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េទសចរេទសចរេទសចរេទសចរ២៤២៤២៤២៤េខតតរកុងេខតតរកុងេខតតរកុងេខតតរកុង 

 
វស័យឧសសហកមមេទសចរមនករេកិ នេឡងគួរឱយកត់សមគ ល់េនឆន ំ២០០៧ មនេភញៀវអនតរជតិមក 

កំសនត េនកមពជុ ចំនួន២,០១៥,១២៨នក់ គឺេកនេឡង១៨,៥៣% េបេធៀបេទនឹងឆន ំ២០០៦ ែដលតួេលខេភញៀវ

េទសចរ បរេទសមនរតឹមែត១,៧០០,០៤១នក់។ េនតំបន់េសៀមរបអងគរមនេភញៀវចំនួន១,១២០,៥៨៦នក់េន

ឆន ំ២០០៧ េសមនឹង៥៥,៦១% ជតួេលខដ៏គួរឱយចប់អរមមណ៍ គឺេកនេឡងរហូតដល់េទ៣០,៨៣%េធៀបនឹង

ឆន ំ២០០៦ កំឡងេពលុ ែដលេនតំបន់េផសងេទៀតមនរតឹមែត៨៩៤,៥៤២នក់ េសមនឹង៤៤,៣៩%។  

រគប់េខតតសុទធែតជេខតតេទសចរមនដូចជរជធនីភនំេពញ 

រកុង ភនំេពញ   េខតតតែកវ   េខតតកំពង់ចម  

េខតតកណត ល   េខតតេសៀមរប  េខតតឧតតរមនជ័យ  

េខតតបនទ យមនជ័យ    េខតតបត់ដំបង   េខតតេពធសត់Y    

េខតតៃប៉លិន   េខតតកំពង់ឆន ំង  េខតតកំពង់សពឺ   

េខតតេកះកុង   េខតតកំពត   េខតតរពះសីហនុ  

េខតតែកប   េខតតៃរពែវង   េខតតសវ យេរៀង   

េខតតរកេចះ    េខតតសទឹងែរតង   េខតតរតនគិរ ី  

េខតតមណឌ លគិរ ី   េខតតកំពង់ធំ   េខតតរពះវហរ ិ   

 តំបន់េទសចរណ៍កមពជែចកេចញជុ ៤តំបន់គឺៈ តបន់វលរប តំបន់ជំវញបឹងទេនល សប តំបន់េឆនរសមុរទ ិ
តំបន់ភនំ និងខពង់រប។ 

� តំបន់វលរបៈ តំបន់វលរបៈ តំបន់វលរបៈ តំបន់វលរបៈ មនេនេខតតកណដ លកំពង់ចម សវ យេរៀង ៃរពែវង តែកវ និងរជធនីភនំ េពញ។ 
� តំបន់ជំុវញបឹងទេនលសបៈតំបន់ជំុវញបឹងទេនលសបៈតំបន់ជំុវញបឹងទេនលសបៈតំបន់ជំុវញបឹងទេនលសបៈិិ ិិ  មនេខតតេសៀមរប កំពង់ធំ បត់ដំបង រកុងៃប៉លិន េពធសត់ បនទ យមនជ័យ @

ឧតដរមនជ័យ និងកំពង់ឆន ំង។ 
� តំបន់េឆនរៈតំបន់េឆនរៈតំបន់េឆនរៈតំបន់េឆនរៈ មនេខតតកំពត រកុងរពះសីហនុ េកះកុង និងរកុងែកប។ 
� តំបន់ភនំ និងខពងរបៈតំបន់ភនំ និងខពងរបៈតំបន់ភនំ និងខពងរបៈតំបន់ភនំ និងខពងរបៈ មនេខតតកំពងសពឺ មណឌ លគីរ ីសទឹងែរតង រពះវហរ រកេចះ និងរតនគិរ។ីិ  
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១ រកុងភនេំពញរកុងភនេំពញរកុងភនេំពញរកុងភនេំពញ 

 
រកុងភនំេពញ តំបន់ទក់ទញសរមប់េទសចរណ៍បរេទស 

�រជធនីភនំេពញៈ  មនរមណីយដឋ ន ៧៧៧៧    កែនលងគឺ 
  1- រមណីយដឋ នវតតភនំៈ សថិតេនកណត លរកុងភនំេពញ ។ 
  2- រមណីយដឋ នវមនឯករជយិ  
  3- រពះបរមរជវងំ 
  4- រមណីយដឋ នរពះវហររពះិ ែកវមរកតៈ សថិតេនកនងវង ។ ុ ំ  
  5- រមណីយដឋ នសរមនទីជតិ 
  6-  រមណីយដឋ នសរមនទីទូលែសលង 

 7- រមណីយដឋ នសរមនទីបឹងេជងឯក 

សរមប់េទសចរណ៍ននេបនិយយអំពីកមពជុ  េគនឹកេឃញភល មដល់េឈម ះភនំេពញែដលជរដឋធនីរបស់

របេទសេនះ។តមពិតេទ ទីរកុងបុរណមួយេនះ បនយកេឈម ះតមភន ំដូនេពញ ចូលមកេដយរពះបទ

ពញយ៉តេនឆន ំ៤៣៤ សងសង់ជរជធនីេនទីេនះេហយរតូវេបះបង់េទវញិបុ៉ែនត េន សតវតសេរកយមកែខមរ

េយងក៏ចូលមកតំង ទីលំេនតំងរជធន ីរបកបរបររកសីុជួញដូរជថមីវញិេដយសរែត អំេណយ ផលៃនធមម

ជតិរពមទំងមនផលូវទឹកខវ ត់ែខវងបងករលកខណៈ ងយរសួលកនុងករេធវ ជំនួញ និងេធវ កសិកមមបងកបេងកនផលេទៀត

ផង។ ពីមួយៃថងេទមួយៃថង ភនំេពញបនែកែរបមុខមត់ថមីបងហ ញ សរមស់រសស់សអ តបងអតួ េទសចរនន ភព

លបីលបញ និងភពសមបរែបបូ  បនេធវឱយទីរកុងបុរណមួយេនះកល យជរបភពចំណូលដ៏សំខន់ សរមប់កមពជុ  

តមរយៈករទក់ទញេភញៀវេទសចររប់រយរប់ពន់កនងុ មួយៃថង។ េលសពីេនះេទេទៀតរជធនីភនំេពញ ក៏ជ

េបះដូងឧសសហកមមរបស់ែខមរផងែដរ។កែនលងេទសចរសំខន់ៗកនងុ  រកុងភនំេពញៈ 

1. រមយរមយរមយរមយនីនីនីនីយយយយដឋដឋដឋដឋ ននននវតតភនំវតតភនំវតតភនំវតតភនំ 

វតតភនំ គឺជរមយនីយដឋ នឋតិ េនកណត ល រជធនីភនំេពញជេបះដូងៃនទីរកុងភនំេពញែដលផដល់េឈម ះ

ដល់ទីរកុងេនះ។ ភនំេនះយកេឈម ះតមលំនំេរឿងេរពងែដលមនតំណលមកថកំលុងឆន ំ១៣៧២ មនរសតី

េមម៉យមន ក់េឈម ះេពញមនរទពយសតកសតមភ។ុ  ៃថងមួយបនេធវដំេណ រេនតមដងទេនលេមគងគក៏បនរបទះេឃញនូវ

េដមគគីរ មួយអែណដ តែកបររចំងទេនល។ដូចេនះគត់ក៏បនេហអនកជិតខងឱយមក ជួយទញេដមគគីរេនះមកេល

េគក គត់ក៏របទះេឃញរបូពុទធបដិមចំនួន៤អងគ។ រសតីេឈម ះេពញក៏បនេហគនីគន អនករសុកអនកភូមិយកដីពូនជ

ភនំ រចួសងសង់រព ះវហរិ មួយេនេលកំពូលភនំេនះេដមបីតមកល់បដិម ទំងបួន។ ទីេនះក៏រតូវបនអនករសុកេហថ

ភនំដូនេពញរហូតមក។េន េលកំពូលកនងុ  បរេិវណវតតភនំេនះ មនេចតិយធំមួយឋតិ េនពីខងេរកយរព ះវហរ។ិ  
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េចតិយេនះសងសង់េឡងសរមប់តមកល់រពះធតុរបស់រពះបទពញយ៉ត វរកសរតី មួយអងគរបស់ែខមរនចុង

សម័យអងគរ និងរពះញតិវងសនុវងសរបស់រទង់។ េនកនងុ េចតិយេនះផងែដរក៏មនតមកល់រពះពុទធរបូែដលេន

េសសសល់ពីសម័យអងគរ។ េចតិយ និងរពះវហរិ េនេលកំពូលភនំេនះរតូវបនសងសង់េឡងវញិជេរចនដងគឺ 

េនឆន ំ១៤៣៤,១៨០៦,១៨៩៤ និងឆន ំ១៩២៦។ េភញៀវេទសចរននមិនថចំេពះែតជនជតិែខមរេនះេទសូមបីែត

ជនជតិបរេទស ក៏ចូលចិតតេទកំសនតេនទីេនះែដរេដមបីរសូបខយល់អកសបរសុិទធ រពមទំងសរមកេនេរកម

មលប់រតជក់ៃនរកុខជតិរបេភទគគីរជេដម ែដលព័ទធជំុវញិកូនភនំតូចមួយមន កមពស់ទបលមមរបមណ រតឹមែត២៧

ែម៉តបុ៉េណណ ះ។ មយ៉ងេទៀតចំេពះេទសចរែខមរេគែតងេទលំែហកយេនទីេនះ និងេធវករបួងសួងេនកនងុ ទីអរម

េលកំពូលភនំ េរពះទីេនះែខមរេយងេជឿថជកែនលងសកតិសិទធមួយផងែដរ។ រឯីជនជតិបរេទសវញិេគេទេដមបី

កំសនតផងនិងេធវករសិកសែសវងយល់ អំពីវបបធម៌របស់ែខមរផងតមរយៈទីតំងមួយចំនួនែដលមនេនទីេនះ 

ដូចជេចតិយរពះបរមពញយ៉តរបវតតិនិងរបូសំណករបស់េលកយយេពញ សរមនទីរវបបធម៌ ទីអរមភនំ

ដូនេពញជដីម។ េរកពីេនះេទសចរក៏អចជិះដំរកំីសនតជំុវញិវតតភនំផងែដរ។ 

2. រមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នវមនឯករជយវមនឯករជយវមនឯករជយវមនឯករជយិិិិ  

េបេធវដំេណ រពីវតតភនំេឆព ះេទទិសខងតបងូ តមបេណត យផលវរពះូ នេរតតម េភញៀវេទសចរនឹងរបទះែភនកជ

មួយកំពូលដ៏សកឹមៃសក ៃនវមនិ ឯករជយែដលរបកបេដយកបរូ កបច់រចនវចិរតិ មននគរជចំនួន មួយរយឈរតម

ថន ក់ទំងរបំរសបតមទិសនីមួយ។ ទីេនះរតូវបនសមព ធជផលវករូ េនៃថងទី០៩ ែខវចឆិិ ក ឆន ំ១៩៦២ េដមបីរលឹំក

េទដល់ៃថងែដលែខមរទទួលបនឯករជយបរបូិរណ៍ពីរបេទស បរងំេនឆន ំ១៩៥៣។ ទីេនះក៏ជកែនលងរបរពធនូវពិធី

បុណយឯករជយជតិៃថងទី០៩ ែខវចឆិកិ  េរៀងរល់ឆន ំេដយមនករចូលរមួយ៉ងកុះករពីបណដ មរនតីរគប់រកសួងសថ

ប័នរពមទំងមនរពះមហកសរតេធវជអធិបតីផងែដរ។ វមនឯករជយិ សងសង់េឡងជជន់ថន ក់េដយេនផទ ល់

ដីជំុវញិបរេិវណ េនះមនសងសង់ជគូទឹកចរមុះពណ៌គួរឱយទសសននេពលររតី។ េនែកបរវមនិ ដ៏សកឹមៃសកេនះ

សួនចបររសស់រតកលកំពុងអូសទញេភញៀវ េទសចរឱយមកកំសនតយ៉ងកុះករពិេសសេនេពលរេសៀលៃថងេរៀប

លិចេរពះ ទីេនះមនខយល់អកសលអបរសុិទធ។ 

3. រពះបរមរជវងរពះបរមរជវងរពះបរមរជវងរពះបរមរជវងំំំំ 

រពះបរមរជវងំ សថិតេនតមបេណត យផលវូ សុធរសចេនល ះផលវូ ២៤០ និងផលវូ ១៨៤ ែកបរដងទេនលបសក់េហយរតូវ

បនកសងេឡងេនកនងុ ឆន ំ១៨៦៦ េរកមករដឹកនំនិងរតួតរតេដយពូកអននិគមបរងំកនងុ ហលងួ រពះនេរតតម 

រពះបទនេរតតម។ េនកនងុ បរេិវណរពះបរមរជវងំេនះមនសងសង់នូវរបសទជេរចនរបកប េដយតួនទី

ខុសៗគន េទតមទីតំងៃនរបសទនីមួយៗដូចជ 

- រពះទីនំងេទវវនិចឆ័យិ ជកែនលងសរមប់រពះមហកសរតេធវពិធីេឡងរគងរជយ 
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 - របសទេខមរនិទជកែនលងសរមប់រពះមហកសរតនិងអគគេមហសីគង់េន 

 -រពះទីនំងច័នទឆយជកែនលងែដលេគហត់ររំបំ រពះរជរទពយនិងរបំថវ យរពះមហកសរតរពះញតិ

វងសនុវងសនិងពួកមរនតីជន់ខពស់។ េនពីមុខរបសទច័នទឆយមនកែនលងសរមប់រពះមហកសរតេធវ សវ

នករជមួយរបជររសតនិងមរនតីរជកររគប់ជន់ថន ក់។ 

- េហសរមនតភិរមយជទីកែនលងែដលរពះមហកសរតេឡងគង់េលដំររីជយ 

- េហបគូឬេហរពះខ័នជទីកែនលងែដលពួករពហមណ៍បគូរកសទុកនូវេរគឿងវតថុសរមប់េសយរជយ 

- រពះរជដំណក់ច័នទ 

- ពនល ណបូ៉េឡអុងទី៣ជអំេណយរបស់រពះអគគេមហសីបរងំសងសង់េឡងេនេដមសតវតសទី២។ 

4. វតតវតតវតតវតតរពះរពះរពះរពះែកវែកវែកវែកវមរកតមរកតមរកតមរកត 

វតតរពះែកវមរកត  ជទីអរមមួយឋតិ កនងុ បរេិវណរពះបរមរជវងំ ភគខងតបងូ ហុ៊មព័ទធេដយែថវខពស់

រសឡះែដលពីមុនជទីកែនលងសរមប់ បេរងៀនភសបលីដល់រពះសងឃែដលមកពីរគប់ទីកែនលងកនងរបេទសុ មុន 

េពលមនករសងសង់សលបលីេនទីរកុងភនំេពញៃថងទី១៦ ែខធនូ ឆន ំំ១៩៣០។ ពីេដមេរៀងមកេគេហអស្រម

ដឋ នមួយេនះថ វតតឧេបសថរតនរម ទីកែនលងែដលរពះមហកសរតកន់ឧេបសថសីលជេរៀងរល់ៃថងសីលបុ៉ែនត 

គម នរពះសងឃគង់េនេនះេទ។ េនេពលមនកររបរពធពិធីេផសងៗរតូវនិមនតរពះសងឃពីបណដ វតតដៃទ េនជំុវញិ

រពះបរមរជវងំមកេធវពិធីតមែបបពុទធសសន។ ទីេនះក៏ជកែនលងរពះរជវងសនុវងស និងនមឺុនសពវមុខមរនតី

របរពធនូវពិធីបុណយេផសងៗតមបេវណី ពុទធសសនផងែដរ។ វតតេនះកសងេឡងអំពីេឈនិងអិដឋតំងពីឆន ំ

១៨៩២ ដល់ឆន ំ១៩០២ កនងុ រជជកលរពះបទនេរតតមតមលំនំនិងរចនបថរបស់ែខមរេហយបន របរពធពិធីបញច ះុ

សីមេនៃថងទី៨េកត ែខមឃ ឆន ំខល ចតវ ស័កព.ស២៤៤៥ រតូវនឹងៃថងរពហសបត@ ទី៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ១៩០៣។ 

េដយសភពរទុឌេរទមខល ំងវតតេនះរតូវបនេធវករកសងជួសជុលេឡងវញិ េនកំឡងុ ឆន ំ១៩៦២ េដយរពះ

តរមិះរបស់មហកសរតិយនីកុសុមនររីត័នេរកមករដឹកនំពី សេមដចរពះបទនេរតតមសីហនុ។ វហរិ ចស់សង

សង់អំពីេឈរតូវរះុេរ េចលេហយសងសង់ជំនួសេដយេបតុងអេម េដយរកសទុករចនបថេដមមនករមលេធវ

អំពីរបក់ចំនួន៥៣២៩សនលឹក ែដលមួយសនលឹកទមងន់១,១២៥គីឡរកមូ  និងសសរបិទេដយថមែកវនំចូលពី

របេទសអីុតលី។ វតថេផសងៗេនកនងុ ុ វហរិ រពះែកវមរកតសុទធសឹុងសងេឡងអំពិមសរបក់ លងហិនសរមិតជេដម

សរបុចំនួន១៦៥០ ភគេរចនជពុទធរបូ។ វតថុមនតៃមលសំខន់ៗកនងុ វហរិ េនះមនដូចជ៖ 

-រពះពុទធរបូសង់េឡងពីមសសុទ្ធទមងន់៩០គីឡរកមូ លំអេដយរគប់េពរជចំនួនជង២០០០ រគប់ 

ទំងតូចទំងធំបុ៉ែនតរគប់ែដលធំជងេគគឹមនទំហំ២៥លី ឋតិ េនេលមកុដនិងបនទ ប់មកទំហំ២០លី េនេលសុ
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រង។ ពុទធរបូេនះសងសង់េឡងកនងុ ឆម ំ១៩០៤ េដយរពះបទសីុសុវតថិតមបំណងរបថន ែដលជបណដ ំរបស់

រពះបទ នេរតតមមុនេពលេសយទិវងគត។ 

- រពះែកវមរកតជវតថុកំណត់េឈម ះរបស់រពះវហរិ េនះ។ 

-រពះសរឫីកធតុរបស់រពះសមម សមពទធុ េគតតមអំេណយរបស់សេមដចរពះសងឃរជលវីឯម គង់េនវតត

លងក កនងុ ឆន ំ១៩៥៦។ សររីកិធតុេនះរតូវបននំចូលពីរបេទសរសីលងក រ។ 

- រពះពុទធរបូមសជតងវ យរពះមហកសរតិយនីសីុសុវតថិនររីត័នកនងុ ឆន ំ១៩៦៩។ 

- េនមនវតថុេផសងេទៀតែដលជវតថុអនុសសវរយ៍ីនិងេរគឿងរបដប់េរគឿងលមអកនងុ ពីធីេផសងៗជេដម។ 

5. សរមនទីរសរមនទីរសរមនទីរសរមនទីរជតិជតិជតិជតិ 

ឋតិ េនជប់ពីខងេជងរពះបរមរជវងំសរមនទីរជតិរតូវបនបេងកតេឡង េនកនងុ ឆន ំ១៩១៧ េហយសេមព ធឱយេរប

របស់េនឆន ំ១៩២០ េដយរពះបទសីុសុវតថិ។ េនកនងុ សរមនទីរេនះមនតំងេទេដយវតថុបុរណរបស់ែខមរចំនួន 

ជង៥០០០ ដូចជសំភរៈេរបរបស់និងេរគឿងសកក របូជេផសងៗ ែដលមនអយុកលេរចនសតវតសកនលងេទ

េហយ។ វតថុបុរណែបលកៗេទសភពរសស់សអ តមលប់េឈរតឈឹងរតៃឈបនទក់ទញ េភញៀវេទសចររប់រយនក់

កនងុ មួយៃថងៗឱយមកទសសនទីេនះ។ មិនចំេពះែតេភញៀវេទសចរបុ៉េណណ ះេទែដលេធវដំេណ រមកកន់ទីេនះសូមបី ែត

អនកសិកសរសវរជវជតិ និងអនតរជតិក៏សំេដតរមង់ទីេនះែដរេរពះថកែនលងេនះជែផនកមួយៃន អតីតកលរបស់

កមពុជ។ េនជិតសរមនទីរជតិេន៖ តមបេណត យផលវូ ១៧៨ មនហងលក់វតថុអនុសសវរយ៍ីជេរចនែដលេភញៀវអច

រកទិញបននូវវតថុ លអៗ ដូចជផទ ំងគំនូរជសន ៃដរបស់កូនែខមរពិតៗរបូចមល ក់ឧបករណ៍ ែកៃចន និងសំភរៈសិបបកមម

ជេដម។ 

6. 6. 6. 6. រមនីយដឋ នរមនីយដឋ នរមនីយដឋ នរមនីយដឋ នេជងឯកេជងឯកេជងឯកេជងឯក 

េឆព ះេទភគខងតបងូ រជធនីភនំេពញេធវដំេណ ររយៈេពលរបមណ២០-៤០នទី េលកំណត់ផលវូ របែវង១៥គីឡូ

ែម៉ត នឹងបនដល់ទីតំងរបវតតិសរសតមួយែដលេគសគ ល់ថជតំបន់ពិឃតេជងឯក។ មនុសសរប់មឺុននក់រតូវបន

ពួកែខមររកហមយកេទវយសមល ប់េចល មនទំងរបុសរសីកូនេកមងសរបុទំងអស់របមណ១៧០០០នក់ េន

កំឡងុ ឆន ំ១៩៧៥-១៩៧៩។ អនកេទសទំងអស់សុទធែតជរបជពលរដឋែខមរសលតរតង់ូ ែដលរតូវបន អងគកររក

េលសេចទរបកន់ចប់ចងដក់គុកេធវទរណុកមមបងខំឱយេឆលយ ចេមលយមិនពិតនិងទីបំផុតរតូវយកេទសមល ប់េន

ទីេនះ។ ជនរងេរគះែដលបត់បង់ជីវតិេនទីេនះសុទធសឹុងជអនកេទសែដលយកេចញ ពីមនទីរ ស-២១ ឬេហថ

គុកទួលែសលង។ េនតំបន់េជងឯក េនះផងែដរេគរកេឃញមនរេណដ សកសពរមួជេរចនរពមទំងភសតតងុ

បងហ ញ ពីបទឧរកិដេនះដូចជលលដ៍កបលជនរងេរគះដំបងចបកប់ជេដមេហយ រតូវបនដក់តំងរមួេនកនងុ

អរសមដឋ នមួយឋតិ េនពីខងមុខ ទីធល េនះ។ 
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7. សរមនទីរសរមនទីរសរមនទីរសរមនទីររបល័យពូជសសន៍របល័យពូជសសន៍របល័យពូជសសន៍របល័យពូជសសន៍ទួលែសលងទួលែសលងទួលែសលងទួលែសលង 

អតីតវទយល័យិ ទួលែសលងរតូវបនបដរូ េឈម ះេទជមនទីរស-២១េនេរកយេពលែដលែខមររកហមកន់កប់
បនទីរកុងភនំេពញៃថងទី១៧ែខេមស ឆន ំ១៩៧៥។ របជររសតែខមរ រតូវបនពួកែខមររកហមចប់យកេទឃំុឃំង េធវ
ទរណុកមមយ៉ងសហវៃរពៃផសបំផុត។ េនះេបតមករពនយល់របស់អនកែដលេនរស់រនមនជីវតិពិគុកទួលែសលង
េនះ និងតមរយៈរបូគំនូររបស់េលកវណណណត ជនរងេរគះមន ក់ែដលរចួផុតពី ករសល ប់េនទីេនះរពមទំង
របូថតែដលបនសល់ទុកេនទីេនះផងែដរ។ អនកេទសទួលែសលងរបមណែត១២នក់ បុ៉េណណ ះកនងុ ចំេណមអនក
េទសជង១៧០០០នក់បនរចួផុតពីករសល ប់ េហយសពវៃថងេនះពួកេគកល យជសកសី យ៉ងសំខន់កនងុ ដំេណ រ
ករ កត់េទសេមដឹកនំែខមររកហម។ ភសដុតងជេរចនដូចជ ឧបករណ៍សរមប់េធវទរណុកមមជេដម ក៏រតូវបន
របមួលពីទីកែនលងេនះសរមប់បងហ ញ ជូនដល់េទសចរជតិនិង អនតរជតិ មិនែតបុ៉េណណ ះក៏សរមប់ដំេណ រករ
សលកដីែខមររកហមផងែដរ។ េរកពីតំបន់សំខន់ៗទំងេនះេនមន ទីតំងមួយចំនួនេទៀតដូចជ ផសរធំថមី ផស
ទួលទំពូង ផសរអូឡំពិក ជេដមមិនែតបុ៉េណណ ះេនមនផសរទំេនប និងកលិបកំសនត ជេរចនេទៀត។ 

ភនំេពញ រតូវបនសគ ល់ថ "គុចខយងរបស់អសីុ" ជរជធនី និងជទីរកុងធំបំផុតរបស់របេទសកមពជ។ុ  

សពវៃថងភនំេពញជមជឈមណឌ លវបបធម៌ ពណិជជកមម និងនេយបយែដលផដល់ជូននូវករបញច លគនូ ែតមួយគត់ៃន
េសភ័ណភពែបប របៃពណី និងែបបទីរកុង។ 

សពវៃថងេនះ ភនំេពញជទីរកុងៃនករលូតលស់េសដឋកិចច និងសំណង់ទីរកុង។ 

រលកៃនករអភិវឌឍបនបេងកតជអគរខពស់ៗ បូករមួទំងមជឈមណឌ លពណិជជកមម៣០ 

េភជនីយដឋ នែដលផដល់ជូនករបេរមមហបូ ឆង ញ់ៗនិងសណឋ គរែដលមនសទីលរបណីត
ៗរគប់ករមិត។ អវីែដលរមួចំែណកកនងុ ករអភិវឌឍេនះគឺកររកីចេរមនខងមហបូ អហរ 
និងទសសនីយភពេពលររតីែដលអចរបកួតរបែជងជមួយទីរកុងេផសងេទៀត េនកនងុ
តំបន់។ 

រជធនីដ៏រសស់សអ តេនះក៏មន លកខណៈពិេសសនូវករទក់ទញ
ែបបរបវតតិសរសតនិងវបបធម៌ជេរចន រមួនឹងឱកសជេរចនេដមបីតំណងេអយវបបធម៌របស់របេទសកមពជុ កនងុ  

រសុក។ េនទីេនះេគហដឋ នសល់ពីសម័យអណនិគមចស់ៗេនសថិតេសថរជមួយេសភ័ណភព អហរដឋ ន
ថមីៗ វតតអរម និងទីផសរ ទំងអស់េនះជភសដតងុ ៃនថមពលដ៏ខល ំងកល ៃនផលវូ ថនល់របស់ ទីរកុងភនំេពញ។ 

មត់ទេនលដ៏លបីលបញជរបជំុៃន ហងរស បរតូចៗ និងេភជនីយដឋ នដ៏េពញនិយម។ មនហងែដល
ផដល់ជូននូវផលិតផលេធវពីសូរតរបស់កមពជុ ដ៏ រសស់សអ ត និងមនដក់តំងវចិរតសលិ េនសងខងផលវូ ផងែដរ។ 

បែនថមេលទសសនីយភពសិលបៈដ៏វចិរតិ  និងករេដរកំសនដេពលររតី អនកនឹងយល់ថេហតុអវីភនំេពញកល យជដ៏គួរ
េអយរសលញ់ និងជទិសេដេធវដំេណ ររបស់េទសចរែបបេនះ។ 

កកកក. . . . ជុំវញិទី�កងុភ�ំេពញជុំវញិទី�កងុភ�ំេពញជុំវញិទី�កងុភ�ំេពញជុំវញិទី�កងុភ�ំេពញ 
េន តមដងវថិីៃនទីរកុងភនំេពញេពរេពញេដយទសសនីយភពមនពណ៌រសស់សអ ត
។ ទីរកុងមនករចប់អរមមណ៍ែបបរបវតតិសរសតនិងវបបធម៌ែដលអចេធវ េទសចរណ៍
បន រមួជមួយេភជនីយដឋ ន និងរងគសលេរចនរប់មិនអស់។ 

សរមប់ករចង់ដឹងពីរបវតតិសរសតនិង ជីវតិរបស់រពះមហកសរត េភញៀវអចេធវ
េទសចរណ៍េទរពះបរមរជវងំ និងរពះវហរិ រពះែកវមរកតែដលមនទីតំងេនជិត
រពះរជវង។ំ  រគន់ែតេដរេចញបនតិចនឹងេឃញសរមនទីរជតិែដលមនបនទប់ជេរចន
មន េទេដយចមល ក់ែខមរ វតថុេផសងៗេធវពីេសរ៉មិក សព ន់ និងរបស់របជជនសម័យ
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បុរណ។ េដមបីសកលបងពីជីវតិទីរកុង េភញៀវអចេដរតមមហវថីសុធរសិ  ែដលមនមហបអហរូ កនងរសុកុ  និង
មនហងលក់វតថបុរណុ ែដលលក់របស់របរដូចជថសរបក់ ហិបមលូ ែខសរកវត់ កក់បុរណ របូចមល ក់របក់ ឬ
េឈនិងចមល ក់ថមម៉បដ៏លបីលបញពីេខតតេពធិសត់។ 

េភញៀវក៏អចែសវងរកភពរកីរយេដយ េធវដំេណ រជំុវញិទីរកុងភនំេពញ។ តមមហវថិីេពរេពញេទេដយ
អគរសល់ពីសម័យអណនិគមរសស់របណីតៗ និងេនតមមត់ទេនលមនហងកេហវ និងេភជនីយដឋ នជ
េរចនែដលេធវេអយទីរកុងេនះពិតជរសស់សអ តេដយ ករទសសនេដយេថមរេជង។ 

សរមប់អនកែដលចប់អរមមណ៍ ករទិញឥវ៉ន់ ផសរទួលទំពូង ក៏រតូវបនេគសគ ល់ថ ផសររុសសុី ែដលមន
លក់វតថបុរណុ  របស់អនុសសវរយ៍ីេផសងៗ និងសេមលៀកបំពក់េដរពីេរងចរកែដលបញច ះុ តៃមលពិេសស។ េភញៀវែដល
ចូលចិតតភពផសុកភពជមួយម៉សីុនរតជក់អចេរជសេរ សឈប់េន ហងទំនិញទំេនបៗរបស់ទីរកុង (ដូចជ 

ផសរទំេនបសុរយិ មជឈមណឌ លសុវណណ  និងផសរសីុធីម៉ល)។ 

ករជិះទូកេលងកំសនតតមដងទេនលសប របស់ទីរកុងភនំេពញបេរមជូននូវករសរមកដ៏លអឥតេខច ះ េដមបី
បញច ប់សកមមភពេនឿយហត់េពញមួយៃថង។ រសូបយកខយល់អកសបក់រេំភយនិងទសសនទីរកុងរបស់របេទស
កមពជុ  ចប់េផដមមនពនលឺភលឺេឡងៗនេពលលង ច។ 

 
ផសរទួលទំពូង（ ផសររុសសុី ）ផសរទំេនបសុរយិ មជឈមណឌ លសុវណណ  

 
ផសរសីុធីម៉ល 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគកណដ ល 

រកឡៃផទរកឡៃផទរកឡៃផទរកឡៃផទ : ៣៧៥ គ.ម២ 

ចំនួនចំនួនចំនួនចំនួនខណឌខណឌខណឌខណឌ /រសុកសរបុរសុកសរបុរសុកសរបុរសុកសរបុ : 8 

ចំនួនចំនួនចំនួនចំនួនសងក ត់សងក ត់សងក ត់សងក ត់/ឃំុសរបុឃំុសរបុឃំុសរបុឃំុសរបុ : 76 
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Ư ЮŠĳŉăĳсřеĀ₣ЮŠĳŉăĳсřеĀ₣ЮŠĳŉăĳсřеĀ₣ЮŠĳŉăĳсřеĀ₣ 
 
� េខតតបត់ដំបងៈ  មនរមណីយដឋ ន ១០ ១០ ១០ ១០ កែនលងគឺ  

1- រមណីយដឋ នរបសទបែសតៈ មនចមង យ ១៥ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិតេនភូមិបែសត 
ឃំុតមុ៉ក ។ 

2- រមណីយដឋ នវតតឯកៈ សថិតេនពមឯក មនចមង យ ១៤ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 3- រមណីយដឋ នបណន់ៈ មនចមង យ ២៥ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 4-  រមណីយដឋ នរបសទសទឹងៈ មនចមង យ ២២ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 5- រមណីយដឋ នភនំសំេពៈ ជរមណីយដឋ នធមមជតិ សថិតេនឃំុសំេព មនចមង យ ១២ គ.ម 
ពីទីរមួេខតត ។  
 6- រមណីយដឋ នអងកំពីងពួយៈ សថិតភូមិតែង៉ត ឃំុតេរគម មនចមង យ៣៥ គ.មពីទីរមួេខតត។ 
 7- រមណីយដឋ នេសកសកៈ សថិតេនឃំុែរតង រសុករនតៈមណឌ ល មន ចមង យ ៥០ គ.ម 
ពីទីរមួេខតត ។ 
 8- រមណីយដឋ នលអ ងសព នៈ មនចមង យ ៤១ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 9- រមណីយដឋ នេពរជដៈ មនចមង យ ៣៤ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 10- រមណីយដឋ នដងទង់ៈ មនចមង យ ៥៤ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 

បត់ដំបងមនចមង យរបមណ២៩១គីឡែម៉រតូ  ពីទីរកុងភនំេពញតមផលវូ ជតិេលខ៥។ ទឹកដីធមមជតិ

ៃនេខតតេនះមនលកខណៈពិេសសអំេណយផលរគប់ែបបយ៉ងដល់ដំណំដំដុះននជ ពិេសសែផលរកូចេពធY 

សត់ែដលនំឱយេខតតេនះកន់ែតខទរខទ រ។ ករសគ ល់ទឹកដីេខតតេនះ របជជនែខមរ ភគេរចនែដលជអនកមិនែមន

រស់េនេខតតបត់ដំបងបនដឹងតមរយៈបទចេរមៀងកនងកំឡងុ ុ ទសសវតសទី៦០ែដលអនកចេរមៀង និងកវនិពនធេយងី  

ែតងសរេសរឥតដច់នូវ សរមស់ េទសភព ធមមជតិ ដងភនំ ដងសទឹង រពឹកសៃរពជេដមេនះ។ តមរយៈករេលក

សរេសរពីទីតំងនន េដយពិពណ៌ន ជចងវ ក់េភលងរណដំ ែណងណងេនះេហយ ែដលជំរញុទឹកចិតតរបជជនែខមរ

កន់ែតចង់សគ ល់ចង់េទកំសនតខល ំងេឡង។េតេខតតបត់ដំបងមនអវីខលះ ពិតជរសស់សអ តដូចករេរៀបរប់របស់ 

កវេយងែដរី  ឬេទ? ខងេរកមេនះជទីតំងមួយ ចំនួន ែដលេលចេធល របស់េខតតបត់ដំបង៖ 

ơơơơ. ភនំសំេពភនំសំេពភនំសំេពភនំសំេព 

ជរមណីយដឋ នធមមជតិ មនភនំរងដូចសំេព អមេដយេទសភពវលែរសព័ទធជំុវញតំបន់េនះ។ិ  

ភនំសំេពមនកមពស់របមណ១០០ែម៉រតឋតិ កនងុ ឃំុសំេពរសុកបត់ដំបង ចមង យ១២គីឡែម៉រតពីទីរួមេខតតូ  

បត់ដំបងតមផលវជតិេលខូ ៥៧។ លអ ងរបវតតិសរសតរបស់របជពលរដឋែដលេនតំបន់េនះមន៣សំខន់ៗដូចជ 

លអ ងផក សល  លអ ង េលខ ន និងលអ ងអសុភ ែដលលអ ងនីមួយៗមនជប់ទក់ទងេទនឹងេរឿងរ៉វេផសងៗៃនតំបន់ 

េនះ។ 
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ƯƯƯƯ-ភនំបណន់ភនំបណន់ភនំបណន់ភនំបណន់ 

ភនំបណន់ឋតិ េនរសបនឹងដងសទឹងសែងក ចមង យរបមណ២៥គីឡែម៉រតពីទីរមួេខតតបត់ដំបងូ  កនងឃំុុ កនទី

២ រសុក បណន់។ េនេលកំពូលភនំកំពស់៤០០ែម៉រតេនះ មនរបសទបុរណមួយែដលយកេឈម ះតមតំបន់

ភនំេនះ េហយ មនជប់ទក់ទងេទនឹងេរឿងេរពងរបស់ែខមរេយងផងែដរ។ របសទបុរណេនះកសងេឡងកនងុ

កំឡងុ ពក់កណត ល សតវតសទី១១ និងចុងសតវតសទី១២ េពលគឺកនងរជេសដចពីររពះអងគុ  រពះបទឧទយទិតយ

វរ មន័ទី២ និងរពះបទ ជ័យវរ មន័ ទី៧។ 

ưưưư-វតតឯកភនំវតតឯកភនំវតតឯកភនំវតតឯកភនំ 

វតតឯកភនំមនចមង យ១៤គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតតបត់ដំបង ឋតកនងទីតំងឃំុពមឯកិ ុ  រសុកឯកភនំ។ ឋតិ េនចំ 

បរេិវណវតត ែដលមនេដមេពធYដុះព័ទធជំុវញិចំនួន១៨េដម របសទឯកភនំមនមលប់រតជក់រសឹប ជទីមេនរមយ ៃរក

ែលង ចំេពះេទសចរែដលេទកំសនត។ របសទេនះកសងេឡងេនកនងុ សតវតសទី១១ កនងរជជកលរពះុ  បទ

សូរយវរ មន័ទី១ ឆន ំ១០២៧ ៃនរគិសតសករជ។ 

̉̉̉̉-អងកំអងកំអងកំអងកំពីងពួយពីងពួយពីងពួយពីងពួយ 

អងេនះអចផទកុ ទឹកបនរបមណ១១០លនែម៉រតគូបេនរដូវវសស មនបេណត យរបមណ៦គីឡែម៉រតូ  

និងទទឹងជង១៩០០ែម៉រត ជរបភពទឹកដ៏សំខន់សរមប់របជពលរដឋរបកបរបរកសិកមម។ រមណីយដឋ នេនះ 

ឋតិ េនកនងុ  ភូមិតែង៉ន ឃំុតរគម រសុកបណន់ ចមង យ៣៥គីឡែម៉ូ រត ពីទីរមួេខតតបត់ដំបង។  េទសចរចូលចិតត

េទកំសនតេន តំបន់េនះេដមបីរសូបខយល់អកសបរសុិទធ នឹងសទចរតីកំសនតូ  េរពះទីេនះសមបរូ រតីណស់ ជ

ពិេសសរតីដំរ។ី 

̣̣̣̣-េសកសកេសកសកេសកសកេសកសក  

រមណីយដឋ នេសកសកឋតិ កនងុ ឃំុែរតង រសុករតនមណឌ ល ចមង យពីទីរមួេខតតបត់ដំបង៥០គីឡែម៉រតូ  
តម បេណត យផលវូ ជតិេលខ៥៧ េឆព ះេទកន់រសុកសំឡត។ូ  សទឹងេសកសកមនបេណត យរបមណ៥០០ែម៉រត 
អមេដយ រកុខជតិពណ៌ៃបតងរសងត់ ជរបេភទៃរពឬសស្ី និងរកុខជតិតូចធំនន ែដលផដល់មលប់រតជក់ដល់អនក
េទកំសនត េធវឱយ តំបន់េនះកន់ែតមនរបជរបិយភព មនអនកេទសចរកន់ែតេរចនេឡងៗ។ អនកែដលេទ
កំសនតភគេរចនជរបជពលរដឋកនងុ េខតតបត់ដំបង។  
  េលសពីេនះេខតតបត់ដំបងក៏សមបររបសទបុរណផងែដរូ  េហយតំបន់របសទខលះរតូវបនែរបកល យេទជ 
តំបន់កំសនត រឯីរបសទខលះេទៀតរតូវបនេគេបះបង់េចលពំុសូវយកចិតតទុកដក់ ជេហតុនំឱយរបសទ 
ែដលបក់ែបក រសប់ កន់ែតរទុឌេរទម េដយសរខវះករយកចិតតទុកដក់ ែថទំ និងធមមជតិបំផលិចបំផល ញ។ 
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អនកភូមិខលះបនេរ សយក ថមរបសទេទេធវេជងរកន កំណល់េផសងៗែដលជទេងវខវះករពិចរណ និងគួរយក
ចិតតទុកដក់ែសវងយល់េឡងវញិ។ 

 

៦““““សនងសនងសនងសនងឹឹឹឹ” ” ” ” ជរបសទដអភ័ពវេនបត់ដបងជរបសទដអភ័ពវេនបត់ដបងជរបសទដអភ័ពវេនបត់ដបងជរបសទដអភ័ពវេនបត់ដបង៏ ំ៏ ំ៏ ំ៏ ំ  
    

របកដែមនេហយថ េនេល
ែដនដីរបស់ែខមរ របសទបុរណ គឺជ

សមបតដិដ៏សដកសដមភុ ៃនវបបធម៌ជតិ 
ែដលមិនអចវស់ែវងតៃមលបន។ 

“សនឹង” គឺជេឈម ះរបសទបុរណ
មួយ ែដលកប់លក់េរជកនងុ រកេអ
េបះដូងពលរដឋែខមររគប់របូ និងមនអ
យុកលចំណស់ មកេហយែដរ។ 

បុ៉ែនដរបសទដ៏អភ័ពវមួយេនះហក់
េនគំលតឆង យពីែកវែភនកមិតដ

េទសចរណ៍ទំងឡយ ែដលផទយុ  រសឡះពីរបសទននេនេលទឹកដី
អងគរ។ សថិតេនកនងុ សថ នភពសង ត់រជងំ ែដលផុសេឡងែតតួរបសទគម ន
អនកេចតន ែសដងឱយេឃញនូវទង់សសនចស់ៗ និងរែហកផងេនះ គឺ
ពិបកនឹងែថលងណស់ថ េតរបសទមួយេនះនឹងធល ក់ខលនួ េទរេបៀបណ
តបិតទីធល ទំងមូលហក់ពំុមនសណដ ប់ធន ប់គួរគប់របេសែភនកេឡយ។ 
ផទយេទវញុ ិ អវីែដល “រកីរយ” េលកយកមកចុះផសយេនេពលេនះ គឺជរបវ
តដិកលរបស់របសទសនឹងែដលបនផសភជ ប់ដួងចិតដចំេពះពលរដឋែខមរទំង
ពួង។ របសិនេបេយងេធវដំេណ រេទកន់េខតដបត់ដំបង តមដងផលវូ ជតិ
េលខ៥ រហូតដល់ទីរមួេខតដ រចួហួសេទេខតដៃប៉លិន តមផលវូ ជតិេលខ១០
របមណជ២២គីឡែម៉រតូ េនះេយងនឹងេឃញរបសទបុរណមួយ ផុស
េឡងេលចរបូរងេនជប់នឹងផលវជតិូ  េលខ១០ េនះគឺជរបសទ“សនឹង” 
ែដលកសងេឡងកនងអំឡងុ ុ សតវតសទី១០ និងទី១១ៃនរគឹសដសករជ។ រប
សទសនឹងេនះ សថិតេនកនងភូមិុ សនឹង ឃំុ សនឹង រសុកបណន់ េខតដ បត់
ដំបង។ េបតមឯកសររបសទសនឹងបនែចកេចញជ ពីរ គឺសនឹងខងលិច 
និងសនឹងខងេកត។ របសទ សនឹងខងលិចមនតួប៉មសង់អំពីថមភក់ជ
របសទេទលមនរងកេរ ៉ និងយ៉លយេនខងមុខរចកទវ រទំងអស់
របស់របសទេហយេនេលទវ រចូលរបសទេគសេងកតេឃញមនរបូ
ចមល ក់ជេរចនដូចជ របូេគបុរៈ និងរបូកូរសមុរទទឹកេដះជេដម។ ចំេពះ
របូកូរសមុរទទឹកេដះជប់ ពក់ព័នធនឹងតំណលកល មក ថកលពី
េដមេឡយមនមហសមុរទទឹកេដះរគបដណដ ប់ពីេល ចរកវឡទំងមូល
េហយពួកេទវត និងពួកអសុរៈែដលចង់ បនទឹកអរមិត (ទឹកមនដអមតៈ)ក៏
នំគន កូរសមុរទ ទឹកេដះេនះេដយរពះវសណិ ុដកភនំមនទរៈ យកមកេធវជខនូរ 
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(េឈកូរ)េហយែរបរកឡខលនួ េធវជមហអេណដ កកូមរៈេដមបីរទភនំមនទរៈកំុឱយលិច។ ចំែណកេសដចនគ េឈម ះ 
វសុកី យកខលនួ េធវ ជរព័រតសរមប់ឱយេគទញ។ េដយពួកេទវៈទញខងកនទយុ  ឯពួកអសុរៈទញខងកបល
នគ។ បនទ ប់ពីកូរវកឹអស់រយៈេពល ១០០០ឆន ំ រតនៈ យ៉ងេរចនឥតគណនក៏បនផទះេឡងុ ពីទឹក កនងេនះុ  មន
រពះនង លកសី ែដលជមេហសីរពះវសណិ ុ និង ៃអនរក័ (ដំរកីបលបី) េហយទីបំផុតទឹកអរមិត និងេទពអបសរ ក៏ផុស
េចញមកេរពងរពតេពលគឺរពះវសណិ ុ ក៏យកទឹកអរមិតែចកឱយពួកេទវៈេទ។ ចំែនកឯរបសទសនឹងខងេកតវញិ 
គឺជរបសទរកុម េរពះមនតួប៉ម៣សង់េនេលេខឿនែតមួយ។ របសទទំង៣េនះ សង់េឡងអំពី ឥដឋធំៗ និង
មនេរគឿងតុបែតងលំអអំពីថមភក់។ េនតមេកល ងទវ រចូល និងរជុងនីមួយៗៃនកំពូល របសទមនតួយ៉លយេទ
ខងមុខរចកទវ រចូលកនងុ របសទទំង។ របសទសនឹងទំង២េនះ បន សង់េឡងកនងុ សម័យកលេផសងគន  េនះ
េបតមសិលចរកឹេនេលរបសទសនឹង និងែផដទវ រ សសរេពរជ ែដលេននឹងដី េហយែផដទវ រមួយ េទៀតកំពុងែត
រកសទុកេនកនងុ សរមនទីរេខតដ បត់ ដំបង ែដលបនបញជ ក់ពីសមកលរបស់ រប-សទសនឹងខងេកត គឺ
កសងេឡងេន សតវតស ទី១០ ៃនគ.ស។ មយ៉ងវញេទៀតិ មន សិលចរកឹមួយផទ ំងេនរបសទសនឹងខង េកត 
បនបញជ ក់ពីកលបរេិចឆទថមីមួយគឺ េនសតវតសទី១១ ៃនគ.ស េទវញ។ិ  ដូេចនះែផអកេទេលសិល ចរកឹ និងវតថុ
ធតុៃនសថ បតយកមមរបស់របសទ¬ដៃទេទៀត និងរបសទសនឹងខងេកតសង់េឡង េនសតវតស ទី១០ៃនគ.ស 
បុ៉ែនដរបសទេនះ រតូវដួលរលំ េហយេគសង់េឡងវញិមដងេទៀតេនសតវតស ទី១១គ.ស ឬក៏អចនិយយបនថ 
េនសតវតសទី១០ គ.ស េគសង់មិនទន់េហយ។ លុះដល់សតវតសទី១១គ.ស េគក៏សង់បេងហយែតមដង។ បុ៉ែនដ
របសទេនះ កនងអំឡងុ ុ របេទសកមពជុ េយង មនសរងគ មរៃំរជ៉ង៣ទសវតសន៍កនលងមកេនះ រតូវបក់ែបកដួលរលំ
មដងេទៀត ខូចខតេខទចខទីជ េរចន េហយថមរបសទក៏រប៉ត់រប៉យ និងកប់េទ កនងុ ដីមួយចំនួន េហយ
មួយចំនួនេទៀតរតូវបនបត់បង់ផងែដរ។ របសទសនឹងេនះែដរ ក៏មននិទនមួយ បនតំណលតៗគន
របហក់របែហលនឹងេរឿង ភនំរបុសភនំរសីទឹកដីេខតដកំពង់ចមដូេចន ះែដរ។ េរពះ របសទសនឹងេនះ មន
ទីតំង២ខុសគន  គឺមួយខងលិច មួយទិសខងេកត។ េរឿងនិទន េនះបនតំណលថមនកររបឡងរបណំងគន
មួយរវងមនុសសរបុស និង មនុសសរសីជរកុមេរៀងខលន។ួ  ពួកេគបនដក់លកខ័ណៃនកររបឡង េនះថ រកុមខង
របុសកសងរបសទសនឹង រឯីខងរសីជអនកកសងរបសទ បណន់ េហយករកសងរតូវេធវេឡងទំងយប់ទំង
ៃថង បុ៉ែនដ េពលណេឃញផក យរពឹករះេឡងគឺរតូវឈប់ សរមកទំងអស់គន  បុ៉ែនដេនេពលរពះអទិតយរះេឡងមន
សិទធចប់េផដមសងសង់បនតេទៀត។ េដយសរសីៗសុទធែតជកមល ំងេខសយជងខងរបុសៗរកុមរសីៗក៏េរបលបិច
មួយ គឺេពលរលំង អរធតពួករកុមរសីៗបនលួចដុតេគមបេងហ ះ េឡងេទេលេដមបីេបកបេញឆ តពួករបុសៗថ 
ផក យរពឹករះេឡងេហយ។ ពួករបុសៗេឃញ ដូេចន ះនឹកសម នថ ផក យរពឹករះពួកេគក៏នំគន ឈប់សរមក
រហូតដល់ៃថងរះេទបេរកកេឡង។ ចំែណកខងរសីៗវញិេគនំគន េធវបនដរហូតដល់ េឃញផក យរពឹករះពិតរបកដ
េទបឈប់សរមក។ មិនយូរបុ៉នម នខងរសីក៏កសងរបសទបណន់ េហយជសថ ពរមុនខងរបុស។ ដូេចនះករ
កសងរបសទសនឹង បនរតឹមែតតួរបសទ៤និងដក់កំពូលរបសទែតមួយបុ៉េណណ ះេនសល់តួរបសទ៣េទៀត
រតូវ ទុកថមែដលបរមុងយកមកដក់េធវកំពូលរបសទ េនះគរេចលែកបរៗេនះដូចមនកនងុ របូថតេនះរសប់។ 
េដយសរពួករបុសៗដឹងខលនួ ថរតូវចញ់ែប៉ករសីៗ ពួកេគក៏េកតកដីេកដ រកហយ ទុកតួរបសទទំង៣ ែដលមិន
ទន់របក់ដំបូលកំពូលេនះចំហេចលទេទែតមដងេទ។ របសទសនឹងេនះេបចង់េទទសសនេនះ មនករលំបក
ខល ំងណស់េរពះែខវសស ផលវែបកូ ភក់ ែខរបំំងផលវូ ដីហុយ នឹងរកេហងរកហូងខល ំងពិបកេធវដំេណ រេទកំសនដ
ណស់៕  

