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Archaeological Results of the Cambodian Archaeological Lidar Initiative 

and Khmer Archaeology Lidar Consortium in Phnom Kulen, Cambodia. 

 

The Archaeology and Development Foundation (ADF), the École française 

d'Extrême-Orient (French Institute of Asian Studies, or EFEO), the APSARA 

National Authority (APSARA) and the Ministry of Culture and Fine Arts of 

Cambodia (MOCFA) are pleased to announce that the coming weeks will see the 

publication of a peer-reviewed publication deriving from the 2015 archaeological 

lidar campaign in Cambodia, known as the Cambodian Archaeological Lidar 

Initiative (CALI). LIDAR is a remote sensing technology using an airborne laser 

to create 3D topographic models of the ground even under dense forests. This 

project, funded by a grant from the European Research Council to the EFEO 

under the EU’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant 

agreement No 639828) is the continuation of the KALC (the Khmer Archaeology 

LiDAR Consortium), a consortium of eight international teams who carried out 

the first application of lidar for archaeology anywhere in Asia. It was completed 

over Angkor, Phnom Kulen and Koh Ker in 2012, and the successful results of 

that mission were the basis for a second, greatly-expanded lidar campaign in 

2015.  

 

It involves dozens of collaborators from various institutions under the direction 

of APSARA and MOCFA. Flight operations for CALI were completed in March and 

April 2015, and delivery of the datasets took place in August 2015, followed by 

several months of post-processing, analysis. Since that time the data have been 

used as part of a number of joint projects between Cambodian and international 

teams, including programs of ground verification and archaeological excavation. 

A number of results of broad significance have been identified, and although 

analysis and fieldwork will continue for years to come, co-authors from all 

institutions are currently involved in the production of material, which will 

present the initial findings to a broad audience.  

 

The present publication, coming out in Antiquity, is an overview of the most 

significant archaeological results in Phnom Kulen, authored by the leader of the 

Archaeology and Development Foundation, the main organization conducting 



 
systematic archaeological work on Phnom Kulen, in close collaboration with the 

APSARA and EFEO. In Phnom Kulen, the lidar has revealed an urban network on 

an unprecedented scale: a large grid of linear axes, built of earthen dikes, 

oriented roughly to cardinal directions and spanning much of the southern area 

of the plateau (40 to 50 sq. km2), linking the sacred sites together, including 

long-known temples and many new undocumented ones. The complex hydraulic 

system to collect, store and redistribute water on the plateau was also 

highlighted. This findings, back up by months of ground verification and several 

archaeological campaigns, confirms the existence of the King Jayavarman II’s 

capital from the late 8th- to 9th -century mentioned in ancient scriptures, 

Mahendraparvata, and suspected due to the presence of about 30 temples. 

Moreover, other later sites suggest a long and complex history of 

Mahendraparvata following its tenure as a capital, involving periods of 

renovation and transformation. These results also have significance for broader 

issues in the archaeology of the Angkorian world and debates about the 

development of urban form in the Khmer context. 

 

More about lidar campaigns in Cambodia 

The results of the LiDAR acquisition on the Kulen form only a part of a range of 

remarkable discoveries made possible by the LiDAR consortium and the CALI 

project. These outcomes were disseminated through several publications 

accessible here https://angkorlidar.org/publications. 

The Lidar has provides a globally-unique archive of very high resolution 

archaeological lidar data which reveals patterns of human-environment 

interaction in the Khmer world spanning at least 2000 years, from the present 

day to prehistory. The results are a testimony to the incredible richness of 

Cambodian cultural heritage. They also underscore the commitment of the 

institutions in CALI to building international partnerships to achieve research 

results of global significance, and to keeping Cambodian and foreign institutions 

and researchers at the forefront of technological advances in archaeological 

science and heritage applications worldwide.  

Moving forward, we expect the data to be useful across a number of disciplines 

and applications, including not only archaeology but also tourism and heritage 

management, urban planning, forest ecology, agriculture, and water 

management. We are currently developing a licensing process which we 

envisage will streamline the process of making the data available to individuals 

https://angkorlidar.org/publications


 
and institutions seeking to forge new partnerships with the three institutions of 

CALI across this broad range of practical applications and research interests.  

