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រចនរបូភាព្ ដោយ ផ្ល ពិ្សាល 

 

(*) ខាងដលើដនេះ គាឺអកសរប៊ុរណ្  ដត្របើត្របាស់កនុងអាំឡុងសតវតស េី ៦  - ៨ ផ្ដលអានថា  “ឦសានប៊ុរៈ”។ 

“ឦសានប៊ុរៈ” ផ្ត្របថា  “ប៊ុរអីាេិដេព្ឦសាន សាា បនដោយត្រព្េះបាេឦសានវរ មន័េី ១ ដ ម្ េះប៊ុរណ្ននត្របាសាេ

សាំបូរនត្រព្គ៊ុក”។ 

ត្របភព្៖ បណ្ឌ ិតសាស្ត្សាដ ចារយ ឡុង ដសៀម, វចនន៊ុត្រកមផ្ខមរប៊ុរណ្  (ាមសលិាចារកឹប៊ុដរអងគរសតវតសេី៦ -៨),

រជបណ្ឌ ិតយសភាកមពុា, ភនាំដព្ញ, ឆ្ន ាំ២០០០, េាំព្័រេី ៤៧។  

 

* 
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បសច្បកដីបផតើម 

“ ដបើសិនមានមន៊ុសសណាមួយបាំផ្លល ញ ដកាល ញ កត្រមដតង (ត្រព្េះអាេិដេព្) ជនដនេះនងឹត្រតូវវនិសអនតរយ” 1។ 

ដនេះ គឺាបណាត សារផ្ដលចារេ៊ុកដៅដលើសលិាចារឹកត្របាសាេត្រតពាាំងរពាក់ ននត្រកុមត្របាសាេសាំបរូនត្រព្

គ៊ុក ដខតតកាំព្ង់ធាំ ដៅកនុងសម័យម៊ុនអងគរ  (សម័យដចនឡា) នសតវតសេ៧ី នន គ.ស។ ាមរយៈដនេះ ដគដ ើញ

ថាមន៊ុសសផ្ខមរប៊ុរណ្ មានជាំដនឿស ៊ុបោ៉ា ងខាល ាំងដលើការដោរព្បូាអាេដិេព្ដផ្សងៗ ដៅាមសាំណ្ង់ត្របាសាេ

នន ដហើយត្រព្មទាំងយកចតិតេ៊ុកោក់ាខាល ាំងដលើកិចចការការពារ  និងអភរិកសត្របាសាេ រហតូ្នដលក់ារោក់

បណាត សារនន ចាំដពាេះជនណាផ្ដលបាំផ្លល ញសមបតតិដបតិកភណ្ឌ  ផ្ដលាដួងត្រព្លងឹាតិទាំងដនេះ។ 

កិចចការការពារ  និងអភិរកសត្របាសាេទាំងដនេះ  ដៅផ្តបនតអតាិភាព្រហតូមកដលស់ព្វនងៃ។ ាក់ផ្សដង 

ត្របដេសកមពុា ផ្ដលាត្របដេសសមបូរដៅដោយត្រកុមត្របាសាេ និងរមណី្យោឋ នចាំណាស់ៗ ក៏ដូចាប៊ុរណ្

សាា នោ៉ា ងដត្រចើនសនធឹកសនធ ប់  (ត្របមាណ្ា ៤០០០) បាន និងកាំព្៊ុងយកចតិតេ៊ុកោក់ោ៉ា ងខាល ាំងកនុងការបញ្ចូល

សមបតតិវបបធម ៌និងធមមាតទិាំងដនេះ ដៅកនុងបញ្ជដីបតកិភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក ននអងគការដដើមបីវបបធម ៌ វិេាសាស្ត្សត  

និងអប់ររំបស់អងគការសហត្របាាតិ (អងគការយដូណ្សកូ ) ដៅកនុងត្រកបខ័ណ្ឌ អន៊ុសញ្ញា សត ីព្ីការការពារដបតិកភណ្ឌ  

វបបធម៌ និងធមមាតិព្ិភព្ដលាកឆ្ន ាំ ១៩៧២។ 

កិចចខតិខាំត្របឹងផ្ត្របងដនេះ បានហ៊ុចផ្ផ្លផ្លក ាបដណ្ត ើរៗ។ ាឧទហរណ៍្ត្រសាប់ តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក 

ត្រតូវបានសដត្រមចវាយតនមល ដោយគណ្ៈកមមការដបតកិភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក ាមរយៈដសចកដីសដត្រមចច៊ុេះនងៃេី០៨ 

ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧ ថាាសាា បតយកមមលអឯកននសាំណ្ង់ត្របាសាេប៊ុរណ្ផ្ដលដលចដធាល ាសាកល និងាអតតី

រជធានីឦសានប៊ុរៈ ផ្ដលាមជឈមណ្ឌ លធមមោត្រាសាសនដធ៏ាំាងដគដៅអាស៊ុីអាដគនយ2៍។ 

                                              
1 ត្របាក់ ស៊ុណាា រ៉ា, “បណាត សារបស់ដនូាផ្ខមរ ចាំដពាេះជនណា ផ្ដលបាំផ្លល ញត្របាសាេ និងត្រេព្យសមបតតិត្របាសាេ  (សមបតតិវបបធម៌) ”, កនុង, កត្រមង 

បេោឋ នគតយិ៊ុតតទក់េងវិស័យដបតិកភ័ណ្ឌ វបបធម៍ និងធមមាតិ (ភាគេី១) ចងត្រកងដោយ នយកោឋ ននតីិកមម ននត្រកសួងវបបធម៌ និងវិចិត្រតសិលបៈ 

ឆ្ន ាំ២០០៧។ 

2 ត្របាក់ ស៊ុណាា រ៉ា, ខលឹមសារអបអរសាេរសដ ីពី្តាំបន់ត្របាសាេសាំបរូនត្រព្គ៊ុកាដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក, ទញយកាPDF៖

https://drive.google.com/file/d/0B9vQkA9699AtWnRGejFyY0pOOFU/view  

https://drive.google.com/file/d/0B9vQkA9699AtWnRGejFyY0pOOFU/view


  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ
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សាំណួ្រសួរថា ដតើអវីា “ដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក” កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ អន៊ុសញ្ញា សត ីព្ីការការពារដបតិកភណ្ឌ

វបបធម៌ និងធមមាតិព្ិភព្ដលាកឆ្ន ាំ ១៩៧២ ? ដតើរដឋភាគី ត្រតូវដោរព្នតីិវធិអីវខីលេះ ដដើមបដីសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ី

ដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក? ដតើរដឋភាគីននអន៊ុសញ្ញា  មានសេិធិ និងកាតព្វកចិចអវីខលេះ កនុងការផ្ងរកា ការពារ និងអភរិកស

សមបតតិដបតិកភណ្ឌ ផ្ដលេេលួបានការច៊ុេះបញ្ជដីនេះ? 

ត្របសិនដបើ ដគសងកតដ ើញថា មានការត្រសាវត្រាវាដត្រចើនខាងផ្ផ្នកសាា បតយកមម និងប៊ុរណ្ វិេាដលើ

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ផ្តដយើងដ ើញថាការសិកាត្រសាវត្រាវដលើេិដឋភាព្ចាប់ាតិ នងិចាប់អនតរាតិដលើ

ត្របធានបេដនេះ ហាក់ព្៊ុាំទន់ត្រតូវបានយកមកសិកាផ្វកផ្ញកឲ្យបានេលូាំេលូាយដនេះដេ។ ដហត៊ុដូចដនេះដហើយ 

ដេើបអនកនិព្នធ សដត្រមចដលើកយកត្របធានបេដនេះមកលបងសិកាដោយយ៉ាៗ កនុងដោលបាំណ្ងផ្តល់ាព្័តម៌ាន

ផ្បបាជាំនួយសាម រត ីដដើមបីេ៊ុកាេ៊ុនកនុងការត្រសាវត្រាវឲ្យបានស៊ុីជដត្រាាងដនេះ។ 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ននសាំដណ្រមយួដនេះ ដយើងសូមអន៊ុញ្ញា ត ចបិចយកចាំណ្៊ុចសាំខាន់ៗមួយចាំនួនសដ ីព្ីករណី្

សិកាននត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកកនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិកមពុា យកដៅដធវើការសិកាកនុងចាំណ្៊ុចេី ៣ ផ្ដលា

ចាំណ្៊ុចច៊ុងដត្រកាយ ដហើយដយើងសូមអន៊ុញ្ញា តដធវើការព្នយល់ដលើត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់អនតរាតិ (នីតសិារធាត៊ុ) កនុង

ចាំណ្៊ុចេី ១ ផ្ដលចាំណ្៊ុចដនេះ មានភាព្ស៊ុីសង្វវ ក់ោ៉ា ងសអ ិតរមួតាមយួចាំណ្៊ុចេី ២ សដ ីព្ីសាា ប័នមានសមតាកចិច 

និងនតីិវិធិច៊ុេះបញ្ជ។ី  

 

 

  



  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ
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១. ត្រកបខ័ណឌ ច្បាប់អនតរជាតិ 

ក. សាវារ និងបោលបំណងននការបបងកើតអនុសញ្ញា ឆ្ន ១ំ៩៧២ 

ដោយសដងកតដ ើញព្ីការដកើនដឡើងនូវការគាំរមកាំផ្ហងគួរឲ្យត្រព្ួយបារមភ និងដត្រោេះថាន ក់ោ៉ា ងធៃន់ធៃរមកដលើ

សមបតតិដបតិកភណ្ឌ  សហគមន៍អនតរាតបិានសដត្រមចបដងកើតឲ្យមានយនតការផ្ងរកា ការពារ និងអភិរកសសមបតតិ

ដបតិកភណ្ឌ ទាំងឡាយ។ ាការព្ិត ការផ្តលន់ូវជាំនួយហិរញ្ាវតាុ និងជាំនួយបដចចកដេសនន គអឺាចា 

មដធាយបាយមយួដល៏អត្របដសើរ ដដើមបបីាំដព្ញបផ្នាមនវូកងវេះខាត និងអាចជយួដោេះត្រសាយឧបស័គគទាំងឡាយ 

ផ្ដលអាចបងកផ្លប៉ាេះពាលា់អវិជជមាន ផ្ដលមិនអាចដត្រសាចត្រសងប់ាន ដៅដលើដាគវាសនដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្

ដលាក ផ្ដលាេូដៅ ត្រតូវបានចាត់េ៊ុកថាាដួងត្រព្លងឹននត្របដេសាតិមួយ និងាវតាុមានតនមលព្៊ុាំអាចកាតន់ងល

បានននមន៊ុសសាតទិាំងមលូ។  

ដោយដឈវងយល់ព្ីបញ្ញា ត្របឈមទាំងដនេះ ដៅកនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ននអងគការដដើមបីវបបធម៌ វិេាសាស្ត្សត  និង