បត់ដំបងមនទីតំងេនភគពយពយរបេទស កមពជ។ុ  េខតតេនះមនរបជជនេរចនជងេគចំណច់ថន ក់
ទីពីរបនទ ប់ពី ទីរកុងភនំេពញ។ ទីរកុងរបស់េខតតេនះក៏មនេឈម ះបត់ដំបងែដរ េហយែតងែតជេគលេដេធវ
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ដំេណ រដ៏មនរបជរបិយេដយសររបសទបុរណ សថ បតយកមមសម័យអណនិគមបរងំ និងទីសកក របូជ
រពះពុទធសសន។ 

េបអងគយុ េនេលមត់សទឹងសែងក ភគអេគនយ៍ៃនទេនលសប រកុងបត់ដំបងជេបះដូងៃនជរងុករសូវរបស់
របេទសកមពជុ  េហយរកសអរមមណ៍ែបបជនបទ។ តមដងផលវូ េពរេពញេទេដយអគរបនសល់ពីសម័យ
អណនិគមនិយមបរងំែដល បនែថរកសយ៉ងលអ រមួនឹងផទះបុរណរបស់របជជនកមពជ។ុ  េនជនបទជិតេនះ
ជវតតអរមចស់ៗ របសទបុរណសម័យអងគរ រងូភនំ ទឹកេរជះ និងវលពិឃតសម័យែខមររកហម។ 

កែនលងគួរេអយចប់អរមមណ៍មនរមួ ទំង ភនំសំេព ជភនំែដលមនឆល ក់ជរបូរពះពុទធ របសទសនឹង
សតវតសរទី៍១២ វតតបណន់ ែដលជរបសទសម័យអងគរ ែដលសពវៃថងជទីសកក រៈបូជរពះពុទធសសន 

វតតបយតរមំជកែនលងែដលមនជរមករបេចៀវរស់េនរប់ពន់ និងវតតឯកភនំ។ 

 
របូសំណកេលកតដំបងរកញងូ  របសទបណន់ 

 
របសទឯកភនំ  ភនំសំេព 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគពយពយ 
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៣៣៣៣    េខតតកពំងច់មេខតតកពំងច់មេខតតកពំងច់មេខតតកពំងច់ម    

 
 

�េខតតកំពង់ឆន ំងៈ  មនរមណីយដឋ ន ៩ ៩ ៩ ៩ កែនលងគឺ  
1- រមណីយដឋ នភនំរប់បតៈ មនចមង យ ១២ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិតេន ភូមិអណត ងៃរជូ  
ឃំុអណត ងសន យ រសុករលេបអៀរ ។ ូ  
2- រមណីយដឋ នភនំសនទចៈ មនចមង យ ួ ២ គ.ម ពីទីរួមេខតត សថិតេនភូមិ សនទច ឃំុែរសថមី ួ
រសុករលេបអៀរ ។ 
3- រមណីយដឋ នភនំរកំងដិមសៈ មនចមង យ ២ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិតេន ចេនល ះឃំុែរសថមី និង 
ឃំុសវ យរជុំ រសុករលេបអៀរ ។ 
4- រមណីយដឋ នតំបន់េទសចរណ៍បឹងទេនលសបៈ សថិតេនមុខផសរ េរកម មនផទះទឹក 
ឡត៍េនសទ ែបលចិញច ឹមរតី ។ ូ  
5-  រមណីយដឋ នភនំតរជៈ មនចមង យ ១០ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិត េនភនំតូច ឃំុពរង 
រសុករលេបអៀរ ។ 

 6- រមណីយដឋ នភនំនងករងី ។ 
 7- រមណីយដឋ នភនំតឥនទ ។ 
 8- រមណីយដឋ នឡត៍េនសទែដកដុល ។ ូ  
 9- រមណីយដឋ នវតតរតែឡងែកង ។ 
ឋតិ េនទិសអេគនយ៍ៃនរបេទសកមពជុ ចមង យរបមណ១២១គីឡូែម៉រត ពីរជធនីភនំេពញ េខតតេនះជ

តំបន់ដំដំណំេកសូ៊ធំជងេគបងអស់េនរបេទសកមពជុ  េដយសរតំបន់េនះមនដីពណ៌រកហម ពណ៌រកេមដ៏
មនជីជតិ និងអំេណយផលៃរកែលងចំេពះដំណំហូបែផលរគប់របេភទផងែដរ។ ទឹកដីដ៏មនជីជតិេនះ បនជ
ទីតំងែដលមនរបជពលរដឋរស់េនេរចនបំផុតេនកនងុ របេទស កមពជុ េយង។ េរកពីដំណំេកសូ៊ ែដលជ
របេភទដំណំឧសសហកមមេនមនដំណំហូបែផលមួយចំនួនេទៀតដូចជ ធូរេរន សវម៉វ មងឃតុ ជេដម។ េខតត
កំពង់ចមមនតំបន់េទសចរសមបរូ ែបបជរបេភទរមណីយដឋ នែបប របវតតិសរសត និងធមមជតិ។ មយ៉ងេទៀត
េទសភពដ៏របណីតៃនចមក រេកសូ៊ ក៏ជែផនកមួយែដលទក់ទញអរមមណ៍ពួកេទសចរឱយរកីរយរសស់ថល ចែមលក
ែភនកផងែដរ។ 

1-វតតវតតវតតវតតនគរបជ័យនគរបជ័យនគរបជ័យនគរបជ័យ   
ឋតិ េនចមង យរបមណ២.២គីឡូែម៉រត ពីទីរមួេខតតកំពង់ចម ែដលរថយនតអចចូលេទដល់កនងុ ទីធល វតត

ែតមដង។ ទីអរមេនះជទីតំងរបសទបុរណមួយែដលកសងេឡងកនងុ រជជកលរពះ បទជ័យវរ មន័ទី៧ សរមប់
បូជថវ យចំេពះរពះពុទធសសនមហយន។ តួរបសទសងសង់េឡងពីថមភក់ រឯីកំែពងសង់េឡងេដយថម
បយេរកៀមេរៀបបនតបុ ពីេលគន និងមនែថវចំនួន៤ជន់ែតមនលកខណៈខូចខតខលះៗេនបចចបបននុ េនះ។ 

2-របសទរបសទរបសទរបសទហន់ជ័យហន់ជ័យហន់ជ័យហន់ជ័យ  
ឋតិ េនកនងុ ភូមិហន់ជ័យឃំុហន់ជ័យរសុកកំពង់េសៀមចមង យ២០គីឡូ ែម៉រត ពីទីរមួេខតតកំពង់ចម។ ភនំ

េនះមនកំពស់៦៣ែម៉រត មនកំជេណដ រេឡងចំនួន២៩៥កំ មនរបសទបុរណមួយចំនួនដូចជ របសទគុក
ខងតបងូ  របសទគុកខងេជង របសទ....ជេដមេរកពីេនះមនអណដ ងូ បុរណមួយ ែដលអនករសុកេហថ
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អណដ ងូ េរពងមនតមកល់របូសំណកសិវលិងគនិងទរមផងែដរ។ 
 3----របសទរបសទរបសទរបសទវតតវតតវតតវតតរពះធតុរពះធតុរពះធតុរពះធតុថមដថមដថមដថមដ        

ឋតិ េនភូមិ រពះធតុថមដ ឃំុរពះធតុ រសុកអូរងំឪ ចមង យ៨គីឡូែម៉រត ពីទីរមួេខតតតមផលវូ ជតិេលខ៧ 
បត់តមផលវូ េលខ១១។ វតតេនះកសងេឡងេលៃផទដី១៩០ែម៉រត និង១៦០ែម៉រត។ របសទរពះធតុសងសង់េឡង
ជមួយរសះទឹកដ៏ធំមនទឹកថល េឆវងែដលរបជពលរដឋែខមរេយងែតងេហថទេនលសងតួ ។ 

 4----របសទរបសទរបសទរបសទៃរពនគរៃរពនគរៃរពនគរៃរពនគរកនងកនងកនងកនងុុុុ េរកេរកេរកេរក  
ជបុរណដឋ នមួយឋតិ េនកនងុ  ភូមិៃរពនគរ ឃំុដូនតី រសុកពញែរកក ចមង យ៤២គីឡូែម៉រត ពីេខតតកំពង់ចមតម
ផលវូ ជតិេលខ៧ េហយបត់សដ ំតមផលវូ លំរតង់មដំុភូមិដំណក់ចរ។ ទីធល តំបន់របសទេនះមនៃផទ២៥០០ែម៉រតកេរ 
ែដលកនងុ េនះមនរបសទមួយចំនួនេទៀតដូចជរបសទធំរបសទរពះធតុជេដម។ 

5----រមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នភនភំនភំនភំនំេជងៃរពេជងៃរពេជងៃរពេជងៃរព  
ឋតិ កនងុ  រសុកេជងៃរព តមបេណត យផលវូ ជតិេលខ៦អ ចេនល ះពីភនំេពញេទសគន់េខតតកំពង់ចម។ តំបន់េនះជ
តំបន់សកតិសិទធែដលអនករសុកមនករភ័យខល ចមិនែដល ហ៊នខុសមត់ ខុសពកយ េនះេទេនេពលេទកំសនត
មដងៗ េគែតងរបយ័តនមត់របយ័តនកខល ំងណស់។ មនអនកតរកហមកេនេលភនំេនះែដលបរមីខល ំងពូែកេបតម
ករតំណល របស់ចស់ៗថ កលពីេដមរបសិនេបមរនតីមនអំណចបុណយសកតិខពស់ ឬរសតីមនៃផទេពះហ៊នេដរ
កត់ទីេនះេដយមិនបនសំុអនុញញ តជមុន េនះ នឹងរតូវធល ក់បុណយសកតិ និងរលូតកូនជមិនខន។ េនទីេនះ
ផងែដរមនរសះទឹកពីរមនេឈម ះថ រសះទឹកខងរសី ឬរសះទឹករពះមនទឹកថល េឆវងខួបរបំងខួបវសស រឯី
រសះទឹកខងរបុសវញិពំុែដលមនទឹកេនះេទេបតមេរឿងនិទន គឺេដយសរខងរបុសរតូវបណដ សរបស់ពួក
រសីៗេនេពលែដលមនករសង ភនំរបុសភនំរសី សូមបញជ ក់ថ រសះទឹកទំងពីរេនះគឺេកតេឡងេដយករជីក
យកដីពូនេធវភនំេនះេបតមករតំណលតៗគន ។ 

6----ភនភំនភំនភំនំរបសុរបសុរបសុរបសុភនភំនភំនភំនំរសីរសីរសីរសី  
ឋតិ េន រសុកកំពង់េសៀមមនចមង យ៧គីឡូែម៉រត ពីទីរមួេខតតកំពង់ចម ភនំរបុសមនកមពស់៣០ែម៉រត រឯី

ភនំរសីឋតិ េនខងេកតភនំរបុសមនរងខពស់ជងភនំរបុសែដលមនជេណត រេឡងចំនួន៣០៨កំ។ 

7----រមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នទឹកឆទឹកឆទឹកឆទឹកឆ  
ជតំបន់ងូតទឹកកំសនតសរមប់េទសចរឆង យជិតេនែកបរតំបន់ទឹក ធល ក់េនះមនរបសទបុរណផងែដរ

។ ទឹកឆជអងទឹកធមមជតិ ែដលអចផគត់ផគង់ទឹកសរមប់របជកសិករែខមរកនង ុ រសុកៃរពឈរ េខតតកំពង់ចម និង
រសុកបរយណ៍ េខតតកំពង់ធំរប់ពន់ហិចត។ទឹកធល ក់ េហងេរជយេចកក៏ជតំបន់សរមប់េទសចរងូតទឹក
កំសនតផងែដរ។ េគេរចនេឃញេទសចរកនងុ  េខតតកំពង់ចម និងេនតមបណដ េខតតននេទកំសនតេនៃថងឈប់
សរមកជពិេសសេន ៃថងេសរ ៍និងៃថងអទិតយមនេភញៀវេទកំសនតឥតដច់។ 

កំពង់ចមជេខតតធំទីបីរបស់របេទស កមពជ។ុ  កំពង់ចមជេខតតមួយកនងុ ចំេណមេខតតែដលមនចំនួន
របជជនេរចនជង េគកនងុ របេទសកមពជុ  េហយក៏របែហលជេខតតែដលមនដីែដលមនជីជតិេរចនជងេគផង
ែដរ។ ភគេរចនដីមនពណ៌រកហម។ ថន ំជក់ សែណដ កេសៀង េកសូ៊ និងផលិតផលតំបន់រតូពិចដៃទេទៀតរតូវបន
ដំនិងនំេចញពីេខតតេនះ។ 

ទីរកុងដ៏រសស់សអ តេនះជកែនលងលអ បំផុតេដមបីមនអរមមណ៍ថសថិតេនកនងុ របេទសកមពជុ ពិត។ អំឡងុ
េពលៃនករេសសសល់ពីកររគប់រគងរបស់អណនិគមបរងំ ករអភិវឌឍថមីៗបនេធវេឡងេដមបីេធវេអយទីរកុង
េនះមនរបូរងែបប សម័យទំេនប។ េទះបីជយ៉ងណ មនដេសនហ៍ពិតរបស់េខតតកំពង់ចមគឺរបជជនែដល
ទទួលសវ គមន៍រក់ទក់ រសួរយ ែដលសវ គមន៍េទសចរ។ 
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សព នគីហសណូ ែដលែវងជងេគបំផុតបន កសងេឡងឆលងទេនលេមគងគ តភជ ប់ទីេនះេទតំបន់ភគនិរតីៃន
របេទស។ កំពង់ចមក៏មនរបសទសតវតសរទី៍១២ដ៏គួរេអយចប់អរមមណ៍ែដរ។ របសទនគរបជ័យ បនជ័យ 

និងភនំរបុសភនំរសីក៏េភញៀវអចេទទសសនបន។ 

 
របសទេនភនំរបុស  របសទវតតនគរ 

 
សព នគីហសណូ   ភនំរសី 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគកណដ ល 
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̉ ̉ ̉ ̉ ЮŠĳŉ е̋ĮĳЮŠĳŉ е̋ĮĳЮŠĳŉ е̋ĮĳЮŠĳŉ е̋Įĳ    

 
�េខតតកំពតៈ  មនរមណិយដឋ ន ៧ ៧ ៧ ៧ កែនលងគឺ  
 1- រមណីយដឋ នទឹកឈូៈ មនចមង យ៨ គ.មពីទីរមួេខតតជរមណីយដឋ ន ធមមជតិ ។ 
 2- រមណីយដឋ នែរពកអំពិលៈ មនចមង យ ១៨ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 3- រមណីយដឋ នបូកេគៈ មនចមង យ ៤២ គ.ម ពីទីរមួេខតត  ែដលបនរក េឃញេដយជនជតិ
បរងំមន ក់េឈម ះ រូលួស េហយេរៀបចំេនៃថងទី ១៣/ ៤/ ១៩២២ កនងរជជកលរពហបទសីុសុវតថិ ។ មនុ
កមពស់កំពូល ១០៧៥ ម. មន ទឹកេរជះងូតេឈម ះថ “ ពពកវល ិ ” ។  
 4-  រមណីយដឋ នកំពង់រតចៈ មនចមង យ ៨ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 5- រមណីយដឋ នវតតកំពតៈ មនចមង យ ២ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 6- រមណីយដឋ នភនំេសដេអនៈ មនចមង យ ៦ គ.ម ពីទីរួមេខតត ។ 

7- រមណីយដឋ នភនំលអ ង ។ 

កំពត គឺជទីរកុងដ៏លបីលបញមួយកនងុ ចំេណមេខតតរកុងននកនងុ របេទសកមពជុ នសម័យអននិគមនិយម

បរងំ។ សំនង់របវតតិសរសតជេរចនដូចជផទះ ផសរលក់ទំនិញ េរងភពយនតមនទីរេពទយជេដម សុទធសឹុងជ

ភសដតងុ បងហ ញឱយេឃញពីករចប់អរមមណ៍របស់ពួកបរងំេទេលទឹកដីេខតតមួយេនះ។ េរកពីមនេទសភព

រសស់រតកលៃនៃរពេឈ និងទឹកេរជះធមមជតិជេរចនកែនលង ទឹកដីេនះបនអំេណយផលៃរកែលងចំេពះ

ដំណំហូបែផលននជពិេសសធូេរន សវម៉វ មងឃតុ  លមតុ  ខនរុ  ជេដមែដលេធវឱយេខតតេនះកល យជរបភពនំេចញ

ែផលេឈធមមជតិមួយយ៉ងសំខន់កនងុ របេទសផងែដរ។ មិនែតបុ៉េណណ ះ ទឹកសមុរទដ៏េខៀវរសងត់បនជរបភព

ផដល់នូវេរគឿងសមុរទយ៉ងសមបរូ ែបបសរមប់ផគត់ផគង់េនកនងុ េខតត និងនំេចញផងែដរ។ េលសពីេនះេទេទៀត

េខតតកំពតក៏ជទីតំងផលិតអំបិលមួយដ៏ធំកនងុ របេទសកមពជុ ផងែដរ។ េភគផលធមមជតិទំងេនះ គឺជសកដ នុ 

ពលភពែដលមនេនកនងុ េខតតកំពត ែដលជរបភពទក់ទញេភញៀវេទសចរឱយចូលចិតតមកកំសនតជពិេសសន

ៃថងចុងសបហ៍ដ េនតមតំបន់មួយចំនួនដូចជៈ 

1111----    ឧទយនឧទយនឧទយនឧទយនជតិជតិជតិជតិរពះរពះរពះរពះមុនីវងសមុនីវងសមុនីវងសមុនីវងស  

ឬេហថភនំបូកេគឋតិ េនចមង យរបមណ៤២គីឡូែម៉រត ពីទីរមួេខតតកំពតេឆព ះេទភគខងលិច។ បនទ ប់ពី

េធវដំេណ រេចញតមផលវូ បំែបកពីផលវូ ជតិេលខ៣ េទសចរនឹងបនេឃញនូវសរមស់រតកល ៃនធមមជតិៃរពេឈ

តមបេណត យផលវូ េនះចប់តំងពីេជងភនំរហូតដល់កំពូលភនំ េទសចរក៏នឹងអចលឺសំេឡងសតវសល បរគប់របេភទ

ផងែដរ។ េគអចរៃំពរកេមលសតវទំងេនះបនតមរយៈសំេឡងរបស់ពួកវែដលេលចេចញពីទីែកបរៗេនះ។ 

េនេលកំពូលភនំមនកសីុណូមួយកសងេឡងកនងុ ជំនន់អននិគមបរងំ សរមប់ពួកេគមកកំសនតេលងេន
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រគប់រដូវ។ េរកពីេនះេនមនទីវតតអរមែដលមនេឈម ះថ វតតសំេពរបំ យកតមលំនំរបូផទ ំងថមេនទីេនះ

មនរងដូចសំេពចំនួនរបំ។ េនទីេនះេគក៏អចគយគន់នូវទសសនីយភពធមមជតិ ែដលេសទរែតមិនអចដកចិតត

បនេនះគឺ រជលងេរជះែសនេរជរបកបេដយៃរពេឈេខៀវរសងត់មនពពកបំងតិចៗផង។ េគក៏អចគយគន់

ទិដឋភពទីរមួេខតតកំពតពីេលកំពូលភនំកំពស់១០៧៥ែម៉រតេនះផងែដរ។ េរកពីករទសសនសំនង់អគររបវតតិសរសត

រចួេហយ េទសចរអចេទកំសនតជមួយនឹងធមមជតិវញមដងិ គឺ ទឹកេរជះដ៏ែសនរតជក់៣ថន ក់ និងតំបន់ពពកវលិ

ែដលមនអកសធតុរតជក់ខួបរបំងខួបវសសមនពពកផត់េទផត់មក។  

2222----    រមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នទឹកឈូទឹកឈូទឹកឈូទឹកឈូ  

គឹជរមណីយដឋ នធមមជតិមួយកនងុ េខតតកំពត ែដលមនចមង យ៨គីឡូែម៉រត ពីទីរមួេខតត។តំបន់េនះមនទឹក

ធល ក់តមរជលងភនំកំចយរហូតដល់ទីរមួេខតតកំពត ែដលជរបភពទឹកសបយ៉ងសំខន់ សរមប់ផគត់ផគង់ដល់ករ

េរបរបស់របស់របជពលរដឋេនជំុវញិទីរមួេខតត។ ទឹកធល ក់ថល េឈវងេមលេឃញបតហូរេរញៗ េពលខលះហូរខល ំង

កត់ផទ ំងថមដធំៗែបកផក ែរតងេគអចេធវដំេណ រឆលងកត់ៃផទទឹកបនតមរយៈសព នេយលមួយែខស ែដលសនធឹង

ខលនួ រង់ចំទទួលេទសចរ។ េរកពីករងូតទឹកកំសនត េគក៏អចគយគន់នូវេទសភពចមក រដំណំហូបែផលរបស់របជ

ពលរដឋេនអមសងខងទឹកធល ក់េនះផងែដរ ជពិេសស ចមក រធូេរនដ៏លបីលបញរបស់េខតតេនះ។ មិនឆង យពី

ទីេនះបុ៉នម ន សួនសតវ និង សួនដំណំទឹកឈូបនកំពុងអនទងអរមមណ៍អនកទសសនឱយឈនេជងេចញមិនរចួ

េរកយពីរតលប់ពីកំសនតេនទឹកធល ក់េហយេនះ។ េគែតងេឈៀងចូលេទេមលសតវែបលកៗ េរចនរបេភទរមួទំង

ទទួលអរមមណ៍រសស់ថល ជមួយចមក រដំណំែផលេឈ មនដូចជ ធូេរន សវម៉វ មងឃតុ  ជេដម។េរកពី

រមណីយដឋ នសំខន់ៗទំងពីរេនះ េនមនតំបន់ដ៏ៃទេទៀតែដលមនេទសភពលអៗ  គួរឱយចប់អរមមណ៍ផងែដរ

ដូចជរមណីយដឋ នែរពកអំពិល រមណីយដឋ នភនំកំពង់រតច រមណីយដឋ នភនំេឈង ក រមណីយដឋ នទំនប់របវតតិ

សរសតទក់រកល រមណីយដឋ នទំនប់របវតតិសរសតេមលចែរសអំបិលជេដម។ មិនែតបុ៉េណណ ះេខតតកំពតក៏ជទីរបជំុ

េដយេកះធមមជតិរសស់សអ តជេរចនេទៀតផងែដរ។ 

កំពតជេខតតលំដប់េលខបីរបស់របេទស កមពជុ ែដលមនេឆនរសមុរទែវងជងេគ េហយមនរពំរបទល់
ខងេកតជប់របេទសេវៀតណមរហូតដល់ខងតបងូ ជប់ ឈូងសមុរទេសៀម។ េខតតេនះមនសថ បតយកមមបនសល់
ពីអណនិគមគួរេអយចប់អរមមណ៍ ករទក់ទញពីេទសភពធមមជតិ និងវលជនបទដ៏រសស់សអ តែដលេធវ
េអយេខតតេនះជេខតតែដលេគ ចូលចិតតេទទសសនបំផុត ពីរបជជនកនងុ របេទស ជនបរេទស និងថមីៗេនះក៏មន
េទសចរផងែដរ។ 

េខតតកំពតមនបរយិកសសងប់សង ត់ និងទក់ទញ ជទីរកុងតូចែដលងយរសួលនឹងចូលចិតត េទសចរ
ជេរចនែដលសន ក់េនកនងុ េខតតេនះសរមកតមមត់សទឹង ែដលេគអចែហលទឹកែដលេពរេពញេដយភពរត
ជក់ ឬអចជិះទូកេលងកនងុ សទឹង។ 
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កំពតមនអវីេរចនជងទីរកុងមត់ សទឹងសរមប់សរមក។ េខតតេនះមនទីកែនលងអសច រយែបបរបវតតិសរសត
និងធមមជតិជ េរចនែដលអចេទទសសនបន និងបេរមជរចកចូលេឆព ះេទកន់ឧទយនជតិបូកេគ, េឆនរ 
សមុរទែកប, ទឹកឈូែដលមនទឹកហូរខល ំងនិងរសស់សអ ត និងកែនលងគួរេអយទក់ទញេផសងេទៀតេនភគនិរតី
របេទសកមពជ។ុ  

ឧទយនជតិបូកេគមនរបជរបិយខល ំង េដយសរមនអកសធតុរតជក់តំបន់ភនំ និងជកែនលងែដល
េគចូលចិតតេទេលងេពញមួយឆន ំកនងុ ចំេណមរបជជន កនងុ របេទសក៏ដូចជជនបរេទស។ េទសភពេនេល
កំពូលភនំមនករទក់ទញបំផុត ជពិេសសេនេពលរពឹកេនេពលែដលេគអចប៉ះពពក និងមនកមល ំងពីខយល់
អកសតំបន់ភនំ។ 

ករទក់ទញេផសងេទៀតបូករួមទំងទឹក េរជះ ពពកវលិ ែដលទឹកធល ក់យ៉ងខល ំងផដល់នូវភពរតជក់និង
រសស់រសយដល់ទឹក ែដលអចមុជបន។ ឆលងកត់ផលវូ មិនឆង យបុ៉នម ន តំបន់ទឹកឈូក៏ជកែនលងទក់ទញេទសចរ
ដ៏មនរបជរបិយមួយេទៀតែដរ។ រមណីយដឋ នែរពកអំប៉ល់ រមណីយដឋ នកំពង់រតច និងតំបន់អភិរកសបកសីអនលង់
រពីង ក៏េធវេអយេទសចរឈប់ទសសនេនកំពតែដរ។ 

 
រមណីយដឋ នទឹកឈ ូ  ទឹកេរជះពពកវលេលិ ភនំបូកេគ 

 
វតតេលខនងភនំបូកេគ  សំណង់កសីុណូចស់េលខនងភនំបូកេគ 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគនិរតី 
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៥ េខតតកណដ ល 

 
តំបន់េទសចរសំខន់ៗកនុងេខតតកណដ ល: 

�េខតតកណត លៈ  មនរមណីយដឋ ន ៨៨៨៨ កែនលង គឺ  
 1- រមណីយដឋ នភនំអដឋរសសៈ មនចមង យ ៤៥.៥០ គ.ម ពីភនំេពញ ។  
 2- រមណីយដឋ នវតតភនំធនមនតៈ មនចមង យ ៣៤.៥០ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 3-  រមណីយដឋ នភនំរបសិទធិៈ មនចមង យ  ២៤ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 4- មណីយដឋ នសអ ងភនំៈ មនចមង យ ៣៤ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 5- មណីយដឋ នវតតទំែពកៈ មនចមង យ ៣៤ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 6- មណីយដឋ នវតតអងគរជ័យៈ មនចមង យ ២៩ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 7- មណីយដឋ នវតតេកៀនសវ យេរកៈមនចមង យ ១៩ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 8- មណីយដឋ នេកះដច់ៈ មនចមង យ ១៤ គ.ម ពីតេខម   ។ 
េខតតកណត លឋតេនមិនឆង យបុ៉នម នពីទីរកុងភនំេពញេនះេឡយ។ិ េធវដំេណ ររបមណែត២០នទីបុ៉េណណ ះ 

េលកំណត់ផលវូ របមណ១២គីឡូែមរតពីទីរកុងភនំេពញ េឆព ះេទទិសខងតបងូ េគនឹងបនេទដល់ទីតំងរសុកត 
េខម  ទីរមួេខតតកណដ ល។ ទឹកដីដ៏សមបរជីជតិូ  និងមនរបភពទឹកខវ ត់ែខវងេនះ បនបងកលកខណៈងយរសួលដល់
របជពលរដឋ េនកនងុ េខតតអចរបកបរបរកសិកមម េធវែរសចមក រទទួលបនផលជទីេពញចិតតែដលេធវឱយជីវភព
របស់ពួកេគកន់ែតរបេសរេឡង។ េនតមភូមិរសុកនីមួយៗ េគសេងកតេឃញរបជពលរដឋមិនែដលទុកដីឱយេនទំ
េនរេនះេទេទះបីដីែរសចមក រ ឬដីភូមិកដីពួកេគែតងដំដំណំហូបែផលដូច ជេមៀន សវម៉វ រកូច េចក ជ
េដមេដមបីទុកបរេិភគកនងុ រគួសរ និងលក់យក កៃរមេដះរសយជីវភព េរកពីេនះេនមនដំណំបែនលបងក រដូច
ជ សែណដ ក សលដ ៃសព រតសក់ នេនង ជេដមផង។ ែផលេមៀន ែដលនំេចញពីេខតតកណត ល ពិតជមន
េឈម ះលបី ទទួលបនករេពញនិយមពីរបជជនទំងកនងេខតតុ  និងតំបន់េផសងេទៀតេដយមនរសជតិែផអមឆង ញ់
រពមទំងមនកលិនរកអូបេទៀតផង។ ដំណំចមក ររបស់របជពលរដឋមិនរតឹមែតផដល់ជេភគផលល ផក ែផល បុ៉េណណ ះេទ 
េលសពីេនះេទេទៀត េទសភពដ៏រតកលៃនចមក រដំណំរបស់របជពលរដឋ ពិតជបនទក់ទញេទសចរឱ្យ
ដក់ចិតតចង់ទសសនកំសនតមិនចង់ឃល តេនះេឡយ។ 

1.ភនំឧដុងគភនំឧដុងគភនំឧដុងគភនំឧដុងគ 
 ឧដុងគ ជែខសភនំលតសនធឹងពីេជងេទតបងរបែវងូ ១៥០០ែម៉រត ទទឹង៧០០ែម៉រត ឋិតេនកនងឃំុផសរែដកុ  
និងឃំុភនំបត រសុកពញឮ េខតតកណដ ល។ ទីេនះជអតីតវងំចស់អំឡងុ ឆន ំ១៦១៨-១៨៦៦ មនចមង យរបមណ
៤០គីឡែម៉រតូ  ពីរជធនីភនំេពញេធវដំេណ រតមផលវូ ជតិេលខ៥។ ភនំឧដុងគេនះផងែដរអនកខលះេគេហថភនំរពះរជ
រទព្យ ឬភនំអដឋរសសេទតមទមល ប់របស់របជជន។ ែខសភនំេនះមនកំពូលរបំ ែដលមនផលវូ សរមប់ទក់ទងគន ពី
កំពូលភនំមួយេទកន់កំពូលភនំមួយេទៀត មិនែតបុ៉េណណ ះេទដល់េលកំពូលភនំហក់េកតមនេឡងនូវអថ៌កំបំងអវី
មួយេនេលកំពូលភនំនីមួយៗ ែដលទក់ទញេទសចរឱយកន់ែតចង់េទដល់ផទ ល់រគប់កំពូលទំងរបំ។ េនេល
កំពូលភនំេនះផងែដរ ក៏មនេចតិយធំសកឹមៃសកជេរចន ដូចជេចតិយរពះអងគឌួង េចតិយរពះមុនីវងស និងអតីតរពះ
មហកសរត មួយចំនួនេទៀតរពមទំងញតិវងសនុវង្ស។ េលសពីេនះេទេទៀត មនរពះេចតិយមួយយ៉ងធំេទប
សងសង់រចួេនឆន ំ២០០២ ជទីសកក របូជរបស់បងបអនូ របជពលរដឋអនកកន់ពុទធសសន។ េចតិយមួយេនះ
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េឈម ះថ រពះសកយមុនីេចតិយ ែដលតមកល់នូវរពះសរឫីកធតុរបស់រពះសមម សមពទធុ  េដយរពះបទនេរតតម
សីហនុ និងអគគមេហសីេនឆន ំ២០០២បនដែងហពីេចតិយនទីរកុងភនំេពញមកកន់ទីេនះ។ េទសភពដ៏រតកល 
និងលកខណៈរបវតតិសរសតៃនទីតំងេនះបនទក់ទញេភញៀវេទសចររប់រយរប់ពន់នក់ឱយចូលមកទសសនទីេនះ 
ែដលជែផនកមួយជួយបេងកតមុខរបរ និងសរមលជីវភពរបជពលរដឋរស់េនមដំុេនះ។ ពួកគត់ភគេរចនជអនក
លក់ដូរមហបអហរូ  ែផលេឈ េភគផលៃរពេឈ សំភរៈសិបបកមមវតថុអនុសសវរយ៍ី និងអនកនំេភញៀវជេដម។ 

ភនរំពះរជរទពយមនរូបរងដូចសវតមករជសរមីងគលសរមបក់មពជភនរំពះរជរទពយមនរូបរងដូចសវតមករជសរមីងគលសរមបក់មពជភនរំពះរជរទពយមនរូបរងដូចសវតមករជសរមីងគលសរមបក់មពជភនរំពះរជរទពយមនរូបរងដូចសវតមករជសរមីងគលសរមបក់មពជិិិិ ុុ ុុ  

 

 
េយងតមឯកសរសដីពី “សវតរវតដអដឋរសស”ែដលអនកអងគមច ស់កសរតិយ៍េរនតដមសុខ នរ ីបនេរៀបេរៀង

ទុកនិងេបះពុមពផសយកនងុ ទសសនវដដីកមពជសុរយិុ េលខ៩ ែខកញញ  ឆន ំ ១៩៥០ ែដលមនខលឹមសរេដយ សេងខប
ថ កនងអំឡងុ ុ សតវតសរទី៍១៣ ៃនរគិសដសករជ រពះេចរកុងចិន បនចត់ឱយេបសកជនជេរចនរកុមឱយចូលមកេធវ
ទសសនកិចចនិង សិកសដកបទពិេសធន៍អំពីអរយិធម៌ៃនរបេទសជិតខង កនងុ េនះមនរបេទសកមពជុ េយង
ផងែដរ។ ជក់ែសដងេនឆន ំ ១២៩៥ (គិតមកដល់ឆន ំ២០០៩ មនចំនួន៧១៤ឆន ំ) មនេបសកជនចិន មន ក់េឈម ះ 
ជីវ តកវ ន់ បនចូលមកកត់រត ២២ ឃីស។ 

 
អំពីទំេនៀមទមល ប់ និងវបបធម៌របស់ជនជតិែខមរេនសម័យអងគរ។ ចំេពះ េបសកជនចិនទំងេនះ េរកយ

ពីបនសេងកតពិនិតយទំងជីវភពរស់េនទំងរបៃពណី និង កររគប់រគងេនរសុកែខមររចួសពវរគប់ េហយក៏បនវលិ

រតឡប់េទរសុកចិនវញិ េហយបនរយករណ៍ជូន និងថវ យមរនតីនិងេសដចរសុកចិនឱយបនដឹងចបស់អំពីទិដឋភព

សងគមែខមរសម័យេនះ។ គឺបនេសចកដីថរបេទសែខមរ ជរបេទសថកំេថកងុ រងុេរឿងមនឫទធ នុភព ែតឥឡវូ ចុះអប់

ឱនជងកលពីមុនបនតិចេហយ អនករសុកេដរេជងទេទបរេិភគអហរនឹងៃដ ពំុសូវេឃញមនឧបករណ៍អវីេរប
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របស់ឱយបនងយរសួលេទ បុ៉ែនតមិនយូរបុ៉នម នេទរបេទសែខមរ មុខជរបសពវនឹងេសចកដីថកំេថកងរុងេរឿងុ េឡងវញិ

េលសេដមជអសច រយ។ មូលេហតុែដលេបសកជនចិនបន េធវរបយករណ៍ថវ យេសដចចិនយ៉ងេនះ េរពះេគ

បនសមគ ល់េឃញតមកបនួ ចិនែសែដលទសសន៍ទយអំពីចំណុច ៃនភនំរពះរជរទពយ កនងរសុកុ ឧដុងគ គឺេគេមល

េឃញទរមង់ភនំដូចសតវមករ ែដលមនតួខលនួ េនរតង់េចតីយសថ នៃរតរតឹងសកបល និង ពុកមត់េនរតង់េចតិយ

ទនទឹម រឯីកនទយុ េនរតង់រពះពុទធបបដិមចូលនិពវ ន។ េនេលកំពូលភនំមនរងូមួយធំេរជរសឡងូ ចុះេទេរកម 

ែដលពួកចិនយល់េឃញថ មិនយូរបុ៉នម នសតវមករនឹងកេរមកេចញតមរងូេនះ េហយតមកបនួ ចិនែសថេពល

សតវមករផុសេឡងកលណ របេទសែខមរនឹងមនអំណចខល ំងកល  និងថកំេថកងុ រងុេរឿងអសច រយ ពំុមនរបេទសឯណ

អចនឹងតសូ៊បនេឡយ។ ករពយករណ៍របស់ពួកចិនែសេនះ បណដ លឱយនមឺុនចិន និងេសដចចិនមិន សបបយចិ

តដក៏រកមេធយបយសនធប់របូ (បិទឱយជិតេដមបីកំុឱយសតវមករផុសេឡងកណដ លខនងភនំេនះ។ ពួកចិនគិតបនតេទៀត

ថេរកយេពលសនធប់ថមេពញរងូរចួេដមបីកំុឱយែខមរកយេចញវញ មនែតិ សង់វហរិ តមកល់រពះពុទធបបដិមឱយធំេនទី

េនះ េរពះរបជជនែខមរជអនកកន់រពះពុទធសសន នឹងមិនអចគស់រលីំងរពះពុទធបបដិមេនះេឡយ។ ដូេចនះ

ករសេរមចចិតដរពមេរពៀងយ៉ងេនះេហយ េទបេសដចចិនេចញបញជ ឱយេគសងសង់រពះវហរិ  ែតេគសងរពះពុទធ

បបដិមកមពស់១៨ហតថ ជមុនសិនេទបសង់រពះវហរិ ជេរកយ េដយែបរមុខេទទិសខងេជង តរមង់េទរសុក

ចិន។ េសចកដីបញជ ក់ចុងេរកយៃនអតថបទឱយដឹងថ នមរពះវហរិ េយងពំុដឹងថពួកចិន ឱយេឈម ះដូចេមដចេទ ? 

ែតជនជតិែខមរេដយេឃញរពះពុទធរបូធំអសច រយមនកមពស់ ១៨ហតថ ក៏នំគន េហថ“រពះវហរិ អដឋរសស ”េបែរប

តមភសបលីថ១៨ហតថេហយេហកល យមកេទៀតថ “រពះវហរិ អដឋរសស”ខលះថរពះវហរិ ចិតដ រសឺមតិអនកវភគិ

ជេរចនបនេធវករសននិដឋ នថ េបតួភនំរពះរជរទពយទំងមូលមនរងជសតវមករ េទេហយ ចំបច់មនមករ 

ឯណផុសេចញពីរងូេទៀត។ គឺមករផុសរចួេហយ តមរយៈតួភនំរពះរជរទពយេនះ។ បន េសចកដីថ ភនំេនះសិរ ី

មងគលសរមប់របេទសកមពជជុ អមតៈេនេលេលកេនះ។ បចចបបននេនះុ ភនំេនះរតូវបនរពះករណុ រពះបទសេមដច 

រពះនេរតដម សីហនុ រពះអងគបនកសងនូវរពះសកយមុនីេចតិយសរមប់តមកល់រពះសិររីកិធតុៃនរពះសមម សមពទធុ

េនទីេនះផងែដរ។ 

 
2222....ភនំរបសិទធភនំរបសិទធភនំរបសិទធភនំរបសិទធ 

 ឋតេលិ ទីតំងរសុកពីរកនងេខតតកណដ លុ  គឺរសុកពញឮ និងរសុកអងគសនលួ រមណីយដឋ នភនំរបសិទធមន 
ចមង យផលវូ របមណ២៤គីឡែម៉រត ពីូ ទីរកុងភនំេពញតមផលវជតិូ េលខ៥ បត់ចូល១៣គីឡែម៉រត តមផលវបំែបកូ ូ ខង
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េឆវងៃដរតង់ចំនុចគីឡូែម៉រតេលខ១១ ផសរែរពកេពន ។ ភនំរបសិទធេនះមនេទសភពធមមជតិរសស់រតកល របកប
េដយជំេនរបរសុិទធ និងជទីកែនលងមនលកខណៈែបបរបវតតិសរសតផងែដរ។ េនទីេនះមនរបូរពះពុទធ បដិម
ចូលនិពវ នមួយយ៉ងធំ សរមប់ជសកក របូជចំេពះពុទធសសនិក។ មយ៉ងេទៀតរមណីយដឋ នេនះក៏ជទីកែនលង
សកតិសិទធមួយ ែដលរបជពលរដឋែខមរទំងជិតទំងឆង យចូលចិតតេឡងេទបន់រសន់បួងសួងសំុេសចកដីសុខ ។តម
កររសវរជវភនំរបសិទធេនះជទីតំងមួយមនកំណប់ែរម៉សផងែដរ។ 
 េរកពីតំបន់េទសចរធមមជតិនិងរបវតតិសរសតទំងពីរេនះ េខតតកណត លក៏អំេណយផលខងតំបន់ េទស
ចរែកៃចនផងែដរដូចជ តំបន់កំសនតែរពកេលៀប តំបន់កំសនតបក់ែខង េកៀនសវ យេរក េកៀនសវ យកនង ជេដមុ
រពមទំងសិបបកមមតមបញ ែដលជមុខរបររបស់របជពលរដឋេនតមតំបន់ភូមិរសុកនីមួយៗ ក៏ជរបូភពទក់
ទញករចប់អរមមណ៍េភញៀវេទសចរខពស់ផងែដរ។ 
 ជរមួមកេខតតកណត លថវីតបិតែតពំុសូវសមបរូ តំបន់េទសចរធមមជតិក៏ពិតែមនែតេខតតេនះមនសកដ នុពល
ភព ខងដំណំហូបែផល ែដលជផលិតផលរបស់ែខមរគម នករេរបរបស់សរធតុគីមី។ 

កណដ លជេខតតេនកណដ លរបេទសកមពជុ  ែដលព័ទធជំុវញិទីរកុងភនំេពញ។ ទីរកុងរបស់េខតតេនះគឺតេខម  
េខតតេនះក៏មនរសុកឧតដងគុ ែដលជអតីតរជធនីរបស់របេទសេន ចេនល ះឆន ំ១៦១៨ និងឆន ំ១៨៦៦។ មនរពះ
មហកសរតមួយចំនួនរគងរជយេនរជធនីឧតតងគ។ុ  

 
របូសំណកេលកតេខម   ភនំឧតដងុ  

 
វតតពុទធមណឌ លភនំឧតដងុ  ភូមិតមបញេនេកះដច់ 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគកណដ ល 
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៦ េខតតែកប 

 
រកុងែកបៈ   មនរមណីយដឋ ន ២២២២ កែនលង គឺ  

1- រមណីយដឋ នភនំសេសៀរៈ មនចមង យ ១៤ គ.ម ពីទីរមួេខតតកំពត។ ជ រមណីយដឋ នវបបធម៌ 
និង ធមមជតិ ។ 

 2- រមណីយដឋ នេកះទនសយៈ មនចមង យ ៤.៥ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ សមបរ របព័នធេអកូឡសីុ ។ូ ូ  

 3- រមណីយដឋ នវតតភនំលវ 

េខតតែកប ជរមណីយដឋ នមួយឋតិ េនជប់ទឹកដីេខតតកំពត និងសមុរទ។ េខតតមួយេនះជទីរកុងែកៃឆន

សរមប់សរមកកំសនតលំែហរបស់ ពួកអននិគមនិយមបរងំ ែដលបេងកតេឡងេនឆន ំ១៩០៨។ េខតតមួយេនះ 

រតូវបនេធវករលំអរេឡងវញិេនសម័យសងគមររសតនិយម េអយេទជទីកែនលងមួយគួរេអយចប់អរមមណ៍

សរមប់េភញៀវេទសចរជពិេសស សរមប់រពះករណុរពះបទនេរតតមសីហនុ េទលំែហកយ។ ឋតិ េនចមង យ

របមណ១៧៣គីឡូែម៉រត ពីទីរកុងភនំេពញតមផលវូ ជតិេលខ៣ េខតតែកៃចនមួយេនះបនទក់ទញេភញៀវេទសចររប់

ពន់នក់ឱយ មកទសសនកំសនតេនេរៀងរល់ៃថងចុងសបហ៍ដ ។ េទសចរកនងុ រសុកចូលចិតតមកកំសនតជលកខណៈ

រគួសរ ែដលមកពីរគប់ទិសទី ពិេសសរកុងភនំេពញ និងេខតតមួយចំនួនែដលេនជិតៗទីេនះ។េរកពីករងូតទឹក

កំសនតេន តមេឆនររបែវងជង១០០០ែម៉រត េគអចរកទិញេរគឿងសមុរទរសស់ៗសរមប់បរេិភគេនទីេនះផង

ែដរ។ េរកពីតំបន់េឆនរ ែដលអចឱយេទសចររបែលងកំសនតជមួយទឹកសមុរទេហយេនះ េខតតែកបក៏េនមន

តំបន់េទសចរមួយចំនួនេទៀតផងែដរ ដូចជ៖ 

1. 1. 1. 1. រមណីយរមណីយរមណីយរមណីយដឋ នដឋ នដឋ នដឋ នភនភំនភំនភំនំសេសៀរៈសេសៀរៈសេសៀរៈសេសៀរៈ 

  ភនំសេសៀរ មនកំពស់របមណ៤០ែម៉រត មនៃផទដីសរបុរបមណ១,៥គីឡូែម៉រត ឋតិ េនមិនឆង យបុ៉នម នពី

េខតតែកប គឹជរមណីយដឋ នែបបវបបធម៌ ែដលេទសចរកនងុ េខតតកំពត និងតំបន់េផសងេទៀតចូលចិតតេទកំសនតេន

េពលមនពិធីបុណយរបៃពណី មដង។ េនេលកំពូលភនំមនរងូធមមជតិមួយចំនួន ែដលេទសចរទំងឡយមកដល់

េហយ មិនែដលេភលចចូលេទបន់រសន់សំុេសចកដីសុខ ឬបួងសួងេនះេឡយ េរពះទីេនះេគេជឿថជតំបន់សកតិ

សិទធ ដូចជរងូដំរសី និងរងូរបេជៀវ ជេដម។ េនកនងុ រងូដំរសី េរកពីមនថមដុះជរបូដំរពីណ៌សមួយយ៉ងធំេន

មនផលវូ ចូល េផសងេទៀត េទដល់វលែរសមួយរយ ជរបេភទថមដុះតូចៗ ែដលេគសនមតថជវលែរស។ រឯីេន
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កនងុ រងូរបេជៀវវញិ មនសតវរបេជៀវរប់ពន់កបល យំរទហឹងេពញរងូភនំ និងមនរបូសំណករពះពុទធរបូសរមប់ជ

សកក របូជផងែដរ។ 

2. 2. 2. 2. រមណីយរមណីយរមណីយរមណីយដឋ នដឋ នដឋ នដឋ ន    េកះេកះេកះេកះទនសយទនសយទនសយទនសយ: 

  ជេកះធមមជតិមនខសច់សកបសុ  មនៃរពដុះេខៀវរសងត់ និងជតំបន់ែដលពួកសតវសមុរទ ដូចជកដ ម 

បងគ  រគុំ ងវ ជេដម ចូលចិតតរស់េនជពិេសសមនរបេភទផក ថមដ៏រសស់សអ តេទៀតផង។ ឋតិ េនចមង យរប

មណ៤គីឡូែម៉រត ពីេខតតែកបេកះទនសយមនៃផទរកឡរបមណ២គីឡូែម៉រតកេរ មនេឆនរចំនួនពីរកែនលង ជទី

មេនរមយកនងុ ករងូតទឹកកំសនត សរមប់េទសចរននពិេសសេទសចរបរេទស។ 

3. 3. 3. 3. រមណីយរមណីយរមណីយរមណីយដឋ ន ដឋ ន ដឋ ន ដឋ ន វតតវតតវតតវតតភនភំនភំនភំនំលវលវលវលវ: 

  ឋតិ េនភគខងេកតេខតតែកប ជទីអរមពុទធសសនសងសង់េឡងេលកំពូលភនំ មនកំពស់ទបលមម
ជតំបន់ែដលរបជពលរដឋែខមរចូលចិតតេទកំសនត េនេពលមនពិធីបុណយទនមដងៗ ជពិេសសបុណយចូលឆន ំថមី 
និងបិណយភជំបិណឌ ជេដម។ 

ែកបជេខតតេនតមបេណដ យេឆនរសមុរទ ភគខងតបងូ  ជអតីតរមណីយដឋ នែដលរតូវបនេគសគ ល់
េពញរបេទសកមពជុ េដយសរ េឆនរសមុរទសរមប់ករសរមកកំសនតនិងករេគងហលៃថង និងកដ មសមុរទ
រសស់យ៉ងឆង ញ់ពិស។ បុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះ េខតត េនះមនជីវតិរស់េឡងវញិជមួយេភញៀវបរេទសនិងកនងុ រសុកែដល
េធវ ដំេណ រេទរមណីយដឋ នដ៏របណីតតមេឆនរសមុរទ េកះតំបន់រតូពិក និងអហរសមុរទដ៏ឆង ញ់ពិស។ 

អំឡងុ យុគមសរបស់របេទសកមពជុ មុន ឆន ំ១៩៧០, តំបន់េឆនរសមុរទេនះជកែនលងកំសនដសរមប់អនក
មន។ េទះបីជេឆនរែកបមិនធំដូចេឆនរេខតតរពះសីហនុកដី ក៏អនកេធវដំេណ រេទទីេនះអចទទួលបនបរយិកស
សងប់សង ត់ និងេឆនរខសច់ដ៏រសស់សអ ត។ 

ែផនកតូចមួយៃនេឆនរសមុរទមនករលក់ កដ មជេទៀងទត់ (ផសរកដ ម) េនជប់មត់ទឹកេនះែដលបេរមជ
ទិសេដេទសចរយ៉ងមនរបជរបិយ។ អនកេនសទនំយកមកករនតកកដ មពីេលទូក និងមនេភជនីយដឋ នេន
ជិតទឹកសមុរទែដលចមអិនយ៉ងរសស់ៗ ជធមមតមនេសង រជមួយេរគឿងរកអូបែដលជេរមចដ៏លបីលបញរបស់ 

េខតតកំពត។ េនទីេនះក៏មនរតី មឹក បងគ  ែដលរតូវបនេគចមអិនយឺតៗេនេលេឆនរខសច់េនខងមុខេភជនីយ
ដឋ ន។ 

សរមប់ករសរមកពីករេធវដំេណ រេពញ មួយៃថង ជញឹកញប់េភញៀវក៏អចេធវដំេណ រេទេកះជិតៗេនះ
ដូចជេកះទនសយ ែដលអចជិះទូកែតបនតិចពីេឆនរែកប។ េនទីេនះអនកនឹងេឃញេទសភពមត់សមុរទ ៃរពឫសសី 
បឹងកឡូ ភពរសស់សអ តៃនជនបទេផសងេទៀត។ ទូកនឹងវលិរតលប់វញិនេពលលង ចែដលមិនខកខនេមលៃថង
លិចេឡយ។ 

ចំេពះអនកែដលចូលចិតតសរមកេចញពីករេដកេលងេឆនរសមុរទ ក៏អចេទេលងរងូថមកំេបរ ែដលខលះក៏
មនទីសកក រៈផងែដរ។ 
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របូសំណករសីស  របូសំណកកដ មេសះ  េកះទនសយ 

 
េឆនរខសច់េកះទនសយ 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគនិរតី 
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УУУУ    ΠŠ↑→ΠŁέ Ό̋₣ΠŠ↑→ΠŁέ Ό̋₣ΠŠ↑→ΠŁέ Ό̋₣ΠŠ↑→ΠŁέ Ό̋₣    

