
ទំនក់ទំនង

េហ្វសប៊ុកៈ Prey Lang (ៃ្រពឡង់)

ទី ំងភូមិ ្រស្ត
េចញដំេណើ រពីទីរមួេខត្តកំពង់ធំ មផ្លូវជតិេលខ៦៤ េន
ភគខងេជើង ចមង យ១៦គីឡូែម៉្រត  សំេ េទផ្លូវជតិេលខ 
២១៩ រចួេទភគខង េកើតចមង យ៥៧គីឡូែម៉្រត េឆព ះេទ
កន់ទីរមួ្រសុកស ្ត ន់ កនុងរយៈេពល្របែហល២េម៉ង។ 
េចញពី្រសុកស ្ត ន់បន្តេទភគខងេកើតេលើផ្លូវជតិេលខ
២១៩ ្របែហល៣គីឡូែម៉្រត មផ្លូវដីធមម េនភគខង
តបូងចមង យ២គីឡូែម៉្រត េទដល់តំបន់េទសចរណ៍បឹង្រកញ៉
ក។ េន មដងផ្លូវេនះ អនកដំេណើ រ ចទស ន្រប ទ
បុ ណែដលែបកបក់េឈម ះថ ្រប ទសមបូរៃ្រពគុហ៍ 
ែដលជតំបន់បុ ណវទិយមួយមនវយ័ចំ ស់ជង
្រប ទអងគរវត្តេនកនុងេខត្តេសៀម ប។ េពលេធ្វើដំេណើ រេទ
្រសុកស ្ត ន់ េយើង ចឈប់ស្រមកបន២េម៉ងផងែដរ
(ញុំ រេនេភជនីយ ្ឋ ន)។

ទស នៃថងលិចដ៏្រសស់្រសទន់ ែដលចំងឆ្លុះេនេលើៃផទទឹកបឹងអូរ្រកញ៉កដ៏្រសស់ ្អ ត េហើយេយើង
ក៏ ច ្ត ប់សេម្លងបក បក ីជេ្រចើន្របេភទកំពុង
េរៀបចំេឡើង្រទនុំនេពល យ័ណ្ហ ។

្រប ទសមបូរៃ្រពគុហ៍សថិតកនុងេខត្តកំពង់ធំ គឺជ
អតីត ជ ច្រកេចន កនុងសម័យបុេរអងគរ 
(សតវត ទី៦ដល់ទី៩)។

តបំនេ់អកូេទសចរណ៍
រសមីភូមពិរីគរិបីងឹ្រកញក៉ 

គេ្រមងគំ្រទៃ្រពេឈើ និងជីវច្រមុះ

ភូមិតបូងទឹក និងភូមិកនទី ឃុំមនរទិធិ ្រសុកស ្ត ន់ 
េខត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ពទៈ ០៩២ ៣៥៦ ៥៧៥ / ០៩៧ ៥០៩ ៥៤៥៥ /
០៩៧ ៩៣៣ ៣៤៥៧



វ

ករេដើរកំ ន្តៃ្រព

ករេន ទ្រតីែបប្របៃពណី

      សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ធមមជតិ
រសមីភូមិពីរគិរបីឹង្រកញ៉ក ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងេនឆន ំ២០១៤ េហើយ្រតូវបនទទួល

គ ល់ជផ្លូវករេ យឯកឧត្តមអភិបល
េខត្តកំពង់ធំ េនៃថងទី២ ែខតុ  ឆន ំ
២០១៥។ តំបន់េទសចរណ៍េនះ ត
សនធឹងកនុងៃ្រពសហគមន៍ចំនួនពីរ និងមន
បឹងធមមជតិដ៏្រសស់ ្អ តមួយែដលហ៊ុំព័ទធ
េ យៃ្រពេឈើេនេ្រតើយខងេកើត និងមន
ៃផទដីសរបុចំនួន១៩៣ហិក ។
      េភញ វេទសចរជេ្រចើន មនទំង្របជ
ជនកនុងេខត្តកំពង់ធំ និងេខត្តេនជុំវញិ ក៏
ដូចជេភញ វអន្តរជតិែដលបនមកទស ន
េនទីេនះ។ ជធមម ្របជជនកមពុជមក
េលងកំ ន្តេនបឹងេនះជលកខណៈ្រកុម
្រគួ រ កនុងអំឡុងេពលៃថងឈប់ស្រមក ឬ
បុណយជតិ និងនំគន មកស្រមកលំែហ
កយ ែហលទឹកេលង និងជិះទូកកម ន្ត។ 
េភញ វេទសចរអន្ដរជតិ េ្រចើនែតនិយម ក
លបងេលើករ ន ក់េនជក់ែស្តង មផទះ
របស់្របជជនកមពុជ ករទស នបក
បក ី និងករេដើរៃ្រព េដើមបីេទេមើលសត្វ
ៃ្រព ្របេភទរកុខជតិក្រម និងតំបន់វបបធម៍
សំខន់ៗជ្របវត្តិ ្រស្ត។