Further information is available on the web page of the CALI program, 

http://angkorlidar.org 

 

Accessing the Article (Free, Open Access)  

The article is "Mahendraparvata: an early Angkor period capital defined through 

airborne laser scanning at Phnom Kulen" by Chevance Jean-Baptiste, Damian 

Evans, Nina Hofer, Sakada Sakhoeun, and Ratha Chhean. It appears in the 

Antiquity journal, Volume 93, Issue 371, (September 2019). 

https://doi.org/10.15184/aqy.2019.133. 

 

More about the Archaeology and Development Foundation (ADF)  

ADF's activities include archaeological survey, research and excavations to 

understand the ancient history of the plateau. Since 2008, ADF archaeological 

excavations have given more and more evidences of the presence of this capital 

on the Kulen plateau. Moreover, ADF conducts a large range of development 

activities to ensure that the local population's livelihood is improved, with 

projects on education, hygiene, water and sanitation, alternative agriculture and 

environmental protection and awareness. It also coordinates the mine clearance 

of suspected hazardous area with the Cambodian Mine Action Center (CMAC). 

For more information about the ADF and its activities, please refer to 

www.adfkulen.org or contact ADF at info@adfkulen.org. 

 

http://angkorlidar.org/
https://www.antiquity.ac.uk/
https://doi.org/10.15184/aqy.2019.133
http://www.adfkulen.org/
mailto:info@adfkulen.org


 

 

GIS specialist Nina Hofer, and archaeologists Sakhoeun Sakada and Lim Khanita 

indicating the location of an archaeological feature. Ground verification in Phnom 

Kulen, March 2017. Credit: JB Chevance, Archaeology and Development 

Foundation. 

 

 

 

 



 

 

ADF and EFEO team members at Prasat O Paong, a 9th century temple located 

in the center of Mahendraparvata capital, March 2017, Credit: Sakhoeun 

Sakada, Archaeology and Development Foundation. 

 



 

 

APSARA, ADF and EFEO team members in dense forest during ground 

verification of the 9th century Mahendraparvata capital, Phnom Kulen, March 

2017, Credit: Nina Hofer, École française d'Extrême-Orient. 

 

 

 



 

 

Archaeological map of the Greater Angkor area, showing places mentioned in the 

text (figure by the authors). 

 



 
 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន ថ្ងៃទី១៥ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
លទធផលថ្នការប្ាវប្ាវខរររុរាណវិទាខផែក្សលើរសចេក្វិទា Lidar សៅក្ម្ពុា