�េខតតេកះកុងៈ  មនរមណីយដឋ ន ៩៩៩៩ គឺ  
 1- រមណីយដឋ នចំយមៈ មនចមង យ ៨ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 2- រមណីយដឋ នេកះមូលៈ មនចមង យ ២៤ គ.ម ពីទីរួមេខតត ។ 

3- រមណីយដឋ នឃុនឆងឃុនែផនៈ ជរមណីយដឋ នរបវតតិសរសតែដលមន ចមង យ ១ គ.ម 
ពីទីរមួេខតត ។ 

 4-  រមណីយដឋ នកបលឆយៈ មនចមង យ ២៥ គ.ម ពីទីរួមេខតត ។ 
 5- រមណីយដឋ នេឆនរខសច់តមែរពកេកះេប ។ 
 6- រមណីយដឋ នៃរពេកងកង ។ 
 7- រមណីយដឋ នេឆនរេកះកុងយយឆយ ។ 
 8- រមណីយដឋ នេឆនររសុកគិរសីគរ ។ 
 9- រមណីយដឋ នេឆនរេកះកុងេរក ។  
េខតតេកះកុងមនចមង យរបមណ២៧១គីឡូែម៉រត ពីទីរកុងភនំេពញ តមផលវូ ជតិេលខ៤។េខតតេនះឋតិ េន

ជប់មត់សមុរទែដលមនេឆនរខសច់រសស់សអ តមនេកះ និងផក ថេរចនរបេភទែដលេទសចរជនជតិបរេទស
ចូលចិតតេទកំសនត និងសិកសរសវរជវ។ េខតតេនះក៏សមបរូ េភគផលសមុរទរសស់ៗ ជពិេសសកដ មខចងបងគ រតី
ជេដម ែដលអចរកបនេនេលទឹកដីេខតតេកះកុង និងកនងុ ែដនសមុរទែខមរេយង។ េដយសរអំេណយផលៃន
ទីតំងរបស់េខតតេនះេនជប់រពំែដន និងជប់េឆនរសមុរទកែនលងកំសនតនន រតូវបនបេងកតេឡងេដមបីទក់ទញ
េទសចរឱយចូលចិតតមកកំសនតេនទីេនះ។ 

 1----រមណីយរមណីយរមណីយរមណីយដឋ នដឋ នដឋ នដឋ នចំយមចំយមចំយមចំយម::::    
 មនចមង យ១០គីឡូែម៉រត ពីទីរមួេខតតេកះកុងជប់រពំែដនកមពជុ ៃថជរបេភទរមណីយដឋ នធមមជតិ និង

ែកៃចនបេងកតេឡងេនឆន ំ១៩៩៧។ េនទីេនះមនេទសភពរសស់សអ ត និងមនសួនសតវមួយផងែដរែដល
េទសចរអចកំសនតសបបយរកីរយជមួយនឹងករសែមតងរបស់សតវេនទីេនះ។ 

 
 2----រមណីយរមណីយរមណីយរមណីយដឋ នដឋ នដឋ នដឋ នទឹកទឹកទឹកទឹកធល ក់ធល ក់ធល ក់ធល ក់តៃតតៃតតៃតតៃត::::    

 ជរមណីយដឋ នធមមជតិមនចមង យរបមណ២០គីឡូែម៉រត ពីទីរមួេខតតតមបេណត យផលវូ ជតិេលខ៤៨ 
កនងុ ភូមិតៃតឃំុតៃតរសុកសម ច់មនជ័យ។ ទីេនះជតំបន់ទឹកធល ក់មន២ជន់ែដលជន់ទី១ មនកមពស់៥េទ៦
ែម៉រតជជរមល។ជន់ទី២មនកមពស់១២េទ១៥ែម៉រត។ 
 3----េកះេកះេកះេកះមូលមូលមូលមូល::::ជជជជេកះេកះេកះេកះ  

មួយធំជងេគេនកមពជុ ែដលមនបេណត យរបមណ២២គីឡូែម៉រត និងទទឹង៧គីឡូែម៉រត។ េកះេនះ
មនចមង យ២៤គីឡូែម៉រត ពីទីរមួេខតតឋតិ េនកនងុ រសុកេកះកុងមនកមពស់៣៥០ែម៉រត ពីនីវូទឹ៉កសមុរទមនទឹក
ធល ក់ជង១០កែនលង ែដលមនកមពស់ជមធយម៦ែម៉រតេទ២៥ែម៉រត។ មនេឆនរខសច់សកបសុ ចំនួន៦កែនលង ែដល
មនេឈម ះថេឆនរេដមដូងទីមួយរហូតដល់េដមដូងទីរបំមួយ។ 
 េរកពីតំបន់ទំងេនះេនមនតំបន់មួយចំនួនេទៀតដូចជ េកះេប៉ េកះេសដច ឃុនឆងឃុនែផន ែរស
អំបិល ជេដម ែដលសុទធែតជទសសនីយភពែបលកៗ សរមប់េទសចរទំងជិតនិងឆង យ។ 

េកះកុងជេខតតែដលមនរពំរបទល់ែដល មនេឈម ះលបីជយូរមកេហយថជ ទីតំងរពំែដន "តំបន់
សតវៃរពភគខងលិច"។ មនទីតំងេនភគនិរតីៃនរបេទសេនជិតសទឹង កពូ ទីរកុងៃនេខតតេនះមនចមង យែត
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១០គីឡែម៉រតូ ពីរពំែដនរបេទសៃថ។ េកះកុងមនេឆនរសមុរទែវង និងរគបដណដ ប់េដយៃរពេឈមួយភគៃនភនំ
រកវញ និងសួនឧទយនជតិគិររីមយ។ ករទក់ទញេទសចរបូករមួទំងសួនកំសនត េឆនរសមុរទ ទឹកេរជះ និងៃរព
េកងកង។ 

េនជិតេឆនរសមុរទេកះកុងមនេកះជ េរចន កនងុ េនះមនេកះមួយែដលជទីចប់អរមមណ៍គឺេកះកុង
េខ ជសថ នសួគ៌ៃនៃរពែដលគម នមនុសសរស់េន ែដលមនេឆនរខសច់ពណ៌សយ៉ងរសស់សអ តចំនួនរបំពីរ។ េគ
អចេធវដំេណ រេទេកះេនះេដយរគន់ែតជិះតក់សីុែសសិបរបំនទី ពីេឆនរសមុរទមក។ 

េកះកុងរកីរយនឹងគេរមងអភិវឌឍន៍ េទសចរណ៍មួយចំនួនែដលេធវេអយេខតតេនះកល យជទិសេដ
េទសចរណ៍ដ៏ អសច រយមួយ។ េខតតេនះតភជ ប់េទទីរកុងភនំេពញ និងេខតតរពះសីហនុេដយែរសអំបិល តមរយៈផលវូ
ជតិេលខ៤។ ផលវូ េទបកសងថមីេនះផដល់េអយេភញៀវនូវ ជេរមសមួយេទៀតេដមបីេទដល់េខតតតមផលវជតិ។ូ  ផលវូ េនះ
រតូវបនេគែណនំសរមប់អនកែដលរសលញ់ធមមជតិ េហយផលវូ េនះកត់តមតំបន់ែដលមនករអភិវឌឍតិចបំផុត
របស់របេទស កមពជុ  គឺតំបន់ភនំរកវញ។ ៃរពភនំដ៏រកស់ សទឹង និងទឹកធល ក់ដ័រសស់សអ ត និងរងវ ន់ៃនករផសងេរពង
ជមួយកែនលងែដលមនេទសភពរសស់សអ ត សរមប់អនកឈប់តមផលវូ  និងសរមប់ករថតរបូយ៉ងពិេសស។ 

ៃរពេកងកងដុះលតសនធឹងពីេឆនរែកប រហូតដល់េខតតេកះកុង ែដលរគបដណដ ប់ៃផទដីេរចនជង ៥០,០០
ហិកតកនងុ េខតតេកះកុង។ ៃរពេកងកងជេដមេឈតំបន់រតូពិកពិេសសែដលអចដុះតមជយសមុរទ ជកែនលង
របសពវរវងៃរព និងសមុរទ។ ៃរពដុះតមសមុរទទំងេនះ ជកែនលងបងក ត់ពូជសរមប់បងគ  មឹក កដ ម រគំ ខយង 

និងរតី ជពិេសសករជិះទូកែដលហក់ដូចជរកីរយនឹងៃផទទឹកជជងេនកនងុ  ទឹក។ ទីេនះក៏ជជរមកសរមប់
សំបុកសតវរស់េនតមេឆនរសមុរទមួយចំនួន ដូចជបកសី បងគយួ  កនធ យសមុរទ និងរបេភទសតវមួយចំនួនេទៀត។ 

 
ៃរពេកងកង   ទឹកេរជះកនងេខតតេកះកុងុ  

 
សួនសតវសហវ រ ី សព នេយលៃរពេកងកង 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគនិរតី 
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៨៨៨៨    េខតតេពធសេខតតេពធសេខតតេពធសេខតតេពធស,,,, ត ់ត ់ត ់ត ់   

 
�េខតតេពធសត់ៈ@   មនរមណីយដឋ ន ៤ ៤ ៤ ៤ កែនលងគឺ 
 1- រមណីយដឋ នបក់រតៈ មនចមង យ ១៦ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 

2- រមណីយដឋ នអនកតឃល ំងេមឿងៈ ជបូជនីយដឋ នរបវតតិសរសត សថិតេន ឃំុ សន មរពះ 
រសុកបកន ។ 
3- រមណីយដឋ នភនំបឃលះ ជរបេភទរមណីយដឋ នវបបធម៌ និង ធមម ជតិ សថិតេនឃំុេតន តជំុ 
រសុករកគរ ។  

 4-  រមណីយដឋ នកំពង់លួងៈ សថិតេនកំពង់លួងរសុករកគរ មន ចមង យ ៣៥ គ.ម ពីទីរួមេខតត។ 

េខតតេនះឋតេនតមបេណត យផលវិ ូ ជតិេលខ៥ របមណ១៦៨គីឡែម៉រតពីទីរកុងភនំេពញូ  ជទឹកដីេខតត 

សមបរូ ធន ធនធមមជតិ មនែរជ៉េដម។ ចំេពះដំណំហូបែផល េខតតេនះមិនចញ់ទឹកដីេខតតដៃទេទៀតបុ៉នម នេនះ

េទ ជពិេសសមនភនំធមមជតិមួយកែនលងែដលរបជពលរដឋែខមរែតងែតេទគស់យកថម របេភទថមែកវដ៏មន តៃមល

មកឆល ក់ជរបូេផសងៗ សរមប់លក់ជូនអតិថិជនទំងកនងុ  និងេរករបេទស។ េរកពីទិដឋភពែបលកៗេនតមដងទេនល

សប េខតតេនះេនមនតំបន់ ខលះៗេទៀតសរមប់លួងចិតតដល់េទសចរផងែដរដូចជៈ  

1111----║ΐĄ┤⅛▄łť ┤Ĥ┬̋ ↔¹◙ Ω₣Π╩Λ₣║ΐĄ┤⅛▄łť ┤Ĥ┬̋ ↔¹◙ Ω₣Π╩Λ₣║ΐĄ┤⅛▄łť ┤Ĥ┬̋ ↔¹◙ Ω₣Π╩Λ₣║ΐĄ┤⅛▄łť ┤Ĥ┬̋ ↔¹◙ Ω₣Π╩Λ₣    

ជទីសកក របូជរបស់របជជនែខមរ ឋតេនិ ចមង យ៦គីឡែម៉រតពីទីរមួេខតតូ  កនងឃំុសន មរពះុ  រសុកបកន។ 

ទីេនះជតំបន់របវតតិសរសតមួយយ៉ងសំខន់ ជតំបន់ែដលរលឹំកេឡងវញិចំេពះវរភពី  អង់អចកល ហន ហ៊ន

បូជជីវតរបស់បុពវបុរសិ  ែខមរេយង កនងបុពវេហតុករពរទឹកដីុ  មតុភូមិ ពីពួកេចរឈល នពន។ 

2222----តបំនប់ករ់តតបំនប់ករ់តតបំនប់ករ់តតបំនប់ករ់ត  

ជរមណីយដឋ នធមមជតិ មនចមង យ១៦គីឡែម៉រតពីទីរមួេខតតតមផលវេលខូ ូ  ៥៦។ ទីេនះមន កូនភនំ 

មនៃរព មនទឹកអូរធមមជតិ ែដលមនទឹកជរបចំ និងសមបរូ េដយរកុខជតិហូបែផលៃរពដូចជ គុយ សិរមន់ 

ជេដម។ 

3333----ភនបំឃនះភនបំឃនះភនបំឃនះភនបំឃនះ ឋិតេ�ភូមិេ	
តជុំ ឃំុេ	
តជុំ �សុក�កគរ ���យ២០គីឡូែម៉�ត ពីទីរួមេខត$ 	មផ&ូវ(តិេលខ 

៥ ( �បេភទរមណីយ-.ន ធម1(តិ និងវប3ធម៌។ 

4444----    កពំងហ់លងកពំងហ់លងកពំងហ់លងកពំងហ់លងួួ ួួ ឋតេលៃផទបឹងទេនលសបិ  កនងឃំុកំពង់ហលងុ ួ  រសុករកគរ ចមង យ៣៥គីឡែម៉រតពីទីរមួេខតត។ូ     

5-កែំពងកែំពងកែំពងកែំពង    ឋតកនងភូមិរពងិលិ ុ  ឃំុរពងិល រសុករកវញ៉  ចមង យ២០គីឡែម៉រតពីទីរួមេខតត។ូ     
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6-ភនដំករ់ពះភនដំករ់ពះភនដំករ់ពះភនដំករ់ពះ    មនចមង យ១០គីឡែម៉រតពីទីរមួេខតតូ  កនងភូមិរលបុ  ឃំុរលប រសុកេពធសត់។Y     

7-េ6ះសេំ8�សេ6ះសេំ8�សេ6ះសេំ8�សេ6ះសេំ8�ស    ឋតេនចំពីមុខសលេខតតេពធសត់ិ Y  មនៃផទរបមណជង ២ហិចត។ 

8-រពះធតុរពះធតុរពះធតុរពះធតុ ឋតេនភូមិែរសសតកិ ុ  ឃំុែរសសតកុ  រសុកកេណដ ៀង ចមង យរបមណ២០គីឡែម៉រតពីទីរមួេខតត។ូ  

េកះថសេកះថសេកះថសេកះថស    
 
 
 

 

 

េនកនងុ របេទសកមពជុ េយង តមបណដ េខតដ-រកុងនីមួយៗសុទធែតមនកែនលងកំសនត ខុសៗគន ។ កែនលង

ខលះជរមណីដឋ នធមមជតិពិតៗ និងកែនលងខលះេគេរៀបចំ ែកៃចនឱយកល យជទីមេនមរមយសរមប់េភញៀវចូលេទទសសន

កំសនត។ េនេពលេនះ ទសសនវដដី ឃីស សូមែណនំមិតតអនកអនឱយសគ ល់កែនលងកំសនតថមីមួយ ែដលមនេឈម ះ

ថ“េកះថស។   

េកះថស គឺជកែនលងកំសនតថមីមួយេទៀតកនងុ  ចំេណម កែនលងកំសនតនិងរមណីយ

ដឋ នធមមជតិនន កនងុ េខតដេពធសត់@ ែដលេទបបេងកតថមី កលពីែខ ធនូឆន ំ២០០៨

ែដលមនទីតំងេនខងតបងូ ទំនប់ទឹក ដំណក់អំពិលចមង យរបែហល ១ គីឡូ

ែម៉រតសថិត កនងភូមិុ អូរលំចង់ ឃំុបក់ចេញច ៀន រសុកភនំរកវ៉ញ េខតដេពធសត់@  េហយ

មនចមង យរបែហល ១៥ គីឡែម៉រតូ ពីផលវជតិូ េលខ៥ ។  

  េលកអនកអចេធវដំេណ រចូលតមេខល ងទវ របូជនីយដឋ នឧកញ៉ឃល ំងេមឿងផលវដីូ រគួ

រកហមេដយ មនសល កសញញ បងហ ញជប់រហូត ។ សពវៃថងេនះ “េកះថស” 

កំពុងទក់ទញេភញៀវេទសចរណ៍យ៉ងខល ំងពិេសសេនកនងុ  ឱកសបុណយចូលឆន ំថមី

ែដលេទបែតកនលងផុតេទថមីៗេនះ ។ េនេពលេធវដំេណ រេទដល់ េលកអនកនឹងបន

េឃញេកះថសមនរងមូលដូចថសមនទឹកព័ទធជំុវញិ េហយមួយចំេហៀងែផនក

ខងេកតភជ ប់េទនឹងសទឹងេពធសត់@  ។ កនលង មកពំុមនេគចប់អរមមណ៍េទ េដយ

សរេនជំុវញិេកះពំុមនទឹក គឺរគន់ែតជបឹងដក់ទឹកដុះេសម  និងជកែនលងេធវែរស

របំងដំបែនលបងក ររបស់របជពរដឋេនទីេនះបុ៉េណណ ះ ។ បុ៉ែនតអវីែដលនឹកសម នមិន

ដល់េនះគឺចប់តំងពីមនទំនប់ទឹកដំណក់អំពិល ែដលជអំេណយដ៏ៃថលថល របស់

Posted By Facebook Page: Sokha Kimly



 30 

សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដឋមរនតីៃនរពះរជណចរកកមពជុ មក បនបញច ល់ទឹកេឡង

កន់កណដ លេកះ េធវឱយេកះមនសរមស់រសស់រតកលកល យជកែនលងកំសនតគួរជទីគយគន់។  

     េលក ជ េម៉ របធនរកុមហុ៊នអជីវកមមខសច់ ែដលជអនកេរៀបចំបេងកតកែនលងកំសនត“េកះថសបន ឱយ

ដឹងថ េកះថស មនៃផទដី១០ហិកត បួនរជុង ។ េលកបនទិញដីពីរបជពលរដឋជេរចនរគួសររមួបញច លូ គន  

េរពះែតេឃញសថ នភពដីេកះអចេរៀបចំជកែនលងសរមប់ឱយេភញៀវចូលេទេលងកំសនដបន ។ េកះេនះេលក

បនចប់េផដមកសងេន ែខ ធនូឆន ំ២០០៨ រហូត មកដល់េពលេនះកសងផលវូ រកលរកួសរកហមរបែវង ៧០០០

ែម៉រត ខយុសចំនួន ៥១ ែខសកបចំនួនពីរសរមប់េភញៀវជិះសរមូតឆលងសទឹងេទវញេទមកិ  សព នេយលរបែវង ១៦០

ែម៉រត និងមនៃផទទឹកធំទូលយព័ទធជំុវញិសរមប់េភញៀវេទសចរជិះទូក និងជិះទេលងកំសនត   ។      េនេលៃផទេកះ

ទំងមូលមនមលបុ ឫសសី េដមសវ យ និងបនេរៀបចំជកែនលងលក់ ដូរ ធុងសរមម កែនលងរកលកេនទល េកអីបែងអក

េធវអំពីេដមឫសសី និងមនបងគន់អនម័យចំនួន៨បនទប់ ។  

េលក ជ េម៉ មនរបសសន៍ថ េកះថសេភញៀវេទសចរអចមកេលងបនទំងែខរបំង និង ែខ វសស គឺ

មនទឹកជប់ជរបចំ ។ ែខវសសមនទឹកជំនន់រឯីែខរបំងបនទឹកមកពីកររចលេឡងពីទំនប់ទឹកដំណក់អំពិល 

ែដលជអំេណយរបស់ សេមដចេតេជ ហុ៊ន ែសន ។ ករេរៀបចំកសងេកះថសមនករអនុញញ តចបប់រតឹមរតូវ

ពីអជញ ធរែដនដី មនទីរេទសចរណ៍មនទីរបរសិថ ននិងមនទីរេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកមមសំណង់ និងសុរេិយដី ។ ករ

េរៀបចំជកែនលងសរមប់េភញៀវេទសចរចូលេទេលងកំសនដេនះចូលរមួេលកសទួយវស័យិ េទសចរណ៍ េនរបេទស

កមពជុ េយងផងែដរ។ េលកបញជ ក់ថខណៈ េពលកំពុងកសងចប់ពីែខធនូមកេនះ មនេភញៀវចូលេទ េលង

កំសនដជបេណដ រៗ េហយ កនងឱកសុ បុណយចូលឆន ំថមីកនលងមកេនះ េលកបនេរៀបចំពិធីេលងែលបងរបជរបិយ 

និងរកំំសនដ។ េកះថសេលកបនេបកឱយេភញៀវចូលេលងកំសនដេនៃថងទី១០ េមស ២០០៩ េដយតរមូវឱយ

ចូលរមួបង់ថវកិមន ក់ ១០០០េរៀល ជិះែខសរក៉មន ក់ ២០០០េរៀល ជិះទមួយេម៉ង ១០.០០០េរៀល ខយុសកេនទរមួយ 

២០.០០០េរៀល ខយុសកេនទរពីរ ៤០.០០០េរៀលនិងបងគន់អនម័យចូលមដងកនងុ មន ក់ ៥០០េរៀល ។ ថវកិែដលបន

មកេនះ េលក នឹង យកេទកសងបនដដូចជេធវខយុស ព័ទធជំុវញិ ទិញទ និងមូ៉តូទឹកបែនថមេដមបីតរមូវតមកំេណ ន

េភញៀវ និងមួយចំែណកេទៀតជួយដល់ កកបទរក ហមកមពជ។ុ   េលក េសងហុង អនុរបធនមនទីរេទសចរណ៍

េខតដេពធសត់@ មនរបសសន៍ថ  េទសចរណ៍មន៤កែនលង គឺេទសចរណ៍េអកូេទសចរណ៍ ធមមជតិ

េទសចរណ៍វបបធម៌ និងេទសចរណ៍ែកៃចន។ េកះ ថសេនះជរបេភទេទសចរណ៍ែកៃចន េហយកែនលង េទសចរណ៍

េបរបគល់ឱយឯកជនវនិេយគិ  គឺមន កររកីចេរមនេលឿនជងរដឋនិងសហគមន៍ បុ៉ែនតរតូវមនអជញ ប័ណណ និង 

រគប់រគងបេចចកេទសេដយ រកសួងេទសចរណ៍ ។ មនទីរេលកទឹកចិតត និងគំរទចំេពះករបេងកតរមណីយដឋ ន

របស់េលក ជ េម៉ ែដលមនេឈម ះថ “េកះថស” េនះេពលគឺេយងចង់បនឱយេខតដេយងមនកែនលងកំសនត

េរចនសរមប់ទក់ ទញេភញៀវចូលមកេលងកំសនដនិងជកររបកួតរបែជងេទ នឹងរមណីយដឋ នេផសងៗ េទៀតផង
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ែដរ។ េលកមន របសសន៍ថ ជេរៀងរល់ឆន ំរមណីយដឋ នទឹកធល ក់រចកេលអៀងមនមនុសសេទេលងេរចនជង

េគកនងុ េខតដេពធសត់@  បុ៉ែនតសរមប់ឆន ំ ២០០៩ េនះមនករថយចុះេរចនេដយ សរេគចង់សគ ល់កែនលងថមី មយ៉ង

វញេទៀតិ េកះថសផលូវរសួលសុវតថិភព និងជិតទីរមួេខតដជងេគ ។ ឯកឧតដម ឆយ សេរត៉ អភិបលេខតដេពធ@

សត់បនគំរទនិងេកតសរេសរចំេពះេលក ជ េម៉ ែដលមនគំនិតេរៀបចំបេងកតេកះថសេនះេឡងបនជ

កែនលងកំសនដដ៏លអរបៃពសរមប់េភញៀវេទសចរមកពីរគប់ទិសទីពិេសសរបជជនេខតដេពធសត់@ មួយចំនួនែដល

គម នលទធភពេទកំសនដេនរបសទអងគរវតដ របសទរពះវហរិ  េខតដរពះសីហនុ េកះ កុង ឬ រមណីយដឋ ននន

ែដលេនេរកពីេខតដរបស់ខលនួ  ។ “េកះថស”េនះដំេណ រករេទបនក៏េដយសរមនទំនប់ ទឹកដំណក់អំពិល

េនខងេរកមផងែដរ ។ ដូេចនះទំនប់ទឹកដំណក់អំពិលអំេណយសេមដចេតេជ ហុ៊ន ែសន មនរបេយជន៍ ៣ 

សំខន់ គឺបនទឹកេធវែរសរបំង បនផលវូ េដរ និង បនជកែនលងេទសចរណ៍ ។    

េខតតេនះមនទីតំងេនភគខងលិច បឹងទេនលសប។ េខតតេពធិសត់រគបដណដ ប់មួយភគធំេដយជួរភនំ
។ េទះបីជេខតតេនះមិនែមនជតំបន់ែដលមនរបសទបុរណ ែផនកសំខន់ៗ របស់េខតតេនះេពរេពញេទេដយ
របវតតិសរសតសរងគ មរវងេសៀម និងែខមរែដលបនេកតេឡងមុនសម័យអណនិគមបរងំកនងុ របេទសកមពជ។ុ  ទី
តំងរបវតតិសរសតែដលលបីលបញមួយេនះគឺផនូររបស់ឧកញ៉ ឃល ំង េមឿង ែដលជវរបុរសី របស់របជជនកមពជុ
ែដលបនដឹកនំករេធវសរងគ ម របឆំង និងបនយកឈនះេសៀមកនងុ ឆន ំ១៤៨២។ 

អំឡងុ េពលសន ក់េនេខតតេពធិសត់ សូមទសសនរកុងបែណដ តទឹក កំពង់ហលងួ  និងទសសនសរមស់ធមម
ជតិអូរដ។ ទំងពីរកែនលងេនះមនករទក់ទញ ែដលេខតតដ៏រសស់សអ តេនះមន។ េខតតេនះក៏រតូវបនសគ ល់
តមរយៈថមម៉បែដលមនគុណភពខពស់ បំផុត។ េរកពីករេធវែរសចំករ ភគេរចនៃនរបជពលរដឋរបកបរបរ
ចមល ក់ថមេដយេរបថមម៉ប។ 

រកុងកំពង់ហលងួ អែណដ តេលទឹក បឹងទេនលសបមនចមង យរតឹមែត៤០គីឡែម៉រតូ ពីទីរួមេខតតេពធិសត់។ 

ភូមិអែណដ តទឹកបូករមួទំងសថ នីយបូ៉លីស សលេរៀន េភជនីយដឋ ន មណឌ លសុខភព ហងនិងរងគសល។ 

ទីរបជំុជនេនះពឹងែផអកេលខលនឯងួ និងបំពក់ឧបករណ៍ជមួយេរគឿង បរកិខ របស់ទីរកុងេលេគក។ 

អូរដ ជកែនលងទក់ទញតំបន់ដច់រសយល អនកេធវដំេណ រភគេរចនមនអរមមណ៍រសស់រសយជ
មួយេទសភពដ៏ រសស់សអ តនិងភពសងប់សង ត់។ អរមមណ៍តនតឹងពីករងរ ឬជីវតិរគួសរនិងបត់េទេដយ
េទសភពអូរែបបធមមជតិ ែដលហូរពីសទឹងអៃរម៉កពីតំបន់ភនំរកវញ។ េនតមមត់សទឹងេនះមនទទឹងរបែហល
៥០០ែម៉រតមនេពញេទេដយថមភនំ ធំៗរប់ពន់ដំុ។ អំឡងុ រដូវេភលៀង ទឹកថល នំយកថមលអិតៗ បុ៉ែនតេនេពលទឹក
េភលៀងសងតួ  អនកេធវដំេណ រែបបសង់ទីម៉ង់អចអងគយុ េលថមកនងុ េពលេធវដំេណ រ។ តំបន់េនះេទបែតេបកពីរបីឆន ំកនលង
េទ អូរដមនទីតំងេនភូមិរកត រសុករកវញ ចមង យ៥៨គីឡែម៉រតូ ពីេខតតេពធិសត់។ 

េពធិសត់ និងតំបន់ទក់ទញេនជំុវញិេនះជសមរសបសរមប់អនកេធវដំេណ រ។ ករពិសអហរេពល
ៃថងរតង់ តមបេណដ យដងវថីិ អចចូលេទទសសនកែនលងរបវតតិសរសតរបស់ឧកញ៉ឃល ំង េមឿង េទសចរណ៍តម
ភូមិបែណដ តទឹក និងងូតទឹកអូរដសរមប់ករេធវដំេណ រមិនអចបំេភលចបន។ 
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តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគនិរតី 

រកឡៃផទរកឡៃផទរកឡៃផទរកឡៃផទ : ១,២៦៩,២០០ ហិចត 
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៩៩៩៩    េខតតេសៀមរបេខតតេសៀមរបេខតតេសៀមរបេខតតេសៀមរប    

 
����េខតតេសៀមរបៈ  មនរមណីយដឋ ន ១០១០១០១០ កែនលងគឺ 

1- រមណីយដឋ នរកុមរបសទអងគរតូចៈ    មនទីតំងសថិតេនខងេជង រកុង េសៀមរបរសុក 
េសៀមរប មនចមង យ ៧ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។  
2- រមណីយដឋ នដរកុមរបសទអងគរធំៈ  មនចមង យ  ១០  គ.ម  ពីទីរមួេខតតែដល មន 
របសទបយ័នជចំណុចកណត ល ។ 
3- រមណីយដឋ នវង់តូចៈ មនចមង យ  ១២ គ.ម ពីទីរមួេខតត  ែដលមនរកុមរបសទ ជេរចន ។ 
4-  រមណីយដឋ នវង់ធំៈ  មនចមង យ  ១៣   គ.ម  ពីទីរមួេខតត  មនរបសទរពះ ខ័ណឌ  នគព័នធ 
េរកលេគ តេសម េមបុណយខងេកត និង ខង លិច ែរបរបូ រសះរសង់ ។ 
5- រមណីយដឋ នរបសទបនទ យសែរមៈ   មនចមង យ ១៦ គ.ម ពីទីរមួ េខតត សថិត 
េនឃំុរពះដក រសុកបនទ យរសី ។ 
6- រមណីយដឋ នភនំបូកៈ មនចមង យ ២៦ គ.មពីទីរមួេខតត សថិតេនឃំុកវន់៉  រសុក បនទ យរសី ។ 
7- រមណីយដឋ នរបសទបគងៈ មនចមង យ ១៥ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិតេនឃំុ បនទ យរសី 
រសុកបនទ យរសី ។ 
8- រមណីយដឋ នភនំគូេលនៈ  មនចមង យ  ៤៨  គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិត េនឃំុសវ យ 
េលរសុកវរនិ ។៉  
9- រមណីយដឋ នភូមិអែណត តទឹកៈ ភូមិេនះមនេឈម ះថ ភូមិចុងឃន ស់ ឃំុចុងឃន ស់ 
សថិតេនេលៃផទទឹកៃនបឹងទេនលសប មនចមង យ ១៥ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
10- រមណីយដឋ នទេនលសប 

េខតតេសៀមរបឋតេនភគពយពយៃនរបេទសកមពជិ ុ  ជតំបន់េទសចរដ៏សំខន់បំផុតរបស់កមពជ។ុ  េខតត 

េនះជតំបន់ែដល សំបូររបសទបុរណែដលមនអយុកលរប់រយរប់ពន់ឆន ំកនលងេទេហយ ជពិេសស 

សថ បតយកមម របសទអងគរវតតែដលជអចឆរយិវតថុ និងជេបតិកភ័ណឌ ពិភពេលកដ៏លបីលបញបនកំពុងេដរតួនទី

យ៉ងសំខន់កនងកុ រ ជួយរកចំណូលជូនជតិ និងបងបអនូ របជពលរដឋែខមរតមរយៈអនកេទសចរកនងុ  និងេរករប

េទស។ េខតតេនះផងែដរឋតេនិ ពីខងេជងបឹងទេនលសប មនរពំរបទល់ជប់េខតតកំពង់ធំ េខតតបត់ដំបង េខតត

រពះវហរិ  េខតតបនទ យមនជ័យ េខតតឧតដរមនជ័យ និងបឹងទេនលសប។ េខតតេសៀមរបមនៃផទរកឡ១០២៩៩

គីឡែម៉រតរកឡមនចមង យផលវរបមណូ ូ  ៣១៤គីឡែម៉រតូ  េធវដំេណ រឆលងកត់តមផលវូ ជតិេលខ ៦អ មន១២

រសុក ែចកេចញជ១០០ឃំុ និង៨៧៥ភូមិ។ 

1-របសទអងគរវតតរបសទអងគរវតតរបសទអងគរវតតរបសទអងគរវតត 
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សថ បតយកមមដ៏អសច រយរបស់ែខមរេយង គឺរបសទអងគរវតត ែដលជសន ៃដរបស់រពះមហវរកសរតនសម័យី  

អងគរគឺរពះបទសូរយវរ មន័ទី២ រតូវបនចត់ចូលេទកនងុ បញជ ីេបតិកភ័ណឌ ពិភពេលក េហយមនេករ តេឈម ះលបីY  

លបញមិនែតបុ៉េណណ ះចំេពះសន ៃដដ៏អសច រយគម នពីរេនះរតូវបនរបជជនែខមរេយងគិតថមិនែមនជសន ៃដ របស់

មនុសសធមមតេឡយគឹជសន ៃដរបស់រពះពិសណករ។ុ  

             របសទអងគរវតតឋតេនិ ភគខងេជងទីរមួេខតតេសៀមរប កនងរសុកេសៀមរបចមង យរបមណុ ៧គីឡូ 

ែម៉រត តមផលវហសលដឺេហគ លូ  ែដលអមសងខងេទេដយេដមេឈធំៗេខៀវរសងត់ ជតំបន់ៃរពករពរតំបន់ 

អងគរ។ របសទេនះសងសង់េឡងេនសតវតសទី១២ តមករបងហ ញរបស់េសៀវេភ Angkor Wat Best 

collection 21 បនឱយដឹងថរបសទេនះចំណយេពលសងសង់អស់រយៈេពល៣០ឆន ំមនកំពស់៦៥ែម៉រត 

និងៃផទរកឡជង២០០ហិចត មនកំែពងព័ទធជំុវញិ រមួជមួយគូទឹកែដលមនទទឹង២០០ែម៉រត។  ផលវូ ចូលេទកន់

េគបុរៈកំពូលបីៃនកំែពង របសទរកលេដយថមភក់ធំៗជសព នឆលងកត់គូទឹក អមេដយសតវនគរជជ បងក ន់

ៃដរបែវង២៥០ែម៉រត និងទទឹង១២ ែម៉រត។ េនេពលចូលហួសកំែពងរបសទេឃញមនបណណ ល័យពីរ និងរសះ

ទឹកពីរ អមសងខងផលវចូលូ  ែដលមន របែវង៣៥០ែម៉រត ទទឹង៩ែម៉រតមននគរជជបងក ន់ៃដដូចគន  និង

ផលវចូលទីមួយែដរ។ូ  របសទេនះមនែថវពីរជន់ ែដលេនតមែថវនីមួយៗមនឆល ក់ជរបូអបសរពត់េពន និង

េរឿងរ៉វេផសងៗ រពមទំងមន សិលចរកិជេរចនេនតម សសរភជ ប់ពីែថវមួយេទែថវមួយេទៀតផង។ កំពូល

ទំងរបំឋតិ េនេលរគឹះមួយមនរង កេរែដលរជុងនីមួយៗរបែវង ៦០ែម៉រត។ រគឹះេនះមនកំពស់១៣ែម៉រត មន

ជេណដ រេឡង១២ ព័ទធជំុវញិ េហយជេណដ រនីមួយៗមនចំនួន៤០កំ របងគ ែដលខពស់ជងេគមនកំពស់៤២ែម៉រតពី

ជន់ទី២។ កលពីេដមេឡយរបងគែដលខពស់ ជងេគេនះមនរបូរពះវសណិ ុតមកល់ េនទីេនះ ែតេនេពលបចចបបននុ

េនះរតូវជំនួសេដយរពះពុទធរូបវញ។ិ  េរកពីអងគរវតតែដលជសន ៃដដ៏លបីលបញេនះេហយ េខតតេសៀមរបេនមន

សំណង់របសទបុរណរប់រយេផសងេទៀត េនរយប៉យេសទររគប់ទីកែនលងកនងេខតតទំងុ  មូល ដូចជ របសទ

ភនំបក់ែខង របសទបយ័ន របសទបពួន រពះបរមរជវងំ របសទភិមនអកស របសទតរពហម រប

សទបនទ យកដី របសទតែកវ របសទបនទ យរសី របសទេមបុណយខងលិច របសទបកសីចំរកុង របសទ 

រពះេគ របសទលៃល របសទបគង ទីលនរពះគមលង់ របសទសួររពត់ របសទរពះខ័ន របសទនគព័នធ 

ជេដម។ 

2-បរយណ៍ខងលិចបរយណ៍ខងលិចបរយណ៍ខងលិចបរយណ៍ខងលិច 

បរយណ៍ខងលិច ជបរយណ៍ដ៏ធំជងេគបងអស់េនតំបន់អងគរ ជទីទប់ទឹកសរមប់ឱយរបជកសិករ 

ែខមរ េរសចរសពចំករដំណំរបស់ពួកេគ។ បរយណ៍េនះឋតិ េនភគខងលិចៃនរជធនីអងគរធំ មនទំហំ៨ គី

ឡែម៉រតូ x២,១គីឡែម៉រតូ  កសងេឡងេនសតវតសទី១១កនងុ រជជកលរពះបទសូរយវរ មន័ទី១ េហយសង សង់រចួរល់
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េនរជរពះបទឧទយទិតយវរ មន័ទី២។ េនកណដ លៃផទទឹកៃនបរយណ៍ខងលិចេនះមនទីទួលេកះមួយែដល

មនសងសង់ របសទ សរមប់បូជដល់រពះវសណិ ុ េឈម ះរបសទេមបុណយខងលិច។ របូសំណករពះវសណិ ុផទំេន

ទីេនះបចចបបុ ននរតូវបន ដក់តំងេនសរមនទីរជតិទីរកុងភនំេពញ។ េទសចរអចងូតទឹកកំសនត ឬជួលទូកជិះេទ

ទសសនរបសទេមបុណយខង លិច។  

3-បរយណ៍ខងេកតបរយណ៍ខងេកតបរយណ៍ខងេកតបរយណ៍ខងេកត 

បរយណ៍ខងេកតគឺជបរយណ៍ធំជងេគបំផុតទី២េនតំបន់អងគរ បនទ ប់ពីបរយណ៍ខងលិច។ បរ

យណ៍ េនះឋតិ េនភគខងេកតរជធនីអងគរធំ កសងេឡងេនកំឡងឆន ំុ ៩០០រជជកលរពះបទយេសវរ មន័ មន

ទំហំ ៧,១៥០ែម៉រតx១,៧៤០ែម៉រត អចផទកុ ទឹកបន៥០លនែម៉រតគូប សរមប់ផគត់ផគង់ទឹកដល់របជ កសិករេធវ

ែរសចំករ។ េនចំកណដ លបរយណ៍មនកូនេកះមួយតំណងឱយភនំរពះសុេមរុែដលជលំេនឋនរបស់រពះវសណិ ុ 

គឺរបសទេមបុណយ ខងេកត ែតេដយសរបចចបបននបរយណ៍េនះរងីហួតទឹកអស់ុ  េទបរបសទបុរណមួយ

េនះរតូវឋតិ េនេលដីទួល ធមមត។ 

4-ភនំគូែលនភនំគូែលនភនំគូែលនភនំគូែលន 

ភនំគូែលនឋតេនកនងរសុកសវ យេលិ ុ  និងរសុកវរនិ៉  មនចមង យរបមណ៦០គីឡែម៉រតពីទីរកុងេសៀមូ  

រប។ ភនំេនះជរជធនីែដលរពះបទជ័យវរ មន័ទី២ បនរបរពវពិធីេទវរជតេមកងខលនួ ឱយេសមអទិេទព និងរបកសក 

រជពីរបេទស ជវ េនឆន ំ៨០២ៃនរគិសតសករជ។ ភនំេនះពីេដមមនេឈម ះថ មហិរនទបព៌ត ជទីតំងដ៏លបីលបញ 

មួយរបស់េខតត េសៀមរបមនទំងរបសទបុរណ និងទឹកេរជះដ៏រសស់សអ តែថមេទៀតផង។ េនបតសទឹង

េសៀមរបេលកំពូលភនំេនះ មនឆល ក់សិវលិងគ និងេយនីនងឧមចំនួនមួយពន់ ែដលេគេហទីេនះថជតំបន់ 

លិងគមួយពន់។ េធវដំេណ របងហសួ  តំបន់លិងគមួយពន់បនតិចេគ នឹងបនដល់ទីអរមដឋ នពុទធសសនមួយ កែនលង

េនេលកំពូលភនំេនះ េដយមនរបូ សំណករពះពុទធរបូចូលបរនិិពវ នមួយយ៉ងធំែដលឆល ក់េឡងេនេលថមដុះ

កំពស់របមណ៧.៥ែម៉រត។ រពះអងគធំេនះឆល ក់ េឡងេនកនងសតវតសទីុ ១៦ ជទីសកក របូជ េហយរបជពលរដឋ

ែខមរែតងមនជំេនឿថមនបរមីសកតិសិទធ ខល ំងពូែករបចំ េនភនំគូែលនេនះ។ េរកពីេនះេនមនតំបន់មួយេទៀត

ែដលេទសចរមិនែដលេភលចេឡយ គឺទឹកេរជះភនំគូែលន ែដលជ ទឹកធល ក់ធមមជតិ សរមប់េទសចរងូតកំសនត បំ

បត់ករេនឿយហត់កនងុ ករេធវដំេណ រជមួយទឹករតជក់រសឹប។ េនែកបរ ទឹកេរជះមនរបសទបុរណមួយបក់

ែបកអស់ សងសង់ពីថមបយេរកៀម មនេឈម ះថរបសទេរកលរមស។ 
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5-ភូមិវបបធម៌ភូមិវបបធម៌ភូមិវបបធម៌ភូមិវបបធម៌ 

ភូមិវបបធម៌ែដលមនទីតំងេនកនងរកុងេសៀមរបរតូវបនសងសង់េឡងេនពក់កណដ លឆន ំុ ២០០១ 
េហយេបកឱយមនករចូលទសសនេនៃថងទី២៤ ែខកញញ  ឆន ំ២០០៣។ ភូមិវបបធម៌េរៀបចំេឡងេនេលៃផទដី រប
មណ ២១០០០០ែម៉រតកេរ មនភូមិចំនួន១២ ែដលបងហ ញនូវរបៃពណីទំេនៀមទមល ប់ខុសៗគន េទតមវបបធម៌ៃន
ជនជតិ ចំនួន១៩។ េនតមបណដ ភូមិនីមួយៗអនកទសសនអចរកីរយជមួយករសំែដងជលកខណៈវបបធម៌
េផសងៗដូចជ ករ ររំបំអបសរ ករសំែដងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ ករសំែដងរបំេផសងៗ កីឡរបដល់ កបច់
គុនបុរណែខមរ និង ករេលងែលបងរបជរបិយជេដម។ មិនែតបុ៉េណណ ះក៏មនករបងហ ញពីរេបៀប ឆល ក់  របូអំពី
េឈ ថម រកមួន េលហ ធតុ។ល។ រពមទំងមនសំណង់របវតតិសរសតែដលឆល ក់ជនិមិតតរបូផងែដរ។ 

៦៦៦៦. . . . កបលសព នកបលសព នកបលសព នកបលសព ន    
 

កបលសព នរតូវបនកសងេឡងេនកនងុ យុគសម័យ
អងគរឋតិ េនេលជរមលភគ និរតី ៃនភនំគូែលនចមង យរបម
ណ២៥គីឡែម៉រតូ ពីតំបន់របសទអងគរ។េនទីេនះ មនឆល ក់
ជ របូសិវលិងគចំនួន១០០០េនបតសទឹង និងមនចមល ក់ដ៏លអ
េផសងៗជេរចនេទៀត។ តំបន់េនះរតូវបនេគសគ ល់ថជតំ
បន់លិងគ។ ផទ ំងថមែដលដុះេនបតសទឹងរតូវ បនឆល ក់ ជរង
មូលតំណងលិងគរពះឥសូរែដលជរបភពៃនជីវត។ិ  លកខណៈ
ពិេសស៣យ៉ង ៃនចមល ក់ថមេនបតសទឹងេនះ មនដូចជ

ចមល ក់លិងគជេរចនែដល តេរមៀបគន យ៉ងលអេន ជប់ៃផទថមទី២គឺជចមល ក់លិងគរពះឥសូរ និងេយនីរពះនងឧម 
រឯីទី៣គឺជចមល ក់ពិពណ៌ន អំពីដំេណ រេរឿង របស់អទិេទព និងសតវេផសងៗែដលជជំនិះរបស់រទង់។ ចមល ក់ 
ភគេរចនេន តំបន់កបលសព នគឺ ចប់េផដម កសងេឡងេនកនងុ សតវតសទី១១ រជជកល រពះបទសូរយវរ មន័ទី១ 
រហូតដល់រជជកល រពះបទឧទយទិតយវរ មន័ទី។ លិងគែដល ឆល ក់េន បតសទឹងេលជរមលភនំគូែលនេនះ រតូវេគេជឿ
ថជវតថុ េធវឱយទឹកសទឹង កល យជទឹកពិសិដឋ ែដលហូរចូលេទកនងុ បរយណ៍ខងេកត និងសរមប់េរសចរសព
ផលដំណំរបស់ របជពលរដឋែខមររគប់ជំនន់េរកយមក។ 

 
៧៧៧៧. . . . របសទរកវន់របសទរកវន់របសទរកវន់របសទរកវន់៉៉ ៉៉     
របសទរកវន់៉  ឋតិ េនខងេកតរបសទអងគរវតត ខងតបងូ របសទបនទ យកតីកសងេឡងេដយរពះ

បទហស៌វរ មន័ទី១េនឆន ំ៩២១ៃនរគឹសតសករជ បូជថវ យដល់រពះវសណកនងិ ុ ុ រពហមញញសសន។ របសទេនះមន
របងគចំនួន៥      កសងេលេខឿនែតមួយ ែបរមុខេទទិសខងេកត ែដលរបងគទំង៥េនះសង់ពីឥដឋ មនែផតរេល
ទវ រចូលសង់ពីថមភក់ ែដលេនេលែផតរៃនរបងគ២កនងុ ចំេណមរបងគទំង៥ មនឆល ក់ជចមល ក់ពិពណ៌នពីរពះវសណិ ុ 
និងរពះមេហសីរពះនងលកមសី។ របសទេនះេទះបីតូច បនតិចក៏េដយក៏បុ៉ែនតមនលកខណៈលអឥតេខច ះ។ េគ
សននិដឋ នថរបសទេនះរបែហលកសងេឡងេដយមរនតីកត់កតី ជន់ខពស់មន ក់េនសម័យេនះ។ កនងចំេណមុ
របងគទំង៥របងគែដលេនកណត លមនសភពលអជងេគ េដយរបងគេនះខូចខតែតេនកំពូលេលបនតិចបុ៉េណណ ះ 
រឯីរបងគដៃទ៤េទៀតដច់បត់កំពូលខងេលេធវឱយរបសទសង់ពីឥដឋ ពណ៌ផក ឈូកមួយេនះមនសរមស់កន់ែត
រសស់សអ តមួយែបបេផសងេទៀត។ េនចំពីខងេកតមនផលវូ ចូលរកលឥដឋេទកន់េខឿនរបសទ ែដលមនករ
រចនយ៉ងរបៃពេដយែបកជផលវែខវូ ងសំេដេទរកតួ ប៉មនីមួយៗៃនរបសទទំងរបំ។ 
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៨៨៨៨....របសទេរកលេគរបសទេរកលេគរបសទេរកលេគរបសទេរកលេគ    
របសទែបបពុទធសសនមួយេទៀត ែដលកសងេឡងេនចុងសតវត្សទី១២ េរកមរជរពះបទ

ជ័យវរ មន័ទី ៧ េហយឋតិ េនពីខងេកតរបសទនគព័នធេនះ គឺរបសទេរកលេគ។ របសទេនះផងែដរ
មនចមង យ ២គីឡែម៉រតូ  ពីរបសទតេសមខងសត ំៃដចុះពីផលវូ  ៩០០ែម៉រត។ លកខណពិេសសៃនរបសទ
បុរណមួយេនះ គឺមនរបងគែតមួយ េនេលទីលនរងកកបទ និងមនបណណ ល័យមួយ កសងេឡងពី
ថមបយេរកៀម និងថមភក់ ែបរមុខេទទិសខងតបងូ េនខងេលទីលនរងកកបទេនះ។កំែពងៃនរបសទសង
េឡងពីថមបយេរកៀមែដល មនេគបុរៈេនទិសខងលិច និងមន គូទឹកព័ទធជំុវញ។ិ  ចមល ក់េនឯរបសទ
ពិពណ៌នអំពីរពះេពធិសតវ អវេលេកសវរ ឈរេនពីខងេលផក ឈូក និងពណ៌នអំពីដំេណ រេរឿងរគឹសន
េឡងេលភនំ Govardhana េដមបីសរមក។ 

៩៩៩៩....�;<ទ=>ងំ�;<ទ=>ងំ�;<ទ=>ងំ�;<ទ=>ងំ    
          របសទឃល ំងជរបសទ២ដច់េដយែឡកពីគន ែដលមួយឋតិ េនពីខងេជង និងមួយេទៀតឋតិ េនពី
ខងតបងូ  បុ៉ែនតរបសទទំងពីរេនះឋតិ េនពីខងេរកយរបសទសួររព័ត ភគខងេកតរពះបរមរជវងំ េដយ
មនផលវូ កត់ពីរពះបរមរជវងំេទកន់ទវ រជ័យៃនរកុងអងគរធំ។ របសទេនះសងសង់េឡងអំពីថមភក់ េដយរប
សទឃល ំងែដលេនពីខង េជងេហថរបសទឃល ំងេជង និងរបសទែដលេនពីខងតបងូ េហថរបសទឃល ំ
ងតបង។ូ  របសទទំងពីរេនះថវីតបិត ែតសងសង់េឡងេនមុនេរកយគន ក៏េដយ បុ៉ែនតមនរបូរងេសទរដូចគន ទំង
រសុងេទះបីរបសទឃល ំងខងតបងូ តូចជងបនតិចក៏េដយ។ របសទឃល ំងខងេជងកសងេឡងេនសតវតសទី
១០េដយរពះបទជ័យវរ មន័ទី៥ និងរបសទឃល ំងខងតបងូ កសងេឡងេនសតវតសទី១១េដយរពះបទសូរយវរ មន័
ទី។ េរកពីរបសទទំងពីរែដលឋតិ កនងុ រចនបថឃល ំង េនមនរបសទេផសងេទៀតដូចជរបសទភិមនអ
កស និងរបសទតែកវក៏ឋតិ កនងុ រចនបថឃល ំងផងែដរ។ ឃល ំងមនន័យថជបនទប់សរមប់ផទកុ នូវសមភ រេផសងៗ 
ក៏បុ៉ែនតរបសទេនះមិនែមនជឃល ំងផទកុ ដូចេឈម ះេនះេទ ផទយេទវញុ ិ  តមករសិកសរសវរជវរបស់អនករបវតតិ
សរសតបនបងហ ញថ ទីេនះទំនងជកែនលងសរមប់ទទួលេភញៀវរបស់រពះមហកសរត ដូចជពួកអភិជន ឬជន
បរេទសជេដម។ របសទឃល ំងខងេជងកលេដមេឡយកនងុ រជរពះបទរេជរនទវរ មន័ទី២ សងសង់េឡងពីេឈ 
បុ៉ែនតរតូវរះុេរ ជួសជុលពីថមភក់វញិមដងេដយរពះបទជ័យវរ មន័ទី៥មុនករសងសង់របសទឃល ំង ខងតបង។ូ  

