តំបន់េអកូេទសចរណ៍

រសមីភូមព
ិ រី គិរ ីបឹង្រកញ៉ក

្រប ទសមបូរៃ្រពគុហ៍សិត
ថ កនុងេខត្តកំពង់ធំ គឺជ
អតីត ជ
ច្រកេចន កនុងសម័យបុេរអងគរ
(សតវត ទី៦ដល់ទី៩)។

ទី

ំងភូមិ

ទស នៃថងលិចដ៏្រសស់្រសទន់ ែដលចំងឆ្លុះេន
េលើៃផទទឹកបឹងអូរ្រកញ៉ កដ៏្រសស់ ្អ ត េហើយេយើង
ក៏ ច ្ត ប់សេម្លងបក បក ីជេ្រចើន្របេភទកំពុង
េរៀបចំេឡើង្រទនុំនេពល យ័ណ្ហ។

្រស្ត

េចញដំេណើរពីទីរម
ួ េខត្តកំពង់ធំ

មផ្លូវជតិេលខ៦៤ េន
ភគខងេជើង ចមងយ១៦គីឡូែម៉្រត សំេ េទផ្លូវជតិេលខ
២១៩ រួចេទភគខង េកើតចមងយ៥៧គីឡូែម៉្រត េឆពះេទ
កន់ទីរម
ួ ្រសុកស

េចញពី្រសុកស

្ត ន់ កនុងរយៈេពល្របែហល២េម៉ ង។
្ល
េលខ
្ត ន់បន្តេទភគខងេកើតេលើផូវជតិ

២១៩ ្របែហល៣គីឡូែម៉្រត

មផ្លូវដីធមម េនភគខង
តបូងចមងយ២គីឡូែម៉្រត េទដល់តំបន់េទសចរណ៍បឹង្រកញ៉
ក។ េន មដងផ្លូវេនះ អនកដំេណើរ ចទស ន្រប
ទ
បុ ណែដលែបកបក់េឈមះថ ្រប

ទសមបូរៃ្រពគុហ៍
ស់ជង

ែដលជតំបន់បុ ណវ ិទយមួយមនវ ័យចំ

្រប

ទអងគរវត្តេនកនុងេខត្តេសៀម ប។ េពលេធ្វើដំេណើរេទ

្រសុកស

(ញ
ុ ំ

្ត ន់ េយើង

ចឈប់ស្រមកបន២េម៉ ងផងែដរ

រេនេភជនីយ ្ឋ ន)។

ទំនក់ទំនង
ភូ មិតបូងទឹក និ ងភូមិកនទី ឃុំមនរ ិទធិ ្រសុកស
េខត្តកំពង់ធំ

្ត ន់

ទូ រស័ពទៈ ០៩២ ៣៥៦ ៥៧៥ / ០៩៧ ៥០៩ ៥៤៥៥ /
០៩៧ ៩៣៣ ៣៤៥៧

េហ្វសប៊ុកៈ Prey Lang (ៃ្រពឡង់)

គេ្រមងគំ្រទៃ្រពេឈើ និងជីវច្រមុះ

វ

សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍ធមមជតិ
រសមីភូមិពីរគិរ ីបឹង្រកញ៉ ក ្រតូវបនបេងកើត
េឡើងេនឆនំ២០១៤ េហើយ្រតូវបនទទួល
គ ល់ជផ្លូវករេ យឯកឧត្តមអភិបល
េខត្តកំពង់ធំ េនៃថងទី២ ែខតុ
ឆនំ
២០១៥។ តំបន់េទសចរណ៍េនះ
ត
សនធឹងកនុងៃ្រពសហគមន៍ចំនួនពីរ និងមន
បឹងធមមជតិដ៏្រសស់ ្អ តមួយែដលហ៊ុំព័ទធ
េ យៃ្រពេឈើ េនេ្រតើយខងេកើត និងមន
ៃផទដីសរុបចំនួន១៩៣ហិក ។