ក្រណីេកិ្ាសលើភ្នាំគូខលន 
ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ក្រសួងវប្បធម៌ និងវចិិក្រសិល្បៈ (MOCFA) អាជ្ញា ធរជ្ញរិអប្សរា (APSARA National 
Authority)  អងគការមូល្និធិបុ្រាណវទិ្យា  និងការអភិវឌ្ឍន៍ (ADF) និងវទិ្យាស្ថា នបារ ាំងចុងបូព៌ា  (EFEO) 
មានសសចរតសីោមនសសររីរាយសូមជក្មាប្ជូនោធារណៈជនក្ជ្ញប្ថា សៅថ្ងៃទី្យ១៥ខែរុលាសនេះនឹង មាន
ការសបាេះពុមភផ្សាយរមួគ្នា ជ្ញោរធារណៈនូវល្ទ្យធផ្សល្ទ្យទួ្យល្បានពីការសិរាក្ោវក្ជ្ញវតាមរយៈទិ្យនាន័យ
ខែល្បានពីប្សចេរវទិ្យា Lidar តាាំងពីឆ្ា ាំ២០១៥។ សយងីធាា ប់្បានែឹងរចួមកស យីថា សនេះជ្ញការ
សិរាស្រស្ថវស្រាវតាមរយៈទិ្យនាន័យ LiDAR រាុងវសិ័យបុ្រាណវទិ្យាខែែរ (Lidar គឺជ្ញប្សចេរវទិ្យាមួយខែល្សក្បី្
ក្បាស់ឧប្ររណ៍មយាងបាំពក់ភ្ជា ប់្ទៅនឹងឧទ្យធមាភ គចក្រ ងរពីសល្អីាកាសសោយទស្របើកាាំរសែីឡាខស៊ែរ 
(airborne laser) សែីមបបី្សងកីរគាំរូសណ្ឋា នែី 3D ស េះបី្សថិរសៅសក្កាមថ្ក្ពសក្ោងរ៏សោយ)។ 
 គសក្មាងសនេះទ្យទួ្យល្បានការឧប្រថមភងវកិាពីក្រុមក្បឹ្រាក្ោវក្ជ្ញវអឺុរ យុប្ តាមរយៈវទិ្យាោថ នបារា ាំងចុង
បូ្ព៌ (EFEO) ខែល្សថិរសក្កាមរមែវធីិក្ោវក្ជ្ញវ និងថ្ចាក្ប្ឌិ្រងែីរប្ស់រមែវធីិ Horizon២០២០ 
ននសហភាពអុ៊ឺរ  ុប កិចេក្ពមសក្ពៀងផ្សតល្់ជាំនួយសល្ែ ៦៣៩៨២៨ (គឺជ្ញការប្នតសិរាក្ោវក្ជ្ញវអាំពី
ក្ប្វរតិោស្រសតខែែរ ខែល្រមួមានោថ ប័្នជ្ញរិ និងអនតរជ្ញរិចាំនួនក្បាាំបី្បានចូល្រមួសធវីការក្ោវក្ជ្ញវទ ើទិ្យនាន័យ
LiDAR រាុងវសិ័យបុ្រាណវទិ្យាែាំបូ្ងសគសៅកនុងទ្យវីប្អាសុី)។ គួរបញ្ជា ក់ដែរថា ទៅកនុងឆ្ា ាំ២០១២សយងីធាា ប់្