១០១០១០១០. . . . របសទេចសយេទវតរបសទេចសយេទវតរបសទេចសយេទវតរបសទេចសយេទវត    
េចសយេទវត គឺជរបសទបុរណមួយ ឋតិ េនកនងុ តំបន់របសទអងគរ ៃនរបេទសកមពជ។ុ  របសទ

េនះឋតិ  េនភគខងេកត រកុងអងគរធំ េដយឆលងកត់តមទវ រជ័យ  របែហលជង៥០០ែម៉រត ទល់មុខ
របសទធមមននទ កសងេឡង តមរចនបថអងគរវតត សរមប់ឧទទិសថវ យចំេពះ រពហមញញ សសន េនេដម
សតវតសទី១២ េដយរពះបទសូរយវរ មន័ទី។ របសទេនះមនរបូរង របហក់របែហល នឹងរបសទធមមននទែដរ 
បុ៉ែនតរបសទេនះ មនករខូចខតេរចនជង។ េនកនងុ ឆន ំ២០០៥ របសទេនះ រតូវបនេធវករជួសជុលេឡងវញិ 
េទេលែផនកខលះៗ េដយរកុមហុ៊នរបស់ចិន។ 

 
១១១១១១១១....របសទតែកវរបសទតែកវរបសទតែកវរបសទតែកវ    

របសទបុរណឋតិ កនងុ រចនបថឃល ំងមួយេទៀត គឺរបសទតែកវ ែដលឋតិ េនខងេកតរបសទេច

សយេទវត និងរបសទធមមននទតមទវ រជ័យឆលងកត់សទឹងេសៀមរប តមសព នមួយែដលអនករសុកេហថសព ន
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តែកវ។ របសទេនះកសងេឡងេនកនងុ សតវតសទី១០រជជកលរពះបទជ័យវរ មន័ទី៥ ជរជធនីថមី របស់សម័យ

អងគរ គឺរជធនីជេយរនទគរ ី ែដលមនភនំេហមគិរ ីឬភនំរពះសុេមរុតមករេហកនងុ រពហមណ៍សសន ឬភនំេហមពនត

តមករេហរបស់ពុទធសសនេនចំកណដ ល គឺរបសទតែកវេនះឯង។ របសទេនះឧទទិសថវ យចំេពះរពះ

ឥសូរ បុ៉ែនតេនសម័យកលរបស់រពះបទជ័យវរ មន័ទី៥  របសទេនះកសងមិនទន់រួចរល់េនេឡយេទ  លុះេន

សតវតសទី១២េទបមនករសងសង់បេងហយេដយរពះបទសូរយវរ មន័ទី ។ របសទែបរមុខេទរកទិសខងេកត 

មន៣ជន់កមពស់ ២២ែម៉រតមនរបងគរបំេនជន់ខពស់ខងេលេគបងអស់ៃនរបសទ។  ែថវសថិតេនជន់ទី២ និង

មនដំបូលេធវពីឥដឋ ែតឥឡវូ ខូចខតអស់េហយមនអគររងចតុេកណែវង២ និងបណណ ល័យេនទិសខងេកត

។ ជន់ខងេលៃនរបសទមនរងកេរ ៉ និងមនជេណដ រេឡងរគប់ទិស បុ៉ែនតជេណដ រមនសភពសិកេរចរលិ

ពិបកេឡងអចបងកេរគះថន ក់បនរបសិនេបខវះកររបុងរបយ័តន។ របសទេនះពំុសូវមនចមល ក់លមអដូចេនរប

សទដៃទេទៀតេនះេទ ែដលេនះបេងកតជភពេងឿងឆងល់ដល់អនកសិកសរសវរជវទំងឡយ។ មនករសននិដឋ ន

ថថមេនរបសទេនះ មនសភពរងឹពិបកកនងករុ ឆល ក់ជរបូេផសង។ បុ៉ែនតមនករសននិដឋ នេផសងេទៀតថ ករ

ែដលពំុមនចមល ក់េនេលរបសទេនះ គឺជេចតនរបស់អនកសងសង់ផទ ល់ែតមដង។ បុ៉ែនតពំុមនេហតុផល

បញជ ក់េនេឡយេទ រគន់ ែតមនករេលកអំណះអំណងថជធមមត សថ បតយករមុននឹងេធវករសងសង់អវីមួយ 

គឺេគបនគិតទុកមុនជេរសចេហយថរតូវេរ សយកសមភ រ វតថុធតុអវីខលះ។ របសិនេបសមភ រ ឬវតថុធតុេនះ បនេធវ

ឱយប៉ះពល់រងំសទះែដលជបចច័យអរកក់ដល់ករសងសង់េនះ េនះសមភ រ និងវតថធតុេដមុ របកដជពំុរតូវបន

េធវករេរជសេរ សេនះេឡយ។ 

          អំណះអំណងទំងេនះរគន់ែតជករយល់េឃញរបស់អនករសវរជវបុ៉េណណ ះ បុ៉ែនតសរមប់េហតុផលពិត
របកដយ៉ងដូចេមដចេនះ ពំុមនករបករសយឱយបនចបស់លស់េនេឡយេទ។ 
 

១២១២១២១២. . . . របសទតៃនរបសទតៃនរបសទតៃនរបសទតៃន    
 

របសទតៃនសងេឡងេនចុងសតវតសទី១២  

េដយរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧  សរមប់បូជថវ យចំេពះរពះ
ពុទធសសនមហយន។ របសទេនះឋតិ េនែកបររជុង
ពយពយៃនបរយណ៍ខងេកត។ តៃនជេឈម ះៃនរប
សទែដលយកតមេឈម ះតមន ក់ជអនកយមែថរកស រប
សទេឈម ះ ៃន តមករេរៀបរប់ពីអនករសុកេនជំុវញិតំ
បន់របសទេនះ ។ របសទេនះឋតិ េនកនងុ ៃរពសង ត់
ចូលតមរចកផលវលំូ តូចមួយ ខងេកតរបសទតែកវ 
េឆព ះេទទិសខងេជងរបែហល៨០០ែម៉រត។ ចមល ក់របូ

អបសរដ៏រសស់សអ ត និងចមល ក់េនេលែផតរមនភពរស់រេវក  ែដលរចនបថៃនរបសទរតូវបនយកលំនំតម
របសទអងគរធំែដលជសន ៃដរបស់រពះមហវរកសរតី េឆនមៃនសម័យអងគរ រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ដូចគន  ។ េគអចេធវ
ដំេណ រេទកន់ទីេនះេដយរគន់ចំណយេពលេវលរបមណរតឹមែត ២០នទីបុ៉េណណ ះពីរកុងេសៀមរប ។ 
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១៣១៣១៣១៣. . . . របសទតេសមរបសទតេសមរបសទតេសមរបសទតេសម    
 

របសទតេសមរតូវបនកសងេឡងេនកនងុ រជជ
កលរបស់រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ េនចុងសតវតសទី១២ ឋតិ
េនខងេកតរបសទនគព័នធ។ របសទេនះមនទំហំតូច 

និងជរបសទែបបពុទធសសន ែដលរពះអងគរទង់បន
កសងេឡងេដមបីឧទទិសថវ យដល់រពះបិតរបស់ រទង់។ 

របសទេនះមនកំែពងព័ទធជំុវញិ ៣ជន់ មនរបងគែតមួយ 

មនេគបុរៈេនតមទិសនីមួយៗែដលេនកំពូលៃនេគបុរៈ
ជរបូរពះរពហមមុខ។  េនេលេគបុរៈខងេកតៃនរបសទ
តេសមមនេដមេឈមួយេដមធំដុះពីេលែដលបេងកតបន

ជទសសនីយភពែបលកគួរឱយចប់អរមមណ៍ក៏បុ៉ែនតេបសញជ ឹងគិតបនតិចេគនឹងបនេឃញនូវភពេសកេសែដលរប
សទបុរណមួយេនះ ជេករ ត@មត៌កដូនតែបរជរតូវទទួលរងនូវមហទមងន់ដ៏ធងន់អសច រយបំផលិចបំផល ញបនតិចមដង
ឈនេទរកករអនតរយ ។ 

១៤១៤១៤១៤. . . . របសទធមមននទរបសទធមមននទរបសទធមមននទរបសទធមមននទ    
 

របសទធមមននទជរបសទែបបហិណឌូ  ចប់េផដមកសង
េឡងេនចុងសតវតសទី១១    និងរចួរល់េនេដមសតវតសទី១២ កនងរជជុ
កលរពះបទសូរយវរ មន័ទី២ (១១១៣-១១៥០)។     របសទេនះឋតិ
េនខងេកត ទវ រជ័យៃនទីរកុងអងគរធំរបែហល៥០០ែម៉រត ែកបរគន នឹង
របសទ េចសយេទវត។ របសទេនះមនរង ចតុេកណ មន
របងគែបរមុខេទទិសខងេកត មនគូទឹក និងកំែពង ែដលមនេគ

បុរៈពីរេនខងេកត និងខងលិច រពមទំងមនបណណ ល័យមួយេនចំទិស អេគនយ៍ផងែដរ។ 

១៥១៥១៥១៥. . . . របសទនគព័នធរបសទនគព័នធរបសទនគព័នធរបសទនគព័នធ    
របសទេនះយកេឈម ះតមរបូសតវនគែដលេនពត់េពនព័ទធជំុវញិរបសទេនះ។ តមអនកសិកសរបវតតិ

សរសតបនគិតថរបសទនគព័នធតំណងឱយរសះអណវេទព ែដលជរសះទឹកមួយខពស់ជងេគេលែផនដី ឋតិ
េនេលកំពូលភនំ ហិមល័យ ឬេគសគ ល់ថជភនំេហមពនតែដលមនទឹកសរមប់ពយបលជំងឺ។ ទីេនះក៏ជ
មនទីរេពទយមួយផងែដរែដលរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧បនកសងេឡង េហយទឹករសះេនះរតូវបនេគយកមកសរមប់
ពយបលជំងឺ។ មយ៉ងេទៀតេនជំុ វញិរបសទនគព័នធ េនះមនរសះ៤ទទួលទឹកពីរសះធំេនខងេលរសះទំង៤ 
េនះតំណងឱយទេនលទំង៤េនេលែផនដីែដលទទួលទឹកបនតពី រសះអណវេទព។ តមទសសនៈ ខលះេទៀតបន
េលកេឡងថរសះទំង៤ េនះតំណងឱយទឹកដី េភលងខយល់ជធតុៃនជីវតិរបស់ជិវតិនិងរបូរងកយមនុសស។េហតុ
េនះរបសិនមន របជជនណមន ក់មនជំងឺេគរតូវចុះេទងូតទឹកេនកែនលងេនះេដមបីបនសះ េសបយពីជំងឺរបស់
ខលន។ួ  េនតមរសះនីមួយៗ មនរបូសំណកេផសងៗ គន គឺេនពីខងេជងជរបូកបលដំរេីនខងេកតជរបូកបល
មនុសសេនខងតបងូ មនរបូកបលេតេនខងលិចមនរបូកបលេសះ។ របសទនគព័នធ ឋតិ េលកូនេកះមួយ
កណដ លរសះអណវេទព មនរបងគមួយមននគរជមួយគូព័ទធជំុវញ។េនិ ពីមុខនគរជមនសតវេសះ ែដលជ
របូតំណងរបស់ រពះេពធសត់@  េលេកសវរៈេដមបី សេរងគ ះពួកអនកជិះសំេពែដលលិចេទកនងុ សមុរទេដយសរ
សន ៃដរបស់យកខិនី។ ពួកពណិជជកររងេរគះទំងេនះ បននំគន េតងកនទយុ េសះេដមបីេឡងមកដល់េគកវញ។ិ  
េសះេនះគឺេឈម ះបឡហ ដូចគន េទនឹងរបូចមល ក់េសះកបលរបំេនទីលនជល់ដំរ ី ែដលជសន ៃដរបស់
រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ផងែដរ។ របសទនគព័នធមនទវ របេញឆ ត៣ ែដលេនខងេលែផដរៃនរបសទ មនចមល ក់
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ពិពណ៌ន ពីដំេណ រជីវតិរបស់រពះសមម សមពទធុ េគតតម។ ែផដរខងេកតជរបូរពះពុទធរទង់េករពះេកសសងផនសួ  
េនខងេជងជចមល ក់អំពីករេចញដំេណ ររបស់ រពះសទធតតនិងេនខងលិចជរបូរបស់រពះពុទធរទង់ សមធិ
េដយមនសតវនគេនចំករពរ។ 

១៦១៦១៦១៦....    របសទបកសចំីរកងុរបសទបកសចំីរកងុរបសទបកសចំីរកងុរបសទបកសចំីរកងុ    
 

របសទេនះ ជរបសទែបបហិណឌូ ឧទទិសថវ យ ចំ
េពះរពះសិវ េដយមន តមកល់របូរពះអងគ េធវអំពីមសផង 
និងកសងេឡងេដមបីឧទទិសថវ យ ចំេពះរពះបិត រពះនមយ
េសវរ មន័ េដយរពះបទហស៌វរ មន័ (៩១០-៩៤៤) និងបញច ប់រចួ
រល់េនកនងុ រជរពះបទ រេជរនទវរ មន័ទី២ (៩៤៤-៩៦៨)។ 

របសទបកសីចំរកុងឋតិ េនចំពីខងេឆវងៃដៃនផលវូ ពីអងគរវតត 
េទកន់េខល ងទវ រខងតបងូ  ៃនរកុងអងគរធំ ចមង យរបមណ

១៥០ែម៉រត ពីខងេជងភនំបែខង ។ របសទេនះ ជសថ បតយកមមដំបូងបំផុត ែដលសងសង់េឡងជរងពីរ៉មីដ
កមពស់ ២៧ែម៉រត េដយឥដឋថមបយេរកៀម និងថមភក់ែដលេនជប់លអ រហូតមកដល់សពវៃថងេនះ។ មនទវ របេញឆ ត
ចំនួន៣ េនតមទិសទំង៣ ផទយុ ពីរចកទវ រែដលែបរេទទិសខង េកត។េនេលែផតរទវ រទិសខងេកតមនឆល ក់ជ
របូរពះឥនធគង់េលសតវដំរកីបល៣ ជជំនិះផទ ល់របស់រទង់េនសអ តលអ េដយែផតរេនេលទវ របេញឆ តនីមួយៗមន
ករខូចខតេរចន។ េនទវ រចូលផងែដរមនសិលចរកិមួយផទ ំងេរៀបរប់ពីេទវកថែបបរពហមណ៍ និងរបប់ពី
កលបរេិចឆទៃនករសងសង់របសទ។ សិលចរកឹក៏បនបងហ ញផងែដរពីវសលភពិ ទឹកដីែខមរនសម័យេនះ 
ែដល ជកិចចរបឹងែរបងរបស់រពះរជ រពមទំងបងហ ញពីបរមី និងភពៃវឆល តរបស់រទង់។ េលសពីេនះេទេទៀតក៏
មនរលឹំកេឡងវញិបនតិចផងែដរពីរបវតតិៃនករចងែខសេលហិតគន  រវងរសឡយេសមវងស និងសូរយវងសនសម័យ
េចនឡនមកេមល៉ះ។ របសទមនរងសជី៤រជុងមន៤ថន ក់ េដយថន ក់ទំង៣ េនខងេរកមគម នករតុបែតងអវី
េនះេទ។ 
 

១៧១៧១៧១៧....    របសទបនទ យកតីរបសទបនទ យកតីរបសទបនទ យកតីរបសទបនទ យកតី    
 

ឋតិ េនរជុងអេគនយ៍ៃនរបសទតរពហម និងចំពីខងេកត
រជធនីអងគរធំ របសទបនទ យកតី ឬេហថបវត៌ថគត ក៏ជសមិទធិ
ផល មួយេទៀតរបស់រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ េនចុងសតវតសទី១២ 
និងេដមសតវតសទី១។ របសទេនះមនរបូរងរបហក់របែហល
េទនឹងរបសទតរពហម របសទរពះខ័ន និងរបសទ បយ័ន
ែដររគន់ែតមនលកខណតូចជង និងពំុសូវមនភពសមុរគសម ញ 

ដូចរបសទទំងេនះ។ មនេគបុរចំនួន៤ែដលេនកំពូលៃនេគបុរនីមួយៗមនរបូរពះរពហមមុខ៤ ជលកខណ
សមគ ល់ៃនរបសទែដលសងេឡងេដយរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ និងជតំណងឱយរពហមវហរធម៌ិ ទំងបួន។ េចញ
ផុតពីេគបុរទវ រខងេរកយៃនរបសទបនទ យកតី េទសភពដ៏រសស់របណីត និងេនចំេពះមុខ េនះគឺរសះរសង់
ែដលមនទឹកថល េឆវងេរកមមលប់េឈធំៗព័ទធជំុវញេធវឱយិ អនកែដលបនេទដល់របសទបនទ យកតីេហយពំុែដលេភលច
េឈៀងេទកមសនតេនះេឡយ ។  ងកមករបសទបនទ យកតីវញិ តមកររសវរជវេនឆន ំ២០០១េដយរកុមអនក
រសវរជវៃនសកលវទយល័យិ សូហវីយ៉របេទសជបុ៉នបងហ ញថ របសទបនទ យកតីេនះសងសង់េនពីេលរគឹះៃន

Posted By Facebook Page: Sokha Kimly



 41 

របសទចស់ែដលមនអយុកលយូរមកេហយ េពលគឺមុនសតវតសទី១។ េហយកររកេឃញេនះបងហ ញេទៀត
ថតំបន់របសទបនទ យកតីមនជប់ទក់ទងេទនឹងភូមិកុដិ តំងពីរជជកលជ័យវរ មន័ទី២មកេមល៉ះ។ រហូតមកទល់
េពលេនះពំុទន់មនពត៌មនណបងហ ញថរបសទបនទ យកតីេនះរតូវ បនរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ កសងេឡងកនងុ
េគលបំណងអវីេនេឡយេទ។ 

១៨១៨១៨១៨....    របសទបនទ យសំែរ ៉របសទបនទ យសំែរ ៉របសទបនទ យសំែរ ៉របសទបនទ យសំែរ ៉   
របសទបនទ យសំែរ ៉ រតូវបនកសងេឡងេដយរពះមហវរីសថ បនិករបសទ អងគរវតត គឺរពះបទសូរយ

វរ មន័ទី២ េនេដមសតវតសទី១២ សរមប់បូជថវ យដល់រពះវសណិ ុ តមរចនបថអងគរវតត។ េមលពីខងេរក របសទ
េនះពំុមនអវី អសច រយេនះេឡយ បុ៉ែនតេនេពលចូលេទដល់ខងកនងុ  របសទេគនឹងបនេឃញមនែថវែដល
េនតមរជុង ៃនែថវនីមួយៗ មនលនដូចេនរបសទអងគរវតត ដូេចន ះែដរ។ របសទេនះឋតិ េនចមង យ
របមណ ៤០០ែម៉រត ខងេកតបរយណ៍ខងេកត មនរងេសទរកេរ និង មនកំែពងព័ទធជំុវញិសងេឡងពីថម
បយេរកៀម របកបេដយេគបុរចំនួន៤ េនតមទិសនីមួយ។ េនធល កណត លៃនរបសទ មនតួរបងគធំមន
សល ប៤ ែដលមនបណណ ល័យ េនតមរជុងនីមួយ។ មនផលវូ ចូលេទកន់របសទរបែវង២០០ែម៉រតភគ
ខងេកតែដលរកលេដយថមបយ េរកៀម មននគជបងក ន់ៃដ តមគំរូេនរបសទអងគរវតត។ 

 

 
១៩១៩១៩១៩....    របសទបគងរបសទបគងរបសទបគងរបសទបគង    

 
របសទបគងឋតិ េនកណដ លទីរកុងបុរណហរហិរ

ល័យ ែដលជករកសងសរមប់ឧទទិសថវ យ ចំេពះរពះអទិេទព
កនងុ រពហមណ៍សសន គឺរពះសិវ ែដលជទីសកក រៈបូជបំផុត 
របស់រពះមហកសរត និងរបជនុររសតែខមរេនចុងសតវតសទី៩ ឆន ំ
៨៨១ រជជកលរពះបទឥរនទវរ មន័ទី។ របសទេនះជរបេភទរប
សទភនំទីមួយ តំណងឱយភនំរពះសុេមរុ េនសម័យអងគរមនរបូរង
ចបស់លស់ ែដលកសងេឡងពីថមភក់កមពស់៥ជន់ េនេលេខឿន

៣ជន់ សរមប់តមកល់លិងគរពះឥសូរេឈម ះ រសីឥេរនទសវរៈ ែដលជន់ទំង៤តំណងឱយឋនសួគ៌របស់នគ រគុឌ 
រកស និងយកស រឯីជន់ទី៥គឺជទីតំងែដលរពះអទិេទពគង់េន។ របសទមនកំែពង២ជន់ កំែពងខងេរក
មនទំហំ៩០០ែម៉ត×៧០០ែម៉ត មនគូទឹកព័ទធជំុវញិ និងមនផលវូ ចូល៤ទិស កំែពងខងកនងុ មនទំហំតូចរតឹមែត 
១៦០ែម៉ត×១២០ែម៉ត  មនេគបុរៈេធវពីថមភក់ និងថមបយេរកៀម។ ែថវឋតិ េនសងខង រសបនឹងជញជ ំងខងេកត 
េហយមនរបសទ២េទៀតមនទវ រចូល៤ េហយមនសិលចរកឹេនតួប៉មរបសទខងេជង។ េនខងមុខមន
បណណ ល័យ២ េធវពីថមភក់ែបរមុខេទរកផលវូ ចូលរបសទ។ េនខងេលកំពូលខពស់ជងេគមនតួប៉មរបសទមួយ 
ែដលចត់ទុកជរបងគកណដ ល មនជេណដ រេឡងទំង៤ទិស េហយអចេមលេឃញពីរគប់ជន់ទំងអស់។ 

    
២០២០២០២០....    របសទបពួនរបសទបពួនរបសទបពួនរបសទបពួន    
របសទបពួនជសន ៃដ របស់រពះបទឧទយទិតយវរ មន័ទី២ េនពក់កណត លសតវតសទី១១ កំឡងុ ឆន ំ

១០៦០ ជរបសទភនំតំណងឱយភនំរពះសុេមរុមនរគឹះ៣ជន់ ឋតិ េនខងលិចផលវដីូ ឆន ំងែកបររបសទបយ័ន និង
មនកមពស់ខពស់ជងរបសទបយ័ន ។ របសទេនះមន៣ថន ក់ កសងេឡងតមរចនបថបពួន សរមប់
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ឧទទិសថវ យដល់រពះសិវៃនលទធិរពហមណ៍សសន ។ េលកជីតកវ ន់បនកត់រតថកំពូលរបសទបពួនេនះ
េរសបេដយសំរទិធភលឺឆអិនេឆអ សអ តខល ំងណស់ ។ ឋតិ េនភគខងតបងូ ែកបរកំែពងរពះបរមរជវងំ របសទេនះ 
មនផលវូ ចូលជសព នរបែវងជង២០០ែម៉រត េនទិសខងេកតរទេដយសសរថមមូល៣ជួរ ។ របសទបពួនជរជ
ធនីរបស់រពះបទឧទយទិតយវរ មន័ទី២ គឺជផចិតកណត លៃនទីរកុងអងគរទី២ កំែពងព័ទធជំុវញិរបសទមន
បេណត យរបែវង ៤២៥ែម៉រត និងទទឹងរបែវង១២៥ ែម៉រត។ ចមល ក់េនរបសទេនះមនលកខណខុសែបលកពីេគ 
េរពះឆល ក់េនេលដំុថមតូចៗរសេដៀងនឹងឥដឋ ។ េនកំឡងុ សតវតសទី១៥ របសទហិណឌូ ែដលមនកមពស់៥០ែម៉រត
េនះ រតូវបនបតរូ េទជរបសទែបបពុទធសសនវញិ េដយមនករកសងរបូបដិម ផទំុេនភគខងលិចៃនរប
សទ ែដលមនកមពស់៩ែម៉រត និងរបែវង៧០ែម៉រត។ េហយរបែហលេដយសរករកសងរបូបដិមេនះេហយ
េទបបណត លឱយកំពូលខងេលៃនរបសទមនករខូចខត ។ បុ៉ែនត មនករសននិដឋ នេទៀតថករខូចខតៃន
កំពូលរបសទមិនែមនេដយសរេហតុផលេនះេឡយ អចមនករខូចខត តំងពីមុនេពលមនករកសងពុទធ
របូមកេមល៉ះ មយ៉ងេទៀតែផអកតមរបវតតិៃនទីតំងេនះ ដីខងេរកមរបសទជដីចក់ បំេពញេដយខសច់េទប
បណត លឱយមិនអចរទនូវភពធំសេមបមៃនរបសទេនះបន េហយបណត លឱយមនករបក់រសុតខលះៗ ឬេរចន។
េនមុនសតវតសទី២០មួយភគធំៃនរបសទេនះរតូវខូចខតេទេហយ រហូតមកដល់ឆន ំ១៩៦០េទបមនគេរមង
ជួសជុលេឡងវញិនូវរបសទេនះ បុ៉ែនតរតូវអក់ខនេដយសរវតតមនៃនរបបែខមររកហម េហយថមរបសទែដល
មនករដក់ចំណំ សរមប់េទបំេពញចេនល ះេនះរតូវបនបត់បង់ ។ រហូតមកដល់ឆន ំ១៩៩៥ ករជួសជុល
េឡងវញិ រតូវបនដំេណ រករ េរកមករជួយពីពួកបុរណវទិូបរងំ េហយបនតរហូតមកដល់ឆន ំ២០០ ។ េនឆន ំ
២០០៦ របសទ បពួនរតូវបនអនុញញ តឱយមនករចូលទសសនេឡងវញិ េទះបីគេរមងៃនករសងសង់មិន
ទន់រចួរល់ក៏េដយចុះ។ 

២១២១២១២១. . . . របសទបឹងមលរបសទបឹងមលរបសទបឹងមលរបសទបឹងមល    
 

របសទបឹងមលគឺជ   របសទមួយេទៀតែដលជសន ៃដរបស់
រពះបទសូរយវរ មន័ទី២ ែដលកសងេឡងតម រចនបថអងគរវតតសរមប់
ឧទទិសថវ យដល់រពហមញញសសន េនេដមសតវតសទី១២ ឋតិ េនភគខង
េកតរកុមរបសទ េនតំបន់អងគរចមង យរបមណ៤០គីឡែម៉រតូ  និងមន
ចមង យ៧០គីឡែម៉រតូ ពីទី រកុងេសៀមរប។ របសទេនះមន   លកខណៈ
រសេដៀងេទនឹងរបសទអងគរវតត ែដលមនគូទឹកដ៏ធំមួយរបែវង១២០០

ែម៉រត×៩០០ែម៉រត។ របសទេនះមនករ ខូចខតេរចន េដយៃរពេឈរកស់ៗ ដុះេរជៀតែញកថមរបសទ និង
កំែពងរបសទ េធវឱយថមធល ក់រប៉ត់រប៉យពស េពញដី។ បឹងមលជរបសទមួយឋតិ កនងចំេណមរបសទធំៗុ  
េនកនងុ សម័យចរកភពអងគរកសងេឡងពីថមភក់ ហុ៊មព័ទធេដយគូទឹកែបរមុខេទទិសខងេកត និងមនរចកចូល
សំខន់។ មនបណណ ល័យេនខងសដ ំៃដៃនផលវូ ចូលទិសខងេកត េដយមនបងក ន់ៃដេនអមរចកចូលេទកន់
របសទជរបូពស់នគរជកបល។  ចមល ក់េនឯរបសទ បឹងមល ពិពណ៌នពីសសនរពហម ដូចជេរឿងកូរ
សមុរទទឹកេដះជេដម។ 

២២២២២២២២. . . . របសទែរបរបូរបសទែរបរបូរបសទែរបរបូរបសទែរបរបូ    

របសទែរបរបូជសថ បតយកមមរបស់រពះបទរេជរនទវរ មន័េនកនងុ សតវតសទី១០ឆន ំ៩៦១សរមប់ បូជថវ យ

ដល់រពះឥសូរកនុងរពហមញញសសន។ របសទតំបន់អងគរមួយេនះជរបេភទរបសទភនំ កសងេឡង ពីថមបយ

េរកៀម និងឥដឋ ។ របសទែរបរបូឋតិ េនចមង យ របមណ២ គីឡូែម៉ត ទិសឥសន ៃនរសះរសង់ និង ចមង យ របំ
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រយែម៉តខងតបងូ  បរយណ៍ខងេកត។ របសទ ែរបរបូមនពណ៌យ៉ងរសស់សអ តេនេពល ែដលមនពនលឺៃថង

ចំងមក ជពិេសសេពលរពឹកនិង េពលៃថងរេសៀលបនេធវឱយ

ថម របសទេនះេឡងជពណ៌រកហម។ របសទេនះមនរង

៤រជុងេសមគន  ព័ទធ ជំុវញិេដយកំែពង២ជន់ មនផលវូ ចូលេន

ភគខងេកតកសងេឡងពីឥដឋ បុ៉ែនតបចចបបននេនះុ មនករ

កសងផលវូ ថមីកត់ផលវូ ែដលមនរសប់។ េនតមរចកចូលភគ 

ខងេកតផង ែដរមនតួប៉ម៣តេរមៀបគន ពីេជងេទតបងូ ែដល

តួប៉ម មួយកនងចំេណមុ តួប៉មទំងេនះ មនសភពហក់ដូច

ជពំុទន់បនសងសង់រចួ ឬមនកររះុេរ េឡងវញិេនជំនន់

េរកយៗមក ។  មនបណណ ល័យេនអមសងខងរចកចូល

េហយមនជេណដ រេឡងេទកន់តួប៉មកណដ លរបសទែដល

មនេតថមអងគយុ យមសងខង ។ េនែផនកខងេលមនតួប៉ម

ចំនួនរបំ ែដលមន ៤េនរជុងនីមួយៗ និងមួយេទៀត េន

ែផនកកណដ ល ។ មនរបូេទវឈរចំយមេនតមរចកទវ រ

បេញឆ តទំង៣ៃនតួប៉មកណដ លេហយមនឆល ក់ជរបូរពះឥនទរទង់ គង់េនេលជំនិះរបស់រទង់គឺសតវ ដំរកីបល។ 

២៣២៣២៣២៣. . . . របសទរពះខ័នរបសទរពះខ័នរបសទរពះខ័នរបសទរពះខ័ន    
 

 
របសទរពះខ័នកសងេឡងេនកនងសតវតសុ

ទី១២ ឆន ំ១១៩១ េដយរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ េដមបីឧទទិ
សថវ យដល់រពះបិតរបស់ រទង់ េដយមនរបូសំ
ណករពះេពធិសតវេលេកសវរ េឈម ះជ័យ  វេរប៌សូរ
ជតំណង ។ របូសំណករពះេពធិសតវេលេកសវរៈ
កនងុ  រពះពុទធសសនមហយនេនះ រតូវបនរបជពល
រដឋែខមរសម័យ   េនះេគរពបូជយ៉ងខល ំង។ របសទ
រពះខ័នឋតិ េលៃផទដីរបមណជង៥៦ហិចត េហយេប
តមសិលចរកឹ បងហ ញថ រតូវបនកសងេឡងេន

សមរភូមិ ចុងេរកយ ែដលរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ (រទង់មនមរណនមថមហបរមេសគត) ផដលួ រលំំពួកចម 
េដយមនេឈម ះថជ នគរជ័យ (ឯកសរខលះថេឈម ះជ័យរសី)។ របសទេនះឋតិ េន២គីឡែម៉រតូ  ខងឥសន
ៃនទីរកុងអងគរធំ មនកំែពង៤ជន់ ែដលេនកំែពងខងេរកបចចបបននុ េនះ ព័ទធជំុវញិេដយៃរព គឺជកែនលងែដល
រពះសងឃ និងសិសសសន ក់េនរបសទេនះ។ េនកំែពងជន់ទី២ ជកែនលងេគរពសសន។ របសទកណដ លជ
កែនលងរពះពុទធសសន ភគខងេជង និងខងលិច គឺសរមប់ឧទទិសដល់រពហមញញសសនគឺរពះវសណិ ុ និង
រពះឥសូរេនែផនកខងេជង និងេនែផនកខងតបងូ ជកែនលងសរមប់បូជចំេពះបុពវករជីន។ េនពីខងេកតជិត
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របសទេនះមនវលមួយេហថវលរជ ឬរពះរជដក។ វលេនះមនបេណត យ១៥០ែម៉ត និងទទឹង
១២០០ែម៉ត េនចមង យរបែហល៧០០ែម៉ត ខងេជងរបសទ េនតមផលវូ េទរសុកអងគរធំ ែដលមនរបសទ
សង់ពីថមបយេរកៀមមនេឈម ះថរបសទផទរ។ុ  

២៤២៤២៤២៤. . . . របសទរពះេគរបសទរពះេគរបសទរពះេគរបសទរពះេគ    
 

កសងេឡងេនកនងុ ទឹកដីៃនរកុងរលួស ឬហរ ិ
ហរល័យ ខងេជងរបសទបគង របសទរពះេគ 
ជសន ៃដមួយេទៀតរបស់រពះបទឥរនទវរ មន័ទី១ េនឆន ំ
៨៧៩ មុនរបសទបគង ២ឆន ំ េដមបីថវ យដល់រពះ
សិវៈ និង រលឹំកគុណដល់បុពវបុរសរបស់រទង់។ រប
សទេនះសងសង់ពីឥដឋ ែបរមុខេទទិសខងេកត 
ឋតិ េនភគអេគនយ៍ ១៥គីឡែម៉រតូ  ពីតំបន់របសទ
អងគរ។ របសទេនះមនកំែពង៣ជន់ ែដលមន

េគបុរៈ កំែពងខងេរកមនទំហំ៥០០ែម៉រត×៤០០ែម៉រត និងមនេគបុរៈ េនខងលិច និងខងេកត។ េនែផនក
កណដ លខងេកតមនរបូេគនិនទ៣ ែបរេទរករបសទ ែតសល់ែតបំែណកខលះៗបុ៉េណណ ះ។ មនតួប៉មរបសទ
ទំងអស់៦ សង់េលេខឿនែតមួយ ែចកជពីរជួរ េដយជួរមុខមនរបសទចំនួន៣ និងជួរេរកយមនរបសទ
ចំនួន៣ ដូចគន ។ របសទទំង៦ េនះគឺរពះបទឥរនទវរ មន័រទង់សងេឡង េដមបីឧទទិសថវ យដល់រពះឥសូរផង និង
ដល់បុពវកររីបស់រទង់ផងដូចជ របងគមួយេឈម ះរសីប ឬថិវេរទទសវរៈី  សរមប់ថវ យដល់រពះបិតរបស់រទង់។ 
របងគរសីប ឬេរទទេទវ ី សរមប់ថវ យដល់រពះមតរបស់រទង់។ របងគរសីបរេមសវរៈ សរមប់ថវ យដល់រពះបិតុល
របស់រទង់ គឺរពះបទជ័យវរ មន័ទី២ កសរតដំបូងៃនសម័យអងគរ។ របងគរសីធរណិរនទេទវ ី សរមប់ថវ យដល់រពះ
មេហសីរបស់ជ័យវរ មន័ទី២។ របងគរសីរេុរទសវរៈ សរមប់ថវ យដល់ជីតខងរពះមត។ េហយរបងគចុងេរកយ
មិនសគ ល់េឈម ះ សរមប់ថវ យដល់ជីដូនខង រពះមត។ សូមបញជ ក់ថ េយងរគន់ែតសគ ល់េឈម ះរបងគដូច
បនេរៀបរប់បុ៉េណណ ះ  បុ៉ែនតចំេពះេឈម ះទំងេនះរតូវនឹងរបងគណមួយឱយពិតរបកដេនះ ពំុទន់មនឯកសរ
ណមួយកត់រតេនេឡយេទ។ េហយេឈម ះេនះ ដករសង់េចញពីេសៀវេភរបវតតិសរសតែខមររបស់េលករតឹង។ 
េហយមយ៉ងេទៀតេគនិនទ គឺជជំនិះរបស់រទង់រពះឥសូរ ែដលែតងែតេទណមកណជមួយរទង់ជប់រហូត ដូច
េនះរបសទេនះក៏ជតងវ យចំេពះរពះសូរ ផងែដរ ដូចែដលមនរបូសំណកេគនិនទ ទំង៣ ែបរមុខេទរប
សទជសកខីភពរសប់។  
     បចចបបននុ េនះេនខងមុខរបសទមនឆល ក់ជរបូតូចៗ តំណងឱយរបសទមួយចំនួនេនកនងុ េខតតេសៀម
របដូចជរបសទបគង របសទអងគរវតត របសទភនំបែខង របសទបនទ យរសីជេដម។ េនជំុវញិរបសទ
មនមលប់េឈធំៗែដលមេនរមយៃរកែលងដល់អនកេទសចរទំងអស់។ 

២៥២៥២៥២៥.... របសទរពះបលិៃឡរបសទរពះបលិៃឡរបសទរពះបលិៃឡរបសទរពះបលិៃឡ 
របសទរពះបលិៃឡ មនទីតំងឋតិ េនខងេជងរបសទភិមនអកស ចមង យរបមណ៤០០ែម៉ត 

និងេនខងេរកយរបសទេទពរបណម។របសទេនះ កសងេឡងសតវតសទី ១២ ជសន ៃដរបស់រពះបិតរពះ
បទជ័យវរ មន័ទី៧  គឺរពះបទធរណិរនទវរ មន័ ក៏បុ៉ែនតឯកសខលះថរបសទេនះ កសងេឡងេនសតវតស ទី១៣ ឬ។ 

រពះបលិៃឡជរបសទែបបរពះពុទធសសន      េដយមនទវ រេបកចំនួន៤   និង  ចមល ក់េនេលែផតរទវ រខង
េកត ជរបូរពះពុទធចូលនិពវ នខងតបងូ ជរបូរពះពុទធ តំងសមធិ និងែផតរេលទវ រខងេជងជរបូរពះពុទធឈររចត់
ៃដេលសតវដំរមួីយកបល ។ របងគៃនរបសទឋតិ េនេលរគឹះ៣ជន់ ែដលមនជេណត រេឡងរគប់ទិស។  បលិៃឡ
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ជេឈម ះៃរពែដលរពះពុទធរទង់គង់េនេហយករគង់េនកនងៃរពុ េនះ មនសតវដំរមួីយកបលេឈម ះបលិៃឡជ
អនកបេរមរទង់ដូចកនងុ របូចមល ក់េនេលែផតរៃនទវ រខងេជងជភសតតងុ រសប់។ 
 

២៦២៦២៦២៦. . . . របសទរពះពិធូររបសទរពះពិធូររបសទរពះពិធូររបសទរពះពិធូរ    
រពះពិធូរជេឈម ះៃនរកុមរបសទចំនួន៥ែដលមនេឈម ះ េផសងគន េនកនងុ បរេិវណរកុង អងគរធំ។ រកុម

របសទទំង៥េនះេនភគខងលិចទីលនជល់ ដំរ។ី របសទទំងេនះសងសង់េឡងេនកនងុ សតវតសទី១២កនងុ
រជរពះសូរយវរ មន័ទី២ េដមបិឧទទិសថវ យដល់រពហមញញសសន ក៏បុ៉ែនតកនងចំេណមុ របសទទំងេនះ េនមនរប
សទមួយជរបសទសរមប់ពុទធសសនែដលមនេឈម ះថរបសទ តតួរ េរពះមនចមល ក់រពះពុទធរបូែដល
មនអយុេនសតវតសទី១៣-។ ពកយថពិធូរជេឈម ះរបស់អនករបជញមន ក់ជរពះេពធិសតវ ែដលមនតំណលកនងុ
ជតករបស់ែខមរេយង។ ដូចេនះេគអច សននិដឋ នបនថរបសទេនះគឺរតូវបនឱយេឈម ះតមពុទធសសនេប
េទះបី មនរបសទខលះជរបសទែបបរពហមណ៍កតី។ 
 

២៧២៧២៧២៧. . . . របសទភិមនអកសរបសទភិមនអកសរបសទភិមនអកសរបសទភិមនអកស    
 

របសទភិមនអកសឋតិ កនងុ រចនបថឃល ំងជរបសទ 
ភនំកសងេឡងេដយរពះបទរេជរនទវរ មន័េន ចុងសតវតសទី១០
សរមប់ឧទទិសថវ យចំេពះ រពះអទិេទព  កនងុ សសនរពហមណ៍។ 

របសទេនះសង់េឡងជរងពីរ៉មីដ ឋតិ េនកណដ លរពះបរមរជ
វងំ សរមប់របរពវពិធីេផសងៗ ែដលជនសមញញមិនអចេទដល់
េនះេឡយ គឺមនែតរពះមហកសរត និងរពះរជវងសនុវងស 
បុ៉េណណ ះ។ របសទភិមនអកស មន៣ជន់ មនរបងគមួយ ែដល

តមសិលចរកឹបងហ ញថរបសទេនះមនេឈម ះេដមថហិម
សងក  គិរ ី មនន័យថមស។ េឈម ះេនះរសបជមួយនឹងឯកសររបស់េលកជីវតកវ ន់ ែដលបនមកទសសន
រកុងអងគរ េហយេរៀបរប់ថរបសទេនះជរបសទមស េរសបេដយមសេនកំពូលរបសទ។ លកខណៈ
ពិេសសែបលករបស់របសទេនះ បនេធវឱយអនកសិកស និងេទសចរនន ចប់អរមមណ៍ខល ំងជងរបសទដ៏ៃទមួយ
ចំនួនេទៀតេនតំបន់អងគរ េបេទះបីជរបសទេនះមនរងតូចបនតិចក៏េដយ។  មនជេណដ រ៤ទិសេឡងេទេល
របសទ ែដលេនតមជេណដ រមនេតអមសងខង និងេនរជុងៃនរបសទមនរបូដំរ។ី េនខងេជងៃន
របសទភិមនអកស មនរសះទឹក២ ែដលរសះតូចជរសះទឹករសី និងរសះទឹកធំជរសះទឹករបុស។ 

២៨២៨២៨២៨. . . . របសទភនំបែខងរបសទភនំបែខងរបសទភនំបែខងរបសទភនំបែខង    
 

របសទភនំបែខងជរបេភទរបសទបុរណ
ែខមរ ែបបហិណឌ កសងូ េឡងេនចុងសតវតសទី៩ កនងុ រជជ
កលរពះបទយេសវរ មន័(៨៨៩-៩១០) សរមប់ឧទទិស
ថវ យដល់រពះសិវ។ របសទេនះឋតិ េនេលកំពូលភនំប
ែខងេនពីខងេឆវងៃដ ផលវូ េទកន់រកុងអងគរធំ ែដលរពះ
បទយេសវរ មន័រទង់បនកសងេនទីេនះសរមប់តមក

ល់សិវលិងគយេសធេរសវរៈ   េដយសនមតថជភនំរពះសុ
េមរលំុេនរបស់អទិេទព។ ភនំបែខងឬភនំកណដ លជរជ
ធនីអងគរទី១(យេសធបុរៈ)  បចចបបននុ ជទីមេនរមយៃរក
ែលងសរមប់េទសចរននទំងបរេទស និងជន 

ជតិែខមរកនងុ  ករគយគន់េទសភពដ៏របណីតៃនសូរយិេរៀបអសតងគត   និងរបសទអងគរវតត ែដលឋតិ េនកណដ ល
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ៃរពចមង យរបមណ១.៥គីឡែម៉រត។ូ  របសទេនះរតូវបនអនករបវតតិសរសតចត់ទុកថជមូលដឋ នកនុងករកសង
របសទេផសងៗ េទៀតេនកនងុ តំបន់អងគរ េរកយេពលែដលរពះបទយេសវរ មន័រទង់បនចូលមកតំងរជធនីេន
ទីេនះ បនទ ប់ពីរជធនីហរហិរល័យ ឬេហថរលួស។ សិលចរកឹសតកុ កក់ធំចុះកលបរេិចឆទ១០៥២ ៃនរគិសត
សករជបនសរេសរថេនេពលែដលរពះបទរសីយេសវធ៌នេឡងរគងរជសមបតតិ េហយបនបដរូ េឈម ះេទជ
រពះបទយេសវរ មន័វញិេនះ រពះរគូវមសិវៈេនែតជរពះរជរគូរបស់រពះអងគដែដល។ េហយរពហមណ៍េនះ
េហយែដលបនេរៀបចំទុកដក់លិងគរបស់រពះសិវេនេលកំពូលភនំយេសធរគិរ ី គឺសំេដដល់ភនំបែខងេនះេហយ។
របសទភនំបែខងមនរងជពីរ៉មីដ ែបរមុខេទទិសខងេកត មនទំហំ៧៦ែម៉រតកេរ ៉មនកមពស់៤៥ែម៉រត មន
កំពូល១០៩  និងមន៧ជន់ គឺជន់េរកម ថន ក់ទំង៥ និងជន់ខងេល ែដលតំណងឱយឋនសួគ៌ទំង៧ជន់
របស់រពះឥនទេនកនងុ េទវកថរបស់រពហមញញសសន។ កំពូលទំង១០៨មនលកខណៈតំេរៀបេសមៗគន  គឺមន
១២េនតមថន ក់ទំង៥ និង៤៤របងគេនជន់ខងេរកម រឯីេនកំពូលខងេលមនរបងគ៤តំេរៀបតមទិសនីមួយ 
េហយរបងគែដលធំជងេគមួយេនចំកណដ លកំពូលខងេល។ របងគទំងអស់មនសភពរទុឌេរទម ដួលរលំ
អស់មួយចំនួនធំេហយ ជពិេសសរបងគកណដ លែដលធំជងេគ បនបក់េនសល់ែតមួយកំណត់បុ៉េណណ ះ។ 
របងគទំង១២េនតមថន ក់ទំង៥តំណងឱយសតវទំង១២ៃនវដតឆន ំ េហយរបងគទំង១០៨ ជនិមមិតរបូៃន
ចេនល ះេពលច័នទគតិទំង៤ ែដលរយៈេពលនីមួយៗមន២៧ៃថង។ េហយេនតមទិសនីមួយៗេគអចេមលេឃញ
របសទភនំបែខងេនះមនកំពូលែត៣៣បុ៉េណណ ះ ែដលតំណងឱយេទពត ទំង៣៣អងគេនកនងុ លទធិរពហមណ៍។ ភនំ
េនះេនកនងុ សិលចរកឹេឈម ះថជភនំកណដ លទំនងេដយ សរែតភនំេនះឋតិ េនចំកណដ លទីរកុងយេសធបុរៈ 
និងឋតិ េនចំកណដ ល េបេធៀបេទនឹងរបសទភនំពីរេទៀតគឺភនំេរកម និងភនំបូកែដលជសន រពះហសថរបស់រទង់យ
េសវរ មន័ដូចគន ។ ជេណដ រេឡងេទេលៃនរបសទមនលកខណៈេចទខល ំងរបមណ ៧០អងសេស ែដលេនតម
ថន ក់នីមួយៗមនសតវេតឈរយមផលវ។ូ  របសទមនកំែពងេធវពីថមបយេរកៀមព័ទធជំុវញិែដលមនេគបុរៈ េរក
ពីេនះេនមនកូនរបសទេនពីខងេជងតមកល់លិងគពីរ និងមនបណណ ល័យពីរផងែដរ។  
          សូមបញជ ក់ថកលេដមេឡយេនរបងគកណដ លែដលខពស់ជងេគមនេខល ងទវ រទំង៤ទិសមនតមកល់
សិវលិងគ េហយមនសិលចរកឹេនេលេមទវ រខងេជង។ រឯីេនតមតួប៉មរបងគទំង៤ខងេលវញិក៏មនតមកល់
សិវលិងគដូចគន ផងែដរ បុ៉ែនតរបងគទំងេនះមនទវ រែត២េនះេទ។ 

២៩២៩២៩២៩. . . . របសទភនបំកូរបសទភនបំកូរបសទភនបំកូរបសទភនបំកូ    

របសទភនំបូកឋតិ េនកនងុ េខតតេសៀមរបអងគរភគឥសនៃនបរយណ៍ខងេកត ឋតិ េលកំពូលភនំមួយ។ 
របសទេនះ កសងេឡងពីថមភក់មនតួប៉ម៣ េនសត
វតសទី១០ កនងុ រជជកលរពះបទយេសវរ មន័ទី១(៨៨៩-
៩១០)។ របសទេនះកសងេឡងកនងុ រចនបថែតមួយ 
ជមួយនឹងរបសទភនំេរកម និងជសន ៃដរបស់រទង់ដូច
គន  ដូចេនះរបសទេនះក៏ជតងវ យថវ យចំេពះរពះ
អទិេទពទំង៣កនងុ រពហមញញសសនផងែដរ។ តមករ

រសវរជវរបស់អនករបវតតិសរសតមួយចំនួនពំុទន់រក
មូលេហតុេឃញថ េហតុអវីបនជេគេហរបសទេនះ
ថជរបសទភនំបូកេទវញិេនះេទ។ េហយេបតម

ករសកសួរចំេពះអនករសុកទក់ទងេទនឹងករេហេឈម ះរបសទេនះ ក៏ពំុមនអនករសុកណមន ក់អះអងថ
បនដឹង ឬេចះចំនូវរបវតតិេរឿងនិទនរបស់របសទេនះែដរ។ ករសគ ល់េឈម ះរបសទេនះរគន់ែតមនករអះ
អងថយកេឈម ះតមភនំេនះបុ៉េណណ ះ បុ៉ែនតចំេពះមូលេហតុែដលេគេហដូចេចន ះគឺពំុមននរណដឹងេឡយ។ 
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៣០៣០៣០៣០. . . . របសទេមបណុយខងេកតរបសទេមបណុយខងេកតរបសទេមបណុយខងេកតរបសទេមបណុយខងេកត     
 

របសទេមបុណយខងេកត  ឋតិ េនេលេកះកណត លបរយណ៍ខងេកត ែដលលេដមេឡយ រពះរជ
ែខមរ ែតងេទេធវពិធីបុណយសសនេនទីេនះ េដយជិះទូកែតបចចបបននេនះុ បរយណ៍បនេគកខះអស់ពំុមនទឹក
េទៀតេឡយ។ បរយណ៍ខងេកតមន ទំហំ២គីឡូែម៉រត ពីខងេជងេទតបងូ  និង ៧គីឡែម៉រតូ  ពីលិចេទេកត។ 
របសទេនះ សងសង់ពីឥដឋ មនរបងគចំនួន៥ ែដលរបងគកណត ល មនទំហំធំជងរបងគ៤ េផសងេទៀត និង េន
របងគកណត លេនះែដរមនតមកល់សិវលិងគ រេជរនទសវរ។ េនពីមុខរចកចូលតួប៉មរបងគកណត ល មនរបូេតថមមួយ
គូរ អងគយចំុ យម។ របសទេនះឋតិ េនចមង យរបមណ៥០០ែម៉រត ពីរបសទែរបរបូ កសងេឡងេនសតវតស
ទី១០ ឆន ំ៩៥២ េដយរពះបទរេជរនទវរ មន័ សរមប់ឧទទិសថវ យចំេពះរពះសិវ ដូចមនតមកល់សិវលិងគេនរបងក
កណត លរសប់។ របសទេនះក៏សរមប់ឧទទិសថវ យចំេពះ មតបិតរបស់រទង់ផងែដរ។ េសទរដូចគន េបះបិទេទ
នឹងរបសទែរបរបូ របសទេមបុណយ ខងេកតមនរបងគចំនួនរបំដូចគន  មនកំែពង២ជន់ និងសងសង់េល
េខឿន៣ថន ក់ ែដលរបងគកណត លសងសង់េនេល េខឿនផងែដរ។ េនរជុងជន់ទីមួយ និងទី២ៃនរបសទ មន
របូសតវដំរថីមយ៉ងធំកមពស់ជង២ែម៉រត។ រឯីចមល ក់េនរបសទេនះក៏មនេរៀបរប់ដំេណ រេរឿងរបស់អទិេទពផង
ែដរ ដូចជមនឆល ក់ជរបូរពះឥនធគង់េនេលសតវដំរកីបល៣ និងរបូរពះសិវ។ 