អប់ររំបស់អងគការសហត្របាាតិ (អងគការយដូណ្សកូ ) អន៊ុសញ្ញា ងមមីយួ សតពី្កីារការពារដបតកិភណ្ឌ វបបធម ៌ នងិ

ធមមាតពិ្ភិព្ដលាក ត្រតូវបានត្របសតូដឡើងដៅកនុងមហាសននិបាតដលើកេី ១៧ ននេតី្រកុងបា៉ា រសី ននងៃេី ១៦ ផ្ខ 

 វិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៧២។  

អន៊ុសញ្ញា ដនេះ មានដោលបាំណ្ងការពារ និងផ្ងររកាសមបតតិវបបធម៌ ក៏ដូចាសមបតតិធមមាតទិាំងឡាយ 

ឲ្យដជៀសផ្៊ុតព្ីការបាំដផ្លចបាំផ្លល ញ ផ្ដលអាចបណាត លឲ្យបាតប់ង់អតតសញ្ញា ណ្ាតិននសងគមាតមិួយ ត្រព្មទាំង

ប៉ាេះពាល់ដល់ដសដឋកចិចាតផិ្ងផ្ដរ។ ដលើសព្ីដនេះដេៀត អន៊ុសញ្ញា ដនេះកម៏ានដោលបាំណ្ងបដងកើត ក៏ដូចា

បដងកើតការផ្សព្វផ្ាយការយល់ដឹងឲ្យបានេលូាំេលូាយ ទក់េិនដៅនឹងការការពារ ផ្ងររកាសមបតតិដ៏មានតនមល

ដនេះ ឲ្យសា ិតដសា រគង់វងសបានយូរអផ្ងវង។ ាព្ិដសស គឺជាំរ៊ុញឲ្យមានកិចចសហការរវាងសាា បន័ាតិ និងអនតរាតិ

ពាក់ព្័នធ កនងុសកមមភាព្ននការការពារ ផ្ងរកាដនេះឲ្យកាន់ផ្តមានត្របសិេធភាព្ខពស ់ ត្រសបដៅាមបដចចកដេសនន

 វិេាសាស្ត្សតសម័យេាំដនើប។ 



  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ
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ខ. និយមន័យនន “បបតិកភណឌ ពិភពបលាក” 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ននអន៊ុសញ្ញា សត ីព្ីការការពារដបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ និងធមមាតិព្ិភព្ដលាក ១៩៧២ 

សញ្ញា ណ្នន “ដបតកិភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក”ត្រតូវបានផ្បងផ្ចកាព្ីរត្របដភេធាំៗ  គឺេីមួយ “ដបតកិភណ្ឌ វបបធមព៌្ភិព្

ដលាក” និងេីព្ីរ “ដបតកិភណ្ឌ ធមមាតពិ្ភិព្ដលាក”។ 

ាមរយៈមាត្រា ១ ននអន៊ុសញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៧២ “ដបតកិភណ្ឌ វបបធម”៌ ត្រតវូបានផ្ដលន់យិមនយ័ 

ថាា ៖  

“... 

  វមិាន (ត្របាសាេ)៖ សាន នដសាា បតយកមមនន ចមាល ក់ ឬគាំនរូននវិមាន (ត្របាសាេ), ធាត៊ុ ឬរចន 

សមព័នធ ផ្ដលមានលកេណ្ៈ ប៊ុរណ្ វិេា, សិលាចារឹក, រងូ ឬបណ្តុ ាំននធាត៊ុ  ផ្ដលមានតនមលា

សាកល ត្របកបដោយភាព្ពិ្ដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នកត្របវតតសិាស្ត្សត  សលិបៈ  ឬវិេាសាស្ត្សត។ 

 បណ្តុ ាំននសាំណ្ង ់  (ត្រកមុត្របាសាេ) ៖ បណ្តុ ាំននសាំណ្ង ់ ដទលោច់ដោយផ្ឡក ឬត្របមលូផ្តុាំ ដហើយ

ដោយឈរដលើមលូដហត៊ុននសាា បតយកមម,  ភាព្ដទលដៅោច់ផ្តឯង ឬ ដៅេីាាំងលាយឡាំាមួយ

ដេសភាព្ណាមួយបណ្តុ ាំននសាំណ្ង់ដនេះ មានតនមលាសាកល ត្របកបដោយភាព្ពិ្ដសសផ្បលក ខាង

ផ្ផ្នកត្របវតតសិាស្ត្សត  សលិបៈ  ឬវិេាសាស្ត្សត។ 

 តាំបនត់្របាសាេ ៖ សាន នដដកើតដចញព្ីមន៊ុសស ឬសាន នដដកើតដចញព្ីការលាយផ្ស ាំរវាងមន៊ុសស និង 

ធមមាតិ ត្រព្មទាំង េីាាំងរប់បញ្ចូលទាំងតាំបន់ប៊ុរណ្សាា ន ផ្ដលមានតនមលាសាកល ត្របកបដោយ

ភាព្ព្ិដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នកត្របវតតសិាស្ត្សត  ដសាភ័ណ្ភាព្ (aesthetic) ាតិព្នធុ វិេា  (ethnological) 

និងនរវិេា (anthropological)។” 

ដោយផ្ឡកអន៊ុដលាមាមមាត្រា ២ ននអន៊ុសញ្ញា ដផ្ដលដនេះ “ដបតកិភណ្ឌ ធមមាត”ិ ត្រតូវបាន 

ផ្តល់នយិមនយ័ថាា៖  

“...  

 េត្រមង់ធមមាតិ ផ្ដលត្រតូវបានបដងកើតដឡើងាមរយៈ កាត របូវិេា និងជីវវិេា ឬបណ្ដុ ាំននេត្រមងទ់ាំង

ដនេះ ផ្ដលមានតនមលាសាកល ត្របកបដោយភាព្ព្ិដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នកដសាភណ័្ វិេា  ឬវិេា 

សាស្ត្សត។ 



  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ
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 េត្រមង់ននភគូព្ភវិេា និងរបូដលខន៍ (geological and physiographical formations) និងតាំបន់

ផ្ដលត្រតូវបានកាំណ្តោ់៉ា ងចាសល់ាស់ ថាាជត្រមកននអមបូរសតវ និងរ៊ុកេាតិផ្ដលគាំរមកាំផ្ហង 

និងផ្ដលមានតនមលាសាកល ត្របកបដោយភាព្ពិ្ដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នកវិេាសាស្ត្សត  ឬផ្ផ្នកអភិរកស។ 

 តាំបន់ធមមាតិ ឬេីាាំងធមមាតិផ្ដលត្រតូវបានកាំណ្តោ់៉ា ងាក់លាក់ និងផ្ដលមានតនមលាសាកល 

ត្របកបដោយភាព្ពិ្ដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នកវិេាសាស្ត្សត   ឬផ្ផ្នកអភរិកស ឬផ្ផ្នកសត្រមស់ធមមាត ិ”។ 

ាមរយៈនយិមនយ័ដនេះ ដយើងសូមអន៊ុញ្ញា តដធវើការកតស់មាគ ល់ ពី្រធាំៗ៖  

កាំណ្តស់មាគ លេ់១ី ៖ ដៅដព្លផ្ដលសមបតតិដបតិកភណ្ឌ ាតិមយួ បានច៊ុេះបញ្ជកីាល យាសមបតតិដបតកិភណ្ឌ

ព្ិភព្ដលាក រដឋភាគីផ្ដលបានដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ី ព្៊ុាំបានបាតប់ង់សិេធិកមមសិេធិ និងអធិបដតយយ របស់ខលួនកនុងការ

ត្រគប់ត្រគងសមបតតិដបតិកភណ្ឌ ដនេះដេ។ ផ្ទុយដៅវិញ មាត្រា ៦ ននអន៊ុសញ្ញា  ១៩៧២ បានផ្ចងថា រដឋភាគីដនេ

ដេៀតននអន៊ុសញ្ញា  ត្រតូវេេលួសាគ ល់ និងចាត់េ៊ុក ដបតិកភណ្ឌ របស់រដឋដនេះ ថាាដបតិកភណ្ឌ ននមន៊ុសសាតិ

ទាំងមលូ ផ្ដលទមទរឲ្យមានការផ្ងរកា ការពារ និងអភិរកស ព្ីសាំណាក់សហគមន៍អនតរាតទិាំងមលូ 

ាមរយៈករណី្កិចចកនុងការដធវើកិចចសហត្របតិបតតិការរវាងោន  ដោយដោរព្ឲ្យបាននូវដោលការណ៍្នននតីិអនតរាតិ

ាមូលោឋ នមួយចាំននួ ដចូាដោលការណ៍្អធិបដតយយននរដឋ និង ដោលការណ៍្ស៊ុេធចិតតាដដើម ដធវើោ៉ា ងណាក៊ុាំឲ្យ

មានការបងកព្យសនកមម ប៉ាេះពាល់ដល់សិេធតិ្របតយកស ផ្ដលត្រតូវបានផ្ចងដោយបេោឋ នគតយិ៊ុតតននននរដឋដនេះ។     

កាំណ្តស់មាគ លេ់២ី៖ ដគមនិត្រតូវដធវើការភាន់ត្រចឡាំ សញ្ញា ណ្ “ដបតកិភណ្ឌ វបបធមព៌្ភិព្ដលាក / Word 

Cultural Heritage” កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ អន៊ុសញ្ញា សតពី្កីារការពារដបតកិភណ្ឌ វបបធម ៌ នងិធមមាតពិ្ភិព្ដលាកឆ្ន ាំ 

១៩៧២ ាមួយនឹងសញ្ញា ណ្ “ដបតកិភណ្ឌ វបបធមអ៌របូយី/៍  Intangible Cultural Heritage” ផ្ដលសាតិដៅ

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ននអន៊ុសញ្ញា សត ពី្កីារការពារដបតកិភណ្ឌ អរបូយីឆ៍្ន ាំ ២០០៣។ ាកផ់្សតង ាមរយៈមាត្រា ២ នន 

អន៊ុសញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០០៣ “ដបតកិភណ្ឌ អរបូយី”៍ ត្រតូវបាននយិមនយ័ថាា ការអន៊ុវតត ការបង្វា ញ ការបដញ្ចញ

សកមមភាព្អវីមយួ ចាំដណ្េះដងឹ ចាំដណ្េះដធវើ ក៏ដចូាឧបករណ៍្ វតាុ សាន នដសិលបៈ និងអមបូរវបបធម៌ ផ្ដលបាន

ផ្ារភាជ ប់ដៅនឹងសកមមភាព្ និងវតាុទាំងដនេះ ដហើយផ្ដលសហគមន៍ ត្រកុម និងរបូវនតប៊ុគគលាដត្រចើនណាមយួ 

េេួលសាគ ល់ និងចាត់េ៊ុកថាា ត្របដភេមួយននដបតិកភណ្ឌ វបបធម៌របស់ព្ួកដគ។  ាេូដៅ ដបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ 