សធវីការក្ោវក្ជ្ញវមតងរចួមរស យី និងបានប្ញ្េ ប់្សៅសល្ីខផ្សារែាេះថ្នឧទ្យានអងគរ ឧទ្យានជ្ញរិភាាំគូខល្ន និង
រាំប្ន់សកាេះសររ ត ិ៍   ។ ាល្ទ្យធផ្សល្ខែល្ទ្យទួ្យល្បានពីសប្សររមែស េះ  គឺជ្ញមូល្ោា ន
សក្មាប់្អនុវត្តបនតកនុងត្ាំណាក់កា ទី្យ២ ខែល្បានពក្ងីរយយ ងធាំសធងរាុងឆ្ន ាំ២០១៥។  ការសរិា
ក្ោវក្ជ្ញវសនេះមានការចូល្រមួស ការពីអារក្ោវក្ជ្ញវជ្ញសក្ចីនរូប្ខែល្មរពីោថ ប័្នសផ្សសងៗគ្នា  សក្កាមការ
រក្មង់ទិ្យសពីអារជាំ ញថ្នអាជ្ញា ធរជ្ញរិអប្សរា និងក្រសួងវប្បធម៌ និងវចិិក្រសិល្បៈថ្នក្ប្សទ្យសរមពុជ្ញ។ 
ក្ប្រិប្រដិការស េះស រីសក្មាប់្ការសិរាក្ោវក្ជ្ញវរប្ស់គសក្មាង Lidar សក្មាប់្វសិ័យបុ្រាណវទិ្យាខែែរ 
(សៅការ់ថា CALI) បានចាប់្សផ្សតីមពីខែមី  ែល្់ខែសមោឆ្ា ាំ២០១៥ ។  ស យីទិ្យនាន័យក្រូវបានប្ញ្េូ ន
មរគសក្មាង CALI សៅខែសី ឆ្ា ាំ២០១៥ ។ ប្ ា ប់្មរ ក្រុមការងារចាប់្សផ្សតីមសធវីការវភិ្ជគទិ្យនាន័យ និងចុេះ
ក្ោវក្ជ្ញវសផ្សាៀងផ្ទា រ់សៅទី្យវាល្ ស្រពមទាំងសធវីការរាំណ្ឋយក្ោវក្ជ្ញវខប្ប្បុ្រាណវទិ្យាជ្ញសក្ចីនខែ។ ល្ទ្យធផ្សល្
មួយចាំនួនដែ មានស្ថរៈសាំខាន់ សប្ងាា ញឲ្យស ញីកនុងទព ទ ោះ ។ ទទោះបើាការវភិ្ជគ  និងការសធវីខក្សចាំ
ការទៅប្នតសក្មាប់្ឆ្ា ាំសក្កាយរ៏សោយ រ៏ស អារនិពនធមរពីក្គប់្ោថ ប័្ន ាំងអស់រាំពុងខរចូល្រមួរាុងការផ្ស
ល្ិរសមាភ រៈខែល្នឹងប្ងាា ញនូវរបកគាំទហើញែាំបូ្ងទៅែល្់មហាជនទូ្យសៅ។ ការសបាេះពុមពផ្សាយ សពល្
សនេះ    គឺជ្ញការសិរារាុងប្របិ្ទ្យសម័យបុ្រាណខែល្បានប្ងាា ញពីទិ្យែាភ្ជពទូ្យទៅថ្នល្ទ្យធផ្សល្បុ្រាណែ៏
សាំខាន់ប្ាំផុ្សរសៅភាាំគូខល្នខែល្បានចងក្រង និងសរៀប្សរៀងទ ើងទស្រកាមការែឹរ ាំរប្ស់អងគការមូល្និធិ