    
៣១៣១៣១៣១. . . . របសទេមបុណយខងលិចរបសទេមបុណយខងលិចរបសទេមបុណយខងលិចរបសទេមបុណយខងលិច    
របសទេមបុណយខងលិចកសងេឡងេនកនងុ សតវតសទី១១ កនងុ រជជកលរពះបទ សូរយវរ មន័ទី១ ឬរពះ

បទឧទយទិតយវរ មន័ទី។ របសទេនះឋតិ កនងុ រចនបថបពួន ែដលរបសទបពួនេនះជសន រពះហសថរបស់រពះ
បទឧទយទិតយវរ មន័ទី២ េនកនងុ រកុងអងគរទី។ ដូចេនះរបសទេមបុណយខងលិចេនះ ទំនងជសន រពះហសថរបស់
រពះបទឧទយទិតយវរ មន័ទី២េរចនជង។ របសទេមបុណយខងលិច ឋតិ េនចមង យ១១គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត
េសៀមរប េនេលេកះចំកណដ លបឹងមួយដ៏ធំ ែដលមនរបែវងរហូតដល់៨គីឡូែម៉ត និងទទឹង២,១គីឡូែម៉ត 
េនះគឺបរយណ៍ខងលិច ឬបរយណ៍ទឹកថល ។ របសទេនះកសងេឡងពីថមភក់ និងថមបយេរកៀម ឧទទិស
ថវ យចំេពះរពះវសណិ ុកនងុ សសនរពហមណ៍ មនកំែពងព័ទធជំុវញិែដលមនេគបុរៈ។ របសទេនះមនសភព
រទុឌេរទម េដយរបងគៃនរបសទរតូវបនដួលរលំ េនសល់ែតរបងគេនទិសខងេកតចំនួន៣បុ៉េណណ ះែដលេន
លអ។  

េនឆន ំ១៩៣៦រពះវសណិ ុផទំុសងពីលងហិនដ៏ធំមួយរតូវបនរកេឃញេនកនងុ របសទេមបុណយខងលិច ែដល
េនសល់ែតមួយកំណត់ខលនួ ខងេលបុ៉េណណ ះឯមួយកំណត់េទៀតរតូវបនបត់បង់។ រជទូតចិនេឈម ះ Zhou 
Daguanែដលបនមកទសសនរកុងអងគរេនចុងសតវតសទី១៣បនកត់រតថ េនឯរបសទេមបុណយខងលិច 
មនរបូសំណករពះពុទធបដិមដ៏ធំមួយែដលរតូវបនលិចទឹករតឹមផចិត។ ែដលរតូវបនអនកសិកសេរកយមកវយ
តៃមលថរជទូតចិន បនយល់រចឡំេទេលរបូសំណករពះវសណិ ុ ថជរបូរពះពុទធេទវញិ េហយបនកត់រតខុស
ទីតំងពិតរបកដ។ េនឆន ំ១៩៥០េគបនយករបូបដិមរពះវសណិ ុេនះមកដក់តំងតមកល់េនសរមនទីរជតិរហូត
ដល់សពវៃថង។ 

៣២៣២៣២៣២. . . . របសទលៃលរបសទលៃលរបសទលៃលរបសទលៃល    
របសទលៃលរបសទលៃលរបសទលៃលរបសទលៃល រតូវកសងេឡងេនចុងសតវតសទី៩ ឆន ំ៨៩៣ កនងុ រជរពះបទយេសវរ មន័ទី១ សរមប់

ឧទទិសថវ យចំេពះរពះឥសូរ េទវចមបងកនងុ រពហមណ៍សសន និងរពះរជវងសនុវងសរបស់រទង់។ របសទេនះ 

កសងេឡងេនកនងុ តំបន់ែដលជរជធនីរបស់រពះបទជ័យវរ មន័ទី ២ គឺហរហិរល័យ ឬេហខលីថរលួស។ តម
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ឯកសរបងហ ញថេឈម ះរបសទ លៃលេនះ ទំនងជេឈម ះែដលេទបេកតមនបចចបបននេនះុ បុ៉េណណ ះ ឯេឈម ះ
េដមគឺ ហរ ិហរ ិហរ ិហរហិហហហររររល័យល័យល័យល័យ ែដលមនន័យថរជធនីរបស់រពះហរហិរេពលគឺរពះវសណិ ុ និងរពះឥសូរ។ របសទេនះឋតិ
េនេលដីទួល ឬេហថេកះចំកណដ លបរយណ៍ឥរនទតដក(ជីកេដយរពះបទឥរនទវរ មន័ទី១ រពះបិត យេស
វរ មន័ទី១) ែដលបចចបបននេនះុ រងីសងតួ អស់េហយ។ របសទេនះតំណងឱយភនំរពះសុេមរុ ជលំេនដឋ នរបស់រពះ
អទិេទព េហយទឹករសះេនះជទឹកសមុរទែដលព័ទធជំុវញិភនំ។ របសទ លៃលេនះមនកំែពងែដលមនផលវូ ចូល
ទំង៤ទិស និងមនតួប៉ម៤េធវពីឥដឋ េរៀបជពីរជួរ មុខ និងេរកយ េនតមតួប៉ម នីមួយៗមនតមកល់សិវលិងគ 
ែដលមនទរមអចហូរទឹកបន។ 

៣៣៣៣៣៣៣៣. . . . ភនេំរកមភនេំរកមភនេំរកមភនេំរកម    
 

ឋតិ េនែកបរនឹងបឹងទេនលសប កូនសមុរទទឹក
សប កណត លរបេទសែខមរ របសទភនំេរកម  ឋតិ េន
េលកំពូលភនំតូចមួយចមង យរបមណ១២គឡូែម៉រតពីរកុង

េសៀមរប កមពស់១៣៧ែម៉រត។ របសទេនះមនកំពូល
ចំនួន៣ែដលតំណងឱយអទិេទពទំង៣របស់រពហមស

សនគឺរពះរពហម រពះវសណិ ុ និងរពះឥសូរ។ របសទភនំ
េរកមកសងេឡងេនចុងសតវតសទី៩ និងេដមសតវតស 
ទី១០េដយរពះបទយេសវរ មន័ទី១    ឧទទិសថវ យដល់

អទិេទពទំង៣ដូចបនេរៀបរប់។  កំពូលទំង៣របស់របសទេនះសងេឡងពីថមភក់ ឋតិ េនជជួរេលេខឿន
ែតមួយពីេជងេទតបងូ  មនកំែពងថមបយេរកៀមព័ទធជំុវញិ និងេគបុរៈេនទិសខងេកត។ េរកពីតួប៉មរបងគទំង៣ 
េនមនអគរែវងចំនួន៣េទៀត ែដល២េនពីខងតបងូ  និងមួយេទៀតេនពីខងេជង។ អគរទំងេនះទំនងជ
កែនលងសរមក លំែហ ែដលេនសល់ែតរគឹះបុ៉េណណ ះ។ រឯីកំពូលៃនរបងគទំង៣បនដួលរលំអស់េហយ។  មន
សំណង់បួនរងកេរេផសងេទៀតេនពីមុខរបងគកណដ លែបមុខេទទិសខងលិចែដលេគសននិដឋ នថជឈ
បនដឋ ន។ 

៣៤៣៤៣៤៣៤. . . . សព នថមសព នថមសព នថមសព នថម    
សព នថមេនរកុងអងគររតូវបនេគសគ ល់ថជសព នបុរណមួយែដលកសងេឡងពីថមភក់មនសសររទធំៗ 

ឋតិ េនខងលិចរបសទតែកវ។ សព នេនះជសព នថមកសងេឡងកនងុ អតីតកលដ៏រុងេរឿង របស់ចរកភពែខមរ 
ែដលេនេសសសល់រហូតដល់បចចបបននុ េនះ កនងចំេណមុ សព នែដលបនសល់ទុកែតពីរ បីកែនលងបុ៉េណណ ះ។ សព ន
េនះកសងេឡងឆលងកត់សទឹងេសៀមរប ែដលេនចេនល ះរបសទអងគរធំ និងបរយណ៍ខងេកត េហយទំនងជ
រតូវបនកសងេឡងវញិេនកំឡងុ សតវតសទី។ េរកពីសព នថមេនះែដលេនមនរបូរងសអ ត សព នថមបុរណដៃទ
រតូវបនខូចខតបត់បង់េសទរគម នសល់ ដូចជសព ន មិៃម ជេដម។ 

៣៥៣៥៣៥៣៥. . . . រសះរសង់រសះរសង់រសះរសង់រសះរសង់    
 

រសះរសង់ ឋតិ េនខងេកតបរយណ៍ខងេកត និងេនជប់ពី
ខងេកតរបសទកំពង់កដី ។ រសះេនះ ឬេហថបរយណ៍េនះឯកសរ
ខលះថកសងេឡងេនពក់កណដ លសតវតសទី១០  និងបនសងសង់
េឡងវញិេនសតវតសទី១២    ឬ ១។ ឯកសរខលះេទៀតបនបញជ ក់យ៉ង
ចបស់ថកសងេឡងេនកនងុ សតវតសទី ១២ រជយរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧     

ែដលមនបេណត យជង ៧០០ែម៉រត   និងទទឹងរបមណជង៣០០ែម៉រត 
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ព័ទធជំុវញិេដយេទសភពពណ៌ៃបតងៃនរកុខជតិតូចធំននែដលបនផដល់ជមលប់រតឈឹងរតៃឈេនតមរចំងប
រយណ៍ ។ រចំងៃនរសះេនះព័ទធជំុវញិេដយថមបយេរកៀម និងថមភក់ែដលេនខងលិចៃនរសះរសង់មនសង់រន
ហលដ៏រសង់សអ ត ។   រនហលមនរងជកកបទ ែដលមនបងក ន់ៃដនគេនទំង៤ទិសេនេលកបលនគ
េនផលវូ ចូលមនសតវរគុឌជិះពីេល   េហយមនរបូេតមួយគូឈរយមផលវូ ផងែដរ ។ 

 
៣៦៣៦៣៦៣៦. . . . អងគរធំអងគរធំអងគរធំអងគរធ ំ   
អងគរធំ ឬអងគរទី៣ គឺជទីរកុងចុងេរកយបងអស់ ៃនរជណចរកភពអងគរដ៏រងុេរឿងែដលជករេរៀបចំ

េឡងវញិេនសតវតសទី១២ េដយរពះមហវរៈកសរតី រពះបទ
ជ័យវរ មន័ទី៧ បនទ ប់ ពីករឈល នពនដុតកេមទចរបស់ពួក
ចម។ ទីរកុងេនះលតសនធឹងេលៃផទដីជង៩គីឡូែម៉រតកេរ ៉
ព័ទធជំុវញិេដយកំែពងថមបយេរកៀមកមពស់៨ែម៉តរបែវង ៣គី
ឡូែម៉តេនតមរជុង នីមួយ។ េគបុរៈរបូរពះរពហមមុខបួន
កមពស់២៣ែម៉ត ចំនួន៥ ែដលទី១ េនខងេកតជទវ រេខម ច 

ខងេជងជទវ រដីឆន ំង ខងលិចទវ រតេក ខងតបងូ ទវ រទេនល
អំុ បូករមួទំងទវ រជ័យេនខងមុខរពះបរមរជវងំផងែដរ 

ែថមទំងមនគូទឹករបែវង១០០ែម៉តព័ទធជំុវញិកំែពងខង
េរក។  ទីរកុងអងគរថមីេនះ មនទំងសំណង់ចស់កនងសម័យុ

អងគរទី២ និងអងគរទីមួយផង រមួទំងសំណង់ថមី ជសន ៃដរបស់រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ផងែដរ។   េនចំកណដ លទី
រកុងអងគរធំរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧បនកសងនូវរបសទ ែបបពុទធសសនមហយនមួយគឺរបសទបយ័ន េន
ទិសអេគនយ៍ៃនរបសទបពួនផចិតៃនរកុងអងគរទី២របស់រពះឧទយទិតយវរ មន័ទី២ និងេនពីខងតបងូ រពះបរមរជ
វងំ។ េនតមរជុងនីមួយៗៃនរកុងអងគរធំមនសងសង់របសទតូចៗ េហថរបសទរជុង េដយរពះបទជ័យ
វរ មន័ទី៧ សរមប់ឧទទិសថវ យចំេពះរពះេពធិសតវេលេកសវរៈ។ េនអមសងខងេកល ងទវ រចូលេទកន់រកុងអងគរធំ
មនរបូចមល ក់េទពត មខ ង និងអសុរមីខ ងទញសតវពស់នគែដលជតំណងឱយឈុតមួយកនងុ េរឿងកូរសមុរទទឹក
េដះែដលសភវៈទំងពីរដេណដ មគន យកជ័យេរៀងៗខលនួ េដមបីទទួលបនទឹកអរមឹតេធវឱយមនអនុភពអសច រយ និង
មនជីវតិអមតៈ។ សតវនគេនះគឺមនកបល៩េឈម ះ     វសុគី ែដលពួកយកខចំនួន៥៤កន់ខងកបល និងកនទយុ
េនខងពួកេទពត ៥៤ដូចគន ។ 
    

៣៧៣៧៣៧៣៧. . . . លនរពះគមលង់លនរពះគមលង់លនរពះគមលង់លនរពះគមលង់    
ទីលនរពះគមលង់ឋតិ េនរជុងភគខងលិចៃនរពះបរមរជវងំ កនងុ រកុងអងគរធំ។ ទីលនេនះកសងេឡង

តមរចនបថបយ័ន េដយជ័យវរ មន័ទី។ លនេនះមនកមពស់៦ែម៉ត មនរគឹះរបែវង២៥ែម៉ត ែដលេនតម
ជញជ ំងទំងេនះមនឆល ក់ជរបូេទពត ជ។ េឈម ះៃនទីលនេនះយកតមរបូសំណកេសដចគមលង់ែដលគង់េន េល
លនេនះ។ របូចមល ក់អងគយុ លុតជងគង់។ របូបដិមន ែដលេនសពវៃថងេលទីលនេនះជរបូបដិមចមលងមួយែដល
េគសនមតថជរបូរពះគមលង់រឯីរបូរពះគមលង់ ពិតរបកដរតូវេគយកេទតមកល់េនសរមនទីរជតិឯរកុងភនំេពញ។   របូ
រពះគមលង់ េនះផងែដររតូវបនអនកសិកសខលះចត់ទុកថជរបូយមរជ ែដលជអនកកន់ចបប់េនឋននរក តមរយៈ
សិលចរកិេនេលរបូេនសតវតសទី១៤ ឬ។ េហយមូលេហតុែដលទីេនះមនេឈម ះថលនរពះគមលង់យ៉ងដូេចនះ 
គឺេដយសររបូបដិមែដលតមកល់េនទីេនះមនសភពេហរពណ៌ េសលកសលកេទបេគសនមតថជរពះគមលង់តៗគន
រហូតដល់សពវៃថងេនះ។ 
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៣៨៣៨៣៨៣៨. . . . លនជល់ដំរ ីលនជល់ដំរ ីលនជល់ដំរ ីលនជល់ដំរ ី   
  ទីលនជល់ដំរឋីតិ េនខងមុខៃនេគបុរៈខងេកតៃនកំែពងរពះបរមរជវង។ំ  លនេនះមនរបែវង៣៥០
ែម៉រត    ជទីតំងែដលរពះរជែខមរគឺរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ េរបរបស់សរមប់ទតេមលកងទ័ពែខមរេនេពលរត
លប់ពីសរងគ មវញិ និងេនមុនេពលេចញេធវសរងគ ម។ លនេនះបនយកេឈម ះដូចរបូចមល ក់ែដលបនឆល ក់ជប់
នឹងលនេនះេនពីខងេកត ជរបូសតវដំរ ី និងហមរជេរចន។ របូេនះពណ៌នអំពីសតវដំរែីដលរពះរជែខមរេរប
របស់េដមបីរបមញ់ និងេហយដំរេីនះេទៀតេសតបនេរបរបស់របេមយរបស់ខលនួ របយុទធជមួយសតវសហវ 
មនខល ជេដម។  េនទីលនេនះមនសតវេតឈរចំយមសងខងេនជេណដ រេឡងេទខងេលនិងមនសតវន
គជបងក ន់ៃដ។េនពីខងេជងផុតៃនរនហល ខងេរកយជញជ ំងខងេរកមនរបូចមល ក់សតវេសះកបល៥មន
លកខណៈលអរស់ រេវក។  េសះេនះជេសះរបស់រពះរជតមករសននិដឋ នេដយេយងេទតម ឆ័រតរតួែដលេនពី
ខងេលេសះេនះ។ ែតេនមនអនកខលះសននិដឋ នថជតំណង ឱយរពះេពធិសតវេលេកសវរ ែដលបនែរបរកឡ
ជសតវេសះបឡហ។ 
 

៣៩៣៩៣៩៣៩. . . . យេសធបុរៈ រជធនដបូងៃនរកុយេសធបុរៈ រជធនដបូងៃនរកុយេសធបុរៈ រជធនដបូងៃនរកុយេសធបុរៈ រជធនដបូងៃនរកុីី ីី ំំ ំំ ងអងគរងអងគរងអងគរងអងគរ    
បនទ ប់ពីរេំដះរបេទសែខមរេចញពីអំណចរបស់ពួកជវ ឈល នពនរចួេហយ រពះបទជ័យវរ មន័ទី២រទង់បន

រទង់បនរបរពវពិធីេទវរជេនេល កំពូលភនំគូេលន ឬមេហរនទបព៌ត និងបនតំងរជធនីេនេលេនះ។ បុ៉ែនត
េដយសរសថ នភពទីតំងមនករលំបកេរចនកនងករុ េធវដំេណ រ េចញចូលរជធនី និងលំបកកនងករុ រប
រស័យទក់ទងជមួយរបជររសតែខមរផងេនះ រពះបទជ័យវរ មន័ទី២ក៏រទង់បនផល ស់រជធនីពីតំបន់េនះមករតង់ 
ហរហិរល័យ ឬរលួសមតងេទៀតេដយនំយកលិងគេទវរជមកជមួយផង (រពះបទជ័យវរ មន័ទី២រទង់ធល ប់បនតំង
រជធនីេនរលួសមតងរចួេទេហយ មុននឹងេទេធវពិធីេទវរជេនមេហរនទមព៌តកនងុ ឆន ំ៨០២)។ េរកយមកេនកនងុ
រជរពះបទយេសវរ មន័ទី១(៨៩៩-៩១៧)រទង់បនេរ រជធនី ជបនតេទៀត េហយតំងេនតំបន់អងគរសពវៃថងែដល
ជរជធនីទី១ ឬេហថរជធនីយេសធបុរៈ។ េហយមូលេហតុែដលរពះអងគេរ រជធនីពីរលួសមកយេសធបុរៈ
េនះគឺមន អនកសិកសបងហ ញេហតុផលថេដយសរេនរលួសមនរបសទេរចនេទេហយ ដូចេនះេដមបីបងហ ញ
ពីឬទធិអំណចរបស់រទង់ែដលជអទិេទពគឺរតូវ ែសវងរកទីតំងថមីេដមបីសងសង់របសទជបនតេទៀត។ េហយករ
េរ េទកែនលងថមីេនះរពះអងគក៏បននំយកសិវលិងគែដលមន ករេគរពតំងពីសម័យជ័យវរ មន័ទី២េនះេទជមួយ
ផង។ េដយតមកល់េនេលកំពូលភនំរពះសុេមរុ(លំេនរបស់អទីេទពកនងុ  សសនរពហមណ៍) ែដលេគសគ ល់ថជ
ភនំកណត ល ឬភនំបែខងេនះឯង។ លុះដល់េរកយមកេទៀត កនងុ រជរពះបទជ័យវរ មន័ទី៤េនសតវតសទិ១០ 
ឆន ំ៩២១រទង់បនេធវករផល ស់បតរូ រជធនីបនតេទៀតេទតំបន់េកះែក រ តYកនងុ េខតតរពះវហរិ សពវៃថង។ រពះអងគផល ស់រជ
ធនីេទេនតំបន់ថមីែដលមនចមង យរបមណ ជង៧០គីឡែម៉រតូ ពីតំបន់អងគរ េដយសររពះអងគចង់បងហ ញពីម
ហិទធិរទិធរបស់រទង់ឱយ របជររសតមនករខលបខល ច េរពះរពះអងគជេសតចែរជករជយពីកមយួ របស់រទង់ គឺបុរតរបស់
រពះបទយេសវរ មន័ទី។ េហយករេរ េទកែនលងថមីេនះរទង់បនខិតខំកសងនូវ សមិទធិផលធំៗជេរចនដូចជរប
សទេកះែករ ត ឬY របសទធំែដលមនកមពស់៣៥ែម៉រត មនេខឿន៧ជន់សរមប់តមកល់សិវលិងគេឈម ះរតីភូវេនសវរ
ជេដម។ ែតេរកយពីករចូលទីវងគតរបស់រទង់ កនងុ រជរពះបទរេជរនទវរ មន័ករតំងេនរជធនីេកះែករ ត ឬY េឆកគ
គ៌យរ ក៏រតូវបនផល ស់ចូលមកកនងុ រជធនីយេសធបុរៈវញ។ បនទ ប់ពីិ មនករកសងអងគរវតតអចឆរយិវតថុដ៏អសច រយ
របស់ែខមរ កនងុ រជរពះបទសូរយវរ មន័ទី២រចួមក េនពក់កណត លសតវតសទី១១ បុរតចបងរបស់រទង់(សូរយវរ មន័ទី២) 
រពះនមឧទយទិតយវរ មន័ទី២បនរកិំលរជធនីបនតិចេដយេដយក ចំណុចកណត លរតង់របសទបពួន េនខង
េជងភនំបែខង។ ទីរកុងថមីេនះរតូវបនអនកសិកសេហេឈម ះថជរកុងអងគរទី២ មនរបសទបពួនជចំណុ
ចកណត ល។ រឯីរកុងអងគរទី៣វញិកេកតេឡងកនងុ រជរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ េនចុងសតវតសទី១២េរកយកររេំដះ
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រជធនីអងគរពីពួកចំមប៉។ រជធនីថមីេនះរតូវបនសងេឡងេដយមនកំែពងថមបយេរកៀមព័ទធជំុវញ មនិ របែវង
៣គីឡែម៉រតូ តមរជុងនីមួយៗ និងមនរបសទបយ័នេនចំកណត ល។ 
          រជធនីយេសធបុរៈេនះជរជធនីអងគរែដលមនករតំងេនរយៈេពលែវងកនងុ របវតតិសរសតែខមរ គឺរហូត
ដល់េទជង៦សតវតសឯេណះ ពីចុងសតវតសទី៩ របែហលឆន ំ៨៩៣ កនងុ រជរពះបទយេសធវរ មន័ រហូតដល់សត
វតសទី១៥ឆន ំ១៤៣១ កនងុ រជរពះបទរពះបរមពញយ៉ត។ េហយមូលេហតុែដលនំឱយរពះមហកសរតែខមរេបះ
បង់េចលទីរកុងដ៏អសច រយេនះេទកន់កែនលងថមីេនះ គឺេដយសរែតេនសតវតសទី១៥េនះពួកេចរេសៀមអបប
លកខណ៍បនេកតេឡង េហយបន បនតចូលលុកលុយរបេទសែខមរជបនតបនទ ប់។ 

េសៀមរបមនទីតំងេនភគពយពយរបេទស កមពជ។ុ  េខតតេនះជរចកចូលេទដល់តំបន់របសទអងគរ
វតដដ៏លបីលបញរបស់ ពិភពេលក បូកបញច លូ ទំងរបសទអងគរវតតដ៏លបីលបញ។ េខតតេនះក៏មនទីរកុង ែដល
មនសណឋ គររបណីតៗ អគរបនសល់ទុកពីសម័យអណនិគមយ៉ងរសស់សអ ត ហងរសតមផលវូ  តមបញ
សូរត ផសរ និងអវីៗេផសងេទៀតជេរចន។ 

ទីរកុងេសៀមរបក៏ជទីរកុងរបស់េខតត េនះែដលជេគលេដេទសចរណ៍ "រតូវែតទសសន" សរមប់េភញៀវ
ទំងអស់ែដលមករបេទសកមពជ។ុ  េនទីេនះេហយែដលមនរបសទអងគរវតតដ៏លបីលបញសតវតសរទី៍១២ និងជ
សំណង់សសនធំបំផុតរបស់ពិភពេលក។ មនទីតំងេនភគខងេជងបឹងទេនលសប អចឆរយិៈទីរបំបីរបស់
ពិភពេលកដ៏គួរេអយចប់អរមមណ៍េនះអចនឹងេទ ដល់បនេដយយនដេហះ រថយនត និងកណូត។ 

តំបន់របសទបុរណអងគរ ែដលមនទីតំងេនកនងុ ៃរពរកស់ សពវៃថងជេបតិកភណឌ ពិភពេលករបស់
អងគករ UNESCO។ េនទីេនះមនេរចនជងមួយពន់របសទ រប់ពីរបេភទមិនចបស់ជេរចនៃនថមែដលេន
រគប់ទីកែនលងរហូតដល់ វលែរស ែដលជរបភពផគត់ផគង់ដល់របសទអងគរវតតលអបំផុត។ 

ជែផនកៃនេករ ត@តំែណលៃនរបសទ អងគរដ៏ធំ េសៀមរបមនអវីជេរចនេទៀតផដល់ជូនអនកេទសចរ ដូចជ
េទសភពភូមិបែណដ តទឹកេនេលបឹងទេនលសបរហូតដល់តំបន់េបតិកភណឌ ៃន ភនំគូេលន េហយថមីៗេនះក៏បនរក
េឃញរបសទេកះេករផងែដរ។ 

េនកនងុ ទីរកុងមនហងែដលលក់វតថុ របស់ជនជតិ វចិរតសលិ  ហងកេហវ អហរដឋ ននិងេភជនីយ
ដឋ នែដលបេរមអហររគប់របេភទ។ ហងរសតមផលវូ  និងផសរររតីេសៀមរបដ៏លបីលបញសពវៃថងជទិសេដ
េទសចរណ៍លបីលបញ សរមប់ពួកេគ។ បែនថមេលេនះ តមបញសូរត វលែរសជនបទ ភូមិេនសទ និងតំបន់
សមបរូ បកសីេនជិតបឹងទេនលសបេធវេអយេសៀមរបជេខតតមួយ ៃនកែនលងគួរេអយចប់ចិតតេផសងេទៀតរបស់
ពិភពេលក។ 

 
ជញជ ំងរបសទអងគរវតត ករជិះដំរេីឡងភនំបែខង េខល ងទវ ររបសទបនទ យរសី 
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េខល ងទវ រចូលអងគរធំ 

  

១១១១. . . . ទីតំងទីតំងទីតំងទីតំង    

េខតតេសៀមរប មនទីតំងចមង យ៣១៤គីឡែម៉រតូ ភគពយពយទីរកុងភនំេពញ តមបេណដ យផលវជតិូ េលខ
៦។ េគអចេទេខតតេនះបនេពញមួយឆន ំតមផលវជតិូ េលខ៦ពីទីរកុង ភនំេពញ ចំណុចរតួតពិនិតយរពំែដនេប៉យ
ែប៉តពីេខតតបនទ យមនជ័យ េខតតកំពង់ចម និងកំពង់ធំ និងតមផលវជតិូ េលខ៥ និង៦ពីេខតតកំពង់ឆន ំង េពធិសត់ 

និងបត់ដំបង។ 

២២២២. . . . មេធយបយេធវដំេណ រេទកន់េខតតេសៀមរបមេធយបយេធវដំេណ រេទកន់េខតតេសៀមរបមេធយបយេធវដំេណ រេទកន់េខតតេសៀមរបមេធយបយេធវដំេណ រេទកន់េខតតេសៀមរប    

េសៀមរប អចេទដល់បនេដយជិះយនដេហះរតង់ែតមដងពីទីរកុងសំខន់ៗមួយ ចំនួនេនកនងុ តំបន់
ដូចជ ទីរកុងបងកក ដណង ហណូយ ហូជីមិញ ប៉កេស េវៀងចនទ កុឡឡំពួ សិងហបូរ ីហុងកុង គុនមីង ៃតបិុ 

។ល។ ពីរជធនីភនំេពញ Angkor Air េធវករេហះេហររតង់បីបួនដងកនងុ មួយៃថងេទ និងមកពីេខតតេសៀមរប។ 

មនកណូតេលឿនេធវដំេណ រតមបេណដ យទេនលសបពីទីរកុងភនំេពញ និងបត់ដំបងផងែដរ។ 

 
របសទតរពហម សទឹងលិងគមួយពន់  របសទបយ័ន 

 
ផលវេទរបសទអងគរវតតូ  

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគពយពយ 
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១០១០១០១០    េខតតសទ
ងែរតងេខតតសទ
ងែរតងេខតតសទ
ងែរតងេខតតសទ
ងែរតង    

 
�េខតតសទឹងែរតងៈ  មនរមណីយដខ ន ៤ ៤ ៤ ៤ កែនលង គឺ  
 1- រមណីយដឋ នអូរពងមន់ៈ មនចមង យ ៩ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។  

2- រមណីយដឋ នថឡបរវិត់ៈ មនចមង យ ៤ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។  
3- រមណីយដឋ នេកះខសច់ៈ មនចមង យ ៥ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។  
4-  រមណីយដឋ នវតតហំងខូបៈ ជមណឌ លវបបធម៌របវតតិសរសត ។ 

ឋតេនភគឥសនៃនរបេទសកមពជិ ុ  ជប់រពំរបទល់ែដនកមពជឡវេខតតសទឹងែរតងទទួលរបបទឹកទេនលេមគងគុ  

បនតពីរបេទសឡវេដយមនែបកេចញជៃដជេរចនដូចជ ទេនលេសកុង ទេនលេសសន ទេនលែរសពកជេដម។ 

េដយ សរ សកដ នុពលភពែផនកេទសចរមិនសូវអំេណយផល េខតតសទឹងែរតងែដលមនចមង យផលវរបមណូ  

៤៥៥គីឡែម៉រតូ  ពីរជធនីភនំេពញតមផលវជតិូ េលខ៧ ពំុសូវមនករចប់អរមមណ៍ពីអនកេទសចរបុ៉នម នេនះេទ។ 

េទសចរេទកំសនត េនទីេនះ គឺរគន់ែតចង់ទទួលអរមមណ៍ែបលកជមួយទិដឋភពរសស់សអ តៃនទេនលេមគងគ និង

ទេនលេសកុងបុ៉េណណ ះ េលសពីេនះ ពួកេគចង់សកលបងនូវឱជរសដ៏ឆង ញ់ពិសៃនរតីទេនល គឺរតីប៉សីុអីុ និង

រតីប៉វ។៉  េហតុេនះេហយេទបេខតតេនះ បនខិត ខំេរបរបស់ធនធនែដលខលនួ មនេដមបីែកៃចនជតំបន់កំសនត

េផសងៗទក់ទញដល់េទសចរ។ បុ៉ែនតរបសិនេប េគេធវដំេណ រ តមដងផលវូ េទកន់ទីរមួេខតតសទឹងែរតង េនះេគនឹង

របទះែភនកនូវធមមជតិដ៏រតកលៃនៃរពេឈែដលអម តមសងខងផលវូ  ជជរមករបស់សតវៃរពរគប់របេភទ។ 

េគសេងកតេឃញមនតំបន់ខលះរបជពលរដឋេនកនងេខតតែតងនំគន េទេលងកំសនតញឹកញប់ដូចជ៖ុ  

1111----    តំបន់អូរពងមន់តំបន់អូរពងមន់តំបន់អូរពងមន់តំបន់អូរពងមន់ 

េនកនងភូមិអូរពងមន់ុ  ឃំុអូរពងមន់ រសុកសទឹងែរតង ចមង យ៩គីឡែម៉រតពីទីរមួេខតត។ូ  ជតំបន់ែកៃចនបឹងធមម

ជតិែដលមនរបភពទឹកពីកនុងដីចមង យរបមណ៥០គីឡែម៉រតូ ពីតំបន់េនះ ែដលអំេណយផល ដល់ េទសចរ

កនងុ ករ សរមកលំែហ ងូតទឹក រពមទំងសទចរតីផងែដរ។ូ   

2222----    េកះខសច់េកះខសច់េកះខសច់េកះខសច់  

ជតំបន់េនតមដងទេនលេសកុង របមណ៥គីឡែម៉រតពីទីរមួេខតត។ូ  ទីេនះេទសចរអចេទកំសនត បនែតេន

រដូវរបំងបុ៉េណណ ះេរពះរដូវវសសតំបន់េនះរតូវទឹកទេនលេឡងលិចបត់។តំបន់េនះមនេឆនរខសច់សកបសុ  របែវង 

របមណជង ២គីឡែម៉រត។េរកពីូ តំបន់ទំងពីរេនះេគេនេឃញមនតំបន់ខលះេទៀតដូចជ វតតហំងខូប ែដល 

មនអយុជង៣០០ឆន ំមកេហយ េទសចរចូលចិតតេទកំសនតេនេពលមនកមមវធិីបុណយទនមដង។ មួយេទៀតគឺតំ
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បន់ របសទរពះេគ ឋតេនរសុកថឡបរវិត់ិ  ែដលរតូវជិះទូកឆលងកត់ទេនលេសកុង និងទេនលេមគងគចមង យរប

មណ ៤គីឡែម៉រតូ េដមបីេទដល់ ទីេនះ។ 

សទឹងែរតងជេខតតដ៏រសស់សអ តមួយ មនទីតំងេលខពង់របតមបេណត យទេនលេមគងគែដលរបសពវជមួយ 

ទេនលេសកុង។ េខតតេនះមនចមង យរបែហល ៤៥៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញ និង៤០គីឡែម៉រតូ ពីរពំែដនឡវ។ ទី
រកុងដ៏សអ តេនះជប់នឹងបនលុង (រតនគិរ)ី េហយមនអវីេរចនជងករឈប់សរមកពីករេធវដំេណ រ។ សព នេស
កុង ជករទក់ទញ និងបេរមជករដឹងជញជ នូ យ៉ងងយរសួលេទរពំែដនឡវ។ 

េខតតសទឹងែរតងមនករទក់ទញេទសចរ គួរេអយកត់សមគ ល់មួយចំនួន។ ទឹកេរជះសុភមិរតមិនែដល
បញឈប់េភញៀវពីករចូលទសសន និងមនទេនលេមគងគដ៏មនឥទធិពលែដលជជរមកៃនេផសតទឹកសបដ៏ករម។ 

ថឡបរវ៉ិត់មនចមង យរតឹមែត ៤គីឡែម៉រតូ បុ៉េណណ ះពីទីរមួេខតត។ ទីេនះអចេទមកបនេដយឆលងទេនល
េសកុង។ ថឡបរវិត់៉ ជកែនលងរបវតតិសរសតែដលមនរបសទរពះេគ ជរបសទថមសតវតសរទី៍៧កនងុ រជជកល
រពះបនជ័យវរ ័ មនទី១។ របសទរពះេគមនប៉មថមចំនួន៦ែដលេរៀបចំជពីរជួរែដលមនប៉មបី កនងុ មួយជួរែដល
មនែផដរេធវពីថមភក់។ េនះជរបសទដំបូងបំផុត កនងុ ចំេណមរបសទជេរចនែដលបនកសងេឡងអំឡងុ
សម័យអងគរ។ 

េនកនងុ បរេិវណេនះមនរបសទបុរណ តូចៗជេរចនេទៀតដូចជរបសទរបំបួនែលវង របសទរសី 

និងរបសទអងគរេខម ។ វតតហងសខូប (Hang Kho Ba) ជរបសទែដលមនអយុកល៣០ឆន ំេនកនងុ ភូមិ ហងស
ខូប មនចមង យរតឹមែត៦គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតតនិងចំណយេពលបនតិច បុ៉េណណ ះេដមបីេទទសសន។ 

េខតតសទឹងែរតងក៏មនភពលបីលបញខងអំពិលែផអម និងរតីប៉សីុអីុ មនរសជតិឆង ញ់បំផុតែដលអនក
េទសចរជេរចនចូលចិតត។ 

 
របូសំណកេផសតទីរមួេខតតសទឹងែរតង  រមណីដឋ នទឹកធល ក់លបក់េខន ( ឬ សុភមិរត) 

 
សព នេសកុង   េផសតទឹកសបទេនលេមគងគ 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគឦសន 

 

 

 

Posted By Facebook Page: Sokha Kimly



 55 

១១១១១១១១    េខតតកពំងធ់ំេខតតកពំងធ់ំេខតតកពំងធ់ំេខតតកពំងធ់ ំ   

 
�េខតតកំពង់ធំៈ  មនរមណីយដឋ ន ៤៤៤៤ កែនលងគឺ  

1- រមណីយដឋ នគុហ៍មគរៈ មនចមង យ ៩៦ គ.ម ពីភនំេពញ សថិតេន ភូមិរតដក់ ឃំុពរងរសុក 
រសុកបរយណ៍ ។ 
2- រមណីយដឋ នរកុមរបសទសមបរៃរពគុហ៍ៈ មនចមង យ ូ ៣៧ គ.ម ពីទីរមួេខតត  ជរបេភទរម
ណីយដឋ នវបបធម៌ សថិតេនភូមិសមបរ រសុករបសទ សមបរ ។ូ ូ  
3- រមណីយដឋ នភនំសនទកៈ មនចមង យ ុ ១៧ គ.ម ពីទីរួមេខតត ជរបេភទ រមណីយដឋ នវបបធម៌ 
និង ធមមជតិ សថិតេនភុមិេកះ ឃំុេកះ រសុកសនទក េខតត កំពង់ធំ ។ុ  
4-  រមណីយដឋ នៃរពរបស់ៈ មនចមង យ ១៦ គ.ម ពីទីរួមេខតត សថិតេនភូមិ ៃរពរពល ឃំុៃរព
រពល រសុកកំពង់សវ យ េខតតកំពង់ធំ  ។ 

កំពង់ធំជែផនកកណដ លៃនរបេទសកមពជុ  មនៃផទដីរបមណ១៣.៨១៤គីឡែម៉រតូ កេរ ជប់បឹងទេនលសប

និង េខតតេសៀមរប េនែផនកខងេកត ភគខងតបងូ  ជប់េខតតកំពង់ចម និងេខតតកំពង់ឆន ំង រឯីែផនកខងេកតជប់

ជមួយ េខតតសទឹងែរតង និងេខតតរកេចះ រពមទំងមនរពំរបទល់ជប់េខតតរពះវហរិ េនភគខងេជង។ េខតតេនះ

មនសទឹងមួយ ែដលមនរបែវងែវងជងេគបំផុតេនកនងុ របេទសកមពជុ  គឺសទឹងែសនែដលហូរមកពីេខតតរពះវហរិ  

ចូលេទកនងុ បឹង ទេនលសប កត់តមទីរួមេខតតកំពង់ធំ ែដលជេហតុនំឱយទីរមួរសុកៃនេខតតេនះយកេឈម ះតម

សទឹងេនះ។ េខតតេនះមន ចមង យ១៦៨គីឡែម៉រតូ ពីរជធនីភនំេពញតមផលវូ ជតិេលខ៦អ មនរបជជនរស់េន

យ៉ងកុះករ ែដលរបកបរបររកសីុ េធវែរសចមក រ េនសទ និងអរស័យអនុផលៃរពេឈជេដម។  

            1-ភនភំនភំនភំនំសនទកសនទកសនទកសនទកុុុុ   

            ជរមណីយដឋ នែបបធមមជតិ របវតតិសរសត រមួជមួយករែកលមអខលះឋតិ េនកនងុ រសុកសនទកុ  ចមង យ

១៧គីឡូ ែម៉រតពីទីរមួេខតត។ ភនំេនះមនកមពស់១១៨០ែម៉រត ែដលអចឱយេទសចរគយគន់នូវេទសភពដ៏របណីត

ៃនវលែរស ចមក រដំណំរបស់របជពលរដឋពីេលកំពូលភនំរតង់ចំណុចចន់ែរ ៉ ែដលមនផទ ំងថមដរបេសមពីធមមជតិ 

លយឡំជមួយ កលិនផក រដួំលនេពលរពឹករពលឹម ឬេពលលង ចជប់ចិតតៃរកែលង។ េនេលកំពូលភនំមនសល ក

សន មរបវតតិសរសតមួយចំនួន ដូចជសន មរពះបទជន់ទុក រពះអងគនិពវ ន េដះរកមំុជេដម រពមទំងមនរពះ

វហរិ ចិនេនេលេនះផងែដរ។ េរៀងរល់លង ចមនសតវសវ ជេរចនបនមកជួបជំុគន េនរតង់ជេណដ រេឡងចុះកំ

ពូលភនំ ែដលេគអចេមលេឃញសកមមភពេផសងៗ របស់ពួកវជទសសនីយភពបែនថមករចប់អរមមណ៍ដល់េភញៀវ

ទំងឡយ មិនែតបុ៉េណណ ះេនអមសងខងជេណដ រេឡង មនេដមេឈធំៗែដលេគអចសគ ល់េឈម ះ និងរបេភទ

របស់វបនតមរយៈអកសរចំណំេនតមេដមេឈនីមួយៗ ែដលេគបនសរេសរេឡង។ េរកពីទសសនីយភព
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ែបលកៗទំងេនះ េនមនសតវកំរបុករប់សិបកបលេលតចុះេឡង របែឡងគន ពីេដមេឈមួយេទេដមេឈមួយ

េទៀត ហក់ដូចជពំុមនខល ចរអចំេពះអនកែដលេធវដំេណ រឆលងកត់ទីេនះ បនតិចេសះ។  

           2 -របសទរបសទរបសទរបសទសមបរសមបរសមបរសមបរូូ ូូ ៃរពគុហ៍ៃរពគុហ៍ៃរពគុហ៍ៃរពគុហ៍  

            រជធនីបុរណឥសនបុេររបស់ែខមរសម័យេចនឡ ែដលកសងេឡងេដយរពះបទឥសនវរ មន័ទី១កនងុ

សតវតសទី៧ ធល ប់ែតមនេឈម ះលបីលបញនសម័យេនះ រហូតមកដល់បចចបបននុ េនះេនសល់ែតករកត់រតរបវតតិ

សរសតបុ៉េណណ ះ រឯីករពិតរកុមរបសទបុរណេនះរតូវបនរងករបំផលិចបំផល ញេដយសរងគ ម និងធមមជតិឥត

េមតត ដល់ករខិត ខំ ទឹកចិតត របស់បុពវបុរសែខមរេយង         ែដលបននិមមិតសមបតតិទំងេនះេឡងជេករ ត@ដល់កូនែខមរ

េសះេឡយ។ ឋតិ េនកណដ លៃរពេដយខវះករយកចិតតទុកដក់ ជិត១ទសវតស ពីឆន ំ១៩៧១ ដល់១៩៨០ តំបន់

របសទេនះរតូវបនរបួរតិ េដយរកុខជតិតូចធំ ែដលបនពយយមចក់ឬសបេរញច ៀត ែញក ថមជញជ ំងរបសទឱយ

បក់ែបកធលះធល យ។ុ  ែតេទះយ៉ងណក៏េដយបចចបបននេនះុ តំបន់របសទទំងមូលរតូវបនយកចិតតទុកដក់សរ

ជថមីករពរ និងបនតជួសជុលេឡងវញិ េដយសងឃឹមនឹងមនេភញៀវេទសចរណ៍ចូលមកទសសន ែសវងយល់កន់ែត

េរចនេឡង។ តំបន់របសទេនះរតូវបនេគ រកេឃញថមនរបសទសរបុចំនួន១៤០របសទ ែដលែបងែចកជ

៤រកុម៖ 

           ១. រកុមរបសទខងេជង េឈម ះរកុមរបសទសមបរូ  

           ២. រកុមរបសទកណដ ល េហថរបសទេត 

           ៣. រកុមរបសទខងតបងូ  េហថរបសទយយព័នធ 

           ៤. រកុមរបសទេរកលរមស ឋតិ េនចមង យ២គីឡែម៉រតូ ពីរបសទសមបរ។ូ   

            3-េនេនេនេនេខតតកំពង់ធំេខតតកំពង់ធំេខតតកំពង់ធំេខតតកំពង់ធំមនមនមនមនបឹងបឹងបឹងបឹងមួយមួយមួយមួយដ៏ដ៏ដ៏ដ៏ធំធំធំធំ    

 ែដលមនទឹកថល េឈវងខួបរបំងវសស។ គឺបឹងៃរពរបស់ ឋតិ កនងភូមិុ  ៃរព រពល ឃំុៃរពរពល រសុកកំពង់

សវ យ ចមង យ១៦គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតតកំពង់ធំ តមផលវូ ជតិេលខ៦អ។ បឹងសតកុ កេនះ មន ៃផទរបមណជង

២.០០០.០០០ែម៉រតកេរ ជជរងុករតីដំរ។ី េគអចេទកមសនតជលកខណៈរគួសរ េដយបរភិគ អហរេនទីេនះ 

ឬេរៀបចំអហរផទ ល់ខលនួ ក៏បនេនះែដរ។ មនខចះុ សរមប់ជួលអងគយេលងុ តមមត់ទឹក ែដលអច ឱយេភញៀវជិះទូក 

ងូតទឹក សទចរតីូ  និងរសូបខយល់អកសបរសុិទធបនេនរគប់រដូវ។  

            4-វតតវតតវតតវតតរបសទអែណដ តរបសទអែណដ តរបសទអែណដ តរបសទអែណដ ត    
ែដលេគែតងដំណលថ េទះបីមនទឹកជំនន់ធំបុ៉ណណ ក៏េដយ ក៏ទីតំងវតតរបសទ អែណដ តេនះមិន 

ែដលលិចេនះែដរ។ ទីេនះជទីជួបជំុគន កនងករុ របរពធពីធីបុណយរបៃពណីេផសងៗ របស់បងបអនូ  របជពលរដឋែខមរ
ទំងជិតឆង យ។ 
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េខតតេនះមនទីតំងេនចំណុចកណដ ល របេទសកមពជុ  េហយកំពង់ធំជេខតតមួយកនងុ ចំេណមេខតតរបំ
ែដលព័ទធជំុវញិ ទេនលសបនិងសមបរូ េទេដយទីតំងរបវតតិសរសតដូចជរបសទែដល បនសល់ទុកមុនសម័យ 
អងគរ។ 

របសទសំបូរៃរពគុហ៍ដ៏លបីលបញ ជរជធនីសម័យបុរណមួយែដលមនរបសទថមដុតរបមណជ
ពីររយេនកនងុ  េខតតេនះ។ ទីរកុងេនះបនកសងេឡងអំឡងុ រជជកលរពះបទឦសនវរ មន័ េនេពលែដលរទង់ផសះ
ផសរបនេដយេជគជ័យរវងេចនឡេគក និងបូរណភពទឹកដីែខមរដីទឹកៃនេចនឡទឹក។ សំបូរៃរពគុហ៍ជរជ
ធនីែខមរជេរចនសតវតសរ។៍ 

ជករចប់អរមមណ៍បំផុតសរមប់ករេទ ទសសនរបសទសំបូរៃរពគុហ៍ដំបូងមុនេពលបងហសួ េទតំបន់
អងគរ ែដលកររចននិងរចនប័ទមរបស់វជមូលដឋ ននិងគំនិតដំបូងដល់ អរយិធម៌សម័យអងគរ។ 

 
របូសំណកដំរជីន់ខល  របសទេនសំបូរៃរពគុហ៍ 

 
របសទេនសំបូរៃរពគុហ៍ ផទះសន ក់េនរសុកបរយណ៍ 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគកណដ ល 

 

Posted By Facebook Page: Sokha Kimly



 58 

 

១២១២១២១២    េខតតកំពងស់ព�េខតតកំពងស់ព�េខតតកំពងស់ព�េខតតកំពងស់ព�    

 
�េខតតកំពង់សពឺៈ  មនរមណិយដឋ ន ៤៤៤៤ គឺ  
 1- រមណីយដឋ នអំែពភនំៈ មនចមង យ ៤៨ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 2- រមណីយដឋ នឧទយនជតិសុររមឹតកុសមៈ មនចមង យ ១១៧ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 3- រមណីយដឋ នភនំៃរពែខមរៈ មនចមង យ ៧០ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 4-  រមណីយដឋ នតំបន់េតទឹកពុះ មនចមង យ ១២៦ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 

េខតតកំពង់សពឺមនចមង យរបមណ ៤៨គីឡែម៉រតូ ពីរជធនីភនំេពញ តមផលវូ ជតិេលខ៤។ េខតតេនះសមបរូ

េទ េដយេដមេតន ត ែដលជរបភពផលិតសករេតន តេរចនជងេគកនងរបេទស។ុ  េខតតេនះមនរពំរបទល់ជប់េខតត

កំពត េខតត តែកវ េខតតកណដ ល េខតតេកះកុង េខតតកំពង់ឆន ំង និងេខតតេពធសត់@  ែដលរមួមនរសុកចំនូន៨ រតូវ

ជ ៨៧ឃំុ និង១៣៥១ភូមិ េលៃផទដីជង ៧០១៧គីឡែម៉រតូ កេរ។  

            តំបន់កមសនតសំខន់ៗកនងុ េខតតេនះមនដូចជ៖ 

           1 -ឧទយនឧទយនឧទយនឧទយនជតិជតិជតិជតិគិរ ីគិរ ីគិរ ីគិររីមយរមយរមយរមយ  

            សថិតកនងុ ភូមិភនំដំរ ី ឃំុគីររីមយ រសុកភនំរសួច មនចំងយ១១៧គីទបូែមរតពីទីរកុងភនំេពញ។ ឧទយនជតិរពះ

