ។
កំពតជេខតតលំដប់ េលខបីរបស់របេទស កមពុជែដលមនេឆនរសមុរទែវងជងេគ េហយមនរពំ របទល់
ខងេកតជប់ របេទសេវៀតណមរហូតដល់ខងតបង
ូ ជប់ ឈូងសមុរទេសៀម។ េខតតេនះមនសថបតយកមមបនសល់

ពីអណនិ គមគួរេអយចប់ អរមមណ៍ ករទក់ ទញពីេទសភពធមមជតិ និងវលជនបទដ៏រសស់សអតែដលេធវ

េអយេខតតេនះជេខតតែដលេគ ចូលចិតតេទទសសនបំផុត ពីរបជជនកនុងរបេទស ជនបរេទស និងថមីៗេនះក៏មន
េទសចរផងែដរ។

េខតតកំពតមនបរ ិយកសសងប់សងត់ និងទក់ទញ ជទីរកុងតូចែដលងយរសួលនឹងចូលចិតត េទសចរ
ជេរចនែដលសនក់េនកនុងេខតតេនះសរមកតមមត់ សឹង
ទ
ជក់ ឬអចជិះទូកេលងកនុងសទឹង។
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កំពតមនអវីេរចនជងទីរកុងមត់ សទឹងសរមប់ សរមក។ េខតតេនះមនទីកែនលងអសចរយែបបរបវតតិសរសត
និងធមមជតិ ជ

េរចនែដលអចេទទសសនបន

និងបេរម ជរចកចូលេឆពះេទកន់ ឧទយនជតិ បូកេគ,

េឆនរ

សមុរទែកប, ទឹកឈូែដលមនទឹកហូរខលំងនិងរសស់សអត និងកែនលងគួរេអយទក់ ទញេផសងេទៀតេនភគនិរតី
របេទសកមពុជ។
ឧទយនជតិ បូកេគមនរបជរបិយខលំង េដយសរមនអកសធតុ រតជក់ តំបន់ភំន និងជកែនលងែដល
េគចូលចិតតេទេលងេពញមួយឆនំកុនងចំេណមរបជជន

កនុងរបេទសក៏ដូចជជនបរេទស។ េទសភពេនេល
កំពូលភនំមនករទក់ ទញបំ ផុត ជពិេសសេនេពលរពឹ កេនេពលែដលេគអចប៉ះពពក និងមនកមលំងពីខយល់

អកសតំបន់ភំន។
ិ ែដលទឹកធលក់យ៉ងខលំងផដល់នូវភពរតជក់ និង
ករទក់ទញេផសងេទៀតបូករួមទំងទឹក េរជះ ពពកវល
រសស់រសយដល់ទឹក ែដលអចមុជបន។ ឆលងកត់ផូលវមិនឆងយប៉ុនមន តំបន់ទឹកឈូក៏ជកែនលងទក់ ទញេទសចរ
ដ៏មនរបជរបិយមួយេទៀតែដរ។ រមណីយដឋនែរពកអំប៉ល់ រមណីយដឋនកំពង់រតច និងតំបន់អភិរកសបកសីអនលង់
រពីង ក៏េធវេអយេទសចរឈប់ទសសនេនកំពតែដរ។

រមណីយដឋនទឹកឈូ

វតតេលខនងភនំបូកេគ
តំបន់

:

ភគនិរតី
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៥ េខតតកណ
ដ ល

ដ ល:
តំបន់េទសចរសំខន់ៗកនុងេខតតកណ
េខតតកណ
ត លៈ មនរមណីយដឋន ៨ កែនលង គឺ
1- រមណីយដឋនភនំអដឋរសសៈ មនចមងយ ៤៥.៥០ គ.ម ពី ភំនេពញ ។
2- រមណីយដឋនវតតភំនធនមនតៈ មនចមងយ ៣៤.៥០ គ.ម ពី ភំនេពញ ។
3- រមណីយដឋនភនំរបសិទិធៈ មនចមងយ ២៤ គ.ម ពីភំនេពញ ។
4- មណីយដឋនសអងភនំៈ មនចមងយ ៣៤ គ.ម ពីភំនេពញ ។
5- មណីយដឋនវតតទំែពកៈ មនចមងយ ៣៤ គ.ម ពីភំនេពញ ។
6- មណីយដឋនវតតអងគរជ័ យៈ មនចមងយ ២៩ គ.ម ពីភំនេពញ ។
7- មណីយដឋនវតតេកៀនសវយេរកៈមនចមងយ ១៩ គ.ម ពីភំនេពញ ។
8- មណីយដឋនេកះដច់ៈ មនចមងយ ១៤ គ.ម ពីតេខម ។
ិ
េខតតកណ
ត លឋតេនមិ
នឆងយប៉ុនមនពី ទីរកុងភនំេពញេនះេឡយ។េធវដំេណររបមណែត២០នទីប៉ុេណណះ
េលកំណត់ ផូលវរបមណ១២គីឡូែមរតពីទីរកុងភនំេពញ

េឆពះេទទិសខងតបង
ូ េគនឹងបនេទដល់ទីតំងរសុកត

េខម ទីរម
ួ េខតតកណ
ដ ល។ ទឹកដីដ៏សមបរជី
ូ ជតិ និងមនរបភពទឹកខវត់ ែខវងេនះ បនបងកលកខណៈងយរសួលដល់
របជពលរដឋ

េនកនុងេខតតអចរបកបរបរកសិកមម

េធវែរសចមករទទួលបនផលជទី េពញចិតតែដលេធវឱយជីវភព

របស់ពួកេគកន់ែតរបេសរេឡង។ េនតមភូមិរសុកនីមួយៗ េគសេងកតេឃញរបជពលរដឋមិនែដលទុកដីឱយេនទំ
េនរេនះេទេទះបីដីែរសចមករ

ឬដីភូមិកីដពួកេគែតងដំដំណំហូបែផលដូច

ជេមៀន

សវម៉ វ

រកូច

េចក

ជ

េដមេដមបីទុកបរ ិេភគកនុងរគួសរ និងលក់យក កៃរមេដះរសយជី វភព េរកពីេនះេនមនដំណំបែនលបងករដូច
ជ សែណដក សលដ ៃសព រតសក់ នេនង ជេដ មផង។ ែផលេមៀន ែដលនំេចញពីេខតតកណ
ត ល ពិតជមន
េឈមះលបី ទទួលបនករេពញនិយមពីរបជជនទំងកនុងេខតត និងតំបន់េផសងេទៀតេដយមនរសជតិ ែផអមឆងញ់
រពមទំងមនកលិនរកអូបេទៀតផង។ ដំណំចមកររបស់របជពលរដឋមិនរតឹមែតផដល់ជេភគផលលផកែផល ប៉ុេណណះេទ
េលសពីេនះេទេទៀត

េទសភពដ៏រតកលៃនចមករដំណំរបស់របជពលរដឋ

ពិតជបនទក់ទញេទសចរឱ្យ

ដក់ចិតតចង់ទសសនកំសនតមិនចង់ឃលតេនះេឡយ។
1.ភនំឧដុងគ
ឧដុងគ ជែខសភនំលតសនធឹងពីេជងេទតបងរបែវង
១៥០០ែម៉រត ទទឹង៧០០ែម៉រត ឋិតេនកនុងឃុំផសរែដក
ូ

ំ ចស់អំឡុងឆនំ១៦១៨-១៨៦៦ មនចមងយរបមណ
និងឃុំភំនបត រសុកពញឮ េខតតកណ
ដ ល។ ទីេនះជអតីតវង
៤០គីឡូែម៉ រត

ពីរជធនី ភំនេពញេធវដំេណរតមផលូវជតិ េលខ៥។

ភនំឧដុងគេនះផងែដរអនកខលះេគេហថភនំរពះរជ

រទព្ យ ឬភនំអដឋរសសេទតមទមលប់ របស់របជជន។ ែខសភនំេនះមនកំពូលរបំ ែដលមនផលូវសរមប់ ទក់ទងគនពី
កំពូលភនំមួយេទកន់កំពូលភនំមួយេទៀត
មួយេនេលកំពូលភនំនីមួយៗ

មិនែតប៉ុេណណះេទដល់េលកំពូលភនំហក់ េកតមនេឡងនូវអថ៌កំបំងអវី

ែដលទក់ទញេទសចរឱយកន់ែតចង់េទដល់ផទល់រគប់កំពូលទំងរបំ។

េនេល

កំពូលភនំេនះផងែដរ ក៏មនេចតិយធំសឹម
ក ៃសកជេរច ន ដូចជេចតិយរពះអងគឌួង េចតិ យរពះមុនីវងស និងអតីតរពះ
មហកសរត មួយចំនួនេទៀតរពមទំងញតិវងសនុវង្ ស។ េលសពីេនះេទេទៀត មនរពះេចតិយមួយយ៉ ងធំេទប
សងសង់ រច
ួ េនឆនំ២០០២

ជទី សកករបូជរបស់បងបអូនរបជពលរដឋអនកកន់ ពុទធសសន។
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េឈមះថ រពះសកយមុនីេចតិយ ែដលតមកល់នូវរពះសរ ីឫកធតុ របស់រពះសមមសមពុទធ េដយរពះបទនេរតតម
សីហនុ

និងអគគមេហសីេនឆនំ២០០២បនដែងហពីេចតិ យនទីរកុងភនំេពញមកកន់ ទីេនះ។

េទសភពដ៏រតកល

និងលកខណៈរបវតតិសរសតៃនទីតំងេនះបនទក់ទញេភញៀវេទសចររប់រយរប់ពន់ នក់ ឱយចូលមកទសសនទីេនះ
ែដលជែផនកមួយជួយបេងកតមុខរបរ និងសរមលជីវភពរបជពលរដឋរស់េនមដំុេនះ។ ពួកគត់ ភគេរចនជអនក
លក់ ដូរមហូបអហរ ែផលេឈ េភគផលៃរពេឈ សំភរៈសិបបកមមវតថុអនុសសវរ ីយ៍ និងអនកនំេភញៀវជេដម។

ភនរំ ពះរជរទពយមនរូ បរងដូចសវតមករជសរី
ិ មងគលសរមប់កមពុ ជ

េយងតមឯកសរសដីពី “សវតរវតដអដឋរសស”ែដលអនកអងគមចស់កសរតិ យ៍េរនតដមសុខ នរ ី បនេរៀបេរៀង
ទុកនិងេបះពុមពផសយកនុងទសសនវដដីកមពុជសុរ ិយេលខ៩ ែខកញញ ឆនំ ១៩៥០ ែដលមនខលឹមសរេដយ សេងខប
ថ កនុងអំ ឡុងសតវតសរ ៍ទី១៣ ៃនរគិសស
ដ ករជ រពះេចរកុងចិន បនចត់ ឱយេបសកជនជេរចនរកុមឱយចូលមកេធវ
ទសសនកិចចនិង

សិកសដកបទពិេសធន៍ អំពីអរ ិយធម៌ ៃនរបេទសជិតខង

កនុងេនះមនរបេទសកមពុជេយង

ផងែដរ។ ជក់ ែសដងេនឆនំ ១២៩៥ (គិតមកដល់ឆនំ២០០៩ មនចំនួន៧១៤ឆនំ) មនេបសកជនចិន មនក់ េឈមះ
ជីវ តកវន់ បនចូលមកកត់រត ២២ ឃីស។

អំពីទំេនៀមទមលប់ និងវបបធម៌ របស់ជនជតិ ែខមរេនសម័ យអងគរ។ ចំេពះ េបសកជនចិនទំងេនះ េរកយ
ិ
ពីបនសេងកតពិនិតយទំងជីវភពរស់េនទំងរបៃពណី និ ង កររគប់ រគងេនរសុកែខមររួចសពវរគប់ េហយក៏ បនវល
ិ េហយបនរយករណ៍ជូន និងថវយមរនតីនិងេសដចរសុកចិនឱយបនដឹងចបស់អំពីទិដឋភព
រតឡប់ េទរសុកចិនវញ
សងគមែខមរសម័យេនះ។ គឺ បនេសចកដីថរបេទសែខមរ ជរបេទសថកុំេថកងរុងេរឿងមនឫទធនុភព ែតឥឡវូចុះអប់
ឱនជងកលពីមុនបនតិចេហយ

អនករសុកេដរេជងទេទបរ ិេភគអហរនឹងៃដ
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ិ
របស់ឱយបនងយរសួលេទ ប៉ុែនតមិនយូរប៉ុនមនេទរបេទសែខមរ មុខជរបសពវនឹងេសចកដីថុំកេថកងរុងេរឿងេឡងវញ
េលសេដមជអសចរយ។ មូ លេហតុ ែដលេបសកជនចិនបន េធវរបយករណ៍ថវយេសដចចិនយ៉ ងេនះ េរពះេគ
បនសមគល់េឃញតមកបន
ួ ចិនែសែដលទសសន៍ទយអំពីចំណុច ៃនភនំរពះរជរទពយ កនុងរសុកឧដុងគ គឺ េគេម ល
េឃញទរមង់ ភំនដូចសតវមករ ែដលមនតួខួលនេនរតង់ េចតីយសថនៃរតរតឹ ងសកបល និង ពុកមត់ េនរតង់ េចតិយ
ទនទឹម

រ ីឯកនទុយេនរតង់ រពះពុទធបបដិមចូលនិពវន។

េនេលកំពូលភនំមនរូងមួយធំេរជរសឡង
ូ ចុះេទេរកម

ែដលពួកចិនយល់េឃញថ មិនយូរប៉ុ នមនសតវមករនឹងកេរមកេចញតមរូងេនះ េហយតមកបន
ួ ចិនែសថេពល
សតវមករផុសេឡងកលណ របេទសែខមរនឹងមនអំណចខលំងកល និងថកុំេថកងរុងេរឿងអសចរយ ពុំមនរបេទសឯណ
អចនឹងតស៊ូបនេឡយ។ ករពយករណ៍របស់ពួកចិនែសេនះ បណ
ដ លឱយនមុឺនចិន និ ងេសដចចិនមិន សបបយចិ
តដក៏រកមេធយបយសនធប់រប
ូ
(បិទឱយជិតេដមបីកុំឱយសតវមករផុសេឡងកណ
ដ លខនងភនំេនះ។ ពួកចិនគិតបនតេទៀត
ិ មនែតសង់វហរ
ិ
ថេរកយេពលសនធប់ថមេពញរូងរួចេដមបីកុំឱយែខមរកយេចញវញ
តមកល់រពះពុទធបបដិមឱយធំេនទី
េនះ េរពះរបជជនែខមរជអនកកន់ រពះពុទធសសន នឹ ងមិនអចគស់រ ំលីងរពះពុទធបបដិមេនះេឡយ។ ដូេចនះ
ិ
ករសេរមចចិតដរពមេរពៀងយ៉ ងេនះេហយ េទបេសដចចិនេចញបញ
ជ ឱយេគសងសង់ រពះវហរ
ែតេគសងរពះពុទធ
ិ
បបដិ មកមពស់១៨ហតថ ជមុ នសិនេទបសង់ រពះវហរ
ជេរកយ េដយែបរមុខេទទិសខងេជង តរមង់ េទរសុក
ិ
ចិន។ េសចកដីបញ
ជ ក់ ចុងេរកយៃនអតថបទឱយដឹងថ នមរពះវហរ
េយងពុំដឹងថពួកចិន ឱយេឈមះដូចេមដចេទ ?
ិ
ែតជនជតិែខមរេដយេឃញរពះពុទធរប
ូ ធំអសចរយមនកមពស់ ១៨ហតថ ក៏ នំគនេហថ“រពះវហរ
អដឋរសស ”េប ែរប
ិ
ិ
ិ
តមភសបលីថ១៨ហតថេហយេហកលយមកេទៀតថ “រពះវហរ
អដឋរសស”ខលះថរពះវហរ
ចិតដ រ ឺសមតិអនកវភគ
ជេរចនបនេធវករសននិដឋនថ េប តួភំនរពះរជរទពយទំងមូលមនរងជសតវមករ េទេហយ ចំបច់ មនមករ
ឯណផុសេចញពី រង
ូ េទៀត។ គឺ មករផុសរួចេហយ តមរយៈតួភំនរពះរជរទពយេនះ។ បន េសចកដីថ ភនំេនះសិរ ី
មងគលសរមប់ របេទសកមពុជជអមតៈេនេលេលកេនះ។ បចចុបបននេនះភនំេនះរតូវបនរពះករុណ រពះបទសេមដច
រពះនេរតដម សីហនុ រពះអងគបនកសងនូវរពះសកយមុនីេចតិយសរមប់ តមកល់រពះសិរ ីរ ិកធតុ ៃនរពះសមមសមពុទធ
េនទីេនះផងែដរ។

2.ភនំរបសិទធ
ិ
ឋតេល
ទីតំងរសុកពី រកនុងេខតតកណ
ដ ល គឺរសុកពញឮ និងរសុកអងគសួនលរមណីយដឋនភនំរបសិទធមន
ចមងយផលូវរបមណ២៤គីឡូែម៉រត ពី ទីរកុងភនំេពញតមផលូវជតិ េលខ៥ បត់ចូល១៣គីឡូែម៉ រត តមផលូវបំ ែបកខង
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េឆវងៃដរតង់ ចំនុចគីឡូែម៉រតេលខ១១ ផសរែរពកេពន។ ភនំរបសិទធេនះមនេទសភពធមមជតិ រសស់រតកល របកប
េដយជំេនរបរ ិសុទធ និងជទីកែនលងមនលកខណៈែបបរបវតតិសរសតផងែដរ។ េនទី េនះមនរូបរពះពុទធ បដិម
ចូលនិពវនមួយយ៉ ងធំ សរមប់ ជសកករបូ ជចំេពះពុទធសសនិក។ មយ៉ ងេទៀតរមណីយដឋនេនះក៏ជទី កែនលង
សកតិសិទធមួយ ែដលរបជពលរដឋែខមរទំងជិតទំងឆងយចូលចិតតេឡងេទបន់រសន់ បួងសួងសុំេសចកដីសុខ ។តម
កររសវរជវភនំរបសិទធេនះជទីតំងមួយមនកំណប់ែរ ៉មសផងែដរ។
េរកពីតំបន់េទសចរធមមជតិ និងរបវតតិសរសតទំងពី រេនះ េខតតកណ
ត លក៏អំេណយផលខងតំបន់ េទស
ចរែកៃចនផងែដរដូចជ តំបន់ កំសនតែរពកេលៀប តំបន់ កំសនតបក់ែខង េកៀនសវយេរក េកៀនសវយកនុង ជេដម
រពមទំងសិបបកមមតមបញ

ែដលជមុខរបររបស់របជពលរដឋេនតមតំបន់ភូមិរសុកនីមួយៗ

ក៏ជរូបភពទក់

ទញករចប់ អរមមណ៍េភញៀវេទសចរខពស់ផងែដរ។
ជរួមមកេខតតកណ
ត លថវីតបិតែតពុំសូវសមបរូតំបន់េទសចរធមមជតិក៏ពិតែមនែតេខតតេនះមនសកដនុពល
ភព ខងដំណំហូបែផល ែដលជផលិតផលរបស់ែខមរគមនករេរប របស់សរធតុគីមី។
ិ ទីរកុងភនំេពញ។ ទីរកុងរបស់េខតតេនះគឺតេខម
កណ
ដ លជេខតតេនកណ
ដ លរបេទសកមពុជ ែដលព័ទធជុំវញ

េខតតេនះក៏មនរសុកឧតដុងែដលជអតី
គ
តរជធនី របស់របេទសេន ចេនលះឆនំ១៦១៨ និងឆនំ១៨៦៦។ មនរពះ
មហកសរតមួយចំនួនរគងរជយេនរជធនីឧតតុងគ។

រូបសំណកេលកតេខម

វតតពុទធមណឌលភនំឧតដុង
តំបន់

:

ភគកណ
ដ ល
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៦ េខតតែកប

រកុងែកបៈ មនរមណីយដឋន ២ កែនលង គឺ
1- រមណីយដឋនភនំសេសៀរៈ មនចមងយ ១៤ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតតកំពត។ ជ រមណីយដឋនវបបធម៌
និង ធមមជតិ ។
2- រមណីយដឋនេកះទនសយៈ មនចមងយ ៤.៥ គ.ម ពី ទីរម
ួ េខតត ។ សមបរូ របព័នធេអកូឡូសុី ។
3- រមណីយដឋនវតតភំនលវ
ិ េនជប់ ទឹកដីេខតតកំពត និងសមុរទ។ េខតតមួយេនះជទីរកុងែកៃឆន
េខតតែកប ជរមណីយដឋនមួយឋត
សរមប់ សរមកកំសនតលំែហរបស់ ពួកអននិគមនិយមបរំង ែដលបេងកតេឡងេនឆនំ១៩០៨។ េខតតមួយេនះ
ិ េនសម័យសងគមររសតនិយម
រតូវបនេធវករលំអរេឡងវញ

េអយេទជទីកែនលងមួយគួរេអយចប់ អរមមណ៍

ិ េនចមងយ
សរមប់ េភញៀវេទសចរជពិេសស សរមប់ រពះករុណរពះបទនេរតតមសីហនុ េទលំែហកយ។ ឋត
របមណ១៧៣គីឡូែម៉រត ពីទីរកុងភនំេពញតមផលូវជតិ េលខ៣ េខតតែកៃចនមួយេនះបនទក់ ទញេភញៀវេទសចររប់
ពន់ នក់ឱយ មកទសសនកំសនតេនេរៀងរល់ៃថងចុងសបហ៍
។ េទសចរកនុងរសុកចូលចិតតមកកំសនតជលកខណៈ
ដ
រគួសរ ែដលមកពីរគប់ ទិសទី ពិេសសរកុងភនំេពញ និងេខតតមួយចំនួនែដលេនជិតៗទីេនះ។េរកពីករងូតទឹក
កំសនតេន តមេឆនររបែវងជង១០០០ែម៉រត េគអចរកទិញេរគឿងសមុ រទរសស់ៗសរមប់ បរ ិេភគេនទីេនះផង
ែដរ។ េរកពីតំបន់េឆនរ ែដលអចឱយេទសចររបែលងកំសនតជមួយទឹកសមុរទេហយេនះ េខតតែកបក៏េនមន
តំបន់េទសចរមួយចំនួនេទៀតផងែដរ ដូចជ៖

1. រមណីយដ
យដឋនភន
នភនំសេសៀរៈ
សេសៀរៈ
ិ េនមិនឆងយប៉ុនមនពី
ភនំសេសៀរ មនកំពស់របមណ៤០ែម៉រត មនៃផទដីសរុបរបមណ១,៥គីឡូែម៉រត ឋត
េខតតែកប គឹជរមណីយដឋនែបបវបបធម៌ ែដលេទសចរកនុងេខតតកំពត និងតំបន់េផសងេទៀតចូលចិតតេទកំសនតេន
េពលមនពិធីបុណយរបៃពណី មដង។ េនេលកំពូលភនំមនរូងធមមជតិ មួយចំនួន ែដលេទសចរទំងឡយមកដល់
េហយ មិនែដលេភលចចូលេទបន់រសន់ សុំេសចកដីសុខ ឬបួងសួងេនះេឡយ េរពះទីេនះេគេជឿថជតំបន់សកតិ
សិទធ ដូចជរូងដំរ ីស និងរូងរបេជៀវ ជេដម។ េនកនុងរូងដំរ ីស េរកពីមនថមដុះជរូបដំរ ីពណ៌សមួយយ៉ ងធំេន
មនផលូវចូល េផសងេទៀត េទដល់វលែរសមួយរយ ជរបេភទថមដុះតូចៗ ែដលេគសនមតថជវលែរស។ រ ីឯេន
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ិ មនសតវរបេជៀវរប់ពន់ កបល យំរទហឹងេពញរូងភនំ និងមនរូបសំណករពះពុទធរប
កនុងរូងរបេជៀវវញ
ូ សរមប់ ជ
សកករបូជផងែដរ។
2. រមណីយដ
យដឋន េកះទនសយ
េកះទនសយ:
ទនសយ
ជេកះធមមជតិ មនខសច់សកបស
មនៃរពដុះេខៀវរសងត់ និងជតំបន់ែដលពួកសតវសមុរទ ដូចជកដម
ុ
ិ េនចមងយរប
បងគ រគុំ ងវ ជេដម ចូលចិតតរស់េនជពិេសសមនរបេភទផកថមដ៏រសស់សអតេទៀតផង។ ឋត
មណ៤គីឡូែម៉រត ពីេខតតែកបេកះទនសយមនៃផទរកឡរបមណ២គីឡូែម៉រតកេរ មនេឆនរចំនួនពីរកែនលង ជទី
មេនរមយកនុងករងូតទឹកកំសនត សរមប់ េទសចរននពិេសសេទសចរបរេទស។

ភំលវ:
ល
ន វ
យដឋន វតតភន
លវ
3. រមណីយដ
ិ េនភគខងេកតេខតតែកប ជទីអរមពុទធសសនសងសង់ េឡងេលកំពូលភនំ មនកំពស់ទបលមម
ឋត
ជតំបន់ែដលរបជពលរដឋែខមរចូលចិតតេទកំសនត េនេពលមនពិធីបុណយទនមដងៗ ជពិេសសបុណយចូលឆនំថីម
និងបិណយភជំបិណឌជេដម។
ដ យេឆនរសមុរទ ភគខងតបង
ជអតីតរមណីយដឋនែដលរតូវបនេគសគល់
ែកបជេខតតេនតមបេណ
ូ
េពញរបេទសកមពុជេដយសរ េឆនរសមុរទសរមប់ ករសរមកកំសនតនិងករេគងហលៃថង និងកដមសមុរទ
ិ រស់េឡងវញ
ិ ជមួយេភញៀវបរេទសនិងកនុងរសុកែដល
រសស់យ៉ងឆងញ់ពិស។ ប៉ុនមនឆនំថីមៗេនះ េខតត េនះមនជីវត
េធវ ដំេណរេទរមណីយដឋនដ៏របណីតតមេឆនរសមុរទ េកះតំបន់ រតូពិក និងអហរសមុរទដ៏ឆងញ់ពិស។

មន។

អំឡុងយុគមសរបស់របេទសកមពុជមុន ឆនំ១៩៧០, តំបន់េឆនរសមុ រទេនះជកែនលងកំសនដសរមប់ អនក
េទះបី ជេឆនរែកបមិនធំដូចេឆនរេខតតរពះសីហនុ កីដ

ក៏អនកេធវដំេណរេទទីេនះអចទទួលបនបរ ិយកស

សងប់សងត់ និងេឆនរខសច់ដ៏រសស់សអត។
ែផនកតូចមួយៃនេឆនរសមុរទមនករលក់ កដមជេទៀងទត់ (ផសរកដម) េនជប់ មត់ទឹកេនះែដលបេរម ជ
ទិសេដេទសចរយ៉ ងមនរបជរបិ យ។ អនកេនសទនំយកមកករនតកកដមពីេលទូក និងមនេភជនី យដឋនេន
ជិតទឹកសមុ រទែដលចមអិនយ៉ ងរសស់ៗ

ជធមមតមនេសងរជមួយេរគឿងរកអូបែដលជេរមចដ៏លបីលបញរបស់

េខតតកំពត។ េនទីេនះក៏មនរតី មឹក បងគ ែដលរតូវបនេគចមអិនយឺតៗេនេលេឆនរខសច់េនខងមុខេភជនីយ
ដឋន។
សរមប់ ករសរមកពីករេធវដំេណរេពញ មួយៃថង ជញឹកញប់េភញៀវក៏អចេធវដំេណរេទេកះជិតៗេនះ
ដូចជេកះទនសយ ែដលអចជិះទូកែតបនតិចពីេឆនរែកប។ េនទីេនះអនកនឹងេឃញេទសភពមត់សមុ រទ ៃរពឫសសី
ិ រតលប់ វញ
ិ នេពលលងចែដលមិនខកខនេមលៃថង
បឹងកឡូ ភពរសស់សអតៃនជនបទេផសងេទៀត។ ទូកនឹងវល

លិចេឡយ។

ចំេពះអនកែដលចូលចិតតសរមកេចញពីករេដកេលងេឆនរសមុរទ ក៏អចេទេលងរូងថមកំេបរ ែដលខលះក៏
មនទីសកករៈផងែដរ។
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រូបសំណករសីស

រូបសំណកកដមេសះ

េឆនរខសច់ េកះទនសយ
តំបន់

:

ភគនិរតី
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У ΠŠ↑→ΠŁέ˝Ό₣
េខតតេកះកុងៈ មនរមណីយដឋន ៩ គឺ
1- រមណីយដឋនចំយមៈ មនចមងយ ៨ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
2- រមណីយដឋនេកះមូលៈ មនចមងយ ២៤ គ.ម ពីទីរួមេខតត ។
3- រមណីយដឋនឃុនឆងឃុនែផនៈ ជរមណីយដឋនរបវតតិសរសតែដលមន ចមងយ ១ គ.ម
ពីទីរម
ួ េខតត ។
4- រមណីយដឋនកបលឆយៈ មនចមងយ ២៥ គ.ម ពីទីរួមេខតត ។
5- រមណីយដឋនេឆនរខសច់តមែរពកេកះេប ។
6- រមណីយដឋនៃរពេកងកង ។
7- រមណីយដឋនេឆនរេកះកុងយយឆយ ។
8- រមណីយដឋនេឆនររសុកគិរ ីសគរ ។
9- រមណីយដឋនេឆនរេកះកុងេរក ។
ិ េន
េខតតេកះកុងមនចមងយរបមណ២៧១គីឡូែម៉រត ពីទីរកុងភនំេពញ តមផលូវជតិ េលខ៤។េខតតេនះឋត
ជប់ មត់សមុ រទែដលមនេឆនរខសច់រសស់សអតមនេកះ

និងផកថេរចនរបេភទែដលេទសចរជនជតិ បរេទស

ចូលចិតតេទកំសនត និងសិកសរសវរជវ។ េខតតេនះក៏សមបរូេភគផលសមុរទរសស់ៗ ជពិេសសកដមខចងបងគរតី
ជេដម ែដលអចរកបនេនេលទឹកដីេខតតេកះកុង និងកនុងែដនសមុរទែខមរេយង។ េដយសរអំេណយផលៃន
ទីតំងរបស់េខតតេនះេនជប់ រពំែដន និងជប់ េឆនរសមុរទកែនលងកំសនតនន រតូវបនបេងកតេឡងេដមបីទក់ ទញ
េទសចរឱយចូលចិតតមកកំសនតេនទីេនះ។

1--រមណីយដ
យដឋនចំ
នចំយម:
ម:
មនចមងយ១០គីឡូែម៉រត ពី ទីរម
ួ េខតតេកះកុងជប់ រពំែដនកមពុជៃថជរបេភទរមណីយដឋនធមមជតិ និង
ែកៃចនបេងកតេឡងេនឆនំ១៩៩៧។

េនទីេនះមនេទសភពរសស់សអត

និងមនសួនសតវមួយផងែដរែដល

េទសចរអចកំសនតសបបយរ ីករយជមួយនឹងករសែមតងរបស់សតវេនទីេនះ។

នទឹ
តៃត:
តៃត:
2--រមណីយដ
យដឋន
ទឹកធលក់តៃត
ជរមណីយដឋនធមមជតិមនចមងយរបមណ២០គីឡូែម៉រត ពីទីរម
ួ េខតតតមបេណ
ត យផលូវជតិេលខ៤៨
កនុងភូមិតៃតឃុំតៃតរសុកសមច់មនជ័យ។ ទីេនះជតំ បន់ទឹកធលក់ មន២ជន់ ែដលជន់ ទី១ មនកមពស់៥េទ៦
ែម៉រតជជរមល។ជន់ទី២មនកមពស់១២េទ១៥ែម៉ រត។

3--េកះមូ
េកះមូល:ជេកះ
មួយធំជងេគេនកមពុជែដលមនបេណ
ត យរបមណ២២គីឡូែម៉រត
មនចមងយ២៤គីឡូែម៉រត

និងទទឹង៧គីឡូែម៉រត។

ពីទីរម
ួ េខតតឋិតេនកនុងរសុកេកះកុងមនកមពស់៣៥០ែម៉ រត

េកះេនះ

ពី នីវូ ៉ទឹកសមុ រទមនទឹក

ធលក់ ជង១០កែនលង ែដលមនកមពស់ជមធយម៦ែម៉រតេទ២៥ែម៉រត។ មនេឆនរខសច់សកបស
ុ ចំនួន៦កែនលង ែដល
មនេឈមះថេឆនរេដមដូងទីមួយរហូតដល់េដមដូងទីរបំមួយ។
េរកពីតំបន់ទំងេនះេនមនតំបន់មួយចំនួនេទៀតដូចជ េកះេប៉ េកះេសដច ឃុនឆងឃុនែផន ែរស
អំបិល ជេដម ែដលសុទធែតជទសសនី យភពែបលកៗ សរមប់ េទសចរទំងជិតនិងឆងយ។
េកះកុងជេខតតែដលមនរពំ របទល់ែដល មនេឈមះលបីជយូរមកេហយថជ ទីតំងរពំែដន "តំបន់
សតវៃរពភគខងលិច"។ មនទីតំងេនភគនិរតី ៃនរបេទសេនជិតសទឹង កពូ ទីរកុងៃនេខតតេនះមនចមងយែត
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១០គីឡូែម៉ រតពីរពំែដនរបេទសៃថ។

េកះកុងមនេឆនរសមុរទែវង

និងរគបដណដប់េដយៃរពេឈ មួយភគៃនភនំ

រកវញ និងសួនឧទយនជតិ គិរ ីរមយ។ ករទក់ទញេទសចរបូករួមទំងសួនកំសនត េឆនរសមុ រទ ទឹកេរជះ និងៃរព
េកងកង។
េនជិតេឆនរសមុ រទេកះកុងមនេកះជ េរចន កនុងេនះមនេកះមួយែដលជទីចប់ អរមមណ៍គឺេកះកុង
េខ ជសថនសួគ៌ៃនៃរពែដលគមនមនុសសរស់េន ែដលមនេឆនរខសច់ ពណ៌សយ៉ ងរសស់សអតចំនួនរបំពីរ។ េគ
អចេធវដំេណរេទេកះេនះេដយរគន់ ែតជិះតក់សុីែសសិបរបំនទី ពីេឆនរសមុ រទមក។
េកះកុងរ ីករយនឹងគេរមងអភិវឌឍន៍

េទសចរណ៍មួយចំនួនែដលេធវេអយេខតតេនះកលយជទិសេដ

េទសចរណ៍ដ៏ អសចរយមួយ។ េខតតេនះតភជប់ េទទីរកុងភនំេពញ និងេខតតរពះសីហនុ េដយែរសអំបិល តមរយៈផលូវ
ជតិ េលខ៤។ ផលូវេទបកសងថមីេនះផដល់េអយេភញៀវនូវ ជេរមសមួយេទៀតេដមបីេទដល់េខតតតមផលូវជតិ។ ផលូវេនះ
រតូវបនេគែណនំសរមប់ អនកែដលរសលញ់ធមមជតិ េហយផលូវេនះកត់ តមតំបន់ ែដលមនករអភិវឌឍតិចបំផុត
របស់របេទស កមពុជ គឺតំបន់ភំនរកវញ។ ៃរពភនំដ៏រកស់ សទឹង និងទឹកធលក់ ដ័រសស់សអត និងរងវន់ ៃនករផសងេរពង
ជមួយកែនលងែដលមនេទសភពរសស់សអត សរមប់ អនកឈប់តមផលូវ និងសរមប់ ករថតរូបយ៉ ងពិេសស។

ៃរពេកងកងដុះលតសនធឹងពីេឆនរែកប រហូតដល់េខតតេកះកុង ែដលរគបដណដប់ ៃផទដីេរចនជង ៥០,០០
ហិកតកនុងេខតតេកះកុង។ ៃរពេកងកងជេដមេឈ តំបន់រតូពិកពិេសសែដលអចដុះតមជយសមុរទ ជកែនលង

របសពវរវងៃរព និងសមុ រទ។ ៃរពដុះតមសមុរទទំងេនះ ជកែនលងបងកត់ ពូជសរមប់បងគ មឹក កដម រគំ ខយង
និងរតី ជពិេសសករជិះទូកែដលហក់ដូចជរ ីករយនឹងៃផទទឹកជជងេនកនុង ទឹក។ ទីេនះក៏ជជរមកសរមប់
សំបុកសតវរស់េនតមេឆនរសមុរទមួយចំនួន ដូចជបកសី បងគួយ កនធយសមុ រទ និងរបេភទសតវមួយចំនួនេទៀត។

ៃរពេកងកង

សួនសតវសហវរ ី
តំបន់

:

ភគនិរតី
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ិ៍ ត ់
៨ េខត តេពធស

ិ៍
េខតតេពធសត់
ៈ មនរមណីយដឋន ៤ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនបក់ រតៈ មនចមងយ ១៦ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
2-

រមណីយដឋនអនកតឃលំងេមឿងៈ

ជបូជនីយដឋនរបវតតិសរសត

សថិតេន

ឃុំ

សនមរពះ

រសុកបកន ។
3- រមណីយដឋនភនំបឃលះ ជរបេភទរមណីយដឋនវបបធម៌ និង ធមម ជតិ សថិតេនឃុំេតនតជុំ
រសុករកគរ ។
4- រមណីយដឋនកំពង់ លួងៈ សថិតេនកំពង់ លួងរសុករកគរ មន ចមងយ ៣៥ គ.ម ពីទីរួមេខតត។
ិ
េខតតេនះឋតេនតមបេណ
ត យផលូវជតិេលខ៥

របមណ១៦៨គីឡូែម៉រតពីទីរកុងភនំេពញ

ជទឹកដីេខតត

សមបរូធន ធនធមមជតិ មនែរ ៉ជេដម។ ចំេពះដំណំហូបែផល េខតតេនះមិនចញ់ទឹកដីេខតតដៃទេទៀតប៉ុនមនេនះ
េទ ជពិេសសមនភនំធមមជតិមួយកែនលងែដលរបជពលរដឋែខមរែតងែតេទគស់យកថម របេភទថមែកវដ៏មន តៃមល
មកឆលក់ជរូបេផសងៗ សរមប់លក់ ជូនអតិថិជនទំងកនុង និងេរករបេទស។ េរកពី ទិដឋភពែបលកៗេនតមដងទេនល
សប េខតតេនះេនមនតំបន់ ខលះៗេទៀតសរមប់ លួងចិតតដល់េទសចរផងែដរដូចជៈ

1-║ΐĄ┤⅛▄łť┤Ĥ┬˝↔¹◙₣
Ω Π╩Λ₣
ិ
ួ េខតត កនុងឃុំសនមរពះ រសុកបកន។
ជទីសកករបូជរបស់របជជនែខមរ ឋតេន
ចមងយ៦គីឡូែម៉រតពីទីរម
ិ ចំេពះវរភព
ី
ទីេនះជតំបន់របវតតិសរសតមួយយ៉ ងសំខន់ ជតំបន់ែដលរ ំលឹកេឡងវញ
អង់អចកលហន ហ៊ន
ិ
បូជជីវតរបស់
បុពវបុរស ែខមរេយង កនុងបុពវេហតុករពរទឹកដី មតុភូមិ ពីពួកេចរឈលនពន។

2-តំបន់បក់រត
ជរមណីយដឋនធមមជតិ មនចមងយ១៦គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតតតមផលូ វេលខ ៥៦។ ទីេនះមន កូនភនំ
មនៃរព មនទឹកអូ រធមមជតិ ែដលមនទឹកជរបចំ និងសមបរូេដយរុកខជតិ ហូបែផលៃរពដូចជ គុយ សិរមន់
ជេដម។

3-ភនប
ំ ឃនះ ឋិតេភូមិេ

តជុំ ឃុំេ

តជុំ ្រសុក្រកគរ យ២០គីឡូែម៉្រត ពីទីរួមេខត្ត

មផ្លូវ(តិេលខ

៥ ( ្របេភទរមណីយ-.ន ធម្ម(តិ និងវប្បធម៌។
ិ
ល រសុករកគរ ចមងយ៣៥គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតត។
4- កំពង់ហួង
ល ឋតេល
ៃផទបឹងទេនលសប កនុងឃុំកំពង់ហួង
៉
ិ
ចមងយ២០គីឡូែម៉ រតពីទីរួមេខតត។
5-កំ
កំែពង ឋតកន
ុងភូមិរពងិ ល ឃុំរពងិ ល រសុករកវញ
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ិ៍
6-ភនដ
ំ ក់រពះ មនចមងយ១០គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតត កនុងភូមិរលប ឃុំរលប រសុកេពធសត់
។
ិ៍
ិ
ពីមុខសលេខតតេពធសត់
មនៃផទរបមណជង ២ហិចត។
7-េ6ះសំ
េ6ះសំេ8ស ឋតេនចំ
ិ
8-រពះធតុ
រពះធតុ ឋតេនភូ
មិែរសសតុក ឃុំែរសសតុក រសុកកេណដៀង ចមងយរបមណ២០គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតត។