 
 

បុ្រាណវទិ្យា និងអភិវឌ្ឍន៍ (ADF) ។ អងគការមួយទនោះ ជ្ញអងគភ្ជពែ៏សាំខាន់មួយខែល្បានសធវីការសិរា
ក្ោវក្ជ្ញវខផ្សារបុ្រាណវទិ្យាជ្ញក្ប្ព័នធ សៅសល្ីភាាំគូខល្នសោយមានការស ការយយ ងជិរសាិទ្យធជ្ញមួយអាជ្ញា ធរ
ជ្ញរិអប្សរា និងវទិ្យាោថ នបារា ាំងចុងបូ្ព៌(EFEO) ។ តាមការសិរាក្ោវក្ជ្ញវសៅទ ើភាាំគូខល្ន ទិ្យននន័យ 
Lidar ប្ងាា ញនូវក្រឡាថ្នការសរៀប្ចាំក្រុងមួយសៅសល្ីមាក្រោា នមួយដែ មិនធាា ប់្មានពីមុនមរ ាក្រឡា
ររ់តាមអ័រសល្ិច សរីរ សជីង របូងែ៏ធាំមួយខែល្ោងសង់ស ងីសោយសល្ីរជ្ញទ្យាំនប់្រូចៗ ភ្ជា ប់្ប្ណ្ឋត ញគ្នា
រវាងក្បាោទ្យសៅក្បាោទ្យឫរ៏សៅបុ្រាណោា នសផ្សសងៗ ខែល្ក្រូវបានសគោគ ល្់ជ្ញយូរមរស យី និងរខនាងងែី
ជ្ញសក្ចីនសទ្យៀរខែល្មិនមានការកត់្ស្រា ឬោគ ល្់ពីមុនមក។ តាមរយៈល្ទ្យធផ្សល្ថ្នការក្ោវក្ជ្ញវក្រូវបានគូស
ប្ញ្ជា រ់ខែរ ពីក្ប្ព័នធធារាោស្រសតខាវ រ់ខែវងសក្មាប់្សដុរទឹ្យរ និងខចរចាយទឹ្យរសៅសល្ីែពង់រាប្។ របកគាំទហើញ
សនេះក្រូវទគសនាិោធ នសោយខផ្សែរសល្ីការសផ្សាៀងផ្ទា រ់សៅរាំប្ន់ភាាំគូខល្នជ្ញសក្ចីនខែរមួជ្ញមួយការសិរាខប្ប្
បុ្រាណវទិ្យា សែីមបបី្ញ្ជា រ់ពីអរថិភ្ជពថ្នរាជធានីរប្ស់ក្ពេះបាទ្យជ័យវរ ែន័ទី្យ ២ (ចាប់្ពីចុងសត្វរសន៍ទី្យ ៨ ែល្់
ទី្យ ៩) ខែល្បានររ់ក្តា សៅរាុងសិលាចារកឹ មទហន្ទនរបព៌ាត្ (Mahendraparvata) និងក្រូវសគសងសយ័
សោយោរខរវរតមានថ្នក្បាោទ្យចាំនួន ៣០។ សល្ីសពីសនេះទី្យតាាំងសក្កាយៗសទ្យៀរបានប្ងាា ញពីក្ប្វរតិោស្រសត
ែ៏យូរល្ង់ និងសែុគោែ ញថ្នមទហន្ទនរបព៌ាត្ (Mahendraparvata) ប្ ា ប់្ពីមានការាាំងទ្យើារាជធានីខែល្
ពរ់ព័នធនឹងរយៈសពល្ថ្នការខរល្មែ និងការផ្ទា ស់ប្តូរ។ ល្ទ្យធផ្សល្ ាំងសនេះមានោរសាំខាន់សក្មាប់្ការសិរា 
អាំពីប្ញ្ជា ទូ្យសៅរាុងបុ្រាណវទិ្យាថ្នអាណាចស្រកអងគរ និងការជខជរសែញសោល្គ្នា អាំពីការអភិវឌ្ឍន៍ទ្យក្មង់ទី្យ
ក្រុងរាុងប្របិ្ទ្យខែែរ។  ាល្ទ្យធផ្សល្ថ្នការសិរាតាមរយៈគសក្មាង Lidar សក្មាប់្វសិ័យបុ្រាណវទិ្យាខែែរ 
(CALI) មានការររស ញីនូវចាំនុចគួរឱ្យររ់សមាគ ល្់ជ្ញសក្ចីន ខែល្អាចសធវីសៅបានសក្កាមស ក្ប្រិប្រតិការ