កុសមៈ ឬឧទយនជតិ គីររីមយ គឺជរមណីយដឋ នធមមជតិ សថិតេលភនំែដលមនរយៈកំពស់៧០០ែមរត និងមន

លកខណៈ ពិេសសេផសងេទៀតែដលអច ទក់ទញេភញៀវេទសចរឱយមកទសសនេនទីេនះ ដូចជៃរពរសល់ដ៏រសស់

រតកល ែដលរតូវបននំចូលពីរបេទសជបុ៉ន ជមួយនិងផក អ័រគីេដ។ ខយល់អកសដ៏បរសុិទធ លយជមួយនឹង

សំេណ ម រពមទំងមនទឹកធល ក់ផងេនះ េធវឱយឧទយនជតិគីររីមយកន់ែតមនភពមេនរមយេទបងែថមេទៀត។ 

   តំបន់េនះរតូវបនេរៀបចំេឡងេដយរពះមហកសរតនេរតតមសីហនុកនងុ បំណង ជទីតំងសរមប់សរមក

លំែហ េនរដូវេកដ េរពះទីេនះមនេទសភពរសស់បំរពង លយឡំជមួយសតវរគប់របេភទ និងរកុខជតិៃរពដ៏គួរ

ឱយទក់ទញ។ ឧទយនេនះមនេឈម ះជផលូវករថ ឧទយនជតិរពះសុររមិតកុសុម ឋតិ េលៃផទដីជង៣៥០០០ហិច

ត និងរតូវបនបេងកត េឡងមុនេគកនងចំេណមុ បណដ ឧទយនជតិដៃទេទៀត។ ភនំគិររីមយកលេដមេឡយេគេហថ

ភនំសូរយវងស វរវងសេដយែផអក តមេរឿងេរពងែដលជករដំណលតៗគន របស់ពួកអនករសុកែដលរស់េនតំបន់េនះ

។ ឧទយនជតិគិររីមយមនទឹកធល ក់ ទំងអស់ចំនួន៣កែនលង៖ ទឹកធល ក់ទី១ េធវដំេណ ររបមណជ១០នទីបុ៉េណណ ះ

ចូលេទកនងៃរពុ  ជពិេសសេនេពលរពឹក រពលឹម ពិតជមនេទសភពធមមជតិគួរឱយចប់អរមមណ៍ៃរកែលង។ 

ទឹកធល ក់ទី២ គឺជតំបន់ទឹកធល ក់ែដលអំេណយផល ដល់េភញៀវេទសចរកនងករុ បរេិភគអហរេនទីេនះ េរពះ

មនទីតំងលអ និងមនជេរងសរមប់អងគយេលងុ េទៀតផង។ ទឹកធល ក់ទី៣ គឺទឹកធល ក់ចំបក់ ែដលតរមូវឱយរតូវេធវដំ
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េណ រេចញពីផលវបំែបកូ ពីទឹកធល ក់ទី១ និងទី។ េទដល់ទីតំងសំចត យនយនត េគរតូវេធវដំេណ ររបមណ៤គីឡូ

ែម៉រតបនតេទៀតចូលកនងុ ៃរព េឡងេលភនំេដយេថមរេជង ឬជិះរេទះេគរបស់ អនករសុកែដលរង់ចំទទួលេទសចរជ

េរសចេនទីេនះ។ េនតមផលវូ ចូលេទកន់ទឹកធល ក់ចំបក់េគក៏អចរកីរយជមួយ េទសភពធមមជតិនន េដម

េឈតូចធំ េនតមដងផលវូ  លយឡំជមួយនឹងសែរមកៃនសតវបកសបកសីែដលលន់ឮេឡង ពីមត់េរជះ និងេន

ជិតៗអនកដំេណ រ។ ទឹកេរជះែដលមនកមពស់របមណ១២ែម៉រត ហូរធល ក់ទមល ក់ខលនួ េលផទ ំងសិល ែបកទឹកខច យ 

ែដលេធវឱយអនកែដលេទដល់ទីេនះេហយរទំមិនងូតមិនបន។ 

           2 -រមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នអំែពអំែពអំែពអំែពភនភំនភំនភំនំ 

       អំែពភនំឋតិ េនេលទឹកដីភូមិពីរកនងរសុកុ ចបមន ទីមួយគឺភូមិតំងទេនល ឃំុសុព័រេទព និងភូមិអំែពភនំ ឃំុសវ យ រក

វន់ រសុកចបមន ចមង យ៤៨គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញតមផលវូ ជតិេលខ។ កែនលងេនះជរមណីយដឋ នែបបរបវតតិ 

សរសត និងវបបធម៌ ែដលមនវតតចស់មួយេឈម ះវតតអំែពភនំ ឋតិ េលកំពូលភនំេនេរតយមខ ង ែដលអចេធវដំេណ រ

ឆលង កត់េដយេថមរេជង េលសព នេយលេឈមួយែខស សនធឹងកត់ទទឹងដងសទឹងតូចមួយមនវលខសច់អចឱយអនក

េទសចរ កមសនតសបបយ សរមកលំែហបន។  

           3 -េទរេទរេទរេទរទឹកទឹកទឹកទឹកពុះពុះពុះពុះ 

            តំបន់េនះសមបរូ េទេដយជនជតិគួយរស់េន។ ជតំបន់ធមមជតិ និងករមមន ែដលឋតិ េនចមង យ៦០ គី

ឡូែម៉រតពីទីរមួេខតតកំពង់សពឺ កនងរសុកុ ឱរ៉ល់ ឃំុសែងកសបទ ភូមិភនំេទ។ តំបន់េនះមនទំហំ៥ហិចត ដុះព័ទធជំុវញិ 

េដយេសម កក់មនទឹកេចញពីកនងុ ដីខួបរបំងវសស មនកេមដ ៧០អងសេស ែដលអនករសុកេនតំបន់េនះចត់ទុក

ជតំបន់ សកតិសិទធរបស់ពួកេគ និងែតងែតយកទឹកេនទីេនះលុបមុខ ជរមះខលនួ េដយគិតថអចពយបលជមងឺ

រគប់របេភទបន។  

            សូមបញជ ក់ថទឹកេនតំបន់េនះមនៃផទរតឹមែត៨០ែម៉រតកេរបុ៉េណណ ះ ែដលែតងែតមនែផសងហុយៗឥត
ដច់ េរកមកេមដ ៧០អងសេស។ ទឹកេនទីេនះមនកលិនសព ន់ធ័រ និងកលិនថមកំេបរ ែដលជសរធតុែតងែតេកត
មនេឡងេន កនងុ តំបន់ណែដលមនភនំេភលងផទះុ  ឬជមត់ភនំេភលង។ 

កំពង់សពឺសថិតេនខងលិចទីរកុង ភនំេពញេហយេនជិតរចកចូលទីរកុងភនំេពញបំផុត េហយក៏ជេខតតមួយ
រតូវបនេគេមលរលំង បុ៉ែនតជកែនលងពិេសសមួយែដលមិនសូវមនចរចរណ៍សមគសម ញ។ុ  កំពង់សពឺជេខតតលបី
លបញពីករផលិតសករេតន តែដលមនគុណភពលអ បំផុតេនកនងុ របេទសកមពជ។ុ  េខតតេនះក៏ផលិតទឹកេតន តជូរ 
និងរសទឹកេតន តជេរចនផងែដរ។ 

ភនំឱរ៉ល់ជភនំខពស់ជងេគបំផុត ែដលមនទីតំងេនរពំែដនេខតតដូចជ កណដ ល េកះកុង េពធិសត់ ត
ែកវ និងកំពង់ឆន ំង។ ភនំេនះមនកមពស់១៨១៣ែម៉រតពីនីេវទឹកសមុរទ។ 
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ទឹកធល ក់ឧទយនជតិគីររីមយ តំបន់េអកូេទសចរណ៍ចំបក់ 

 
ផទះសន ក់េនតំបន់េអកូេទសចរណ៍ចំបក់ ឧទយនជតិគីររីមយ 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគនិរតី 
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១៣១៣១៣១៣    េខតដេខតដេខតដេខតដរកេចះរកេចះរកេចះរកេចះ    

 
�េខតតរកេចះ   មនរមណីយដឋ ន ៣ ៣ ៣ ៣ កែនលងគឺ  

  1- រមណីយដឋ នភនំសំបុកៈ មនចមង យ ១១ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។  
2- រមណីយដឋ នវតតសសរ១០០ៈ មនចមង យ ៦ គ.ម ពីទីរួមេខតត ។  
3- រមណីយដឋ នកំពីៈ ជជំរកសតវេផសត និង កូនេកះតូចជេរចន ។ 

េខតដរកេចះសថិតេនតំបន់ខពង់របែប៉កឦសនៃន របេទសកមពជុ សំបូរេទេដយសមបតដិ វបបធម៌របវតតិ

សរសត និងធមមជតិជេរចន ែដលទក់ទញចំណប់អរមមណ៍េភញៀវជតិ និងអនតរជតិឱយមកទសសនកំសនត និង

សិកសរសវ រជវ េដមបីបនេឃញបនយល់ និងបនសគ ល់ពីទិដឋភពពិត ៃនសមបតដិទំងេនះេដយខនពំុបន។ 

េរកអំពីលទធភព ខងែផនកេទសចរណ៍េខតដរកេចះអចផដល់ លទធភពេលវស័យេផសងៗេទៀតិ ជេរចនដូចជ 

វស័យិ េសដឋកិចច សងគមកិចច វបបធម៌ និងអរយិធម៌ ែដលជេករ តដំែណល@ ពីដូនតរបស់ែខមរបន បនសល់ទុកឱយយ៉ង

េរចនសនធឹកសនធ ប់ដល់កូនេច ជំនន់េរកយផងែដរ។ រកេចះរកុងជទីរបជំុជនតូចបុ៉ែនតសអ ត លំអេទេដយ

អគរសថ បនតំងពី ទសវតស១៩៤០-១៩៥០ និង១៩៦០ ែដលមនរចនបថលអរបណិត។ េនរគប់ទីកែនលងកនងុ

េខតដរបកប េដយធមមជតិពិតដ៏ែសន មេនរមយេនខងមុខមនដងទេនល និងេកះ េនខងេរកយមនបឹងដ៏ធំ 

ែដលមនជំេនរបរសុិទធ។ អនកែដលបនមក ដល់េខតដរកេចះជេលកដំបូង របកដជមនអរមមណ៏

សបបយរកីរយនឹងបនគយគន់េទសភព និងរសូបខយល់ រេំភយៗនេពលរេសៀលៃថងេរៀបលិច ដ៏

រសស់រតកល។ េខតដរកេចះមនសតវេផសតទឹកសប ែដលជរបេភទសតវដ៏ ករមកនងុ ពិភពេលក ក៏ដូចជកនុង

តំបន់ និងសំបូរេទេដយរមណីយដឋ នែបបរបវតតិសរសត និងធមមជតិដ៏របៃព ែដល មនករទក់ទញករចប់

អរមមណ៏ពីរគប់មជឈដឋ នទំងកនងុ និងេរករបេទស និងមនសរៈសំខន់សំរប់អនកសិកស រសវរជវែសវងយល់។ 

េលសពីេនះេខតដរកេចះមនជនជតិេដមភគតិចរស់េនចំនួន០៧ ជនជតិដូចជ ពនង េសទៀង គួយ េខញ មិល 

េរកល ថមូន។ េខតដេនះ មនរមណីយដឋ នចំនួន១៣កែនលង កនងេនះុ មនរមណីយដឋ នវបបធម៌របវតតិ សរសតចំនួន 

០៦កែនលង និងរមណីយដឋ នធមមជតិចំនួន ០៧កែនលង។ ករេធវដំេណ រតមផលវូ ជតិេលខ៧ ែដលមន ចមង យ 

៣៤០គ.ម មនភពងយរសួលរគប់រដូវកលេដយបចចបបននុ ផលវជតិូ រតូវបនរកលេកសូ៊រចួរល់េហយអនក េទស

ចរណ៍អចេធវដំេណ រមក កន់េខតដរកេចះតមមេធយបយផទ ល់ខលនួ  រថយនតតក់សីុ រថយនតរកុងអនកេទសចរណ៍ 

េគក៏អច េធវដំេណ រតមទេនលេមគងគ ែដលមនចមង យ២២០គ.ម េដយេរបមេធយបយនវេលឿន អនកេធវដំេណ រ 

អចគយគន់េទសភពតមដងទេនលេមគងគ។ ករេធវដំេណ រតមផលវូ អកសពំុទន់អនករបរពឹតត េទបនេនេឡយ

េដយ សរអកសយនដឋ នពំុទន់បនែកលមអ និងពំុទន់មនេជងេហះេហរ េនេឡយ។ េលសពីេនះេភញៀវ
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េទសចរណ៍អច បនតដំេណ រេទកន់េខតដ សទឹងែរតង រតនគិរ ីមណឌ លគីរ ី និងេទរបេទសជិតខងដូចជ របេទស

ឡវ និង េវៀតណមបន។ 

          តំបន់កំសនតសំខន់ៗេនកនងុ ទឹកដីេខតតរកេចះ៖ 

          -វតតវតតវតតវតតសសរ១០០សសរ១០០សសរ១០០សសរ១០០ ឋតិ េនរសុកសំបូរ ចមង យរបមណ៣៦គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតតរកេចះតមផលវូ ជតិេលខ។ តំ

បន់វតតេនះមនរពះវហរិ ចំនួន៤ ែបរមុខេទតមទិសទំង៤ ដូចជវហរិ លវ ែបរមុខេទរកទិសខងលិច វហរិ

េគគែបរមុខេទទិសខងតបងូ  វហរិ េគកេកតែបរមុខេទរកទិសខងេកត វហិរសសរ១០០ែបរមុខេទរកទិស 

ខងេជង។ វតតេនះជតំបន់ែដលពុទធបរសិទធ ជិតឆង យរបជំុគន េដមបីរបរពធពិធីបុណយេផសងៗេទតមទំេនៀមទមល ប់ 

ដូចជ បុណយចូលឆន ំថមី បុណយភជំុ ជេដម។    

          ----តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់កំសនតកំសនតកំសនតកំសនតែរពកែរពកែរពកែរពកកំកំកំកំពីពីពីពី ឋតិ េនភគខងេជងទីរមួេខតតរកេចះ ចមង យរបមណ១៥គីឡែម៉រត។ូ  តំបន់េនះ

ជ តំបន់កំសនតតមរដូវ េរពះេនរដូវវសសទឹកេឡងមិនអចឱយេទសចរងូតទឹកកមសនតបនេនះេទ េគអចេលង

ទឹកបន េនរដូវរបំង ពិេសសកនងឱកសុ បុណយចូលឆន ំែខមរ។ តំបន់េនះក៏សមបរូ សតវេផសតទឹកសប ែដលជសតវ

ករមេនេល ពិភពេលក។  
          ----រមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នភនំភនភំនំភនំសសសសមបកមបកមបកមបកុុុុ  ជតំបន់ែដលមនេទសភពធមមជតិរសស់បំរពងរបចំេខតតេនះ។ អនកែដលេធវ
ដំេណ រ កមសនតេទកន់េខតតរកេចះ ពំុែដលេភលចេទគយគន់េទសភពេនេលកំពូលភនំសមបកុ េនះេទ ជពិេសស
េទសភពដង ទេនលេមគងគ ែដលជទសសនីយភពជប់ចិតតៃរកែលង។ េនជប់នឹងេជងភនំមនបឹងមួយមនទឹកថល
េឈវង ព័ទធជំុវញិេដយ រកុខជតិតូចធំ ែដលជជរមកដ៏សុខសនតរបស់បកសីបកសទំងឡយ ែដលែតងែតែរសក
េរចៀងឆលងេឆលយសវ គមន៍ រល់េភញៀវែដលេធវដំេណ រដល់ទីេនះ។ តំបន់ភនំេនះឋតិ េនចមង យ១១ គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួ
េខតតរកេចះ កនងុ ឃំុថមែរគ រសុករកេចះ តមផលវូ ជតិេលខ។ 
 

េខតតរកេចះមនទីតំងេនខងេកត ទេនលេមគងគ ែដលទក់ទញេភញៀវេទសចរមួយចំនួនែដលភគេរចន
េទទសសនអនលង់េផសតែដល េនេសសសល់េលពិភពេលក។ ភូមិែដលគួរេទទសសនគឺភូមិកំពីែដលមន
ចមង យរបែហល១៥គីឡែម៉រតូ  ពីទីរមួេខតត។ េផសតទឹកសបជសតវសថិតេនកនងុ េរគះថន ក់ និងជសតវដ៏ករម តម
ករប៉ន់សម នគឺមនរបែហលរតឹមែត៦០កបលបុ៉េណណ ះែដលរស់េន កនងុ ទេនលេនះ។ 

ទីរកុងរបស់េខតតរកេចះព័ទធជំុវញិេដយ ជនបទ និងបេរមជកែនលងរបេសរបំផុតែដលអចសរមកមួយ ឬ
ពីរយប់េនទីេនះ។ ទីេនះជកែនលងរបេសរមួយពីតំបន់េផសងៗេទៀតរបស់ របេទសែដលេគេធវដំេណ រេទ។ 

េខតតរកេចះមនតំបន់េទសចរណ៍មួយចំនួន។ ភនំសំបុកជរបសទតូចមនទីតំងេនេលភនំភគខងេជង
ទីរមួេខតត។ ជេណដ រដ៏ែវងេឆព ះេទរពះវហរិ ភនំសំបុកែដលបងហ ញរបូភពលមអិតៃន ករេធវទរណុកមមបនទ ប់ពីសល ប់
េទដល់អនកែដលមនបបកនងុ  ជិវតិបចចបបនន។ុ  វតតរកកណដ លជវតដែដលបនជួសជុលេឡងវញិជមួយ នឹង
រចនប័ទមេចតិយរបស់ឡវ“Stupa” េនតមមត់ទេនលែដលមនចងង យ២គីឡែម៉រតូ ពីទីរួមេខតត។ េនជិតវតតសម័យ
ទំេនបែដលេគអចលឺមនរពះសងឃសូរតធម៌េនេពលលង ច។ របែហល១៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត មនសហគមន៍
ចមដ៏ធំមួយ។ ទីេនះរតូវបនសគ ល់ចបស់េដយអនកេនកនងុ តំបន់ថ ភូមិតបញករនតក ែដលជភូមិធំជងេគកនងុ
េខតតរកេចះែដលមនអនកភូមិេរចនជង ៤០០០នក់រស់េនទីេនះ។ 
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សកមមភពចុងេរកយបំផុតរបចំៃថងកនងុ េខតតរកេចះគឺសរមកតមមត់ទេនលនិងទសសនៃថងលិច។ 

 
វតតសសរ១០០  េផសតទឹកសបទេនលេមគងគអនលង់កំពី 

 
អូរកំពី  របសទភនំសំបុកេលភនំសំបុក 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគឦសន 

រកឡៃផទរកឡៃផទរកឡៃផទរកឡៃផទ : 11,094 គ.ម2 

ចំនួនចំនួនចំនួនចំនួនខណឌខណឌខណឌខណឌ /រសុកសរបុរសុកសរបុរសុកសរបុរសុកសរបុ : 5 

ចំនួនចំនួនចំនួនចំនួនសងក ត់សងក ត់សងក ត់សងក ត់/ឃំុសរបុឃំុសរបុឃំុសរបុឃំុសរបុ : 46 
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១៤១៤១៤១៤    េខតៃរពែវងេខតៃរពែវងេខតៃរពែវងេខតៃរពែវងតតតត     

 
      �េខតតែរពែវងៈ   មនរមណីយដឋ ន ២២២២ កែនលងគឺ  

1- រមណីយដឋ នបរយណ៍អែណត តៈ មនចមង យ ៣ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិតេនឃំុ បរយណ៍ ។  

2- មណីយដឋ នបភនំៈ  សថិតេនឃំុេឈកច់  រសុកបភនំ   េខតតៃរពែវង មន ចមង យ ៧៨ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 

 ៃរពែវងជេខតតមួយឋតិ េនចមង យរបមណ៩០គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញ តមផលវូ ជតិេលខ១ ។ ទឹកដីដ៏

បរម បុរណមួយេនះបនបនសល់ទុកនូវរបវតតិអបិយជំេនឿែខមរជេរចនរហូតមកដល់បចចុបបនន ែដលរបជពលរដឋ

ែខមរេនែតមន ជំេនឿខល ំងកល  េទតមទីកែនលងមួយចំនួន ជេហតុនំឱយពួកេគែតងែតរបរពវនូវពិធីេផសងៗេដមបីបួង

សួងសំុេសចកដីសុខ ពីមច ស់ទឹកមច ស់ដី អនកត អនកសចចំជេដម។ 

          វមិនែមនជេរឿងចែមលកេនះេទសរមប់អនករសុកៃរពែវង កនងករុ េធវពិធីេផសងៗេគរពថវ យដល់អនកត 

ែដល េគេជឿថជអនកចំែថរកសពួកេគ ែថរកសទឹកដីភូមិរសុក ឱយេនគង់វងស រកីចេរមនមនេសចកដីសុខ។ ពិធី

េឡងអនកត េគ ែតងេធវេឡងេនមុនឱកសបុណយចូលឆន ំែខមរ េដយមនេរៀបចំយ៉ងអឹកធឹក។ ពិធីេនះេគេធវេដមបី

យងអនកតេទកន់ ទីគួរ ទីសមរមយ េដយែហេចញពីតំបន់បរយណ៍អែណដ ត េឆព ះេទកន់រសុកបភនំ។ បរយ

ណ៍អែណដ តជទីតំង ែដលអនករសុកេជឿថជតំបន់សកតិសិទធរបជំុេដយអនកតតូចធំ េរពះទីេនះជទីទួលរបេសម 

មនេដមេឈធំៗេចលមលប់ រតឈឹងរតៃឈ។ តំបន់េនះឋតិ កនងភូមិុ បរយណ៍ ឃំុបរយណ៍ រសុកៃរពែវង 

ចមង យ៣គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតតៃរពែវង ែដលរបជពលរដឋចូលចិតតេទបួងសួងសបថែសបេនទីេនះ មិនែត

បុ៉េណណ ះេគែតងេលងេភលងពិណពទយថវ យអរកស អនក តសំុេសចកដីសុខ និងសំុទឹកេភលៀងេដមបីេធវែរសចមក រេន

េរៀងរល់ៃថងសីល ឬៃថងបុណយទនេផសង។  បភនំឋតិ កនងុ ឃំុ េឈកច់ រសុកបភនំ ចមង យ៤៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត

ៃរពែវង ជរជធនីបុរណ ដំបូងេគបងអស់របស់ែខមរ។ បភនំក៏ជ រមណីយដឋ នមួយផងែដររបស់េខតតៃរពែវង 

ែដលមនភនំេនែកបរៗគន  គឺភនំលអ ង ភនំធំ ភនំបញជ រ និងភនំសំេព។ េនទីេនះមនេទសភពលអ ជពិេសសេទសភព

ពីេលកំពូលភនំ ែដលអនករសុក េភញៀវេទសចរននចូលចិតតេទកមសនត ផង និងេដមបីបួងសួងសំុេសចកដីសុខផង េន

េពលមនពិធីបុណយទនេផសង។  
          កនងុ េខតតៃរពែវងេនះមនបូជនីយដឋ នជេរចនកែនលង សរមប់របជពលរដឋែខមរេយងេគរពបូជ និងជួបជំុ
គន  េលងែលបងរបជរបិយែខមរ េនរដូវបុណយចូលឆន ំ។ អនកែដលេទេលងកែនលងទំងអស់េនះ ភគេរចនជជន
ជតិែខមរ ពំុសូវមនបរេទសេនះេទ។ 
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ៃរពែវងជេខតតតូចបុ៉ែនតជេខតត េពរេពញេទេដយកសិកមម។ េខតតេនះមនទីតំងេនភគនិរតីៃនទេនល
េមគងគដ៏មនសកដ នុពល។ េឈម ះែរពែវងេនះមនន័យថ ៃរពេឈដ៏ែវង បុ៉ែនតមិនមនៃរពេឈេនះេទៀតេឡយ 

េរពះៃរពេឈភគេរចនរតូវបនកប់ជេរចនឆន ំមកេហយ។ 

សរមប់េទសចរណ៍ មិនមនកែនលងេរចនេទែដលរតូវេទទសសន។ េទះបីជយ៉ងណ អំឡងុ មុន
សម័យអងគរ ទីេនះរបែហលជតំបន់ែដលមនរបជជនរស់េនេរចនេនកនងុ របេទស។ អណចរកមួយកនងុ ចំ
េណមអណចរកមុនសម័យអងគរមនទីតំងេនតំបន់ជំុ វញិបភនំ។ 

េខតតេនះក៏ជផលវូ សរមប់ឈប់សរមក េទកំពង់ចម ឬេទរបេទសេវៀតណម។ រកុងេនះក៏រកសទុកអគរ
សម័យអណនិគមមួយចំនួន ជភសដតងុ ថជមជឈមណឌ លដ៏សំខន់ពីអតីតកល។ េខតតេនះក៏មនរបសទ
ខលះៗែដរ។ របសទចុងរសុកក៏របែហលជអចេទទសសនបន។ មយ៉ងវញិេទៀតក៏មនរមណីយដឋ នបភនំ 
បរយណ៍អែណដ ត និងវលរបំងែដលអចសរមកបន។ 

ដូចជេខតតសវ យេរៀងែដរ េខតតេនះក៏មនេនកនងុ ែផនទីរបស់េទសចរ អនកសព យកបូបពីេរកយេដរ
ទទួលបនរបេយជន៍ពីេខតតដ៏សងប់សង ត់ េនះ។ 

 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគអេគនយ៍ 
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១៥១៥១៥១៥ េខតតរតនះគរ ីេខតតរតនះគរ ីេខតតរតនះគរ ីេខតតរតនះគរ ីិិ ិិ  

 
�េខតតរតនគិរៈី   មនរមណីយដឋ ន ៥ ៥ ៥ ៥ កែនលងគឺ  

1- រមណីយដឋ នបឹងយកសេឡមៈ មនចមង យ ៥ គ.ម ពីរកុងបនលុង កនងឃំុយកសេឡម រសុកុ
បនលុង េខតតរតនៈគិរ ី។  
2- រមណីយដឋ នទឹកធល ក់កចញ់ៈ មនចមង យ ៦ គ.ម ពីរកុងបនលុង។  
3- រមណីយដឋ នទឹកធល ក់កេទៀងៈមនចមង យ ៧ គ.ម ពីរកុងបនលុង។ 
4-  រមណីយដឋ នទឹកធល ក់ចអីុងៈ មនចមង យ ២ គ.ម ពីរកុងបនលុង។ 
5- រមណីយដឋ នវលរបំលង់ៈ សថិតេនឃំុអូររជុំ រសុកអូររជុំ េខតតរតនៈគិរ ី។ 

េខតតរតនគិរសីថិតេនភូមិភគឥសនៃនរបេទសកមពជុ  មនរពំរបទល់ជប់នឹងរបេទសឡវេនភគខង

េជង ភគខងេកតជប់របេទសេវៀតណម ខងតបងូ ជប់នឹងេខតតមណឌ លគិរ ីនិងជប់េខតតសទឹងែរតងេនភគខង

លិច។ េខតតេនះសមបរូ េទេដយជនជតិភគតិចរស់េន របមណជ៨០%ពួកេគរស់េនេដយរបកបរបរកសិកមម 

បរបញ់ នឹងរកអនុផលៃរពេឈជេដម។ េខតតេនះជតំបន់ភនំែដលមនៃរពរកស់ៗ សំបូរសតវៃរព និងតំបន់េទស

ចរធមមជតិដូច ជទឹកធល ក់ បឹងធមមជតិ ភូមិជនជតិភគតិច...។ េខតតេនះផងែដរគឺជតំបន់កងទ័ពពិេសសរបស់

ពួកែខមររកហម ជកែនលង ែដលពួកេនះរបមូលផដំគនុ បេងកតកងទ័ពរបឆំងរដឋ ភិបលនជំនន់េនះ(ភូមិភគ

ឥសន)។ េបេគចង់េធវ ដំេណ រេទកំសនតជមួយធមមជតិេនកនងុ េខតតេនះ េគរតូវចំណយេពលរបមណជជិត

មួយៃថង េដមបីេធវដំេណ រេល កំណត់ ែដលមនចមង យ៥៨៨គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញ។ េទសភពែដលដុះេន

តមដងផលវូ េឆព ះេទកន់ទីរមួេខតត រតនគិរ ី ពិតជមេនរមយៃរកែលងដល់អនកេទសចរឱយេភលចអស់នូវករេនឿយហត់

។ បនលុងគឺជេឈម ះរសុកមួយកនងុ  េខតតេនះ េហយក៏ជទីរមួេខតតេនះផងែដរ។ បនទ ប់ពីេធវដំេណ រដល់ទីរមួេខតត

ដ៏របណីតេនះ េទសចរអចបនតដំេណ ររគប់ ទីកែនលងេទកន់តំបន់កំសនតននេនកនងុ េខតត។  

1111----តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ទឹកធល ក់ទឹកធល ក់ទឹកធល ក់ទឹកធល ក់កកកកចញចញចញចញ 

ឋតិ កនងុ ឃំុកចញ រសុកបនលុង ចមង យ៦គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត។ េឈម ះៃនទឹកេរជះេនះគឺេហតម

ជនជតិ ជនជតិរគឹង ែដលរស់េនតំបន់េនះ។ ទឹកេរជះកមពស់របមណ១២ែម៉រត របកបេដយផទ ំងថមដធំៗជ

ជញជ ំងអចឱយេទសចរឈរសរមកេនពីេរកមទឹកេរជះបនយ៉ងងយ។ បតេរជះរតជក់រសឹបដល់ឆអឹងខនង

អចឱយេទសចរ ចុះេទងូតទឹកេនទីេនះ េដយឆលងកត់ជេណដ រេឈមួយ ែដលេគេធវេឡងសរមប់ចុះេទបត

េរជះ។  
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2222----បឹងបឹងបឹងបឹងយកសយកសយកសយកសេឡមេឡមេឡមេឡម 

បឹងធមមជតិដ៏ធំមួយេនះបនសមងំេនកណត លដងៃរពសង ត់នរសុកបនលុង ឃំុយកសេឡម ែដលមន

ចមង យ របមណ៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត។ បឹងេនះមនសណឋ នមូលែដលមនអងកត់ផចិត៨០០ែម៉រត និងជេរម

៤៨ែម៉រត មនទឹកថល េឈវង រតជក់រសឹប ជេហតុេធវឱយអនកែដលេទកំសនតចូលចិតតងូតទឹកកំសនតេនទីេនះ។ 

តំបន់េនះផងែដរ គឺជ កែនលងសកក របូជរបស់ពួកជនជតិភគតិចែដលរស់េនជំុវញិទីេនះ ែដលេនជិតេនះេគ

េឃញមនសំណង់ផទះ កូនកេមល ះ និងកូនរកមំុរបស់ជនជតិភគតិចមួយកែនលងែដលបនសល់ទុកេនទីេនះ។  

3333----ទឹកេរជះទឹកេរជះទឹកេរជះទឹកេរជះចចចចអុ៊ងអុ៊ងអុ៊ងអុ៊ង 

េដមបីេទដល់ទីេនះេគរតូវេធវដំេណ រចមង យរបមណ២គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត េឆព ះេទតមផលវូ មកសទឹង

ែរតងវញិ រមួបត់ចូលតមផលវលំូ តូចមួយលមមឡនចូលចុះ ចមង យ៦គីឡែម៉រតូ  កនុងឃំុចអុ៊ង រសុកអូរជំុ។ តំបន់

េនះក៏ជទឹក ដីែដលជនជតិរគឹងរស់េនផងែដរ។ េគអចេធវដំេណ រទសសនពីជីវភពរស់េនរបស់ជនជតិរគឹង

ទំងេនះ េគក៏អច េធវករសនទនពិភកសជមួយពួកជនជតិរគឹងែដលេចះនិយយភសែខមរបន េរពះជនជតិ

េនះមនភពរក់ទក់ជមួយ េទសចរណស់។  

4444----ភូមិភូមិភូមិភូមិជនជតិជនជតិជនជតិជនជតិរគឹរគឹរគឹរគឹងងងងអូរអូរអូរអូរជំុជំុជំុជំុ 

េគេទទីេនះេដមបីទសសនករសំែដងសិលបវបបធម៌របៃពណី របស់ជនជតិរគឹង ែដលរស់េនទីេនះជ 

សហគមន៍។ ពយកេគរស់េនេដយពឹងែផអកេលវស័យិ កសិកមមដំដុះ និងរបមញ់។ ពួកេគេចះជួញដូរ េដយរប

មូល យកផលិតផល ែដលេគផលិតបនដូចជ រសូវ េពត សែណដ ក សច់សតវ ែសបកសតវជេដមមកលក់េនទី

រមួេខតត រសុកបនលុង។  

5555----លំផត់លំផត់លំផត់លំផត់ 

លំផត់ជតំបន់ែដលមនខយល់អកសបរសុិទធ មនសទឹង មនទេនលែដលហូរមកពីទេនលែរសពក ផដល់ទឹក 

មិនេចះ រងីសងតួ  និងអចឱ្យេទសចរងូតទឹកកមសនតបន េដយមនជេណត រថមអចចុះដល់មត់ទឹកយ៉ងងយ។  
េរកពីតំបន់កមសនតទំងបុ៉នម នែដលបនេរៀបរប់ខងេលេនះ េខតតរតនគិរេីនមនតំបន់ដ៏គួរឱយទក់ទញជ 
េរចនកែនលងេផសងេទៀតដូចជ តំបន់ទឹកធល ក់៧ជន់ ទឹកេរជះអូរយ៉ដវ ឋិតកនងរសុកុ អូរយ៉ដវ តំបន់វរអីគគីសនី
រសុក អូរជំុជេដម។ 

រតនគិរគឺីជេខតតតំបន់ភនំរពំែដន ភគខងេជងរបេទសកមពជុ ែដលភគខងេជងជប់រពំជមួយរបេទស
ឡវ ខងេកតជប់របេទសេវៀតណម ខងតបងូ ជប់ជមួយេខតតមណឌ លគិរ ីនិងខងលិចជប់ជមួយ េខតតសទឹង
ែរតង។ េខតតេនះលតសនធឹងពីតំបន់ជួរភនំអណណ មភគខងេជង កត់តំបន់ខពង់របរវងទេនលសន និងទេនលែរស
ពក។ វលែរសចំករជសរមស់ធមមជតិរបស់េខតត និងមនជនជតិេផសងៗគន ជេរចន េហយរតនគិរេីពរេពញ
េទេដយសមបតតិធមមជតិ និងវបបធម៌ែដលកំពុងរង់ចំករែសវងរក។ ទីរកុងរបស់េខតតេនះគឺ បនលុង។ 
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រតនគិរមីនេទសភពសអ តបំផុតេនកនងុ  តំបន់ែដលផដល់ជូន និងជតំបន់ៃនជនជតិភគតិចតំបន់ភនំមួយ
ចំនួន។ កនងុ ចំេណមកែនលងវចិរតកមមិ ធមមជតិ េខតតេនះមនដូចជបឹងបនទះុ ភនំេភលងយកសេឡម ទឹកេរជះដ៏សអ តមិន
គួរេអយេជឿ ែរត៉បងូ  និងៃរពេឈដ៏រកស់ជមួយពពួកសតវនិងរកុខជតិេរករសុកមួយចំនួន។ ផទយុ េទនឹងភព
សដកសដមភុ សម័យទំេនប េខតតេនះេនែតេខតតែដលមិនមនេគេទដល់េរពះភគេរចនៃនរបជជន េខតតរតនគិរជី
របជជនៃនកុលសមព័នធជនជតិភគតិចែដលរស់េន យ៉ងសុខដុមជមួយធមមជតិ។ 

េភញៀវេទសចរភគេរចនេទេខតតេនះេរជសេរ ស ករសន ក់េនទីរកុងបនលុង ែដលដំេណ រកំសនតអច
េរៀបចំេទទសសនភូមិែខមរេល និងកែនលងែបបធមមជតិ។ 

 
ឧទយនជតិវរជ័យី  ផទះជនជតិភគតិចេនបឹងយកសេឡម ទឹកេរជះកេទៀង 

 
បឹងយកសេឡម 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគឦសន 
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១៦ េខតតបនទ យមនជយេខតតបនទ យមនជយេខតតបនទ យមនជយេខតតបនទ យមនជយ័័័័ 

 
�េខតតបនទ យមនជ័យៈ  មនរមណីយដឋ ន ៥៥៥៥ កែនលងគឺ  

1- រមណីយដឋ នភនំបក់ និង ភនំជញជ ំងៈ ជតំបន់វបបធម៌ និង ធមមជតិ មន ចមង យ ៥ គ.ម 
ពីទីរមួេខតត ។ 

 2- រមណីយដឋ នលអ ងភនំតូចៈ មនចមង យ ២៨ គ.ម ពីទីរួមេខតត សថិតេន កនងរសុកមងគលបូរ ី។ុ  
 3- រមណីយដឋ នអងទឹកកងវៈ មនចមង យ ៉ ៤ គ.ម ពីទីរួមេខតត សថិតេន រសុកសិរេីសភ័ណឌ  ។ 
 4-  រមណីយដឋ នរតពំងថមៈ មនចមង យ ៥៦ គ.ម ពីទីរមួេខតត មនទីតំងេនកនងរសុកភនំរសុុ ក ។ 
 5- រមណីយដឋ នបនទ យឆម រៈ មនចមង យ ៥៩ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិតេនកនង រសុកថមពូក ។ុ  

ឋតិ េនចមង យ៣៥៩គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញ តមផលវូ ជតិេលខ៥ និងមនទីតំងជប់នឹងរពំរបទល់េខតត

បត់ដំបង ឧតដរមនជ័យ េសៀមរប និងរពំរបទល់ៃថ េខតតបនទ យមនជ័យ កំពុងទទួលបនេភញៀវេទសចរណ៍យ៉ង

កុះករតម រយៈកសីុណូខន តអនតរជតិមួយ ែដលកំពុងេបកឱយមនករចូលេលង កមសនតទំងយប់ទំងៃថង។ តំបន់

កសីុណូេនះ ក៏មនេរៀបចំជែផនកេផសងេទៀតដូចជ េភជនីយដឋ ន សណឋ គរ ផសរលក់ ឥវន់៉ ផងែដរ។ េភញៀវ

ែដលេទកមសនតេនទី េនះភគេរចនជជនជតិៃថ ឯេភញៀវជនជតិេផសងេទៀតពំុសូវមនេនះេទ។ េបចំេពះ

ជនជតិែខមរជអនកេទសចរណ៍ សមញញវញិ គឺពួកេគេរចនេទេដមបីកមសនតែភនកែតបុ៉េណណ ះ ពំុសូវមនអនកែដលេទ 

េដមបីរបរពឹតតែលបងសីុសងេនះ េឡយ។ មិនែមនមនែតតំបន់កមសនតរចករពំែដនលកខណអនតរជតិ េប៉យែប៉ត

បុ៉េណណ ះ េទែដលេភញៀវេទសចរណ៍ចប់ អរមមណ៍ េលសពីេនះេទេទៀតេខតតបនទ យមនជ័យេនមនតំបន់កមសនត

មួយចំនួនេទៀត ែដលបនទក់ទញ និងកំពុង អភិវឌឍន៍េដមបីទក់ទញេភញៀវេទសចរណ៍េទៀតផង។ តំបន់ទំង

េនះមនដូចជ៖ 

                                        1111----របសទបនទ យឆម ររបសទបនទ យឆម ររបសទបនទ យឆម ររបសទបនទ យឆម រ    

          ឋតិ េនតមបេណត យផលវជតិូ េលខ៦៩អ ចមង យរបមណ៤គីឡែម៉រតូ ពីទីរួមេខតតបនទ យមនជ័យ កនងុ

រសុកថម ពួក តំបន់រមណីយដឋ នរបវតតិសរសត របសទបនទ យឆម រ បនកសងេឡងេដយរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ 

កនងុ ចេនល ះ សតវតសទី១២ និង១។ តំបន់េនះរតូវរងករបំផលិចបំផល ញេដយសរសរងគ មែដលបណដ លឱយរបសទ

មួយចំនួនធំរតូវ បក់ែបកេខទចខទី េនសល់ែតថមរយប៉យពសេពញដី មិនែតបុ៉េណណ ះេនមនពួកេចរបនលួច

យករបូចមល ក់េផសងៗ ពីរបសទេទលក់ឱយឈមញួ ជនជតិៃថេទៀតផង។ ភពលបីលបញៃនរបសទេនះបន

េធវឱយពីមួយៃថងេទមួយៃថងមនអនក េទសចរបរេទសចូលទសសនកន់ែតេរចនេឡងៗ ែដលសកដ នុពលេនះបន

េធវឱយអជញ ធររគប់រគងរបសទមនករចប់ អរមមណ៍ េហយពយយមេរៀបចំបណដ របសទដៃទេទៀតេនកនងុ

េខតតឱយកន់ែតគួរឱ្យទក់ទញ ជមួយនឹងករជួសជុល េហដឋ រចនសមព័នធ ផលវថនល់ូ េដមបីបងកលកខណៈ
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ងយរសួលដល់េទសចរកនងករុ េទកមសនត។ របសទែដលេខតតេនះមន គេរមងេរៀបចំជួសជុលលមអេឡងវញិ

មនដូចជ របសទបនទ យទ័ព របសទរពះឈរ របសទរបំជេដម។  

របសទបនទ យឆមរបសទបនទ យឆមរបសទបនទ យឆមរបសទបនទ យឆម ររររ    
 

របសទបនទ យឆម រ ឋតិ េនកនងុ ឃំុបនទ យឆម រ រសុកថមពួក េខតត

បនទ យមនជ័យ ែដលកសងេឡងេដយរពះមហកសរតែខមរ

រពះនមជ័យវរ មន័ទី៧េនកនងុ សតវតស ទី១។ របសទបនទ យឆម រ

េនះ  កសងេឡងេដមបីឧទទិសចំេពះបុរតរបស់រទង់រពះនមរសី

ឥរនទ កុមរែដលបនបត់បង់ ជីវតិកនងុ បុពវេហតុករពរជតិ

មតុភូមិពី ករបះេបរ និងករឈល នពនរបស់ពួកចម។ េហយរបសទបនទ យឆម រេនះផងែដរ ក៏ឧទទិសសរមប់

េមទ័ពទំង៤ែដលបនបូជជីវតិេដមបីករពររពះរសីឥរនទកុមរ។ េឈម ះរបស់េមទ័ពទំង៤នក់េនះមនចរេន

កនងុ សិលចរកឹែដលរកេឃញេនរបសទបនទ យឆម រ េហយបចចបបននុ រកសទុកេនកនងុ សរមនទីរជតិរកុងភនំេពញ។ 

របសទបនទ យឆម រមនចមង យឆង យពីទីរកុងអងគរ  េហតុេនះេហយែដលអនកសិកសទំងឡយបនេចទជ

សំណួរថ  មូលេហតុអវីបនជរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧រទង់សងរបសទេនះេនឆង យពីរកុងអងគរដូេចនះ? មនមមតិ

កមមខលះបងហ ញថករែដល រទង់សងសង់របសទេនទីេនះ ថវីតបិតែតវេនឆង យពីតំបន់អងគរក៏ែមនពិត បុ៉ែនត

តំបន់េនះឋតិ េនែកបរផលវូ អងគរ ពីរបសទអងគរេទកន់តំបន់របសទវៃមិ េនកនងុ ទឹកដីរបស់ៃថសពវៃថង។ 

របសទេនះកសងេឡងពីថមភក់ែដលេនតមជញជ ំងរបសទ កែនលងខលះមនឆល ក់ជរបូរពះេពធិសតវ

េលេកសវរៈែបងភគមនៃដចំនួន។ េនេលែផតរៃនរបសទវញិមនឆល ក់ជរបូរពះរពហមរទង់សមធិេដយមន

ពួកតបសជអនកេលងេភលងថវ យ និងមនសតវហងសែដលជជំនិះរបស់រទង់េនែកបរេនះផង។ េនខងេលជសំុ៊

ែដលឆល ក់ជរបូនគរជមនកបលែបរេទទិសទំងសងខង។ របូចមល ក់ទំងេនះបនបងហ ញរចួជេរសចថរប

សទេនះជរបេភទរបសទែបបពុទធសសនមហយនែដលនិយមេគរពរពះេពធិសតវ។ េដយសរភពរទុឌ

េរទម និងឋតិ េនដច់រសយលដូចេនះេហយរបសទបនទ យឆម ររតូវបនយកចិតតទុកដក់យ៉ងខល ំង េហយ

បនជួសជុលេឡងវញិ និងមនករេរៀបចំេហដឋ រចនសមព័នធេនជំុវញិរបសទេដមបីទក់ទញេភញៀវ េទសចរឱយ

ចូលមកកមសនតេន ទីេនះេរចនេឡង។ 

          2----អងទឹកអងទឹកអងទឹកអងទឹកកងកងកងកងវវវវ៉៉៉៉ ឋតិ កនងរសុកុ សិរេីសភ័ណចមង យ៤គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត កសងេឡងកនងុ របបបុ៉លពត 

សរមប់យកទឹកេរបរបស់កនងករុ េធវែរសចមក រ។ េទសចរអចសបបយរកីរយជមួយនឹងសកមមភពេផសងៗដូច

ជ ករជិះទូក ករងូតទឹកបឹង ករសទចរតីូ ជេដម។  
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          3-ភនំភនភំនំភនំបក់បក់បក់បក់ជញជ ងំជញជ ងំជញជ ងំជញជ ងំជជជជរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នរមណីយដឋ នវបបធម៌វបបធម៌វបបធម៌វបបធម៌  ឋតិ កនងរសុកុ សិរេីសភ័ណតមបេណត យផលវជតិូ េលខ៥ ចមង យ
៥គីឡ ែម៉រតូ ពីទីរមួេខតតបនទ យមនជ័យ។ ទីេនះមនភនំពីរឈរែកបរគន  ែដលមនផទ ំងថមធំៗបញឈរ ែដលេមលេទ
ដូចជជញជ ំង អវីមួយ។ មនរូងមួយជេរម១២ែម៉រតអចឱយេទសចរចុះេទកមសនតបនផងែដរ។ 

េខតតេនះសថិតេនភគពយពយរបេទស កមពជ។ុ  បនទ យមនជ័យជេខតតដ៏រសស់សអ តផដល់ជូននូវករចប់
អរមមណ៍ែបបធមមជតិនិងរបវតតិសរសតជេរចនបូករមួទំងរបសទបុរណ ករអភិរកសសតវៃរព និងកែនលងសកក របូ
ជ។ ទីរកុងរបស់េខតតគឺ សិរេីសភ័ណ (សីុសុផុន)។ 

ករទក់ទញសំខន់បំផុតេនកនងុ  េខតតបនទ យមនជ័យគឺរបសទបនទ យឆម សតវតសរទី៍១២។ របសទ
េនះកសងេនរជជកលរពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ ចេនល ះសតវតសរទី៍ ១២ និង១៣។ របសទបនទ យឆម រតូវបនេគ
សគ ល់តិចណស់ បុ៉ែនតពិតជរសស់របណីត ដូចគន នឹងរបសទអងគរវតតែដរ។ េធវដំេណ ររតឹមែតពីរេម៉ងពីេខតត
េសៀមរប របសទបនទ យឆម ជរតនសមបតតិរបវតតិសរសតែតមួយគត់ មនទំហំធំសំេបម របសទលតសនធឹងេល
ទីតំងធំទូលយ ែដលព័ទធេទេដយៃរពេឈយ៉ងេខៀវរសងត់។ របសទបនទ យឆម ជរបសទមួយកនងុ ចំេណ
មរបសទពីរេនេរកតំបន់ អងគរែដលកសងពីថមធំៗ "ប៉មជមុខ" បងហ ញពីរមុខញញឹមយ៉ងរសស់សអ តតម
រចនប័ទមបយ័ន។ របសទថមភួកែដលបនេបះបង់មនជញជ ំងែដលរបូភពពណ៌នៃនេទវកថ សរងគ មរបស់
របេទសកមពជុ េនេលេនះជមួយរបូភពៃនជីវភពរបចំ ៃថង។ 

តំបន់របសទបនទ យឆម ដ៏ធំសំេបមេនះ របែហលជអថ៌កំបំងបំផុតមួយកនងុ ចំេណមអថ៌កំបំងេនកនុង
សម័យ អណចរកែខមរ ទំងពីរេនះមនន័យេដយទំហំ និងភពដច់េចញពីេគ។ របសទដ៏អថ៌កំបំងេនះ តំ
ណងយ៉ងរបេសរបំផុតេអយរបូភពៃនរជធនីែខមរ រចនសមព័នធរបស់របសទបុរណជមួយចមល ក់ពីេរកនិង
ព័ទធជំុវញិ េដយៃរពរកស់ៗ និងមនបកសីបេញច ញសេមលងេខញៀវខញ រតមជញជ ំងរបសទេធវមិនេអយ សងប់សង ត់។ 

ចំេពះអនកែដលេទទសសនរបសទនឹងេឃញចមល ក់រសស់សអ តជេរចន កប់បត់កនងុ ចំេណមរបសទបុរណ 

និងសសរសដមភ។ 

កនងុ បរេិវណេនះ យ៉ងេហចណស់ក៏មនរបសទតូចៗជេរចនេទៀត ែដលសុទធែតទទួលរងករខូច
ខតពីករបំផល ញ។ របសទទំងអស់េនះបូករមួទំងរបសទេមបុណយ តរពហម រពហមមុខបួន យយជួន រប
ណងតសុខ និងរបសទជមរតី។ បនទ យឆម មិនរតឹមែតសថិតេនកនងុ  ែផនទីេទសចរណ៍បុ៉េណណ ះេទ បុ៉ែនតជករ
េធវដំេណ រមួយេទរកកែនលងខងេរក ជករផសងេរពងមួយែដលអនកនឹងចងចំជនិចចដ៏យូរ។ 

 
របសទបនទ យឆម   របសទបនទ យឆម   របសទបនទ យឆម  

 
របសទបនទ យឆម   

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគពយពយ 
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១៧១៧១៧១៧    េខតតេខតតេខតតេខតតរពះស"ហនុរពះស"ហនុរពះស"ហនុរពះស"ហន ុ   

 
�រកុងរពះសីហនុៈ  មនរមណីយដឋ ន ៧៧៧៧ គឺ  

1- រមណីយដឋ នេឆនរអូេឈទលៈ សថិតេនសងក ត់េលខ ៣ រកុងរពះសីហនុ ។ 
2- រមណីយដឋ នេឆនរសុខៈ សថិតេនតមបេណត យេឆនរដ៏ែវង ជកែនលងងូត ទឹក ។  
3- រមណីយដឋ នេឆនរសណឋ គរ ៧ ជន់ៈ តំបន់េនះមនសភពអូ៊អរ បនទ ប់ ពីេឆនរសុខ ។  
4-  រមណីយដឋ នេឆនរេដមៃរជ ឬ សលរកុងៈ ជេឆនរសរមប់េទសចរ េដរ កមសនត ។ 
5- រមណីយដឋ នេកះពស់ៈ មនចមង យ ១ គ.ម ពីមុខរកុងរពះសីហនុ ជ រមណីយដឋ នដច់ពី
េឆនរ ។ 
6- រមណីយដឋ នភនំេលៈ ជរមណីយដឋ នវបបធម៌ និង ធមមជតិ សមបរ េទសចរ េពលូ មនបុណយ
ទន ។ 
7- រមណីយដឋ នតំបន់ទឹកសអ តកបលឆយៈ មនចមង យ ៧គ.មពីរកុងរពះសីហនុ។ 

ទឹកដីែដលជតំបន់េឆនរដ៏រសស់សអ តេនកមពជុ  គឺេខតតរពះសីហនុ។ កនងមួយៃថងៗមនុ េទសចរេទកមសនត

រប់រយនក់េនតមេឆនរសមុរទែដលមនខសច់សកបសុ  ។ េរកពីតំបន់េឆនរសមុរទែដលជតំបន់េទសចរដ៏សំខន់

េខតតេនះក៏ជតំបន់ឧសសហកមមផងែដរ ។ មនកំពង់ែផអនតរជតិមួយកែនលងែដលមនៃផទរបមណ៩៨០០ែម៉រតក

េរកសងេឡង េនកនងុ ឆន ំ១៩៥៤ និងេបកឱយមនករេរបរបស់េនកនងុ ឆន ំ១៩។  

            តំបន់កមសនតធមមជតិេនកនងុ េខតតេនះែចកេចញជ៣ែផនកគឺ តំបន់កមសន្តេឆនររកុង តំបន់កមសនតេកះ និង