អរបូីយ៍ដនេះ ត្រតូវបានបនសលេ់៊ុកពី្ជាំនន់មយួ ដៅជាំននម់យួដេៀត  ាមរយៈសាន នដបដងកើតដឡើងវិញាអចនិស្ត្នតយ៍



  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ
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ពី្សាំណាក់សហគមន៍ ឬត្រកមុណាមយួដនេះ ដោយមានេាំនក់េាំនងាមយួនឹងកផ្នលងណាមយួ និងមានេាំនក់

េាំនងរវាងធមមាតិ និងត្របវតតសិាស្ត្សត  ផ្ដលដាំដណ្ើរការដនេះ បានបដងកើតាអតតសញ្ញា ណ្ និងភាព្តភាជ ប់មួយឥត

ោច់ កនុងការចលូរមួដលើកកមពស់ការដោរព្ភាព្ចត្រមុេះោន ននវបបធម៌ ត្រព្មទាំងគាំនតិនចនត្របឌតិរបស់មន៊ុសសាតិ។  

 ដគគួរបញ្ញជ កផ់្ងផ្ដរថា ត្របដេសកមពុា បានផ្តលក់ារយល់ត្រព្មេេលួយកមកអន៊ុវតត និងផ្តល់សចាច ប័ន

ដលើអន៊ុសញ្ញា ទាំងព្ីរដូចោន  (អន៊ុសញ្ញា េ១ី ដៅឆ្ន ាំ ១៩៩១ និងអន៊ុសញ្ញា េី២ ដៅឆ្ន ាំ២០០៦)3។  

ាមរយៈអន៊ុសញ្ញា េី១ (១៩៧២) ត្របដេសកមពុា មានសមបតតិដបតិកភណ្ឌ ាតិចាំននូ ៣ ផ្ដលត្រតូវបាន

េេួលសាគ លថ់ាា សមបតតិដបតកិភណ្ឌ វបបធម៌ននមន៊ុសសាតិ ផ្ដលដៅកនុងដនេះមាន តាំបនត់្របាសាេសាំបរូនត្រព្គ៊ុក 

(ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧) ត្របាសាេត្រព្េះវិហារ (ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ ២០០៨) និងត្របាសាេអងគរវតត (ឆ្ន ាំ១៩៩២)។  

ាមរយៈអន៊ុសញ្ញា េី២ (២០០៣) ត្របដេសកមពុា បានបញ្ចូលដបតិកភណ្ឌ ាតិអរបូយី៍ចាំននួ ៤ ដៅកនុង

បញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌ វបបធម៌អរបូីយ៍ននមន៊ុសសាតិ ផ្ដលដៅកនុងដនេះ ដគដ ើញមាន ចាប៊ុីដងផ្វង (ច៊ុងឆ្ន ាំ ២០១៦), 

ផ្លបងទញត្រព្ត័ (ឆ្ន ាំ ២០១៥), របាាំត្រព្េះរជត្រេព្យ (ឆ្ន ាំ ២០០៨) និងដលាេ នផ្សបកធាំ (ឆ្ន ាំ ២០០៨)4។ 

គ. ខលឹមសារ និងរបបគតិយតុតសបងេបសខំាន់ៗ 

ដគគរួកត់សមាគ ល់ផ្ងផ្ដរ គតិត្រតឹមនងៃេី១៣ ផ្ខមករ ឆ្ន ាំ២០១៧ អន៊ុសញ្ញា ព្ហ៊ុភាគីដនេះ មានរដឋភាគ ី

ចាំនួន ១៩៣   ផ្ដលដនេះ  បានបង្វា ញព្ភីាព្ាសាកល នងិវិសាលភាព្ដេ៏លូាំេលូាយននអន៊ុសញ្ញា ដនេះ ដបើ

ដត្របៀបដធៀបនឹងអន៊ុសញ្ញា អនតរាតិដនេដផ្សងដេៀត។ 

ារួម អន៊ុសញ្ញា សត ីព្ីការការពារដបតិកភណ្ឌ វបបធម ៌និងធមមាតិព្ិភព្ដលាក ឆ្ន ាំ ១៩៧២5 ដនេះ មាន ៨ 

ជាំព្កូ និង៣៨ មាត្រា។ ដយើងដ ើញថា ជាំព្កូេី ១ បានបញ្ញជ ក់អាំព្ីនយិមន័យននពាកយថា “ដបតិកភណ្ឌ វបបធម”៌ 

                                              
3 សមូដមើល៖ ដគហេាំព័្រ, http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=17116&language=F&order=alpha , ចូលេសសននងៃ

េី ១៥ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

4 សមូដមើល ៖ ដគហេាំព័្រ, https://ich.unesco.org/fr/etat/cambodge-KH?info=elements-sur-les-listes#, ចូលេសសននងៃេី ១៤ ផ្ខ 

កកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។  

5 សូមដមើល៖ អន៊ុសញ្ញា សត ីពី្ការការពារដបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ និងធមមាតិពិ្ភព្ដលាក ឆ្ន ាំ ១៩៧២, ទញយកា PDF (ភាសាបារាំង) និង (ភាសា

អង់ដគលស)៖ http://whc.unesco.org/en/conventiontext/, ចូលេសសននងៃេី ១៨ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។  ។ 

http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=17116&language=F&order=alpha
https://ich.unesco.org/fr/etat/cambodge-KH?info=elements-sur-les-listes
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
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ផ្ដលមានផ្ចងដៅកនុង មាត្រា ១ និងនិយមនយ័ននពាកយ “ដបតិកភណ្ឌ ធមមាត”ិ ផ្ដលមានផ្ចងកនុង មាត្រា ២។ 

ត្រសបដព្លាមួយោន ដនេះ ជាំព្កូេី ២ និោយអាំព្ីដោលការណ៏្ននការផ្ងររកា ការពារដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក

ផ្ផ្នកវបបធម៌ និងធមមាតិ ផ្ដលាមរយៈដនេះ មាត្រា ៤ បានផ្ចងោក់បនទុកដៅឲ្យរដឋភាគីផ្ដលមានសមបតតិ

ដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាកសាតិកនុងផ្ដនដីរបស់ខលួន ត្រតូវដោរព្ឲ្យបាននូវកាតព្វកិចចសដ ីព្ីការផ្ងររកា និងអភិរកស

តាំបន់ដនេះ ាមរយៈកិចចខតិខាំត្របឹងផ្ត្របងនន ដោយផ្ផ្អកដលើមដធាបាយ និងធនធានផ្ដលខលួនមាន ត្រព្មទាំង

អាចសវេះផ្សវងរកជាំនយួ ត្រព្មទាំងកិចចសហត្របតបិតតិការអនតរាតិ រមួបញ្ចូលទាំងជាំនួយផ្ផ្នកហិរញ្ាវតាុ សិលបៈ 

 វិេាសាស្ត្សត  និងបដចចកដេស។ ដោយផ្ឡក មាត្រា ៦ នងិ ៧ បានបញ្ញជ ក់់ព្ីដោលការណ៏្ចាប់អនតរាតិ ក៏ដចូា 

ករណី្យកិចចអនតរាតិ ទាំងឡាយផ្ដលត្រតូវត្របកាន់យកដោយបណាត រដឋភាគីដនេដេៀត  កនុងការសត្រមបសត្រមលួ

ដធវើោ៉ា ងណាឲ្យកិចចការផ្ងរកា ការពារ និងអភិរកសដបតកិភណ្ឌ ទាំងដនេះ ត្របកបដោយភាព្រលនូ ដាគជ័យា

ផ្ផ្លផ្លក ។ ដោលការណ៏្ចាបអ់នតរាតទិាំងដនេះ មានដចូា ដោលការណ៍្អធិបដតយយននរដឋ ដោលការណ៍្កិចច

សហត្របតិបតតកិារលអនងឹោន  ដោលការណ៍្ផ្ដលមនិអាចបាំពារបាំដព្ញបានននដបតិកភណ្ឌ ទាំងដនេះ ដទេះសា តិដៅ

កនុងកាលៈដេសៈណាក៏ដោយ។ 

បផ្នាមព្ីដលើដនេះ ជាំព្កូេ៣ី បានដរៀបរប់អាំព្ីយនតការបដងកើតឲ្យមាន សាា បន័សដត្រមចវាយតនមល ផ្ដលាគណ្ៈ

កមមការអនតររោឋ ភិបាលមយួ ដ ម្ េះថា គណ្ៈកមមការដបតកិភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក។ ាកផ់្សតង មាត្រា៨ នងិមាត្រា៩ 

ផ្ចងអាំព្ីដាំដណ្ើរការត្របត្រព្តឹតដៅននសាា បន័ដនេះ ផ្ដលមានដូចាការដបាេះដឆ្ន តដត្រជើសដរីសសមាជិកគណ្ៈកមមការ 

ក៏ដូចាតនួេី និងភារកិចចោ៉ា ងដកាេះកាយរបស់គណ្ៈកមមការដនេះ ដូចផ្ដលមានផ្ចងកនុងមាត្រា១០ មាត្រា១១ 

មាត្រា១៣ នងិមាត្រា១៤។  

ចាំផ្ណ្ក ជាំព្កូេី ៤ ផ្ចងអាំព្ី មលូនធិចិលូរមួឧបតាមកនងុការជយួផ្ងររកា នងិការពារដបតកិភណ្ឌ ព្ភិព្

ដលាក ផ្ផ្នកវបបធម៌ និងផ្ផ្នកធមមាតិ ផ្ដលកនុងដនេះ មាត្រា ១៥ ផ្ចងអាំព្ីត្របភព្ ការត្រគបត់្រគង និងការដត្របើត្របាស់

ននមលូនិធិ មាត្រា ១៦ ផ្ចងព្ីកាតព្វកិចចកនុងការបង់ វិភាគទនចលូមលូនធិីដោយរដឋាសមាជិកនីមយួៗ កនុង 

រយៈដព្ល ២ ឆ្ន ាំមតង នងិការដសន ើដៅដល់រដឋាសមាជិកនីមយួៗទក់េងនឹងការដធវើយ៊ុេធនការកនុងការផ្សវងរក

ត្របភព្មលូនិធបិផ្នាមកនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ននអងគការយដូណ្សកូ  (មាត្រា ១៨)។ 
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ចាំដពាេះជាំព្ូកេី៥ ដរៀបរបផ់្ងផ្ដរនូវលកេខណ្ឌ  និងការដរៀបចាំ និងការត្របត្រព្តឹតដៅននជាំនយួអនតររោឋ ភ ិ

បាល រីឯជាំពូ្ក៦ ដលើកដឡើងអាំពី្កមមវិធីអប់រទំាំងឡាយ ផ្ដលទក់េិនដៅនឹងការបដងកើនការដអាយតនមលដៅដលើ

សមបតតិផ្ដលាដករ តិ៍តាំផ្ណ្លាតិ និងអនតរាតិ (មាត្រា២៧ នងិមាត្រា២៨) ឯកនុងជាំព្ូកេី៧ បញ្ញជ ក់អាំព្កីារដធវើ