ននស្រកុមហ ុន Lidar ាមួយនឹងគសក្មាង CALI។ ល្ទ្យធផ្សល្ ាំងសនេះក្រូវបានផ្សសពវផ្សាយតាមរយៈការសបាេះពុមព
ផ្សាយជ្ញោធារណៈខែល្អាចចូល្សៅសមីល្តាមរយៈសគ ទ្យាំព័រ https://angkorlidar.org/publications 
។ Lidar   បានផ្សតល្់នូវប្សចេរសទ្យសពិសសស ខែល្មានល្រខណៈែពស់ជ្ញសរល្ថ្នការក្ោវក្ជ្ញវទិ្យនាន័យគាំរូ
បុ្រាណវទិ្យារមួជ្ញមួយនឹងគុណភ្ជពប្ងាា ញែពស់ ខែល្ប្ងាា ញនូវគាំរូថ្នអនតររមែរវាងប្រោិថ ន និងមនុសសសៅ
រាុងសម័យបុ្រាណយយ ងរិច ២០០០ ឆ្ា ាំចាប់្តាាំងពីសម័យប្ចេុប្បនាសៅបុ្សរក្ប្វរតិ។ ល្ទ្យធផ្សល្សនេះ គឺជ្ញសរខី
ភ្ជពប្ញ្ជា រ់អាំពីភ្ជពសមបូរខប្ប្ថ្នសប្រិរភណឌ វប្បធម៌ខែែរ និងបានគូសប្ញ្ជា រ់ពីការសប្តជ្ញា ចិរតរប្ស់គសក្មាង 
CALI រាុងការរោងភ្ជពជ្ញថ្ែគូរជ្ញរិ និងអនតរជ្ញរិសែីមបទី្យទួ្យល្បានល្ទ្យធផ្សល្ក្ោវក្ជ្ញវដែ មានោរៈ
សាំខាន់ជ្ញសរល្ ក៏ែូចាសែីមបរីរាោថ ប័្នអារក្ោវក្ជ្ញវសៅរមពុជ្ញ និងប្រសទ្យស ទោយសាិត្ទៅជួរមុែថ្ន
ភ្ជពសជឿនសល្ឿនខាងប្សចេរវទិ្យាវទិ្យាោស្រសតកនុងវសិ័យបុ្រាណវទិ្យា និងរាុង សប្រិរភណឌ ពិភពសលារ។ សៅ
សពល្ខាងមុែសយងីរ ាំពឹង ថាទិ្យនាន័យសនេះនឹងមានក្ប្សយជន៍ចាំសពេះមុែវជិ្ញា  និងការអនុវរតមួយចាំនួនដែ 
មិនក្រឹមខរកនុងខផ្សារបុ្រាណវទិ្យាប្យុសណ្ឋណ េះសទ្យ ប្យុខនតខងម ាំងអាចសក្បី្រាុងការក្គប់្ក្គងសទ្យសចរណ៍  និងរាំប្ន់
សប្រិរភណឌ   , ការសរៀប្ចាំខផ្សនការក្គប់្ក្គងរាុងរាំប្ន់,  ការខងររាថ្ក្ពស  ី,  
សអរូ ូសុី និងរសិរមែចក្មុេះ ស្រពមទាំងការក្គប់្ក្គងស្របព័នធទឹ្យរាទែើម។ ប្ចេុប្បនាក្រុមការងាររាំពុងប្សងកីរ
ែាំសណីរការថ្នការផ្សតល្់អាជ្ញា ប័្ណណ ខែល្សយងីរ ាំពឹងថានឹងសធវីឱ្យមានែាំសណីរការថ្នការសធវីឱ្យមានទិ្យនាន័យ
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សក្មាប់្បុ្គគល្ និងោថ ប័្នខែល្រាំពុងខសវងររការប្សងកីរភ្ជពជ្ញថ្ែគូងែីជ្ញមួយគសក្មាង CALI រាុងការអនុវរត
គសក្មាងជ្ញរ់ខសតង និងគសក្មាងក្ោវក្ជ្ញវប្ខនថម។ សក្មាប់្ព័រ៌មានប្ខនថម ក៏ែូចាការសក្បី្អរថបទ្យអាចររ
បានសៅសល្ីសគ ទ្យាំព័រថ្នគទស្រមាង CALI http://angkorlidar.org សក្បី្សោយសសរ ីនិងមិនគិរថ្ងា។  
 