តំបន់ កមសនតទឹកសប។  

           1 -តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់កមសនតកមសនតកមសនតកមសនតេឆនរេឆនរេឆនរេឆនររកងុរកងុរកងុរកងុ 

            ជតំបន់ែដលមនេឆនរឋតិ េនជប់នឹងរកុងែតមដង ែដលេទសចរអចេធវដំេណ រតមរថយនតេទកមសនតបន

។ តំបន់េនះមនេឆនរខសច់សកបសុ  ជមួយនឹងទឹកសមុរទេខៀវរសងត់គួរឱយចង់ងូត។ េឆនរេនតំបន់ េនះមនដូចជ 

េឆនរសុខ េឆនរអូរេឈទល េឆនរ៧ជន់ េឆនរេដមៃរជ េឆនរឯករជយ េឆនរសមុរទរម ជេដម។  

          2  -តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់កមសនតកមសនតកមសនតកមសនតេកះេកះេកះេកះ 

            េគអចេធវដំេណ រតមទូក ឬកណូតេដមបីេទកមសនតេនេកះមួយចំនួនែដលមនទីតំងជិតៗ េខតតរពះសី

ហនុ ដូចជ េកះថមី េកះតេកៀវ េកះឬសសី េកះពស់ជេដម។ តំបន់េកះទំងេនះមនេទសភពរសស់សអ តរពម

ទំងមនេឆនរខសច់ដ៏រតកលផងែដរ។ េទសចរចូលចិតតេទកមសនតេនតំបន់េកះ េរពះមនេទសភពគួរឱយទក់

ចិតតជមួយនឹងទឹក សមុរទថល យង់ មនទំងេឆនរខសច់សកបសុ  និងធមមជតិៃរពភនំ របណីតៗ េទៀតផង។ 
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          3  -តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់កមសនតកមសនតកមសនតកមសនតទឹកសបទឹកសបទឹកសបទឹកសប 

            សថិតេនកនងុ ខណឌ ៃរពនប់ មនចមង យ៧គីទបូែមរតពីទីរកុងរពះសីហនុ រចួបត់េឆវងចូលតមផលវូ  ដីរកហម
ចមង យ ជង៩គីទបូែមរតេទៀត។ ទឹកេរជះេនកបលឆយមនរបភពេផសងពីបណដ ភនំតមតំបន់មត់សមុរទ។ ទឹក
េរជះកបលឆយ រតូវបនេគរកេឃញេនឆន ំ១៩៦០ េហយរហូតមកដល់ឆន ំ១៩៦៣ វរតូវបនេគេរៀបចំេធវជរប
ភពទឹកសអ ត សរមប់ផគត់ផគង់ដល់រកុងរពះសីហនុ បុ៉ែនតករេរៀបចំេនះរតូវបរជ័យ េហយបនកល យេទជជំរលំក់
ខលនួ របស់ពួកែខមរ រកហមេទវញ។ិ  កនងុ ឆន ំ១៩៩៧ តំបន់កបលឆយរតូវបន ផល ស់បដរូ េអយកល យេទជតំបន់អភិ
វឌឍន៍ រហូតមកដល់ ឆន ំ១៩៩៨ កបលឆយរតូវបនេដញៃថលេដយរកុមហុ៊នមួយេដមបីេធវករ សងសង់ផលវូ  និងផល
ស់បដរូ តំបន់េនះេអយកល យជមណឌ លេទសចរសំរប់េភញៀវេទសចរជតិ និងអនតរជតិ។ បចចបបននេនះុ រជរដឋ ភិបល
កមពជុ ក៏បនអភិវឌឍតំបន់េនះេអយកល យេទជកែនលងផគត់ផគង់ទឹកសអ តដល់រកុងរពះសីហនុផងែដរ។ េទសចរ
ភគេរចនជជនជតិែខមរែដលមកពីទី កែនលងេផសងៗដូចជេខតតរពះសីហនុ េកះកុង េខតតកំពត និងរកុងភនំេពញ 

ែដលពួកេគចូលចិតតេទកមសនតជលកខណ រគួសរេដយមនេរៀបចំអហរសរមប់ទទួលទនរចួេរសចផងែដរ។ 

េខតតរពះសីហនុជទីរកុងេឆនរសមុរទលបីលបញបំផុតរបស់របេទសកមពជ។ុ  េហយរតូវបនេគសគ ល់កនងុ
រសុកថ កំពង់េសម។ េខតតេនះមនចមង យ២៣០គីឡែម៉រតូ ភគនិរតីពីទីរកុងភនំេពញជេខតតលបីលបញេដយេឆនរ
ខសច់ពណ៌ស េកះរតូពិកធមមជតិ និងករេដរកំសនតនេពលររតី។ 

ជមួយេឆនរខសច់ដ៏កក់េកដ  និងទឹកដ៏ថល  វពិតជមិនភញ ក់េផអលេឡយែដលេខតត
រពះសីហនុទក់ទញេទសចរទំង កនងុ រសុក េរករសុក េហយេភញៀវេទសចរពិតជចង់
េទេលងេឆនរសមុរទេនៃថងឈប់សរមក។ ដូចគន នឹងរបជជនកនងរសុកុ េធវែដលរកី
រយនឹងខសច់ ម៉ដឋពណ៌សជមួយទឹកដូងដ៏រតជក់ និងអហរសមុរទអំង ឬក៏ម៉សស
េលេឆនរសមុរទ មុជទឹកសមុរទ និងពិសអហរេពលលង ចេនតមេភជនីយដឋ ន

ែដលបេរមអហររសស់ៗដូចជ កដ មបងគ  បងកង រតី និងរគំសមុរទែដលមនសទីល
េរចនរបេភទ។ 

មន េកះដ៏រសស់សអ តមួយចំនួនឆង យពីេឆនរសមុរទេខតតរពះសីហនុផងែដរ 
ដូចជ េកះរងុ និងេកះរងុសនលឹម ែដលមនលកខណៈពិេសសមនេឆនរខសច់មិនសូវ
មនមនុសសេរចន ែដលមនមលប់តមបេណដ យេឆនរ។ 

 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគនិរតី 

រកឡៃផទរកឡៃផទរកឡៃផទរកឡៃផទ : 2,561.20 គ.ម2 

ចំនួនចំនួនចំនួនចំនួនសងក ត់សងក ត់សងក ត់សងក ត់/ឃំុសរបុឃំុសរបុឃំុសរបុឃំុសរបុ : 26 
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១៨១៨១៨១៨ េខតតរពះវហរេខតតរពះវហរេខតតរពះវហរេខតតរពះវហរិិិិ  

 
�េខតតរពះវហរៈិ   មនរមណីយដឋ ន ៥ ៥ ៥ ៥ កែនលងគឺ  

1- រមណីយដឋ នរពះវហរៈ សថិតេនភូមិសវ យរជុំ ឃំុកនទត រសុកជំិ ួ  កសនត េនេលភនំដងែរក  
មនកមពស់ ៧៤០ ម ។ 
2- រមណីយដឋ នវតតបក់កំៈ មនចមង យ ១៧ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
3- រមណីយដឋ នរបសទេកះេករ តៈ៍ មនចមង យ ៤៩ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
4-  រមណីយដឋ នរបសទបកនៈ មនចមង យ ១០ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 

5- រមណីយដឋ នសទឹងខសច់ៈ មនចមង យ ៣ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 

េខតតរពះវហរិ ឋតិ េនភគឧតដរៃនរបេទសកមពុជមនចមង យរបមណ ២៩៤គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញ

រតូវ បនបេងកតេឡងកនងុ ឆន ំ១៩៦៤ េដយកត់យកដីភគខលះពីេខតត កំពង់ធំ េសៀមរប និងេខតតសទឹងែរតង។  

លតសនធឹងេនចំពីេលកំពូលភនំដងែរក ែដលជខណឌ សីមកំណត់រពំែដនកមពជុ ៃថ របសទរពះវហរិ កំពុងរតូវ 

បនទទួលករយកចិតតទុកដក់ជខល ំងពីអជញ ធរេខតតរពះវហរិ  កនងករុ ករពរែថរកសសមបតតិបុរណេបតិកភ័ណឌ

អនតរជតិមួយេនះ។ េលសពីេនះេទេទៀតភពអសច រយ និងភពលបីលបញៃនរបសទហិណឌូ េនះបនកំពុងទក់

ទញេភញៀវេទសចរ ជតិ និងអនតរជតិរប់ពន់ រប់មឺុននក់ ឱយមកទសសនកំសនត និងេធវករែសវងយល់។ េគែតង

ឮពកយសរេសរឥតដច់ មត់ពីបណដ េភញៀវ ែដលបនមកេឃញជក់ចបស់នូវទីបុរណដ៏អសច រយេនះ។  

មនចមង យ១០៨គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតតរពះវហរិ  កនងភូមិុ សវ យរជំ ឃំុកនទតួ  រសុកជំកសនត តមផលវូ ជតិ េលខ

២១១េឆព ះេទទិសខងេជងែដលអមេដយរកុខជតិតូចធំដុះតមសងខងផលវូ  ភនំរពះវហរិ មនកមពស់៦២៥ែម៉រត 

ែដលជទីតំងែដលរពះរជែខមរេយងសម័យបុរណបនកសង នូវរបសទែដលមនទំហំ៨០០ែម៉រតx៤០០

ែម៉រត។ គឺជរបសទរពះវហរិ េនះឯង ែដលរពះមហកសរតែខមរបុរណចំនួនបួនរពះអងគបនកសងេឡង ចប់

តំងពីចុង សតវតសទី៩ រហូតដល់េដមសតវតសទី១២ េដយមនេឈម ះេហថ រសីសិខរសីវរៈ មនន័យថបរមីភនំ 

េហយរតូវបន បរងំរបគល់េទឱយៃថកន់កប់េនកំឡងុ ឆន ំ១៩៥៤ បុ៉ែនតរតូវបនរពះមហកសរតែខមរនេរតតមសី

ហនុេធវករទមទរ យកមកវញិ េដយមនករសេរមច និងេចញសលរកម ទទួលសគ ល់ េដយតុល

ករអនតរជតិរកុងឡេអ ៃថងទី១៥ មិថុន ឆន ំ ១៩៦២។  

រពះរជែខមរ ែដលបនកសងរបសទបុរណេនះមនដូចជ៖ 

- រពះបទ យេសវរ មន័ទី១ (សងសង់កនងុ  គ.ស ៨៨៩-៩១០) 
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- រពះបទ សូរយវរ មន័ទី១ (សងសង់កនងុ  គ.ស ១០០២-១០៥០) 

- រពះបទ ជ័យវរ មន័ទី៦ (សងសង់កនងុ  គ.ស ១០៨០-១១០៩) 

- រពះបទ សូរយវរ មន័ទី២ (សងសង់កនងុ  គ.ស ១១១៣-១១៥០) 

របសទរពះវហរិ រតូវបនដក់បញច លូ ជសមបតតិេបតិកភ័ណឌ របស់ពិភពេលកចប់តំងពីៃថងទី០៧ 

កកកដ ឆន ំ ២០០៨ េដយេសចកដីសេរមចរបស់អងគករយូេណសកូ េនទីរកុងេកប៊ចិ  របេទសកណដ។  

េរកអំពីរបសទរពះវហរិ  ែដលជសមបតតិេបតិកភ័ណឌ ពិភពេលក េនេខតតរពះវហរិ ក៏មននូវរបសទ 

បុរណជេរចនេផសងេទៀតែដរ ដូចជ៖ 

1-តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់របសទេកះេករ តរបសទេកះេករ តរបសទេកះេករ តរបសទេកះេករ ត@@ @@ ឋតិ កនងុ ភូមិរសយ៉ង់េជង ឃំុរសយ៉ង់ រសុកគូេលន ចមង យ៧២គីឡែម៉រតូ  ពីទីរមួ
េខតត េសៀមរប និង៤៩គីឡែម៉ូ រតពីទីរមួេខតតរពះវហរិ តមផលវូ ជតិេលខ២១១ សងសង់េដយរពះបទជ័យវរ មន័
ទី។ របសទននែដលេនតំបន់របសទេកះេករ ត@មនដូចជ របសទេកះេករ ត@ របសទចិន របសទនងេខម  
របសទរបំ របសទគុក របសទរបងគ របសទរកហម របសទេខម ជេដម។  

របសទេកះេករ 
របសទេកះេករ ជរបសទែដលកសងេឡងេនសម័យអងគរផងែដរ បុ៉ែនតរបសទេនះឋតិ េនភគ

ឧតដរចមង យជង៧២គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុង អងគរ កនងុ េខតតរពះវហរ។ិ  របសទេនះផងែដរជសនលូ ៃនរជធនីរបស់
ែខមរនសម័យរវងឆន ំ៩២៨ និងឆន ំ៩៤៤ រជជកលរពះបទជ័យវរ មន័ទី៤ និងបុរតរបស់រទង់រពះនមហស៌វរ មន័ទី។ 
េនេរកយេពលែដលចរកភពែខមរបនេកតេឡងេនតំបន់អងគរ គឺេរកយករកសងរជធនីហរហិរល័យ(រលួស) 
េដយរពះបទជ័យវរ មន័ទី២ និងរជធនីយេសធបុរៈ(ភនំបែខង) េដយរពះបទយេសវរ មន័ទី១េនះ រពះបទជ័យ
វរ មន័ទី៤ក៏បនេរ រជធនី មកកន់តំបន់េកះេករ េនចមង យជិត១០០គីឡែម៉រតូ ភគខងេជង ពីរជធនីចស់ 
េរកមរជជកលរបស់ខលន។ួ  ករេរ  មកតំងេនរជធនីថមីេនះឯកសរខលះបនបងហ ញថ រពះបទជ័យវរ មន័ទី៤ជ
េសដចែរជករជយ េហយករកសងសមិទធផលធំៗ គឺចង់បងហ ញពីមហីទធិរទិធរបស់រពះអងគ េហយករេរ មកទីតំងថមី
េនះែដររទង់ក៏បននំយកលិងរតីភូវេន សវរៈមកជមួយេដយសងសង់ជរបសទេកះេករែដលមនកមពស់ 
៣៥ែម៉រត មន៧ថន ក់សរមប់តមកល់លិងគេនះ។ របសទេនះឬេហថរបសទធំ ជរបេភទរបសទភនំមនៃរពដុះ
ជំុវញិ ែដលេនេលកំពូលមនរបូចមល ក់សតវរគុឌធំៗជេរចនកំពុង សែមតងឬទធិរទនូវសិវលិងគេនះ។ ជេណត រេឡង
េទេលកំពូលរបសទមនចំនួន៥៥កំ ែដលេនជេណត រេឡងេនះមនរបេហងធំលមមចំនួន៣ ែដលបរងំបន
គស់េឡងេដមបីចូលេទកនងុ របសទរកគន វែដលបត់ខលនួ េនទីេនះ។ 
          េនជំុវញិរបសទេកះេករមនរបសទជេរចន ែដលមនរបសទខលះរតូវរងករខូចខតយ៉ងដំណំ ឯ
ខលះេទៀតរគន់ែតខូចខតបនតិចបនតច។ួ  សពវៃថងេគេនេឃញមនរបសទទំងអស់ចំនួន៩៦របសទេនតំបន់
រជធនីេកះេករេនះ។ 

2-របសទរបសទរបសទរបសទបកនបកនបកនបកន ឋតិ កនងភូមិុ តែសង ឃំុរណសិរស រសុកសងគមថមី ចមង យ១០៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួ

េខតតរពះវហរិ  កសងេឡងេដយរពះបទសូរយវរ មន័ទី។ 

3-របសទរបសទរបសទរបសទនរយណ៍នរយណ៍នរយណ៍នរយណ៍ សងសង់េឡងពីថមភក់ ព័ទធេដយកំែពងថមបយេរកៀម២ជន់ ឋតិ កនងភូមិុ រកឡ

ពល ឃំុរពីងធំ រសុកជំកសនត ែដលមនចមង យរបមណ៣២គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត។  
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-របសទនគបួស មនទំហំ៥០ែម៉រតx៥០ែម៉រតឋតិ កនងរសុកុ ជំកសនត ចមង យ៧៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត។  

-របសទរកពំុឈូក កសងេឡងេនសតវតសទី១០ ចមង យ៤៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត កនងុ ឃំុរេំដះ រសុករវង។  

-របសទេគកេបង ឋតិ កនងភូមិុ េគកេបង ឃំុកំពង់របណក រសុកែតបងមនជ័យ េនកនងុ បរេិវណវតតរបសទ 

ជ័យរពឹកស ែដលជសន ៃដរបស់េលកេមទ័ព តមករបញជ របស់រពះបទជ័យវរ មន័ទី។ 

េខតតរពះវហរិ ែដលជប់ជមួយរពំែដនៃថ និងឡវភគខងេជង ជកែនលងែដលមនរបសទគួរេអយ
ចប់ចិតតចំនួនបីកនងុ សម័យអងគរគឺ របសទរពះវហរិ  របសទេកះេករ និងរបសទរពះខ័នកំពង់សវ យ។ ទីេនះ
ក៏ជជរមកសហគមន៍ជេរចនៃនជនជតិកុលសមព័នធតំបន់ភនំ។ 

េកះេករ ដ@ធល ប់ជរជធនីរបស់ រជធិរជែខមរេសដចជ័យវរ ័ មនទី៤ែដលបនកសងទីរកុងេនះកនងុ ឆន ំ ៩២១។ 

ែផនកខលះៃនរបសទរតូវបនកប់បត់េទកនងុ ៃរពែដលមិនអចេធវ ដំេណ រេទបន។ របសទរពះវហរិ ជកែនលង
ពិេសសបំផុតរបស់េខតតេនះ។ 

របសទរពះវហរិ រតូវបនកសងេឡង េដមបីឧទទិសជូនរពះសិវៈ េហយមនទីតំងេនេលែគមតំបន់
ខពង់របែដលរគប់រគងវលរបរបេទស កមពជ។ុ  របសទេនះកសងេឡងេដយមនរពះវហរិ ជេស៊រែីដលភជ ប់
គន េដយ របព័នធៃនករមលថម និងជេណដ រែដលមនបេណដ យចំេណតជង៨០០ែម៉រត និងមនកលបរេិចឆទេន
ពក់កណដ លទីមួយៃនសតវតសរទី៍១១។ េទះបីជយ៉ងណ សំណង់របវតតិសរសតេនះអចមនតំងពីសតវតសរ ៍
ទី៩ េនេពលែដលអរសមរតូវបនរកេឃញ។ កែនលងេនះរតូវបនរកសទុកពិេសសបំផុត ពិេសសេដយអរស័យ
េទតមទីតំងដច់រសយល។ មនភពមិនធមមតមួយសរមប់គុណភពៃនសថ បតយកមមរបស់វ ែដលេរបរបស់
បរសិថ នធមមជតិនិងតួនទីសសនរបស់របសទ ក៏ដូចជគុណភពមិនធមមតៃនករតុបែតងេដយចមល ក់ថម។ 

សថ បតយកមមសំណង់ែតមួយគត់ៃនេស៊រ ី របស់រពះវហរិ  េស៊រែីដលភជ ប់គន េដយរបព័នធៃនករមលថម និង
ជេណដ រែដលមនបេណដ យចំេណតជង៨០០ែម៉រត របសទេនះជសន ៃដឯកពិេសសមួយរបស់សថ បតយកមមែខមរ
តមរយៈបលង់ ករតុបែតង និងទំនក់ទំនងរវងបរសិថ នទសសនីយភពេទសភព។ ពិតជមនភពបរសុិទធទំងកនងុ
បលង់និងភពលមអិតៃនករតុបែតង។ 

រពះខ័នកំពង់សវ យ ក៏រតូវបនេគសគ ល់ថរបសទបកន ជសំណង់ៃនែដលមនមរតដឋ នធំសេមបម
បំផុតែដលមនទីតំងេនរជុង និរតីៃនេខតតរពះវហរ។ិ  របសទេនះរគបដណដ ប់េលៃផទដី៤ដងធំជង
របសទអងគរវតតែដលមន បរយណ៍របែវង៣គីឡែម៉រតូ  និងមនប៉មរបសទជេរចន ឬរបសទេនកនងុ
បរេិវណេនះ។ របសទេនះពំុរតូវបនេគសគ ល់ចបស់ និងករមមនេគេទទសសនណស់ េហយរបសទេនះ
រតូវទទួលរងករលួចបលន់យ៉ងខល ំងបុ៉នម នឆន ំ កនលងមកេនះ។ 

 
ប៉មរបសទរពះវហរិ  រសះទឹករបសទរពះវហរិ  
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បងក ន់ៃដនគរបសទរពះវហរិ  របសទរពះវហរិ េមលពីអកស 

  

តមរយៈកររបឹងែរបងយ៉ងខល ំងរបស់ រជរដឋ ភិបលកមពជុ េរកមករដឹកនំដ៏វយ័ឆល ត និងគតិបណឌិ ត
របស់សេមដចអគគមហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដឋមរនតីៃនរពះរជណចរកកមពជុ  របសទរពះវហរិ
រតូវបនចុះបញជ ីនិងរបកសជេបតិកភណឌ ពិភពេលកេដយ អងគករ UNESCO េនៃថងទី ៨ែខកកកដ ឆន ំ២០០៨។ 

 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគពយពយ 
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១៩១៩១៩១៩    េខតតេខតតេខតតេខតតតែកវតែកវតែកវតែកវ    

 
�េខតតតែកវៈ  មនរមណីយដឋ ន ៧ ៧ ៧ ៧ កែនលងគឺ  
 1- រមណីយដឋ នភនំដៈ មនចមង យ ១០២ គ.ម ពីភនំេពញ ។  
 2- រមណីយដឋ នភនំបយ៉ង់ៈ មនចមង យ ១២១ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 3- រមណីយដឋ នរបសទនងេខម ៈ មនចមង យ ២៦ គ.ម ពីទីរមួ េខតត។ 
 4-  រមណីយដឋ នភនំជីសូរៈ មនចមង យ ៦២ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 5- រមណីយដឋ នទេនលបទីៈ មនចមង យ ៣៥.៥ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 
 6- រមណីយដឋ នភនំតេម៉ៈ មនចមង យ ៤០ គ.ម ពីភនំេពញ ។ 

 7- រមណីយដឋ នភនំែខលងៈ សថិតេនតមដងផលវជតិេលខ ូ ២ ។ 

តែកវគឺជេខតតមួយឋតិ េនភគខងតបងូ ៃនរបេទសកមពជុ  ជជរងុកៃនអរយធម៌ែខមរេរពះថេខតតេនះជ

េខតត មួយមនវយ័ចំណស់ជងេគបំផុត និងជទីតំងេដមៃនវបបធម៌ែខមរផងែដរ។ ជក់ែសដងេខតតេនះមនបនសល់

ទុកនូវេករ ត@ ដំែណលរបសទបុរណសំខន់ៗមួយចំនួន ែដលមនអយុកលរប់សតវតសមកេហយ សរមប់ជ

ភសដតងុ បងហ ញពី ភពរងុេរឿងរកីចេរមនៃនេខតតេនះកនងុ អតីតកល។ េធវដំេណ រពីភនំេពញេទកន់ទីរមួេខតតតែកវ

េលកំណត់ផលវជតិូ េលខ ៣េគនឹងបនេឃញសថ នភពរបជពលរដ្ឋ កររបកបរបររកសីុរបស់ពួកេគេនកនងុ

េខតតេនះ។ មិនែតបុ៉េណណ ះ េគក៏អចេធវដំេណ រតមផលវូ ជតិេលខ២ផងែដរ ែដលមនចមង យផលវូ របែហល៧៨ 

គីឡែម៉រត។ូ  សកដ នុពលភពសំខន់កនងុ េខតត េនះគឺវស័យិ េទសចរ ែដលជរបភពចំណូលជូនរដឋ និងអចឱយរប

ជពលរដឋទញរករបេយជន៍ពីវស័យេនះិ ផងែដរ។ តំបន់េទសចរសំខន់ៗកនងុ េខតតេនះមនភគេរចនជទីតំង

របវតតិសរសតដូចជ របសទបុរណជេដម ែដលេធវ ឱយេទសចរចូលចិតតមកេធវករសិកសរសវរជវ រពមទំង

ទទួលនូវអរមមណ៍បរសុិទធ ពីេទសភពរបណីតៗជំុវញិតំបន់ របសទបុរណេនះផងែដរ។ 

1111----ភនភំនភំនភំនំជីជីជីជីសូសូសូសូ 

          ភនំជីសូឋតិ េនកនងុ ទីតំងភូមិសល  ឃំុរេវៀង រសុកសំេរង ចមង យ៦២គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញ កត់តម

រសុក បទី និងវតតរបសទនងេខម កនងរសុកុ សំេរង តមផលវូ ជតិេលខ២ រចួបត់ចូលតមផលវលំូ តូចមួយរបមណ

៥គីឡែម៉រតូ េទៀត។ បុ៉ែនតរបសិនជេធវដំេណ រពីទីរមួេខតតតែកវវញិ េគរតូវចំណយេពលរបមណ៣០នទីេល

កំណត់ផលវូ ២៧គីឡែម៉រត។ូ  េនេលខនងភនំជីសូមនរបសទបូរណមួយែដលសងសង់េឡងេនកំឡងុ ឆន ំ១០០២-

១០៥០ៃនគ.ស េដយរពះបទសូរយវរ មន័ទី១ជករឧទទិសបូជថវ យចំេពះរពហមញញសសន។ របសទេនះសង

សង់ពីថមភក់ មនទំហំ៦០×៥០ែម៉រត មនែថវពីរជន់របកបេដយកបរកបច់ូ រចនរស់រេវក េនតមែផដ និងសសរ
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េពរជ។ េភញៀវេទសចរអចេធវ ដំេណ រេទកន់ទីរបសទតមជេណត រថមខងលិចែដលមន៣៩០កំ ឬជេណដ រខង

តបងូ ែដលមន៤០៨កំ។ ថវីតបិតែត មួយភគធំៃនរបសទេនះរតូវបនខូចខតអស់ក៏េដយ ក៏អនកេទសចរ និង

អនកសិកសចូលចិតតេធវដំេណ រេទកន់ទីេនះ។ េរកពីករទសសនរបសទ េគក៏អចគយគន់េទសភពវលែរស

រសស់រតកលពីេលកំពូលភនំជីសូរផងែដរ។ ទសសនីយភពទំងេនះបនទក់ទញេភញៀវេទសចរឱយចូលមកទសស

នទីេនះកន់ែតេរចនេឡងៗ ជពិេសសៃថងបុណយ និងៃថងឈប់សរមក។ តមឯកសរបនបងហ ញថេនពីខង

តបងូ ភនំជីសូរេនះមនរងូធមមជតិមួយេឈម ះ រងូវមនិ ច័នទ ជទីសង ត់រជងំសរមប់ពួកតបសឥសីេធវចរងកមភវន 

បុ៉ែនតកំឡងុ េពលែដលរបេទសេយងជួបរបទះសរងគ មរុៃំរ ៉ មនករទមល ក់រគប់ផទះេផសងៗេធវឱយុ រងូេនះរតូវបិទជិត

េដយថមធំៗ មិនអចចូលរចួ។ 

2222----ទេនលបទីទេនលបទីទេនលបទីទេនលបទី 

          ទេនលបទីឋតិ េនចមង យ៣៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញតមផលវូ ជតិេលខ២ កនងភូមិុ ថនល់ទកសិណ ឃំុរកំង

ធនង់ រសុកបទី េខតតតែកវ។ ទីេនះជកែនលងេទសចរមួយយ៉ងសំខន់កនងុ េខតតតែកវ េហយក៏ជកែនលងសកក របូជ

មួយ ផងែដរ ែដលមនរបសទបុរណ២គឺរបសទតរពហម ែដលសងសង់េឡងកនងុ រជជកលរពះបទជ័យវរ មន័

ទី៧ េដមបី ឧទទិសថវ យ ដល់រពហមញញសសន និងរពះពុទធសសនផង និងមួយេទៀតគឺរបសទយយេព  ែដល

មនចមង យ ១០០ែម៉រតពី របសទតរពហម កសងេឡងកនងុ សតវតសទី១២ ទំហំ៧ែម៉រត×៧ែម៉រត។  

3333----ភនភំនភំនភំនំតតតតេម៉េម៉េម៉េម៉ 

          ភនំតេម៉មនចមង យ៤០គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញតមផលវូ ជតិេលខ២ ឋតិ កនងភូមិុ រតពំងសប រសុកបទី

េខតត តែកវ។ តំបន់េនះជតំបន់ៃរពករពរចំនួន២៥០០ហិចត ែដលមន៧០ហិចតរតូវបនេរៀបចំជសួនសតវ

ដ៏ធំេន កមពជ។ុ  កនងុ ចំនួនៃផទដី៧០ហិចតមនកូនភនំចំនួន៥គឺ ភនំតេម៉ ភនំឆយ ភនំបំង ភនំេផដ ពនធ និងភនំថមដុះ បុ៉ែនត

កនងុ ចំេណមភនំ ទំង៥េនះមនែតភនំពីរបុ៉េណណ ះែដលជទីទួលមនរបសទបុរណ គឺភនំតេម៉ និងភនំថមដុះ។ 

          របសទភនំតេម៉កសងេឡងអំពីឥដឋេនសតវតសទី១១កនងុ រជជកលរពះបទសូរយវរ មន័ទី១ និងឧទយទិតយ

វរ មន័ទី២ ឋតិ េលកំពូលភនំកំពស់៣០ែម៉រតជិតរពះវហរិ វតតភនំតេម៉។ បចចបបននុ របសទេនះបក់ែបកអស់េនសល់

ែតសន មេខឿន បនតិចបនតចួ បុ៉េណណ ះ។  

          រឯីរបសទមួយេទៀតឋតិ េនទិសពយពយ គឺរបសទថមដុះមនទីតំងេនេលកំពូលភនំថមដុះែដលមន

កមពស់៣៥ ែម៉រត។ របសទេនះកសងអំពីឥដឋេនសតវតសទី១១ មនរង៤រជុងគឺ ៧ែម៉រត×៧ែម៉រត កមពស់១៣

ែម៉រត។ បចចបបននុ របសទេនះេនមនលកខណៈលអរបេសរជងរបសទភនំតេម៉ ែដលេទសចរចូលចិតតេទទសស

ន និងេធវករបន់ រសន់េនទីេនះ។ 
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          េរកពីរបសទទំងពីរេនះ ភនំតេម៉ក៏ជសួនសតវមួយដ៏ធំ និងគួរឱយចប់អរមមណ៍ផងែដរ ែដលមនសតវ 

រគប់របេភទ ទំងរបេភទលមូន សតវេជង៤ សតវសល ប សតវកនងុ ទឹកជេដម។ កនងចំេណមុ របេភទសតវទំងអស់មន

សតវ ខលះនំចូលពីបរេទស និងមួយចំនួនធំគឺជរបេភទសតវកនងរសុកុ ែខមរ ែដលបនមកពីករទិញ និងរបឹអូសពី

ឈមញ។ួ  

សតវៃរពភនំតេម៉សតវៃរពភនំតេម៉សតវៃរពភនំតេម៉សតវៃរពភនំតេម៉ 

តមបេណត យផលវជតិូ េលខ២ េឆព ះេទកន់ភនំ តេម៉ េពរេពញេទេដយអនកដំេណ រ និងយនជំនិះរគប់

របេភទយ៉ងេរចនកុះករ តំងែតពីរពឹករពលឹមេមល៉ះ។ កនងចំេណមុ អនកដំេណ រជេភញៀវេទសចរទំងឡយែដលេសទរ

ែតគម នជនបរេទសេនះ បនេធវដំេណ រ រេដយទឹកមុខរកីរយតមរថយនតផទ ល់ខលួន រថយនដឈនលួ  ឬមូ៉តូ...។ល។ 

េន តមបេណត យផលវជតិូ េលខ២ពីភនំេពញេទទីរមួេខតដតែកវ ពួកេគអចេរជសេរ សយកតំបន់េទសចរណ៍ធមម

ជតិ ណមួយក៏បនកនងចំេណមុ ទីកែនលងលំែហចំនួន៣ គឺរបសទទេនលបទី សួនសតវៃរព ភនំតេម៉ និងភនំជីសូរ។

េដយែឡក សរមប់តំបន់សួនសតវៃរពភនំតេម៉វញិ េនៃថងេឡងស័កឆន ំេនះ តមរចកចូលេទកន់ភនំែដលមន

ចមង យរបមណជង៤គីឡូែម៉ រតេនះេគសេងកតេឃញវតដមនេលកយយេលកតចស់ជរខលះពិករផង និង

កុមរតូចៗ មនរបុសមនរសីចរមុះ ឈរបណដ ក់គន កន់ផដិល ធុងទឹកជះេទេលថនល់ លំរកលរគួ សរកហម

លយខសច់ជួ យកំុ ឱយហុយធូលី ែដលរប់េមលេទមិនេរកម១០០នក់េនះេទ រតូវបនទទួលករតបសនងពីអនក

ដំេណ រវញិនូវករដក់ទនជរបក់តិចបំផុត១០០េរៀល និងេរចនបំផុត១០០០េរៀលជហូរែហ។ េភញៀវេទសចរកនងុ

រសុកែដលមិនសូវបងអតួ សំេលៀកបំពក់ថមីភគេរចនមកពីេខតដកំពង់សពឺ កណដ ល និងរជធនីភនំេពញ ែដលបនតគន

រប់រយនក់ជប់ឥតដច់បនសរមុកចូលេទកនងុ សួនសតវៃរពភនំតេម៉ លយឡំជមួយពួកេគ។ អនកយកព័ត៌មន

ទសសនវដដី“ធមមជតិ”េយងក៏មនមុខេនទីេនះែដរ។េដយ ៖ ទូច សូកន-យ៉ន់ សុខរទិធ   

េទសភពធមមជតិលំអរចូងរចងេទេដយេដមរកុខជតិដុះរតង់ៗភលឹងេទ េលទំហំបុ៉នគល់េភល មនុសសចស់រគប

ដណដ ប់ េដយសលឹកពណ៌ៃបតងរសស់ បនអរងួនអរមមណ៍ េយងឱយមនកដី រេំភបែបលក រសឡះចិតដឥតឧបម ។េន

កនងុ បរេិវណសួន សតវៃរពធមមជតិភនំតេម៉ យ៉ងេហចណស់ក៏ រតូវចំណយេពលរបមណជង២ េម៉ងែដរ 

េដមបីទសសន សតវៃរពក រមរប់រយរបេភទឱយបនសពវកែនលងេនះ េភញៀវទំងឡយ រតូវបនចប់េផដម ពីរចកចូល

មនរបូសំណក សតវសល បទឹកករមមុនេគ ែដលមដំុេនះក៏មនសតវេជង៤ និង សតវរបេភទលមូនខលះែដរ។ សតវទំង

េនះ មនដូចជ រកសរ រតដក់ទុង ឈលសូ  សវ   កំរបុក សក  សំេពច និងរកេព ។ កនងចំេណមុ េនះ កន់សទ ប

អែងអល េលងទំងមន សតវភគ េរចនរតូវេគឃំុឃំង េនកនងុ រទុងហំុ៊ព័ទធសំណញ់លួសខលះេទៀត េគែលងឱយេដរ

េសរ ីមកែកបរ ៗ មនុសសអច េកមងទំងចស់ពិេសសសតវឈលសូ ដ៏ែសនសលតបូតូ េនះ ឯង ។ បនទ ប់រចកចូលទី

មួយេភញៀវទំងឡយបនបនដ ដំេណ រហុយ ដីទ្រ េលមេទកន់ទីអរស័យ របស់សតវ ខល ឃមំុែដលមន ចំនួនេរចន

ជងសតវនន។ពួកខល ឃមំុ េនទីេនះ សុទធែតមន សមបរុ េខម  េរចនមនលយសតិចតួច េហយធត់ៗដូចជរបូ
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តុកកត េគតំងលក់េនផសរទំេនបេបះបិទពិតជសអ តគួរឱយរសឡញ់ ែមន។អណចរករបស់សត្វខល  ឃមំុេន

សួនភនំតេម៉េមលេទ រតូវេគេរៀបចំបនលអ ជងេគ មនរទនំសិបប និមមិតសរមប់ គូេសនហ៍រមួរស់ អច 

ផដល់ឱកសឱយអតូច ក៏ដូចជអធំរត់របេដញរប ែឡងេលងកច់ចំបប់រកឡប់ផក ប់ផង រម៉េសរ ី។ បនដពី

អណចរករបស់សតវខល ឃមំុ េភញៀវទំង ឡយបនេទេមល សតវខទីង ែដល មនមឌ ធំជង រកបីេឡងកបនដិចមន

ែសនងពណ៌េលឿង ភលឺថល ចុង រសួចលែលមពណ៌េតន តមួយគូរងេកងរកវង៉់ ជរងវង់ឈមគន  យ៉ងសអ ត

ឥតេខច ះដងខលនួ រគបដណដ ប់េដយេរមដូចសរៃសក រមលរពហម ពណ៌េខម ភលឺរេលងរសិល ែដលវែតងែតឈរ

សមលឹងមក រកអនកែដលេមលវពីកនងុ  រទុងដ៏ធំហំុ៊ព័ទធសំណញ់លួសដ៏មំកនងុ សថ ន ភពមិនជរក់ទក់ និង

សវ គមន៍អនកេទសចរេឡយ។ េនមិនឆង យបុ៉នម នពីរទុងសតវខទីងេនះែដរ េគអចេទេមលសតវខល រខិនសទ វមួយ

កបលែដលកំណញ់ខលនួ  និងមហកំជិលបំផុត។ វែតងែតរកបេដកលក់ខលនួ េនតមកេនលៀតថមកនងុ រទុងរបស់វ 

មិនេអេពនឹងវតដមនអនកចង់េមលវយ៉ងកុះករេនះេឡយ។អវីែដលគួរឱយឆងល់  

 េនះ គឺេគមិនេឃញមនសតវេត និងខល ដំបង ែដលមនរទុងជប់ៗ គន នឹងខល រខិនដូចឆន ំមុន ៗ កនលងេទ

េនះេទ។ រទុងមួយ េនែកបរេនះែដរ គឺ ជសំបុករបស់ពស់ ថល ន់ ែដលមនទំហំខលនួ ធំជងគល់េភល មនុសសចស់

េលសពី ២កបល ។ ពួកវសំងំេសងៀមេសទរែតដូចវតថុគម នវញញ ណិ កនងុ សថ ន ភពឆវ យរេងវលេនេលសក កកនងុ រទុង

យ៉ង សកប់សកល់មហែសនសលត។ូ  េនទីេនះក៏មនសតវចចក២កបលផងែដរ ែដលកនងេនះុ មនមួយកបលរត់ចុះ

រត់េឡងសរេសៀៗសំណញ់រទុងឱយេភញៀវ េមលវបុ៉ែនតកលិនេឆអះឆួលរចមុះេសទររទំពំុបនរបស់វមិនសូវមនអនក 

ណអចរទំឈរេមលវ និងចូលចិតដវបនយូរេនះេឡយ។ វពិតជអសច រយខល ំងណស់ ែដលេនែកបរទីធល លក់

ចំណីអហរ រទុងសតវសល បរបេភទសីុសច់ជអហរ ដ៏ធំចំនួនពីរបនទក់ទញេភញៀវឱយនំ គន ពពក់ពពូនេចម

េរមេមលយ៉ងជក់ចិតត។របេភទសតវសល បជអនករបហរចំណីពីេល អកសទំងអស់េនះេយងធល ប់បន េឃញ

វែតកនងុ ែខសភពយនតឯកសរសតវេនតមកញច ក់ទូរទ សសន៍បុ៉េណណ ះ ។េនេពលែដលបនេឃញេនសួនភនំតេម៉ 

វរតឹែតអសច រយជងរបូភពជឯក សររប់រយដង។ អវធុដ៏សហវរបស់ពួកវ គឺរកញុំេជងរបកបេដយចុងមុត

រសួចគួរឱយេរសៀវ។ ចំពុះរបស់ពួកវក៏មុតែដរ អចេចះទមលះុ ែសបកចំណី ដូចជកណដ រុ  កូនទនសយ រតី មន់ ទ ឬ

ក៏កូនសតវឆម  ែឆកបនយ៉ងងយេទៀតផង។ មនសតវអកខលះ កនងចំេណមុ ពួកវ រវល់ែតសីុសច់ែដលឆម ំសួនដក់

ឱយវ េដយេរបរកញុំេជងចប់ដំុសច់ េហយចំពុះរបស់វចឹកទញែហកជចំែណកៗ េលបចូលេទកនងុ ែគរបស់វ 

េធវឱយេភញៀវទំងឡយជក់ែភនកមិនចង់េដរេចញ។  

  េរឿងែដលគួរឱយចង់េសចមួយេទៀតេនះគឺ សតវេទចញីេឈម លពីរកបល ែដលេគដក់េនកនងុ រទុង

ែតមួយេនទីេនះ រតូវបនអនកេទសចរមួយរកុមឱយផឹករសេបៀអន់ឆ័រ េធវឱយវបេញច ញអករៈញក់មុខញក់មត់ 

រកមិចរកេមមចក់ថលកុ េដយសររសវងឹេនេពលែដលបនេឃញេន សួនភនំតេម៉ វរតឹែតអសច រយជងរបូភពជ

ឯកសររប់រយដង។ អវធុដ៏សហវរបស់ពួកវ គឺរកញុំេជងរបកបេដយចុងមុតរសួចគួរឱយេរសៀវ។ ចំពុះរបស់
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ពួកវក៏មុតែដរ អចេចះទមលះុ ែសបកចំណី ដូចជកណដ រុ  កូនទនសយ រតី មន់ ទ ឬក៏កូនសតវឆម  ែឆកបនយ៉ង

ងយេទៀតផង។ មនសតវអកខលះ កនងចំេណមុ ពួកវ រវល់ែតសីុសច់ែដលឆម ំសួនដក់ឱយវ េដយេរបរកញុំ

េជងចប់ដំុសច់ េហយចំពុះរបស់វចឹកទញែហកជចំែណកៗ េលបចូលេទកនងុ ែគរបស់វ េធវឱយេភញៀវទំងឡយ

ជក់ែភនកមិនចង់េដរេចញ។ េរឿងែដលគួរឱយចង់េសចមួយេទៀតេនះគឺ សតវេទចញីេឈម លពីរកបល ែដលេគដក់

េនកនងុ រទុងែតមួយេនទីេនះ រតូវបនអនកេទសចរមួយរកុមឱយផឹករសេបៀអន់ឆ័រ េធវឱយវបេញច ញអករៈ

ញក់មុខញក់មត់ រកមិចរកេមមចក់ថលកុ េដយសររសវងឹ មនមួយគូេមលេទហក់ដូចជរសឡញ់គន ខល ំង

ណស់។ េទះបីមនអនកឈរេមលវយ៉ងេរចនកដី ក៏វមិនមនករភញ ក់េផអលសូមបីែតបនដិច។ វគិតែតរជមុជទឹក

ឱបរតឹគន វក់វកីនងុ អងទឹកៃនរទុងរបស់វខល ំងជងមនុសសេទេទៀត កនងេនះុ  េភញីែតងែតែចចង់អេឈម លមុន

រហូត។ ចំែណកសតវដំរវីញិ មនែតបីកបលេទ មិនទន់ដុះភលកុ េនេឡយ។ កនងចំេណមុ ពួកវទំងបី មនែតដំរ ី

សទ វមួយកបលបុ៉េណណ ះ ែដលេភញៀវេចមេរមេមលេរចនបំផុត េដយសរែតវេចះរចំងវ ក់រវំង់ និងចងវ ក់ឆៗ 

រតូវតមកដង់េភលងយ៉ងសងហ ។ េគអចឱយវរឱំយេមល េនេពលណមនរងវ ន់ឱយេទហមរបស់វ ជែផលេឈ និង

លុយកក់មួយ ចំនួន។ តមសញញ របស់ហម និងករចក់ម៉េញ៉ វអចរបំនយ៉ងលអ េហយចុងេរកយ វេចះ

សំពះអរគុណេភញៀវែដលបនឱយចំណី និងេមលវរែំថមេទៀតផង។ទក់ទិនេទនឹងតំបន់ឧទយនអភិរកសសតវៃរព 

និងសួនសតវភនំតេម៉េនះ “ធមមជតិ” បនជួបជមួយេលកញឹក រតនៈេពរជ ជរបធនឧទយនសួនសតវភនំត

េម៉។ 

េលកបនមនរប សសន៍ឱយដឹងថ តំបន់ែដលេយងេធវករអភិវឌឈន៍ និងេរៀបចំជសួនសតវេនះមន
ៃផទដីរបមណ១២៥០ ហិចតេហយមកដល់េពល េនះេយងេទបែតេធវករអភិវឌឍបនរតឹម៨០ហិចតប៉េណណ ះ។
សតវៃរពែដលេយងយកមកដក់អភិរកស និងជូនេភញៀវេទសចរទសសនេនះ គឺេយងបនេធវកររបែមរបមូលមកពី
រគប់ទិសទីៃនរបេទសកមពជុ  ដូចជ យកមកពីឈមញួ ទុចចរតិែដលរកសីុលក់សតវៃរព េហយអជញ ធរចប់បនក៏
េយងរបមូលមកដក់េនទីេនះែដរ។ មយ៉ងេទៀត សតវែដល របជពលរដឋ គត់ឈប់ចិញច ឹមេហយ គត់ក៏យកមក
ដក់េនទីេនះ និងរបេភទសតវខលះ ក៏េយងនំចូលពីបរេទសមកែដរ ដូចជ សតវេត និងខល ពពកជេដមែដលនំ
មកពីរបេទសអង់េគលស។េនកនងុ តំបន់េនះ េយងែចកសតវជបីែផនកធំៗ គឺែផនកសតវសល បៃរព ែផនកថនិកសតវ និង
ែផនកសតវលមូន។េយងេធវជរទុងដក់តមកែនលងេដយែឡកៗ ពីគន សមរសបតមលកខណៈធមមជតិរបស់សតវ 
េហយមនសតវសល បមួយភគធំ ក៏េយងដក់វេនខងេរករទុងែដរ។េលក ញឹក រតនៈេពរជ ក៏បនបែនថម
េទៀតថ េគលបំណងែដលេយងបេងកតឧទយនសួនសតវៃរពេនះេឡងគឺេផដ តេទេលចំណុចសំខន់ធំៗគឺ ទី១ េធវ
តំបន់េនះឱយកល យេទជទីសិកសរសវរជវរបស់បណដ សិសសនិសសិត និងបញញ វន័ដ ែដលចង់សិកសពីលកខណៈសតវ
ៃរពេផសង។ ទី២ េយងនឹងេធវកែនលងេនះឱយរសបេទនឹងសួនសតវតមសដង់ដរអនដរជតិ េរពះតំបន់អភិរកសសតវៃរព
េនះ គឺមនែតមួយបុ៉េណណ ះកនងរបេទសុ កមពជុ េយង។ទី៣ គឺេយងេបកជករចូលទសសនសរមប់េភញៀវេទសចរមក
ពីរគប់ទិសទី ទំងេភញៀវជតិ និងអនតរជតិេដមបីទញយកចំណូលសរមប់ផគត់ផគង់េទេល ចំណីសតវៃរពទំងអស់
េនះ។ទឹកដីធមមជតិៃនតំបន់េនះ បន ផដល់ ជសកដ នុពលដ៏សមរសបមួយសរមប់េធវករអភិវឌឍឱយទទួលបន
នូវភពរកីចេរមនរងុេរឿងេទៃថងអនគត និងជទីរមណីយដឋ នធមមជតិេពរេពញេទេដយទិដឋភពពណ៌ៃបតង
ៃនៃរពភនំរកំថមដ៏រសស់រតកល ែដលអចទក់ទញេភញៀវេទសចរបនយ៉ងេរចនសនធឹកសនធ ប់េទអនគតផងែដរ
។ 
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          េរកពីតំបន់សំខន់ៗទំងេនះេខតតតែកវេនមនតំបន់កំសនតជេរចនេទៀត ដូចជរមណីយដឋ នរបសទ
ភនំដ ែដលឋតិ េនភូមិែរពកតផ ឃំុេគកធលក រសុកអងគរបុរចីមង យ១០២គីឡែម៉រតូ ពីភនំេពញ និង២៤គីឡូែម៉រតពីទី
រមួេខតត តែកវ។ របសទេនះមនទំហំ១២×១២ែម៉រត កំពស់១៨ែម៉រតមនរចនបថភនំដកនងុ សតវតសទី៦ ឋតិ េល
កំពូលភនំដ ែដលអចេមលេឃញេទសភពដ៏រសស់សអ តៃនវលែរសេនជំុវញិភនំ។ រមណីយដឋ នភនំបយ៉ង់ឋតិ េន
ភូមិេពធ@េរង ឃំុរពះបទជន់ជំុ រសុកគិរវីងស ចមង យ១២១គីឡែម៉រតូ ពីភនំេពញ និង៤៣គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត
តែកវ ភគខងតបង។ូ  របសទេនះសង់េឡងេនសតវតសទី៧េដយរពះបទភវរ មន័ទី២ មនកំពស់៣១៣ែម៉រតពី
េជងភនំបយ៉ង់ សង់េឡងពីថ្មបយ េរកៀម និងឥដឋរងចតុេកណែកង១៣ែម៉រត×៩ែម៉រត កំពស់របសទ១២
ែម៉រត។ រមយនីយដឋ នរបសទនងេខម ឋតិ កនងុ  ទឹកដីរសុកសំេរង េខតតតែកវ ចមង យ៥២គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុង
ភនំេពញ និង២៧គីឡែម៉រតូ  ពីទីរមួេខតតតែកវ សង់េឡងពីថមភក់ និងឥដឋតមរចនបថេកះែក កនងុ សតវតស
ទី១០េដយរពះបទជ័យវរ មន័ទី៤ មនតួរបសទ៣ទនទឹមគន កនងុ បរេិវណ វតតរបសទនងេខម ។ រមយនីយដឋ ន
របសទជប់ពល សថិតកនងុ ភូមិបរយណ៍ ឃំុបរយណ៍ រសុកដូនែកវ ចមង យ ៣,៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតតតែកវ 
របែវង៧ែម៉រត×៧ែម៉រត កមពស់១៣ែម៉រត អំពីឥដឋ មនគូទឹកព័ទធជំុវញិ និងមនរសះ មួយ ទំហំ៧ែម៉រត×១០០ែម៉រត 
ែដលអនករសុកេហថទេនលអំុ។ រមយនីយដឋ នវតតភនំែខលងឋតិ េន ឃំុៃរពសលឹក រសុករតំង ចមង យ១២គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួ
េខតតតែកវ ជទីអរមរពះពុទធសសនកសងេឡងកនងុ ឆន ំ១៧៥៣ ែដលរបជជនែខមរេជឿ ថជកែនលងសកតិសិទធ
កនងករុ បួងសួងបន់រសន់ សចច សបថែសបជេដម។ មិនេទបុ៉េណណ ះសរមនទីរេខតតតែកវក៏ជទី របមូលផដំុេដយវតថុ
បុរណ ែដលរបមូលបនមកពីទីកែនលងននកនងុ េខតតតែកវ សរមប់អ្នកមកទសសន និងអនកសិកស រសវរជវ
ជតិ អនតរជតិ។ 