របាយការណ៍្ផ្ដលត្រតូវផ្តលជ់ូនដៅឲ្យមហាសននបិាតននអងគការសហត្របាាតិ (មាត្រា ២៩) និងាច៊ុងដត្រកាយ 

ជាំព្កូេី ៨ ដធវើការដលើកនោិយត្រតួសៗអាំព្ីនីតិវិធីននការច៊ុេះហតាដលខា ការផ្តលស់ចាច ប័ន នងិការចលូាធរមាន

ននអន៊ុសញ្ញា ដនេះ ាមរយៈមាត្រា៣១ មាត្រា៣២ នងិមាត្រា៣៣។ 

២. សាា ប័នមានសមតាកិច្បច និងនីតិវិធីច្បុុះបញ្ជ  ី 

ក. គណៈកមមការបបតិកណឌ ពិភពបលាក 

ក.១. រច្បនាសមព័នធ ការបរៀបច្បំ និងការត្របត្រពឹតតបៅ 
គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក ជួបត្របជ៊ុាំោន ដរៀងរល់មយួឆ្ន ាំមតង ដហើយមានតាំណាងមកព្ី ២១ 

ត្របដេស កនុងចាំដណាមរដឋភាគីននអន៊ុសញ្ញា  ផ្ដលត្រតូវបានដត្រជើសដរសីដោយមហាសននិបាតរបសខ់លួន។ ដៅសមយ័

ត្របជ៊ុាំដលើកេី ១ គណ្ៈកមមការដនេះ អន៊ុមត័ចាប់ និងនតីិវិធី ដដើមបីដរៀបចាំដាំដណ្ើរការត្របត្រពឹ្តតដៅរបស់ខលួន។ 

ការោិលយ័គណ្ៈកមមការដបតកិភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក៖ គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក ត្រតូវបាន

ដរៀបចាំឲ្យមានា កា រិោលយ័គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក ផ្ដលាេូដៅ ការិោលយ័ដនេះ មានរដឋ

សមាជិកចាំននួ ៧ ផ្ដលត្រតូវបានដត្រជើសដរសីាដរៀងរលឆ់្ន ាំ ដោយគណ្ៈកមមការខលួនឯងផ្លទ ល់ ផ្ដលកនងុដនេះ

មាន ត្របធាន ១ រូប អន៊ុត្របធាន ៥ រូប និងអនករយការណ៍្ ១ រូប។ ការោិលយ័ននគណ្ៈកមមការដនេះ េេលួ

បនទុកសត្រមបសត្រមលួការង្វររបស់គណ្ៈកមមការ និងកាំណ្ត់កាលបរដិចឆេ ដមា៉ា ង នងិរដបៀបវារៈននកចិចត្របជ៊ុាំ។ ការ

ដបាេះដឆ្ន តដត្រជើសដរីសការោិលយ័ងមី នឹងត្របត្រព្តឹតដៅដៅច៊ុងបញ្ចបន់នសម័យត្របជ៊ុាំបនទ ប់ របស់គណ្ៈកមមការ

ដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក។ បចចុបបននដនេះ ការិោល័យដនេះ មានសមាជិកផ្ដលរមួមាន Mr Jacek Purchla 

(Poland) (ត្របធាន) Mr Muhammad Juma (United Republic of Tanzania) (អនករយការណ៍្) នងិ

សមាជិកននត្របដេស Angola, Kuwait, Peru, Portugal, Republic of Korea (អន៊ុត្របធាន)។ 

សមាជិកគណ្ៈកមមការដបតកិភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក៖ ដោយដោងាមអន៊ុសញ្ញា ដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក 

សមាជិករបស់គណ្ៈកមមការ គឺមានអាណ្តតិ ៦ ឆ្ន ាំ។ ប៉ា៊ុផ្នត រដឋាភាគីភាគដត្រចើន ដធវើការដត្រជើសដរីសដោយសម ័ត្រគ



  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ
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ចិតតកនុងការដធវើាសមាជិកគណ្ៈកមមការរយៈដព្លបនួឆ្ន ាំ ដដើមបីផ្តល់ឱ្យរដឋភាគីដផ្សងដេៀតនូវឱ្កាសកនុងការដធវើា

គណ្ៈកមមការ។ សមាជិកទាំងអស់ ផ្ដលបានាប់ដឆ្ន តកនុងអាំឡុងដព្លពី្រអណ្តតិ គឺដលើកច៊ុងដត្រកាយដៅឆ្ន ាំ 

២០០៩ និង ២០១១ បានសម ័ត្រគចតិតសដត្រមចចតិតកាត់បនាយអាណ្តតរិបស់ព្ួកដគព្ី ៦ ឆ្ន ាំ ដៅ ៤ឆ្ន ាំ។  

រដឋភាគីទាំង ២១ ននគណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាកបចចុបបននរមួមាន៖ Angola, Azerbaijan, 

Burkina Faso, Croatia, Cuba, Finland, Indonesia, Jamaica, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, 

Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Tunisia, Turkey, United Republic of 

Tanzania, Viet Nam, Zimbabwe។  

នតីិវធិ៖ី ត្រតូវបានបដងកើតដឡើងដត្រកាមអន៊ុសញ្ញា សត ីព្កីារការពារដបតិកភណ្ឌ វបបធម៌និងធមមាតិព្ិភព្

ដលាកផ្ដលបានអន៊ុមត័ដោយសននបិាតអងគការយដូណ្សកូ ដៅសមយ័ត្របជ៊ុាំដលើកេី ១៧ ដៅនងៃេី ១៦ ផ្ខវិចឆកិា 

ឆ្ន ាំ១៩៧២។ វិធាននននតីិវិធី ត្រតូវបានផ្កផ្ត្របច៊ុងដត្រកាយដោយគណ្ៈកមមការដបតកិភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក ដៅសមយ័

ត្របជ៊ុាំដលើកេី ៣០ ដៅ (េីត្រកុង Bonn ឆ្ន ាំ ២០១៥) ។ វិធាននតីិវិធី ត្រតូវបានផ្កសត្រមលួាដេៀងទត់ដដើមបីឆលុេះ

បញ្ញច ាំងព្ីការសដត្រមចចតិតរបស់គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក។ 

ក.២. តួនាទី និងភារកិច្បច 
 គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក មានតនួេី និងភារកិចច ដូចា៖ អន៊ុវតតអន៊ុសញ្ញា ដបតិកភណ្ឌ

ព្ិភព្ដលាក, កាំណ្ត់ការដត្របើត្របាស់មលូនិធិដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក និងផ្បងផ្ចកជាំនួយហិរញ្ាវតាុាមការដសន ើស៊ុាំ

ព្ីរដឋភាគី។ មិនផ្តប៉ា៊ុដណាា េះ គណ្ៈកមមការដនេះា អនកវាយតនមល និងដធវើការសដត្រមចចតិតាច៊ុងដត្រកាយ ថាដតើ

ដបតិកភណ្ឌ ាតិណាមួយត្រតវូបានច៊ុេះកនងុបញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក? សាា បន័ដនេះ ក៍មានភារកចិចផ្ងផ្ដរ កនុង

ការព្ិនតិយ និងវាយតនមលដលើរបាយការណ៍្សត ីព្ីសាា នភាព្ននការអភិរកសដបតិកភណ្ឌ  ត្រព្មទាំងអាចដសន ើដៅរដឋភាគ ី

ឲ្យចាត់វិធានការចាាំបាចន់ន ដៅដព្លផ្ដលខលួនយល់ថា ដបតិកភណ្ឌ ណាមួយ មិនត្រតូវបានត្រគបត់្រគងឱ្យបាន

ត្រតឹមត្រតូវដោយរដឋភាគី។ បផ្នាមព្ីដលើដនេះ គណ្ៈកមមការដនេះ កម៏ានអាំណាចកនុងការសដត្រមចចតិតដលើការច៊ុេះបញ្ជ ី

សមបតតិដបតិកភណ្ឌ ណាមួយ ឬដកសមបតតដិបតិកភណ្ឌ ណាមួយដនេះ ដចញព្ីបញ្ជដីបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាកផ្ដល

ង្វយេេលួរងការបាត់បង់។ រល់ការសដត្រមចចតិត ត្រតូវដធវើដឡើងដោយសាំដលង ២ ភាគ ៣ ននចាំននួសមាជិក

វតតមាន និងមានសិេធិដបាេះដឆ្ន ត (សូមដមើលមាត្រា ១៣ ននអន៊ុសញ្ញា  ១៩៧២ )។ 



  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ
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 ដដើមបីអន៊ុវតតតនួេី និងភារកិចចដនេះ អន៊ុសញ្ញា បានបដងកើតឲ្យមាន អងគការព្ិដត្រោេះដោបល់ពាក់ព្នធ 

ផ្ដលដ ើញមាន អនកតាំណាងផ្ដលមកព្ ី “មជឈមណ្ឌ លអនតរាតផិ្ដលដធវើការសកិាដៅដលើការអភិរកស និងការ

ជួសជ៊ុលននសមបតតិវបបធម”៌ (ICCROM) អនកតាំណាងមកព្ី “ត្រកុមត្របឹកាអនតរាតិននត្របាងគត្របាសាេ និង 

រមណី្យោឋ ន” (ICOMOS) និងអនកតាំណាងមកព្ ី“សហភាព្អនតរាតិសត្រមាប់ការអភិរកសធមមាតិ និងធនធាន

ធមមាត”ិ (IUCN) និងអនកតាំណាងមកព្ីអងគការអនតររោឋ ភបិាល អអងគការមិនផ្មនអនតររោឋ ភបិាល ផ្ដលមាន

សមតាភាព្ត្របឹកាដោបល ់ អាចចូលរមួកនុងមហាសននបិាតរបស់អងគការយដូណ្សកូ  ាមការដសន ើអដញ្ជ ើញរបសរ់ដឋ

ភាគី (សូមដមើលមាត្រា ៨ ននអន៊ុសញ្ញា  ១៩៧២ )។  

ខ. នីតិវិធីការច្បុុះបញ្ជ  ី

 មានផ្តរដឋភាគនីនអន៊ុសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ ដនេះដេ ផ្ដលអាចោក់សាំដណ្ើស៊ុាំច៊ុេះបញ្ជ ីសមបតតិដបតិកភណ្ឌ

ាតិមយួ បញ្ចូលដៅកនុងបញ្ជ ីដបតកិភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាករបស់អងគការយដូណ្សកូ។  ដគដ ើញមានទាំងអស់ ៥ 

ដាំណាក់កាលធាំៗ ផ្ដលរដឋភាគី ត្រតូវបាំដព្ញឲ្យកានផ្តបាន ផ្ដលដៅកនុងដនេះមាន៖ 

ដាំណាកក់ាល េ ី១៖  ការបដងកើតបញ្ជបីត្រមងុ 

 ជាំហានេីមួយផ្ដលរដឋភាគីត្រតូវដធវើដនេះ គឺការដរៀបចាំឲ្យមានបញ្ជសីារដព្ើភ័ណ្ឌ មួយ កនុងដោលបាំណ្ង