េកះថស

ដ េខតដ-រកុងនីមួយៗសុទធែតមនកែនលងកំសនត ខុសៗគន។ កែនលង
េនកនុងរបេទសកមពុជេយង តមបណ
ខលះជរមណីដឋនធមមជតិពិតៗ និងកែនលងខលះេគេរៀបចំ ែកៃចនឱយកលយជទី មេនមរមយសរមប់ េភញៀវចូលេទទសសន
កំសនត។ េនេពលេនះ ទសសនវដដី ឃីស សូមែណនំមិតតអនកអនឱយសគល់កែនលងកំសនតថីមមួយ ែដលមនេឈមះ
ថ“េកះថស។
េកះថស គឺជកែនលងកំសនតថីមមួយេទៀតកនុង ចំេណម កែនលងកំសនតនិងរមណីយ
ិ៍
ដឋនធមមជតិ នន កនុងេខតដេពធសត់
ែដលេទបបេងកតថមី កលពី ែខ ធនូឆនំ២០០៨
ែដលមនទីតំងេនខងតបង
ូ ទំនប់ទឹក ដំណក់ អំពិលចមងយរបែហល ១ គីឡូ
ិ៍
ែម៉រតសថិត កនុងភូមិអូរលំចង់ ឃុំបក់ចេញចៀន រសុកភនំរកវ៉ ញ េខតដេពធសត់
េហយ
មនចមងយរបែហល ១៥ គីឡូែម៉ រតពីផូលវជតិ េលខ៥ ។
េលកអនកអចេធវដំេណរចូលតមេខលងទវរបូជនីយដឋនឧកញ៉ ឃលំងេមឿងផលូវដីរគួ
រកហមេដយ មនសលកសញញបងហញជប់ រហូត ។ សពវៃថងេនះ “េកះថស”
កំពុងទក់ ទញេភញៀវេទសចរណ៍យ៉ ងខលំងពិេសសេនកនុង ឱកសបុណយចូ លឆនំថីម
ែដលេទបែតកនលងផុតេទថមីៗេនះ ។ េនេពលេធវដំេណរេទដល់ េលកអនកនឹងបន
ិ
េឃញេកះថសមនរងមូលដូចថសមនទឹកព័ទធជុំវញ

េហយមួយចំេហៀងែផនក

ិ៍
ខងេកតភជប់ េទនឹងសទឹងេពធសត់
។ កនលង មកពុំមនេគចប់អរមមណ៍េទ េដយ
ិ េកះពុំមនទឹក គឺរគន់ ែតជបឹងដក់ទឹកដុះេសម និងជកែនលងេធវែរស
សរេនជុំវញ
របំងដំបែនលបងកររបស់របជពរដឋេនទីេនះប៉ុេណណះ ។ ប៉ុែនតអីវែដលនឹកសមនមិន
ដល់េនះគឺចប់តំងពី មនទំនប់ទឹកដំណក់ អំពិល ែដលជអំេណយដ៏ៃថលថលរបស់
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ច ល់ទឹកេឡង
សេមដចអគគមហេសនបតី េតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដឋមរនតីៃនរពះរជណចរកកមពុជមក បនបញ
កន់ កណ
ដ លេកះ េធវឱយេកះមនសរមស់រសស់រតកលកលយជកែនលងកំសនតគួរជទីគយគន់។
េលក ជ េម៉ របធនរកុមហ៊ុនអជីវកមមខសច់ ែដលជអនកេរៀបចំ បេងកតកែនលងកំសនត“េកះថសបន ឱយ
ដឹងថ េកះថស មនៃផទដី១០ហិកត បួនរជុង ។ េលកបនទិញដី ពីរបជពលរដឋជេរចនរគួសររួមបញូច លគន
េរពះែតេឃញសថនភពដីេកះអចេរៀបចំ ជកែនលងសរមប់ ឱយេភញៀវចូលេទេលងកំសនដបន ។ េកះេនះេលក
បនចប់េផដមកសងេន ែខ ធនូឆនំ២០០៨ រហូត មកដល់េពលេនះកសងផលូវរកលរកួសរកហមរបែវង ៧០០០
ិ
ែម៉រត ខយុសចំនួន ៥១ ែខសកបចំនួនពីរសរមប់ េភញៀវជិះសរមូតឆលងសទឹងេទវញេទមក
សពនេយលរបែវង ១៦០
ិ សរមប់ េភញៀវេទសចរជិះទូក និងជិះទេលងកំសនត ។
ែម៉រត និងមនៃផទទឹកធំទូលយព័ទធជុំវញ

េនេលៃផទេកះ

ទំងមូលមនមលុបឫសសី េដមសវយ និងបនេរៀបចំ ជកែនលងលក់ ដូរ ធុងសរមម កែនលងរកលកេនទល េកអី បែងអក
េធវអំពីេដមឫសសី និងមនបងគន់អនម័យចំនួន៨បនទប់ ។
េលក ជ េម៉ មនរបសសន៍ថ េកះថសេភញៀវេទសចរអចមកេលងបនទំងែខរបំង និង ែខ វសស គឺ
មនទឹកជប់ ជរបចំ ។ ែខវសសមនទឹកជំនន់ រ ីឯែខរបំងបនទឹកមកពីកររចលេឡងពីទំនប់ទឹកដំណក់ អំពិល
ែដលជអំេណយរបស់ សេមដចេតេជ ហ៊ុន ែសន ។ ករេរៀបចំ កសងេកះថសមនករអនុញញតចបប់រតឹមរតូវ
ពីអជញធរែដនដី មនទីរេទសចរណ៍មនទីរបរ ិសថននិងមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមមសំណង់ និងសុរ ិេយដី ។ ករ
ិ យេទសចរណ៍
េរៀបចំ ជកែនលងសរមប់ េភញៀវេទសចរចូលេទេលងកំសនដេនះចូលរួមេលកសទួយវស័

េនរបេទស

កមពុជេយងផងែដរ។ េលកបញ
ជ ក់ថខណៈ េពលកំពុងកសងចប់ពីែខធនូមកេនះ មនេភញៀវចូលេទ េលង
កំសនដជបេណដ រៗ េហយ កនុងឱកសបុណយចូ លឆនំថីមកនលងមកេនះ េលកបនេរៀបចំពិធីេលងែលបងរបជរបិ យ
និងរំកំសនដ។ េកះថសេលកបនេបកឱយេភញៀវចូលេលងកំសនដេនៃថងទី១០ េមស ២០០៩ េដយតរមូវឱយ
ិ មនក់ ១០០០េរៀល ជិះែខសរ ៉កមនក់ ២០០០េរៀល ជិះទមួយេម៉ ង ១០.០០០េរៀល ខយុសកេនទរមួយ
ចូលរួមបង់ថវក
ិ ែដលបន
២០.០០០េរៀល ខយុសកេនទរពីរ ៤០.០០០េរៀលនិងបងគន់អនម័យចូលមដងកនុងមនក់ ៥០០េរៀល ។ ថវក
ិ ទិញទ និងម៉ូតូទឹកបែនថមេដមបីតរមូវតមកំេណន
មកេនះ េលក នឹង យកេទកសងបនដដូចជេធវខយុស ព័ទធជុំវញ
េភញៀវ និងមួយចំែណកេទៀតជួយដល់ កកបទរក ហមកមពុជ។ េលក េសងហុង អនុរបធនមនទីរេទសចរណ៍
ិ៍
េខតដេពធសត់
មនរបសសន៍ថ

េទសចរណ៍មន៤កែនលង

គឺេទសចរណ៍េអកូេទសចរណ៍

ធមមជតិ

េទសចរណ៍វបបធម៌ និងេទសចរណ៍ែកៃចន។ េកះ ថសេនះជរបេភទេទសចរណ៍ែកៃចន េហយកែនលង េទសចរណ៍
ិ េយគ គឺមន កររ ីកចេរម នេលឿនជងរដឋនិងសហគមន៍ ប៉ុែនតរតូវមនអជញប័ណណ និង
េប របគល់ឱយឯកជនវនិ
រគប់រគងបេចចកេទសេដយ រកសួងេទសចរណ៍ ។ មនទីរេលកទឹកចិ តត និងគំរទចំ េពះករបេងកតរមណីយដឋន
របស់េលក ជ េម៉ ែដលមនេឈមះថ “េកះថស” េនះេពលគឺ េយងចង់បនឱយេខតដេយងមនកែនលងកំសនត
េរចនសរមប់ ទក់ ទញេភញៀវចូលមកេលងកំសនដនិងជកររបកួតរបែជងេទ នឹងរមណីយដឋនេផសងៗ េទៀតផង
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ែដរ។ េលកមន របសសន៍ថ ជេរៀងរល់ឆនំរមណីយដឋនទឹកធលក់ រចកេលអៀងមនមនុសសេទេលងេរចនជង
ិ៍
េគកនុងេខតដេពធសត់
ប៉ុែនតសរមប់ ឆនំ ២០០៩ េនះមនករថយចុះេរចនេដយ សរេគចង់សគល់កែនលងថមី មយ៉ ង
ិ
វញេទៀត
េកះថសផលូវរសួលសុវតថិភព និងជិតទីរម
ួ េខតដជងេគ ។ ឯកឧតដម ឆយ សេរ ៉ត អភិបលេខតដេពធិ៍
សត់បនគំរទនិងេកតសរេសរចំេពះេលក ជ េម៉ ែដលមនគំនិតេរៀបចំ បេងកតេកះថសេនះេឡងបនជ
ិ៍
កែនលងកំសនដដ៏លអរបៃពសរមប់ េភញៀវេទសចរមកពីរគប់ទិសទី ពិេសសរបជជនេខតដេពធសត់
មួយចំនួនែដល
ិ
គមនលទធភពេទកំសនដេនរបសទអងគរវតដ របសទរពះវហរ
េខតដរពះសីហនុ េកះ កុង ឬ រមណីយដឋននន
ែដលេនេរកពី េខតដរបស់ខួលន ។ “េកះថស”េនះដំេណរករេទបនក៏េដយសរមនទំនប់ ទឹកដំណក់ អំពិល
េនខងេរកមផងែដរ ។ ដូេចនះទំនប់ទឹកដំណក់ អំពិលអំេណយសេមដចេតេជ ហ៊ុន ែសន មនរបេយជន៍ ៣
សំខន់ គឺបនទឹកេធវែរសរបំង បនផលូវេដរ និង បនជកែនលងេទសចរណ៍ ។
េខតតេនះមនទីតំងេនភគខងលិច បឹងទេនលសប។ េខតតេពធិ សត់ រគបដណដប់ មួយភគធំេដយជួរភនំ
។ េទះបីជេខតតេនះមិនែមនជតំបន់ែដលមនរបសទបុ រណ ែផនកសំខន់ៗ របស់េខតតេនះេពរេពញេទេដយ
របវតតិសរសតសរងគមរវងេសៀម និងែខមរែដលបនេកតេឡងមុនសម័ យអណនិគមបរំងកនុងរបេទសកមពុជ។ ទី

ី រសរបស់របជជនកមពុជ
តំងរបវតតិសរសតែដលលបីលបញមួយេនះគឺផូនររបស់ឧកញ៉ ឃលំង េមឿង ែដលជវរបុ

ែដលបនដឹកនំករេធវសរងគម របឆំង និងបនយកឈនះេសៀមកនុងឆនំ១៤៨២។

អំឡុងេពលសនក់េនេខតតេពធិសត់ សូមទសសនរកុងបែណដតទឹក កំពង់ហួង
ល និងទសសនសរមស់ធមម

ជតិ អូរដ។ ទំងពីរកែនលងេនះមនករទក់ទញ ែដលេខតតដ៏រសស់សអតេនះមន។ េខតតេនះក៏រតូវបនសគល់

តមរយៈថមម៉បែដលមនគុណភពខពស់ បំផុត។ េរកពីករេធវែរសចំករ ភគេរច នៃនរបជពលរដឋរបកបរបរ
ចមលក់ ថមេដយេរប ថមម៉ប។
រកុងកំពង់ហួង
ល អែណដតេលទឹក

បឹងទេនលសបមនចមងយរតឹមែត៤០គីឡូែម៉ រតពីទីរួមេខតតេពធិសត់។

ភូមិអែណដតទឹកបូករួមទំងសថនីយប៉ូលីស សលេរៀន េភជនី យដឋន មណឌលសុខភព ហងនិងរងគសល។
ទីរបជុំជនេនះពឹងែផអកេលខួលនឯងនិងបំពក់ ឧបករណ៍ជមួ យេរគឿង បរ ិកខរបស់ទីរកុងេលេគក។
អូរដ

ជកែនលងទក់ទញតំបន់ដច់ រសយល

អនកេធវដំេណរភគេរចនមនអរមមណ៍រសស់រសយជ

ិ រគួសរនិងបត់ េទេដយ
មួយេទសភពដ៏ រសស់សអតនិងភពសងប់សងត់។ អរមមណ៍តនតឹងពីករងរ ឬជីវត
េទសភពអូរែបបធមមជតិ

ែដលហូរពីសឹង
ទ អៃរ ៉មកពីតំបន់ភំនរកវញ។

េនតមមត់ សឹង
ទ េនះមនទទឹងរបែហល

៥០០ែម៉រតមនេពញេទេដយថមភំន ធំៗរប់ពន់ ដុំ។ អំឡុងរដូវេភលៀង ទឹកថលនំយកថមលិត
អ ៗ ប៉ុែនតេនេពលទឹក

េភលៀងសងួត អនកេធវដំេណរែបបសង់ទីម៉ង់អចអងគុយេលថមកុនងេពលេធវដំេណរ។ តំបន់េនះេទបែតេបកពីរបីឆនំកនលង
េទ អូរដមនទីតំងេនភូមិរកត រសុករកវញ ចមងយ៥៨គីឡូែម៉ រតពីេខតតេពធិសត់។

ិ េនះជសមរសបសរមប់ អនកេធវដំេណរ។ ករពិសអហរេពល
េពធិសត់ និងតំបន់ទក់ ទញេនជុំវញ
ៃថងរតង់ តមបេណ
ដ យដងវ ិថី អចចូលេទទសសនកែនលងរបវតតិសរសតរបស់ឧកញ៉ ឃលំង េមឿង េទសចរណ៍តម
ភូមិបែណដតទឹក និងងូតទឹកអូ រដសរមប់ ករេធវដំេណរមិនអចបំេភលចបន។
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តំបន់

:

ភគនិរតី

រកឡៃផទ

:

១,២៦៩,២០០ ហិចត
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៩ េខតតេសៀមរប

េខតតេសៀមរបៈ មនរមណីយដឋន ១០ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនរកុមរបសទអងគរតូចៈ

មនទី តំងសថិតេនខងេជង រកុង េសៀមរបរសុក

េសៀមរប មនចមងយ ៧ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
2- រមណីយដឋនដរកុមរបសទអងគរធំ ៈ

មនចមងយ

១០

គ.ម

ពីទីរម
ួ េខតតែដល មន

របសទបយ័នជចំ ណុចកណ
ត ល។
3- រមណីយដឋនវង់តូចៈ មនចមងយ ១២ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ែដលមនរកុមរបសទ ជេរចន ។
4- រមណីយដឋនវង់ធំៈ មនចមងយ ១៣ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត មនរបសទរពះ ខ័ណឌ នគព័នធ
េរកលេគ តេសម េមបុ ណយខងេកត និង ខង លិច ែរបរូប រសះរសង់ ។
5-

រមណីយដឋនរបសទបនទយសែរមៈ

មនចមងយ

១៦

គ.ម

ពីទីរម
ួ

េខតត សថិត

េនឃុំរពះដក រសុកបនទយរសី ។
៉ រសុក បនទយរសី ។
6- រមណីយដឋនភនំបូកៈ មនចមងយ ២៦ គ.មពីទីរម
ួ េខតត សថិតេនឃុំកវន់
7- រមណីយដឋនរបសទបគងៈ មនចមងយ ១៥ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិតេនឃុំ បនទយរសី
រសុកបនទយរសី ។
8- រមណីយដឋនភនំគូេលនៈ

មនចមងយ

៤៨

គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិត េនឃុំសវយ

េលរសុកវរ៉ ិន ។
9-

រមណីយដឋនភូមិអែណតតទឹកៈ

ភូមិេនះមនេឈមះថ

ភូមិចុងឃនស់

ឃុំចុងឃនស់

សថិតេនេលៃផទទឹកៃនបឹ ងទេនលសប មនចមងយ ១៥ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
10- រមណីយដឋនទេនលសប
ិ
េខតតេសៀមរបឋតេនភគពយពយៃនរបេទសកមព
ុជ ជតំ បន់េទសចរដ៏ សំខន់បំផុតរបស់កមពុជ។ េខតត
េនះជតំបន់ ែដល

សំបូររបសទបុរណែដលមនអយុកលរប់រយរប់ពន់ ឆនំកនលងេទេហយ

ជពិេសស

សថបតយកមម របសទអងគរវតតែដលជអចឆរ ិយវតថុ និងជេបតិកភ័ណឌពិភពេលកដ៏លបីលបញបនកំពុងេដរតួនទី
យ៉ ងសំខន់ កុនងករ ជួយរកចំណូលជូនជតិ និងបងបអូនរបជពលរដឋែខមរតមរយៈអនកេទសចរកនុង និងេរករប
ិ
េទស។ េខតតេនះផងែដរឋតេន
ពីខងេជងបឹងទេនលសប មនរពំ របទល់ជប់ េខតតកំពង់ ធំ េខតតបត់ដំបង េខតត
ិ
រពះវហរ
េខតតបនទយមនជ័ យ េខតតឧតដរមនជ័យ និងបឹងទេនលសប។ េខតតេសៀមរបមនៃផទរកឡ១០២៩៩
គីឡូែម៉ រតរកឡមនចមងយផលូវរបមណ ៣១៤គីឡូែម៉ រត េធវដំេណរឆលងកត់តមផលូវជតិេលខ ៦អ មន១២
រសុក ែចកេចញជ១០០ឃុំ និង៨៧៥ភូមិ។

របសទអងគរវតត
1-របសទអងគ
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ី
សថបតយកមមដ៏អសចរយរបស់ែខមរេយង គឺរបសទអងគរវតត ែដលជសនៃដរបស់រពះមហវរកសរតនសម័
យ
អងគរគឺរពះបទសូរយវរនទី
័ម ២

រតូវបនចត់ចូលេទកនុងបញជីេបតិកភ័ណឌពិភពេលក

ិ៍ ត
េហយមនេករេឈ
ម ះលបី

លបញមិនែតប៉ុ េណណះចំេពះសនៃដដ៏អសចរយគមនពីរេនះរតូវបនរបជជនែខមរេយងគិតថមិនែមនជសនៃដ របស់
មនុសសធមមតេឡយគឹ ជសនៃដរបស់រពះពិសុណករ។
របសទអងគរវតតឋិតេនភគខងេជងទីរម
ួ េខតតេសៀមរប

កនុងរសុកេសៀមរបចមងយរបមណ៧គីឡូ

ែម៉រត តមផលូវហសលដឺេហគល ែដលអមសងខងេទេដយេដមេឈ ធំៗេខៀវរសងត់ ជតំបន់ៃរពករពរតំបន់
អងគរ។

របសទេនះសងសង់េឡងេនសតវតសទី ១២

collection

21

តមករបងហញរបស់េសៀវេភ

Angkor

Wat

Best

បនឱយដឹងថរបសទេនះចំណយេពលសងសង់ អស់រយៈេពល៣០ឆនំមនកំពស់៦៥ែម៉រត

ិ រួមជមួយគូទឹកែដលមនទទឹង២០០ែម៉រត។ ផលូវចូលេទកន់
និងៃផទរកឡជង២០០ហិចត មនកំែពងព័ទធជុំវញ
េគបុរៈកំពូលបី ៃនកំែពង របសទរកលេដយថមភក់ធំៗជសពនឆលងកត់ គូទឹក អមេដយសតវនគរជជ បងកន់
ៃដរបែវង២៥០ែម៉រត និងទទឹ ង១២ ែម៉រត។ េនេពលចូលហួសកំែពងរបសទេឃញមនបណណល័យពីរ និងរសះ
ទឹកពីរ អមសងខងផលូវចូ ល ែដលមន របែវង៣៥០ែម៉រត ទទឹង៩ែម៉រតមននគរជជបងកន់ៃដដូចគន និង
ផលូវចូលទីមួយែដរ។ របសទេនះមនែថវពីរជន់ ែដលេនតមែថវនីមួយៗមនឆលក់ជរូបអបសរពត់េពន និង
េរឿងរ៉ វេផសងៗ រពមទំងមន សិលចរ ិកជេរចនេនតម សសរភជប់ពីែថវមួយេទែថវមួយេទៀតផង។ កំពូល
ទំងរបំឋិតេនេលរគឹះមួយមនរង កេរែដលរជុងនីមួយៗរបែវង ៦០ែម៉រត។ រគឹះេនះមនកំពស់១៣ែម៉រត មន
ិ េហយជេណដ រនីមួយៗមនចំនួន៤០កំ របងគ ែដលខពស់ជងេគមនកំពស់៤២ែម៉ រតពី
ជេណដ រេឡង១២ ព័ទធជុំវញ
ិ ុតមកល់ េនទីេនះ ែតេនេពលបចចុបបនន
ជន់ ទី២។ កលពីេដ មេឡយរបងគែដលខពស់ ជងេគេនះមនរូបរពះវសណ
ិ
េនះរតូវជំនួសេដយរពះពុទធរូបវញ។
េរកពី អងគរវតតែដលជសនៃដដ៏លបីលបញេនះេហយ េខតតេសៀមរបេនមន
សំណង់ របសទបុរណរប់រយេផសងេទៀត េនរយប៉ យេសទររគប់ទីកែនលងកនុងេខតតទំង មូល ដូចជ របសទ
ំ របសទភិមនអកស របសទតរពហម រប
ភនំបក់ែខង របសទបយ័ន របសទបពួ ន រពះបរមរជវង
សទបនទយកដី របសទតែកវ របសទបនទយរសី របសទេមបុណយខងលិច របសទបកសីចំរកុង របសទ
រពះេគ របសទលៃល របសទបគង ទីលនរពះគមលង់ របសទសួររពត់ របសទរពះខ័ន របសទនគព័នធ
ជេដម។

បរយណ៍ ខងលិច
2-បរយណ
បរយណ៍ខងលិច ជបរយណ៍ដ៏ធំជងេគបងអស់េនតំ បន់អងគរ ជទីទប់ទឹកសរមប់ឱយរបជកសិករ
ិ េនភគខងលិចៃនរជធនីអងគរធំ មនទំហំ៨ គី
ែខមរ េរសចរសពចំករដំណំរបស់ពួកេគ។ បរយណ៍េនះឋត
ឡែម៉
័ ម ១ េហយសង សង់រច
ួ រល់
ូ រតx២,១គីឡូែម៉ រត កសងេឡងេនសតវតសទី ១១កនុងរជជកលរពះបទសូរយវរនទី
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េនរជរពះបទឧទយទិតយវរនទី
័ ម ២។

េនកណ
ដ លៃផទទឹកៃនបរយណ៍ខងលិចេនះមនទីទួលេកះមួយែដល

ិ ុ េឈមះរបសទេមបុណយខងលិច។ រូបសំណករពះវសណ
ិ ុផទំេន
មនសងសង់ របសទ សរមប់បូជដល់រពះវសណ
ទីេនះបចចុបបននរតូវបន ដក់តំងេនសរមនទីរជតិ ទីរកុងភនំេពញ។ េទសចរអចងូតទឹ កកំសនត ឬជួលទូកជិះេទ
ទសសនរបសទេមបុណយខង លិច។

បរយណ៍ខងេកត
3-បរយណ
បរយណ៍ខងេកតគឺ ជបរយណ៍ធំជងេគបំផុតទី ២េនតំបន់អងគរ បនទប់ពីបរយណ៍ខងលិច។ បរ
ិ េនភគខងេកតរជធនី អងគរធំ កសងេឡងេនកំ ឡុងឆនំ៩០០រជជកលរពះបទយេសវរន
័ ម មន
យណ៍ េនះឋត
ទំហំ ៧,១៥០ែម៉រតx១,៧៤០ែម៉រត អចផទុកទឹកបន៥០លនែម៉រតគូប សរមប់ ផគត់ផគង់ទឹកដល់របជ កសិករេធវ
ិ ុ
ែរសចំករ។ េនចំកណ
ដ លបរយណ៍មនកូនេកះមួយតំណងឱយភនំរពះសុេមរុែដលជលំេនឋនរបស់រពះវសណ
គឺរបសទេមបុណយ ខងេក ត ែតេដយសរបចចុបបននបរយណ៍េនះរ ីងហួតទឹកអស់ េទបរបសទបុរណមួយ
ិ េនេលដីទួល ធមមត។
េនះរតូវឋត

4-ភន
ភនំគូែលន
ិ
ភនំគូែលនឋតេនកន
ុងរសុកសវយេល

និងរសុកវរ៉ ិន

មនចមងយរបមណ៦០គីឡូែម៉ រតពីទីរកុងេសៀម

រប។ ភនំេនះជរជធនី ែដលរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ២ បនរបរពវពិធីេទវរជតេមកងខលួនឱយេសមអទិេទព និងរបកសក
រជពីរបេទស ជវេនឆនំ៨០២ៃនរគិ សតសករជ។ ភនំេនះពីេដមមនេឈមះថ មហិរនទបព៌ត ជទីតំងដ៏ លបីលបញ
មួយរបស់េខតត

េសៀមរបមនទំងរបសទបុរណ

និងទឹកេរជះដ៏រសស់សអតែថមេទៀតផង។

េនបតសទឹង

េសៀមរបេលកំពូលភនំេនះ មនឆលក់ សិវលិងគ និងេយនី នងឧមចំ នួនមួយពន់ ែដលេគេហទី េនះថជតំបន់
លិងគមួយពន់។ េធវដំេណរបងហួស តំបន់លិងគមួយពន់បនតិចេគ នឹងបនដល់ទីអរមដឋនពុទធសសនមួយ កែនលង
េនេលកំពូលភនំេនះ

េដយមនរូប

សំណករពះពុ ទធរប
ូ ចូលបរ ិនិ ពវនមួយយ៉ ងធំែដលឆលក់ េឡងេនេលថមដុះ

កំពស់របមណ៧.៥ែម៉រត។ រពះអងគធំេនះឆលក់ េឡងេនកនុងសតវតសទី ១៦ ជទីសកករបូជ េហយរបជពលរដឋ
ែខមរែតងមនជំេនឿថមនបរមីសកតិសិទធ ខលំងពូែករបចំ េនភនំគូែលនេនះ។ េរកពីេនះេនមនតំបន់មួយេទៀត
ែដលេទសចរមិនែដលេភលចេឡយ គឺទឹកេរជះភនំគូែលន ែដលជ ទឹកធលក់ធមមជតិ សរមប់េទសចរងូតកំសនត បំ
បត់ ករេនឿយហត់ កុនងករេធវដំេណរជមួ យទឹករតជក់ រសឹប។ េនែកបរ ទឹកេរជះមនរបសទបុរណមួយបក់
ែបកអស់ សងសង់ពីថមបយេរកៀម មនេឈមះថរបសទេរកលរមស។
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5-ភូ
ភូមិវបបធម៌
ភូមិវបបធម៌ ែដលមនទី តំងេនកនុងរកុងេសៀមរបរតូវបនសងសង់េឡងេនពក់កណ
ដ លឆនំ២០០១
េហយេបកឱយមនករចូលទសសនេនៃថងទី២៤ ែខកញញ ឆនំ២០០៣។ ភូមិវបបធម៌ េរៀបចំេឡងេនេលៃផទដី រប
មណ ២១០០០០ែម៉រតកេរ មនភូមិចំនួន១២ ែដលបងហញនូវរបៃពណីទំេនៀមទមលប់ ខុសៗគនេទតមវបបធម៌ ៃន
ជនជតិ

ចំនួន១៩។

េនតមបណ
ដ ភូមិនីមួយៗអនកទសសនអចរ ីករយជមួយករសំែដងជលកខណៈវបបធម៌

េផសងៗដូចជ ករ រំរបំអបសរ ករសំែដងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ ករសំែដងរបំេផសងៗ កីឡរបដល់ កបច់
គុនបុរណែខមរ និង ករេលងែលបងរបជរបិយជេដម។ មិនែតប៉ុេណណះក៏មនករបងហញពីរេបៀប ឆលក់

រូបអំពី

េឈ ថម រកមួន េលហ ធតុ។ល។ រពមទំងមនសំណង់ របវតតិសរសតែដលឆលក់ ជនិមិតតរប
ូ ផងែដរ។

៦. កបលសពន
កបលសពនរតូវបនកសងេឡងេនកនុងយុគសម័ យ

ិ េនេលជរមលភគ និរតី ៃនភនំគូែលនចមងយរបម
អងគរឋត
ណ២៥គីឡូែម៉រតពីតំបន់ របសទអងគរ។េនទីេនះ មនឆលក់

ជ រូបសិវលិងគចំនួន១០០០េនបតសទឹង និងមនចមលក់ដ៏លអ
េផសងៗជេរចនេទៀត។

តំបន់េនះរតូវបនេគសគល់ថជតំ

បន់លិងគ។ ផទំងថមែដលដុះេនបតសទឹងរតូវ បនឆលក់ ជរង
ិ
មូលតំណងលិងគរពះឥសូរែដលជរបភពៃនជីវត។
លកខណៈ
ពិេសស៣យ៉ ង

ៃនចមលក់ ថមេនបតសទឹងេនះ

មនដូចជ

ចមលក់ លិងគជេរចនែដល តេរមៀបគនយ៉ ងលអេន ជប់ ៃផទថមទី២គឺជចមលក់ លិងគរពះឥសូរ និងេយនី រពះនងឧម
រ ីឯទី៣គឺជចមលក់ពិពណ៌ន អំពីដំេណរេរឿង របស់អទិ េទព និងសតវេផសងៗែដលជជំនិះរបស់រទង់។ ចមលក់
ភគេរចនេន តំបន់ កបលសពនគឺ ចប់េផដម កសងេឡងេនកនុងសតវតសទី១១ រជជកល រពះបទសូរយវរនទី
័ម ១

រហូតដល់រជជកល រពះបទឧទយទិតយវរនទី
័ ម ។ លិងគែដល ឆលក់េន បតសទឹងេលជរមលភនំគូែលនេនះ រតូវេគេជឿ
ថជវតថុ េធវឱយទឹកសទឹង កលយជទឹកពិសិដឋ ែដលហូរចូ លេទកនុងបរយណ៍ខងេក ត និងសរមប់ េរសចរសព
ផលដំណំរបស់ របជពលរដឋែខមររគប់ ជំនន់ េរកយមក។

៉
៧. របសទរកវន់
៉
របសទរកវន់

ិ េនខងេកតរបសទអងគរវតត
ឋត

ខងតបង
ូ របសទបនទយកតីកសងេឡងេដយរពះ

ិ ុកុនងរពហមញញសសន។ របសទេនះមន
បទហស៌វរនទី
័ ម ១េនឆនំ៩២១ៃនរគឹសតសករជ បូជថវយដល់រពះវសណ
របងគចំនួន៥

កសងេលេខឿនែតមួយ ែបរមុខេទទិសខងេកត ែដលរបងគទំង៥េនះសង់ពីឥដឋ មនែផតរេល

ិ ុ
ទវរចូលសង់ ពីថមភក់ ែដលេនេលែផតរៃនរបងគ២កនុងចំេណមរបងគទំង៥ មនឆលក់ ជចមលក់ពិពណ៌នពីរពះវសណ
និងរពះមេហសីរពះនងលកមសី។

របសទេនះេទះបី តូច

បនតិចក៏េដយក៏ប៉ុែនតមនលកខណៈលអឥតេខចះ។

េគ

សននិដឋនថរបសទេនះរបែហលកសងេឡងេដយមរនតីកត់កីត ជន់ខពស់មនក់េនសម័យេនះ។ កនុងចំេណម
របងគទំង៥របងគែដលេនកណ
ត លមនសភពលអជងេគ េដយរបងគេនះខូចខតែតេនកំពូលេលបនតិចប៉ុេណណះ
រ ីឯរបងគដៃទ៤េទៀតដច់ បត់កំពូលខងេលេធវឱយរបសទសង់ ពីឥដឋ ពណ៌ផកឈូកមួយេនះមនសរមស់កន់ ែត
រសស់សអតមួយែបបេផសងេទៀត។ េនចំ ពីខងេកតមនផលូវចូលរកលឥដឋេទកន់ េខឿនរបសទ ែដលមនករ
រចនយ៉ ងរបៃពេដយែបកជផលូវែខវងសំេដេទរកតួ ប៉មនីមួយៗៃនរបសទទំងរបំ។
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៨.របសទេរកលេគ
របសទែបបពុទធសសនមួយេទៀត
ជ័យវរនទី
័ម

៧

ែដលកសងេឡងេនចុងសតវត្ សទី១២

ិ េនពីខងេកតរបសទនគព័ នធេនះ
េហយឋត

គឺរបសទេរកលេគ។

េរកមរជរពះបទ
របសទេនះផងែដរ

មនចមងយ ២គីឡូែម៉ រត ពីរបសទតេសមខងសតំៃដចុះពីផូលវ ៩០០ែម៉រត។ លកខណពិេសសៃនរបសទ
បុរណមួយេនះ

គឺមនរបងគែតមួយ

េនេលទីលនរងកកបទ

និងមនបណណល័យមួយ

កសងេឡងពី

ថមបយេរកៀម និងថមភក់ ែបរមុខេទទិសខងតបង
ូ េនខងេលទីលនរងកកបទេនះ។កំែពងៃនរបសទសង
េឡងពីថមបយេរកៀមែដល

មនេគបុរៈេនទិសខងលិច

ពិពណ៌នអំពីរពះេពធិសតវ

អវេលេកសវរ

និងមន

ិ
គូទឹកព័ទធជុំវញ។

ឈរេនពីខងេលផកឈូក

ចមលក់េនឯរបសទ

និងពណ៌នអំពីដំេណរេរឿងរគឹ សន

េឡងេលភំន Govardhana េដ មបីសរមក។

ំ
៩.្រ;<ទ=>ង
ិ េនពីខងេជ ង
របសទឃលំងជរបសទ២ដច់េដយែឡកពីគនែដលមួយឋត

ិ េនពី
និងមួយេទៀតឋត

ិ េនពីខងេរកយរបសទសួររព័ត ភគខងេកតរពះបរមរជវង
ំ េដយ
ខងតបង
ូ ប៉ុែនតរបសទទំងពីរេនះឋត

ំ េទកន់ ទវរជ័យៃនរកុងអងគរធំ។ របសទេនះសងសង់ េឡងអំពីថមភក់ េដយរប
មនផលូវកត់ ពីរពះបរមរជវង

សទឃលំងែដលេនពីខង េជងេហថរបសទឃលំងេជ ង និងរបសទែដលេនពីខងតបង
ូ េហថរបសទឃលំ
ងតបង។
របសទទំងពី រេនះថវីតបិត ែតសងសង់េឡងេនមុនេរកយគនក៏េដយ ប៉ុែនតមនរូបរងេសទរដូចគនទំង
ូ
រសុងេទះបី របសទឃលំងខងតបង
ូ តូចជងបនតិចក៏េដយ។

របសទឃលំងខងេជងកសងេឡងេនសតវតសទី

១០េដយរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៥ និងរបសទឃលំងខងតបង
័ម
ូ កសងេឡងេនសតវតសទី១១េដយរពះបទសូរយវរន
ទី។

ិ កនុងរចនបថឃលំង
េរកពី របសទទំងពី រែដលឋត

េនមនរបសទេផសងេទៀតដូចជរបសទភិមនអ

កស និងរបសទតែកវក៏ឋិតកនុងរចនបថឃលំងផងែដរ។ ឃលំងមនន័យថជបនទប់សរមប់ ផុទកនូវសមភរេផសងៗ

ិ
ក៏ប៉ុែនតរបសទេនះមិនែមនជឃលំងផទុកដូចេឈមះេនះេទ ផទុយេទវញ
តមករសិកសរសវរជវរបស់អនករបវតតិ
សរសតបនបងហញថ

ទីេនះទំនងជកែនលងសរមប់ ទទួលេភញៀវរបស់រពះមហកសរត

ដូចជពួកអភិជន

ឬជន

បរេទសជេដម។ របសទឃលំងខងេជងកលេដ មេឡយកនុងរជរពះបទរេជរនទវរនទី
័ ម ២ សងសង់ េឡងពីេឈ

ិ មដងេដយរពះបទជ័យវរនទី
ប៉ុែនតរតូវរុះេរ ជួសជុ លពីថមភក់វញ
័ ម ៥មុនករសងសង់ របសទឃលំង ខងតបង។
ូ

១០.. របសទេចសយេទវត
១០
ិ
េនះឋត

ិ េនកនុងតំបន់របសទអងគរ ៃនរបេទសកមពុជ។ របសទ
េចសយេទវត គឺជរបសទបុរណមួយ ឋត
េនភគខងេកត

រកុងអងគរធំ

េដយឆលងកត់ តមទវរជ័យ

របែហលជង៥០០ែម៉រត

ទល់មុខ

របសទធមមននទ កសងេឡង តមរចនបថអងគរវតត សរមប់ ឧទទិសថវយចំេពះ រពហមញញ សសន េនេដម
សតវតសទី១២ េដយរពះបទសូរយវរនទី
័ ម ។ របសទេនះមនរូបរង របហក់របែហល នឹងរបសទធមមននទែដរ
ិ
ប៉ុែនតរបសទេនះ មនករខូចខតេរចនជង។ េនកនុងឆនំ២០០៥ របសទេនះ រតូវបនេធវករជួ សជុលេឡងវញ
េទេលែផនកខលះៗ េដយរកុមហ៊ុនរបស់ចិន។

១១.
១១.របសទតែកវ
ិ េនខងេកតរបសទេច
ិ កនុងរចនបថឃលំងមួយេទៀត គឺរបសទតែកវ ែដលឋត
របសទបុ រណឋត
សយេទវត និងរបសទធមមននទតមទវរជ័យឆលងកត់ សឹង
ទ េសៀមរប តមសពនមួយែដលអនករសុកេហថសពន
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តែកវ។ របសទេនះកសងេឡងេនកនុ ងសតវតសទី១០រជជកលរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៥ ជរជធនីថីម របស់សម័យ
អងគរ គឺរជធនី ជេយរនទគរ ី ែដលមនភនំេហមគិរ ី ឬភនំរពះសុេមរុតមករេហកនុងរពហមណ៍សសន ឬភនំេហមពនត
តមករេហរបស់ពុទធសសនេនចំកណ
ដ ល គឺរបសទតែកវេនះឯង។ របសទេនះឧទទិសថវយចំេពះរពះ
ឥសូរ ប៉ុែនតេនសម័យកលរបស់រពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៥ របសទេនះកសងមិនទន់រួចរល់េនេឡយេទ លុះេន
សតវតសទី១២េទបមនករសងសង់ បេងហយេដយរពះបទសូរយវរនទី
័ម

។

របសទែបរមុខេទរកទិសខងេកត

មន៣ជន់កមពស់ ២២ែម៉ រតមនរបងគរបំេនជន់ខពស់ខងេលេគបងអស់ៃនរបសទ។ ែថវសថិតេនជន់ ទី២ និង
មនដំបូលេធវពីឥដឋ ែតឥឡវូខូចខតអស់េហយមនអគររងចតុេកណែវង២ និងបណណល័យេនទិសខងេកត
។

ជន់ខងេលៃនរបសទមនរងកេរ ៉ និងមនជេណដ រេឡងរគប់ ទិស

ប៉ុែនតជេណដ រមនសភពសិកេរចរ ិល

ពិបកេឡងអចបងកេរគះថនក់បនរបសិនេប ខវះកររបុងរបយ័តន។ របសទេនះពុំសូវមនចមលក់លមអដូចេនរប
សទដៃទេទៀតេនះេទ ែដលេនះបេងកតជភពេងឿងឆងល់ដល់អនកសិកសរសវរជវទំងឡយ។ មនករសននិដឋន
ថថមេនរបសទេនះ មនសភពរ ឹងពិបកកនុងករឆលក់ ជរូបេផសង។ ប៉ុែនតមនករសននិដឋនេផសងេទៀតថ ករ
ែដលពុំមនចមលក់ េនេលរបសទេនះ

គឺជេចតនរបស់អនកសងសង់ ផទល់ែតមដង។

ប៉ុែនតពុំមនេហតុផល

បញ
ជ ក់េនេឡយេទ រគន់ ែតមនករេលកអំណះអំណងថជធមមត សថបតយករមុននឹងេធវករសងសង់ អីវមួយ
គឺេគបនគិតទុកមុនជេរសចេហយថរតូវេរ សយកសមភរ វតថុធតុអីវខលះ។ របសិនេប សមភរ ឬវតថុធតុេនះ បនេធវ
ឱយប៉ះពល់រង
ំ សទះែដលជបចច័យអរកក់ ដល់ករសងសង់េនះ េនះសមភរ និងវតថុធតុេដមរបកដជពុំរតូវបន
េធវករេរជសេរ សេនះេឡយ។
អំណះអំណងទំងេនះរគន់ែតជករយល់េឃញរបស់អនករសវរជវប៉ុេណណះ ប៉ុែនតសរមប់ េហតុផលពិត
របកដយ៉ ងដូចេមដចេនះ ពុំមនករបករសយឱយបនចបស់លស់េនេឡយេទ។