េខតតេនះមនទីតំងេនចេនល ះ េខតតកណដ ល កំពត និងកំពង់សពឺ។ េខតតតែកវែតងែតរតូវបនេមលរលំង
ពីេទសចរបរេទស បុ៉ែនតទទួលចំណត់ថន ក់ខពស់ពីរបជជនកនងុ របេទសែដលេធវដំេណ រ េទេខតតេនះេដមបីទសសន
របសទនិងកែនលងេទសចរណ៍ធមមជតិជ េរចន។ 

អំឡងុ េពលេធវដំេណ រេឆព ះេទេខតត តែកវ សូមេធវដំេណ រចូលេទកន់ភនំជីសូរេដមបីទសសនរបសទ
ែដលបនសល់ ទុកពីសតវតសរទី៍១១ៃនសម័យអងគរ។ របសទេនះបនកសងេនេលកំពូលភនំែដលព័ទធជំុវញិេដយ
េទសភពជនបទ។ ជេណដ រេឡងរបសទមនចំនួន៥០៣កំយ៉ងរងឹមំ បុ៉ែនតេទសភពៃនជនបទពិតជេធវេអយ
មនករចប់អរមមណ៍យ៉ងខល ំង។ របសទបុរណេនះមនសកមមភពេឡងវញិែដលពុទធសសនិកជនេធវ ធមម
យរតេទទីេនះកនងុ ឱកសបុណយសសនេផសងៗ។ ចមល ក់ដ៏វចិរតិ ៃនអទិេទពឥណឌូ អចេឃញបនេនេលប៉ម
របស់ បណណ ល័យ។ ធនឹមេធវពីថមភក់ដ៏រសស់សអ តេនខងពីេលមត់ទវ រ និងចមល ក់ែតមួយគត់ែដលតុបែតងទវ រ
េឈរបស់របសទធំ។ 

អនកអចរកីរយនឹងដំេណ រកំសនតតម ទូកតមទេនលេទទសសនសរមនទីរបុរណវតថុអងគរបុរ ី និងបនទ ប់
មកេទកែនលងមួយេទៀតៃនរបសទភនំដ។ ទេនលបទីជកែនលងវសសមកលិ ែដលេគចូលចិតតបំផុតសរមប់របជជន 

កនងុ រសុកអំឡងុ េពលសរមក េហយក៏ជកែនលងដ៏រកីរយពិសអហរែខមរសមញញ។ េនជិតរបសទទេនលបទីជ
របសទដ៏ធំែដលមនរចនប័ទមរបសទ សម័យអងគរែដលមនសួនចបរយ៉ងសអ ត។ បនទ ប់មកមនរបសទ
យយេព ែដលរតូវបនដក់េឈម ះរពះមតរបស់េសដចតរពហម និងរបសទរបវតតិសរសតមួយេទៀតែដលមនទី
តំងេនជិតបឹងទេនលបទី ដ៏មនរបជរបិយ។ 

របសទនងេខម មនទីតំងេនកនងុ  រសុកសំេរង។ េនះជរបសទែដលកសងពីថមភក់និងឥដឋអំឡងុ
សតវតសរទី៍១០ បុ៉ែនតភគេរចនៃនែផនករបស់របសទនងេខម រតូវបនបំផល ញ។ មជឈមណឌ លសេរងគ ះជីវតិសតវៃរព
េនភនំតេមមនៃផទដីសរបុ ១២០០ហិកត។ មជឈមណឌ លេនះបេងកតេឡងេដមបីែថរកសសតវៃរពដ៏ករមែដលបន
ជួយ សេរងគ ះ និងមនេរគះថន ក់កនងុ របេទស។ ែប៉តសិបហិកតៃនៃផទដីរតូវបនរកសទុកជសួនសតវសរមប់េភញៀវ 
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ចូលទសសន។ េនទីេនះមនសតវៃរពជេរចន ែដលសតវជេរចនរបេភទសថិតេនកនងុ េរគះថន ក់។ សួនសតវរតូវ
បនែថរកសយ៉ងលអនិងជករទក់ទញេទសចរដ៏មន របជរបិយផងែដរ។ 

 
 
 

 
  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគអេគនយ៍ 
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២០២០២០២០        េខតតកពំងឆ់ន ងំេខតតកពំងឆ់ន ងំេខតតកពំងឆ់ន ងំេខតតកពំងឆ់ន ងំ    

    
�េខតតកំពង់ឆន ំងៈ  មនរមណីយដឋ ន ៩ ៩ ៩ ៩ កែនលងគឺ  

1- រមណីយដឋ នភនំរប់បតៈ មនចមង យ ១២ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិតេន ភូមិអណត ងូ ៃរជ ឃំុអណត ងូ
សន យ រសុករលេបអៀរ ។  
2- រមណីយដឋ នភនំសនទចៈ មនចមង យ ួ ២ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិតេនភូមិ សនទច ឃំុែរសថមី រសុកួ រល
េបអៀរ ។ 
3- រមណីយដឋ នភនំរកំងដិមសៈ មនចមង យ ២ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិតេន ចេនល ះឃំុែរសថមី និង ឃំុ
សវ យរជុំ រសុករលេបអៀរ ។ 
4- រមណីយដឋ នតំបន់េទសចរណ៍បឹងទេនលសបៈ សថិតេនមុខផសរ េរកម មនផទះទឹក ឡត៍ូ េនសទ 
ែបលចិញច ឹមរតី ។  
5-  រមណីយដឋ នភនំតរជៈ មនចមង យ ១០ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិត េនភនំតូច ឃំុពរង រសុករលេបអៀរ ។ 
6- រមណីយដឋ នភនំនងករងី ។ 
7- រមណីយដឋ នភនំតឥន្ទ ។ 
8- រមណីយដឋ នឡត៍េនសទែដកដុល ។ ូ  
9- រមណីយដឋ នវតតរតែឡងែកង ។ 

 
ចមង យរបមណ៩៣គីឡូែម៉រត ពីរជធនីភនំេពញកត់តមផលវូ ជតិេលខ៥ េខតតកំពង់ឆន ំងជទឹកដីមួយ 

ែដលលបីលបញខងសិបបកមមផលិតកអមឆន ំង។ មិនែតបុ៉េណណ ះ ទឹកដីេនះក៏អំេណយផលខងធនធនធមមជតិជ
ពិេសសរតីបឹងទេនលសបដ៏ សមបរូ ែបប ែដលជធនធនយ៉ងសំខន់សរមួលដល់ជីវភពរបជេនសទែខមរេយង។ 
បឹងទេនលសបមួយដ៏ធំសណត កូ ខលនួ ចំពក់កណត លទីរមួេខតត កំពង់ឆន ំង ែដលេគអចេមលពីេរតយមខ ងៃនទេន្ល
េឃញភនំ មនសណឋ នដូចដងខលនួ មនុសសេដកចំេហៀងខលនួ ។ ភនំេនះេហយែដលែខមរេយងរគប់របូសុទធែតបន
សគ ល់តមរយៈេរឿង េរពងបុរណ គឺេរឿងឬទធិែសននងករងី។ កលណេគនិយយអំពីេខតតកំពង់ឆន ំង េគនឹក
េឃញដល់ភល មភនំនងករងី ែដលជទីតំងរបវតតិសរសតរបស់េខតតេនះ។ េគអចេធវដំេណ រេទកំសនតេនរមណីយ
ដឋ នភនំនងករងី េដយជិះទូកឬជិះសឡងឆលងកត់ទេនលសបរយៈេពលរបមណកនលះេម៉ង រចួេធវដំេណ រតមផលវូ
េគករបមណ១៥នទីបែនថមេទៀត។ េរកពីភនំនងករងីេនះ េនមនទីតំងមួយចំនួនេទៀតកនងុ េខតតេនះ ែដលរប
ជជនែខមរេយងចូលចិតតេទកំសនតទសសន ជពិេសសកនងុ ឱកសបុណយទនមតងៗដូចជ៖ 

 1----ភនភំនភំនភំនំរប់បរតរប់បរតរប់បរតរប់បរត ឋតិ េនចមង យរបមណ១២គីឡូែម៉រត ពីទីរួមេខតតតមផលវូ ជតិេលខ៥ កនងុ ភូមិអណដ ងៃរជូ
ឃំុអណដ ងសន យូ រសុករលេបអៀរ។ ទីេនះជរមណីយដឋ នែបបរបវតតិសរសតទក់ទងេទនឹងេរឿងេរពងរបស់ ែខមរ
េយង។  

 2----ភនភំនភំនភំនំសនទចសនទចសនទចសនទចូូូូ  ឋតិ កនងុ  ភូមិសនទចូ  ឃំុែរសថមី រសុករលេបអៀរ ចមង យ៣គីឡូែម៉រត ពីទីរមួេខតតកំពង់ឆន ំង។ 

 3----ភនភំនភំនភំនំរកំងរមសរកំងរមសរកំងរមសរកំងរមស ឋតិ េនកនងុ រសុករលេបអៀរេនតមដងផលវូ ជតិេលខ៥ចមង យ២គីឡូ ែម៉រត ពីទីរមួេខតត

កំពង់ឆន ំង ទីេនះមនមលប់េឈធំៗ ខយល់ជំេនររតជក់អមេដយេទសភពធមមជតិរសស់រតកល។ 
 4----ភនំភនភំនំភនំតរជតរជតរជតរជ ឋតិ េនចមង យរបមណ១០គីឡូែម៉រត ពីទីរមួេខតតកំពង់ឆន ំង កនងុ ភូមិភនំតូច ឃំុរកំងពរង រសុក
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រលេបអៀរ តមផលវូ ជតិេលខ៥ ជតំបន់របវតតិសរសតជប់ទក់ទងេទនឹងរបបែខមររកហម។ 
 េរកពីភនំធមមជតិទំងេនះេខតតកំពង់ឆន ំងក៏មនរបសទបុរណែដល េភញៀវេទសចរជតិចូលចិតតេទ
កំសនតេនេពលមនពិធីបុណយទនរបៃពណី ែខមរមតងៗ។ 

កំពង់ឆន ំងជេខតតែដលេគសគ ល់ចបស់ តមរយៈករេធវឆន ំងដីដ៏វចិរត។ិ  របជជនកនងុ េខតតេនះចូលចិតតេធវ
ឆន ំង ថូ និងរបេភទរបស់របរេធវពីេសរ៉មិកេផសងេទៀតអំឡងុ េពលេរកយកររចូត កត់រចួ។ កែនលងទសសនគួរ
េអយចប់អរមមណ៍បូករមួទំងភូមិបែណដ តទឹកចំនួន ពីរ និងភូមិតូចៗលបីលបញខងេធវឆន ំង។ 

ភពសងប់សង ត់របស់ភូមិអណដ ងឫសសីូ  ជកែនលងែដលឆន ំងដីរកហមរតូវបនេធវេនទីេនះ។ 

េសទររគប់ផទះទំងអស់េនបេណដ យភូមិ េនះរបែហលជ៧គីឡែម៉រតូ ភគខងលិចទីរួមេខតតឆលងតមវល
ែរសដ៏មន េទសភពសអ តជមួយសករេតន ត ក៏េធវេដយមនឆន ំងផងែដរ។ ភគេរចនឆន ំងមិនមនលបថន ំេទ 

បុ៉ែនតរតូវបនតុបែតងជមួយករឆល ក់ និងកររចនយ៉ងផចិតផចង់ មនទំងេធវជមួយករធក់េដយកង់ (របស់តូច
ៗ) ឬេធវជរបូរងជមួយឧបករណ៍េឈធងន់ (ធំ)។ ករេមលករេធវឆន ំងជករចប់អរមមណ៍ណស់។ 

ករជិះទូកជិតៗពីមត់ទេនលនំអនកេទ ភូមិបែណដ តទឹកចំនួនពីរ ភូមិកណដ លភគខងេកត និង ភូមិ
ចុងេកះេនភគពយពយ។ របជជនភគេរចនេនទីេនះជជនជតិេវៀតណម។ ភូមិេនះអែណដ តេលទឹក ពួកេគ
មនភពរសស់សអ តដូចអវីែដលភូមិដីេគកមនែដរដូចជ ផទះ ហង កែនលងលក់ដូរ ហងសំង និងក៏មនរពះ
វហរិ ឥសល មផងែដរ។ 

 
ភនំករងី    វតថអនុសសវរយ៍ីុ េធវពីដីឥដឌេនកំពង់ឆន ំង 

 
ភូមិតមបញេខតតកំពង់ឆន ំង ឧបករណ៍េរបរបស់េធវពីដីឥដឌេនកំពង់ឆន ំង 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគកណដ ល 
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២១២១២១២១    េខតតមណឌ ល,រ.េខតតមណឌ ល,រ.េខតតមណឌ ល,រ.េខតតមណឌ ល,រ.    

 
�េខតតមណឌ លគិរៈី  មនរមណីយដឋ ន ៧៧៧៧ កែនលងគឺ 
 1- រមណីយដឋ នទឹកេរជះបូ៊សៈ មនចមង យ ៤៣ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 2- រមណីយដឋ នែសនមេនរមយៈ មនចមង យ ៥ គ.ម ពីទីរួមេខតត ។ 
 3- រមណីយដឋ នទឹកេរជះរមនៈ មនចមង យ ១០.៥ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 4-  រមណីយដឋ នទឹកេរជះៃរជធំៈ មនចមង យ ៣៤ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 5- រមណីយដឋ នចំកររសល់ៈ មនចមង យ ៦ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 6- រមណីយដឋ នដក់ដំៈ មនចមង យ ២៣ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។  
 7- រមណីយដឋ នសុខដុមៈ មនចមង យ ១៥ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 

ទឹកដីេខតតមួយកនងរបេទសុ កមពជុ  ែដលធល ប់ែតលបីលបញថមនេទសភពរសស់សអ តមិនចញ់បរេទស 

មួយចំនួនេនះ ឋតិ េនែប៉កឥសន ចមង យ៥២១គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញ។ ជតំបន់ែដលសមបរូ េទេដយជន

ជតិភគតិច រស់េន ជពិេសសជនជតិពនង  រគឹង កឆុក កែវតជេដម េខតតមណឌ លគិរឋីតិ េនេលកំពូលភនំជ

េរចន ែដលដុះជប់តៗគន  លមអេដយវលេសម ពណ៌ៃបតងខចី រកលរគបពីេលៃផទដីពណ៌រកហមដ៏មនជីជតិ រមួ

ជមួយៃរព េឈរកស់ ឃមឹក និងៃរពរសល់ដុះេដយកែនលង កន់ែតបែនថមភពរសស់រតកលឱយេខតតេនះ។ េរកពី

េទសភពដ៏រសស់ រតកល ៃនវលេសម ធមមជតិ និងចមក ររសល់ដ៏គួរឱយទក់ទញេខតតេនះមនទឹកេរជះជង៦០

កែនលង បុ៉ែនតេទសចរអចេទ កំសនតបនែតេនកែនលងខលះបុ៉េណណ ះ េរពះេដយសរសថ នភពទីតំងភូមិសរសតៃន

តំបន់ទំងេនះ។ ទឹកេរជះែដល មនេឈម ះលបីលបញជងេគគឺទឹកេរជះបូ៊រស ែដលឋតិ េនចមង យ៤៣គីឡូ

ែម៉រតពីទីរមួេខតតកនងរសុកុ េពរជចិនដ ។ ទឹក េរជះេនះែចកេចញ៣ដំណក់៖  

          -ដំណក់ដំណក់ដំណក់ដំណក់ទីមួយទីមួយទីមួយទីមួយ មនកមពស់របមណ១២ែម៉រត ែដលមនមុខកត់១៥ែម៉រតេនរដូវវសស។ 

         ----ដំណក់ដំណក់ដំណក់ដំណក់ទីទីទីទីពីរពីរពីរពីរ មនកមពស់ពី១៥ េទ២០ែម៉រត និងមនមុខកត់ទទឹង២០ែម៉រត។ មនកមពស់១៨ 

េទ២៥ែម៉រត េនរដូវរបំង ែដលមនមុខកត់រតឹមែត១៣ែម៉រត។ ដំណក់ទីពីរេនះមនចមង យ

របមណ១៥០ែម៉រតពីដំណក់ទីមួយ។ 

          -ដំណក់ដំណក់ដំណក់ដំណក់ទីទីទីទីបីបីបីបី ឋតិ េនឆង យពីដំណក់ទីពីរ ែដលមិនអចេទដល់បនេរពះជតំបន់ៃរពរកស់ៗ និងសមបរូ

សតវ សហវរស់េន។ 

         ទឹកេរជះទឹកេរជះទឹកេរជះទឹកេរជះែសនមេនរមយ ឋតិ េនកនងុ រសុកែសនមេនរមយចមង យ៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត។ តំបន់េនះមនទឹក 

ធល ក់៣ដំណក់ផងែដរ៖ 
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          -ដំណក់ដំណក់ដំណក់ដំណក់ទីមួយទីមួយទីមួយទីមួយ មនកមពស់ទបរតឹមែតមួយែម៉រតបុ៉េណណ ះ និងមនមុខកត់២ែម៉រត។ 

         -ដំណក់ដំណក់ដំណក់ដំណក់ទីទីទីទីពីរពីរពីរពីរ មនកមពស់ខពស់រហូតដល់េទ៧ែម៉រត ែដលមនមុខកត់៨ែម៉រត។ ទីេនះសមបរូ មនុសសេទ 

កមសនត េរពះមនទីវលដ៏ធំសរមប់េទសចរអងគយុ  និងងូតទឹក។  េន ៃថងឈប់សរមក ៃថងបុណយទនមដងៗេគ

ចូលចិតត េទកមសនតេនតំបន់ទឹកធល ក់ែសនមេនរមយេនះ េនដំណក់ទីពីរ ជពិេសសអនកែដលរស់េនទីរមួេខតត

េនះែតមដង េរពះ តំបន់េនះេនជិតទីរមួេខតតរសប់។ 

          -ដំណក់ដំណក់ដំណក់ដំណក់ទីទីទីទីបីបីបីបី ពំុសូវមនមនុសសេទកមសនតេនះេទ។ មនទឹកធល ក់កមពស់១,៥ែម៉រត និងមន

ចមង យ១គីឡែម៉រតូ  បនតេទៀតពីទឹកធល ក់ទីពីរ។ 

          ទឹកេរជះរមន  ឋតិ  កនងរសុកុ ែសនមេនរមយ ចមង យ១០,៥គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត។ តំបន់ទឹកេរជះេនះ

ព័ទធជំុវញិ េដយដំណំេផសងៗដូចជេកសូ៊ សវ យចនទី កេហវ និងរកុខជតិ ៃរពេឈតូចធំជលមអៃនតំបន់េនះ។ 

ទឹកេរជះេនះ ក៏ជ តំបន់គួរឱយទក់ទញចំេពះេទសចរផងែដរ េដយមនទឹកធល ក់កមពស់៥ែម៉រត ហូរធល ក់េទកនងុ

អងទឹកធំមួយ ែដលបងក លកខណងយរសួលដល់េទសចរ កនងករុ ងូតទឹកកមសនត។  

          េរកពី តំបន់ទឹកធល ក់ទំងេនះ េនមនតំបន់កមសនតដៃទេទៀតដូចជ ភនំេដះរកមំុ តំបន់ទឹកធល ក់អូររមីស 

ចមក រ រសល់ ចមក រេកសូ៊ជេដម រមួទំងេទសភពៃនវលេសម ៃបតងខចី េនេលកំពូលភនំលតសនធឹងលវឹងេលវយ

ហក់ដូចជ ករមលរពំពណ៌ៃបតងរសស់ លយឡំជមួយអកសធតុរតជក់រសឹបេសទររគប់រដូវេនះ េខតត

មណឌ លគិរ ី គឺជទិសេដ អភិវឌឍន៍វស័យិ េទសចរដ៏សំខន់ ែដលេគេជឿថនឹងអចទក់ទញេភញៀវេទសចររទំង

កនងុ  និងេរករបេទសកន់ែតេរចន េឡងៗ ែដលជរបភពចំណូលមួយេទៀតេរកពីេខតតេសៀមរប រកុងភនំេពញ 

និងរកុងរពះសីហនុ។ េលសពីេនះតមរយៈ វស័យិ េទសចរ វស័យិ េសវកមម ឧសសហកមម និងឋមពលក៏និងកន់

ែតរកីចេរមនេកនេឡង ែដលជរបភពៃន េសដឋកិចចជតិ និងបេងកនជីវភពរបជពលរដឋ។ េនេខតតមណឌ លគិរេីនះ 

េគបនរសវរជវរកេឃញថមនែរជ៉េរចន កប់េនេរកមដី ជពិេសសែរអ៉លុយមីេញម េហយក៏មនែរម៉ស 

និងតបងូ ដ៏មនតៃមលផងែដរ។ ករអភិវឌឍន៍ េខតតេនះទំងេហដឋ រចនសមព័នធ សនតិសុខ និងសុខភិបល េគេជឿថ

ពិតជអចេធវឱយេខតតេនះកល យជតំបន់ ែដលជទសសនវស័យរិ បស់អនកវនិេយគិ ទំងឡយ កនងករុ មកបណដ ក់

ទុនរកសីុេនទីេនះ ែដលជបចច័យលអជួយបេងកត ករងរជូនរបជពលរដឋផងែដរ។ ក៏បុ៉ែនដេគក៏រពឹំងផងែដរថ

រល់គេរមងអភិវឌឍន៍ និងករវនិេយគិ ទំងឡយពិតជ មិនេធវឱយប៉ះពល់ដល់សិទធ និងកររស់េនរបស់បងបអនូ

ប្រជពលរដឋ ជពិេសសជនជតិភគតិច ែដលេធវឱយពួកេគរតូវ បត់បង់ទឹកដី របៃពណី ទំេនៀមទមល ប់ ឬ

ខូចរបេយជន៍របស់ពួកគត់ធងន់ធងរេនះេឡយ។ 

សថិតេនភគខងតបងូ េខតតរតនគិរគឺី េខតតមណឌ លគិរ ី ជេខតតែដលមនរបជជនតិចបំផុតៃនរបេទស
កមពជុ  េទះបីជមនៃផទដីធំេធងក៏េដយ។ េខតតេនះរតូវបនេគសគ ល់េដយសរមនភនំតូចៗែដលមនៃរពរកស់ 

ែដលមនេទសភពេខៀវរសងត់ និងទឹកេរជះដ៏រសស់សអ ត។ ទីរកុងរបស់េខតតេនះគឺ ែសនមេនរមយ។ 
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េទះបីជេខតតដច់រសយល មណឌ លគិរេីធវេអយេភញៀវេទសចរែដលេធវដំេណ រកំសនតជមួយពិភពៃន 

ភពសងប់សង ត់និងភពរសស់សអ ត ពិតជេកតសរេសរេខតតេនះ។ េគអចេរៀបចំសរមប់ដំេណ រតមរេទះេគ 

(ឬជិះដំរ)ី កត់តមៃរពេខៀវរសងត់េដមបីរកីរយនឹងេទសភពរសស់សអ ត និងខយល់អកសបរសុិទធ េដយមិន
និយយអំពីទឹកេរជះដ៏មនេទសភពរសស់សអ តបំផុតរបស់របេទស។ េភញៀវមួយចំនួននឹងមនឱកសរតំេរជះដ៏
ករមនិងមនេទសភព រសស់សអ តសថិតេនកនងុ ៃរពរកស់ៃនេខតតមណឌ លគិរ។ី 

មណឌ លគិរក៏ីមនករទក់ទញែបបវបបធម៌ មួយចំនួនែដលមិនអចបំេភលចបន។ េភញៀវេទសចរជេរចន
ចូលចិតតឈប់េនភូមិជនជតិភគតិចភនង ែដលេគអចសេងកតេឃញវបបធម៌សមបរូ ែបបរបស់រកុមកុលសមព័នធភនំ 
កនងុ តំបន់េនះ។ មនឱកសជេរចនេដមបីដកពិេសធជីវតិសហគមន៍វបបធម៌េនតមៃរពភនំ តមរយៈករេរៀបចំ 

"ករសន ក់េនតមផទះ" េនតមតំបន់សតវៃរពដ៏ពិសិដឋភនំរពិច និងៃរពអភិរកសមណឌ លគិរ។ី 

 
រងវង់មូលរបូសំណកេគៃរព ទឹកេរជះបូ៊រស វតថអនុសសវរយ៏ីុ  

 
ករជិះដំរេីដរកំសនត 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគឦសន 
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២២ ២២ ២២ ២២ េខតតសវ យេរៀងេខតតសវ យេរៀងេខតតសវ យេរៀងេខតតសវ យេរៀង 

 
�េខតតសវ យេរៀងៈ  មនរមណីយដឋ ន ៣ ៣ ៣ ៣ កែនលង គឺ  

1- រមណីយដឋ នៃរពបសក់ៈ រសុកសវ យេរៀងេនខងតបងទីរមួេខតតូ មនចមង យ ៨.៥០ គ.ម 
ពីទីរមួេខតត ។  
2- មណីយដឋ នមណឌ លកំសនតរបសូត ។  
3- មណីយដឋ នផសរអនតជតិបវត ។ ិ  

េខតតសវ យេរៀងឋតិ េនភគអេគនយ៍ៃនរបេទសកមពជុ  ជប់រពំរបទល់ែដនេវៀតណម ែដលមនរចករពំ

ែដន អនតរជតិមួយលបីេឈម ះគឺរចករពំែដនបវតិ ឋតិ េនចមង យរបមណ៤៨គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតតសវ យេរៀង។ 

េធវដំេណ រ តមផលវូ ជតិេលខ១ចមង យរបមណ១២២គីឡែម៉រតូ ពីទីរកុងភនំេពញ េខតតសវ យេរៀងមនរសុកទំង

អស់ចំនួន៧ គឺរសុក ចរនទ  រសុកកំពង់េរទ@ រសុករដួំល រសុករមសែហក រសុកសវ យរជំ រសុកសវ យេរៀង រសុក

សវ យទប រមួទំងឃំុ ទំងអស់ចំនួន៨០ និង៦៩០ភូមិ។  បវតិជ រចកដ៏សំខន់សរមប់ចរចរផលវេគកូ  ទំនក់

ទំនង រវងរបេទសទំងពីរ គឺកមពជុ  និងេវៀតណម ជពិេសសគឺទីរកុង ភនំេពញ និងទីរកុងហូជីមិញ។ េរកពីករ

បេងកតជតំបន់កំសនតេហយ តំបន់េនះេនមនផសរណត់ែដលមនទំនិញរគប់ របេភទជផលិតផលកនងរសុកុ  

និងផលិតផលពីរបេទសេវៀតណម។ រចករពំែដនបវតិគឺជមជឈមណឌ លេទសចរ ែដលទក់ទញេភញៀវេទសចរ

បនេរចនជងេគកនងចំេណមុ តំបន់កំសនតកនងុ  េខតតេនះ។  

េខតតសវ យេរៀងេនះពំុសូវមនតំបន់េទសចរកំសនតេរចនដូចបណដ េខតតននកនងរបេទសុ េនះេទ។ េរកពីតំបន់ កំ

សនតរចករពំែដនបវតិ គឺមនតំបន់មួយេទៀតែដលសមបរូ េភញៀវេទសចរកនងរសុកុ េទកំសនត។ តំបន់េនះគឺៃរព

បសក់ ែដលមនទីតំងឋតិ េនកនងុ រសុកសវ យេរៀង ចមង យរបមណ៩គីឡែម៉រតូ ពីរមួេខតត ជប់នឹងដងទេនលៃវ

កូ។ តំបន់ េនះជតំបន់ៃរពសុ៊បរទុប មនៃផទរកឡរបមណ៨៤ែម៉រតកេរ ជតំបន់ៃរពរបសក់ មនភូមិសរសត

ជដីទួល ែដលបនសល់តំងពីបរមបុរណមកេមល៉ះ។ ដូចេនះេគអចែសវងយល់អំពីវបបធម៌ែខមរផងែដរ របៃពណី 

វបបធម៌ ទំេនៀមទមល ប់ របស់ែខមរបុរណហក់បងកប់េនទីកែនលងេនះេដមបីរង់ចំអនកសិកសរសវរជវ។ េដយសរ

ែតសរងគ មបនបំផលិចបំផល ញ ទីកែនលងេនះេសទរពំុមនសល់នូវសល កសន មអវីទំងអស់ បុ៉ែនតបចចបបននេនះុ តំបន់េនះ

រតូវបនេគខិតខំអភិវឌឍន៍ ែក ែរបមុខមត់បនតិចមដងៗេដមបីកល យជតំបន់េទសចររបចំេនកនងេខតតេនះុ ។ 

សវ យេរៀង របែហលជេខតតមួយកនងុ ចំេណមេខតតតូចបំផុតរបស់រប
េទសកមពជុ  បុ៉ែនតមនផលវជតិូ ែដលេពញេទេដយចរចរណ៍មមញឹកបំផុត
កត់តមទី របជំុជន។ ផលវូ ជតិេលខ១ភជ ប់ពីភនំេពញេទទីរកុងហូជីមិញរបស់
របេទសេវៀតណម បនទ ប់ពីឆលងទេនលេមគងគតមរយៈរសឡងអនកេលឿង។ 
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ទីេនះជរចកចូលអនតរជតិតមរចកបវតិេទកន់របេទសេវៀតណម។ 

េនះជរកុងមួយដ៏រកីចេរមនែដលបន ទទួលផលពីចរចរណ៍ពណិជជកមមតមរពំែដន។ ទីេនះមន
ទីផសរដ៏មមញឹក េហយរបជជនមនភពរស់រយរក់ទក់។ េខតតេនះមនជេរមសសរមប់សន ក់អរស័យ
ពិេសសៗជេរចន។ 

េនជិតទេនលៃវក៉ូ ក៏មនវលភក់ដ៏ធំនិងមនេទសភពសអ តផដល់ជបរសិថ នយ៉ងលអ សរមប់ករថតរបូ។ 

េនមិនឆង យបុ៉នម នពីទីរកុង មនសព នមួយឆលងទេនលៃវក៉ូែដលផដល់ជូនជចំណងៃដពីសេមដចនយក រដឋមរនតី ហុ៊ន 

ែសន។ 

ភពរសស់សអ តៃនេខតតេនះមិនែមន េដយសរែតភពងយរសួលរបស់េខតតេនះបុ៉េណណ ះេទបុ៉ែនត ក៏មន
ធមមជតិ និងតំបន់បឹងៃរពបសក់េនេរករកុង និងរបសទែដលគួរឈប់សរមកេដមបីទសសនផងែដរ។ មន
របសទែដលេគសគ ល់តិចតួចណស់េនទីេនះ ក៏ដូចជេនេខតតសវ យេរៀងែដរ មនដូចជរបសទជេហ និង
របសទបសក់។ 

េខតតសវ យេរៀងមិនសថិតេនកនងុ ែផនទី េទសចរណ៍េទ បុ៉ែនតពិេសសបំផុតសរមប់អនកែដលចង់េនសគ ល់
ជីវតិជនបទៃនរបេទស កមពជ។ុ  

 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគអេគនយ៍ 
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២៣ ២៣ ២៣ ២៣ េខតតេខតតេខតតេខតតៃប៉លិនៃប៉លិនៃប៉លិនៃប៉លិន 

 
�រកុងៃប៉លិនៈ  មនរមណីយដឋ ន ៤៤៤៤ កែនលងគឺ 
 1-រមណីយដឋ នភនំយ៉តៈជតំបន់រមណីយដឋ នវបបធម៌របវតតិសរសតជរេបៀបវតតជនជតិកូឡ ។  
 2- រមណីយដឋ នភនំកុយៈមនចមង យ២០ គ.មពីៃប៉លិន កនងសងក ត់ុ សទឹងកច់ ខណឌ សលេរក ។  

3- រមណីយដឋ នអុចែអមៈ មនចមង យ ១០ គ.ម ពីរកុងៃប៉លិន សថិតេនកនង សងក ត់អូររគល ុ
ខណឌ ៃប៉លិន ។ 

4-  រមណីយដឋ នអូរតេវ៉ៈ មនចមង យ ៥ គ.ម ពីរកុងៃប៉លិន ។ សថិតេន សងក ត់អូរតេវ៉ ខណឌ

ៃប៉លិន ។ 

ៃប៉លិនជេខតតេទបបេងកតថមីមួយ ែដលសមបរូ េទេដយសមបតតិធមមជតិរគប់របេភទមនែរ ៉ តបងូ ជេដម។ 

ភពលបីលបញៃនទីរកុងដ៏តូចេនះ រតូវបនទទួលសគ ល់ថជទឹកដីតបងូ េពរជ។ មនតបងូ មនតៃមលរគប់របេភទ

ដូចជតបងូ  ទទឹម កេណដ ៀង េពរជ តបងូ ឆំងជេដម រតូវបនអជីវករ របជពលរដឋរបមូលបនពីកនងុ ដីៃនតំបន់

េនះ។ ភពលបីលបញ ៃនតំបន់េនះមិនែមនែតេនកនងុ របេទសកមពជុ បុ៉េណណ ះេទ សូមបីែតេនបរេទសក៏ទទួល

សគ ល់តំបន់េនះផងែដរ ជេហតុេធវឱយអនកវនិេយគិ ននចូលមកេធវអជីវកមមែរងតបងូ កន់ែតេរចនេឡងៗ ជករ

រពួយបរមភេទវញិេដយខល ចតំបន់ តបងូ េពរជមួយេនះរតូវបំផលិចបំផល ញអស់ធមមជតិ និងកំណប់តបងូ ទំងេនះរតូវ

វនសិ អនតរយ រពមទំងខូចដីេទៀតផង េដយសរែតរកុមហុ៊នទំងេនះបនេរបម៉សីុនឧបករណ៍ទំេនបៗ ជីក 

គស់ កយរងូដី េហយពំុមនករទទួលខុសរតូវ េធវឱយខូចទំងទឹក ដី ៃរពេឈជេដមផង។  

          1----សទងឹសទងឹសទងឹសទងឹកុយកុយកុយកុយ 

          ឋតិ កនងភូមិុ កុយ សងក ត់សទឹងកច់ ខណឌ សលេរក រមណីយដឋ នសទឹងកុយជតំបន់េទសចរធមមជតិមួយ

កនងុ េខតតទឹកដីតបងូ េពរជ ែដលមនេទសភពរសស់សអ ត មនតំងពីយូរលង់ណស់មកេហយ។ តំបន់េនះមន

ៃរពេឈេខៀវរសងត់អមេនសងខងទឹកសទឹងថល េឈវងរតជក់រសឹប លយឡំជមួយនឹងខយល់អកសបរសុិទធ 

អចឱយេទសចរនន េទកមសនតបនទំងរដូវរបំង និងវសស។ តំបន់េនះផងែដររតូវបនេគរពឹំងទុកថនឹងកល យ

ជតំបន់េទសចរគំរមួូយកនងុ  េខតតតបងូ េពរជេនះ ែដលអចទក់ទញេភញៀវេទសចរបនេរចន។  

                                        2222    ----ភនភំនភំនភំនំយ៉យ៉យ៉យ៉តតតត 

          តំបន់វបបធម៌ដ៏សំខន់កនងុ េខតតេនះពិតជផដល់ករចប់អរមមណ៍ដ៏េលសលប់សរមប់អនកែដលបនេធវ

ដំេណ រ មកកន់ទឹកដីេនះ។ េនះគឺភនំយ៉ត រមណីយដឋ នវបបធម៌ និងរបវតតិសរសត ែដលមនទីតំងឋតិ េនកនងុ
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េខតតៃប៉លិន តមផលវូ ជតិេលខ។ ទីេនះក៏ជតំបន់សកតិសិទធមួយកនងុ រកុងផងែដរ រពមទំងជទីតំងែដលេនសល់

ែរត៉បងូ េរចនជងេគកនងចំេណមុ ទីតំងែរងតបងូ សំខន់។ ភនំយ៉តមនកមពស់៦០ែម៉រត បេណត យ៧០០ែម៉រត និង

ទទឹង៣០០ែម៉រត មនកំជេណត រេឡងេទដល់កំពូលភនំសរបុចំនួន៤២កំ។ វតតេនេលភនំយ៉តសងសង់េឡងជ

រេបៀបជនជតិកូឡ ែដលរស់ េនតំបន់េនះ។ 

          េរកពីភនំយ៉តទីតំងរបសិទធ កនងុ េខតតេនះេនមនតំបន់គួរឱយចប់អរមមណ៍ជេរចនេទៀតដូចជ វតតរតន 

េសភ័ណ តំបន់ទឹកធល ក់អូរែអម និងអូរតេវ៉ ែដលមនទឹកថល េឈវងរតជក់រសឹប អមជមួយ េទសភពធមមជតិ

ៃរពភនំ វលេសម  េដមេឈតូចធំ ខពស់ទប លយឡំជមួយសែរមក អឺុងកងៃនពួកសតវបកសបកសីនន ផងែដរ។ 

ៃប៉លិនជេខតតេនភគខងេជង ជួរភនំរកវញ េនភគខងលិចរបេទសកមពជុ  េហយមនចមង យ
២៥គីឡែម៉រតូ ពីរពំែដនរបេទសៃថ។ េខតតេនះព័ទធជំុវញិេដយេខតតបត់ដំបង ែដលបនផដ ច់េចញពីេខតតបត់ដំបង
ជផលវូ ករ និងកល យជរដឋបលដច់េដយែឡកបនទ ប់ពីករចុះចញ់ៃន ែខមររកហមកនងុ ឆន ំ១៩៩៦។ េខតតៃប៉លិន
មនករទក់ទញែបបធមមជតិជេរចន បូករមួទំងទសសនីយភពជួរភនំ ទឹកេរជះ និងៃរពឫសសី។ 

កែនលងគួរេអយចប់អរមមណ៍េផសងេទៀត សរមប់េទសចរបូករមួទំងវតតរតនេសភ័ណ ជវតតមនរចន
ប័ទមជនជតិភូមែដលមនអយុកលជង៥៧០ឆន ំមកេហយ។ ចរតិលកខណៈរបស់ជនជតិភូមរតូវបនចរកឹេន
េលេកល ងទវ រចូល។ េនះជភសដតងុ ៃនករតំងទីលំេនរបស់ជនជតិភូមដំបូងេនកនុងតំបន់ េនះ។ ជករពិត ជន
ជតិភូមជអនករកេឃញតបងូ េពរជដ៏មនតៃមល េហយៃប៉លិនកល យជមជឈមណឌ លែរធំ៉ជងេគសរមប់តបងូ កេណដ ៀ
ង និងតបងទទឹមេនូ កនងុ តំបន់ឥណឌ ចិន។ូ  ភនំយ៉ត មនកែនលងលអៗ មួយចំនួនែដលេភញៀវេទសចរអចេឃញសកមម
ភពជីកែរត៉បងូ  េនសពវៃថងេនះ។ ជរកុងេនរពំែដន ទីេនះក៏មនកសីុណូផងែដរ។ 

 
 
 
 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគពយពយ 
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២៤ ២៤ ២៤ ២៤ េខតតឧតដរមនជយ័េខតតឧតដរមនជយ័េខតតឧតដរមនជយ័េខតតឧតដរមនជយ័ 

 
�េខតតឧតតមនជ័យៈ  មនរមណីយដឋ ន ៤៤៤៤ កែនលងគឺ 

1- រមណីយដឋ នវបបធម៌ែខមររកហម ( ផទះតមុ៉ក )ៈ មនចមង យ ១០០ គ.ម ពីទីរមួេខតត សថិតេន
កនងុ រសុកអនលង់ែវង ។ 
2- រមណីយដឋ នរចកអូរសម ច់ៈ មនចមង យ ៤១ គ.ម ពីទីរមួេខតត ែដលមន កសីុណូ សណឋ
គរខន តផក យ ៥ ។ 

 3- រមណីយដឋ នទឹកធល កចំបីុៈ មនចមង យ ៣៥ គ.ម ពីទីរមួេខតត ។ 
 4-  រមណីយដឋ នទឹកធល ក់ភនំរសួច ។ 
របសិនេប និយយដល់េខតតឧតដរមនជ័យ េគនឹកេឃញភល មដល់េឈម ះ អូរសម ច់ និងអនលង់ែវង។ តំបន់

ទំងពីរ េនះជទីតំងែដលធល ប់មនែខមររកហមឈរេជងបនទ ប់ពីមនករចុះចូល ជមួយរដឋ ភិបលកមពជុ រចួមក
។ ពួកេគរស់ េនទីេនះេដយបេងកតជតំបន់កន់កប់របស់ពយកេគផទ ល់មនទហន ករពរជប់ជនិចច។ 
តំបន់េនះក៏ជទីតំង សមរភូមិែដលមនកររបយុទធគន រសួចរសល់ផងែដរ។ រហូតមកដល់បចចបបននុ េនះទីតំងខលះ
ៃនតំបន់េនះរតូវបនេរៀបចំ េធវជតំបន់កមសនតវបបធម៌របវតតិសរសតដូចជបឹងតមុ៉កនិងតំបន់វបបធម៌ែខមររកហម
ជេដម។ 
          តំបន់ វបបធម៌ែខមររកហមមនទីតំងឋតិ េនកនងុ ទីរមួរសុកអនលង់ែវង ចមង យរបមណ១០០គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួ
េខតត។ មនករឆល ក់ជរបូភពេផសងៗសដីពីសកមមភពរបស់ពួកែខមររកហម ទំងរេបៀបរបបកនងករុ រស់េន និងចល
ន េរៀបចំជកបនទ័ពួ កនងករុ របយុទធរបឆំង នឹងកមល ំងរបស់រដឋ ភិបល។ តំបន់េនះជផទះរបស់តមុ៉ក (េមែខមរ
រកហម ែដលកន់កប់េនភូមិភគនិរតី)និងរគប់រគងេដយកងទ័ពែខមររកហមេនចេនល ះឆន ំ១៩៧៩-១៩៩។ 
          េនមន ទីតំងែដលមនលកខណៈធមមជតិ និងវបបធម៌មួយចំនួនេផសងេទៀតែដលរតូវបនេរៀបចំគេរមង
កនងុ  ករអភិវឌឍេទជតំបន់េទសចរេនកនងុ េខតតេនះ។ តំបន់ទំងេនះមនដូចជ តំបន់ទេនលស តំបន់របសទ
សឹងហ តំបន់ របសទេពធY តំបន់ចំករគុយ តំបន់បឹងេសន រ តំបន់ទំបន់ថមី តំបន់អងរតពំងបរយណ៍ តំបន់អង
អូរអរងកងជេដម។ 
          សូមបញជ ក់ថ េខតតឧតដរមនជ័យមនចមង យ៤៦៩គីឡែម៉រតូ ពីរជធេនភនំេពញ។ ឋតិ េនែប៉កឧតតរ
េឈៀង បសចិមៃនរបេទសកមពជុ ជប់រពំរបទល់ែដនៃថ។ េខតតេនះមនរចករពំែដនអនតរជតិមួយែដលរតូវបន
េរៀបចំេឡងេដមបី ទក់ទញេភញៀវេទសចរឱយចូលចិតតមកកមសនតេនទីេនះ។ រពំែដនអនតរជតិអូរសម ច់មនសង
សង់ជតំបន់កមសនត លកខណអនតរជតិដូចជ សណឋ គរ េភជនីយដឋ ន កសីុណូជេដម។ េទសចរភគេរចនជ
ជនជតិៃថ ែដលេទកមសនត ឥតដច់កនងមួយៃថងៗរប់រយុ នក់។ រពំែដនអនតរជតិអូរសម ច់ មនចមង យជង
៤១គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតតឧតដរមនជ័យ តមផលវូ ជតិេលខ៦។ 

ឧតតរមនជ័យមនទីតំងេនបេណដ យែខស រពំែដនភគខងេជងរបេទសកមពជ។ុ  េខតតេនះជកែនលងអតីត
េយធែខមររកហមរកសមូលដឋ នរងឹមំចុងេរកយ បំផុត។ ទីរកុងរបស់េខតតេនះគឺ អនលង់ែវង ែដលមនផទះចុងេរក
យបំផុតរបស់បុ៉ល ពត ែដលជអនកដឹកនំរបបែខមររកហមែដលរតូវបនចត់ទុកេដយរជរដឋ  ភិបលកមពជុ េន
កនងុ របវតតិសរសតរបស់របេទស។ េខតតេនះក៏មនទឹកេរជះចំបីុ។ 
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េទះបីជសថិតេនទីដច់រសយល េខតតឧតដរមនជ័យមនទីតំងរបវតតិសរសតមួយចំនួនែដលគួរែតេទ 

ទសសន។ េនរសុកអនលង់ែវង តមបេណដ យផលវជតិូ េលខ ៦៨ របែហល១០០គីឡែម៉រតូ ភគខងេកតទីរមួេខតត
ឧតតរមនជ័យ ជផទះែដលធល ប់ជកមមសិទធរបស់អតីតេមដឹកនំែខមររកហម តមុ៉ក។ ពីឆន ំ១៩៧៩ រហូតដល់ចុងឆន ំ
១៩៩៧ តំបន់េនះរតូវបនេរៀបចំនិងរគប់រគងេដយទហនែខមររកហម។ 

របូចមល ក់ែដលេនេសសសល់ខលះអធិបបយ ពីវធិីែដលជនឧទទ មរស់េន និងរេបៀបេរៀបចំកងទ័ពអំឡងុ
ករតសូ៊ដ៏បងហរូ ឈមរបឆំងរដឋ ភិបល។ ជងេនះេទេទៀត េនកនងុ ៃរពជគំនរៃនសំបកកង់ ែដលរតូវបនេគេជឿ
ថជកែនលងបូជ និងកប់សពរបស់បុ៉ល ពត ែដលជេមដឹកនំែខមររកហម។ េភញៀវេទសចរែដលឈប់េនឧតដរមន
ជ័យជញឹកញប់ែតងែតេទអនលង់ែវង េដមបីទសសនរបូថតេនទីតំងេនះរមួជមួយនឹងអតីតរបបែខមររកហម និង
រដឋ ភិបលែដលកំពុងេធវករកនងុ េពលថមីៗេនះេដមបីេធវេអយ តំបន់េនះជកែនលងរបវតតិសរសត។ 

ចំណុចរតួតពិនិតយអូរសម ច់េនរពំែដន កមពជុ  ៃថ មនចមង យ៤១គីឡែម៉រតូ ពីទីរមួេខតត។ េនរពំែដនមន
េភជនីយដឋ ន កសីុណូ និងសណឋ គរ។ 

 
 
 
 

  
 

តំបន់តំបន់តំបន់តំបន់ : ភគពយពយ 
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ឧទយនជតេនកមពជឧទយនជតេនកមពជឧទយនជតេនកមពជឧទយនជតេនកមពជិិិិ ុុ ុុ  
      េនកមពជមនតំបន់េទសចរសំខន់ៗមួយចំនួនែដលបនចត់ចូលជឧទយនជតិេពលគឺុ  ជទីតំង

សរមប់សរមកលំែហផង និងជទីតំងករពរធមមជតិៃរពេឈ សតវៃរពផងែដរ។ឧទយនជតិេនះ រតូវបន

កំណត់េឡងេដយរពះរជរកិត។ 

     ឧទយនជតិមន៧ដូចជៈ 

    - ឧទយនជតិរពះសុររមិតគិររីមយ មនទីតំងឋតេនកនងេខតតកំពង់សពឺិ ុ  និងេខតតេកះកុងែដលមនៃផទដីទំហំ 

៣៥០០០ហិចត។                 
       ជទីតំងករពរែដនជរមកសតវៃរព និងៃរពេឈផងែដរ េដយមនបេងកតជសហគមន៍របជ ពលរដឋ
សរមប់ករពរៃរពេនតំបន់េនះ។ 
    - ឧទយនជតិវរៈជ័យី  មនទីតំងកនងេខតតសទឹងែរតងុ  និងរតនគិរ ីែដលមនៃផទដីទំហំ ៣៣២៥០០ហិចត។ 
    - ឧទយនជតិភនំគូេលន ឋតេនកនងេខតតេសៀិ ុ មរប មនៃផទដីសរបុចំនួន ៣៧៥០០ហិចត។ 
    - ឧទយនជតិរពះសីហនុរម ឋតេនចេនល ះេកះថមីកនងរកុងរពះសីហនុិ ុ  ែដលមនៃផទដីសរបុ ២១០០០ហិចត។ 
    - ឧទយនជតិែកប ឋតេនរកុងែកបិ  មនៃផទដីសរបុចំនួន ៥០០០ហិចត។ 
    - ឧទយនជតិរពះមុននីវងសបូកេគ ឋតកនងេខតតកំពតិ ុ  មនៃផទដីសរបុ ១៤០០០០ហិចត។ 
    - ឧទយនជតិបទុមសគរ មនទីតំងកនងេខតតេកះកុងុ  ែដលមនៃផទដីសរបុចំនួន ១៧១២៥០ហិចត។ 
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ចំងចំងចំងចំងយផលវពីភនំេពញេទ េខតតយផលវពីភនំេពញេទ េខតតយផលវពីភនំេពញេទ េខតតយផលវពីភនំេពញេទ េខតតូូ ូូ ----រកងុ ននរកងុ ននរកងុ ននរកងុ នន 

ភនំេពញ-អងគវតត   ៣២១ គីឡែម៉រតូ  ផលវជតិេលខូ  ៦  

ភនំេពញ-បូេគ  ១៨៩ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ  ៣ 

 ភនំេពញ-គិររីមយ  ១១៧ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៤ 

 ភនំេពញ-កំពត  ១៤៨ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៣ 

 ភនំេពញ-រកុងែកប  ១៧៤ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៣ 

 ភនំេពញ-រកុងរពះសីហនុ  ២៣០ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៤ 

 ភនំេពញ-កំពង់ឆន ំង  ៩១ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៥ 

 ភនំេពញ-េពសត់  ១៨៩ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៥ 

 ភនំេពញ-បត់ដំបង់  ២៩១ គីឡែម៉រតូ  ផលវជតិេលខូ  ៥  

 ភនំេពញ-ៃប៉លិន  ៣៧១ គីឡែម៉រតូ  ផលវជតិេលខូ ៥,១០  

 ភនំេពញ-បនទ យមនជ័យ  ៣៥៩ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៥ 

 ភនំេពញ-េសៀមរប  ៣១៤ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៦ 

 ភនំេពញ-កំពង់ធំ  ១៦៨ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៦ 

 ភនំេពញ-កំពង់ចម  ១២៤ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៦,៧ 

 ភនំេពញ-ៃរពែវង  ៩០ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ  ១ 

 ភនំេពញ-សវ យេរៀង  ១២២ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ  ១ 

 ភនំេពញ-តែកវ  ៧៨ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ  ២ 

 ភនំេពញ-កណត ល  ១១ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ  ២ 

 ភនំេពញ-កំពង់សពឺ  ៤៨ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ  ៤ 

 ភនំេពញ-រកេចះ  ៣១៥ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៧,១៣ 

 ភនំេពញ-មណឋ លគិរ ី  ៥២១ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ ៧,១៣,១៤ 

 ភនំេពញ-រពះវហរិ   ២៩៤ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ  ៦,៦៤ 

 ភនំេពញ-រតន:គិរ ី  ៥៨៨ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ  ៧,១៣ 

 ភនំេពញ-េកះកុង  ២៧១ គីឡែម៉រតូ   ផលវជតិេលខូ  ៤,៤៨ 
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 ភនំេពញ-ឧតតមនជ័យ ៤៦៩ គីឡែម៉រតូ   
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