ត្រសងយ់ក និងវាយតនមលសមបតតិដបតិកភ័ណ្ឌ ធមមាតិ នងិវបបធម៌ាតិសាំខាន់ៗទាំងឡាយណា ផ្ដលមានសកាក ន៊ុព្ល 

និងដលចដធាល  និងផ្ដលមានេីាាំងសា ិតដៅកនុងត្រព្ាំផ្ដនរបស់ត្របដេសខលួនផ្លទ ល់។ បញ្ជសីារដព្ើភ័ណ្ឌ ដនេះ ត្រតូវបាន

ចាត់េ៊ុកថាា “បញ្ជបីត្រមងុ” ផ្ដលផ្តលន់ូវសាា នភាព្ាក់ផ្សដង និងលកេណ្ៈវិនចិឆយ័ននននសមបតតិដបតិកភណ្ឌ

ដនេះ។ ដោយឈរដលើសាា នភាព្ និងលកេណ្ៈវិនិចឆយ័ដាំបូងដនេះដហើយ ផ្ដលរដឋភាគីអាចសដត្រមចដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះ

បញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌ  ផ្ដលនឹងត្រតូវដធវើដឡើងកនុងអាំឡុងដព្លព្ ី៥ ឆ្ន ាំ ដៅ ១០ ឆ្ន ាំ បនទ បព់្ីរនងៃដសន ើស៊ុាំ។ ដាំណាក់ដាំបងូ

ដនេះ ក៏ាដាំណាក់កាលដស៏ាំខាន់បាំផ្៊ុត ផ្ដលអន៊ុញ្ញា តដបើកផ្លូវឲ្យគណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក អាច

ព្ិចារណា និងសដត្រមចដលើការច៊ុេះកនុងបញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក។  

 

 



  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ

©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ា ងដោយសាលាគ្ាជ ូ
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ដាំណាកក់ាល េ ី២៖ ឯកសារដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ  ី  

ដៅកនុងអាំឡុងដព្លដរៀបចាំាក់ផ្តងបញ្ជ ីបត្រមុងដនេះ រដឋភាគ ី អាចសដត្រមច និងដត្រោងដត្រជើសដរីសដព្ល

ដវលាសមត្រសបណាមយួ ផ្ដលខលួនអាចដឡើងដធវើបេបង្វា ញដដើមបកីារពារឯកសារដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជដីនេះ។ ដៅកនងុ

ដាំណាក់កាលដនេះ  “មជឈមណ្ឌ លដបតកិភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក / World Heritage Centre” មានភារកចិចកនុងការ 

ផ្តល់ត្របឹកា ដោបល់ និងជាំនួយនន ចាំដពាេះរដឋភាគី ដដើមបីសត្រមលួកនងុការដរៀបចាំឯកសារដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ីឲ្យ

មានលកេណ្ៈដព្ញដលញត្រគប់ត្រជុងដត្រាយ ាមផ្ដលអាចដធវើដៅបាន (ព័្តម៌ានចាាំបាច់ និងមានសារៈសាំខាន់

នន ដូចាឯកសារព្ិដត្រោេះដោបល់ ក៏ដូចាផ្ផ្នេសីមាគ ល់ភូមិសាស្ត្សតនន)។ ការដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជដីនេះ ត្រតូវ

ត្របគល់ជនូ “មជឈមណ្ឌ លដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក” ដដើមបីដធវើការត្រតូវពិ្នតិយថា ឯកសារដសន ើស៊ុាំដនេះត្រគប់ត្រោន់ នងិ

ដព្ញលកេណ្ៈដហើយ ឬដៅ។ ដៅកនុងករណី្ចាាំបាច់ “មជឈមណ្ឌ លដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក” អាចដសន ើស៊ុាំការវាយ

តនមល និងដោបល់ននព្ីអងគការ ឬសាា បន័មានសមតាកចិចពាក់ព្័នធនន។  

ដាំណាកក់ាល េ ី៣៖ សាា បន័ត្របកឹាដោបល ់

សមបតតិដបតិកភណ្ឌ  ផ្ដលត្រតូវបានដសន ើស៊ុាំច៊ុេះបញ្ជ ីដោយរដឋភាគី នឹងត្រតូវបានដត្រជើសដរីស និងវាយតនមល

ោ៉ា ងស៊ុត្រកតឹ និងឯករជយ ាមរយៈសាា បន័ចាំននួព្ីរ ផ្ដលេេលួបានអាណ្តតិពី្អន៊ុសញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៧២។ សាា បន័

ឯករជយទាំង ២ ដនេះមាន៖ “ត្រកុមត្របឹកាអនតរាតិននត្របាសាេ និងតាំបន់រមណី្យោឋ ន” (ICOMOS) និង 

“សហភាព្អនតរាតិសត្រមាប់ការអភិរកសធមមាតិ និងធនធានធមមាតិ” (IUCN)។ សាា ប័នទាំង២ ដនេះមានភារ

កិចចផ្តល់ការវាយតនមលពី្តាំបន់វបបធម៌ និងធមមាតិ ផ្ដលត្រតូវដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ី ជូនដល់ “គណ្ៈកមមការ

ដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក”។ បផ្នាមព្ីដលើដនេះ ដគក៏ដ ើញមានសាា ប័ន េី ៣ ផ្ដលមានដ ម្ េះថា “មជឈមណ្ឌ ល

អនតរាតិផ្ដលដធវើការសិកាដៅដលើការអភរិកស និងការជសួជ៊ុលននសមបតតិវបបធម៌” (ICCROM)  ផ្ដលាអងគការ

អនតររោឋ ភិបាល មានតួនេផី្តល់ការត្របឹកា ខាងផ្ផ្នកសកិាត្រសាវត្រាវ សដ ីព្ីការអភិរកស និងការជួសជ៊ុលសមបតតិ

ដបតិកភណ្ឌ  ក៏ដចូាសកមមភាព្បណ្តុ េះបណាត លននបដត្រមើឲ្យអភិរកស និងការជួសជ៊ុលត្របាសាេ។  

 

 



  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ

©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ា ងដោយសាលាគ្ាជ ូ
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ដាំណាកក់ាល េ ី៤៖ ការវាយតនមលព្គីណ្ៈកមមការដបតកិភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក 

 ដៅដព្លផ្ដល សមបតតិដបតិកភណ្ឌ មយួ ត្រតូវបានោកដ់សន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ី និងត្រតូវបានវាយតនមលរួចរល់

ដហើយ ាកិចចបនទ ប់ គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក ាសាា ប័នផ្តមយួគត់ ផ្ដលេេលួអាណ្តតិព្ីអន៊ុសញ្ញា  

កនុងការដធវើការសដត្រមចច៊ុងដត្រកាយ ដលើការច៊ុេះបញ្ជ ីសមបតតិដបតិកភណ្ឌ ផ្ដលដសន ើស៊ុាំដនេះ ដៅកនុងបញ្ជ ីសមបតតិ

ដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាកននមន៊ុសសាតិ។ ាដរៀងរលម់ួយឆ្ន ាំមដង គណ្ៈកមមការដនេះ ដធវើការត្របជ៊ុាំ ដដើមបីសដត្រមច

ថា សមបតតិដបតិកភណ្ឌ ណាមួយ នឹងត្រតូវច៊ុេះបញ្ជ ីេេួលសាគ លថ់ាាសមបតតិដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក។ កនុងករណី្

ខលេះ គណ្ៈកមមការដនេះ កអ៏ាចព្នារការសដត្រមចចតិតរបស់ខលួន និងដសន ើស៊ុាំព្ត័៌មានបផ្នាមដេៀត ព្ីរដឋភាគី។ 

ដាំណាកក់ាលេ ី៥៖ លកេណ្ៈវនិចិឆយ័ននការដត្រជើសដរសី 

 ដដើមបោីក់បញ្ចូលដៅកនុងបញ្ជ ីដបតកិភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក សមបតតិដបតិកភណ្ឌ  ឬសាំណ្ង់ត្របាសាេដនេះ ត្រតូវ

ផ្តមានគ៊ុណ្សមបតតិផ្ដលដលចដធាល ាសកល ដហើយត្រតូវបាំដព្ញឲ្យបាននូវលកេណ្ៈវិនិចឆ័យ ោ៉ា ងដហាចណាស់

មយួកនុងចាំដណាមដបល់កេណ្ៈវិនិចឆ័យ។ លកេណ្ៈវិនចិឆ័យទាំងដនេះ ត្រតូវបានព្នយល់ដៅកនុងដោលការណ៍្ផ្ណ្នាំ

ត្របតិបតតិសត្រមាបក់ារអន៊ុវតតអន៊ុសញ្ញា ដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក6។  

  

                                              
6 សមូដមើល៖  http://whc.unesco.org/en/guidelines/ ចូលេសសននងៃេី១៦ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

http://whc.unesco.org/en/guidelines/


  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ

©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ា ងដោយសាលាគ្ាជ ូ

ខែក្សក្សកោ ឆ្ន ំា២០១៧   16 
 

 

គាំនូសបាំត្រព្ញួសដ ីព្ីដាំណាកក់ាលទាំង ៥ នននតីិវិធីច៊ុេះបញ្ជ ីដបតកិភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក 

  

 



  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ

©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ា ងដោយសាលាគ្ាជ ូ

ខែក្សក្សកោ ឆ្ន ំា២០១៧   17 
 

គ. លកេណៈវិនិច្បឆ័យប ើមបចី្បុុះបញ្ជជីាបបតិកភណឌ ពិភពបលាក 

គណ្ៈកមមការដបតកិភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក ផ្ដលាអងគភាព្ចមបងេេលួបនទុកអន៊ុវតតអន៊ុសញ្ញា ឆ្ន ាំ១៩៧២ 

បានបដងកើតឲ្យមានលកេណ្ៈវនិចិឆយ័ាកល់ាក ់ សត្រមាបក់ារោកប់ញ្ចូលសមបតតមិយួដៅកនុងបញ្ជ ីដបតកិភណ្ឌ ពិ្ភព្

ដលាក និងសត្រមាបេ់េលួបានជាំនយួអនតរាតិផ្តល់ឲ្យាមរយៈ មលូនធិដិបតកិភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក។   

ាក់ផ្សតង ាមរយៈដសចកតសីដត្រមច “Decision : 30COM 8D.2” ឆ្ន ាំ២០០៥ និងាមរយៈវិដសាធនកមមា

បនតបនទ ប់7, ដដើមបីបញ្ចូលសមបតតិដបតិកភណ្ឌ មយួ ដៅកនងុបញ្ជដីបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក តាំបន់ឬេីាាំង ឬសាំណ្ង់

ដនេះ ត្រតូវមានតនមលដលចដធាល ាសកល និងត្រតូវដោរព្ឲ្យបាននវូលកេណ្ៈវិនិចឆ័យមយួ កនុងចាំដណាមលកេណ្ៈវិនិចឆយ័