េភញ វេទសចរជេ្រចើន មនទំង្របជ
ជនកនុងេខត្តកំពង់ធំ និងេខត្តេនជុំវ ិញ ក៏
ដូចជេភញ វអន្តរជតិែដលបនមកទស ន
េនទីេនះ។ ជធមម ្របជជនកមពុជមក
េលងកំ
ន្តេនបឹងេនះជលកខណៈ្រកុម
្រគួ
រ កនុងអំឡុងេពលៃថងឈប់ស្រមក ឬ
បុណយជតិ និងនំគនមកស្រមកលំែហ
កយ ែហលទឹកេលង និងជិះទូកកម ន្ត។
េភញ វេទសចរអន្ដរជតិ េ្រចើនែតនិយម
ក
លបងេលើករ ន ក់េនជក់ែស្តង មផទះ
របស់្របជជនកមពុជ ករទស នបក
បក ី និងករេដើរៃ្រព េដើមបីេទេមើលសត្វ
ៃ្រព ្របេភទរុកខជតិក្រម និងតំបន់វបបធម៍
សំខន់ៗជ្របវត្តិ
្រស្ត។

ករ

ន ក់េន

េយើង ច ន ក់ េនកនុងផទះបុ ណែខមរែដលមនលកខ
ណៈ
មញញ និ ងបរ ិេភគ
រជមួ យអនក្រសុកក៏
បន ឬេនកនុងផទះសំ
ក់ ែដលមនបនទប់េគង មន
កង្ហរ ឬម៉ សុីន្រតជក់ និងអុិនធឺែណត យ ្វ យ។

ផ រ

មនផ រមួ យេនកនុងទីរម
ួ ្រសុកស ្ត ន់ ែដលជ
កែន្លងអនក្រសុកបនលក់ ដូរទំនិញជេ្រចើ ន និ ងរបស់
របរ្របៃពណីេផ ងេទៀត។

ករជិះទូកកំ

ន្ត

េយើង ចជិ ះទូ កេ ន ត ឬទូ កេធ្វើពីដបទឹកសុទធ េលង
កំ
ន្តេលើបឹង េដើ មបីគយគន់ដងៃ្រព្រពឹក ដ៏េខៀវ
្រសងត់ បក បក ី និ ងសកមមភព េន
ទ្រតី ែបប
្របៃពណី។

តូបលំែហរកំ

ន្ត

េយើង ចស្រមកេលងកនុងម្លប់េលើតូបមត់ ្រចំងក៏
បន តូ បអែណ្តតេលើទឹកក៏បន ជពិ េសសស្រមប់
អនកែដលមកេលងជ្រកុម្រគួ
រ េដើ មបីរ ីក យ
ទទួ លទន
រៃថង្រតង់
យឡំជមួ យខយល់ដ៏
្រតជក់ ពីបឹងេនះ។

ករេដើរកំ

ន្តៃ្រព

ផ្លូវស្រមប់ េដើ រៃ្រព ចេទ មទូ កក៏ បន មម៉ូ តូ
ក៏ បន េហើយេនះជមេធយបយដ៏ លប
្អ ំ ផុតេដើ មបី
បនេឃើញៃ្រព្រពឹ ក , បក បក ី, េដើ មេឈើ ធំៗ និ ង
សត្វៃ្រពជេ្រចើ នេទៀត។

តំបន់វបបធម៌្របវត្តិ

្រស្ត

េនតំ បន់ េអកូេទសចរណ៍េនះ េគ ចេមើ លេឃើញ
លិងគ្រពះឥសូរផងែដរ និ ងេ្រគ ងសមូនែបកបក់ សល់ពី
សម័ យបុ េរអងគរ ែដល្របជជនកនុងមូល ្ឋ នមន
ជំ េនឿថជវ ិញញណជួ យករពរៃ្រពេឈើ ។

ករេន

ទ្រតីែបប្របៃពណី

េភញ វេទសចរ ចរ ីក យគយគន់អក
ន ្រសុក
េន
ទ្រតីេន ម លែ្រសែដលេនែកបរ
េនះ។

ករ្របមូលផល្រសូវ

តំបន់សហគមន៍េអកូេទសចរណ៍អូរ្រកញ៉ កដ៏
្រសស់ ្អ ត និងៃ្រពេឈើ េនេ្រតើយខងេកើត។

េភញ វេទសចរ ចេមើ លករ្របមូ លផល្រសូវជ
្របៃពណី កនុងអំ ឡុងែខធនូ និ ងែខមក ែដលជ
សកមមភពគួ រឱយចប់ រមមណ៍។

ករគយគន់បក បក ី

េយើង ចរ ីក យគយគន់ បក ី្របមណជ៣៩
្របេភទ រួមទំងបក ីទឹកដ៏្រសស់ ្អ ត ដូ ចជសត្វក
សឬ្រតុំ រនលពណ៌ និ ង្រតេដវវ ិច។
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