១២.. របសទតៃន
១២
របសទតៃនសងេឡងេនចុងសតវតសទី១២
េដយរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ សរមប់ បូជថវយចំេពះរពះ
ិ េនែកបររជុង
ពុទធសសនមហយន។ របសទេនះឋត
ពយពយៃនបរយណ៍ខងេក ត។ តៃនជេឈមះៃនរប
សទែដលយកតមេឈមះតមនក់ ជអនកយមែថរកស រប
ិ តំ
សទេឈមះ ៃន តមករេរៀបរប់ពីអនករសុកេនជុំវញ
ិ េនកនុងៃរពសងត់
បន់របសទេនះ ។ របសទេនះឋត
ចូលតមរចកផលូវលំតូចមួយ ខងេកតរបសទតែកវ

េឆពះេទទិសខងេជងរបែហល៨០០ែម៉រត។ ចមលក់ រប
ូ
 ែដលរចនបថៃនរបសទរតូវបនយកលំនំតម
អបសរដ៏រសស់សអត និងចមលក់េនេលែផតរមនភពរស់រេវក
ី
របសទអងគរធំ ែដលជសនៃដរបស់រពះមហវរកសរត
េឆនមៃនសម័យអងគរ រពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ដូចគន ។ េគអចេធវ
ដំេណរេទកន់ ទីេនះេដយរគន់ ចំណយេពលេវលរបមណរតឹមែត ២០នទី ប៉ុេណណះពី រកុងេសៀមរប ។
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១៣.
១៣. របសទតេសម
របសទតេសមរតូវបនកសងេឡងេនកនុងរជជ

ិ
កលរបស់រពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ េនចុងសតវតសទី១២ ឋត

េនខងេកតរបសទនគព័ នធ។ របសទេនះមនទំហំតូច
និងជរបសទែបបពុទធសសន ែដលរពះអងគរទង់បន
កសងេឡងេដមបីឧទទិសថវយដល់រពះបិតរបស់ រទង់។
ិ ៣ជន់ មនរបងគែតមួយ
របសទេនះមនកំែពងព័ទធជុំវញ
មនេគបុរៈេនតមទិសនីមួយៗែដលេនកំពូលៃនេគបុរៈ
ជរូបរពះរពហមមុខ។ េនេលេគបុរៈខងេកតៃនរបសទ
តេសមមនេដមេឈ មួយេដមធំដុះពីេលែដលបេងកតបន
ជទសសនី យភពែបលកគួរឱយចប់អរមមណ៍ក៏ប៉ុែនតេបសញជឹងគិតបនតិចេគនឹងបនេឃញនូវភពេសកេសែដលរប

ិ៍ ត កដូនតែបរជរតូវទទួលរងនូវមហទមងន់ដ៏ធងន់អសចរយបំផិលចបំផលញបនតិចមដង
សទបុរណមួយេនះ ជេករមត៌
ឈនេទរកករអនតរយ ។

១៤.. របសទធមមននទ
១៤
របសទធមមននទជរបសទែបបហិណូឌ ចប់ េផដមកសង
េឡងេនចុងសតវតសទី ១១

និងរួចរល់េនេដមសតវតសទី១២ កនុងរជជ

កលរពះបទសូរយវរនទី
័ ម ២ (១១១៣-១១៥០)។

ិ
របសទេនះឋត

េនខងេក ត ទវរជ័ យៃនទីរកុងអងគរធំ របែហល៥០០ែម៉ រត ែកបរគននឹង
របសទ េចសយេទវត។ របសទេនះមនរង ចតុេកណ មន
របងគែបរមុខេទទិសខងេក ត មនគូទឹក និងកំែពង ែដលមនេគ
បុរៈពីរេនខងេកត និងខងលិច រពមទំងមនបណណល័យមួយេនចំទិស អេគនយ៍ផងែដរ។

១៥.. របសទនគព័នធ
១៥
ិ របសទេនះ។ តមអនកសិកសរបវតតិ
របសទេនះយកេឈមះតមរូបសតវនគែដលេនពត់េពនព័ទធជុំវញ
ិ
សរសតបនគិ តថរបសទនគព័នធតំណងឱយរសះអណវេទព ែដលជរសះទឹកមួយខពស់ជងេគេលែផនដី ឋត
េនេលកំពូលភនំ

ហិមល័យ

ឬេគសគល់ថជភនំេហមពនតែដលមនទឹកសរមប់ ពយបលជំងឺ។

ទីេនះក៏ជ

មនទីរេពទយមួយផងែដរែដលរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧បនកសងេឡង េហយទឹករសះេនះរតូវបនេគយកមកសរមប់
ិ របសទនគព័នធ េនះមនរសះ៤ទទួលទឹកពីរសះធំេនខងេលរសះទំង៤
ពយបលជំងឺ។ មយ៉ ងេទៀតេនជុំ វញ
េនះតំណងឱយទេនលទំង៤េនេលែផនដី ែដលទទួលទឹកបនតពី រសះអណវេទព។ តមទសសនៈ ខលះេទៀតបន
ិ របស់ជិវត
ិ និងរូបរងកយមនុសស។េហតុ
េលកេឡងថរសះទំង៤ េនះតំណងឱយទឹកដី េភលងខយល់ជធតុៃនជីវត
េនះរបសិនមន របជជនណមនក់ មនជំងឺេគរតូវចុះេទងូតទឹកេនកែនលងេនះេដមបីបនសះ េសបយពីជំងឺរបស់
ខលួន។ េនតមរសះនីមួយៗ មនរូបសំណកេផសងៗ គនគឺេនពីខងេជ ងជរូបកបលដំរ ីេនខងេកតជរូបកបល
ិ េលកូនេកះមួយ
មនុសសេនខងតបង
ូ មនរូបកបលេតេនខងលិចមនរូបកបលេសះ។ របសទនគព័នធ ឋត
ិ
កណ
ដ លរសះអណវេទព មនរបងគមួយមននគរជមួយគូ ព័ទធជុំវញ។េន
ពីមុខនគរជមនសតវេសះ ែដលជ

ិ៍
រូបតំណងរបស់ រពះេពធសត់
េលេកសវរៈេដមបី សេរងគះពួកអនកជិះសំេពែដលលិចេទកនុងសមុ រទេដយសរ
ិ
សនៃដរបស់យកខិនី។ ពួកពណិជជកររងេរគះទំងេនះ បននំគនេតងកនទុយេសះេដមបីេឡងមកដល់េគកវញ។

េសះេនះគឺេឈមះបឡហ

ដូចគនេទនឹងរូបចមលក់ េសះកបលរបំេនទីលនជល់ដំរ ី

ែដលជសនៃដរបស់

រពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ផងែដរ។ របសទនគព័នធមនទវរបេញ
ឆ ត៣ ែដលេនខងេលែផដរៃនរបសទ មនចមលក់
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ពិពណ៌ន

ិ របស់រពះសមមសមពុទធេគតតម។
ពី ដំេណរជីវត

េនខងេជងជចមលក់ អំពីករេចញដំ េណររបស់

ែផដរខងេកតជរូបរពះពុទធរទង់េករពះេកសសងផនួស

រពះសទធតតនិងេនខងលិចជរូបរបស់រពះពុទធរទង់

សមធិ

េដយមនសតវនគេនចំករពរ។

១៦.. របសទបកសីចំរកុង
១៦
របសទេនះ ជរបសទែបបហិណូឌ ឧទទិសថវយ ចំ
េពះរពះសិវ េដយមន តមកល់រប
ូ រពះអងគ េធវអំពីមសផង
និងកសងេឡងេដមបីឧទទិសថវយ ចំេពះរពះបិត រពះនមយ
េសវរន
័ ម េដយរពះបទហស៌វរន
័ ម (៩១០-៩៤៤) និងបញចប់ រច
ួ
រល់េនកនុងរជរពះបទ

រេជរនទវរនទី
័ម ២

(៩៤៤-៩៦៨)។

ិ េនចំពីខងេឆវងៃដៃនផលូវពីអងគរវតត
របសទបកសីចំរកុងឋត

េទកន់ េខលងទវរខងតបង
ូ

ៃនរកុងអងគរធំ

ចមងយរបមណ

១៥០ែម៉រត ពីខងេជងភនំបែខង ។ របសទេនះ ជសថបតយកមមដំបូងបំផុត ែដលសងសង់ េឡងជរងពីរ៉មីដ
កមពស់ ២៧ែម៉រត េដយឥដឋថមបយេរកៀម និងថមភក់ែដលេនជប់លអ រហូតមកដល់សពវៃថងេនះ។ មនទវរបេញ
ឆ ត
ចំនួន៣ េនតមទិសទំង៣ ផទុយពីរចកទវរែដលែបរេទទិសខង េកត។េនេលែផតរទវរទិសខងេកតមនឆលក់ជ
រូបរពះឥនធគង់េលសតវដំរ ីកបល៣ ជជំនិះផទល់របស់រទង់ េនសអតលអ េដយែផតរេនេលទវរបេញ
ឆ តនីមួយៗមន
ករខូចខតេរចន។

េនទវរចូលផងែដរមនសិលចរ ិកមួយផទំងេរៀបរប់ ពីេទវកថែបបរពហមណ៍

និងរបប់ ពី

ិ
កលបរ ិេចឆទៃនករសងសង់ របសទ។ សិលចរ ឹកក៏បនបងហញផងែដរពីវសលភព
ទឹកដីែខមរនសម័យេនះ
ែដល ជកិចចរបឹងែរបងរបស់រពះរជ រពមទំងបងហញពីបរមី និងភពៃវឆលតរបស់រទង់ ។ េលសពីេនះេទេទៀតក៏
ិ បនតិចផងែដរពីរបវតតិៃនករចងែខសេលហិតគន រវងរសឡយេសមវងស និងសូរយវងសនសម័យ
មនរ ំលឹកេឡងវញ
េចនឡនមកេមល៉ះ។ របសទមនរងសជី៤រជុងមន៤ថនក់ េដយថនក់ ទំង៣ េនខងេរកមគមនករតុបែតងអវី
េនះេទ។

១៧.. របសទបនទយកតី
១៧
ិ េនរជុងអេគនយ៍ៃនរបសទតរពហម និងចំពីខងេក ត
ឋត
រជធនី អងគរធំ របសទបនទយកតី ឬេហថបវ ៌តថគត ក៏ជសមិទិធ
ផល មួយេទៀតរបស់រពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ េនចុងសតវតសទី១២
និងេដមសតវតសទី១។ របសទេនះមនរូបរងរបហក់របែហល
េទនឹងរបសទតរពហម របសទរពះខ័ន និងរបសទ បយ័ន
ែដររគន់ ែតមនលកខណតូចជង និងពុំសូវមនភពសមុរគសមញ
ដូចរបសទទំងេនះ។ មនេគបុរចំនួន៤ែដលេនកំពូលៃនេគបុរនីមួយៗមនរូបរពះរពហមមុខ៤ ជលកខណ
ិ
សមគល់ៃនរបសទែដលសងេឡងេដយរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ និងជតំណងឱយរពហមវហរធម៌
ទំងបួន។ េចញ
ផុតពីេគបុរទវរខងេរកយៃនរបសទបនទយកតី េទសភពដ៏រសស់របណីត និងេនចំេពះមុខ េនះគឺរសះរសង់
ិ
ែដលមនទឹកថលេឆវងេរកមមលប់េឈ ធំៗព័ទធជុំវញេធវ
ឱយអនកែដលបនេទដល់របសទបនទយកតីេហយពុំែដលេភលច
ិ តមកររសវរជវេនឆនំ២០០១េដយរកុមអនក
េឈៀងេទកមសនតេនះេឡយ ។ ងកមករបសទបនទយកតីវញ
ិ
រសវរជវៃនសកលវទយល័
យសូហីវយ៉របេទសជប៉ុនបងហញថ របសទបនទយកតីេនះសងសង់ េនពីេលរគឹះៃន
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របសទចស់ែដលមនអយុកលយូរមកេហយ េពលគឺមុនសតវតសទី១។ េហយកររកេឃញេនះបងហញេទៀត
ថតំបន់របសទបនទយកតីមនជប់ទក់ ទងេទនឹងភូមិកុដិ តំងពី រជជកលជ័យវរនទី
័ ម ២មកេមល៉ះ។ រហូតមកទល់
េពលេនះពុំទន់មនពត៌មនណបងហញថរបសទបនទយកតីេនះរតូវ បនរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ កសងេឡងកនុង
េគលបំណងអវីេនេឡយេទ។

១៨.. របសទបនទយសំែរ ៉
១៨
របសទបនទយសំែរ ៉ រតូវបនកសងេឡងេដយរពះមហវរីសថបនិករបសទ អងគរវតត គឺរពះបទសូរយ
ិ ុ តមរចនបថអងគរវតត។ េមលពីខងេរក របសទ
វរនទី
័ ម ២ េនេដមសតវតសទី១២ សរមប់ បូជថវយដល់រពះវសណ
េនះពុំមនអវី
េនតមរជុង

អសចរយេនះេឡយ
ៃនែថវនីមួយៗ

ប៉ុែនតេនេពលចូលេទដល់ខងកនុង
មនលនដូចេនរបសទអងគរវតត

របសទេគនឹងបនេឃញមនែថវែដល

ដូេចនះែដរ។

ិ េនចមងយ
របសទេនះឋត

ិ សងេឡងពីថម
របមណ ៤០០ែម៉រត ខងេកតបរយណ៍ខងេកត មនរងេសទរកេរ និង មនកំែពងព័ទធជុំវញ
បយេរកៀម របកបេដយេគបុរចំនួន៤ េនតមទិសនីមួយ។ េនធលកណ
ត លៃនរបសទ មនតួរបងគធំមន
សលប៤

ែដលមនបណណល័យ

េនតមរជុងនីមួយ។

មនផលូវចូលេទកន់ របសទរបែវង២០០ែម៉រតភគ

ខងេកតែដលរកលេដយថមបយ េរកៀម មននគជបងកន់ៃដ តមគំរូេនរបសទអងគរវតត។

១៩.
១៩. របសទបគង

ិ េនកណ
របសទបគងឋត
ដ លទីរកុងបុរណហរ ិហរ
ល័យ ែដលជករកសងសរមប់ ឧទទិសថវយ ចំេពះរពះអទិេទព
កនុងរពហមណ៍សសន

គឺរពះសិវ

ែដលជទី សកករៈបូ ជបំផុត

របស់រពះមហកសរត និងរបជនុររសតែខមរេនចុងសតវតសទី៩ ឆនំ
៨៨១

រជជកលរពះបទឥរនទវរនទី
័ម ។

របសទេនះជរបេភទរប

សទភនំទីមួយ តំណងឱយភនំរពះសុេមរុ េនសម័យអងគរមនរូបរង
ចបស់លស់ ែដលកសងេឡងពីថមភក់កមពស់៥ជន់ េនេលេខឿន
៣ជន់ សរមប់ តមកល់លិងគរពះឥសូរេឈមះ រសីឥេរនទសរវ ៈ ែដលជន់ ទំង៤តំណងឱយឋនសួគ៌របស់នគ រគុឌ
រកស និងយកស រ ីឯជន់ទី៥គឺជទីតំងែដលរពះអទិេទពគង់េន។ របសទមនកំែពង២ជន់ កំែពងខងេរក
ិ
មនទំហំ៩០០ែម៉ត×៧០០ែម៉ត មនគូទឹកព័ទធជុំវញ
និងមនផលូវចូល៤ទិស កំែពងខងកនុងមនទំហំតូចរតឹមែត

ិ េនសងខង រសបនឹងជញ
១៦០ែម៉ត×១២០ែម៉ត មនេគបុរៈេធវពីថមភក់ និងថមបយេរកៀម។ ែថវឋត
ជ ំងខងេកត

េហយមនរបសទ២េទៀតមនទវរចូល៤ េហយមនសិលចរ ឹកេនតួប៉មរបសទខងេជង។ េនខងមុ ខមន
បណណល័យ២ េធវពីថមភក់ែបរមុខេទរកផលូវចូលរបសទ។ េនខងេលកំពូលខពស់ជងេគមនតួប៉មរបសទមួយ
ែដលចត់ទុកជរបងគកណ
ដ ល មនជេណដ រេឡងទំង៤ទិស េហយអចេម លេឃញពី រគប់ជន់ ទំងអស់។

២០.
២០. របសទបពួន
របសទបពួនជសនៃដ របស់រពះបទឧទយទិតយវរនទី
័ ម ២ េនពក់កណ
ត លសតវតសទី១១ កំឡុងឆនំ

ិ េនខងលិចផលូវដី ឆនំងែកបររបសទបយ័ន និង
១០៦០ ជរបសទភនំតំណងឱយភនំរពះសុេមរុមនរគឹះ៣ជន់ ឋត
មនកមពស់ខពស់ជងរបសទបយ័ន ។ របសទេនះមន៣ថនក់ កសងេឡងតមរចនបថបពួន សរមប់
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ឧទទិសថវយដល់រពះសិវៃនលទធិរពហមណ៍សសន ។ េលកជីតកវន់ បនកត់រតថកំពូលរបសទបពួនេនះ
ិ េនភគខងតបង
ំ របសទេនះ
េរសបេដយសំរ ិទធភឺលឆិអនេឆអសអតខលំងណស់ ។ ឋត
ូ ែកបរកំែពងរពះបរមរជវង
មនផលូវចូលជសពនរបែវងជង២០០ែម៉ រត េនទិសខងេក តរទេដយសសរថមមូល៣ជួរ ។ របសទបពួនជរជ
ធនី របស់រពះបទឧទយទិតយវរនទី
័ម ២

គឺជផចិតកណ
ត លៃនទីរកុងអងគរទី២

ិ របសទមន
កំែពងព័ទធជុំវញ

បេណ
ត យរបែវង ៤២៥ែម៉ រត និងទទឹងរបែវង១២៥ ែម៉រត។ ចមលក់ េនរបសទេនះមនលកខណខុសែបលកពីេគ
េរពះឆលក់ េនេលដុំថមតូចៗរសេដៀងនឹងឥដឋ ។ េនកំឡុងសតវតសទី១៥ របសទហិណូឌ ែដលមនកមពស់៥០ែម៉រត

ិ
េនះ រតូវបនបតូរេទជរបសទែបបពុទធសសនវញ
េដយមនករកសងរូបបដិម ផទំុេនភគខងលិចៃនរប
សទ ែដលមនកមពស់៩ែម៉រត និងរបែវង៧០ែម៉ រត។ េហយរបែហលេដយសរករកសងរូបបដិមេនះេហយ
េទបបណ
ត លឱយកំពូលខងេលៃនរបសទមនករខូចខត ។ ប៉ុែនត មនករសននិដឋនេទៀតថករខូចខតៃន
កំពូលរបសទមិនែមនេដយសរេហតុផលេនះេឡយ អចមនករខូចខត តំងពី មុនេពលមនករកសងពុទធ
រូបមកេមល៉ះ

មយ៉ ងេទៀតែផអកតមរបវតតិៃនទីតំងេនះ

ដីខងេរកមរបសទជដី ចក់

បំេពញេដយខសច់េទប

បណ
ត លឱយមិនអចរទនូវភពធំសេមបមៃនរបសទេនះបន េហយបណ
ត លឱយមនករបក់រសុតខលះៗ ឬេរចន។
េនមុនសតវតសទី២០មួយភគធំៃនរបសទេនះរតូវខូចខតេទេហយ រហូតមកដល់ឆនំ១៩៦០េទបមនគេរមង
ិ នូវរបសទេនះ ប៉ុែនតរតូវអក់ខនេដយសរវតតមនៃនរបបែខមររកហម េហយថមរបសទែដល
ជួសជុលេឡងវញ
មនករដក់ ចំណំ សរមប់ េទបំេពញចេនលះេនះរតូវបនបត់បង់ ។ រហូតមកដល់ឆនំ១៩៩៥ ករជួ សជុ ល
ិ
ិ បរំង េហយបនតរហូតមកដល់ឆនំ២០០ ។ េនឆនំ
េឡងវញ
រតូវបនដំេណរករ េរកមករជួ យពីពួកបុរណវទូ
ិ
២០០៦ របសទ បពួនរតូវបនអនុញញតឱយមនករចូលទសសនេឡងវញ
េទះបី គេរមងៃនករសងសង់ មិន
ទន់ រច
ួ រល់ក៏េដយចុះ។

២១.. របសទបឹងមល
២១
របសទបឹ ងមលគឺជ
រពះបទសូរយវរនទី
័ម ២

របសទមួយេទៀតែដលជសនៃដរបស់

ែដលកសងេឡងតម

រចនបថអងគរវតតសរមប់

ិ េនភគខង
ឧទទិសថវយដល់រពហមញញសសន េនេដមសតវតសទី១២ ឋត
េកតរកុមរបសទ

េនតំបន់អងគរចមងយរបមណ៤០គីឡូែម៉ រត

ចមងយ៧០គីឡូែម៉ រតពីទី រកុងេសៀមរប។ របសទេនះមន
រសេដៀងេទនឹងរបសទអងគរវតត

និងមន
លកខណៈ

ែដលមនគូទឹកដ៏ធំមួយរបែវង១២០០

ែម៉រត×៩០០ែម៉រត។ របសទេនះមនករ ខូចខតេរចន េដយៃរពេឈ រកស់ៗ ដុះេរជៀតែញកថមរបសទ និង
ិ កនុងចំេណមរបសទធំៗ
កំែពងរបសទ េធវឱយថមធលក់ រប៉ ត់រប៉ យពស េពញដី។ បឹងមលជរបសទមួយឋត
េនកនុងសម័ យចរកភពអងគរកសងេឡងពីថមភក់ ហ៊ុមព័ទធេដយគូទឹកែបរមុខេទទិសខងេកត និងមនរចកចូល
សំខន់ ។ មនបណណល័យេនខងសដំៃដៃនផលូវចូលទិសខងេកត េដយមនបងកន់ ៃដេនអមរចកចូ លេទកន់
របសទជរូបពស់នគរជកបល។ ចមលក់ េនឯរបសទ បឹងមល ពិពណ៌នពីសសនរពហម ដូចជេរឿងកូរ
សមុរទទឹកេដះជេដម។

២២.. របសទែរបរូប
២២
របសទែរបរូបជសថបតយកមមរបស់រពះបទរេជរនទវរនេនកន
័ម
ុងសតវតសទី១០ឆនំ៩៦១សរមប់ បូជថវយ
ដល់រពះឥសូរកនុងរពហមញញសសន។ របសទតំបន់អងគរមួយេនះជរបេភទរបសទភនំ កសងេឡង ពីថមបយ
ិ េនចមងយ របមណ២ គីឡូែម៉ត ទិសឥសន ៃនរសះរសង់ និង ចមងយ របំ
េរកៀម និងឥដឋ ។ របសទែរបរូបឋត
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រយែម៉តខងតបង
ូ បរយណ៍ខងេកត។ របសទ ែរបរូបមនពណ៌យ៉ ងរសស់សអតេនេពល ែដលមនពនលឺៃថង
ចំងមក ជពិេសសេពលរពឹ កនិង េពលៃថងរេសៀលបនេធវឱយ
ថម របសទេនះេឡងជពណ៌រកហម។ របសទេនះមនរង
ិ េដយកំែពង២ជន់ មនផលូវចូលេន
៤រជុងេសមគន ព័ទធ ជុំវញ
ភគខងេកតកសងេឡងពីឥដឋ

ប៉ុែនតបចចុបបននេនះមនករ

កសងផលូវថមីកត់ ផូលវែដលមនរសប់។ េនតមរចកចូលភគ
ខងេកតផង ែដរមនតួ ប៉ម៣តេរមៀបគនពីេជងេទតបង
ូ ែដល
តួប៉ម មួយកនុងចំេណមតួប៉មទំងេនះ មនសភពហក់ដូច
ិ េនជំនន់
ជពុំទន់បនសងសង់ រច
ួ
ឬមនកររុះេរ េឡងវញ
េរកយៗមក ។

មនបណណល័យេនអមសងខងរចកចូល

េហយមនជេណដ រេឡងេទកន់ តួប៉មកណ
ដ លរបសទែដល
មនេតថមអងគុយយមសងខង ។ េនែផនកខងេលមនតួប៉ម
ចំនួនរបំ ែដលមន ៤េនរជុងនីមួយៗ និងមួយេទៀត េន
ែផនកកណ
ដ ល

។

មនរូបេទវឈរចំយមេនតមរចកទវរ

បេញ
ឆ តទំង៣ៃនតួ ប៉មកណ
ដ លេហយមនឆលក់ជរូបរពះឥនទរទង់ គង់េនេលជំនិះរបស់រទង់គឺសតវ ដំរ ីកបល។

២៣.. របសទរពះខ័ន
២៣

របសទរពះខ័នកសងេឡងេនកនុងសតវតស
័ ម ៧ េដមបីឧទទិ
ទី១២ ឆនំ១១៩១ េដយរពះបទជ័យវរនទី
សថវយដល់រពះបិតរបស់

រទង់

េដយមនរូបសំ

ណករពះេពធិ សតវេលេកសវរ េឈមះជ័ យ
ជតំណង

។

វេរប៌ សូរ

រូបសំណករពះេពធិសតវេលេកសវរៈ

កនុង រពះពុទធសសនមហយនេនះ រតូវបនរបជពល
រដឋែខមរសម័យ

េនះេគរពបូជយ៉ ងខលំង។ របសទ

ិ េលៃផទដីរបមណជង៥៦ហិចត េហយេប
រពះខ័នឋត
តមសិលចរ ឹក បងហញថ រតូវបនកសងេឡងេន
សមរភូមិ ចុងេរកយ ែដលរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ (រទង់ មនមរណនមថមហបរមេសគត) ផដួលរ ំលំពួកចម

ិ េន២គីឡូែម៉ រត ខងឥសន
េដយមនេឈមះថជ នគរជ័យ (ឯកសរខលះថេឈមះជ័ យរសី)។ របសទេនះឋត

ិ េដយៃរព គឺជកែនលងែដល
ៃនទីរកុងអងគរធំ មនកំែពង៤ជន់ ែដលេនកំែពងខងេរកបចចុបបននេនះ ព័ទធជុំវញ

រពះសងឃ និងសិសសសនក់ េនរបសទេនះ។ េនកំែពងជន់ទី២ ជកែនលងេគរពសសន។ របសទកណ
ដ លជ
កែនលងរពះពុទធសសន

ភគខងេជង

រពះឥសូរេនែផនកខងេជង

និងខងលិច

ិ ុ
គឺសរមប់ ឧទទិសដល់រពហមញញសសនគឺរពះវសណ

និងេនែផនកខងតបង
ូ ជកែនលងសរមប់ បូជចំេពះបុពវករ ីជន។
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របសទេនះមនវលមួយេហថវលរជ

ឬរពះរជដក។

វលេនះមនបេណ
ត យ១៥០ែម៉ត

និងទទឹង

១២០០ែម៉ត េនចមងយរបែហល៧០០ែម៉ត ខងេជងរបសទ េនតមផលូវេទរសុកអងគរធំ ែដលមនរបសទ
សង់ ពីថមបយេរកៀមមនេឈមះថរបសទផទុ រ។

២៤.
២៤. របសទរពះេគ
កសងេឡងេនកនុងទឹកដីៃនរកុងរលួស ឬហរ ិ
ហរល័យ ខងេជងរបសទបគង របសទរពះេគ
ជសនៃដមួយេទៀតរបស់រពះបទឥរនទវរនទី
័ម ១

េនឆនំ

៨៧៩ មុនរបសទបគង ២ឆនំ េដមបីថវយដល់រពះ
សិវៈ និង រ ំលឹកគុណដល់បុពវបុរសរបស់រទង់។ រប
សទេនះសងសង់ពីឥដឋ

ែបរមុខេទទិសខងេកត

ិ េនភគអេគនយ៍ ១៥គីឡូែម៉ រត ពីតំបន់របសទ
ឋត
អងគរ។

របសទេនះមនកំែពង៣ជន់

ែដលមន

េគបុ រៈ កំែពងខងេរកមនទំហំ៥០០ែម៉រត×៤០០ែម៉រត និងមនេគបុ រៈ េនខងលិច និងខងេកត។ េនែផនក
កណ
ដ លខងេកតមនរូបេគនិនទ៣ ែបរេទរករបសទ ែតសល់ែតបំែណកខលះៗប៉ុេណណះ។ មនតួប៉មរបសទ
ទំងអស់៦ សង់ េលេខឿនែតមួយ ែចកជពីរជួរ េដយជួរមុខមនរបសទចំនួន៣ និងជួរេរកយមនរបសទ
ចំនួន៣ ដូចគន។ របសទទំង៦ េនះគឺរពះបទឥរនទវរនរទង់
័ម
សងេឡង េដមបីឧទទិសថវយដល់រពះឥសូរផង និង
ដល់បុពវករ ីរបស់រទង់ ផងដូចជ របងគមួយេឈមះរសីប

ី សវរៈ សរមប់ ថវយដល់រពះបិតរបស់រទង់។
ឬថិវេរទទ

របងគរសីប ឬេរទទេទវ ី សរមប់ថវយដល់រពះមតរបស់រទង់។ របងគរសីបរេមសវរៈ សរមប់ ថវយដល់រពះបិតុល
របស់រទង់ គឺរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ២ កសរតដំបូងៃនសម័ យអងគរ។ របងគរសីធរណិរនទេទវ ី សរមប់ ថវយដល់រពះ
មេហសីរបស់ជ័យវរនទី
័ ម ២។ របងគរសីរេុ រទសវរៈ សរមប់ ថវយដល់ជីតខងរពះមត។ េហយរបងគចុងេរកយ
មិនសគល់េឈមះ សរមប់ ថវយដល់ជីដូនខង រពះមត។ សូមបញ
ជ ក់ ថ េយងរគន់ែតសគល់េឈមះរបងគដូច
បនេរៀបរប់ ប៉ុេណណះ

ប៉ុែនតចំេពះេឈមះទំងេនះរតូវនឹងរបងគណមួយឱយពិតរបកដេនះ ពុំទន់ មនឯកសរ

ណមួយកត់រតេនេឡយេទ។ េហយេឈមះេនះ ដករសង់ េចញពីេសៀវេភរបវតតិសរសតែខមររបស់េលករតឹ ង។
េហយមយ៉ ងេទៀតេគនិ នទ គឺជជំនិះរបស់រទង់រពះឥសូរ ែដលែតងែតេទណមកណជមួយរទង់ ជប់ រហូត ដូច
េនះរបសទេនះក៏ជតងវយចំេពះរពះសូរ ផងែដរ ដូចែដលមនរូបសំណកេគនិនទ ទំង៣ ែបរមុខេទរប
សទជសកខីភពរសប់។
បចចុបបននេនះេនខងមុខរបសទមនឆលក់ ជរូបតូចៗ

តំណងឱយរបសទមួយចំនួនេនកនុងេខតតេសៀម

ិ របសទ
របដូចជរបសទបគង របសទអងគរវតត របសទភនំបែខង របសទបនទយរសីជេដម។ េនជុំវញ
មនមលប់េឈ ធំៗែដលមេនរមយៃរកែលងដល់អនកេទសចរទំងអស់។

២៥.
២៥. របសទរពះបលិៃឡ
របសទរពះបលិៃឡ

ិ េនខងេជងរបសទភិមនអកស
មនទីតំងឋត

ចមងយរបមណ៤០០ែម៉ត

និងេនខងេរកយរបសទេទពរបណម។របសទេនះ កសងេឡងសតវតសទី ១២ ជសនៃដរបស់រពះបិតរពះ
បទជ័យវរនទី
័ ម ៧ គឺរពះបទធរណិរនទវរន
័ ម ក៏ប៉ុែនតឯកសខលះថរបសទេនះ កសងេឡងេនសតវតស ទី១៣ ឬ។
រពះបលិៃឡជរបសទែបបរពះពុទធសសន

េដយមនទវរេបកចំនួន៤

និង

ចមលក់ េនេលែផតរទវរខង

េកត ជរូបរពះពុទធចូលនិពវនខងតបង
ូ ជរូបរពះពុទធ តំងសមធិ និងែផតរេលទវរខងេជងជរូបរពះពុទធឈររចត់

ិ េនេលរគឹះ៣ជន់ ែដលមនជេណត រេឡងរគប់ទិស។ បលិៃឡ
ៃដេលសតវដំរ ីមួយកបល ។ របងគៃនរបសទឋត
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ជេឈមះៃរពែដលរពះពុទធរទង់គង់េនេហយករគង់េនកនុងៃរពេនះ

មនសតវដំរ ីមួយកបលេឈមះបលិៃឡជ

អនកបេរម រទង់ ដូចកនុងរូបចមលក់េនេលែផតរៃនទវរខងេជងជភសតុតងរសប់។

២៦.. របសទរពះពិធូរ
២៦
រពះពិធូរជេឈមះៃនរកុមរបសទចំនួន៥ែដលមនេឈមះ េផសងគនេនកនុងបរ ិេវណរកុង អងគរធំ។ រកុម

របសទទំង៥េនះេនភគខងលិចទីលនជល់ ដំរ ី។ របសទទំងេនះសងសង់ េឡងេនកនុងសតវតសទី១២កនុង

រជរពះសូរយវរនទី
័ ម ២ េដមបិឧទទិសថវយដល់រពហមញញសសន ក៏ប៉ុែនតកុនងចំេណមរបសទទំងេនះ េនមនរប

សទមួយជរបសទសរមប់ពុទធសសនែដលមនេឈមះថរបសទ តតួរ េរពះមនចមលក់ រពះពុទធរប
ូ ែដល

មនអយុេនសតវតសទី១៣-។ ពកយថពិធូរជេឈមះរបស់អនករបជញមនក់ ជរពះេពធិ សតវ ែដលមនតំណលកនុង
ជតករបស់ែខមរេយង។

ដូចេនះេគអច

សននិដឋនបនថរបសទេនះគឺរតូវបនឱយេឈមះតមពុទធសសនេប

េទះបី មនរបសទខលះជរបសទែបបរពហមណ៍កតី។

២៧.. របសទភិមនអកស
២៧
ិ កនុងរចនបថឃលំងជរបសទ
របសទភិមនអកសឋត

ភនំកសងេឡងេដយរពះបទរេជរនទវរនេន
័ម

ចុងសតវតសទី១០

សរមប់ ឧទទិសថវយចំេពះ រពះអទិេទព កនុងសសនរពហមណ៍។
ិ េនកណ
របសទេនះសង់េឡងជរងពីរ៉មីដ ឋត
ដ លរពះបរមរជ
ំ
វង

សរមប់ របរពវពិធីេផសងៗ

េនះេឡយ

ែដលជនសមញញ មិនអចេទដល់

គឺមនែតរពះមហកសរត

និងរពះរជវងសនុវងស

ប៉ុេណណះ។ របសទភិមនអកស មន៣ជន់ មនរបងគមួយ ែដល
តមសិលចរ ឹកបងហញថរបសទេនះមនេឈមះេដមថហិម
សងក គិរ ី មនន័យថមស។ េឈមះេនះរសបជមួយនឹ ងឯកសររបស់េលកជីវតកវន់ ែដលបនមកទសសន
រកុងអងគរ េហយេរៀបរប់ ថរបសទេនះជរបសទមស េរសបេដយមសេនកំពូលរបសទ។ លកខណៈ
ពិេសសែបលករបស់របសទេនះ បនេធវឱយអនកសិកស និងេទសចរនន ចប់ អរមមណ៍ខលំងជងរបសទដ៏ៃទមួយ
ចំនួនេទៀតេនតំបន់អងគរ េប េទះបី ជរបសទេនះមនរងតូចបនតិចក៏េដយ។
របសទ

ែដលេនតមជេណដ រមនេតអមសងខង

មនជេណដ រ៤ទិសេឡងេទេល

និងេនរជុងៃនរបសទមនរូបដំរ ី។

េនខងេជងៃន

របសទភិមនអកស មនរសះទឹក២ ែដលរសះតូចជរសះទឹករសី និងរសះទឹកធំ ជរសះទឹករបុស។

២៨.. របសទភនំបែខង
២៨
របសទភនំបែខងជរបេភទរបសទបុរណ
ែខមរ ែបបហិណូឌ កសងេឡងេនចុងសតវតសទី៩ កនុងរជជ
កលរពះបទយេសវរន(៨៨៩-៩១០)
័ម
សរមប់ ឧទទិស
ិ េនេលកំពូលភនំប
ថវយដល់រពះសិវ។ របសទេនះឋត
ែខងេនពីខងេឆវងៃដ ផលូវេទកន់ រកុងអងគរធំ ែដលរពះ
បទយេសវរនរទង់
័ម
បនកសងេនទីេនះសរមប់ តមក
ល់សិវលិងគយេសធេរសវរៈ េដយសនមតថជភនំរពះសុ
េមរុលំេនរបស់អទិេទព។ ភនំបែខងឬភនំកណ
ដ លជរជ
ធនី អងគរទី១(យេសធបុរៈ)

បចចុបបននជទី មេនរមយៃរក
ែលងសរមប់ េទសចរននទំងបរេទស
និងជន

ិ េនកណ
ជតិែខមរកនុង ករគយគន់ េទសភពដ៏របណីតៃនសូរ ិយេរៀបអសតងគត និងរបសទអងគរវតត ែដលឋត
ដ ល
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ៃរពចមងយរបមណ១.៥គីឡូែម៉រត។ របសទេនះរតូវបនអនករបវតតិសរសតចត់ទុកថជមូលដឋនកនុងករកសង

របសទេផសងៗ េទៀតេនកនុ ងតំបន់អងគរ េរកយេពលែដលរពះបទយេសវរនរទង់
័ម
បនចូលមកតំងរជធនីេន
ទីេនះ បនទប់ពីរជធនីហរ ិហរល័យ ឬេហថរលួស។ សិលចរ ឹកសតុកកក់ធំចុះកលបរ ិេចឆទ១០៥២ ៃនរគិសត

សករជបនសរេសរថេនេពលែដលរពះបទរសីយេសវធ៌នេឡងរគងរជសមបតតិ
រពះបទយេសវរនវញ
័ ម ិ េនះ

េហយបនបដូរេឈមះេទជ

រពះរគូវមសិវៈេនែតជរពះរជរគូរបស់រពះអងគដែដល។

េហយរពហមណ៍េនះ

េហយែដលបនេរៀបចំ ទុកដក់លិងគរបស់រពះសិវេនេលកំពូលភនំយេសធរគិរ ី គឺសំេដដល់ភំនបែខងេនះេហយ។
របសទភនំបែខងមនរងជពីរ៉មីដ ែបរមុខេទទិសខងេកត មនទំហំ៧៦ែម៉រតកេរ ៉ មនកមពស់៤៥ែម៉រត មន
កំពូល១០៩ និងមន៧ជន់ គឺជន់ េរកម ថនក់ ទំង៥ និងជន់ ខងេល ែដលតំណងឱយឋនសួគ៌ទំង៧ជន់
របស់រពះឥនទេនកនុងេទវកថរបស់រពហមញញសសន។

កំពូលទំង១០៨មនលកខណៈតំេរៀបេសមៗគន

គឺមន

១២េនតមថនក់ ទំង៥ និង៤៤របងគេនជន់ខងេរកម រ ីឯេនកំពូលខងេលមនរបងគ៤តំេរៀបតមទិសនីមួយ
េហយរបងគែដលធំជងេគមួយេនចំកណ
ដ លកំពូលខងេល។
អស់មួយចំនួនធំ េហយ

របងគទំងអស់មនសភពរទុឌេរទម

ជពិេសសរបងគកណ
ដ លែដលធំជងេគ

របងគទំង១២េនតមថនក់ ទំង៥តំណងឱយសតវទំង១២ៃនវដតឆនំ

ដួលរលំ

បនបក់េនសល់ែតមួយកំណត់ ប៉ុេណណះ។
េហយរបងគទំង១០៨

ជនិមិមតរូបៃន

ចេនលះេពលច័នទគតិទំង៤ ែដលរយៈេពលនីមួយៗមន២៧ៃថង។ េហយេនតមទិសនី មួយៗេគអចេមលេឃញ
របសទភនំបែខងេនះមនកំពូលែត៣៣ប៉ុេណណះ ែដលតំណងឱយេទពតទំង៣៣អងគេនកនុងលទធិរពហមណ៍។ ភនំ
េនះេនកនុងសិលចរ ឹកេឈមះថជភនំកណ
ដ លទំនងេដយ