ទាំង១០ ផ្ដលមានដរៀបរបដ់ូចខាងដត្រកាមដនេះ៖  

លកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ១ី៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វា ញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាសាន នដលអឯក ផ្ដលត្រតូវបដងកើត

ដឡើងដោយការនចនត្របឌតិ នងិដេព្ដកាសលយរបស់មន៊ុសស។ 

លកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ ី២៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វា ញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាតឹកាងននការផ្លល ស់បតូរដៅវិញ

ដៅមកននឥេធិព្លដ៏សដមបើម ដលើការអភិវឌឍខាងសាា បតយកមម  ឬបដចចកវិេា ត្រព្មទាំងឥេធិព្លដលើសិលបៈនន

សាំណ្ង់ត្របាសាេ ក៏ដូចាសិលបៈនន ការដរៀបចាំេតី្រកងុ និងការបដងកើតដេសភាព្ដៅកនុងរយៈដព្លកាំណ្តណ់ា

មួយ ឬដៅកនុងតាំបន់វបបធមា៌ក់លាក់ណាមួយ។ 

លកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ៣ី៖  រដឋភាគី ត្រតូវបង្វា ញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាសកេីកមមោម នព្ីរ  ឬោ៉ា ងដហាច

ណាស់មានលកេណ្ៈព្ិដសសផ្បលក សដ ីព្ីត្របនព្ណី្ននវបបធម៌មយួ ឬាសកេីកមមសត ីព្អីរិយធម៌មួយផ្ដលដៅរសរ់ន

មានជីវិត ឬអរយិធម៌មយួផ្ដលបានបាត់បង់ដៅដហើយ។ 

លកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ ី ៤៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វា ញថា តាំបន ់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ផ្តលន់ូវឧទហរណ៍្ដ៏ដលចដធាល

មយួននត្របដភេសាំណ្ង់ ឬបណ្តុ ាំននសាំណ្ង់សាា បតយកមម ឬបណ្តុ ាំបដចចកវិេា ឬដេសភាព្ផ្ដលបង្វា ញពី្សមយ័

កាលណាមយួ កនុងចាំដណាមសម័យកាលាដត្រចើន ផ្ដលមានសារៈសាំខាន់ដៅកនុងត្របវតតិសាស្ត្សតមន៊ុសស។ 

                                              
7 សមូដមើល៖ លកេណ្ៈវនិិចឆយ័ទាំងដប់ និងវដិសាធនកមមបនតបនទ ប់, http://whc.unesco.org/fr/criteres/ , ចូលេសសននងៃេី១៥ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ

២០១៧។ 

http://whc.unesco.org/en/decisions/1035
http://whc.unesco.org/fr/criteres/


  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ

©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ា ងដោយសាលាគ្ាជ ូ

ខែក្សក្សកោ ឆ្ន ំា២០១៧   18 
 

លកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ៥ី៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វា ញថា តាំបន ់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាឧទហរណ៍្ដ៏ដលចដធាល ននការ

បដងកើតត្របនព្ណី្របស់មន៊ុសស, ការដត្របើត្របាស់ាត្របនព្ណី្ននផ្ដនដី ឬផ្ដនេឹក ផ្ដលាតាំណាងននវបបធម៌មយួ ឬ

ដត្រចើន, ឬការេាំនកេ់ាំនងរបស់មន៊ុសសាមួយបរសិាា ន, ាព្ិដសស ដៅដព្លផ្ដលបរិសាា នដនេះង្វយនឹងរងដត្រោេះ 

ដត្រកាមឥេធលិផ្លប៉ាេះពាលផ់្ដលមនិអាចត្រតលប់ងយដត្រកាយបាន ននការផ្ត្របត្របលួមួយ ។ 

លកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ៦ី៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វា ញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ត្រតូវបានផ្ារភាជ ប់ដោយផ្លទ ល់ ឬ

ដោយធាត៊ុសមាភ រៈ ាមួយនឹងត្រព្តឹតកិារណ៍្ាដត្រចើន ឬ ាមួយនឹងេាំដនៀមេមាល បផ់្ដលដៅរស់រនមានជីវិត, ផ្ារ

ភាជ ប់ដោយផ្លទ ល់ ឬដោយធាត៊ុសមាភ រៈាមួយនងឹគាំនតិដោបល់ ឬាមួយនឹងជាំដនឿ ឬាមួយសាន នដសលិបៈ នងិ

អកសរសាស្ត្សត  ផ្ដលមានភាព្ដលចដធាល ាសាកល  (គណ្ៈកមមការ  ពិ្ចារណាយកលកេណ្ៈវិនិចឆយ័ដនេះ ដៅដត្របើ

ត្របាស់ាអាេភិាព្ ដោយរមួផ្ស ាំោន ាមយួនឹងលកេណ្ៈវិនិចឆ័យដនេដេៀត)។ 

លកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ៧ី៖  រដឋភាគី ត្រតូវបង្វា ញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ បង្វា ញព្ីបាត៊ុភតូធមមាតិ ឬ 

តាំបន់ធមមាតិដ៍ត្រសសត់្រតកាល និងផ្ដលត្របកបដោយដសាភ័ណ្ភាព្ដលចដធាល ាដត្រចើន។ 

លកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ៨ី៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វា ញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាឧទហរណ៍្ដ៏ដលចដធាល  ផ្ដល

តាំណាងឲ្យតាំណាក់កាលធាំៗននត្របវតតសិាស្ត្សត ននភព្ផ្ផ្នដី រមួបញ្ចូលទាំងសកេភីាព្ននជីវិត, សកេីភាព្ននដាំដណ្ើរ

ការ ភគូព្ភសាស្ត្សត ផ្ដលកាំព្៊ុងត្របត្រពឹ្តតដៅ ដៅកនុងការអភិវឌឍននេត្រមង់ផ្ដនដី ឬធាត៊ុសាំខាន់ននភមូិសណាឋ នវិេា  

រូបដលខន ៍ផ្ដលមានអតានយ័ដ៏សាំខាន់ (significant geomorphic or physiographic features)។ 

លកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ៩ី៖ រដឋភាគី ត្រតូវអេះអាងថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាឧទហរណ៍្ដ៏ដលចដធាល  បង្វា ញ

ពី្ដាំដណ្ើរការននដអកឡូូស៊ុី និងជីវវិេា ផ្ដលកាំព្៊ុងត្របត្រពឹ្តតដៅដៅកនុងការវិវតត និងការអភិវឌឍននត្របព័្នធជីវចត្រមេុះ 

និងសហគមន៍ននរ៊ុកេាតិ នងិសតវ ផ្ដលរស់ដៅដលើដី កនងុេឹក ាមតាំបន់ដឆនរសម៊ុត្រេ និងកនុងសម៊ុត្រេ។ 

លកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ១ី០៖ រដឋភាគី ត្រតូវអេះអាងថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ មានដពារដព្ញដៅដោយជត្រមក

ធមមាតិដ៏សាំខាន់ និងមានអតាត្របដោជន៍ សត្រមាបក់ារអភិរកសដៅនឹងកផ្នលងននតាំបន់ជីវចត្រមុេះផ្ដលសាំបរូផ្បប  

រមួបញ្ចូលទាំងជត្រមកធមមាតិ ផ្ដលាកផ្នលងរសដ់ៅននអមបូរសតវ ផ្ដលេេលួការគាំរមកាំផ្ហង ដហើយផ្ដលមាន

តនមលាសាកលត្របកបដោយភាព្ពិ្ដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នកវិេាសាស្ត្សត  ឬផ្ផ្នកអភិរកស។ 
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លកេណ្ៈវិនិចឆយ័ទាំង ១០ ដូចផ្ដលបានដរៀនរបខ់ាងដលើដនេះ មានលកេណ្ៈបដចចកដេសខាល ាំង ផ្ដល

តត្រមូវឲ្យរដឋភាគី បង្វា ញសកេីកមម និងភសតុាងននាមផ្បបវិេាសាស្ត្សត  ដោយដោងដលើអាំណ្េះអាំណាងដផ្សង

ខាងផ្ផ្នកប៊ុរណ្ វិេា (Archeology) សាា បតយកមម (Architecture) នរវិេា(Anthropology) ភគូព្គវិេា 

(Geology), របូវិេា (Physic), រូបដលខន ៍ (Physiography), ភមូិសណាឋ នវិេា (Geomorphy), ាតិព្នធុ

 វិេា (Ethnology)  ជីវវិេា(Biology) និងដអកូឡូស៊ុី (Ecology) ត្រព្មទាំងដសាភណ័្ វិេា ( Aesthetic) ា

ដដើម កនុងការទមទរ ក៏ដចូាបញ្ចុេះបញ្ចូលគណ្ៈកមមការវាយតនមល ឲ្យេេលួយកនវូេឡហីករណ៍្របស់ខលួន។  

ាមការត្រសាវត្រាវ រហតូមកដល់បចចុបននដនេះ ដគសដងកតដ ើញថា មានដបតិកភណ្ឌ ាតិ ចាំននួ ១០៧៣ 

ននបណាត រដឋភាគ ី ១៦៧ ត្របដេស ផ្ដលបានបាំដព្ញលកេណ្ៈវិនិចឆយ័ដចូផ្ដលបានដរៀបរប់ខាងដលើ និងផ្ដល

ត្រតូវបានេេលួសាគ ល់ដោយគណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក ថាាដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាករបស់មន៊ុសស

ាតិ  ផ្ដលកនុងដនេះមាន សមបតតិដបតិកភណ្ឌ វបបធមច៌ាំនួន ៨៣២, ដបតិកភណ្ឌ ផ្ដលអាចនឹងង្វយេេលួរង

ដត្រោេះចាំននួ ៥៤ ដបតិកភណ្ឌ ធមមាតិចាំននួ ២០៦ នងិដបតកិភណ្ឌ ចត្រមុេះចាំននួ ៣៥8។ 

ដោយផ្ឡក ដគដ ើញមាន ដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាកចាំនួន ២ ផ្ដលត្រតូវបានដកដចញព្ីបញ្ជ ីនន

ដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាកវិញ ដោយសាររដឋភាគី ព្៊ុាំបានអន៊ុវតតកាតព្វកិចចផ្ដលតត្រមូវដោយអន៊ុសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ 

ដនេះ និងផ្ដលបានដធវើឲ្យតាំបន់រមណី្យោឋ នដនេះបាតប់ង់នូវភាព្ដលចដធាល ាសាកល។ ដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក

ទាំង ២ ដនេះ គឺ៖ តាំបន ់ Dresden Elbe Valley ននត្របដេសអលលមឺ៉ាង់ (ដកដចញដៅឆ្ន ាំ ២០០៩) និង 

Arabian Oryx Sanctuary ននត្របដេស អូម៉ាង់ (Oman) (ដកដចញដៅឆ្ន ាំ ២០០៧)9។ 

 

 

 

 