អត្ាបទ្យ “មស ស្រនាប្ព៌រ“ ារាជធានីសែីមសម័យអងគរ ខែល្បានរាំណរ់តាមរយៈការសសកនឡាខស៊ែរពីទ ើ
អាកាស(Lidar) ទៅភ្នាំគូដ នទោយ Chevance Jean-Baptiste, Damian Evans, Nina Hofer,       
សលារ ោស ឿន សកាត , និង ប្ណឌិ រ ឈាន រោា     បានផ្សសពវផ្សាយស ងីសៅរាុងទិ្យ នុប្បវរតិបុ្រាណវទិ្យា
សល្ែ    ៣៧១ ដែរុលា ឆ្ា ាំ២០១៩ https://doi.org/10.15184/aqy.2019.133។ សល្ីសពីសនេះ អាំពីមូល្
និធិបុ្រាណវទិ្យា និងការអភិវឌ្ឍន៍ (ADF) មានសរមែភ្ជពមួយចាំនួនរមួមាន ការសាង់មរិក្ោវក្ជ្ញវសផ្សាៀង
ផ្ទា រ់សោយផ្ទា ល្់រាុងប្របិ្ទ្យក្ោវក្ជ្ញវខប្ប្បុ្រាណវទិ្យា និងការសធវីរាំណ្ឋយសែីមបខីសវងយល្់អាំពីក្ប្វរតិោស្រសត
ថ្នែពង់រាប្ភាាំគូខល្ន។ ចាប់្តាាំងពីឆ្ា ាំ ២០០៨ អងគការមូល្និធិបុ្រាណវទិ្យា និងការអភិវឌ្ឍន៍ (ADF)     
មានការសធវីរាំណ្ឋយក្ោវក្ជ្ញវខប្ប្បុ្រាណវទិ្យាជ្ញប្នត 
ប រ ប់ កនុងទោ បាំណងក្ប្មូល្ភសតុតាងកាន់ខរសក្ចីនទែើមបើសធវីការសនិាោធ នអាំពីវរតមានរប្ស់រាជធានី
បុ្រាណសៅសល្ីែពង់រាប្ភាាំគូខល្នមួយទនោះ។ ប្ខនថមពីសនេះសៅសទ្យៀរ អងគការ ADF រ៏មានសធវីសរមែភ្ជពអភិវឌ្ឍ
ន៍ជ្ញសក្ចីនសែីមបធីា ថាជីវភ្ជពរស់សៅរប្ស់ក្ប្ជ្ញជនរាុងមូល្ោា នមានភ្ជពក្ប្សសីរស ងីជ្ញមួយគសក្មាងសតី
ពី  ការអប់្រ ាំអ ម័យ និងសក្បី្ក្បាស់ទឹ្យរោែ រ, ការប្សងកីរក្បារ់ចាំណូល្ែល្់ក្ប្ជ្ញពល្រែាសោយការសធវី
រសិរមែ និងសទ្យសចរណ៍ធមែជ្ញរិ និងការយល្់ែឹង រ៏ែូចជ្ញការការពរអាំពីប្រោិថ ន។ ការងារ ាំងសនេះរ៏បាន
សក្មប្សក្មួល្ការសបាសសាំអារមីនថ្នរាំប្ន់សក្គ្នេះថាា រ់ខែល្សងសយ័ ខែល្ស ការជ្ញមួយមជឈមណឌ ល្
សរមែភ្ជពរាំចារ់មីនរមពុជ្ញ (CMAC) ។ សក្មាប់្ព័រ៌មានប្ខនថម និងសរមែភ្ជពរប្ស់អងគការ ADF សូម
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ចូល្សៅកាន់សគ ទ្យាំព័រ www.adfkulen.org ឬ រ់ទ្យងតាមរយៈោរសអ ចិក្រូនិច info@adfkulen.org 
។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូប្សលារ ោស ឿន សកាត  បុ្រាណវទូិ្យ រញ្ជា  Nina Hofer អារជាំ ញGIS រញ្ជា  លឹ្ម រនាិោា   រប្ងាា ញពីទ្យីតាាំងបុ្រាណ
ោា ន រាុងសពល្ចុេះសិរាសផ្សាៀងផ្ទា ល់្ទ្យិនាន័យសៅភាាំគូខល្ន ងរសោយ សលារ ប្ណឌិ រ JB Chevance, ខែមិ  ឆ្ា ាំ២០១៧
Archaeology and Development Foundation. 
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ក្រុមការងារADFនិង EFEO សៅក្បាោទ្យអូរផ្សែុង សរវរសទ្យី៩ សថិរសៅចាំចាំណុចរណ្ឋត ល្ថ្នរាជធានីមស ស្រនាប្ពរ៌ ងរ
សោយ សលារ ោស ឿន សកាត  ខែមិ  ឆ្ា ាំ២០១៧ Archaeology and Development Foundation. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្រុមការងារអាជ្ញា ធរអប្សរា ADF និង EFEO សថិរសៅរាុងថ្ក្ពសក្ោង រាុងសពល្ចុេះសិរាសផ្សាៀងផ្ទា ល់្ទ្យិនាន័យសៅភាាំគូខល្ន 
សៅទ្យីតាាំងរាជធានមីស ស្រនាប្ព៌រ សរវរសទ្យី៩ ងរសោយរញ្ជា  Nina Hofer ខែមិ  ឆ្ា ាំ២០១៧  École française 

d'Extrême-Orient. 

 



 
 

 

ខផ្សនទ្យបី្ងាា ញពីទ្យីតាាំងបុ្រាណវទិ្យាថ្នរាំប្ន់អងគរែ៏អោេ រយ ខែល្មានសឈាែ េះទ្យីតាាំងនីមួយៗ ក្ប្ភពខផ្សនទ្យី Chevance 
Jean-Baptiste, Damian Evans, Nina Hofer,       សលារ ោស ឿន សកាត , នងិ ប្ណឌិ រ ឈាន រោា  