ិ េនចំកណ
សរែតភនំេនះឋត
ដ លទីរកុងយេសធបុ រៈ

ិ េនចំ កណ
និងឋត
ដ ល េប េធៀបេទនឹងរបសទភនំពីរេទៀតគឺភំនេរកម និងភនំបូកែដលជសនរពះហសថរបស់រទង់ យ
េសវរនដូ
័ ម ចគន។ ជេណដ រេឡងេទេលៃនរបសទមនលកខណៈេចទខលំងរបមណ ៧០អងសេស ែដលេនតម
ិ ែដលមនេគបុរៈ េរក
ថនក់ នីមួយៗមនសតវេតឈរយមផលូវ។ របសទមនកំែពងេធវពីថមបយេរកៀមព័ទធជុំវញ

ពីេនះេនមនកូនរបសទេនពីខងេជងតមកល់លិងគពីរ និងមនបណណល័យពីរផងែដរ។
សូមបញ
ជ ក់ ថកលេដមេឡយេនរបងគកណ
ដ លែដលខពស់ជងេគមនេខលងទវរទំង៤ទិសមនតមកល់
ិ ក៏មនតមកល់
សិវលិងគ េហយមនសិលចរ ឹកេនេលេមទវរខងេជង។ រ ីឯេនតមតួប៉មរបងគទំង៤ខងេលវញ
សិវលិងគដូចគនផងែដរ ប៉ុែនតរបងគទំងេនះមនទវរែត២េនះេទ។

ំ ក
ូ
២៩.. របសទភនប
២៩
ិ េនកនុងេខតតេសៀមរបអងគរភគឥសនៃនបរយណ៍ខងេកត
របសទភនំបូកឋត

ិ េលកំពូលភនំមួយ។
ឋត

របសទេនះ កសងេឡងពីថមភក់មនតួប៉ម៣ េនសត
វតសទី១០

កនុងរជជកលរពះបទយេសវរនទី
័ ម ១(៨៨៩-

៩១០)។ របសទេនះកសងេឡងកនុងរចនបថែតមួយ
ជមួយនឹងរបសទភនំេរកម និងជសនៃដរបស់រទង់ដូច
គន

ដូចេនះរបសទេនះក៏ជតងវយថវយចំេពះរពះ

អទិ េទពទំង៣កនុងរពហមញញសសនផងែដរ។ តមករ
រសវរជវរបស់អនករបវតតិសរសតមួយចំនួនពុំទន់រក
មូលេហតុ េឃញថ េហតុអីវបនជេគេហរបសទេនះ
ិ េនះេទ។
ថជរបសទភនំបូកេទវញ
ករសកសួរចំេពះអនករសុកទក់ទងេទនឹងករេហេឈមះរបសទេនះ

េហយេបតម

ក៏ ពុំមនអនករសុកណមនក់ អះអងថ

បនដឹង ឬេចះចំនូវរបវតតិេរឿងនិទនរបស់របសទេនះែដរ។ ករសគល់េឈមះរបសទេនះរគន់ែតមនករអះ
អងថយកេឈមះតមភនំេនះប៉ុេណណះ ប៉ុែនតចំេពះមូលេហតុ ែដលេគេហដូចេចនះគឺពុំមននរណដឹងេឡយ។
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៣០.
៣០. របសទេមបុណយខងេកត

ិ េនេលេកះកណ
ត លបរយណ៍ខងេកត ែដលលេដ មេឡយ រពះរជ
របសទេមបុណយខងេកត ឋត
ែខមរ ែតងេទេធវពិធីបុណយសសនេនទីេនះ េដយជិះទូកែតបចចុបបននេនះបរយណ៍បនេគកខះអស់ពុំមនទឹក
េទៀតេឡយ។ បរយណ៍ខងេកតមន ទំហំ២គីឡូែម៉រត ពីខងេជងេទតបង
ូ និង ៧គីឡូែម៉ រត ពីលិចេទេកត។
របសទេនះ សងសង់ ពីឥដឋ មនរបងគចំនួន៥ ែដលរបងគកណ
ត ល មនទំហំធំជងរបងគ៤ េផសងេទៀត និង េន
របងគកណ
ត លេនះែដរមនតមកល់សិវលិងគ រេជរនទសរវ ។ េនពីមុខរចកចូលតួប៉មរបងគកណ
ត ល មនរូបេតថមមួយ
ិ េនចមងយរបមណ៥០០ែម៉រត ពីរបសទែរបរូប កសងេឡងេនសតវតស
គូរ អងគុយចំយម។ របសទេនះឋត
ទី១០ ឆនំ៩៥២ េដយរពះបទរេជរនទវរន
័ ម សរមប់ ឧទទិសថវយចំេពះរពះសិវ ដូចមនតមកល់សិវលិងគេនរបងក
កណ
ត លរសប់។ របសទេនះក៏សរមប់ ឧទទិសថវយចំេពះ មតបិ តរបស់រទង់ ផងែដរ។ េសទរដូចគនេបះបិទេទ
នឹងរបសទែរបរូប របសទេមបុណយ ខងេកតមនរបងគចំនួនរបំដូចគន មនកំែពង២ជន់ និងសងសង់ េល
េខឿន៣ថនក់ ែដលរបងគកណ
ត លសងសង់ េនេល េខឿនផងែដរ។ េនរជុងជន់ ទីមួយ និងទី២ៃនរបសទ មន
រូបសតវដំរ ីថមយ៉ងធំកមពស់ជង២ែម៉រត។

រ ីឯចមលក់ េនរបសទេនះក៏មនេរៀបរប់ ដំេណរេរឿងរបស់អទិេទពផង

ែដរ ដូចជមនឆលក់ ជរូបរពះឥនធគង់េនេលសតវដំរ ីកបល៣ និងរូបរពះសិវ។

៣១.. របសទេមបុណយខងលិច
៣១
របសទេមបុណយខងលិចកសងេឡងេនកនុងសតវតសទី១១ កនុងរជជកលរពះបទ សូរយវរនទី
័ ម ១ ឬរពះ

ិ កនុងរចនបថបពួន ែដលរបសទបពួនេនះជសនរពះហសថរបស់រពះ
បទឧទយទិតយវរនទី
័ ម ។ របសទេនះឋត
បទឧទយទិតយវរនទី
័ ម ២ េនកនុងរកុងអងគរទី។ ដូចេនះរបសទេមបុណយខងលិចេនះ ទំនងជសនរពះហសថរបស់
រពះបទឧទយទិតយវរនទី
័ ម ២េរចនជង។
េសៀមរប

របសទេមបុ ណយខងលិច

េនេលេកះចំកណ
ដ លបឹងមួយដ៏ធំ

ិ េនចមងយ១១គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ឋត
ួ េខតត

ែដលមនរបែវងរហូតដល់៨គីឡូែម៉ត

និងទទឹង២,១គីឡូែម៉ត

េនះគឺបរយណ៍ខងលិច ឬបរយណ៍ទឹកថល។ របសទេនះកសងេឡងពីថមភក់ និងថមបយេរកៀម ឧទទិស
ិ ុកនុងសសនរពហមណ៍
ថវយចំេពះរពះវសណ

ិ ែដលមនេគបុ រៈ។
មនកំែពងព័ទធជុំវញ

របសទេនះមនសភព

រទុឌេរទម េដយរបងគៃនរបសទរតូវបនដួលរលំ េនសល់ែតរបងគេនទិសខងេក តចំនួន៣ប៉ុេណណះែដលេន
លអ។
ិ ុផទំុសងពីលងហិនដ៏ធំមួយរតូវបនរកេឃញេនកនុ ងរបសទេមបុ ណយខងលិច ែដល
េនឆនំ១៩៣៦រពះវសណ
េនសល់ែតមួ យកំណត់ ខួលនខងេលប៉ុេណណះឯមួយកំណត់េទៀតរតូវបនបត់បង់។
Daguanែដលបនមកទសសនរកុងអងគរេនចុងសតវតសទី១៣បនកត់រតថ
មនរូបសំណករពះពុទធបដិមដ៏ធំមួយែដលរតូវបនលិចទឹករតឹមផចិត។

រជទូតចិនេឈមះ

Zhou

េនឯរបសទេមបុណយខងលិច

ែដលរតូវបនអនកសិកសេរកយមកវយ

ិ ុ ថជរូបរពះពុទធេទវញ
ិ
តៃមលថរជទូតចិន បនយល់រចឡំេទេលរប
ូ សំណករពះវសណ
េហយបនកត់រតខុស
ទីតំងពិតរបកដ។

ិ ុេនះមកដក់តំងតមកល់េនសរមនទីរជតិ រហូត
េនឆនំ១៩៥០េគបនយករូបបដិមរពះវសណ

ដល់សពវៃថង។

៣២.. របសទលៃល
៣២
របសទលៃល រតូវកសងេឡងេនចុងសតវតសទី៩ ឆនំ៨៩៣ កនុងរជរពះបទយេសវរនទី
័ ម ១ សរមប់
ឧទទិសថវយចំេពះរពះឥសូរ េទវចមបងកនុងរពហមណ៍សសន និងរពះរជវងសនុវងសរបស់រទង់។ របសទេនះ

កសងេឡងេនកនុងតំបន់ែដលជរជធនី របស់រពះបទជ័យវរនទី
័ម
២ គឺហរ ិហរល័យ ឬេហខលីថរលួស។ តម
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ឯកសរបងហញថេឈមះរបសទ លៃលេនះ ទំនងជេឈមះែដលេទបេកតមនបចចុបបននេនះប៉ុេណណះ ឯេឈមះ

ិ ុ និងរពះឥសូរ។ របសទេនះឋត
ិ
េដមគឺ ហរហ
ិ រល័យ ែដលមនន័យថរជធនី របស់រពះហរ ិហរេពលគឺ រពះវសណ

េនេលដីទួល ឬេហថេកះចំកណ
ដ លបរយណ៍ឥរនទតដក(ជីកេដយរពះបទឥរនទវរនទី
័ ម ១ រពះបិត យេស
វរនទី
័ ម ១)

ែដលបចចុបបននេនះរ ីងសងួតអស់េហយ។ របសទេនះតំណងឱយភនំរពះសុេមរុ ជលំេនដឋនរបស់រពះ
ិ ភនំ។ របសទ លៃលេនះមនកំែពងែដលមនផលូវចូល
អទិេទព េហយទឹករសះេនះជទឹកសមុ រទែដលព័ទធជុំវញ

ទំង៤ទិស និងមនតួប៉ម៤េធវពីឥដឋ េរៀបជពីរជួរ មុខ និងេរកយ េនតមតួប៉ម នីមួយៗមនតមកល់សិវលិងគ
ែដលមនទរមអចហូរទឹកបន។

៣៣.
៣៣. ភនេំ រកម

ិ េនែកបរនឹងបឹងទេនលសប
ឋត

កូនសមុរទទឹក

សប កណ
ត លរបេទសែខមរ របសទភនំេរកម

ិ េន
ឋត

េលកំពូលភនំតូចមួយចមងយរបមណ១២គឡូែម៉រតពីរកុង
េសៀមរប កមពស់១៣៧ែម៉ រត។ របសទេនះមនកំពូល
ចំនួន៣ែដលតំណងឱយអទិ េទពទំង៣របស់រពហមស
សនគឺរពះរពហម

អទិ េទពទំង៣ដូចបនេរៀបរប់។

ិ ុ
រពះវសណ

និងរពះឥសូរ។

របសទភនំ

េរកមកសងេឡងេនចុងសតវតសទី៩

និងេដមសតវតស

ទី១០េដយរពះបទយេសវរនទី
័ម ១

ឧទទិសថវយដល់

កំពូលទំង៣របស់របសទេនះសងេឡងពីថមភក់

ិ េនជជួរេលេខឿន
ឋត

ិ និងេគបុរៈេនទិសខងេកត។ េរកពី តួប៉មរបងគទំង៣
ែតមួយពីេជងេទតបង
ូ មនកំែពងថមបយេរកៀមព័ទធជុំវញ
េនមនអគរែវងចំនួន៣េទៀត ែដល២េនពីខងតបង
និងមួយេទៀតេនពីខងេជង។ អគរទំងេនះទំនងជ
ូ
កែនលងសរមក លំែហ ែដលេនសល់ែតរគឹះប៉ុេណណះ។ រ ីឯកំពូលៃនរបងគទំង៣បនដួលរលំអស់េហយ។ មន
សំណង់ បួនរងកេរេផសងេទៀតេនពីមុខរបងគកណ
ដ លែបមុខេទទិសខងលិចែដលេគសននិដឋនថជឈ
បនដឋន។

៣៤.. សពនថម
៣៤
សពនថមេនរកុងអងគររតូវបនេគសគល់ថជសពនបុរណមួយែដលកសងេឡងពីថមភក់ មនសសររទធំៗ
ិ េនខងលិចរបសទតែកវ។ សពនេនះជសពនថមកសងេឡងកនុងអតីតកលដ៏រុងេរឿង របស់ចរកភពែខមរ
ឋត
ែដលេនេសសសល់រហូតដល់បចចុបបននេនះ កនុងចំេណមសពនែដលបនសល់ទុកែតពីរ បីកែនលងប៉ុេណណះ។ សពន
េនះកសងេឡងឆលងកត់ សឹង
ទ េសៀមរប ែដលេនចេនលះរបសទអងគរធំ និងបរយណ៍ខងេក ត េហយទំនងជ
ិ េនកំឡុងសតវតសទី។ េរកពី សពនថមេនះែដលេនមនរូបរងសអត សពនថមបុរណដៃទ
រតូវបនកសងេឡងវញ
រតូវបនខូចខតបត់បង់ េសទរគមនសល់ ដូចជសពន មិៃម ជេដម។

៣៥.
៣៥. រសះរសង់
ិ េនខងេកតបរយណ៍ខងេកត និងេនជប់ ពី
រសះរសង់ ឋត
ខងេកតរបសទកំពង់កីដ ។ រសះេនះ ឬេហថបរយណ៍េនះឯកសរ
ខលះថកសងេឡងេនពក់កណ
ដ លសតវតសទី១០ និងបនសងសង់
ិ េនសតវតសទី១២
េឡងវញ

ឬ ១។ ឯកសរខលះេទៀតបនបញ
ជ ក់យ៉ង

ចបស់ថកសងេឡងេនកនុងសតវតសទី ១២ រជយរពះបទជ័យវរនទី
័ម ៧

ែដលមនបេណ
ត យជង ៧០០ែម៉រត និងទទឹងរបមណជង៣០០ែម៉រត
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ិ េដយេទសភពពណ៌ៃបតងៃនរុកខជតិ តូចធំននែដលបនផដល់ជមលប់រតឈឹងរតៃឈេនតមរចំងប
ព័ទធជុំវញ
ិ េដយថមបយេរកៀម និងថមភក់ែដលេនខងលិចៃនរសះរសង់ មនសង់រន
រយណ៍ ។ រចំងៃនរសះេនះព័ទធជុំវញ
ហលដ៏រសង់ សអត ។ រនហលមនរងជកកបទ ែដលមនបងកន់ ៃដនគេនទំង៤ទិសេនេលកបលនគ
េនផលូវចូលមនសតវរគុឌជិះពីេល េហយមនរូបេតមួយគូឈរយមផលូវផងែដរ ។

៣៦.. អងគរធំ
៣៦
អងគរធំ

ឬអងគរទី៣ គឺជទីរកុងចុងេរកយបងអស់ ៃនរជណចរកភពអងគរដ៏រង
ុ េរឿងែដលជករេរៀបចំ
ិ េនសតវតសទី១២ េដយរពះមហវរៈកសរត
ី
េឡងវញ
រពះបទ
ជ័យវរនទី
័ម ៧

បនទប់

ពីករឈលនពនដុតកេមទចរបស់ពួក

ចម។ ទីរកុងេនះលតសនធឹងេលៃផទដីជង៩គីឡូែម៉រតកេរ ៉
ិ េដយកំែពងថមបយេរកៀមកមពស់៨ែម៉តរបែវង ៣គី
ព័ទធជុំវញ

ឡូែម៉តេនតមរជុង នីមួយ។ េគបុរៈរូបរពះរពហមមុខបួន
កមពស់២៣ែម៉ត ចំនួន៥ ែដលទី១ េនខងេកតជទវរេខមច
ខងេជងជទវរដីឆនំង ខងលិចទវរតេក ខងតបង
ូ ទវរទេនល
ំ ផងែដរ
អុំ
បូករួមទំងទវរជ័យេនខងមុខរពះបរមរជវង
ិ កំែពងខង
ែថមទំងមនគូទឹករបែវង១០០ែម៉តព័ទធជុំវញ
េរក។ ទីរកុងអងគរថមីេនះ មនទំងសំណង់ ចស់កុនងសម័ យ

អងគរទី២ និងអងគរទីមួយផង រួមទំងសំណង់ ថីម ជសនៃដរបស់រពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ផងែដរ។

េនចំកណ
ដ លទី

រកុងអងគរធំរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧បនកសងនូវរបសទ ែបបពុទធសសនមហយនមួយគឺរបសទបយ័ន េន
ទិសអេគនយ៍ៃនរបសទបពួ នផចិតៃនរកុងអងគរទី២របស់រពះឧទយទិតយវរនទី
័ម ២

និងេនពីខងតបង
ូ រពះបរមរជ

ំ ។ េនតមរជុងនីមួយៗៃនរកុងអងគរធំ មនសងសង់ របសទតូ ចៗ េហថរបសទរជុង េដយរពះបទជ័យ
វង
វរនទី
័ ម ៧ សរមប់ ឧទទិសថវយចំេពះរពះេពធិ សតវេលេកសវរៈ។ េនអមសងខងេកលងទវរចូលេទកន់ រកុងអងគរធំ
មនរូបចមលក់ េទពតមខង

និងអសុរ ីមខងទញសតវពស់នគែដលជតំណងឱយឈុតមួយកនុងេរឿងកូរសមុរទទឹក

េដះែដលសភវៈទំងពី រដេណដ មគនយកជ័យេរៀងៗខលួនេដមបីទទួលបនទឹកអរមឹតេធវឱយមនអនុ ភពអសចរយ និង
ិ អមតៈ។ សតវនគេនះគឺមនកបល៩េឈមះ
មនជីវត
េនខងពួកេទពត៥៤ដូចគន។

វសុគី ែដលពួកយកខចំនួន៥៤កន់ ខងកបល និងកនទុយ

៣៧.
៣៧. លនរពះគមលង់
ំ កនុងរកុងអងគរធំ។ ទីលនេនះកសងេឡង
ទីលនរពះគមលង់ឋិតេនរជុងភគខងលិចៃនរពះបរមរជវង
តមរចនបថបយ័ន េដយជ័យវរនទី
័ ម ។ លនេនះមនកមពស់៦ែម៉ត មនរគឹះរបែវង២៥ែម៉ត ែដលេនតម
ជញ
ជ ំងទំងេនះមនឆលក់ជរូបេទពតជ។ េឈមះៃនទីលនេនះយកតមរូបសំណកេសដចគមលង់ែដលគង់េន េល
លនេនះ។ រូបចមលក់ អងគុយលុតជងគង់។ រូបបដិមន ែដលេនសពវៃថងេលទីលនេនះជរូបបដិមចមលងមួយែដល
េគសនមតថជរូបរពះគមលង់រ ីឯរូបរពះគមលង់ ពិតរបកដរតូវេគយកេទតមកល់េនសរមនទីរជតិ ឯរកុងភនំេពញ។ រូប
រពះគមលង់ េនះផងែដររតូវបនអនកសិកសខលះចត់ទុកថជរូបយមរជ ែដលជអនកកន់ ចបប់េនឋននរក តមរយៈ
សិលចរ ិកេនេលរប
ូ េនសតវតសទី១៤ ឬ។ េហយមូលេហតុែដលទីេនះមនេឈមះថលនរពះគមលង់យ៉ងដូេចនះ
គឺេដយសររូបបដិមែដលតមកល់េនទីេនះមនសភពេហរពណ៌ េសលកសលកេទបេគសនមតថជរពះគមលង់តៗគន
រហូតដល់សពវៃថងេនះ។
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៣៨.
៣៨. លនជល់ដំរ ី
ិ េនខងមុ ខៃនេគបុរៈខងេកតៃនកំែពងរពះបរមរជវង។
ំ
ទីលនជល់ដំរ ីឋត
លនេនះមនរបែវង៣៥០
ែម៉រត

ជទី តំងែដលរពះរជែខមរគឺរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ េរប របស់សរមប់ ទតេមលកងទ័ពែខមរេនេពលរត

ិ
លប់ ពីសរងគមវញ
និងេនមុ នេពលេចញេធវសរងគម។ លនេនះបនយកេឈមះដូចរូបចមលក់ ែដលបនឆលក់ ជប់
នឹងលនេនះេនពីខងេកត ជរូបសតវដំរ ី និងហមរជេរចន។ រូបេនះពណ៌នអំពីសតវដំរ ីែដលរពះរជែខមរេរប
របស់េដមបីរបមញ់
មនខលជេដម។

និងេហយដំរ ីេនះេទៀតេសតបនេរប របស់របេមយរបស់ខួលនរបយុទធជមួយសតវសហវ

េនទីលនេនះមនសតវេតឈរចំយមសងខងេនជេណដ រេឡងេទខងេលនិងមនសតវន

គជបងកន់ៃដ។េនពីខងេជ ងផុតៃនរនហល ខងេរកយជញ
ជ ំងខងេរកមនរូបចមលក់ សតវេសះកបល៥មន

លកខណៈលអរស់ រេវក។
េសះេនះជេសះរបស់រពះរជតមករសននិដឋនេដយេយងេទតម ឆ័រតរួតែដលេនពី
ខងេលេសះេនះ។ ែតេនមនអនកខលះសននិដឋនថជតំណង ឱយរពះេពធិ សតវេលេកសវរ ែដលបនែរបរកឡ
ជសតវេសះបឡហ។

៣៩.. យេសធបុរៈ រជធនដបូ
៣៩
ី ំ ងៃនរកុងអងគរ
បនទប់ពីរ ំេដះរបេទសែខមរេចញពី អំណចរបស់ពួកជវឈលនពនរួចេហយ រពះបទជ័យវរនទី
័ ម ២រទង់ បន
រទង់ បនរបរពវពិធីេទវរជេនេល កំពូលភនំគូេលន ឬមេហរនទបព៌ត និងបនតំងរជធនី េនេលេនះ។ ប៉ុ ែនត
េដយសរសថនភពទីតំងមនករលំបកេរចនកនុងករេធវដំេណរ

េចញចូលរជធនី

និងលំបកកនុងកររប

រស័យទក់ទងជមួយរបជររសតែខមរផងេនះ រពះបទជ័ យវរនទី
័ ម ២ក៏រទង់ បនផលស់រជធនី ពីតំបន់េនះមករតង់
ហរ ិហរល័យ ឬរលួសមតងេទៀតេដយនំយកលិងគេទវរជមកជមួយផង (រពះបទជ័យវរនទី
័ ម ២រទង់ ធលប់បនតំង
រជធនី េនរលួសមតងរួចេទេហយ មុននឹងេទេធវពិធីេទវរជេនមេហរនទមព៌តកនុងឆនំ៨០២)។ េរកយមកេនកនុ ង
រជរពះបទយេសវរនទី
័ ម ១(៨៩៩-៩១៧)រទង់ បនេរ រជធនី ជបនតេទៀត េហយតំងេនតំបន់អងគរសពវៃថងែដល
ជរជធនីទី១ ឬេហថរជធនី យេសធបុរៈ។ េហយមូលេហតុែដលរពះអងគេរ រជធនីពីរលួសមកយេសធបុ រៈ
េនះគឺមន អនកសិកសបងហញេហតុផលថេដយសរេនរលួសមនរបសទេរច នេទេហយ ដូចេនះេដមបីបងហញ
ពីឬទធិអំណចរបស់រទង់ ែដលជអទិេទពគឺរតូវ ែសវងរកទីតំងថមីេដមបីសងសង់ របសទជបនតេទៀត។ េហយករ
េរ េទកែនលងថមីេនះរពះអងគក៏បននំយកសិវលិងគែដលមន

ករេគរពតំងពី សម័យជ័យវរនទី
័ ម ២េនះេទជមួយ

ផង។ េដយតមកល់េនេលកំពូលភនំរពះសុេមរុ(លំេនរបស់អទីេទពកនុង សសនរពហមណ៍) ែដលេគសគល់ថជ
ភនំកណ
ត ល

ឬភនំបែខងេនះឯង។

លុះដល់េរកយមកេទៀត

កនុងរជរពះបទជ័ យវរនទី
័ ម ៤េនសតវតសទិ១០

ិ៍ ត ុងេខតតរពះវហរ
ិ
ឆនំ៩២១រទង់ បនេធវករផលស់បូតររជធនីបនតេទៀតេទតំបន់េកះែក រកន
សពវៃថង។ រពះអងគផលស់រជ

ធនី េទេនតំបន់ថីមែដលមនចមងយរបមណ ជង៧០គីឡូែម៉ រតពីតំបន់អងគរ េដយសររពះអងគចង់បងហញពីម
ហិទិធរ ិទធរបស់រទង់ឱយ របជររសតមនករខលបខលច េរពះរពះអងគជេសតចែរជករជយពីកួមយរបស់រទង់ គឺ បុរតរបស់
រពះបទយេសវរនទី
័ ម ។ េហយករេរ េទកែនលងថមីេនះរទង់ បនខិតខំកសងនូវ សមិទិធផលធំៗជេរចនដូចជរប
សទេកះែករ ិ៍ ត ឬរបសទធំ ែដលមនកមពស់៣៥ែម៉រត មនេខឿន៧ជន់សរមប់ តមកល់សិវលិងគេឈមះរតីភូវេនសវរ
ជេដម។ ែតេរកយពី ករចូ លទីវងគតរបស់រទង់ កនុងរជរពះបទរេជរនទវរនករតំ
័ម
ងេនរជធនីេកះែករ ិ៍ ត ឬេឆកគ
គ៌យរ

ិ
ក៏ រតូវបនផលស់ចូលមកកនុងរជធនី យេសធបុ រៈវញ។

បនទប់ពីមនករកសងអងគរវតតអចឆរ ិយវតថុដ៏អសចរយ

របស់ែខមរ កនុងរជរពះបទសូរយវរនទី
័ ម ២រួចមក េនពក់កណ
ត លសតវតសទី១១ បុរតចបងរបស់រទង់ (សូរយវរនទី
័ ម ២)
រពះនមឧទយទិតយវរនទី
័ ម ២បនរ ំកិលរជធនី បនតិចេដយេដយក ចំណុចកណ
ត លរតង់របសទបពួន េនខង
េជងភនំបែខង។

ទី រកុងថមីេនះរតូវបនអនកសិកសេហេឈមះថជរកុងអងគរទី២

មនរបសទបពួនជចំណុ

ិ កេកតេឡងកនុងរជរពះបទជ័យវរនទី
ចកណ
ត ល។ រ ីឯរកុងអងគរទី៣វញ
័ ម ៧ េនចុងសតវតសទី១២េរកយកររ ំេដះ

Posted By Facebook Page: Sokha Kimly

51

ិ
រជធនី អងគរពីពួកចំមប៉ ។ រជធនី ថីមេនះរតូវបនសងេឡងេដយមនកំែពងថមបយេរកៀមព័ទធជុំវញ
មនរបែវង
៣គីឡូែម៉រតតមរជុងនីមួយៗ និងមនរបសទបយ័នេនចំកណ
ត ល។
រជធនី យេសធបុរៈេនះជរជធនី អងគរែដលមនករតំងេនរយៈេពលែវងកនុងរបវតតិសរសតែខមរ គឺ រហូត
ដល់េទជង៦សតវតសឯេណះ ពី ចុងសតវតសទី៩ របែហលឆនំ៨៩៣ កនុងរជរពះបទយេសធវរន
័ ម រហូតដល់សត
វតសទី១៥ឆនំ១៤៣១

កនុងរជរពះបទរពះបរមពញយ៉ ត។

បង់េចលទីរកុងដ៏អសចរយេនះេទកន់ កែនលងថមីេនះ

េហយមូលេហតុ ែដលនំឱយរពះមហកសរតែខមរេបះ

គឺ េដយសរែតេនសតវតសទី១៥េនះពួកេចរេសៀមអបប

លកខណ៍បនេកតេឡង េហយបន បនតចូលលុកលុយរបេទសែខមរជបនតបនទប់។
េសៀមរបមនទីតំងេនភគពយពយរបេទស កមពុជ។ េខតតេនះជរចកចូលេទដល់តំបន់របសទអងគរ
វតដដ៏លបីលបញរបស់ ពិភពេលក បូកបញូច លទំងរបសទអងគរវតតដ៏លបីលបញ។ េខតតេនះក៏មនទីរកុង ែដល

មនសណ
ឋ គររបណីតៗ អគរបនសល់ទុកពីសម័យអណនិគមយ៉ ងរសស់សអត ហងរសតមផលូវ តមបញ

សូរត ផសរ និងអវីៗេផសងេទៀតជេរចន។

ទីរកុងេសៀមរបក៏ជទីរកុងរបស់េខតត េនះែដលជេគលេដេទសចរណ៍ "រតូវែតទសសន" សរមប់ េភញៀវ
ទំងអស់ែដលមករបេទសកមពុជ។ េនទីេនះេហយែដលមនរបសទអងគរវតតដ៏លបីលបញសតវតសរ ៍ទី១២ និងជ
សំណង់ សសនធំបំផុតរបស់ពិភពេលក។

មនទីតំងេនភគខងេជងបឹងទេនលសប

អចឆរ ិយៈទីរបំបីរបស់

ពិភពេលកដ៏គួរេអយចប់ អរមមណ៍េនះអចនឹងេទ ដល់បនេដយយនដេហះ រថយនត និងកណូត។
តំបន់របសទបុរណអងគរ ែដលមនទីតំងេនកនុងៃរពរកស់

សពវៃថងជេបតិកភណឌពិភពេលករបស់

អងគករ UNESCO។ េនទីេនះមនេរចនជងមួយពន់ របសទ រប់ពីរបេភទមិនចបស់ជេរចនៃនថមែដលេន
រគប់ ទីកែនលងរហូតដល់ វលែរស ែដលជរបភពផគត់ផគង់ដល់របសទអងគរវតតលអបំផុត។
ិ៍ ត ែណលៃនរបសទ អងគរដ៏ធំ េសៀមរបមនអវីជេរច នេទៀតផដល់ជូនអនកេទសចរ ដូចជ
ជែផនកៃនេករតំ
េទសភពភូមិបែណដតទឹកេនេលបឹងទេនលសបរហូតដល់តំបន់េបតិកភណឌៃន

ភនំគូេលន េហយថមីៗេនះក៏បនរក

េឃញរបសទេកះេករផងែដរ។
ិ រតសល ហងកេហវ អហរដឋននិងេភជនីយ
េនកនុងទីរកុងមនហងែដលលក់ វតថុ របស់ជនជតិ វចិ
ដឋនែដលបេរម អហររគប់ របេភទ។ ហងរសតមផលូវ និងផសរររតី េសៀមរបដ៏លបីលបញសពវៃថងជទិសេដ
េទសចរណ៍លបីលបញ សរមប់ ពួកេគ។ បែនថមេលេនះ តមបញសូរត វលែរសជនបទ ភូមិេនសទ និងតំបន់
សមបរូបកសីេនជិតបឹងទេនលសបេធវេអយេសៀមរបជេខតតមួយ
ពិភពេលក។

ៃនកែនលងគួរេអយចប់ចិតតេផសងេទៀតរបស់

ជញ
ជ ំងរបសទអងគរវតត ករជិះដំរ ីេឡងភនំបែខង េខលងទវររបសទបនទយរសី
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េខលងទវរចូលអងគរធំ
១. ទីតំង
េខតតេសៀមរប មនទីតំងចមងយ៣១៤គីឡូែម៉រតភគពយពយទីរកុងភនំេពញ តមបេណ
ដ យផលូវជតិ េលខ

៦។ េគអចេទេខតតេនះបនេពញមួយឆនំតមផលូវជតិ េលខ៦ពីទីរកុង ភនំេពញ ចំណុចរតួតពិនិតយរពំែដនេប៉ យ

ែប៉តពីេខតតបនទយមនជ័ យ េខតតកំពង់ចម និងកំពង់ធំ និងតមផលូវជតិ េលខ៥ និង៦ពីេខតតកំពង់ឆនំង េពធិសត់
និងបត់ដំបង។

២. មេធយបយេធវដំេណរេទកន់េខតតេសៀមរប
េសៀមរប អចេទដល់បនេដយជិះយនដេហះរតង់ ែតមដងពីទីរកុងសំខន់ៗមួយ ចំនួនេនកនុងតំបន់

ដូចជ ទីរកុងបងកក ដណង ហណូយ ហូជីមិញ ប៉ កេស េវៀងចនទ កុឡឡំពួ សិងហបូរ ី ហុងកុង គុនមីង ៃតបុិ
។ល។ ពីរជធនី ភំនេពញ Angkor Air េធវករេហះេហររតង់បីបួនដងកនុងមួយៃថងេទ និងមកពីេខតតេសៀមរប។
មនកណូតេលឿនេធវដំេណរតមបេណ
ដ យទេនលសបពី ទីរកុងភនំេពញ និងបត់ដំបងផងែដរ។

របសទតរពហមសទឹងលិងគមួយពន់

របសទបយ័ន

ផលូវេទរបសទអងគរវតត
តំបន់

:

ភគពយពយ
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១០ េខតតសងែរតង
ទ

េខតតសឹង
ទ ែរតងៈ មនរមណីយដខន ៤ កែនលង គឺ
1- រមណីយដឋនអូរពងមន់ ៈ មនចមងយ ៩ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
2- រមណីយដឋនថឡបរ ិវត់ ៈ មនចមងយ ៤ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
3- រមណីយដឋនេកះខសច់ៈ មនចមងយ ៥ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
4- រមណីយដឋនវតតហំងខូ បៈ ជមណឌលវបបធម៌ របវតតិសរសត ។
ិ
ទ ែរតងទទួលរបបទឹ កទេនលេមគងគ
ឋតេនភគឥសនៃនរបេទសកមព
ុជ ជប់រពំ របទល់ែដនកមពុជឡវេខតតសឹង
បនតពីរបេទសឡវេដយមនែបកេចញជៃដជេរចនដូចជ ទេនលេសកុង ទេនលេសសន ទេនលែរសពកជេដម។
េដយ សរ សកដនុពលភពែផនកេទសចរមិនសូវអំេណយផល េខតតសឹង
ទ ែរតងែដលមនចមងយផលូ វរបមណ
៤៥៥គីឡូែម៉រត ពីរជធនី ភំនេពញតមផលូវជតិ េលខ៧ ពុំសូវមនករចប់ អរមមណ៍ពីអនកេទសចរប៉ុនមនេនះេទ។
េទសចរេទកំសនត េនទីេនះ គឺរគន់ែតចង់ ទទួលអរមមណ៍ែបលកជមួយទិដឋភពរសស់សអតៃនទេនលេមគងគ និង
ទេនលេសកុងប៉ុេណណះ

េលសពីេនះ

ពួកេគចង់សកលបងនូវឱជរសដ៏ឆងញ់ពិសៃនរតីទេនល

គឺរតីប៉សុីអុី

និង

៉
រតីប៉វ។
េហតុ េនះេហយេទបេខតតេនះ បនខិត ខំេរបរបស់ធនធនែដលខលួនមនេដមបីែកៃចនជតំបន់កំសនត
េផសងៗទក់ ទញដល់េទសចរ។ ប៉ុែនតរបសិនេប េគេធវដំេណរ តមដងផលូវេទកន់ទីរម
ួ េខតតសឹង
ទ ែរតង េនះេគនឹង
របទះែភនកនូវធមមជតិដ៏រតកលៃនៃរពេឈ ែដលអម

តមសងខងផលូវ

ជជរមករបស់សតវៃរពរគប់របេភទ។

េគសេងកតេឃញមនតំបន់ខលះរបជពលរដឋេនកនុងេខតតែតងនំគនេទេលងកំសនតញឹកញប់ដូចជ៖

1- តំបន់អូរពងមន់
េនកនុងភូមិអូរពងមន់ ឃុំអូរពងមន់ រសុកសទឹងែរតង ចមងយ៩គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតត។ ជតំបន់ែកៃចនបឹងធមម
ជតិ ែដលមនរបភពទឹកពីកុងដី
ន
ចមងយរបមណ៥០គីឡូែម៉រតពីតំបន់េនះ ែដលអំេណយផល ដល់ េទសចរ
កនុងករ សរមកលំែហ ងូតទឹក រពមទំងសទូចរតីផងែដរ។

2- េកះខសច់
ជតំបន់េនតមដងទេនលេសកុង របមណ៥គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតត។ ទីេនះេទសចរអចេទកំសនត បនែតេន
រដូវរបំងប៉ុេណណះេរពះរដូវវសសតំបន់េនះរតូវទឹកទេនលេឡងលិចបត់។តំបន់ េនះមនេឆនរខសច់ សកបស
ុ

របែវង

របមណជង ២គីឡូែម៉រត។េរកពី តំបន់ទំងពីរេនះេគេនេឃញមនតំបន់ ខលះេទៀតដូចជ វតតហំងខូប ែដល
ិ បុណយទនមដង។ មួយេទៀតគឺ តំ
មនអយុជង៣០០ឆនំមកេហយ េទសចរចូលចិតតេទកំសនតេនេពលមនកមមវធី
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ិ
បន់ របសទរពះេគ ឋតេនរសុ
កថឡបរ ិវត់ ែដលរតូវជិះទូកឆលងកត់ទេនលេសកុង និងទេនលេមគងគចមងយរប
មណ ៤គីឡូែម៉រតេដមបីេទដល់ ទីេនះ។
សទឹងែរតងជេខតតដ៏រសស់សអតមួយ មនទីតំងេលខពង់របតមបេណ
ត យទេនលេមគងគែដលរបសពវជមួយ
ទេនលេសកុង។ េខតតេនះមនចមងយរបែហល ៤៥៥គីឡូែម៉រតពីទីរកុងភនំេពញ និង៤០គីឡូែម៉ រតពីរពំែដនឡវ។ ទី

រកុងដ៏សអតេនះជប់ នឹងបនលុង (រតនគិរ ី) េហយមនអវីេរចនជងករឈប់ សរមកពីករេធវដំេណរ។ សពនេស
កុង ជករទក់ ទញ និងបេរមជករដឹងជញូជ នយ៉ ងងយរសួលេទរពំែដនឡវ។
េខតតសឹង
ទ ែរតងមនករទក់ ទញេទសចរ គួរេអយកត់សមគល់មួយចំនួន។ ទឹកេរជះសុភមិរតមិនែដល
បញឈប់ េភញៀវពីករចូលទសសន និងមនទេនលេមគងគដ៏មនឥទធិពលែដលជជរមកៃនេផសតទឹកសបដ៏ករម។
ថឡបរ ិវ៉ ត់មនចមងយរតឹមែត ៤គីឡូែម៉រតប៉ុេណណះពីទីរម
ួ េខតត។ ទីេនះអចេទមកបនេដយឆលងទេនល

៉ ជកែនលងរបវតតិសរសតែដលមនរបសទរពះេគ ជរបសទថមសតវតសរ ៍ទី៧កនុងរជជកល
េសកុង។ ថឡបរ ិវត់
រពះបនជ័ យវរនទី
័ ម ១។ របសទរពះេគមនប៉មថមចំនួន៦ែដលេរៀបចំ ជពីរជួរែដលមនប៉មបី កនុងមួយជួរែដល
មនែផដរេធវពីថមភក់។ េនះជរបសទដំបូងបំផុត កនុងចំេណមរបសទជេរចនែដលបនកសងេឡងអំឡុង
សម័យអងគរ។

េនកនុងបរ ិេវណេនះមនរបសទបុរណ តូចៗជេរចនេទៀតដូចជរបសទរបំបួនែលវង របសទរសី
និងរបសទអងគរេខម។ វតតហងសខូប (Hang Kho Ba) ជរបសទែដលមនអយុកល៣០ឆនំេនកនុងភូមិ ហងស

ខូប មនចមងយរតឹមែត៦គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតតនិងចំណយេពលបនតិច ប៉ុេណណះេដមបីេទទសសន។
េខតតសឹង
ទ ែរតងក៏មនភពលបីលបញខងអំពិលែផអម

និងរតី ប៉សុីអុី

មនរសជតិ ឆងញ់បំផុតែដលអនក

េទសចរជេរច នចូលចិតត។

រូបសំណកេផសតទីរម
ួ េខតតសឹង
ទ ែរតង

សពនេសកុ ង
តំបន់

:

ភគឦសន
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១១ េខត តកំពង ់ធំ

េខតតកំពង់ធំៈ មនរមណីយដឋន ៤ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនគុ ហ៍មគរៈ មនចមងយ ៩៦ គ.ម ពីភំនេពញ សថិតេន ភូមិរតដក់ ឃុំពរងរសុក
រសុកបរយណ៍ ។
2- រមណីយដឋនរកុមរបសទសមបរៃរពគុ
ហ៍ៈ មនចមងយ ៣៧ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ជរបេភទរម
ូ
ណីយដឋនវបបធម៌ សថិតេនភូ មិសមបរូ រសុករបសទ សមបរូ ។
3- រមណីយដឋនភនំសនទុកៈ មនចមងយ ១៧ គ.ម ពីទីរួមេខតត ជរបេភទ រមណីយដឋនវបបធម៌
និង ធមមជតិ សថិតេនភុមិេកះ ឃុំេកះ រសុកសនទុក េខតត កំពង់ធំ ។

4- រមណីយដឋនៃរពរបស់ៈ មនចមងយ ១៦ គ.ម ពីទីរួមេខតត សថិតេនភូមិ ៃរពរពល ឃុំៃរព
រពល រសុកកំ ពង់សវយ េខតតកំពង់ធំ ។
កំពង់ធំជែផនកកណ
ដ លៃនរបេទសកមពុជ មនៃផទដីរបមណ១៣.៨១៤គីឡូែម៉ រតកេរ ជប់ បឹងទេនលសប
និង េខតតេសៀមរប េនែផនកខងេកត ភគខងតបង
ូ ជប់ េខតតកំពង់ ចម និងេខតតកំពង់ ឆនំង រ ីឯែផនកខងេកតជប់
ិ
ជមួយ េខតតសឹង
ទ ែរតង និងេខតតរកេចះ រពមទំងមនរពំរបទល់ជប់េខតតរពះវហរ
េនភគខងេជង។ េខតតេនះ
ិ
មនសទឹងមួយ ែដលមនរបែវងែវងជងេគបំផុតេនកនុងរបេទសកមពុជ គឺសឹង
ទ ែសនែដលហូរមកពីេខតតរពះវហរ
ចូលេទកនុងបឹង ទេនលសប កត់ តមទីរួមេខតតកំពង់ធំ ែដលជេហតុ នំឱយទីរម
ួ រសុកៃនេខតតេនះយកេឈមះតម
សទឹងេនះ។ េខតតេនះមន ចមងយ១៦៨គីឡូែម៉រតពីរជធនី ភំនេពញតមផលូវជតិ េលខ៦អ មនរបជជនរស់េន
យ៉ ងកុះករ ែដលរបកបរបររកសុី េធវែរសចមករ េនសទ និងអរស័យអនុផលៃរពេឈ ជេដម។

សនទុក
1-ភន
ភនំសនទ
ជរមណីយដឋនែបបធមមជតិ

របវតតិសរសត

ិ េនកនុងរសុកសនទុក
រួមជមួយករែកលមអខលះឋត

ចមងយ

១៧គីឡូ ែម៉រតពីទីរម
ួ េខតត។ ភនំេនះមនកមពស់១១៨០ែម៉រត ែដលអចឱយេទសចរគយគន់នូវេទសភពដ៏របណីត
ៃនវលែរស ចមករដំណំរបស់របជពលរដឋពីេលកំពូលភនំរតង់ចំណុចចន់ ែរ ៉ ែដលមនផទំងថមដរបេសមពីធមមជតិ
លយឡំជមួ យ កលិនផករ ំដួ លនេពលរពឹករពលឹម ឬេពលលងចជប់ចិតតៃរកែលង។ េនេលកំពូលភនំមនសលក
សនមរបវតតិសរសតមួយចំនួន ដូចជសនមរពះបទជន់ទុក រពះអងគនិពវន េដះរកមុំ ជេដម រពមទំងមនរពះ
ិ
វហរ
ចិនេនេលេនះផងែដរ។

េរៀងរល់លងចមនសតវសវជេរចនបនមកជួបជុំគនេនរតង់ ជេណដ រេឡងចុះកំ

ពូលភនំ ែដលេគអចេមលេឃញសកមមភពេផសងៗ របស់ពួកវជទសសនី យភពបែនថមករចប់អរមមណ៍ដល់េភញៀវ
ទំងឡយ មិនែតប៉ុ េណណះេនអមសងខងជេណដ រេឡង មនេដមេឈ ធំៗែដលេគអចសគល់េឈមះ និងរបេភទ
របស់វបនតមរយៈអកសរចំ ណំេនតមេដមេឈ នីមួយៗ
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ែបលកៗទំងេនះ

េនមនសតវកំរបុករប់សិបកបលេលតចុះេឡង

របែឡងគនពីេដមេឈ មួយេទេដមេឈ មួយ

េទៀត ហក់ដូចជពុំមនខលចរអចំេពះអនកែដលេធវដំេណរឆលងកត់ ទីេនះ បនតិចេសះ។

2 -របសទ
របសទសមបរ
របសទសមបរូ ៃរពគុហ៍
រជធនី បុរណឥសនបុេររបស់ែខមរសម័ យេចនឡ ែដលកសងេឡងេដយរពះបទឥសនវរនទី
័ ម ១កនុង
សតវតសទី៧ ធលប់ ែតមនេឈមះលបីលបញនសម័ យេនះ រហូតមកដល់បចចុបបននេនះេនសល់ែតករកត់រតរបវតតិ
សរសតប៉ុេណណះ រ ីឯករពិ តរកុមរបសទបុរណេនះរតូវបនរងករបំ ផិលចបំផលញេដយសរងគម និងធមមជតិ ឥត
េមតតដល់ករខិត ខំ ទឹកចិតត របស់បុពវបុរសែខមរេយង

ិ៍ ត
ែដលបននិមិមតសមបតតិទំងេនះេឡងជេករដល់
កូនែខមរ

ិ េនកណ
េសះេឡយ។ ឋត
ដ លៃរពេដយខវះករយកចិតតទុកដក់ ជិត១ទសវតស ពីឆនំ១៩៧១ ដល់១៩៨០ តំបន់
របសទេនះរតូវបនរួបរ ិត េដយរុកខជតិ តូចធំ ែដលបនពយយមចក់ ឬសបេរញចៀត ែញក ថមជញ
ជ ំងរបសទឱយ
បក់ ែបកធលុះធលយ។

ែតេទះយ៉ ងណក៏េដយបចចុបបននេនះតំបន់របសទទំងមូលរតូវបនយកចិតតទុកដក់ សរ

ិ េដយសងឃឹមនឹងមនេភញៀវេទសចរណ៍ចូលមកទសសន ែសវងយល់កន់ែត
ជថមីករពរ និងបនតជួសជុលេឡងវញ
េរចនេឡង។ តំបន់ របសទេនះរតូវបនេគ រកេឃញថមនរបសទសរុបចំនួន១៤០របសទ ែដលែបងែចកជ
៤រកុម៖
១. រកុមរបសទខងេជង េឈមះរកុមរបសទសមបរូ
២. រកុមរបសទកណ
ដ ល េហថរបសទេត
៣. រកុមរបសទខងតបង
ូ េហថរបសទយយព័នធ
ិ េនចមងយ២គីឡូែម៉ រតពីរបសទសមបរ។
៤. រកុមរបសទេរកលរមស ឋត
ូ

េនេខតត
មនបឹ
មនបឹងមួយដ៏ធំ
ធំ
3-េន
េនេខតតកំពង់ធំមន
ិ កនុងភូមិ ៃរព រពល ឃុំៃរពរពល រសុកកំពង់
ែដលមនទឹកថលេឈវងខួបរបំងវសស។ គឺបឹងៃរពរបស់ ឋត
សវយ ចមងយ១៦គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតតកំពង់ធំ តមផលូវជតិ េលខ៦អ។ បឹងសតុកកេនះ មន ៃផទរបមណជង
២.០០០.០០០ែម៉រតកេរ ជជរងុករតីដំរ ី។ េគអចេទកមសនតជលកខណៈរគួសរ េដយបរ ិភគ អហរេនទីេនះ
ឬេរៀបចំអហរផទល់ខួលនក៏បនេនះែដរ។ មនខចុះសរមប់ ជួលអងគុយេលងតមមត់ទឹក ែដលអច ឱយេភញៀវជិះទូក
ងូតទឹក សទូចរតី និងរសូបខយល់អកសបរ ិសុទធបនេនរគប់រដូវ។

4-វតត
វតតរបសទអែណ
របសទអែណដ ត
ែដលេគែតងដំណលថ េទះបីមនទឹកជំនន់ ធំប៉ុណណក៏េដយ ក៏ទីតំងវតតរបសទ អែណដតេនះមិន
ែដលលិចេនះែដរ។ ទីេនះជទី ជួបជុំគនកនុងកររបរពធពីធីបុណយរបៃពណីេផសងៗ របស់បងបអូន របជពលរដឋែខមរ
ទំងជិតឆងយ។
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េខតតេនះមនទីតំងេនចំណុចកណ
ដ ល របេទសកមពុ ជ េហយកំពង់ធំជេខតតមួយកនុងចំេណមេខតតរបំ
ិ
ែដលព័ទធជុំវញ
ទេនលសបនិងសមបរូេទេដយទីតំងរបវតតិសរសតដូចជរបសទែដល បនសល់ទុកមុនសម័យ

អងគរ។

របសទសំបូរៃរពគុហ៍ដ៏លបីលបញ ជរជធនី សម័យបុ រណមួយែដលមនរបសទថមដុតរបមណជ
ពីររយេនកនុង េខតតេនះ។ ទីរកុងេនះបនកសងេឡងអំឡុងរជជកលរពះបទឦសនវរន
័ ម េនេពលែដលរទង់ ផសះ

ផសរបនេដយេជគជ័ យរវងេចនឡេគក និងបូរណភពទឹកដីែខមរដីទឹកៃនេចនឡទឹក។ សំបូរៃរពគុហ៍ជរជ
ធនីែខមរជេរច នសតវតសរ ៍។
ជករចប់ អរមមណ៍បំផុតសរមប់ ករេទ ទសសនរបសទសំបូរៃរពគុ ហ៍ដំបូងមុនេពលបងហួសេទតំបន់

អងគរ ែដលកររចននិងរចនប័ទមរបស់វជមូលដឋននិងគំនិតដំបូងដល់ អរ ិយធម៌ សម័ យអងគរ។

រូបសំណកដំរ ីជន់ខល

របសទេនសំបូរៃរពគុហ៍
តំបន់

:

ភគកណ
ដ ល
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១២ េខតតកព
ំ ង់ស ព

េខតតកំពង់សឺពៈ មនរមណិយដឋន ៤ គឺ
1- រមណីយដឋនអំែពភនំៈ មនចមងយ ៤៨ គ.ម ពីភំនេពញ ។
2- រមណីយដឋនឧទយនជតិ សុររមឹតកុ សមៈ មនចមងយ ១១៧ គ.ម ពីភំេន ពញ ។
3- រមណីយដឋនភនំៃរពែខមរៈ មនចមងយ ៧០ គ.ម ពីភំនេពញ ។
4- រមណីយដឋនតំបន់ េតទឹកពុះ មនចមងយ ១២៦ គ.ម ពីភំនេពញ ។
េខតតកំពង់ សឺពមនចមងយរបមណ ៤៨គីឡូែម៉រតពីរជធនីភំនេពញ តមផលូវជតិ េលខ៤។ េខតតេនះសមបរូ
េទ េដយេដមេតនត ែដលជរបភពផលិតសករេតនតេរច នជងេគកនុងរបេទស។ េខតតេនះមនរពំរបទល់ជប់ េខតត
ិ៍
កំពត េខតត តែកវ េខតតកណ
ដ ល េខតតេកះកុង េខតតកំពង់ឆនំង និងេខតតេពធសត់
ែដលរួមមនរសុកចំនូន៨ រតូវ
ជ ៨៧ឃុំ និង១៣៥១ភូមិ េលៃផទដីជង ៧០១៧គីឡូែម៉រតកេរ។
តំបន់កមសនតសំខន់ៗកនុងេខតតេនះមនដូចជ៖

ឧទយនជតិ
ជតិគិ
គិររមយ
ីរមយ
1 -ឧទយន
ី
ឧទយន
សថិតកនុងភូមិភំនដំរ ី ឃុំគីរ ីរមយ រសុកភនំរសួច មនចំងយ១១៧គីទបូែមរតពីទីរកុងភនំេពញ។ ឧទយនជតិ រពះ
កុសមៈ ឬឧទយនជតិ គីរ ីរមយ គឺជរមណីយដឋនធមមជតិ សថិតេលភំនែដលមនរយៈកំពស់៧០០ែមរត និងមន
លកខណៈ ពិេសសេផសងេទៀតែដលអច ទក់ ទញេភញៀវេទសចរឱយមកទសសនេនទីេនះ ដូចជៃរពរសល់ដ៏រសស់
រតកល ែដលរតូវបននំចូលពីរបេទសជប៉ុន ជមួយនិ ងផកអ័រគី េដ។ ខយល់អកសដ៏បរ ិសុទធ លយជមួ យនឹង
សំេណម រពមទំងមនទឹកធលក់ ផងេនះ េធវឱយឧទយនជតិគីរ ីរមយកន់ែតមនភពមេនរមយេទបងែថមេទៀត។
តំបន់េនះរតូវបនេរៀបចំ េឡងេដយរពះមហកសរតនេរតតមសីហនុ កុនងបំណង ជទីតំងសរមប់ សរមក
លំែហ េនរដូវេកដេរពះទីេនះមនេទសភពរសស់បំរពង លយឡំជមួយសតវរគប់របេភទ និងរុកខជតិ ៃរពដ៏ គួរ
ិ េលៃផទដីជង៣៥០០០ហិច
ឱយទក់ទញ។ ឧទយនេនះមនេឈមះជផលូវករថ ឧទយនជតិ រពះសុររមិតកុសុម ឋត
ត និងរតូវបនបេងកត េឡងមុនេគកនុងចំេណមបណ
ដ ឧទយនជតិ ដៃទេទៀត។ ភនំគិរ ីរមយកលេដមេឡយេគេហថ
ភនំសូរយវងស វរវងសេដយែផអក តមេរឿងេរពងែដលជករដំណលតៗគនរបស់ពួកអនករសុកែដលរស់េនតំបន់េនះ
។ ឧទយនជតិ គិរ ីរមយមនទឹកធលក់ ទំងអស់ចំនួន៣កែនលង៖ ទឹកធលក់ ទី១ េធវដំេណររបមណជ១០នទីប៉ុេណណះ
ចូលេទកនុងៃរព ជពិេសសេនេពលរពឹក រពលឹម ពិតជមនេទសភពធមមជតិ គួរឱយចប់អរមមណ៍ៃរកែលង។
ទឹកធលក់ ទី២ គឺជតំបន់ទឹកធលក់ ែដលអំេណយផល ដល់េភញៀវេទសចរកនុងករបរ ិេភគអហរេនទីេនះ េរពះ
មនទីតំងលអ និងមនជេរងសរមប់ អងគុយេលងេទៀតផង។ ទឹកធលក់ទី៣ គឺទឹកធលក់ ចំបក់ ែដលតរមូវឱយរតូវេធវដំ
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េណរេចញពី ផូលវបំ ែបកពីទឹកធលក់ ទី១ និងទី។ េទដល់ទីតំងសំចត យនយនត េគរតូវេធវដំេណររបមណ៤គីឡូ
ែម៉រតបនតេទៀតចូលកនុងៃរព េឡងេលភំនេដយេថមរេជង ឬជិះរេទះេគរបស់ អនករសុកែដលរង់ចំទទួលេទសចរជ
េរសចេនទីេនះ។ េនតមផលូវចូលេទកន់ ទឹកធលក់ ចំបក់េគក៏អចរ ីករយជមួយ េទសភពធមមជតិ នន េដម
េឈ តូចធំ េនតមដងផលូវ លយឡំជមួ យនឹងសែរមកៃនសតវបកសបកសីែដលលន់ឮេឡង ពីមត់េរជះ និងេន
ជិតៗអនកដំេណរ។ ទឹកេរជះែដលមនកមពស់របមណ១២ែម៉រត ហូរធលក់ទមលក់ខួលនេលផទំងសិល ែបកទឹកខចយ
ែដលេធវឱយអនកែដលេទដល់ទីេនះេហយរទំមិនងូតមិនបន។

រមណីយដឋនអំ
2 -រមណ
នអំែពភន
ពភនំ
អំែពភនំឋិតេនេលទឹកដីភូមិពីរកនុងរសុកចបមន ទីមួយគឺភូមិតំងទេនល ឃុំសុព័រេទព និងភូមិអំែពភនំ ឃុំសវយ រក
វន់ រសុកចបមន ចមងយ៤៨គីឡូែម៉ រតពីទីរកុងភនំេពញតមផលូវជតិ េលខ។ កែនលងេនះជរមណីយដឋនែបបរបវតតិ
ិ េលកំពូលភនំេនេរតយមខង ែដលអចេធវដំេណរ
សរសត និងវបបធម៌ ែដលមនវតតចស់មួយេឈមះវតតអំែពភនំ ឋត
ឆលង កត់េដយេថមរេជង េលសពនេយលេឈ មួយែខស សនធឹងកត់ ទទឹងដងសទឹងតូចមួយមនវលខសច់អចឱយអនក
េទសចរ កមសនតសបបយ សរមកលំែហបន។

េទរទឹ
ទឹកពុះ
3 -េទរ
េទរ
ិ េនចមងយ៦០ គី
តំបន់ េនះសមបរូេទេដយជនជតិ គួយរស់េន។ ជតំបន់ធមមជតិ និងករមមន ែដលឋត
ិ
ឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតតកំពង់សឺព កនុងរសុកឱរ៉ ល់ ឃុំសែងកសបទ ភូមិភំនេទ។ តំបន់េនះមនទំហំ៥ហិចត ដុះព័ទធជុំវញ
េដយេសមកក់ មនទឹកេចញពីកុនងដីខួបរបំងវសស មនកេមដ៧០អងសេស ែដលអនករសុកេនតំបន់េនះចត់ ទុក
ជតំបន់ សកតិសិទធរបស់ពួកេគ និងែតងែតយកទឹកេនទីេនះលុបមុខ ជរមះខលួនេដយគិតថអចពយបលជមងឺ
រគប់ របេភទបន។
សូមបញ
ជ ក់ ថទឹកេនតំបន់េនះមនៃផទរតឹមែត៨០ែម៉រតកេរប៉ុេណណះ ែដលែតងែតមនែផសងហុយៗឥត
ដច់ េរកមកេមដ៧០អងសេស។ ទឹកេនទីេនះមនកលិនសពន់ធ័រ និងកលិនថមកំេបរ ែដលជសរធតុ ែតងែតេកត
មនេឡងេន កនុងតំបន់ណែដលមនភនំេភលងផទុះ ឬជមត់ ភំនេភលង។
កំពង់សឺពសិត
ថ េនខងលិចទីរកុង ភនំេពញេហយេនជិតរចកចូលទីរកុងភនំេពញបំផុត េហយក៏ជេខតតមួយ
រតូវបនេគេម លរ ំលង

ប៉ុែនតជកែនលងពិេសសមួយែដលមិនសូវមនចរចរណ៍សមុគសមញ។

កំពង់សឺពជេខតតលបី

លបញពីករផលិតសករេតនតែដលមនគុណភពលអ បំផុតេនកនុងរបេទសកមពុជ។ េខតតេនះក៏ ផលិតទឹកេតនតជូរ
និងរសទឹកេតនតជេរចនផងែដរ។

ភនំឱរ៉ ល់ជភនំខពស់ជងេគបំផុត ែដលមនទីតំងេនរពំែដនេខតតដូចជ កណ
ដ ល េកះកុង េពធិសត់ ត
ែកវ និងកំពង់ឆនំង។ ភនំេនះមនកមពស់១៨១៣ែម៉ រតពីនីេវទឹកសមុរទ។
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ទឹកធលក់ ឧទយនជតិ គីរ ីរមយ

តំបន់េអកូេទសចរណ៍ចំបក់

ផទះសនក់េនតំបន់េអកូ េទសចរណ៍ចំបក់
តំបន់

:

ភគនិរតី
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រកេចះ
១៣ េខតដរកេចះ

េខតតរកេចះ មនរមណីយដឋន ៣ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនភនំសំបុកៈ មនចមងយ ១១ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
2- រមណីយដឋនវតតសសរ១០០ៈ មនចមងយ ៦ គ.ម ពីទីរួមេខតត ។
3- រមណីយដឋនកំពីៈ ជជំរកសតវេផសត និង កូនេកះតូ ចជេរចន ។
េខតដរកេចះសថិតេនតំបន់ ខពង់របែប៉កឦសនៃន

របេទសកមពុជសំបូរេទេដយសមបតដិ

វបបធម៌ របវតតិ

សរសត និងធមមជតិ ជេរចន ែដលទក់ ទញចំណប់ អរមមណ៍េភញៀវជតិ និងអនតរជតិ ឱយមកទសសនកំសនត និង
សិកសរសវ រជវ េដមបីបនេឃញបនយល់ និងបនសគល់ពីទិដឋភពពិត ៃនសមបតដិទំងេនះេដយខនពុំបន។
េរកអំពីលទធភព

ខងែផនកេទសចរណ៍េខតដរកេចះអចផដល់

ិ យេផសងៗេទៀតជេរចនដូចជ
លទធភពេលវស័

ិ៍ ត ែណលពី ដូនតរបស់ែខមរបន បនសល់ទុកឱយយ៉ ង
ិ យេសដឋកិចច សងគមកិចច វបបធម៌ និងអរ ិយធម៌ ែដលជេករដំ
វស័
េរចនសនធឹកសនធប់ ដល់កូនេច ជំនន់ េរកយផងែដរ។ រកេចះរកុងជទី របជុំជនតូ ចប៉ុែនតសអត លំអេទេដយ
អគរសថបនតំងពី ទសវតស១៩៤០-១៩៥០ និង១៩៦០ ែដលមនរចនបថលអរបណិត។ េនរគប់ ទីកែនលងកនុ ង
េខតដរបកប េដយធមមជតិ ពិតដ៏ែសន មេនរមយេនខងមុខមនដងទេនល និងេកះ េនខងេរកយមនបឹងដ៏ធំ
ែដលមនជំេនរបរ ិសុទធ។

អនកែដលបនមក

សបបយរ ីករយនឹងបនគយគន់េទសភព

ដល់េខតដរកេចះជេលកដំបូង
និងរសូបខយល់

របកដជមនអរមមណ៏

រ ំេភ យៗនេពលរេសៀលៃថងេរៀបលិច

ដ៏

រសស់រតកល។ េខតដរកេចះមនសតវេផសតទឹកសប ែដលជរបេភទសតវដ៏ ករមកនុងពិភពេលក ក៏ដូចជកនុង
តំបន់ និងសំបូរេទេដយរមណីយដឋនែបបរបវតតិសរសត និងធមមជតិ ដ៏របៃព ែដល មនករទក់ទញករចប់
អរមមណ៏ពីរគប់ មជឈដឋនទំងកនុងនិងេរករបេទស និងមនសរៈសំខន់ សំរប់អនកសិកស រសវរជវែសវងយល់។
េលសពីេនះេខតដរកេចះមនជនជតិេដ មភគតិចរស់េនចំនួន០៧ ជនជតិ ដូចជ ពនង េសទៀង គួយ េខញ មិល
េរកល ថមូន។ េខតដេនះ មនរមណីយដឋនចំនួន១៣កែនលង កនុងេនះមនរមណីយដឋនវបបធម៌ របវតតិ សរសតចំនួន
០៦កែនលង និងរមណីយដឋនធមមជតិ ចំនួន ០៧កែនលង។ ករេធវដំេណរតមផលូវជតិ េលខ៧ ែដលមន ចមងយ
៣៤០គ.ម មនភពងយរសួលរគប់រដូវកលេដយបចចុបបននផលូវជតិ រតូវបនរកលេកស៊ូរច
ួ រល់េហយអនក េទស
ចរណ៍អចេធវដំេណរមក កន់េខតដរកេចះតមមេធយបយផទល់ខួលន រថយនតតក់សុី រថយនតរកុងអនកេទសចរណ៍
េគក៏អច េធវដំេណរតមទេនលេមគងគ ែដលមនចមងយ២២០គ.ម េដយេរប មេធយបយនវេលឿន អនកេធវដំេណរ
អចគយគន់ េទសភពតមដងទេនលេមគងគ។ ករេធវដំេណរតមផលូវអកសពុំទន់អនករបរពឹតត េទបនេនេឡយ
េដយ សរអកសយនដឋនពុំទន់ បនែកលមអ និងពុំទន់ មនេជងេហះេហរ េនេឡយ។ េលសពីេនះេភញៀវ
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េទសចរណ៍អច បនតដំេណរេទកន់ េខតដ សទឹងែរតង រតនគិរ ី មណឌលគីរ ី និងេទរបេទសជិតខងដូចជ របេទស
ឡវ និង េវៀតណមបន។
តំបន់កំសនតសំខន់ៗេនកនុងទឹកដី េខតតរកេចះ៖
ិ េនរសុកសំបូរ ចមងយរបមណ៣៦គីឡូែម៉រតពី ទីរម
-វតត
វតតសសរ១០០
សសរ១០០ ឋត
ួ េខតតរកេចះតមផលូវជតិ េលខ។ តំ
ិ
ិ
ិ
បន់វតតេនះមនរពះវហរ
ចំនួន៤ ែបរមុខេទតមទិសទំង៤ ដូចជវហរ
លវ ែបរមុ ខេទរកទិសខងលិច វហរ
ិ
ិ រសសរ១០០ែបរមុខេទរកទិស
េគគែបរមុខេទទិសខងតបង
វហរ
េគកេកតែបរមុខេទរកទិសខងេកត វហ
ូ
ខងេជង។ វតតេនះជតំបន់ ែដលពុទធបរ ិសទធ ជិតឆងយរបជុំគនេដមបីរបរពធពិធីបុណយេផសងៗេទតមទំេនៀមទមលប់
ដូចជ បុណយចូ លឆនំថីម បុណយភជុំ ជេដម។
ិ េនភគខងេជងទីរម
កស
ំ នតែរពក
ែរពកកំ
ែរពកកំពី
ពី ឋត
ួ េខតតរកេចះ ចមងយរបមណ១៥គីឡូែម៉ រត។ តំបន់េនះ
-តំបន់កំ
ជ តំបន់កំសនតតមរដូ វ េរពះេនរដូ វវសសទឹកេឡងមិនអចឱយេទសចរងូតទឹកកមសនតបនេនះេទ េគអចេលង
ទឹកបន េនរដូវរបំង ពិេសសកនុងឱកសបុណយចូលឆនំែខមរ។ តំបន់ េនះក៏សមបរូសតវេផសតទឹកសប ែដលជសតវ
ករមេនេល ពិភពេលក។
-រមណីយដឋ នភន
ជតំបន់ែដលមនេទសភពធមមជតិ រសស់បំរពងរបចំេខតតេនះ។ អនកែដលេធវ
នភនំសមបក
ុ
ដំេណរ កមសនតេទកន់ េខតតរកេចះ ពុំែដលេភលចេទគយគន់េទសភពេនេលកំពូលភនំសមបក
ុ េនះេទ ជពិ េសស

េទសភពដង ទេនលេមគងគ ែដលជទសសនីយភពជប់ចិតតៃរកែលង។ េនជប់ នឹងេជងភនំមនបឹងមួយមនទឹកថល
ិ េដយ រុកខជតិ តូចធំ ែដលជជរមកដ៏សុខសនតរបស់បកសីបកសទំងឡយ ែដលែតងែតែរសក
េឈវង ព័ទធជុំវញ

ិ េនចមងយ១១ គីឡូែម៉ រតពីទីរម
េរចៀងឆលងេឆលយសវគមន៍ រល់េភញៀវែដលេធវដំេណរដល់ទីេនះ។ តំបន់ភំនេនះឋត
ួ
េខតតរកេចះ កនុងឃុំថមែរគ រសុករកេចះ តមផលូ វជតិេលខ។

េខតតរកេចះមនទីតំងេនខងេកត ទេនលេមគងគ ែដលទក់ទញេភញៀវេទសចរមួយចំនួនែដលភគេរចន
េទទសសនអនលង់េផសតែដល

េនេសសសល់េលពិភពេលក។

ភូមិែដលគួរេទទសសនគឺភូមិកំពីែដលមន

ចមងយរបែហល១៥គីឡូែម៉រត ពីទីរម
ួ េខតត។ េផសតទឹកសបជសតវសិត
ថ េនកនុងេរគះថនក់ និងជសតវដ៏ករម តម
ករប៉ ន់សមនគឺមនរបែហលរតឹមែត៦០កបលប៉ុេណណះែដលរស់េន កនុងទេនលេនះ។

ិ េដយ ជនបទ និងបេរម ជកែនលងរបេសរបំផុតែដលអចសរមកមួយ ឬ
ទីរកុងរបស់េខតតរកេចះព័ទធជុំវញ
ពីរយប់េនទីេនះ។ ទីេនះជកែនលងរបេសរមួយពីតំបន់េផសងៗេទៀតរបស់ របេទសែដលេគេធវដំេណរេទ។
េខតតរកេចះមនតំបន់េទសចរណ៍មួយចំនួន។ ភនំសំបុកជរបសទតូចមនទីតំងេនេលភំនភគខងេជង
ិ
ទីរម
ួ េខតត។ ជេណដ រដ៏ែវងេឆពះេទរពះវហរ
ភនំសំបុកែដលបងហញរូបភពលមអិតៃន ករេធវទរុណកមមបនទប់ពីសលប់
េទដល់អនកែដលមនបបកនុ ង

ិ បចចុបបនន។ វតតរកកណ
ិ ជមួយ
ជិវត
ដ លជវតដែដលបនជួសជុ លេឡងវញ

នឹង

រចនប័ទមេចតិ យរបស់ឡវ“Stupa” េនតមមត់ទេនលែដលមនចងងយ២គីឡូែម៉ រតពីទីរួមេខតត។ េនជិតវតតសម័យ

ទំេនបែដលេគអចលឺមនរពះសងឃសូរតធម៌េនេពលលងច។ របែហល១៥គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតត មនសហគមន៍

ចមដ៏ធំមួយ។ ទីេនះរតូវបនសគល់ចបស់េដយអនកេនកនុងតំបន់ថ ភូមិតបញករនតក ែដលជភូមិធំជងេគកនុង
េខតតរកេចះែដលមនអនកភូមិេរចនជង ៤០០០នក់រស់េនទីេនះ។
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សកមមភពចុងេរកយបំផុតរបចំៃថងកុនងេខតតរកេចះគឺសរមកតមមត់ ទេនលនិងទសសនៃថងលិច។

វតតសសរ១០០

អូរកំពី
តំបន់

:

ភគឦសន

រកឡៃផទ

:

11,094 គ.ម2

ចំនួនខណឌ/រសុ
រសុកសរុប

:

5

ចំនួនសងកត់/ឃុំសរុប

:

46
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េផសតទឹកសបទេនលេមគងគអនលង់កំពី

របសទភនំសំបុកេលភំនសំបុក

64

១៤ េខតៃរពែវង
ត

េខតតែរពែវងៈ មនរមណីយដឋន ២ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនបរយណ៍អែណតតៈ មនចមងយ ៣ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិតេនឃុំ បរយណ៍ ។
2- មណីយដឋនបភនំៈ សថិតេនឃុំេឈ កច់ រសុកបភនំ េខតតៃរពែវង មន ចមងយ ៧៨ គ.ម ពីភំនេពញ ។
ិ េនចមងយរបមណ៩០គីឡូែម៉រតពីទីរកុងភនំេពញ តមផលូវជតិ េលខ១ ។ ទឹកដីដ៏
ៃរពែវងជេខតតមួយឋត
បរម

បុរណមួយេនះបនបនសល់ទុកនូវរបវតតិអបិយជំេនឿែខមរជេរចនរហូតមកដល់បចចុបបនន

ែដលរបជពលរដឋ

ែខមរេនែតមន ជំេនឿខលំងកល េទតមទីកែនលងមួយចំនួន ជេហតុ នំឱយពួកេគែតងែតរបរពវនូវពិធីេផសងៗេដមបីបួង
សួងសុំេសចកដីសុខ ពីមចស់ទឹកមចស់ដី អនកត អនកសចចំជេដម។
វមិនែមនជេរឿងចែមលកេនះេទសរមប់ អនករសុកៃរពែវង

កនុងករេធវពិធីេផសងៗេគរពថវយដល់អនកត

ែដល េគេជឿថជអនកចំែថរកសពួកេគ ែថរកសទឹកដីភូមិរសុក ឱយេនគង់វងស រ ីកចេរម នមនេសចកដីសុខ។ ពិធី
េឡងអនកត េគ ែតងេធវេឡងេនមុនឱកសបុណយចូលឆនំែខមរ េដយមនេរៀបចំ យ៉ងអឹកធឹក។ ពិធីេនះេគេធវេដមបី
យងអនកតេទកន់ ទីគួរ ទីសមរមយ េដយែហេចញពី តំបន់បរយណ៍អែណដត េឆពះេទកន់ រសុកបភនំ។ បរយ
ណ៍អែណដតជទី តំង ែដលអនករសុកេជឿថជតំបន់សកតិសិទធរបជុំ េដយអនកតតូចធំ េរពះទីេនះជទី ទួលរបេសម
មនេដមេឈ ធំៗេចលមលប់

រតឈឹងរតៃឈ។

ចមងយ៣គីឡូែម៉រតពី ទីរម
ួ េខតតៃរពែវង

ិ កនុងភូមិបរយណ៍
តំបន់េនះឋត

ឃុំបរយណ៍

រសុកៃរពែវង

ែដលរបជពលរដឋចូលចិតតេទបួងសួងសបថែសបេនទីេនះ

មិនែត

ប៉ុេណណះេគែតងេលងេភលងពិណពទយថវយអរកស អនក តសុំេសចកដីសុខ និងសុំទឹកេភលៀងេដមបីេធវែរសចមករេន
េរៀងរល់ៃថងសីល ឬៃថងបុណយទនេផសង។ បភនំឋិតកនុងឃុំ េឈ កច់ រសុកបភនំ ចមងយ៤៥គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតត
ៃរពែវង

ជរជធនីបុរណ

ដំបូងេគបងអស់របស់ែខមរ។

បភនំក៏ជ

រមណីយដឋនមួយផងែដររបស់េខតតៃរពែវង

ែដលមនភនំេនែកបរៗគន គឺភំនលអង ភនំធំ ភនំបញជរ និងភនំសំេព។ េនទីេនះមនេទសភពលអ ជពិេសសេទសភព
ពីេលកំពូលភនំ ែដលអនករសុក េភញៀវេទសចរននចូលចិតតេទកមសនត ផង និងេដមបីបួងសួងសុំេសចកដីសុខផង េន
េពលមនពិធីបុណយទនេផសង។
កនុងេខតតៃរពែវងេនះមនបូជនីយដឋនជេរចនកែនលង សរមប់ របជពលរដឋែខមរេយងេគរពបូ ជ និងជួបជុំ
គន េលងែលបងរបជរបិយែខមរ េនរដូវបុណយចូ លឆនំ។ អនកែដលេទេលងកែនលងទំងអស់េនះ ភគេរចនជជន
ជតិ ែខមរ ពុំសូវមនបរេទសេនះេទ។
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ៃរពែវងជេខតតតូចប៉ុែនតជេខតត េពរេពញេទេដយកសិកមម។ េខតតេនះមនទីតំងេនភគនិរតី ៃនទេនល
េមគងគដ៏មនសកដនុពល។ េឈមះែរពែវងេនះមនន័យថ ៃរពេឈ ដ៏ែវង ប៉ុែនតមិនមនៃរពេឈ េនះេទៀតេឡយ
េរពះៃរពេឈ ភគេរចនរតូវបនកប់ជេរចនឆនំមកេហយ។
សរមប់ េទសចរណ៍
សម័យអងគរ

មិនមនកែនលងេរចនេទែដលរតូវេទទសសន។

េទះបីជយ៉ ងណ

ទីេនះរបែហលជតំបន់ែដលមនរបជជនរស់េនេរចនេនកនុងរបេទស។

ិ បភនំ។
េណមអណចរកមុនសម័ យអងគរមនទីតំងេនតំបន់ជុំ វញ

អំឡុងមុន

អណចរកមួយកនុងចំ

េខតតេនះក៏ជផលូវសរមប់ ឈប់សរមក េទកំពង់ចម ឬេទរបេទសេវៀតណម។ រកុងេនះក៏រកសទុកអគរ

សម័យអណនិគមមួយចំនួន ជភសដុតងថជមជឈមណឌលដ៏សំខន់ ពីអតីតកល។ េខតតេនះក៏មនរបសទ
ិ េទៀតក៏មនរមណីយដឋនបភនំ
ខលះៗែដរ។
របសទចុងរសុកក៏របែហលជអចេទទសសនបន។
មយ៉ ងវញ
បរយណ៍អែណដត និងវលរបំងែដលអចសរមកបន។
ដូចជេខតតសវយេរៀងែដរ

េខតតេនះក៏មនេនកនុងែផនទី របស់េទសចរ

ទទួលបនរបេយជន៍ ពីេខតតដ៏សប
ង ់ សងត់ េនះ។

តំបន់

:

ភគអេគនយ៍
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១៥ េខតតរតនះគរិ ី

េខតតរតនគិ រ ីៈ មនរមណីយដឋន ៥ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនបឹងយកសេឡមៈ មនចមងយ ៥ គ.ម ពីរកុងបនលុង កនុងឃុំយកសេឡម រសុក
បនលុង េខតតរតនៈគិរ ី ។
2- រមណីយដឋនទឹកធលក់ កចញ់ៈ មនចមងយ ៦ គ.ម ពី រកុងបនលុង។
3- រមណីយដឋនទឹកធលក់ កេទៀងៈមនចមងយ ៧ គ.ម ពីរកុងបនលុង។
4- រមណីយដឋនទឹកធលក់ចអុីងៈ មនចមងយ ២ គ.ម ពីរកុងបនលុង។
5- រមណីយដឋនវលរ ំបលង់ៈ សថិតេនឃុំអូររជុំ រសុកអូ ររជុំ េខតតរតនៈគិ រ ី ។
េខតតរតនគិ រ ីសថិតេនភូមិភគឥសនៃនរបេទសកមពុជ

មនរពំរបទល់ជប់នឹងរបេទសឡវេនភគខង

េជង ភគខងេកតជប់ របេទសេវៀតណម ខងតបង
ទ ែរតងេនភគខង
ូ ជប់ នឹងេខតតមណឌលគិរ ី និងជប់ េខតតសឹង
លិច។ េខតតេនះសមបរូេទេដយជនជតិភគតិចរស់េន របមណជ៨០%ពួកេគរស់េនេដយរបកបរបរកសិកមម
បរបញ់ នឹងរកអនុផលៃរពេឈ ជេដម។ េខតតេនះជតំបន់ភំនែដលមនៃរពរកស់ៗ សំបូរសតវៃរព និងតំបន់េទស
ចរធមមជតិដូច ជទឹកធលក់ បឹងធមមជតិ ភូមិជនជតិភគតិច...។ េខតតេនះផងែដរគឺជតំបន់កងទ័ពពិេសសរបស់
ពួកែខមររកហម

ជកែនលង

ែដលពួកេនះរបមូលផដុំគនបេងកតកងទ័ពរបឆំងរដឋភិបលនជំនន់ េនះ(ភូមិភគ

ឥសន)។ េបេគចង់េធវ ដំេណរេទកំសនតជមួយធមមជតិេនកនុងេខតតេនះ េគរតូវចំណយេពលរបមណជជិត
មួយៃថង េដមបីេធវដំេណរេល កំណត់ ែដលមនចមងយ៥៨៨គីឡូែម៉ រតពីទីរកុងភនំេពញ។ េទសភពែដលដុះេន
តមដងផលូវេឆពះេទកន់ ទីរម
ួ េខតត រតនគិរ ី ពិតជមេនរមយៃរកែលងដល់អនកេទសចរឱយេភលចអស់នូវករេនឿយហត់
។ បនលុងគឺជេឈមះរសុកមួយកនុង េខតតេនះ េហយក៏ ជទីរម
ួ េខតតេនះផងែដរ។ បនទប់ ពីេធវដំេណរដល់ទីរម
ួ េខតត
ដ៏របណីតេនះ េទសចរអចបនតដំេណររគប់ ទីកែនលងេទកន់តំបន់កំសនតននេនកនុងេខតត។

ទឹកធលក់កចញ
1-តំបន់ទឹ
ិ កនុងឃុំកចញ រសុកបនលុង ចមងយ៦គីឡូែម៉រតពី ទីរម
ឋត
ួ េខតត។ េឈមះៃនទឹកេរជះេនះគឺេហតម
ជនជតិ ជនជតិរគឹ ង ែដលរស់េនតំបន់េនះ។ ទឹកេរជះកមពស់របមណ១២ែម៉រត របកបេដយផទំងថមដធំៗជ
ជញ
ជ ំងអចឱយេទសចរឈរសរមកេនពីេរកមទឹកេរជះបនយ៉ ងងយ។