                                              
8 សមូដមើល៖ ដគហេាំព័្រ, http://whc.unesco.org/en/list/ , ចូលេសសននងៃេី ១៦ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

9 សមូដមើល៖ ដគហេាំព័្រ, http://whc.unesco.org/en/list/?&delisted=1, ចូលេសសននងៃេី ១៤ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

http://whc.unesco.org/en/list/
http://whc.unesco.org/en/list/?&delisted=1
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៣. ករណីសកិាននតំបន់ត្រាសាទសបំូរនត្រពគកុននត្របបទសកមពុជា នងិត្រកបខ័ណឌ ច្បាប់
ជាតិ 

ក.  ំបណើ រការច្បុុះបញ្ជ  ី

 ត្របដេសកមពុា បានកាល យាភាគីនន អន៊ុសញ្ញា សដពី្កីារអភរិកសដបតកិភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាកវបបធម ៌ នងិ 

ធមមាត ិ (១៩៧២) ដៅនងៃេី២៨ ផ្ខវិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩១10។ កនុងឋានៈារដឋភាគីននអន៊ុសញ្ញា ដនេះ ត្របដេសកមពុា 

បានខតិខាំដោរព្ដៅាមបេោឋ នគតយិ៊ុតត និងនតីិវិធនីន កនុងការដរៀបចាំឯកសារដសន ើស៊ុាំពាក់ព្ន័ធនន និង

បដងកើតត្រកុមបដចចកដេសត្រសាវត្រាវ ដដើមបីព្ិនិតយដមើលលេធភាព្កនុងការដសន ើស៊ុាំការោក់បញ្ចូលសមបតតិវបបធមា៌តិ

របស់ខលួន ដៅកនុងបញ្ជដីបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក។ 

 ាសាវារ តាំបន់ត្របាសាេសាំបរូនត្រព្គ៊ុក ត្រតូវបានដសន ើដោយត្របដេសកមពុា ដដើមបីដធវើការោក់បញ្ចូលដៅ

កនុងបញ្ជបីត្រមុង (Tentative List) ដៅឆ្ន ាំ ១៩៩២  ាមួយនឹងតាំបន់ និងសាំណ្ង់ត្របាសាេចាំននួ៨ ដនេដេៀត

ផ្ដលមានដូចា តាំបន់ត្របាសាេដកាេះដករ តិ៍ (Site de Koh Ker (01/09/1992)), តាំបន់គូដលន (Site des 

Kulen (01/09/1992)), តាំបន់អងគរប៊ុរី និងភនាំោ (Site d'Angkor Borei et Phnom Da (01/09/1992)), 

តាំបន់ឧតតុងគ (Site d'Oudong (01/09/1992)), តាំបន់ត្របាសាេដបងមាលា ឬបឹងមាលា (Ensemble de 

Beng Mealea (01/09/1992), តាំបន់ត្របាសាេត្រព្េះខ័នកាំព្ងស់ាវ យ (Ensemble du Prah Khan de 

Kompong Svay (01/09/1992)), តាំបន់ត្របាសាេបនទ យឆ្ម  (Ensemble de Banteay Chmar 

(01/09/1992)) និងតាំបនប់នទ យនត្រព្នគរ (Ensemble de Banteay Prei Nokor (01/09/1992))។ 

 បនទ ប់ព្បីានសដត្រមចោកត់ាំបន់ត្របាសាេដនេះដៅកនុងបញ្ច ីបត្រមុងនឆ្ន ាំ ១៩៩២, ត្របដេសកមពុាត្រតូវការ

ដព្លដវលាមួយចាំននួ កនុងការអន៊ុមត័ចាប់ាតនិផ្ទកនងុាដត្រចើន ដដើមបីកាំណ្ត់ព្កីារត្រគប់ត្រគងរមណី្ោឋ នដនេះ នងិ

ដដើមបោីកត់ាំបន់ត្របាសាេដនេះ ាតាំបនរ់មណី្យោឋ នាតិ ផ្ដលេេលួបានការពារ និងអភិរកសព្ីសាំណាក់សាា បន័ 

និងអងគភាព្ពាក់ព្័នធ។  

                                              
10 សមូដមើល៖ ដគហេាំព័្រ, http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/kh ចូលេសសននងៃេី ១៤ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/kh
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 ដៅដដើមឆ្ន ាំ២០១២ ត្រកុមការង្វរផ្ដលពាក់ព័្នធ បានដរៀបចាំកសាងឯកសារននផ្ដលពាក់ព្័នធនឹងការ

ដសន ើោក់ “ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក” ដៅកនុងបញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក។ បនទ ប់មក នច៊ុងឆ្ន ាំ ២០១៣ ឯកសារ

ការង្វរដនេះ ត្រតូវបានសត្រមួច ត្របតិដត្របៀង និងសត្រមតិសត្រមា ាំងបផ្នាមដេៀត អន៊ុដលាមាមាមេិសដៅផ្ណ្នាំនន

ការអន៊ុវតតអន៊ុសញ្ញា សត ីព្កីារការពារដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាកវបបធម៌ និងធមមាតិ។ ដៅដដើមផ្ខមករ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 

ត្របដេសកមពុា បានសដត្រមចដលើកសាំដណ្ើាផ្លូវការដៅមជឈមណ្ឌ លដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាករបស់អងគការយដូណ្

សកូ  ដដើមបីដធវើការសិកាដលើឯកសារដសន ើស៊ុាំដនេះ។ ដៅផ្ខកញ្ា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដោយផ្ផ្អកដលើសាំដណ្ើដនេះ មជឈមណ្ឌ ល

ដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក បានបញ្ជូនអនកជាំនញរបសត់្រកមុត្របឹកាអនតរាតិសត ីពី្ត្របាងគត្របាសាេ និងរមណី្យោឋ ន 

(ICOMOS) មកវាយតនមល “តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក”។  

 ដហើយេបីាំផ្៊ុតដៅ ននងៃេី៨ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧ កនងុកិចចត្របជ៊ុាំដលើកេី ៤១ ដៅត្របដេសប៉ាឡូូញ (េតី្រកុង

ត្រកាកូវី) គណ្ៈកមមការដបតកិណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក  ាមរយៈដសចកដីសដត្រមច  “DECISION 41 COM  8B.15”11 

បានសដត្រមចោក់បញ្ចូល តាំបនត់្របាសាេសាំបរូនត្រព្គ៊ុកដនេះ ដៅកនុងបញ្ជដីបតកិភណ្ឌ វបបធមព៌្ភិព្ដលាក ដោយ

អន៊ុដលាមាមមាត្រត ១ ននអន៊ុសញ្ញា ឆ្ន ាំ ១៩៧២ និងដោយផ្ផ្អកដលើលកេណ្ៈវនិចិឆយ័េ២ី, េ៣ី នងិេ៦ី។ ដពាល

គឺ តាំបនត់្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ត្រតូវបានចាត់េ៊ុកថាាប៊ុរណ្សាា នននសាា បតយកមមដលចដធាល មយួាសាកល 

ដោយឈរដលើមលូដហត៊ុ ៣ ោ៉ា ង (ត្រសបាមលកេណ្ៈវិនិចឆ័យេី២, េី៣ និងេី៦) 12៖ 

េ១ី៖ ាតឹងាងននការផ្លល ស់បតូរដៅវិញដៅមក ននឥេធិព្លដ៏សដមបើម ដលើការអភិវឌឍខាងសាា បតយកមម  ឬ 

បដចចកវិេា ត្រព្មទាំងឥេធិព្លដលើសលិបៈននសាំណ្ង់ត្របាសាេ ក៏ដចូាសិលបៈននការដរៀបចាំេីត្រកុង នងិការបដងកើត

ដេសភាព្  ដៅកនុងរយៈដព្លកាំណ្ត់ណាមយួ ឬដៅកនងុតាំបន់វបបធម៌ាកល់ាកណ់ាមួយ។ ាក់ផ្សដងដោងាម

ដលាកសាស្ត្សតចារយ ត្របាក់ស៊ុណាា រ៉ា៖ “ការកាំណ្ត់េាីាំងសត្រមាប់សង់ត្របាសាេដៅសមបូរនត្រព្គ៊ុក បង្វា ញនូវលកេណ្ៈ

អតិវដិសស ននការដរៀបចាំត្រកងុ និងសាា បតយកមមពី្ត្រសកុឥណាឌ ។ លកេណ្ៈអតិវដិសសននសាា បតយ-កមមដៅសមបូរនត្រព្គ៊ុក 

អាចដ ើញាមរយៈតតួ្របាងគផ្ដលមាន ៨ ត្រជងុ ចមាល ក់ត្របាសាេអផ្ណ្ត ត នងិរបូដមោយ៊ុងដៅដលើជញ្ញជ ាំងឥដឋ។ 

                                              
11  សមូដមើល៖ ដគហេាំព័្រ,  http://whc.unesco.org/archive/2017/whc17-41com-8B-fr.pdf , ចូលេសសននងៃេី ១៥ ផ្ខកកកោ  

ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

12 សមូដមើល៖ ដគហេាំព័្រ, http://whc.unesco.org/en/list/1532 ចូលេសសនដៅនងៃេី១៥ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ សមូដមើលផ្ងផ្ដរ៖ ចិនត 

ច័នទរតន, េន់ ព្៊ុេធពិ្សិដឋ និង Brice Vincent , “ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក” , េសសនវដតដីករដាំផ្ណ្លផ្ខមរ, ដលខ០១ ឆ្ន ាំ២០០៩។ 

http://whc.unesco.org/archive/2017/whc17-41com-8B-fr.pdf
http://whc.unesco.org/en/list/1532
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បផ្នាមដលើដនេះដៅដេៀតគឺ ផ្ផ្តរទវ រ និងរូបចមាល ក់ដធវើព្ីងមភក់ ផ្ដលមានរចនបេដៅថា សាំបូរនត្រព្គ៊ុក។ សិលបៈ 

និងសាា បតយកមម វវិតតន៍ដឡើងដៅរជធានដីនេះ បានកាល យាសាន នដគាំរមូយួ ផ្ដលបានសាយភាយដៅកាន់េីាាំងដផ្សងៗ

ដេៀតកនុងតាំបន់ និងេីបាំផ្៊ុត បានជយួដធវើឲ្យកាន់ផ្តត្របដសើរដឡើង និងចាសល់ាសន់វូអវីផ្ដលាសលិបៈផ្ខមរ ផ្ដល

ដយើងដ ើញមានដៅសមយ័អងគរ (...)” 13។ 

េ២ី៖ ាសកេីកមមោម នព្ីរ  ឬោ៉ា ងដហាចណាស់មានលកេណ្ៈព្ិដសសផ្បលកសដ ីព្ីត្របនព្ណី្ននវបបធម៌មយួ ឬ

ាសកេីកមមសត ីពី្អរិយធម៌មយួផ្ដលដៅរសរ់នមានជីវិត ឬអរិយធម៌មួយផ្ដលបានបាត់បង់ដៅដហើយ។ ាក់