េភញ វេទសចរ ចរកី យគយគន់អនក្រសុក
េន ទ្រតីេន ម លែ្រសែដលេនែកបរ
េនះ។

ផ្លូវស្រមប់េដើរៃ្រព ចេទ មទូកក៏បន មម៉ូតូ
ក៏បន េហើយេនះជមេធយបយដ៏ល្អបំផុតេដើមបី
បនេឃើញៃ្រព្រពឹក , បក បក ី, េដើមេឈើធំៗ និង
សត្វៃ្រពជេ្រចើនេទៀត។

ករជិះទូកកំ ន្ត

ករ ន ក់េន
េយើង ច ន ក់េនកនុងផទះបុ ណែខមរែដលមនលកខ
ណៈ មញញ និងបរេិភគ រជមួយអនក្រសុកក៏
បន ឬេនកនុងផទះសំ ក់ែដលមនបនទប់េគង មន
កង្ហ រ ឬម៉សុីន្រតជក់និងអុិនធឺែណត យ ្វ យ។

េយើង ចជិះទូកេ ន ត ឬទូកេធ្វើពីដបទឹកសុទធ េលង
កំ ន្តេលើបឹង េដើមបីគយគន់ដងៃ្រព្រពឹក ដ៏េខៀវ
្រសងត់ បក បក ី និងសកមមភព េន ទ្រតីែបប
្របៃពណី។

តូបលំែហរកំ ន្ត
េយើង ចស្រមកេលងកនុងម្លប់េលើតូបមត់្រចំងក៏
បន តូបអែណ្ត តេលើទឹកក៏បន ជពិេសសស្រមប់
អនកែដលមកេលងជ្រកុម្រគួ រ េដើមបីរកី យ
ទទួលទន រៃថង្រតង់ យឡំជមួយខយល់ដ៏
្រតជក់ពីបឹងេនះ។

ករគយគន់បក បក ី
េយើង ចរកី យគយគន់បក ី្របមណជ៣៩
្របេភទ រមួទំងបក ីទឹកដ៏្រសស់ ្អ ត ដូចជសត្វក
សឬ្រតុំ រនលពណ៌ និង្រតេដវវចិ។

ករ្របមូលផល្រសូវ
េភញ វេទសចរ ចេមើលករ្របមូលផល្រសូវជ
្របៃពណី កនុងអំឡុងែខធនូ និងែខមក  ែដលជ
សកមមភពគួរឱយចប់ រមមណ៍។

ផ រ
មនផ រមួយេនកនុងទីរមួ្រសុកស ្ត ន់ ែដលជ
កែន្លងអនក្រសុកបនលក់ដូរទំនិញជេ្រចើន និងរបស់
របរ្របៃពណីេផ ងេទៀត។

តំបន់វបបធម៌្របវត្តិ ្រស្ត
េនតំបន់េអកូេទសចរណ៍េនះ េគ ចេមើលេឃើញ
លិងគ្រពះឥសូរផងែដរ និងេ្រគ ងសមូនែបកបក់សល់ពី
សម័យបុេរអងគរ ែដល្របជជនកនុងមូល ្ឋ នមន
ជំេនឿថជវញិញ ណជួយករពរៃ្រពេឈើ។

តំបន់សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍អូរ្រកញ៉កដ៏
្រសស់ ្អ ត និងៃ្រពេឈើេនេ្រតើយខងេកើត។
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