បតេរជះរតជក់ រសឹបដល់ឆឹអងខនង

អចឱយេទសចរ ចុះេទងូតទឹកេនទីេនះ េដយឆលងកត់ជេណដ រេឈ មួយ ែដលេគេធវេឡងសរមប់ ចុះេទបត
េរជះ។
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2-បឹងយកសេឡម
យកសេឡម
បឹងធមមជតិ ដ៏ធំមួយេនះបនសមងំេនកណ
ត លដងៃរពសងត់នរសុកបនលុង ឃុំយកសេឡម ែដលមន
ចមងយ របមណ៥គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតត។ បឹងេនះមនសណ
ឋ នមូលែដលមនអងកត់ផិចត៨០០ែម៉ រត និងជេរម
៤៨ែម៉រត មនទឹកថលេឈវង រតជក់ រសឹប ជេហតុ េធវឱយអនកែដលេទកំសនតចូលចិតតងូតទឹកកំសនតេនទីេនះ។
ិ ទីេនះ ែដលេនជិតេនះេគ
តំបន់េនះផងែដរ គឺជ កែនលងសកករបូជរបស់ពួកជនជតិភគតិចែដលរស់េនជុំវញ
េឃញមនសំណង់ផទះ កូនកេមលះ និងកូនរកមុំ របស់ជនជតិភគតិចមួយកែនលងែដលបនសល់ទុកេនទីេនះ។

3-ទឹកេរជះច
េរជះចអ៊ុង
េដមបីេទដល់ទីេនះេគរតូវេធវដំេណរចមងយរបមណ២គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតត

េឆពះេទតមផលូវមកសទឹង

ិ
ែរតងវញ
រួមបត់ចូលតមផលូវលំតូចមួយលមមឡនចូលចុះ ចមងយ៦គីឡូែម៉រត កនុងឃុំចអ៊ុង រសុកអូរជុំ។ តំបន់
េនះក៏ជទឹក ដីែដលជនជតិរគឹ ងរស់េនផងែដរ។ េគអចេធវដំេណរទសសនពីជីវភពរស់េនរបស់ជនជតិ រគឹង
ទំងេនះ េគក៏អច េធវករសនទនពិភកសជមួយពួកជនជតិ រគឹងែដលេចះនិយយភសែខមរបន េរពះជនជតិ
េនះមនភពរក់ទក់ ជមួយ េទសចរណស់។

4-ភូមិជនជតិ
ជនជតិរគឹ
រគឹងអូរជុំ
េគេទទីេនះេដមបីទសសនករសំែដងសិលបវបបធម៌ របៃពណី របស់ជនជតិ រគឹ ង ែដលរស់េនទីេនះជ
ិ យកសិកមមដំដុះ និងរបមញ់។ ពួកេគេចះជួញដូរ េដយរប
សហគមន៍។ ពយកេគរស់េនេដយពឹងែផអកេលវស័
មូល យកផលិតផល ែដលេគផលិតបនដូចជ រសូវ េពត សែណដក សច់សតវ ែសបកសតវជេដមមកលក់ េនទី
រួមេខតត រសុកបនលុង។

5-លំផត់
លំផត់ ជតំបន់ែដលមនខយល់អកសបរ ិសុទធ មនសទឹង មនទេនលែដលហូរមកពីទេនលែរសពក ផដល់ទឹក
មិនេចះ រ ីងសងួត និងអចឱ្យេទសចរងូតទឹកកមសនតបន េដយមនជេណត រថមអចចុះដល់មត់ទឹកយ៉ ងងយ។
េរកពីតំបន់កមសនតទំងប៉ុនមនែដលបនេរៀបរប់ ខងេលេនះ

េខតតរតនគិ រ ីេនមនតំបន់ដ៏គួរឱយទក់ទញជ

េរចនកែនលងេផសងេទៀតដូចជ តំបន់ទឹកធលក់ ៧ជន់ ទឹកេរជះអូរយ៉ ដវ ឋិតកនុងរសុកអូរយ៉ ដវ តំបន់វរ ីអគគីសនី
រសុក អូរជុំជេដ ម។

រតនគិរ ីគឺជេខតតតំបន់ភំនរពំែដន

ភគខងេជងរបេទសកមពុជែដលភគខងេជងជប់ រពំជមួយរបេទស

ឡវ ខងេកតជប់ របេទសេវៀតណម ខងតបង
ទ
ូ ជប់ ជមួយេខតតមណឌលគិរ ី និងខងលិចជប់ជមួ យ េខតតសឹង
ែរតង។ េខតតេនះលតសនធឹងពីតំបន់ជួរភនំអណណមភគខងេជង កត់ តំបន់ខពង់របរវងទេនលសន និងទេនលែរស

ពក។ វលែរសចំករជសរមស់ធមមជតិ របស់េខតត និងមនជនជតិ េផសងៗគនជេរច ន េហយរតនគិរ ីេពរេពញ
េទេដយសមបតតិធមមជតិ និងវបបធម៌ ែដលកំពុងរង់ចំករែសវងរក។ ទីរកុងរបស់េខតតេនះគឺ បនលុង។
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រតនគិរ ីមនេទសភពសអតបំផុតេនកនុង តំបន់ ែដលផដល់ជូន និងជតំបន់ៃនជនជតិ ភគតិចតំបន់ភំនមួយ

ិ រតកមមធមមជតិ េខតតេនះមនដូចជបឹងបនទុះភនំេភលងយកសេឡម ទឹកេរជះដ៏ សអតមិន
ចំនួន។ កនុងចំេណមកែនលងវចិ
គួរេអយេជឿ ែរ ៉តបង
និងៃរពេឈ ដ៏រកស់ជមួយពពួកសតវនិងរុកខជតិ េរករសុកមួយចំនួន។ ផទុយេទនឹងភព
ូ

សដុកសដមភសម័ យទំេនប េខតតេនះេនែតេខតតែដលមិនមនេគេទដល់េរពះភគេរចនៃនរបជជន េខតតរតនគិ រ ីជ
របជជនៃនកុលសមព័នធជនជតិភគតិចែដលរស់េន យ៉ ងសុខដុមជមួយធមមជតិ។
េភញៀវេទសចរភគេរចនេទេខតតេនះេរជសេរ ស

ករសនក់េនទីរកុងបនលុង

ែដលដំេណរកំសនតអច

េរៀបចំេទទសសនភូមិែខមរេល និងកែនលងែបបធមមជតិ។

ី យ
ឧទយនជតិ វរជ័

ផទះជនជតិ ភគតិចេនបឹងយកសេឡម

បឹងយកសេឡម
តំបន់

:

ភគឦសន
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័
១៦ េខតតបនទយមនជយ

េខតតបនទយមនជ័យៈ មនរមណីយដឋន ៥ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនភនំបក់ និង ភនំជញ
ជ ំងៈ ជតំបន់វបបធម៌ និង ធមមជតិ មន ចមងយ ៥ គ.ម
ពីទីរម
ួ េខតត ។
2- រមណីយដឋនលអងភនំតូចៈ មនចមងយ ២៨ គ.ម ពីទីរួមេខតត សថិតេន កនុងរសុកមងគលបូរ ី ។

3- រមណីយដឋនអងទឹកកងវៈ៉ មនចមងយ ៤ គ.ម ពីទីរួមេខតត សថិតេន រសុកសិរ ីេសភ័ណឌ ។
4- រមណីយដឋនរតពំងថមៈ មនចមងយ ៥៦ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត មនទី តំងេនកនុងរសុកភនំរសុក ។

5- រមណីយដឋនបនទយឆមរៈ មនចមងយ ៥៩ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិតេនកនុ ង រសុកថមពូក ។

ិ េនចមងយ៣៥៩គីឡូែម៉ រតពីទីរកុងភនំេពញ តមផលូវជតិេលខ៥ និងមនទីតំងជប់ នឹងរពំរបទល់េខតត
ឋត
បត់ ដំបង ឧតដរមនជ័ យ េសៀមរប និងរពំរបទល់ៃថ េខតតបនទយមនជ័ យ កំពុងទទួលបនេភញៀវេទសចរណ៍យ៉ ង
កុះករតម រយៈកសុីណូខនតអនតរជតិ មួយ ែដលកំពុងេប កឱយមនករចូលេលង កមសនតទំងយប់ ទំងៃថង។ តំបន់
៉ ផងែដរ។ េភញៀវ
កសុីណូេនះ ក៏មនេរៀបចំ ជែផនកេផសងេទៀតដូចជ េភជនីយដឋន សណ
ឋ គរ ផសរលក់ ឥវន់
ែដលេទកមសនតេនទី

េនះភគេរចនជជនជតិៃថ

ឯេភញៀវជនជតិ េផសងេទៀតពុំ សូវមនេនះេទ។

េប ចំេពះ

ិ គឺ ពួកេគេរច នេទេដមបីកមសនតែភនកែតប៉ុ េណណះ ពុំសូវមនអនកែដលេទ
ជនជតិែខមរជអនកេទសចរណ៍ សមញញ វញ
េដមបីរបរពឹ តតែលបងសុីសងេនះ េឡយ។ មិនែមនមនែតតំបន់កមសនតរចករពំែដនលកខណអនតរជតិ េប៉ យែប៉ត
ប៉ុេណណះ េទែដលេភញៀវេទសចរណ៍ចប់ អរមមណ៍ េលសពី េនះេទេទៀតេខតតបនទយមនជ័យេនមនតំបន់កមសនត
មួយចំនួនេទៀត ែដលបនទក់ទញ និងកំពុង អភិវឌឍន៍េដមបីទក់ ទញេភញៀវេទសចរណ៍េទៀតផង។ តំបន់ទំង
េនះមនដូចជ៖

1-របសទបនទយឆមរ
ិ េនតមបេណ
ឋត
ត យផលូវជតិ េលខ៦៩អ ចមងយរបមណ៤គីឡូែម៉ រតពីទីរួមេខតតបនទយមនជ័យ កនុង
រសុកថម ពួក តំបន់រមណីយដឋនរបវតតិសរសត របសទបនទយឆមរ បនកសងេឡងេដយរពះបទជ័យវរនទី
័ម ៧
កនុងចេនលះ សតវតសទី១២ និង១។ តំបន់េនះរតូវរងករបំ ផិលចបំផលញេដយសរសរងគមែដលបណ
ដ លឱយរបសទ
មួយចំនួនធំ រតូវ បក់ ែបកេខទចខទី េនសល់ែតថមរយប៉ យពសេពញដី មិនែតប៉ុេណណះេនមនពួកេចរបនលួច
យករូបចមលក់ េផសងៗ

ពីរបសទេទលក់ ឱយឈមួញជនជតិៃថេទៀតផង។

ភពលបីលបញៃនរបសទេនះបន

េធវឱយពីមួយៃថងេទមួយៃថងមនអនក េទសចរបរេទសចូលទសសនកន់ែតេរចនេឡងៗ ែដលសកដនុពលេនះបន
េធវឱយអជញធររគប់ រគងរបសទមនករចប់
េខតតឱយកន់ែតគួរឱ្យទក់ទញ

អរមមណ៍

េហយពយយមេរៀបចំ បណ
ដ របសទដៃទេទៀតេនកនុង

ជមួ យនឹងករជួសជុ ល
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ិ
ងយរសួលដល់េទសចរកនុងករេទកមសនត។ របសទែដលេខតតេនះមន គេរមងេរៀបចំ ជួសជុលលមអេឡងវញ
មនដូចជ របសទបនទយទ័ព របសទរពះឈរ របសទរបំជេដម។

របសទបនទយឆមរ

ិ េនកនុងឃុំបនទយឆមរ រសុកថមពួក េខតត
របសទបនទយឆមរ ឋត
បនទយមនជ័ យ

ែដលកសងេឡងេដយរពះមហកសរតែខមរ

រពះនមជ័យវរនទី
័ ម ៧េនកនុងសតវតស ទី១។ របសទបនទយឆមរ
េនះ កសងេឡងេដមបីឧទទិសចំេពះបុរតរបស់រទង់ រពះនមរសី
ឥរនទ

កុមរែដលបនបត់ បង់

ិ កនុងបុពវេហតុ ករពរជតិ
ជីវត

មតុភូមិពី ករបះេបរ និងករឈលនពនរបស់ពួកចម។ េហយរបសទបនទយឆមរេនះផងែដរ ក៏ឧទទិសសរមប់
ិ េដមបីករពររពះរសីឥរនទកុមរ។
េមទ័ពទំង៤ែដលបនបូជជី វត

េឈមះរបស់េមទ័ពទំង៤នក់េនះមនចរេន

កនុងសិលចរ ឹកែដលរកេឃញេនរបសទបនទយឆមរ េហយបចចុបបននរកសទុកេនកនុងសរមនទីរជតិ រកុងភនំេពញ។
របសទបនទយឆមរមនចមងយឆងយពីទីរកុងអងគរ
សំណួរថ

េហតុេនះេហយែដលអនកសិកសទំងឡយបនេចទជ

មូលេហតុ អីវបនជរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧រទង់សងរបសទេនះេនឆងយពីរកុងអងគរដូេចនះ? មនមមតិ

កមមខលះបងហញថករែដល រទង់សងសង់ របសទេនទីេនះ ថវីតបិតែតវេនឆងយពីតំបន់អងគរក៏ែមនពិត ប៉ុែនត
ិ េនែកបរផលូវអងគរ ពី របសទអងគរេទកន់ តំបន់របសទវៃម
ិ េនកនុងទឹកដីរបស់ៃថសពវៃថង។
តំបន់េនះឋត
របសទេនះកសងេឡងពីថមភក់ែដលេនតមជញ
ជ ំងរបសទ
េលេកសវរៈែបងភគមនៃដចំនួន។

កែនលងខលះមនឆលក់ ជរូបរពះេពធិ សតវ

ិ មនឆលក់ ជរូបរពះរពហមរទង់សមធិ េដយមន
េនេលែផតរៃនរបសទវញ

ពួកតបសជអនកេលងេភលងថវយ និងមនសតវហងសែដលជជំនិះរបស់រទង់ េនែកបរេនះផង។ េនខងេលជស៊ុំ
ែដលឆលក់ ជរូបនគរជមនកបលែបរេទទិសទំងសងខង។

រូបចមលក់ ទំងេនះបនបងហញរួចជេរសចថរប

សទេនះជរបេភទរបសទែបបពុទធសសនមហយនែដលនិយមេគរពរពះេពធិសតវ។ េដយសរភពរទុឌ
េរទម

ិ េនដច់រសយលដូចេនះេហយរបសទបនទយឆមររតូវបនយកចិតតទុកដក់ យ៉ងខលំង
និងឋត

េហយ

ិ
ិ របសទេដមបីទក់ទញេភញៀវ េទសចរឱយ
បនជួសជុលេឡងវញ
និងមនករេរៀបចំ េហដឋរចនសមព័នធេនជុំវញ
ចូលមកកមសនតេន ទីេនះេរច នេឡង។
ិ កនុងរសុកសិរ ីេសភ័ណចមងយ៤គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតត កសងេឡងកនុងរបបប៉ុលពត
2--អងទឹកកងវ
កងវ៉ ឋត
សរមប់ យកទឹកេរបរបស់កុនងករេធវែរសចមករ។ េទសចរអចសបបយរ ីករយជមួ យនឹងសកមមភពេផសងៗដូច
ជ ករជិះទូក ករងូតទឹកបឹង ករសទូចរតី ជេដម។

Posted By Facebook Page: Sokha Kimly

71

ិ កនុងរសុកសិរ ីេសភ័ណតមបេណ
3-ភន
ភនំបក់
បក់ជញ
ជញ
ជ ង
ំ ជរមណីយដឋនវបបធម៌
ត យផលូវជតិ េលខ៥ ចមងយ
នវបបធម៌ ឋត
៥គីឡូ ែម៉រតពីទីរម
ួ េខតតបនទយមនជ័ យ។ ទីេនះមនភនំពីរឈរែកបរគន ែដលមនផទំងថមធំៗបញឈរ ែដលេម លេទ
ដូចជជញ
ជ ំង អវីមួយ។ មនរូងមួយជេរម១២ែម៉រតអចឱយេទសចរចុះេទកមសនតបនផងែដរ។

េខតតេនះសថិតេនភគពយពយរបេទស កមពុជ។ បនទយមនជ័យជេខតតដ៏រសស់សអតផដល់ជូននូវករចប់
អរមមណ៍ែបបធមមជតិ និងរបវតតិសរសតជេរចនបូករួមទំងរបសទបុរណ ករអភិរកសសតវៃរព និងកែនលងសកករបូ
ជ។ ទីរកុងរបស់េខតតគឺ សិរ ីេសភ័ណ (សុីសុផុន)។
ករទក់ទញសំខន់ បំផុតេនកនុង េខតតបនទយមនជ័ យគឺរបសទបនទយឆមសតវតសរ ៍ទី១២។ របសទ

េនះកសងេនរជជកលរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៧ ចេនលះសតវតសរ ៍ទី ១២ និង១៣។ របសទបនទយឆមរតូវបនេគ

សគល់តិចណស់ ប៉ុែនតពិតជរសស់របណីត ដូចគននឹងរបសទអងគរវតតែដរ។ េធវដំេណររតឹមែតពីរេម៉ ងពីេខតត
េសៀមរប របសទបនទយឆមជរតនសមបតតិរបវតតិសរសតែតមួយគត់ មនទំហំធំសំេបម របសទលតសនធឹងេល
ទីតំងធំទូលយ ែដលព័ទធេទេដយៃរពេឈ យ៉ងេខៀវរសងត់។ របសទបនទយឆមជរបសទមួយកនុងចំេណ

មរបសទពីរេនេរកតំបន់ អងគរែដលកសងពីថមធំៗ "ប៉ មជមុខ" បងហញពីរមុខញញឹមយ៉ ងរសស់សអតតម
រចនប័ទមបយ័ន។ របសទថមភួកែដលបនេបះបង់ មនជញ
ជ ំងែដលរូបភពពណ៌នៃនេទវកថ សរងគមរបស់
របេទសកមពុជេនេលេនះជមួយរូបភពៃនជីវភពរបចំ ៃថង។
តំបន់របសទបនទយឆមដ៏ ធំសំេបមេនះ របែហលជអថ៌ កំបំងបំផុតមួយកនុងចំេណមអថ៌កំបំងេនកនុង

សម័យ អណចរកែខមរ ទំងពីរេនះមនន័យេដយទំហំ និងភពដច់ េចញពីេគ។ របសទដ៏អថ៌កំបំងេនះ តំ
ណងយ៉ ងរបេសរបំផុតេអយរូបភពៃនរជធនី ែខមរ

រចនសមព័នធរបស់របសទបុរណជមួយចមលក់ ពីេរកនិង

ិ េដយៃរពរកស់ៗ និងមនបកសីបេញចញសេមលងេខញៀវខញរតមជញ
ព័ទធជុំវញ
ជ ំងរបសទេធវមិនេអយ សងប់សងត់។
ចំេពះអនកែដលេទទសសនរបសទនឹងេឃញចមលក់រសស់សអតជេរចន កប់បត់ កុនងចំេណមរបសទបុរណ
និងសសរសដមភ។

កនុងបរ ិេវណេនះ យ៉ ងេហចណស់ក៏មនរបសទតូចៗជេរចនេទៀត ែដលសុទធែតទទួលរងករខូច
ខតពីករបំផលញ។ របសទទំងអស់េនះបូករួមទំងរបសទេមបុណយ តរពហម រពហមមុខបួន យយជួន រប
ណងតសុខ និងរបសទជមរតី។ បនទយឆមមិនរតឹមែតសថិតេនកនុង ែផនទីេទសចរណ៍ប៉ុេណណះេទ ប៉ុែនតជករ

េធវដំេណរមួយេទរកកែនលងខងេរក ជករផសងេរពងមួយែដលអនកនឹងចងចំជនិចចដ៏យូរ។

របសទបនទយឆម

របសទបនទយឆម

របសទបនទយឆម
តំបន់

:

ភគពយពយ
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១៧ េខតតរពះស"
រពះស"ហនុ

រកុងរពះសីហនុ ៈ មនរមណីយដឋន ៧ គឺ
1- រមណីយដឋនេឆនរអូេឈ ទលៈ សថិតេនសងកត់េលខ ៣ រកុងរពះសីហនុ ។
2- រមណីយដឋនេឆនរសុខៈ សថិតេនតមបេណ
ត យេឆនរដ៏ែវង ជកែនលងងូ ត ទឹក ។
3- រមណីយដឋនេឆនរសណ
ឋ គរ ៧ ជន់ ៈ តំបន់ េនះមនសភពអ៊ូអរ បនទប់ ពីេឆនរសុខ ។
4- រមណីយដឋនេឆនរេដមៃរជ ឬ សលរកុងៈ ជេឆនរសរមប់េទសចរ េដរ កមសនត ។
5- រមណីយដឋនេកះពស់ៈ មនចមងយ ១ គ.ម ពីមុខរកុងរពះសីហនុ ជ រមណីយដឋនដច់ពី
េឆនរ ។
6- រមណីយដឋនភនំេលៈ ជរមណីយដឋនវបបធម៌ និង ធមមជតិ សមបរូ េទសចរ េពលមនបុណយ
ទន ។
7- រមណីយដឋនតំបន់ទឹកសអតកបលឆយៈ មនចមងយ ៧គ.មពីរកុងរពះសីហនុ។
ទឹកដីែដលជតំបន់េឆនរដ៏ រសស់សអតេនកមពុជ គឺេខតតរពះសីហនុ។ កនុងមួយៃថងៗមនេទសចរេទកមសនត
រប់រយនក់ េនតមេឆនរសមុ រទែដលមនខសច់សកបស
។ េរកពី តំបន់េឆនរសមុ រទែដលជតំបន់េទសចរដ៏សំខន់
ុ
េខតតេនះក៏ជតំបន់ឧសសហកមមផងែដរ ។ មនកំពង់ែផអនតរជតិ មួយកែនលងែដលមនៃផទរបមណ៩៨០០ែម៉រតក
េរកសងេឡង េនកនុងឆនំ១៩៥៤ និងេបកឱយមនករេរបរបស់េនកនុងឆនំ១៩។
តំបន់កមសនតធមមជតិ េនកនុងេខតតេនះែចកេចញជ៣ែផនកគឺ តំបន់កមសន្តេឆនររកុង តំបន់កមសនតេកះ និង
តំបន់ កមសនតទឹកសប។

កមសនតេឆន
េឆនររកុង
1 -តំ
តំបន់កមសនត
ិ េនជប់ នឹងរកុងែតមដង ែដលេទសចរអចេធវដំេណរតមរថយនតេទកមសនតបន
ជតំបន់ែដលមនេឆនរឋត
។ តំបន់េនះមនេឆនរខសច់ សកបស
ុ ជមួយនឹ ងទឹកសមុរទេខៀវរសងត់ គួរឱយចង់ងូត។ េឆនរេនតំបន់ េនះមនដូចជ
េឆនរសុខ េឆនរអូរេឈ ទល េឆនរ៧ជន់ េឆនរេដមៃរជ េឆនរឯករជយ េឆនរសមុ រទរម ជេដម។

2 -តំ
តំបន់កមសនត
កមសនតេកះ
េកះ
េគអចេធវដំេណរតមទូក ឬកណូតេដមបីេទកមសនតេនេកះមួយចំនួនែដលមនទីតំងជិតៗ េខតតរពះសី
ហនុ ដូចជ េកះថមី េកះតេកៀវ េកះឬសសី េកះពស់ជេដម។ តំបន់េកះទំងេនះមនេទសភពរសស់សអតរពម
ទំងមនេឆនរខសច់ ដ៏រតកលផងែដរ។ េទសចរចូលចិតតេទកមសនតេនតំបន់េកះ េរពះមនេទសភពគួរឱយទក់
ចិតតជមួយនឹងទឹក សមុរទថលយង់ មនទំងេឆនរខសច់សកបស
ុ និងធមមជតិៃរពភនំ របណីតៗ េទៀតផង។
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3 -តំ
កមសនតទឹ
ទក
ឹ សប
តំបន់កមសនត
សថិតេនកនុងខណឌៃរពនប់ មនចមងយ៧គីទបូែមរតពីទីរកុងរពះសីហនុ រួចបត់េឆវងចូលតមផលូវ ដីរកហម

ចមងយ ជង៩គីទបូែមរតេទៀត។ ទឹកេរជះេនកបលឆយមនរបភពេផសងពីបណ
ដ ភនំតមតំបន់មត់ សមុរទ។ ទឹក
េរជះកបលឆយ រតូវបនេគរកេឃញេនឆនំ១៩៦០ េហយរហូតមកដល់ឆនំ១៩៦៣ វរតូវបនេគេរៀបចំ េធវជរប
ភពទឹកសអត សរមប់ ផគត់ផគង់ដល់រកុងរពះសីហនុ ប៉ុែនតករេរៀបចំេនះរតូវបរជ័យ េហយបនកលយេទជជំរ ំលក់
ិ
ខលួនរបស់ពួកែខមរ រកហមេទវញ។
កនុងឆនំ១៩៩៧ តំបន់កបលឆយរតូវបន ផលស់បូដរេអយកលយេទជតំបន់អភិ
វឌឍន៍ រហូតមកដល់ ឆនំ១៩៩៨ កបលឆយរតូវបនេដញៃថលេដយរកុមហ៊ុនមួយេដមបីេធវករ សងសង់ ផូលវ និងផល

ស់បូដរតំបន់េនះេអយកលយជមណឌលេទសចរសំរប់េភញៀវេទសចរជតិ និងអនតរជតិ។ បចចុបបននេនះរជរដឋភិបល
កមពុជក៏បនអភិវឌឍតំបន់េនះេអយកលយេទជកែនលងផគត់ផគង់ទឹកសអតដល់រកុងរពះសីហនុ ផងែដរ។
េទសចរ

ភគេរចនជជនជតិ ែខមរែដលមកពីទី កែនលងេផសងៗដូចជេខតតរពះសីហនុ េកះកុង េខតតកំពត និងរកុងភនំេពញ
ែដលពួកេគចូលចិតតេទកមសនតជលកខណ រគួសរេដយមនេរៀបចំ អហរសរមប់ ទទួលទនរួចេរសចផងែដរ។
េខតតរពះសីហនុ ជទីរកុងេឆនរសមុរទលបីលបញបំផុតរបស់របេទសកមពុ ជ។

េហយរតូវបនេគសគល់កុនង

រសុកថ កំពង់េសម។ េខតតេនះមនចមងយ២៣០គីឡូែម៉រតភគនិរតី ពីទីរកុងភនំេពញជេខតតលបីលបញេដយេឆនរ
ខសច់ពណ៌ស េកះរតូពិកធមមជតិ និងករេដរកំសនតនេពលររតី។

ជមួយេឆនរខសច់ ដ៏កក់េកដ និងទឹកដ៏ថល វពិតជមិនភញក់ េផអលេឡយែដលេខតត
រពះសីហនុ ទក់ទញេទសចរទំង កនុងរសុក េរករសុក េហយេភញៀវេទសចរពិតជចង់
េទេលងេឆនរសមុ រទេនៃថងឈប់សរមក។
ដូចគននឹងរបជជនកនុងរសុកេធវែដលរ ីក

រយនឹងខសច់ ម៉ដឋពណ៌សជមួយទឹកដូងដ៏រតជក់ និងអហរសមុរទអំង ឬក៏ម៉សស
េលេឆនរសមុរទ

មុជទឹកសមុ រទ

និងពិសអហរេពលលងចេនតមេភជនី យដឋន

ែដលបេរម អហររសស់ៗដូចជ កដមបងគ បងកង រតី និងរគំសមុ រទែដលមនសទីល
េរចនរបេភទ។
មន េកះដ៏រសស់សអតមួយចំនួនឆងយពី េឆនរសមុ រទេខតតរពះសីហនុ ផងែដរ
ដូចជ េកះរុង និងេកះរុងសនលឹម ែដលមនលកខណៈពិេសសមនេឆនរខសច់ មិនសូវ
មនមនុសសេរចន ែដលមនមលប់តមបេណ
ដ យេឆនរ។

តំបន់

:

ភគនិរតី

រកឡៃផទ

:

2,561.20 គ.ម2

ចំនួនសងកត់/ឃុំសរុប

:
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ិ
១៨ េខត តរពះវហរ

ិ
េខតតរពះវហរៈ
មនរមណីយដឋន ៥ កែនលងគឺ
ិ
1- រមណីយដឋនរពះវហរៈ
សថិតេនភូមិសវយរជុំ ឃុំកនទួ ត រសុកជំ កសនត េនេលភំនដងែរក

មនកមពស់ ៧៤០ ម ។

2- រមណីយដឋនវតតបក់កំៈ មនចមងយ ១៧ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
3- រមណីយដឋនរបសទេកះេករៈ៍ ត មនចមងយ ៤៩ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
4- រមណីយដឋនរបសទបកនៈ មនចមងយ ១០ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
5- រមណីយដឋនសទឹងខសច់ ៈ មនចមងយ ៣ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
ិ
ិ េនភគឧតដរៃនរបេទសកមពុជមនចមងយរបមណ
ឋត
េខតតរពះវហរ

២៩៤គីឡូែម៉ រតពីទីរកុងភនំេពញ

រតូវ បនបេងកតេឡងកនុងឆនំ១៩៦៤ េដយកត់យកដីភគខលះពីេខតត កំពង់ធំ េសៀមរប និងេខតតសឹទងែរតង។
ិ
លតសនធឹងេនចំពីេលកំពូលភនំដងែរក ែដលជខណឌសីមកំណត់រពំែដនកមពុជៃថ របសទរពះវហរ
កំពុងរតូវ
ិ
បនទទួលករយកចិតតទុកដក់ជខលំងពីអជញធរេខតតរពះវហរ

កនុងករករពរែថរកសសមបតតិបុរណេបតិកភ័ណឌ

អនតរជតិមួយេនះ។ េលសពីេនះេទេទៀតភពអសចរយ និងភពលបីលបញៃនរបសទហិណូឌ េនះបនកំពុងទក់
ទញេភញៀវេទសចរ ជតិ និងអនតរជតិ រប់ពន់ រប់មុឺននក់ ឱយមកទសសនកំសនត និងេធវករែសវងយល់។ េគែតង
ឮពកយសរេសរឥតដច់ មត់ពីបណ
ដ េភញៀវ ែដលបនមកេឃញជក់ចបស់នូវទីបុរណដ៏អសចរយេនះ។
ិ
មនចមងយ១០៨គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតតរពះវហរ
កនុងភូមិសវយរជំ ឃុំកនទួត រសុកជំកសនត តមផលូវជតិ េលខ
២១១េឆពះេទទិសខងេជងែដលអមេដយរុកខជតិ តូចធំដុះតមសងខងផលូវ
ែដលជទីតំងែដលរពះរជែខមរេយងសម័យបុរណបនកសង

ិ
ភនំរពះវហរ
មនកមពស់៦២៥ែម៉ រត

នូវរបសទែដលមនទំហំ៨០០ែម៉រតx៤០០

ិ
ែម៉រត។ គឺជរបសទរពះវហរ
េនះឯង ែដលរពះមហកសរតែខមរបុរណចំនួនបួនរពះអងគបនកសងេឡង ចប់
តំងពីចុង សតវតសទី៩ រហូតដល់េដមសតវតសទី១២ េដយមនេឈមះេហថ រសីសិខរ ីសវរៈ មនន័យថបរមី ភំន
េហយរតូវបន បរំងរបគល់េទឱយៃថកន់កប់ េនកំឡុងឆនំ១៩៥៤ ប៉ុែនតរតូវបនរពះមហកសរតែខមរនេរតតមសី
ហនុ េធវករទមទរ

ិ
យកមកវញ

េដយមនករសេរមច

និងេចញសលរកម

ទទួលសគល់

េដយតុល

ករអនតរជតិ រកុងឡេអ ៃថងទី១៥ មិថុន ឆនំ ១៩៦២។
រពះរជែខមរ ែដលបនកសងរបសទបុរណេនះមនដូ ចជ៖
- រពះបទ យេសវរនទី
័ ម ១ (សងសង់ កុនង គ.ស ៨៨៩-៩១០)
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- រពះបទ សូរយវរនទី
័ ម ១ (សងសង់ កុនង គ.ស ១០០២-១០៥០)
- រពះបទ ជ័យវរនទី
័ ម ៦ (សងសង់ កុនង គ.ស ១០៨០-១១០៩)
- រពះបទ សូរយវរនទី
័ ម ២ (សងសង់ កុនង គ.ស ១១១៣-១១៥០)
ិ
របសទរពះវហរ
រតូវបនដក់បញូច លជសមបតតិេបតិកភ័ណឌរបស់ពិភពេលកចប់ តំងពីៃថងទី០៧
កកកដ ឆនំ ២០០៨ េដយេសចកដីសេរមចរបស់អងគករយូេណសកូ េនទីរកុងេកប៊ិច របេទសកណដ។
ិ
ិ
េរកអំពីរបសទរពះវហរ
ែដលជសមបតតិេបតិកភ័ណឌពិភពេលក េនេខតតរពះវហរ
ក៏មននូវរបសទ
បុរណជេរចនេផសងេទៀតែដរ ដូចជ៖
ិ កនុងភូមិរសយ៉ង់េជង ឃុំរសយ៉ង់ រសុកគូេលន ចមងយ៧២គីឡូែម៉ រត ពីទីរម
តំបន់របសទេកះេករ
របសទេកះេករ ិ៍ ត ឋត
ួ
1-តំ

ិ
េខតត េសៀមរប និង៤៩គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតតរពះវហរ
តមផលូវជតិេលខ២១១ សងសង់ េដយរពះបទជ័យវរន
័ម

ិ៍ ត
ទី។ របសទននែដលេនតំបន់របសទេកះេករមនដូ
ចជ របសទេកះេករ ិ៍ ត របសទចិន របសទនងេខម
របសទរបំ របសទគុក របសទរបងគ របសទរកហម របសទេខមជេដម។

របសទេកះេករ
ិ េនភគ
របសទេកះេករ ជរបសទែដលកសងេឡងេនសម័យអងគរផងែដរ ប៉ុែនតរបសទេនះឋត
ិ
ឧតដរចមងយជង៧២គីឡូែម៉ រតពីទីរកុង អងគរ កនុងេខតតរពះវហរ។
របសទេនះផងែដរជសនូលៃនរជធនី របស់
ែខមរនសម័យរវងឆនំ៩២៨ និងឆនំ៩៤៤ រជជកលរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៤ និងបុរតរបស់រទង់ រពះនមហស៌វរនទី
័ម ។
េនេរកយេពលែដលចរកភពែខមរបនេកតេឡងេនតំបន់អងគរ គឺ េរកយករកសងរជធនី ហរ ិហរល័យ(រលួស)
េដយរពះបទជ័យវរនទី
័ ម ២ និងរជធនី យេសធបុរៈ(ភនំបែខង) េដយរពះបទយេសវរនទី
័ ម ១េនះ រពះបទជ័យ
វរនទី
័ ម ៤ក៏បនេរ រជធនី

មកកន់ តំបន់េកះេករ

េនចមងយជិត១០០គីឡូែម៉រតភគខងេជង

ពីរជធនី ចស់

េរកមរជជកលរបស់ខួលន។ ករេរ  មកតំងេនរជធនី ថីមេនះឯកសរខលះបនបងហញថ រពះបទជ័យវរនទី
័ ម ៤ជ
េសដចែរជករជយ េហយករកសងសមិទធផលធំៗ គឺចង់បងហញពីមហីទិធរ ិទធរបស់រពះអងគ េហយករេរ មកទីតំងថមី
េនះែដររទង់ ក៏បននំយកលិងរតី ភូវេន

សវរៈមកជមួយេដយសងសង់ ជរបសទេកះេករែដលមនកមពស់

៣៥ែម៉ រត មន៧ថនក់សរមប់តមកល់លិងគេនះ។ របសទេនះឬេហថរបសទធំ ជរបេភទរបសទភនំមនៃរពដុះ
ិ
ជុំវញ
ែដលេនេលកំពូលមនរូបចមលក់ សតវរគុឌធំៗជេរចនកំពុង សែមតងឬទធិរទនូវសិវលិងគេនះ។ ជេណត រេឡង
េទេលកំពូលរបសទមនចំនួន៥៥កំ ែដលេនជេណត រេឡងេនះមនរបេហងធំលម
ម ចំនួន៣ ែដលបរំងបន
គស់េឡងេដមបីចូលេទកនុងរបសទរកគនវែដលបត់ ខួលនេនទីេនះ។

ិ របសទេកះេករមនរបសទជេរចន ែដលមនរបសទខលះរតូវរងករខូចខតយ៉ ងដំណំ ឯ
េនជុំវញ

ខលះេទៀតរគន់ ែតខូចខតបនតិចបនតួច។

សពវៃថងេគេនេឃញមនរបសទទំងអស់ចំនួន៩៦របសទេនតំបន់

រជធនី េកះេករេនះ។
ិ កនុងភូមិតែសង ឃុំរណសិរស រសុកសងគមថមី ចមងយ១០៥គីឡូែម៉ រតពីទីរម
របសទបកន
ួ
2-របសទ
របសទបកន ឋត
ិ
េខតតរពះវហរ
កសងេឡងេដយរពះបទសូរយវរនទី
័ម ។
ិ កនុងភូមិរកឡ
របសទនរយណ
3-របសទ
នរយណ៍ សងសង់េឡងពីថមភក់ ព័ទធេដយកំែពងថមបយេរកៀម២ជន់ ឋត
របសទ
ពល ឃុំរពីងធំ រសុកជំកសនត ែដលមនចមងយរបមណ៣២គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតត។
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ិ កនុងរសុកជំកសនត ចមងយ៧៥គីឡូែម៉រតពីទីរម
-របសទនគបួស មនទំហំ៥០ែម៉រតx៥០ែម៉រតឋត
ួ េខតត។
-របសទរកពុំ ឈូក កសងេឡងេនសតវតសទី១០ ចមងយ៤៥គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតត កនុងឃុំរ ំេដះ រសុករវង។
ិ កនុងភូមិេគកេបង ឃុំកំពង់ របណក រសុកែតបងមនជ័យ េនកនុងបរ ិេវណវតតរបសទ
-របសទេគកេបង ឋត
ជ័យរពឹកស ែដលជសនៃដរបស់េលកេមទ័ព តមករបញ
ជ របស់រពះបទជ័យវរនទី
័ម ។

ិ
េខតតរពះវហរ
ែដលជប់ ជមួ យរពំែដនៃថ និងឡវភគខងេជង ជកែនលងែដលមនរបសទគួរេអយ
ិ
ចប់ ចិតតចំនួនបីកុនងសម័ យអងគរគឺ របសទរពះវហរ
របសទេកះេករ និងរបសទរពះខ័នកំពង់សវយ។ ទីេនះ

ក៏ជជរមកសហគមន៍ ជេរច នៃនជនជតិ កុលសមព័នធតំបន់ភំន។

ិ៍ ដ ល ប់ ជរជធនី របស់ រជធិរជែខមរេសដចជ័ យវរនទី
េកះេករធ
័ ម ៤ែដលបនកសងទីរកុងេនះកនុងឆនំ ៩២១។

ិ
ែផនកខលះៃនរបសទរតូវបនកប់បត់ េទកនុងៃរពែដលមិនអចេធវ ដំេណរេទបន។ របសទរពះវហរ
ជកែនលង
ពិេសសបំផុតរបស់េខតតេនះ។

ិ
របសទរពះវហរ
រតូវបនកសងេឡង

េដមបីឧទទិសជូនរពះសិវៈ

េហយមនទីតំងេនេលែគមតំបន់

ិ
ខពង់របែដលរគប់រគងវលរបរបេទស កមពុជ។ របសទេនះកសងេឡងេដយមនរពះវហរ
ជេស៊រ ីែដលភជប់
គនេដយ របព័នធៃនករមលថម និងជេណដ រែដលមនបេណ
ដ យចំេណតជង៨០០ែម៉រត និងមនកលបរ ិេចឆទេន
ពក់ កណ
ដ លទីមួយៃនសតវតសរ ៍ទី១១។ េទះបីជយ៉ ងណ សំណង់ របវតតិសរសតេនះអចមនតំងពីសតវតសរ ៍
ទី៩ េនេពលែដលអរសមរតូវបនរកេឃញ។ កែនលងេនះរតូវបនរកសទុកពិេសសបំផុត ពិេសសេដយអរស័យ
េទតមទីតំងដច់រសយល។ មនភពមិនធមមតមួយសរមប់ គុណភពៃនសថបតយកមមរបស់វ ែដលេរប របស់
បរ ិសថនធមមជតិ និងតួនទី សសនរបស់របសទ ក៏ដូចជគុណភពមិនធមមតៃនករតុបែតងេដយចមលក់ថម។
ិ
សថបតយកមមសំណង់ ែតមួយគត់ៃនេស៊រ ី របស់រពះវហរ
េស៊រ ីែដលភជប់ គនេដយរបព័នធៃនករមលថម និង
ជេណដ រែដលមនបេណ
ដ យចំេណតជង៨០០ែម៉រត របសទេនះជសនៃដឯកពិេសសមួយរបស់សថបតយកមមែខមរ
តមរយៈបលង់ ករតុបែតង និងទំនក់ ទំនងរវងបរ ិសថនទសសនី យភពេទសភព។ ពិតជមនភពបរ ិសុទធទំងកនុង
បលង់និងភពលមអិតៃនករតុបែតង។

រពះខ័នកំពង់សវយ ក៏រតូវបនេគសគល់ថរបសទបកន ជសំណង់ ៃនែដលមនមរតដឋនធំសេមបម
បំផុតែដលមនទីតំងេនរជុង
របសទអងគរវតតែដលមន

ិ
និរតី ៃនេខតតរពះវហរ។

បរយណ៍របែវង៣គីឡូែម៉រត

របសទេនះរគបដណដប់េលៃផទដី៤ដងធំជង
និងមនប៉មរបសទជេរចន

ឬរបសទេនកនុង
បរ ិេវណេនះ។ របសទេនះពុំរតូវបនេគសគល់ចបស់ និងករមមនេគេទទសសនណស់ េហយរបសទេនះ

រតូវទទួលរងករលួចបលន់យ៉ងខលំងប៉ុនមនឆនំ កនលងមកេនះ។

ិ
ប៉មរបសទរពះវហរ
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ិ
ិ
បងកន់ៃដនគរបសទរពះវហរ
របសទរពះវហរ
េមលពី អកស
័ ឆលត និងគតិបណិឌ ត
តមរយៈកររបឹងែរបងយ៉ ងខលំងរបស់ រជរដឋភិ បលកមពុជេរកមករដឹកនំដ៏វយ

ិ
របស់សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដឋមរនតីៃនរពះរជណចរកកមពុជ របសទរពះវហរ
រតូវបនចុះបញជីនិងរបកសជេបតិកភណឌពិភពេលកេដយ អងគករ UNESCO េនៃថងទី ៨ែខកកកដ ឆនំ២០០៨។

តំបន់

:

ភគពយពយ
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១៩ េខតតតែកវ
តែកវ

េខតតតែកវៈ មនរមណីយដឋន ៧ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនភនំដៈ មនចមងយ ១០២ គ.ម ពីភំនេពញ ។
2- រមណីយដឋនភនំបយ៉ង់ៈ មនចមងយ ១២១ គ.ម ពីភំនេពញ ។
3- រមណីយដឋនរបសទនងេខមៈ មនចមងយ ២៦ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត។
4- រមណីយដឋនភនំជីសូរៈ មនចមងយ ៦២ គ.ម ពីភំនេពញ ។
5- រមណីយដឋនទេនលបទីៈ មនចមងយ ៣៥.៥ គ.ម ពីភំនេពញ ។
6- រមណីយដឋនភនំតេម៉ៈ មនចមងយ ៤០ គ.ម ពីភំនេពញ ។
7- រមណីយដឋនភនំែខលងៈ សថិតេនតមដងផលូ វជតិ េលខ ២ ។
ិ េនភគខងតបង
តែកវគឺជេខតតមួយឋត
ូ ៃនរបេទសកមពុ ជ ជជរងុកៃនអរយធម៌ ែខមរេរពះថេខតតេនះជ
័ ចំណស់ជងេគបំផុត និងជទី តំងេដ មៃនវបបធម៌ ែខមរផងែដរ។ ជក់ែសដងេខតតេនះមនបនសល់
េខតត មួយមនវយ
ទុកនូវេករ ិ៍ ត ដំែណលរបសទបុរណសំខន់ៗមួយចំនួន ែដលមនអយុកលរប់សតវតសមកេហយ សរមប់ ជ
ភសដុតងបងហញពី ភពរុងេរឿងរ ីកចេរមនៃនេខតតេនះកនុងអតីតកល។ េធវដំេណរពីភំនេពញេទកន់ ទីរម
ួ េខតតតែកវ
េលកំណត់ ផូលវជតិ េលខ
េខតតេនះ។

៣េគនឹងបនេឃញសថនភពរបជពលរដ្ ឋ

មិនែតប៉ុ េណណះ

កររបកបរបររកសុីរបស់ពួកេគេនកនុង

េគក៏អចេធវដំេណរតមផលូ វជតិ េលខ២ផងែដរ

ែដលមនចមងយផលូវរបែហល៧៨

ិ យេទសចរ ែដលជរបភពចំណូលជូនរដឋ និងអចឱយរប
គីឡូែម៉ រត។ សកដនុពលភពសំខន់ កុនងេខតត េនះគឺវស័
ិ យេនះផងែដរ។
ជពលរដឋទញរករបេយជន៍ ពីវស័

តំបន់េទសចរសំខន់ៗកនុងេខតតេនះមនភគេរចនជទី តំង

របវតតិសរសតដូចជ របសទបុរណជេដម ែដលេធវ ឱយេទសចរចូលចិតតមកេធវករសិកសរសវរជវ រពមទំង
ិ តំបន់ របសទបុរណេនះផងែដរ។
ទទួលនូវអរមមណ៍បរ ិសុទធ ពីេទសភពរបណីតៗជុំ វញ

ជសូ
ីសូ
1-ភនំជី
ភនំជីសូឋិតេនកនុងទីតំងភូមិសល ឃុំរេវៀង រសុកសំេរង ចមងយ៦២គីឡូែម៉ រតពីទីរកុងភនំេពញ កត់ តម
រសុក បទី និងវតតរបសទនងេខមកនុងរសុកសំេរង តមផលូវជតិេលខ២ រួចបត់ចូលតមផលូវលំតូចមួយរបមណ
៥គីឡូែម៉ រតេទៀត។

ិ
ប៉ុែនតរបសិនជេធវដំេណរពីទីរម
ួ េខតតតែកវវញ

េគរតូវចំណយេពលរបមណ៣០នទី េល

កំណត់ ផូលវ២៧គីឡូែម៉ រត។ េនេលខនងភនំជីសូមនរបសទបូរណមួយែដលសងសង់ េឡងេនកំឡុងឆនំ១០០២១០៥០ៃនគ.ស េដយរពះបទសូរយវរនទី
័ ម ១ជករឧទទិសបូជថវយចំេពះរពហមញញសសន។ របសទេនះសង
 េនតមែផដ និងសសរ
សង់ ពីថមភក់ មនទំហំ៦០×៥០ែម៉រត មនែថវពីរជន់ របកបេដយកបរកបច់
រចនរស់រេវក
ូ
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េពរជ។ េភញៀវេទសចរអចេធវ ដំេណរេទកន់ ទីរបសទតមជេណត រថមខងលិចែដលមន៣៩០កំ ឬជេណដ រខង
តបង
ូ ែដលមន៤០៨កំ។ ថវីតបិតែត មួយភគធំៃនរបសទេនះរតូវបនខូចខតអស់ក៏េដយ ក៏អនកេទសចរ និង
អនកសិកសចូលចិតតេធវដំេណរេទកន់ ទីេនះ។ េរកពី ករទសសនរបសទ េគក៏អចគយគន់ េទសភពវលែរស
រសស់រតកលពីេលកំពូលភនំជីសូរផងែដរ។

ទសសនី យភពទំងេនះបនទក់ ទញេភញៀវេទសចរឱយចូលមកទសស

នទីេនះកន់ែតេរចនេឡងៗ ជពិ េសសៃថងបុណយ និងៃថងឈប់សរមក។ តមឯកសរបនបងហញថេនពីខង
ិ
តបង
ច័នទ ជទី សងត់រជងំ សរមប់ ពួកតបសឥសីេធវចរងកមភវន
ូ ភនំជីសូរេនះមនរូងធមមជតិមួយេឈមះ រូងវមន
ប៉ុែនតកំឡុងេពលែដលរបេទសេយងជួបរបទះសរងគមរុៃំ រ ៉ មនករទមលក់ រគប់ ផុទះេផសងៗេធវឱយរូងេនះរតូវបិទជិត
េដយថមធំៗ មិនអចចូលរួច។

2-ទេនលបទី
ទេនលបទី ឋិតេនចមងយ៣៥គីឡូែម៉ រតពីទីរកុងភនំេពញតមផលូវជតិ េលខ២ កនុងភូមិថនល់ទកសិណ ឃុំរកំង
ធនង់ រសុកបទី េខតតតែកវ។ ទីេនះជកែនលងេទសចរមួយយ៉ ងសំខន់ កុនងេខតតតែកវ េហយក៏ ជកែនលងសកករបូ ជ
មួយ ផងែដរ ែដលមនរបសទបុរណ២គឺរបសទតរពហម ែដលសងសង់ េឡងកនុ ងរជជកលរពះបទជ័យវរន
័ម
ទី៧ េដមបី ឧទទិសថវយ ដល់រពហមញញសសន និងរពះពុទធសសនផង និងមួយេទៀតគឺរបសទយយេព ែដល
មនចមងយ ១០០ែម៉រតពី របសទតរពហម កសងេឡងកនុងសតវតសទី១២ ទំហំ៧ែម៉រត×៧ែម៉រត។

3-ភនំតេម៉
ិ កនុងភូមិរតពំងសប រសុកបទី
ភនំតេម៉មនចមងយ៤០គីឡូែម៉ រតពីទីរកុងភនំេពញតមផលូវជតិ េលខ២ ឋត
េខតត តែកវ។ តំបន់េនះជតំបន់ៃរពករពរចំនួន២៥០០ហិចត ែដលមន៧០ហិចតរតូវបនេរៀបចំ ជសួនសតវ
ដ៏ធំេន កមពុជ។ កនុងចំនួនៃផទដី៧០ហិចតមនកូនភនំចំនួន៥គឺ ភនំតេម៉ ភនំឆយ ភនំបំង ភនំេផដពនធ និងភនំថមដុះ ប៉ុែនត
កនុងចំេណមភនំ ទំង៥េនះមនែតភនំពីរប៉ុេណណះែដលជទីទួលមនរបសទបុរណ គឺភំនតេម៉ និងភនំថមដុះ។
របសទភនំតេម៉កសងេឡងអំពីឥដឋេនសតវតសទី១១កនុងរជជកលរពះបទសូរយវរនទី
័ ម ១ និងឧទយទិតយ
ិ េលកំពូលភនំកំពស់៣០ែម៉រតជិតរពះវហរ
ិ
វរនទី
័ ម ២ ឋត
វតតភំនតេម៉។ បចចុបបននរបសទេនះបក់ ែបកអស់េនសល់
ែតសនមេខឿន បនតិចបនតួចប៉ុេណណះ។
ិ េនទិសពយពយ
រ ីឯរបសទមួយេទៀតឋត

គឺ របសទថមដុះមនទីតំងេនេលកំពូលភនំថមដុះែដលមន

កមពស់៣៥ ែម៉រត។ របសទេនះកសងអំពីឥដឋេនសតវតសទី១១ មនរង៤រជុងគឺ ៧ែម៉រត×៧ែម៉រត កមពស់១៣
ែម៉រត។ បចចុបបននរបសទេនះេនមនលកខណៈលអរបេសរជងរបសទភនំតេម៉ ែដលេទសចរចូលចិតតេទទសស
ន និងេធវករបន់ រសន់ េនទីេនះ។
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េរកពី របសទទំងពីរេនះ ភនំតេម៉ក៏ជសួនសតវមួយដ៏ធំ និងគួរឱយចប់អរមមណ៍ផងែដរ ែដលមនសតវ
រគប់ របេភទ ទំងរបេភទលមូន សតវេជង៤ សតវសលប សតវកុនងទឹកជេដម។ កនុងចំេណមរបេភទសតវទំងអស់មន
សតវ ខលះនំចូលពីបរេទស និងមួយចំនួនធំ គឺជរបេភទសតវកុនងរសុកែខមរ ែដលបនមកពីករទិ ញ និងរ ឹបអូ សពី
ឈមួញ។

សតវៃរពភនំតេម៉
តមបេណ
ត យផលូវជតិ េលខ២ េឆពះេទកន់ ភំន តេម៉ េពរេពញេទេដយអនកដំេណរ និងយនជំនិះរគប់
របេភទយ៉ ងេរចនកុះករ តំងែតពីរពឹករពលឹមេមល៉ះ។ កនុងចំេណមអនកដំេណរជេភញៀវេទសចរទំងឡយែដលេសទរ
ែតគមនជនបរេទសេនះ បនេធវដំេណរ រេដយទឹកមុខរ ីករយតមរថយនតផទល់ខួលន រថយនដឈួនល ឬម៉ូតូ...។ល។
េន តមបេណ
ត យផលូវជតិ េលខ២ពីភំនេពញេទទីរម
ួ េខតដតែកវ ពួកេគអចេរជ សេរ សយកតំបន់ េទសចរណ៍ធមម
ជតិ ណមួយក៏បនកនុងចំេណមទីកែនលងលំែហចំនួន៣ គឺរបសទទេនលបទី សួនសតវៃរព ភនំតេម៉ និងភនំជីសូរ។
ិ
េដយែឡក សរមប់ តំបន់សួនសតវៃរពភនំតេម៉វញ
េនៃថងេឡងស័កឆនំេនះ តមរចកចូលេទកន់ ភំនែដលមន
ចមងយរបមណជង៤គីឡូែម៉ រតេនះេគសេងកតេឃញវតដមនេលកយយេលកតចស់ជរខលះពិករផង និង
កុមរតូចៗ មនរបុសមនរសីចរមុះ ឈរបណ
ដ ក់ គនកន់ផិដល ធុងទឹ កជះេទេលថនល់ លំរកលរគួ សរកហម
លយខសច់ជួ យកុំ ឱយហុយធូលី ែដលរប់ េមលេទមិនេរកម១០០នក់ េនះេទ រតូវបនទទួលករតបសនងពីអនក
ិ នូវករដក់ ទនជរបក់ តិចបំផុត១០០េរៀល និងេរចនបំផុត១០០០េរៀលជហូរែហ។ េភញៀវេទសចរកនុង
ដំេណរវញ
រសុកែដលមិនសូវបងអួតសំេលៀកបំ ពក់ ថីមភគេរចនមកពីេខតដកំពង់សឺព កណ
ដ ល និងរជធនី ភំនេពញ ែដលបនតគន
រប់រយនក់ ជប់ ឥតដច់បនសរមុកចូលេទកនុងសួនសតវៃរពភនំតេម៉ លយឡំជមួយពួកេគ។ អនកយកព័ត៌មន
ទសសនវដដី“ធមមជតិ ”េយងក៏មនមុខេនទីេនះែដរ។េដយ ៖ ទូច សូកន-យ៉ ន់ សុខរ ិទធ
េទសភពធមមជតិ លំអរចូងរចងេទេដយេដមរុកខជតិ ដុះរតង់ៗភលឹងេទ េលទំហំប៉ុនគល់េភលមនុសសចស់រគប
ដណដប់ េដយសលឹកពណ៌ៃបតងរសស់ បនអរងួនអរមមណ៍ េយងឱយមនកដី រ ំេភ បែបលក រសឡះចិតដឥតឧបម ។េន
កនុងបរ ិេវណសួន សតវៃរពធមមជតិភំនតេម៉ យ៉ ងេហចណស់ក៏ រតូវចំណយេពលរបមណជង២ េម៉ ងែដរ
េដមបីទសសន សតវៃរពក រមរប់រយរបេភទឱយបនសពវកែនលងេនះ េភញៀវទំងឡយ រតូវបនចប់េផដម ពី រចកចូល
មនរូបសំណក សតវសលបទឹកករមមុនេគ ែដលមដុំេនះក៏មនសតវេជង៤ និង សតវរបេភទលមូនខលះែដរ។ សតវទំង
េនះ មនដូចជ រកសរ រតដក់ទុង ឈលូស សវ កំរបុក សក សំេពច និងរកេព ។ កនុងចំេណមេនះ កន់សទប
អែងអល េលងទំងមន សតវភគ េរចនរតូវេគឃុំឃំង េនកនុងរទុងហ៊ុំព័ទធសំណញ់លួសខលះេទៀត េគែលងឱយេដរ
េសរ ី មកែកបរ ៗ មនុសសអច េកមងទំងចស់ពិេសសសតវឈូលសដ៏ែសនសលូតបូតេនះ ឯង ។ បនទប់ រចកចូលទី
មួយេភញៀវទំងឡយបនបនដ ដំេណរហុយ ដីទ្រ េលមេទកន់ ទីអរស័យ របស់សតវ ខលឃមំុែដលមន ចំនួនេរចន
ជងសតវនន។ពួកខលឃមុំ េនទីេនះ សុទធែតមន សមបរុេខម េរចនមនលយសតិចតួច េហយធត់ៗដូចជរូប
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តុកកត េគតំងលក់ េនផសរទំេនបេបះបិទពិតជសអតគួរឱយរសឡញ់ ែមន។អណចរករបស់សត្ វខល ឃមំុេន
ួ រស់ អច
សួនភនំតេម៉េម លេទ រតូវេគេរៀបចំ បនលអ ជងេគ មនរទនំសិបប និមិមតសរមប់ គូេសនហ៍រម
ផដល់ឱកសឱយអតូច ក៏ដូចជអធំរត់ របេដញរប ែឡងេលងកច់ចំបប់ រកឡប់ ផកប់ ផងរម៉ េសរ ី ។ បនដពី
អណចរករបស់សតវខលឃមំុ េភញៀវទំង ឡយបនេទេមល សតវខីទង ែដល មនមឌ ធំជង រកបី េឡងកបនដិចមន
៉ ជរងវង់ឈមគន យ៉ ងសអត
ែសនងពណ៌េលឿង ភលឺថលចុង រសួចលែលមពណ៌េតនតមួយគូរងេកងរកវង់
ឥតេខចះដងខលួនរគបដណដប់ េដយេរមដូចសរៃសក រមលរពហម ពណ៌េខមភលឺរេលងរសិល ែដលវែតងែតឈរ
សមលឹងមក រកអនកែដលេមលវពីកុនង រទុងដ៏ ធំហ៊ុំព័ទធសំណញ់លួសដ៏ មំកុនងសថន ភពមិនជរក់ទក់ និង
សវគមន៍អនកេទសចរេឡយ។ េនមិនឆងយប៉ុនមនពីរទុងសតវខីទងេនះែដរ េគអចេទេម លសតវខលរខិ នសទវមួយ
កបលែដលកំណញ់ខួលន និងមហកំជិលបំផុត។ វែតងែតរកបេដកលក់ខួលនេនតមកេនលៀតថមកុនងរទុងរបស់វ
មិនេអេព នឹងវតដមនអនកចង់េមលវយ៉ ងកុះករេនះេឡយ។អវីែដលគួរឱយឆងល់
េនះ គឺេគមិនេឃញមនសតវេត និងខលដំបង ែដលមនរទុងជប់ៗ គននឹងខលរខិនដូចឆនំមុន ៗ កនលងេទ
េនះេទ។ រទុងមួយ េនែកបរេនះែដរ គឺ ជសំបុករបស់ពស់ ថលន់ ែដលមនទំហំខួលនធំជងគល់េភលមនុសសចស់
ិ ញ ណកនុងសថន ភពឆវយរេងវលេនេលសកកកនុងរទុង
េលសពី ២កបល ។ ពួកវសំងំេសងៀមេសទរែតដូចវតថុគមនវញ
យ៉ ង សកប់សកល់មហែសនសលូត។ េនទីេនះក៏មនសតវចចក២កបលផងែដរ ែដលកនុ ងេនះមនមួយកបលរត់ ចុះ
រត់ េឡងសរេសៀៗសំណញ់រទុងឱយេភញៀវ េម លវប៉ុែនតកិលនេឆអះឆួលរចមុះេសទររទំពុំបនរបស់វមិនសូវមនអនក
ណអចរទំឈរេមលវ និងចូលចិតដវបនយូរេនះេឡយ។ វពិតជអសចរយខលំងណស់ ែដលេនែកបរទីធលលក់
ចំណីអហរ រទុងសតវសលបរបេភទសុីសច់ ជអហរ ដ៏ធំចំនួនពីរបនទក់ទញេភញៀវឱយនំ គនពពក់ពពូនេចម
េរមេមលយ៉ ងជក់ចិតត។របេភទសតវសលបជអនករបហរចំណីពីេល អកសទំងអស់េនះេយងធលប់បន េឃញ
វែតកនុងែខសភពយនតឯកសរសតវេនតមកញចក់ទូរទ សសន៍ប៉ុេណណះ ។េនេពលែដលបនេឃញេនសួនភនំតេម៉
វរ ឹតែតអសចរយជងរូបភពជឯក សររប់រយដង។ អវុធដ៏សហវរបស់ពួកវ គឺរកញំ
ុ េជងរបកបេដយចុងមុត
រសួចគួរឱយេរសៀវ។ ចំពុះរបស់ពួកវក៏មុតែដរ អចេចះទមលុះែសបកចំណី ដូចជកណុដ រ កូនទនសយ រតី មន់ ទ ឬ
ក៏កូនសតវឆម ែឆកបនយ៉ ងងយេទៀតផង។ មនសតវអកខលះ កនុងចំេណមពួកវ រវល់ែតសុីសច់ ែដលឆមំសួនដក់
ឱយវ េដយេរប រកញំ
ុ េជងចប់ដុំសច់ េហយចំពុះរបស់វចឹកទញែហកជចំែណកៗ េលបចូលេទកនុងែគរបស់វ
េធវឱយេភញៀវទំងឡយជក់ ែភនកមិនចង់េដរេចញ។
េរឿងែដលគួរឱយចង់េសចមួយេទៀតេនះគឺ

សតវេទចញីេឈមលពីរកបល

ែដលេគដក់ េនកនុងរទុង

ែតមួយេនទីេនះ រតូវបនអនកេទសចរមួយរកុមឱយផឹករសេបៀអន់ ឆ័រ េធវឱយវបេញចញអករៈញក់មុខញក់ មត់
ឹ េនេពលែដលបនេឃញេន សួនភនំតេម៉ វរ ឹតែតអសចរយជងរូបភពជ
រកមិចរកេមមចក់ ថុលកេដយសររសវង
ឯកសររប់រយដង។ អវុធដ៏សហវរបស់ពួកវ គឺ រកញំ
ុ េជងរបកបេដយចុងមុតរសួចគួរឱយេរសៀវ។ ចំពុះរបស់

Posted By Facebook Page: Sokha Kimly

82

ពួកវក៏មុតែដរ អចេចះទមលុះែសបកចំណី ដូចជកណុដ រ កូនទនសយ រតី មន់ ទ ឬក៏កូនសតវឆម ែឆកបនយ៉ ង
ងយេទៀតផង។ មនសតវអកខលះ កនុងចំេណមពួកវ រវល់ែតសុីសច់ ែដលឆមំសួនដក់ឱយវ េដយេរប រកញំ
ុ
េជងចប់ ដុំសច់ េហយចំពុះរបស់វចឹកទញែហកជចំ ែណកៗ េលបចូលេទកនុងែគរបស់វ េធវឱយេភញៀវទំងឡយ
ជក់ែភនកមិនចង់េដរេចញ។ េរឿងែដលគួរឱយចង់េសចមួយេទៀតេនះគឺ សតវេទចញីេឈមលពីរកបល ែដលេគដក់
េនកនុងរទុងែតមួយេនទីេនះ
ញក់មុខញក់ មត់

រតូវបនអនកេទសចរមួយរកុមឱយផឹករសេបៀអន់ ឆ័រ

ឹ
រកមិចរកេមមចក់ថុលកេដយសររសវង

េធវឱយវបេញចញអករៈ

មនមួយគូេម លេទហក់ដូចជរសឡញ់គនខលំង

ណស់។ េទះបី មនអនកឈរេមលវយ៉ ងេរចនកដី ក៏វមិនមនករភញក់េផអលសូមបីែតបនដិច។ វគិតែតរជមុជទឹក
ឱបរ ឹតគនវក់ វ ីកនុងអងទឹកៃនរទុងរបស់វខលំងជងមនុសសេទេទៀត

កនុងេនះ

េភញីែតងែតែចចង់ អេឈមលមុន

ិ
រហូត។ ចំែណកសតវដំរ ីវញ
មនែតបីកបលេទ មិនទន់ ដុះភលុកេនេឡយ។ កនុងចំេណមពួកវទំងបី មនែតដំរ ី
សទវមួយកបលប៉ុេណណះ ែដលេភញៀវេចមេរមេមលេរចនបំផុត េដយសរែតវេចះរំចងវក់ រវំ ង់ និងចងវក់ឆៗ
រតូវតមកដង់ េភលងយ៉ ងសងហ។ េគអចឱយវរំឱយេម ល េនេពលណមនរងវន់ ឱយេទហមរបស់វ ជែផលេឈ និង
លុយកក់ មួយ ចំនួន។ តមសញញរបស់ហម និងករចក់ ម៉េញ៉ វអចរំបនយ៉ ងលអ េហយចុងេរកយ វេចះ
សំពះអរគុណេភញៀវែដលបនឱយចំណី

និងេមលវរំែថមេទៀតផង។ទក់ទិនេទនឹងតំបន់ឧទយនអភិរកសសតវៃរព

និងសួនសតវភំនតេម៉េនះ “ធមមជតិ ” បនជួបជមួយេលកញឹក រតនៈេពរជ ជរបធនឧទយនសួនសតវភំនត
េម៉។
េលកបនមនរប សសន៍ឱយដឹងថ តំបន់ែដលេយងេធវករអភិវឌឈន៍ និងេរៀបចំ ជសួនសតវេនះមន
ៃផទដីរបមណ១២៥០ ហិចតេហយមកដល់េពល េនះេយងេទបែតេធវករអភិវឌឍបនរតឹម៨០ហិចតប៉េណណះ។
សតវៃរពែដលេយងយកមកដក់ អភិរកស

និងជូនេភញៀវេទសចរទសសនេនះ

គឺេយងបនេធវកររបែមរបមូ លមកពី

រគប់ ទិសទីៃនរបេទសកមពុជ ដូចជ យកមកពី ឈួមញទុចចរ ិតែដលរកសុីលក់ សតវៃរព េហយអជញធរចប់បនក៏

េយងរបមូ លមកដក់េនទីេនះែដរ។ មយ៉ ងេទៀត សតវែដល របជពលរដឋ គត់ ឈប់ចិញចឹមេហយ គត់ ក៏យកមក
ដក់ េនទីេនះ និងរបេភទសតវខលះ ក៏េយងនំចូលពីបរេទសមកែដរ ដូចជ សតវេត និងខលពពកជេដមែដលនំ
មកពីរបេទសអង់េគលស។េនកនុងតំបន់េនះ េយងែចកសតវជបីែផនកធំៗ គឺែផនកសតវសលបៃរព ែផនកថនិកសតវ និង
ែផនកសតវលូមន។េយងេធវជរទុងដក់ តមកែនលងេដយែឡកៗ

េហយមនសតវសលបមួយភគធំ

ពីគនសមរសបតមលកខណៈធមមជតិរបស់សតវ

ក៏េយងដក់ វេនខងេរករទុងែដរ។េលក

ញឹក

រតនៈេពរជ

ក៏បនបែនថម

េទៀតថ េគលបំណងែដលេយងបេងកតឧទយនសួនសតវៃរពេនះេឡងគឺេផដតេទេលចំណុចសំខន់ធំៗគឺ ទី១ េធវ
តំបន់េនះឱយកលយេទជទីសិកសរសវរជវរបស់បណ
ដ សិសសនិសសិត និងបញញវ ័នដ ែដលចង់សិកសពីលកខណៈសតវ
ៃរពេផសង។ ទី២ េយងនឹងេធវកែនលងេនះឱយរសបេទនឹងសួនសតវតមសដង់ដរអនដរជតិ េរពះតំបន់ អភិរកសសតវៃរព
េនះ គឺមនែតមួយប៉ុេណណះកនុងរបេទសកមពុជេយង។ទី ៣ គឺេយងេបកជករចូលទសសនសរមប់ េភញៀវេទសចរមក
ពីរគប់ទិសទី ទំងេភញៀវជតិ និងអនតរជតិ េដមបីទញយកចំណូលសរមប់ ផគត់ផគង់េទេល ចំណីសតវៃរពទំងអស់

េនះ។ទឹកដី ធមមជតិ ៃនតំបន់េនះ បន ផដល់ ជសកដនុពលដ៏សមរសបមួយសរមប់ េធវករអភិ វឌឍឱយទទួលបន
នូវភពរ ីកចេរមនរុងេរឿងេទៃថងអនគត
ៃនៃរពភនំរកំថមដ៏រសស់រតកល

និងជទីរមណីយដឋនធមមជតិ េពរេពញេទេដយទិដឋភពពណ៌ៃបតង

ែដលអចទក់ទញេភញៀវេទសចរបនយ៉ ងេរចនសនធឹកសនធប់ េទអនគតផងែដរ

។
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េរកពី តំបន់សំខន់ៗទំងេនះេខតតតែកវេនមនតំបន់កំសនតជេរចនេទៀត ដូចជរមណីយដឋនរបសទ
ិ េនភូមិែរពកតផ ឃុំេគកធលក រសុកអងគរបុរ ីចមងយ១០២គីឡូែម៉ រតពីភំនេពញ និង២៤គីឡូែម៉រតពីទី
ភនំដ ែដលឋត
ិ េល
រួមេខតត តែកវ។ របសទេនះមនទំហំ១២×១២ែម៉រត កំពស់១៨ែម៉រតមនរចនបថភនំដកនុងសតវតសទី៦ ឋត

ិ ភនំ។ រមណីយដឋនភនំបយ៉ង់ឋិតេន
កំពូលភនំដ ែដលអចេមលេឃញេទសភពដ៏រសស់សអតៃនវលែរសេនជុំវញ
ភូមិេពធិ៍េរង ឃុំរពះបទជន់ជុំ រសុកគិរ ីវងស ចមងយ១២១គីឡូែម៉ រតពីភំនេពញ និង៤៣គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតត

តែកវ ភគខងតបង។
របសទេនះសង់េឡងេនសតវតសទី៧េដយរពះបទភវរនទី
័ ម ២ មនកំពស់៣១៣ែម៉រតពី
ូ
េជងភនំបយ៉ង់ សង់ េឡងពីថ្មបយ េរកៀម និងឥដឋរងចតុេកណែកង១៣ែម៉រត×៩ែម៉រត កំពស់របសទ១២
ែម៉រត។
ភនំេពញ

ិ កនុង
រមយនីយដឋនរបសទនងេខមឋត
និង២៧គីឡូែម៉ រត

ទឹកដីរសុកសំេរង

េខតតតែកវ

សង់េឡងពីថមភក់

និងឥដឋតមរចនបថេកះែក

ពីទីរម
ួ េខតតតែកវ

ទី១០េដយរពះបទជ័យវរនទី
័ម ៤

មនតួរបសទ៣ទនទឹមគនកនុងបរ ិេវណ

ចមងយ៥២គីឡូែម៉រតពីទីរកុង

វតតរបសទនងេខម។

កនុងសតវតស
រមយនីយដឋន

របសទជប់ ពល សថិតកនុងភូមិបរយណ៍ ឃុំបរយណ៍ រសុកដូនែកវ ចមងយ ៣,៥គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតតតែកវ

ិ និងមនរសះ មួ យ ទំហំ៧ែម៉រត×១០០ែម៉រត
របែវង៧ែម៉រត×៧ែម៉រត កមពស់១៣ែម៉រត អំពីឥដឋ មនគូទឹកព័ទធជុំវញ

ិ េន ឃុំៃរពសលឹក រសុករតំង ចមងយ១២គីឡូែម៉រតពីទីរម
ែដលអនករសុកេហថទេនលអុំ។ រមយនីយដឋនវតតភំនែខលងឋត
ួ
េខតតតែកវ ជទី អរមរពះពុទធសសនកសងេឡងកនុងឆនំ១៧៥៣ ែដលរបជជនែខមរេជឿ ថជកែនលងសកតិសិទធ

កនុងករបួងសួងបន់រសន់ សចចសបថែសបជេដម។ មិនេទប៉ុេណណះសរមនទីរេខតតតែកវក៏ជទី របមូលផដុំ េដយវតថុ
បុរណ ែដលរបមូលបនមកពីទីកែនលងននកនុងេខតតតែកវ សរមប់ អ្នកមកទសសន និងអនកសិកស រសវរជវ

ជតិ អនតរជតិ ។

ដ ល កំពត និងកំពង់សឺ។
ព េខតតតែកវែតងែតរតូវបនេមលរ ំលង
េខតតេនះមនទីតំងេនចេនលះ េខតតកណ
ពីេទសចរបរេទស ប៉ុែនតទទួលចំណត់ថនក់ ខពស់ពីរបជជនកនុងរបេទសែដលេធវដំេណរ េទេខតតេនះេដមបីទសសន
របសទនិងកែនលងេទសចរណ៍ធមមជតិ ជ េរចន។
អំឡុងេពលេធវដំេណរេឆពះេទេខតត

តែកវ

សូមេធវដំេណរចូលេទកន់ ភំនជីសូរេដមបីទសសនរបសទ

ិ េដយ
ែដលបនសល់ ទុកពីសតវតសរ ៍ទី១១ៃនសម័យអងគរ។ របសទេនះបនកសងេនេលកំពូលភនំែដលព័ទធជុំវញ
េទសភពជនបទ។ ជេណដ រេឡងរបសទមនចំនួន៥០៣កំយ៉ងរ ឹងមំ ប៉ុែនតេទសភពៃនជនបទពិតជេធវេអយ
មនករចប់ អរមមណ៍យ៉ ងខលំង។

ិ ែដលពុទធសសនិកជនេធវ ធមម
របសទបុរណេនះមនសកមមភពេឡងវញ

ិ រតៃនអទិេទពឥណូឌ អចេឃញបនេនេលប៉ម
យរតេទទីេនះកនុងឱកសបុណយសសនេផសងៗ។ ចមលក់ ដ៏វចិ
របស់ បណណល័យ។ ធនឹមេធវពីថមភក់ដ៏រសស់សអតេនខងពីេលមត់ទវរ និងចមលក់ែតមួយគត់ែដលតុបែតងទវរ
េឈ របស់របសទធំ។
អនកអចរ ីករយនឹងដំេណរកំសនតតម ទូកតមទេនលេទទសសនសរមនទីរបុរណវតថុអងគរបុរ ី និងបនទប់

ិ
មកេទកែនលងមួយេទៀតៃនរបសទភនំដ។ ទេនលបទី ជកែនលងវសសមកល
ែដលេគចូលចិតតបំផុតសរមប់ របជជន
កនុងរសុកអំឡុងេពលសរមក េហយក៏ជកែនលងដ៏រ ីករយពិសអហរែខមរសមញញ ។ េនជិតរបសទទេនលបទី ជ
របសទដ៏ធំែដលមនរចនប័ទមរបសទ សម័ យអងគរែដលមនសួនចបរយ៉ ងសអត។ បនទប់មកមនរបសទ
យយេព ែដលរតូវបនដក់ េឈមះរពះមតរបស់េសដចតរពហម និងរបសទរបវតតិសរសតមួយេទៀតែដលមនទី
តំងេនជិតបឹងទេនលបទី ដ៏មនរបជរបិ យ។
របសទនងេខមមនទីតំងេនកនុង រសុកសំេរង។ េនះជរបសទែដលកសងពី ថមភក់និងឥដឋអំឡុង

ិ សតវៃរព
សតវតសរ ៍ទី១០ ប៉ុែនតភគេរច នៃនែផនករបស់របសទនងេខមរតូវបនបំផលញ។ មជឈមណឌលសេរងគះជីវត

េនភនំតេមមនៃផទដីសរុប ១២០០ហិកត។ មជឈមណឌលេនះបេងកតេឡងេដមបីែថរកសសតវៃរពដ៏ករមែដលបន
ជួយ សេរងគះ និងមនេរគះថនក់ កុនងរបេទស។ ែប៉តសិបហិកតៃនៃផទដីរតូវបនរកសទុកជសួនសតវសរមប់ េភញៀវ

Posted By Facebook Page: Sokha Kimly

84

ចូលទសសន។ េនទីេនះមនសតវៃរពជេរចន ែដលសតវជេរចនរបេភទសថិតេនកនុងេរគះថនក់។ សួនសតវរតូវ
បនែថរកសយ៉ ងលអនិងជករទក់ ទញេទសចរដ៏មន របជរបិ យផងែដរ។

តំបន់

:

ភគអេគនយ៍
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២០ េខត តកំពង ់ឆនង
ំ

េខតតកំពង់ឆនំងៈ មនរមណីយដឋន ៩ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនភនំរប់ បតៈ មនចមងយ ១២ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិតេន ភូមិអណូ ត ងៃរជ ឃុំអណូត ង

សនយ រសុករលេបអៀរ ។

2- រមណីយដឋនភនំសនទួចៈ មនចមងយ ២ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិតេនភូមិ សនទួច ឃុំែរសថមី រសុករល
េបអៀរ ។
3- រមណីយដឋនភនំរកំងដិមសៈ មនចមងយ ២ គ.ម ពី ទីរម
ួ េខតត សថិតេន ចេនលះឃុំែរសថមី និង ឃុំ
សវយរជុំ រសុករលេបអៀរ ។
4- រមណីយដឋនតំបន់េទសចរណ៍បឹងទេនលសបៈ សថិតេនមុខផសរ េរកម មនផទះទឹក ឡត៍
ូ េនសទ
ែបលចិញចឹមរតី ។
5- រមណីយដឋនភនំតរជៈ មនចមងយ ១០ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិត េនភនំតូច ឃុំពរង រសុករលេបអៀរ ។
6- រមណីយដឋនភនំនងករងី ។
7- រមណីយដឋនភនំតឥន្ ទ ។
8- រមណីយដឋនឡត៍
ូ េនសទែដកដុល ។

9- រមណីយដឋនវតតរតែឡងែកង ។

ចមងយរបមណ៩៣គីឡូែម៉រត ពី រជធនីភំនេពញកត់តមផលូវជតិេលខ៥ េខតតកំពង់ឆនំងជទឹកដីមួយ
ែដលលបីលបញខងសិបបកមមផលិតកអមឆនំង។ មិនែតប៉ុេណណះ ទឹកដីេនះក៏អំេណយផលខងធនធនធមមជតិ ជ
ពិេសសរតីបឹងទេនលសបដ៏ សមបរូែបប ែដលជធនធនយ៉ ងសំខន់ សរមួលដល់ជីវភពរបជេនសទែខមរេយង។
បឹងទេនលសបមួយដ៏ធំសណូត កខលួនចំពក់ កណ
ត លទីរម
ួ េខតត កំពង់ឆនំង ែដលេគអចេម លពីេរតយមខងៃនទេន្ល
េឃញភនំ មនសណ
ឋ នដូចដងខលួនមនុសសេដកចំេហៀងខលួន។ ភនំេនះេហយែដលែខមរេយងរគប់ រប
ូ សុទធែតបន
សគល់តមរយៈេរឿង េរពងបុ រណ គឺេរឿងឬទធិែសននងករងី។ កលណេគនិយយអំពីេខតតកំពង់ឆនំង េគនឹក
េឃញដល់ភលមភនំនងករងី ែដលជទីតំងរបវតតិសរសតរបស់េខតតេនះ។ េគអចេធវដំេណរេទកំសនតេនរមណីយ
ដឋនភនំនងករងី េដយជិះទូកឬជិះសឡងឆលងកត់ ទេនលសបរយៈេពលរបមណកនលះេម៉ ង រួចេធវដំេណរតមផលូវ
េគករបមណ១៥នទីបែនថមេទៀត។ េរកពីភំននងករងី េនះ េនមនទីតំងមួយចំនួនេទៀតកនុងេខតតេនះ ែដលរប
ជជនែខមរេយងចូលចិតតេទកំសនតទសសន ជពិ េសសកនុងឱកសបុណយទនមតងៗដូចជ៖
ិ េនចមងយរបមណ១២គីឡូែម៉រត ពីទីរួមេខតតតមផលូវជតិ េលខ៥ កនុ ងភូមិអណូដ ងៃរជ
រប់បរត ឋត
1--ភនំរប់
ឃុំអណូដ ងសនយរសុករលេបអៀរ។ ទីេនះជរមណីយដឋនែបបរបវតតិសរសតទក់ទងេទនឹងេរឿងេរពងរបស់ ែខមរ
េយង។
ិ កនុង ភូមិសនទូច ឃុំែរសថមី រសុករលេបអៀរ ចមងយ៣គីឡូែម៉រត ពីទីរម
សនទូច ឋត
ួ េខតតកំពង់ឆនំង។
2--ភនំសនទ

ិ េនកនុងរសុករលេបអៀរេនតមដងផលូវជតិ េលខ៥ចមងយ២គីឡូ ែម៉រត ពីទីរម
រកំងរមស ឋត
ួ េខតត
3--ភនំរកំ
កំពង់ឆនំង ទីេនះមនមលប់េឈ ធំៗ ខយល់ជំេនររតជក់ អមេដយេទសភពធមមជតិ រសស់រតកល។
ិ េនចមងយរបមណ១០គីឡូែម៉រត ពីទីរម
4--ភនំតរជ
តរជ ឋត
ួ េខតតកំពង់ឆនំង កនុងភូមិភំនតូច ឃុំរកំងពរង រសុក
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រលេបអៀរ តមផលូវជតិ េលខ៥ ជតំបន់របវតតិសរសតជប់ទក់ទងេទនឹងរបបែខមររកហម។
េរកពីភំនធមមជតិ ទំងេនះេខតតកំពង់ឆនំងក៏មនរបសទបុរណែដល េភញៀវេទសចរជតិ ចូលចិតតេទ
កំសនតេនេពលមនពិធីបុណយទនរបៃពណី ែខមរមតងៗ។
ិ រត។ របជជនកនុងេខតតេនះចូលចិតតេធវ
កំពង់ឆនំងជេខតតែដលេគសគល់ចបស់ តមរយៈករេធវឆនំងដីដ៏វចិ
ឆនំង ថូ និងរបេភទរបស់របរេធវពីេសរ៉ មិ កេផសងេទៀតអំឡុងេពលេរកយកររចូត កត់ រច
ួ ។ កែនលងទសសនគួរ
េអយចប់អរមមណ៍បូករួមទំងភូមិបែណដតទឹកចំនួន ពីរ និងភូមិតូចៗលបីលបញខងេធវឆនំង។

ភពសងប់សងត់ របស់ភូមិអណូដ ងឫសសី ជកែនលងែដលឆនំងដីរកហមរតូវបនេធវេនទីេនះ។
េសទររគប់ផទះទំងអស់េនបេណ
ដ យភូមិ េនះរបែហលជ៧គីឡូែម៉រតភគខងលិចទីរួមេខតតឆលងតមវល

ែរសដ៏មន េទសភពសអតជមួយសករេតនត ក៏េធវេដយមនឆនំងផងែដរ។ ភគេរចនឆនំងមិនមនលបថនំេទ
ប៉ុែនតរតូវបនតុបែតងជមួ យករឆលក់ និងកររចនយ៉ ងផចិតផចង់ មនទំងេធវជមួយករធក់ េដយកង់ (របស់តូច
ៗ) ឬេធវជរូបរងជមួយឧបករណ៍េឈ ធងន់ (ធំ)។ ករេម លករេធវឆនំងជករចប់អរមមណ៍ណស់។
ករជិះទូកជិតៗពីមត់ទេនលនំអនកេទ

ភូមិបែណដតទឹកចំនួនពីរ

ភូមិកណ
ដ លភគខងេកត

និង

ភូមិ

ចុងេកះេនភគពយពយ។ របជជនភគេរចនេនទីេនះជជនជតិេវៀតណម។ ភូមិេនះអែណដតេលទឹក ពួកេគ
មនភពរសស់សអតដូចអវីែដលភូមិដីេគកមនែដរដូចជ ផទះ ហង កែនលងលក់ដូរ ហងសំង និងក៏មនរពះ
ិ
វហរ
ឥសលមផងែដរ។

ភនំករងី

វតថុអនុសសវរ ីយ៍េធវពីដីឥដឌេនកំពង់ឆនំង

ភូមិតមបញេខតតកំពង់ ឆនំង
តំបន់

:

ភគកណ
ដ ល
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២១ េខតតមណឌល,រ.

េខតតមណឌលគិ រ ីៈ មនរមណីយដឋន ៧ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនទឹកេរជះប៊ូ សៈ មនចមងយ ៤៣ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
2- រមណីយដឋនែសនមេនរមយៈ មនចមងយ ៥ គ.ម ពីទីរួមេខតត ។
3- រមណីយដឋនទឹកេរជះរមនៈ មនចមងយ ១០.៥ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
4- រមណីយដឋនទឹកេរជះៃរជធំៈ មនចមងយ ៣៤ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
5- រមណីយដឋនចំកររសល់ៈ មនចមងយ ៦ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
6- រមណីយដឋនដក់ ដំៈ មនចមងយ ២៣ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
7- រមណីយដឋនសុខដុមៈ មនចមងយ ១៥ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
ទឹកដីេខតតមួយកនុងរបេទសកមពុជ ែដលធលប់ែតលបីលបញថមនេទសភពរសស់សអតមិនចញ់បរេទស
ិ េនែប៉កឥសន ចមងយ៥២១គីឡូែម៉ រតពីទីរកុងភនំេពញ។ ជតំបន់ែដលសមបរូេទេដយជន
មួយចំនួនេនះ ឋត
ិ េនេលកំពូលភនំជ
ជតិ ភគតិច រស់េន ជពិេសសជនជតិ ពនង រគឹង កឆុក កែវតជេដម េខតតមណឌលគិរ ីឋត
េរចន ែដលដុះជប់តៗគន លមអេដយវលេសមពណ៌ៃបតងខចី រកលរគបពី េលៃផទដីពណ៌រកហមដ៏ មនជីជតិ រួម
ជមួយៃរព េឈ រកស់ ឃមឹក និងៃរពរសល់ដុះេដយកែនលង កន់ែតបែនថមភពរសស់រតកលឱយេខតតេនះ។ េរកពី
េទសភពដ៏រសស់ រតកល ៃនវលេសមធមមជតិ និងចមកររសល់ដ៏គួរឱយទក់ទញេខតតេនះមនទឹកេរជះជង៦០
កែនលង ប៉ុែនតេទសចរអចេទ កំសនតបនែតេនកែនលងខលះប៉ុេណណះ េរពះេដយសរសថនភពទីតំងភូមិសរសតៃន
ិ េនចមងយ៤៣គីឡូ
តំបន់ទំងេនះ។ ទឹកេរជះែដល មនេឈមះលបីលបញជងេគគឺទឹកេរជះប៊ូរស ែដលឋត
ែម៉រតពីទីរម
ួ េខតតកុនងរសុកេពរជចិនដ។ ទឹក េរជះេនះែចកេចញ៣ដំណក់៖
ដំណក់ទី
ទម
ី ួយ មនកមពស់របមណ១២ែម៉រត ែដលមនមុខកត់ ១៥ែម៉រតេនរដូវវសស។
-ដំ
ទពី
ីពរី មនកមពស់ពី១៥ េទ២០ែម៉រត និងមនមុខកត់ ទទឹង២០ែម៉ រត។ មនកមពស់១៨
-ដំណក់ទី
េទ២៥ែម៉រត េនរដូវរបំង ែដលមនមុខកត់ រតឹមែត១៣ែម៉រត។ ដំណក់ ទីពីរេនះមនចមងយ
របមណ១៥០ែម៉រតពីដំណក់ទីមួយ។
ិ េនឆងយពីដំណក់ ទីពីរ ែដលមិនអចេទដល់បនេរពះជតំបន់ៃរពរកស់ៗ និងសមបរូ
-ដំ
ទបី
ប
ី ី ឋត
ដំណក់ទី
សតវ សហវរស់េន។
ិ េនកនុងរសុកែសនមេនរមយចមងយ៥គីឡូែម៉រតពីទីរម
ទឹកេរជះែសនមេនរមយ
ឋត
ួ េខតត។ តំបន់េនះមនទឹក
េរជះ
ធលក់ ៣ដំណក់ ផងែដរ៖
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-ដំ
ដំណក់ទី
ទម
ី ួយ មនកមពស់ទបរតឹមែតមួយែម៉រតប៉ុេណណះ និងមនមុខកត់ ២ែម៉រត។
-ដំ
ទពី
ីពរី មនកមពស់ខពស់រហូតដល់េទ៧ែម៉រត ែដលមនមុខកត់ ៨ែម៉រត។ ទីេនះសមបរូមនុសសេទ
ដំណក់ទី
កមសនត េរពះមនទីវលដ៏ធំសរមប់ េទសចរអងគុយ និងងូតទឹក។ េន ៃថងឈប់សរមក ៃថងបុណយទនមដងៗេគ
ចូលចិតត េទកមសនតេនតំបន់ទឹកធលក់ ែសនមេនរមយេនះ េនដំណក់ទីពីរ ជពិេសសអនកែដលរស់េនទី រម
ួ េខតត
េនះែតមដង េរពះ តំបន់ េនះេនជិតទីរម
ួ េខតតរសប់។
-ដំ
ទបី
ប
ី ី ពុំសូវមនមនុសសេទកមសនតេនះេទ។ មនទឹកធលក់ កមពស់១,៥ែម៉រត និងមន
ដំណក់ទី
ចមងយ១គីឡូែម៉រត បនតេទៀតពីទឹកធលក់ ទីពីរ។
ិ កនុងរសុកែសនមេនរមយ ចមងយ១០,៥គីឡូែម៉រតពី ទីរម
ទឹកេរជះរមន ឋត
ួ េខតត។ តំបន់ ទឹកេរជះេនះ
ិ
ព័ទធជុំវញ
េដយដំណំេផសងៗដូចជេកស៊ូ សវយចនទី កេហវ និងរុកខជតិ ៃរពេឈ តូចធំជលមអៃនតំបន់េនះ។
ទឹកេរជះេនះ ក៏ជ តំបន់គួរឱយទក់ទញចំេពះេទសចរផងែដរ េដយមនទឹកធលក់កមពស់៥ែម៉រត ហូរធលក់ េទកនុង
អងទឹកធំមួយ ែដលបងក លកខណងយរសួលដល់េទសចរ កនុងករងូតទឹកកមសនត។
េរកពី តំបន់ទឹកធលក់ ទំងេនះ េនមនតំបន់កមសនតដៃទេទៀតដូចជ ភនំេដះរកមុំ តំបន់ទឹកធលក់ អូររមីស
ចមករ រសល់ ចមករេកស៊ូជេដម រួមទំងេទសភពៃនវលេសមៃបតងខចី េនេលកំពូលភនំលតសនធឹងលវឹងេលវយ
ហក់ដូចជ

ករមលរពំ ពណ៌ៃបតងរសស់

លយឡំជមួយអកសធតុ រតជក់ រសឹបេសទររគប់ រដូវេនះ

េខតត

ិ យេទសចរដ៏សំខន់ ែដលេគេជឿថនឹងអចទក់ទញេភញៀវេទសចររទំង
មណឌលគិរ ី គឺជទិសេដ អភិវឌឍន៍ វស័
កនុង និងេរករបេទសកន់ែតេរចន េឡងៗ ែដលជរបភពចំណូលមួយេទៀតេរកពី េខតតេសៀមរប រកុងភនំេពញ
ិ យេទសចរ វស័
ិ យេសវកមម ឧសសហកមម និងឋមពលក៏និងកន់
និងរកុងរពះសីហនុ ។ េលសពីេនះតមរយៈ វស័
ែតរ ីកចេរមនេកនេឡង ែដលជរបភពៃន េសដឋកិចចជតិ និងបេងកនជីវភពរបជពលរដឋ។ េនេខតតមណឌលគិ រ ីេនះ
េគបនរសវរជវរកេឃញថមនែរ ៉ជេរចន កប់េនេរកមដី ជពិេសសែរ ៉អលុយមីេញម េហយក៏ មនែរ ៉មស
និងតបង
ូ ដ៏មនតៃមលផងែដរ។ ករអភិ វឌឍន៍ េខតតេនះទំងេហដឋរចនសមព័នធ សនតិសុខ និងសុខភិ បល េគេជឿថ
ិ យរបស់អនកវនិ
ិ េយគទំងឡយ កនុងករមកបណ
ពិតជអចេធវឱយេខតតេនះកលយជតំបន់ ែដលជទសសនវស័
ដ ក់
ទុនរកសុីេនទីេនះ ែដលជបចច័យលអជួយបេងកត ករងរជូនរបជពលរដឋផងែដរ។ ក៏ប៉ុែនដេគក៏រ ំពឹងផងែដរថ
ិ េយគទំងឡយពិតជ មិនេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទធ និងកររស់េនរបស់បងបអូន
រល់គេរមងអភិវឌឍន៍ និងករវនិ
ប្រជពលរដឋ ជពិេសសជនជតិភគតិ ច ែដលេធវឱយពួកេគរតូវ បត់បង់ទឹកដី របៃពណី ទំេនៀមទមលប់ ឬ
ខូចរបេយជន៍ របស់ពួកគត់ ធងន់ធងរេនះេឡយ។
សថិតេនភគខងតបង
ូ េខតតរតនគិរ ីគឺ

េខតតមណឌលគិ រ ី

ជេខតតែដលមនរបជជនតិ ចបំផុតៃនរបេទស

កមពុជ េទះបីជមនៃផទដីធំេធងក៏េដយ។ េខតតេនះរតូវបនេគសគល់េដយសរមនភនំតូចៗែដលមនៃរពរកស់
ែដលមនេទសភពេខៀវរសងត់ និងទឹកេរជះដ៏រសស់សអត។ ទីរកុងរបស់េខតតេនះគឺ ែសនមេនរមយ។
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េទះបី ជេខតតដច់ រសយល
ភពសងប់សងត់ និងភពរសស់សអត

មណឌលគិរ ីេធវេអយេភញៀវេទសចរែដលេធវដំេណរកំសនតជមួយពិភពៃន
ពិតជេកតសរេសរេខតតេនះ។

េគអចេរៀបចំ សរមប់ ដំេណរតមរេទះេគ

(ឬជិះដំរ ី) កត់ តមៃរពេខៀវរសងត់ េដមបីរ ីករយនឹងេទសភពរសស់សអត និងខយល់អកសបរ ិសុទធ េដយមិន
និយយអំពីទឹកេរជះដ៏មនេទសភពរសស់សអតបំផុតរបស់របេទស។ េភញៀវមួយចំនួននឹងមនឱកសរតំេរជះដ៏
ករមនិងមនេទសភព រសស់សអតសថិតេនកនុងៃរពរកស់ៃនេខតតមណឌលគិរ ី។
មណឌលគិរ ីក៏ មនករទក់ ទញែបបវបបធម៌ មួយចំនួនែដលមិនអចបំេភលចបន។ េភញៀវេទសចរជេរចន
ចូលចិតតឈប់េនភូមិជនជតិ ភគតិចភនង

ែដលេគអចសេងកតេឃញវបបធម៌ សមបរូែបបរបស់រកុមកុលសមព័នធភំន

ិ សហគមន៍ វបបធម៌ េនតមៃរពភនំ តមរយៈករេរៀបចំ
កនុងតំបន់េនះ។ មនឱកសជេរចនេដមបីដកពិេសធជីវត
"ករសនក់ េនតមផទះ" េនតមតំបន់សតវៃរពដ៏ពិសិដឋភំនរពិ ច និងៃរពអភិរកសមណឌលគិ រ ី។

រងវង់មូលរូបសំណកេគៃរព

ទឹកេរជះប៊ូរស វតថុអនុសសវរ ីយ៏

ករជិះដំរ ីេដរកំសនត
តំបន់

:

ភគឦសន
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២២ េខត តសវយេរៀង

េខតតសវយេរៀងៈ មនរមណីយដឋន ៣ កែនលង គឺ
1- រមណីយដឋនៃរពបសក់ ៈ រសុកសវយេរៀងេនខងតបងទី
រម
ួ េខតតមនចមងយ ៨.៥០ គ.ម
ូ

ពីទីរម
ួ េខតត ។

2- មណីយដឋនមណឌលកំសនតរបសូត ។
ិ ។
3- មណីយដឋនផសរអនតជតិ បវត
ិ េនភគអេគនយ៍ៃនរបេទសកមពុជ ជប់ រពំរបទល់ែដនេវៀតណម ែដលមនរចករពំ
េខតតសវយេរៀងឋត
ិ ឋត
ិ េនចមងយរបមណ៤៨គីឡូែម៉រតពីទីរម
ែដន អនតរជតិ មួយលបីេឈមះគឺរចករពំ ែដនបវត
ួ េខតតសវយេរៀង។
េធវដំេណរ

តមផលូវជតិ េលខ១ចមងយរបមណ១២២គីឡូែម៉ រតពីទីរកុងភនំេពញ

េខតតសវយេរៀងមនរសុកទំង

អស់ចំនួន៧ គឺ រសុក ចរនទ រសុកកំពង់េរទិ៍ រសុករ ំដួល រសុករមសែហក រសុកសវយរជំ រសុកសវយេរៀង រសុក
ិ ជ រចកដ៏សំខន់ សរមប់ ចរចរផលូវេគក ទំនក់
សវយទប រួមទំងឃុំ ទំងអស់ចំនួន៨០ និង៦៩០ភូមិ។ បវត
ទំនង រវងរបេទសទំងពីរ គឺកមពុជ និងេវៀតណម ជពិេសសគឺទីរកុង ភនំេពញ និងទីរកុងហូជីមិញ។ េរកពីករ
បេងកតជតំបន់ កំសនតេហយ

តំបន់េនះេនមនផសរណត់ែដលមនទំនិញរគប់

របេភទជផលិតផលកនុងរសុក

ិ គឺជមជឈមណឌលេទសចរ ែដលទក់ទញេភញៀវេទសចរ
និងផលិតផលពីរបេទសេវៀតណម។ រចករពំ ែដនបវត
បនេរចនជងេគកនុងចំេណមតំបន់កំសនតកុនង េខតតេនះ។
េខតតសវយេរៀងេនះពុំសូវមនតំបន់េទសចរកំសនតេរច នដូចបណ
ដ េខតតននកនុងរបេទសេនះេទ។ េរកពី តំបន់ កំ
ិ
សនតរចករពំែដនបវត

គឺមនតំបន់មួយេទៀតែដលសមបរូេភញៀវេទសចរកនុងរសុកេទកំសនត។

តំបន់េនះគឺៃរព

ិ េនកនុងរសុកសវយេរៀង ចមងយរបមណ៩គីឡូែម៉រតពី រម
បសក់ ែដលមនទីតំងឋត
ួ េខតត ជប់នឹងដងទេនលៃវ
កូ។ តំបន់ េនះជតំបន់ ៃរពស៊ុបរទុប មនៃផទរកឡរបមណ៨៤ែម៉រតកេរ ជតំបន់ៃរពរបសក់ មនភូមិសរសត
ជដីទួល ែដលបនសល់តំងពីបរមបុរណមកេមល៉ះ។ ដូចេនះេគអចែសវងយល់អំពីវបបធម៌ែខមរផងែដរ របៃពណី
វបបធម៌ ទំេនៀមទមលប់ របស់ែខមរបុរណហក់ បងកប់េនទីកែនលងេនះេដមបីរង់ចំអនកសិកសរសវរជវ។ េដយសរ
ែតសរងគមបនបំផិលចបំផលញ ទីកែនលងេនះេសទរពុំមនសល់នូវសលកសនមអវីទំងអស់ ប៉ុែនតបចចុបបននេនះតំបន់េនះ
រតូវបនេគខិតខំ អភិវឌឍន៍ ែក ែរបមុខមត់បនតិចមដងៗេដ មបីកលយជតំបន់េទសចររបចំេនកនុងេខតតេនះ។
សវយេរៀង របែហលជេខតតមួយកនុងចំេណមេខតតតូចបំផុតរបស់រប

េទសកមពុជ ប៉ុែនតមនផលូវជតិ ែដលេពញេទេដយចរចរណ៍មមញឹកបំផុត
កត់ តមទី របជុំជន។ ផលូវជតិ េលខ១ភជប់ ពីភំនេពញេទទីរកុងហូជីមិញរបស់

របេទសេវៀតណម

បនទប់ពីឆលងទេនលេមគងគតមរយៈរសឡងអនកេលឿង។
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ិ េទកន់ របេទសេវៀតណម។
ទីេនះជរចកចូលអនតរជតិ តមរចកបវត
េនះជរកុងមួយដ៏រ ីកចេរមនែដលបន
ទីផសរដ៏មមញឹក

ទទួលផលពីចរចរណ៍ពណិជជកមមតមរពំ ែដន។

េហយរបជជនមនភពរស់រយរក់ទក់។

ទីេនះមន

េខតតេនះមនជេរម សសរមប់ សនក់ អរស័យ

ពិេសសៗជេរចន។
៉ ក៏មនវលភក់ដ៏ធំនិងមនេទសភពសអតផដល់ជបរ ិសថនយ៉ ងលអ សរមប់ ករថតរូប។
េនជិតទេនលៃវកូ
៉ ែដលផដល់ជូនជចំណងៃដពីសេមដចនយក រដឋមរនតី ហ៊ុន
េនមិនឆងយប៉ុនមនពីទីរកុង មនសពនមួយឆលងទេនលៃវកូ
ែសន។
ភពរសស់សអតៃនេខតតេនះមិនែមន េដយសរែតភពងយរសួលរបស់េខតតេនះប៉ុេណណះេទប៉ុែនត ក៏មន
ធមមជតិ និងតំបន់បឹងៃរពបសក់េនេរករកុង និងរបសទែដលគួរឈប់សរមកេដមបីទសសនផងែដរ។ មន
របសទែដលេគសគល់តិចតួចណស់េនទីេនះ ក៏ដូចជេនេខតតសវយេរៀងែដរ មនដូចជរបសទជេហ និង
របសទបសក់។
េខតតសវយេរៀងមិនសថិតេនកនុងែផនទី េទសចរណ៍េទ ប៉ុែនតពិេសសបំផុតសរមប់ អនកែដលចង់េនសគល់

ិ ជនបទៃនរបេទស កមពុជ។
ជីវត
តំបន់

:

ភគអេគនយ៍

Posted By Facebook Page: Sokha Kimly

92

២៣ េខតតៃប៉
ៃប៉លិន

រកុងៃប៉ លិនៈ មនរមណីយដឋន ៤ កែនលងគឺ
1-រមណីយដឋនភនំយ៉តៈជតំ បន់រមណីយដឋនវបបធម៌របវតតិសរសតជរេបៀបវតតជនជតិកូឡ ។
2- រមណីយដឋនភនំកុយៈមនចមងយ២០ គ.មពីៃប៉ លិន កនុងសងកត់ សទឹងកច់ ខណឌសលេរក ។

3- រមណីយដឋនអុចែអមៈ មនចមងយ ១០ គ.ម ពីរកុងៃប៉លិន សថិតេនកនុង សងកត់អូររគល
ខណឌៃប៉លិន ។

4- រមណីយដឋនអូ រតេវ៉ៈ មនចមងយ ៥ គ.ម ពីរកុងៃប៉ លិន ។ សថិតេន សងកត់អូរតេវ៉ ខណឌ
ៃប៉លិន ។
ៃប៉លិនជេខតតេទបបេងកតថមីមួយ ែដលសមបរូេទេដយសមបតតិធមមជតិ រគប់របេភទមនែរ ៉ តបង
ូ ជេដម។
ភពលបីលបញៃនទីរកុងដ៏តូចេនះ

រតូវបនទទួលសគល់ថជទឹកដីតបង
ូ េពរជ។

មនតបង
ូ មនតៃមលរគប់ របេភទ

ដូចជតបង
ូ ទទឹម កេណដៀង េពរជ តបង
ូ ឆំងជេដម រតូវបនអជីវករ របជពលរដឋរបមូលបនពី កុនងដីៃនតំបន់
េនះ។ ភពលបីលបញ ៃនតំបន់េនះមិនែមនែតេនកនុងរបេទសកមពុជប៉ុេណណះេទ សូមបីែតេនបរេទសក៏ទទួល
ិ េយគននចូលមកេធវអជី វកមមែរងតបង
សគល់តំបន់េនះផងែដរ ជេហតុ េធវឱយអនកវនិ
ូ កន់ែតេរចនេឡងៗ ជករ
ិ េដយខលចតំបន់ តបង
រពួយបរមភេទវញ
ូ េពរជមួយេនះរតូវបំផិលចបំផលញអស់ធមមជតិ និងកំណប់តបង
ូ ទំងេនះរតូវ
ិ
វនស
អនតរយ រពមទំងខូចដីេទៀតផង េដយសរែតរកុមហ៊ុនទំងេនះបនេរប ម៉សុីនឧបករណ៍ទំ េនបៗ ជីក
គស់ កយរូងដី េហយពុំមនករទទួ លខុ សរតូវ េធវឱយខូចទំងទឹក ដី ៃរពេឈ ជេដមផង។

ឹ កុយ
1--សទង
ិ កនុងភូមិកុយ សងកត់ សឹង
ឋត
ទ កច់ ខណឌសលេរក រមណីយដឋនសទឹងកុយជតំបន់េទសចរធមមជតិ មួយ
កនុងេខតតទឹកដីតបង
ូ េពរជ ែដលមនេទសភពរសស់សអត មនតំងពី យូរលង់ ណស់មកេហយ។ តំបន់ េនះមន
ៃរពេឈ េខៀវរសងត់ អមេនសងខងទឹកសទឹងថលេឈវងរតជក់ រសឹប

លយឡំជមួ យនឹងខយល់អកសបរ ិសុទធ

អចឱយេទសចរនន េទកមសនតបនទំងរដូវរបំង និងវសស។ តំបន់េនះផងែដររតូវបនេគរ ំពឹងទុកថនឹងកលយ
ជតំបន់េទសចរគំរម
ូ ួយកនុង េខតតតបង
ូ េពរជេនះ ែដលអចទក់ទញេភញៀវេទសចរបនេរចន។

យ៉ត
2 -ភនំយ៉
តំបន់វបបធម៌ ដ៏សំខន់ កុនងេខតតេនះពិតជផដល់ករចប់ អរមមណ៍ដ៏េលសលប់ សរមប់ អនកែដលបនេធវ
ិ េនកនុ ង
ដំេណរ មកកន់ ទឹកដីេនះ។ េនះគឺភំនយ៉ត រមណីយដឋនវបបធម៌ និងរបវតតិសរសត ែដលមនទីតំងឋត
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េខតតៃប៉លិន តមផលូវជតិ េលខ។ ទីេនះក៏ជតំបន់សកតិសិទធមួយកនុងរកុងផងែដរ រពមទំងជទីតំងែដលេនសល់
ែរ ៉តបង
ត យ៧០០ែម៉រត និង
ូ េរចនជងេគកនុងចំេណមទីតំងែរងតបង
ូ សំខន់ ។ ភនំយ៉តមនកមពស់៦០ែម៉រត បេណ
ទទឹង៣០០ែម៉រត មនកំជេណត រេឡងេទដល់កំពូលភនំសរុបចំនួន៤២កំ។ វតតេនេលភំនយ៉តសងសង់ េឡងជ
រេបៀបជនជតិ កូឡ ែដលរស់ េនតំបន់េនះ។
េរកពី ភំនយ៉តទី តំងរបសិទធ កនុងេខតតេនះេនមនតំបន់គួរឱយចប់ អរមមណ៍ជេរចនេទៀតដូចជ វតតរតន
េសភ័ណ តំបន់ ទឹកធលក់អូរែអម និងអូរតេវ៉ ែដលមនទឹកថលេឈវងរតជក់ រសឹប អមជមួយ េទសភពធមមជតិ
ៃរពភនំ វលេសម េដមេឈ តូចធំ ខពស់ទប លយឡំជមួយសែរមក អុឺងកងៃនពួកសតវបកសបកសីនន ផងែដរ។
ៃប៉លិនជេខតតេនភគខងេជង

ជួរភនំរកវញ

េនភគខងលិចរបេទសកមពុ ជ

េហយមនចមងយ

ិ េដយេខតតបត់ដំបង ែដលបនផដច់ េចញពីេខតតបត់ដំបង
២៥គីឡូែម៉រតពីរពំែដនរបេទសៃថ។ េខតតេនះព័ទធជុំវញ
ជផលូវករ និងកលយជរដឋបលដច់េដយែឡកបនទប់ ពីករចុះចញ់ៃន ែខមររកហមកនុងឆនំ១៩៩៦។ េខតតៃប៉លិន
មនករទក់ទញែបបធមមជតិជេរចន បូករួមទំងទសសនី យភពជួរភនំ ទឹកេរជះ និងៃរពឫសសី។

កែនលងគួរេអយចប់អរមមណ៍េផសងេទៀត សរមប់ េទសចរបូករួមទំងវតតរតនេសភ័ណ ជវតតមនរចន
ប័ទមជនជតិ ភូមែដលមនអយុកលជង៥៧០ឆនំមកេហយ។ ចរ ិតលកខណៈរបស់ជនជតិ ភូមរតូវបនចរ ឹកេន
េលេកលងទវរចូល។ េនះជភសដុតងៃនករតំងទីលំេនរបស់ជនជតិភូមដំបូងេនកនុងតំបន់ េនះ។ ជករពិត ជន
ជតិ ភូមជអនករកេឃញតបង
ូ េពរជដ៏មនតៃមល េហយៃប៉លិនកលយជមជឈមណឌលែរ ៉ធំជងេគសរមប់ តបង
ូ កេណដៀ

ង និងតបងទទឹ
មេនកនុងតំបន់ឥណូឌ ចិន។ ភនំយ៉ត មនកែនលងលអៗមួយចំនួនែដលេភញៀវេទសចរអចេឃញសកមម
ូ

ភពជីកែរ ៉តបង
ូ េនសពវៃថងេនះ។ ជរកុងេនរពំែដន ទីេនះក៏មនកសុីណូផងែដរ។

តំបន់

:

ភគពយពយ
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២៤ េខតតឧតដរមនជ ័យ

េខតតឧតតមនជ័យៈ មនរមណីយដឋន ៤ កែនលងគឺ
1- រមណីយដឋនវបបធម៌ែខមររកហម ( ផទះតម៉ុក )ៈ មនចមងយ ១០០ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត សថិតេន
កនុងរសុកអនលង់ែវង ។
2- រមណីយដឋនរចកអូរសមច់ៈ មនចមងយ ៤១ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ែដលមន កសុីណូ សណ
ឋ
គរខនតផកយ ៥ ។
3- រមណីយដឋនទឹកធលកចំបុីៈ មនចមងយ ៣៥ គ.ម ពីទីរម
ួ េខតត ។
4- រមណីយដឋនទឹកធលក់ភំនរសួច ។
របសិនេប និយយដល់េខតតឧតដរមនជ័ យ េគនឹកេឃញភលមដល់េឈមះ អូរសមច់ និងអនលង់ែវង។ តំបន់
ទំងពីរ េនះជទី តំងែដលធលប់មនែខមររកហមឈរេជងបនទប់ពីមនករចុះចូល ជមួយរដឋភិ បលកមពុជរួចមក
។

ពួកេគរស់

េនទីេនះេដយបេងកតជតំបន់កន់កប់ របស់ពយកេគផទល់មនទហន

ករពរជប់ ជនិចច។

តំបន់េនះក៏ជទីតំង សមរភូ មិែដលមនកររបយុទធគនរសួចរសល់ផងែដរ។ រហូតមកដល់បចចុបបននេនះទីតំងខលះ
ៃនតំបន់េនះរតូវបនេរៀបចំ

េធវជតំបន់ កមសនតវបបធម៌ របវតតិសរសតដូចជបឹងតម៉ុកនិងតំបន់វបបធម៌ ែខមររកហម

ជេដ ម។
ិ េនកនុងទីរម
តំបន់ វបបធម៌ ែខមររកហមមនទីតំងឋត
ួ រសុកអនលង់ែវង ចមងយរបមណ១០០គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ
េខតត។ មនករឆលក់ ជរូបភពេផសងៗសដីពីសកមមភពរបស់ពួកែខមររកហម ទំងរេបៀបរបបកនុងកររស់េន និងចល
ន េរៀបចំ ជកបនទ័
ពកនុងកររបយុទធរបឆំង នឹងកមលំងរបស់រដឋភិបល។ តំបន់េនះជផទះរបស់តម៉ុក (េមែខមរ
ួ
រកហម

ែដលកន់កប់ េនភូមិភគនិរតី )និងរគប់រគងេដយកងទ័ពែខមររកហមេនចេនលះឆនំ១៩៧៩-១៩៩។
េនមន ទីតំងែដលមនលកខណៈធមមជតិ និងវបបធម៌ មួយចំនួនេផសងេទៀតែដលរតូវបនេរៀបចំ គេរមង

កនុង ករអភិវឌឍេទជតំបន់េទសចរេនកនុងេខតតេនះ។ តំបន់ទំងេនះមនដូចជ តំបន់ទេនលស តំបន់របសទ

សឹងហ តំបន់ របសទេពធិ៍ តំបន់ចំករគុយ តំបន់ បឹងេសនរ តំបន់ទំបន់ថីម តំបន់អងរតពំងបរយណ៍ តំបន់ អង
អូរអរងកងជេដម។
សូមបញ
ជ ក់ ថ
េឈៀង

េខតតឧតដរមនជ័យមនចមងយ៤៦៩គីឡូែម៉ រតពីរជធេនភនំេពញ។

បសចិមៃនរបេទសកមពុជជប់រពំ របទល់ែដនៃថ។

ិ េនែប៉កឧតតរ
ឋត

េខតតេនះមនរចករពំែដនអនតរជតិ មួយែដលរតូវបន

េរៀបចំេឡងេដមបី ទក់ ទញេភញៀវេទសចរឱយចូលចិតតមកកមសនតេនទីេនះ។ រពំ ែដនអនតរជតិ អូរសមច់មនសង
សង់ ជតំបន់ កមសនត លកខណអនតរជតិ ដូចជ សណ
ឋ គរ េភជនីយដឋន កសុីណូជេដ ម។ េទសចរភគេរចនជ
ជនជតិ ៃថ

ែដលេទកមសនត

ឥតដច់ កុនងមួយៃថងៗរប់ រយនក់។

រពំែដនអនតរជតិ អូរសមច់

មនចមងយជង

៤១គីឡូែម៉ រតពីទីរម
ួ េខតតឧតដរមនជ័យ តមផលូវជតិ េលខ៦។
ដ យែខស រពំែដនភគខងេជងរបេទសកមពុជ។ េខតតេនះជកែនលងអតីត
ឧតតរមនជ័ យមនទីតំងេនបេណ

េយធែខមររកហមរកសមូលដឋនរ ឹងមំចុងេរកយ បំផុត។ ទីរកុងរបស់េខតតេនះគឺ អនលង់ែវង ែដលមនផទះចុងេរក

យបំផុតរបស់ប៉ុល ពត ែដលជអនកដឹកនំរបបែខមររកហមែដលរតូវបនចត់ ទុកេដយរជរដឋ ភិបលកមពុជេន
កនុងរបវតតិសរសតរបស់របេទស។ េខតតេនះក៏មនទឹកេរជះចំបុី។
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េទះបីជសថិតេនទីដច់ រសយល

េខតតឧតដរមនជ័ យមនទីតំងរបវតតិសរសតមួយចំនួនែដលគួរែតេទ

ទសសន។ េនរសុកអនលង់ែវង តមបេណ
ដ យផលូវជតិ េលខ ៦៨ របែហល១០០គីឡូែម៉រតភគខងេកតទីរម
ួ េខតត

ឧតតរមនជ័យ ជផទះែដលធលប់ជកមមសិទធរបស់អតីតេមដឹ កនំែខមររកហម តម៉ុក។ ពីឆនំ១៩៧៩ រហូតដល់ចុងឆនំ
១៩៩៧ តំបន់ េនះរតូវបនេរៀបចំនិងរគប់ រគងេដយទហនែខមររកហម។
ិ ែដលជនឧទទមរស់េន និងរេបៀបេរៀបចំ កងទ័ពអំឡុង
រូបចមលក់ែដលេនេសសសល់ខលះអធិបបយ ពីវធី

ករតស៊ូដ៏បងហូរឈមរបឆំងរដឋភិបល។ ជងេនះេទេទៀត េនកនុងៃរពជគំនរៃនសំបកកង់ ែដលរតូវបនេគេជឿ
ថជកែនលងបូជ និងកប់សពរបស់ប៉ុល ពត ែដលជេមដឹកនំែខមររកហម។ េភញៀវេទសចរែដលឈប់េនឧតដរមន
ជ័យជញឹកញប់ ែតងែតេទអនលង់ែវង េដមបីទសសនរូបថតេនទីតំងេនះរួមជមួ យនឹងអតីតរបបែខមររកហម និង
រដឋភិបលែដលកំពុងេធវករកនុងេពលថមីៗេនះេដមបីេធវេអយ តំបន់ េនះជកែនលងរបវតតិសរសត។
ចំណុចរតួតពិនិតយអូរសមច់ េនរពំែដន កមពុជ ៃថ មនចមងយ៤១គីឡូែម៉រតពីទីរម
ួ េខតត។ េនរពំែដនមន
េភជនីយដឋន កសុីណូ និងសណ
ឋ គរ។

តំបន់

:

ភគពយពយ
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ឧទយនជតេនកមព
ិ
ុជ
េនកមពុ ជមនតំបន់េទសចរសំខន់ៗមួ យចំនួនែដលបនចត់ចូលជឧទយនជតិ េពលគឺ ជទី តំង
សរមប់ សរមកលំែហផង និងជទីតំងករពរធមមជតិៃរពេឈ សតវៃរពផងែដរ។ឧទយនជតិេនះ រតូវបន
កំណត់េឡងេដយរពះរជរកិ ត។
ឧទយនជតិ មន៧ដូចជៈ
ិ
- ឧទយនជតិរពះសុររមិតគិរ ីរមយ មនទី តំងឋតេនកន
ុងេខតតកំពង់ សឺព និងេខតតេកះកុ ងែដលមនៃផទដីទំហំ
៣៥០០០ហិចត។
ជទីតំងករពរែដនជរមកសតវៃរព និងៃរពេឈ ផងែដរ េដយមនបេងកតជសហគមន៍របជ ពលរដឋ
សរមប់ ករពរៃរពេនតំបន់េនះ។
ី យ មនទីតំងកនុងេខតតសឹង
- ឧទយនជតិវរៈជ័
ទ ែរតង និងរតនគិរ ី ែដលមនៃផទដីទំហំ ៣៣២៥០០ហិចត។
ិ
- ឧទយនជតិភំនគូេលន ឋតេនកន
ុងេខតតេសៀមរប មនៃផទដីសរុបចំនួន ៣៧៥០០ហិចត។

ិ
- ឧទយនជតិរពះសីហនុរម ឋតេនចេន
ល ះេកះថមីកុនងរកុងរពះសីហនុ ែដលមនៃផទដីសរុប ២១០០០ហិចត។

ិ
- ឧទយនជតិែកប ឋតេនរកុ
ងែកប មនៃផទដីសរុបចំ នួន ៥០០០ហិចត។

ិ
- ឧទយនជតិរពះមុនីនវងសបូ កេគ ឋតកន
ុងេខតតកំពត មនៃផទដីសរុប ១៤០០០០ហិចត។
- ឧទយនជតិបទុមសគរ មនទីតំងកនុងេខតតេកះកុង ែដលមនៃផទដីសរុបចំនួន ១៧១២៥០ហិចត។
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ចំងយផលូវពីភំេន ពញេទ េខតត-រកុង នន
ភនំេពញ-អងគវតត

៣២១ គីឡូែម៉រត

ផលូវជតិ េលខ ៦

ភនំេពញ-បូេគ

១៨៩ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ ៣

ភនំេពញ-គិរ ីរមយ

១១៧ គីឡូែម៉រត

ផលូវជតិេលខ៤

ភនំេពញ-កំពត

១៤៨ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ៣

ភនំេពញ-រកុងែកប

១៧៤ គីឡូែម៉រត

ផលូវជតិេលខ៣

ភនំេពញ-រកុងរពះសីហនុ

២៣០ គីឡូែម៉រត

ផលូវជតិេលខ៤

ភនំេពញ-កំពង់ឆនំង

៩១ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ៥

ភនំេពញ-េពសត់

១៨៩ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ៥

ភនំេពញ-បត់ដំបង់

២៩១ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិ េលខ ៥

ភនំេពញ-ៃប៉ លិន

៣៧១ គីឡូែម៉រត

ផលូវជតិ េលខ៥,១០

ភនំេពញ-បនទយមនជ័ យ

៣៥៩ គីឡូែម៉រត

ផលូវជតិេលខ៥

ភនំេពញ-េសៀមរប

៣១៤ គីឡូែម៉រត

ផលូវជតិេលខ៦

ភនំេពញ-កំពង់ធំ

១៦៨ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ៦

ភនំេពញ-កំពង់ចម

១២៤ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ៦,៧

ភនំេពញ-ៃរពែវង

៩០ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ ១

ភនំេពញ-សវយេរៀង

១២២ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ ១

ភនំេពញ-តែកវ

៧៨ គីឡូែម៉រត

ផលូវជតិេលខ ២

ភនំេពញ-កណ
ត ល

១១ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ ២

ភនំេពញ-កំពង់សឺព

៤៨ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ ៤

ភនំេពញ-រកេចះ

៣១៥ គីឡូែម៉រត

ផលូវជតិេលខ៧,១៣

ភនំេពញ-មណឋលគិ រ ី

៥២១ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ៧,១៣,១៤

ិ
ភនំេពញ-រពះវហរ

២៩៤ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ ៦,៦៤

ភនំេពញ-រតន:គិរ ី

៥៨៨ គីឡូែម៉ រត

ផលូវជតិេលខ ៧,១៣

ភនំេពញ-េកះកុង

២៧១ គីឡូែម៉រត

ផលូវជតិេលខ ៤,៤៨
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ភនំេពញ-ឧតតមនជ័ យ

៤៦៩ គីឡូែម៉រត
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