ផ្សដងដោងាមដលាកសាស្ត្សតចារយ ត្របាក់ ស៊ុណាា រ៉ា លកេណ្វិនិចឆយ័ដនេះ ត្រតូវផ្សដងដឡើងដោយ  “រជធាន ី

ឥឍសានប៊ុរៈ បានេេលួឥេធពិ្លឥណាឌ ខាល ាំង ាមរយៈសាា ប័នសងគម សាសន នងិសិលបៈ។ ជាំដនឿសាសនដៅ

តាំបន់សនូលននរជធានីដនេះ អាចចាត់េ៊ុកបានថាវាាមជឈមណ្ឌ លធមមោត្រាសាសន ដ៏ធាំាងដគដៅតាំបនអ់ាស៊ុ ី

អាដគនយ៍។” ។ 

េ៣ី៖ ត្រតូវបានផ្ារភាជ ប់ដោយផ្លទ ល់ ឬដោយធាត៊ុសមាភ រៈ ាមយួនឹងត្រព្តឹតិការណ៍្ាដត្រចើន ឬាមយួនឹង

េាំដនៀមេមាល បផ់្ដលដៅរស់រនមានជីវិត, ផ្ារភាជ ប់ដោយផ្លទ ល់ ឬដោយធាត៊ុសមាភ រៈាមយួនឹងគាំនតិដោបល់ ឬ

ាមួយនឹងជាំដនឿ ឬាមួយសាន នដសលិបៈ និងអកសរសាស្ត្សត  ផ្ដលមានភាព្ដលចដធាល ាសាកល។ ដោងាម

ដលាកសាស្ត្សតចារយ ត្របាក ់ស៊ុណាា រ៉ា លកេណ្វិនិចឆយ័ដនេះ ត្រតូវផ្សដងដឡើងដោយ “រជធានីឦសានប៊ុរៈមានេាំនក់

េាំនងោ៉ា ងជតិសន តិាមយួតនមលាសកលននភាព្ច៊ុេះសត្រមងុោន  ការឯកភាព្ និងដោយសនតិវធិី ដពាលាការ

សាំដោគសាសន (សីវៈ េ៊ុោ៌ ហរិហរៈ ត្រព្េះហម ត្រព្េះព្៊ុេធ)។ ដលើសព្ីដនេះ េីាាំងដនេះាកផ្នលងផ្ដលមានសលិា

ចារឹកដាំបូងដគបងអស់កនុងតាំបន់អាស៊ុអីាដគនយ៍ និោយព្កីារបដត្រងៀននូវលេធិត្រព្េះព្៊ុេធសាសន។ បផ្នាមដេៀត មាន

សលិាចារឹកផ្ខមរ និងសលិាចារឹកសាំស្ត្សក តឹ នោិយព្ី ដេវរជ ផ្ដលាេសសនៈនដោបាយមួយ អាចផ្ារភាជ ប់

ាមួយនឹងេសសនៈនដោបាយ (ដេវរជ) ផ្ដលាមរយៈដរឿងដត្រព្ង បានវវិតតនម៍កពី្ត្របាសាេវតតភ ូនិងបានបនត

ដត្របើត្របាស់កនុងរជជកាលដផ្សងៗកនុងសម័យអងគរ។ ត្របព្័នធរដឋបាលបង្វា ញកនុងសលិាចារឹកដៅរជធានីដនេះ កម៏ាន

                                              
13 សូមដមើល៖ ត្របាក់ ស៊ុណាា រ៉ា, ខលឹមសារអបអរសាេរសដ ីពី្តាំបនត់្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកាដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក, ទញយកាPDF៖

https://drive.google.com/file/d/0B9vQkA9699AtWnRGejFyY0pOOFU/view 

https://drive.google.com/file/d/0B9vQkA9699AtWnRGejFyY0pOOFU/view
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ឥេធិព្លដៅដលើត្របព្័នធរដឋបាលបដង្វគ លបនួរបសត់្រកងុអយ៊ុធា។ ដយើងត្រតូវដងឹថាេសសនៈដេវរជដនេះដៅផ្តបនត

រស់រននដព្លសព្វនងៃដនេះ កនុងត្របព័្នធនដោបាយននត្របដេសកមពុា និងនង”14។ 

ដគគរួបញ្ជកផ់្ងផ្ដរថា ដនេះ ព្៊ុាំផ្មនាដលើកេីមយួដនេះដេ ដត្រពាេះដគដ ើញមានសមបតតិវបបធម៌ាតិ ២ 

ដផ្សងដេៀត ផ្ដលត្រតូវបានេេួលសាគ ល់ាសមបតតិដបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ព្ិភព្ដលាក គឺ “ត្របាសាេអងគរវតត” ដៅឆ្ន ាំ

១៩៩២  ាមរយៈដសចកដសីដត្រមច (DECISION : CONF 002 X.E)15 និង “ត្របាសាេត្រព្េះវហិារ” ដៅឆ្ន ាំ

២០០៨ ាមរយៈដសចកដីសដត្រមច (DECISION : 32 COM 8B.102)16 ។  

ខ. សមទធិផលដ លសបត្រមច្បានកនងុកិច្បចការពារ និងអភិរកសត្រាសាទ 

ខ.១. តំបន់ត្រាសាទសបំូរនត្រពគុក៖ ឋានៈជាតំបន់រមណីយដ្ឋា នការពារ 
ាមរយៈត្រព្េះរជត្រកតឹយ នស/រកត/១២១៤/១៤៨៨ ច៊ុេះនងៃេី២៤ ផ្ខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ សត ីព្ីការផ្កសត្រមលួ

មាត្រា៤ មាត្រា៥ និងមាត្រា៧ ននត្រព្េះរជត្រកតឹយ នស/រកត/០៣០៣/១១៦ ច៊ុេះនងៃេី១១ ផ្ខមីន ឆ្ន ាំ២០០៣,

រមណី្យោឋ នវបបធមន៌នត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក  ត្រតូវបានេេលួសាគ ល់ និងត្រតូវបានោក់បញ្ចូលា “រមណី្យោឋ ន

ការពារ” (មាត្រា ១)។ ាអតតីរជធានផី្ខមរ “ឦសានប៊ុរៈ” កនុងអាំឡុងសតវតសេី ៦-៧ សា ិតកនុងត្រសុកត្របាសាេ 

សាំបូរ ដខតតកាំព្ង់ធាំ, “រមណី្យោឋ នការពារននតាំបនត់្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកដនេះ” ត្រតូវបានបដងកើតដឡើងកនុងដោល

បាំណ្ងសាំខាន់ៗដូចា  េី១៖ អភិរកសដកដាំផ្ណ្លវបបធម៌ាតិ ដលើវិសយ័ផ្ដលពាក់ព័្នធខាងផ្ផ្នកប៊ុរណ្វិេា 

ាតិព្នធុ វិេា ត្របវតតិ វិេា និងដលើកកាំរតិតនមលរមណី្យោឋ នការពារឱ្យកានផ់្តត្របដសើរផ្ងមដេៀត េី២៖ អភិរកស 

ដេសភាព្វបបធម៌ និងអភវិឌឍនត៍ាំបន់ដេសចរណ៍្ និងេី៣ ការពារបរសិាា ន ធមមាតិកនុងតាំបន់ាមភមូ ិ

សាស្ត្សតាក់ផ្សតង (មាត្រា ២)។ 

ាក់់ផ្សដង មាត្រា ៤ងមី ត្រព្េះរជត្រកតឹយឆ្ន ាំ ២០១៤ បានដធវើការផ្ត្របសត្រមលួត្រព្េះរជត្រកតឹយឆ្ន ាំ ២០០៣ 

ដោយបានកាំណ្តោ់៉ា ងចាស់ព្ីតត្រមុយភមូិសាស្ត្សត  នងិដោយបានភាជ ប់ាមួយនូវផ្ផ្នេីននរមណី្យោឋ នការពារ

                                              
14 សូមដមើល៖ ត្របាក់ ស៊ុណាា រ៉ា, ខលឹមសារអបអរសាេរសដ ីពី្តាំបនត់្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកាដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក, ទញយកាPDF៖

https://drive.google.com/file/d/0B9vQkA9699AtWnRGejFyY0pOOFU/view 
15 សមូដមើល៖ ដគហេាំព័្រ, http://whc.unesco.org/en/decisions/?id_decision=3473&, ចូលេសសននងៃេី ១៤ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

16 សមូដមើល៖ ដគហេាំព័្រ, http://whc.unesco.org/en/decisions/?id_decision=1548&, ចូលេសសននងៃេី ១៤ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

https://drive.google.com/file/d/0B9vQkA9699AtWnRGejFyY0pOOFU/view
http://whc.unesco.org/en/decisions/?id_decision=3473&
http://whc.unesco.org/en/decisions/?id_decision=1548&
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ដនេះមកាមយួ។ រមណី្យោឋ នការពារត្របាសាេសាំបរូនត្រព្គ៊ុក ត្រតូវបានផ្បងផ្ចកា ៣ តាំបន់សាំខាន់ៗ ដៅាម

កត្រមតិការពារខ៊ុសៗោន  ផ្តកនងុដោលដៅរួមោន  គឺជាំរ៊ុញការអភិវឌឍត្របកបដោយចីរភាព្។ 

តាំបន់ទាំង ៣ ដនេះ មានដចូា៖ 

េ១ី-តាំបនស់នូល ៖ តាំបនម់ានត្របាសាេសាំខាន់ាងដគ នងិាតាំបនឧ់េានត្របាសាេតចូធាំ រួមទាំងសមបតតិ

វបបធម៌ ប៊ុរណ្វិេា ត្រព្មទាំងវតាុាងាដត្រចើនដេៀត ផ្ដលមានរបូរងដៅដលើដី ឬកប់កនុងដី កាំព្៊ុងត្រសាវត្រាវ ឬព្៊ុាំ

ទនត់្រសាវត្រាវរកដ ើញដោយអនកប៊ុរណ្វិេា ដហើយត្រតវូេេលួកិចចការពារកត្រមតិខពស់បាំផ្៊ុត។ តាំបន់ដនេះ មាននផ្ទ

ត្រកឡាសរ៊ុប ១ ៣៥៤,២៦ ហិកា។  

េ២ី-តាំបនត់្រេនប ់៖ តាំបនស់មបូរដោយសាំណ្ល់ប៊ុរណ្វតាុ និងាឧេានប៊ុរណ្វតាុ ផ្ដលមានបនសល់

េ៊ុកនវូោនសាល កសាន ម ឬកប់កនុងដីរក់ ឬដត្រៅ ដហើយព្៊ុាំទន់រ៊ុករកដ ើញដោយអនកប៊ុរណ្វិេា ដៅាមេីវាល 

នផ្ទដ ីឬកនុងភមូិ  ៊ុាំ ដត្រកាមផ្ទេះត្របាជនាដដើម ផ្ដលត្រតវូការពារ េបស់ាក ត់ នឹងការដត្របើត្របាស់ដីធលី និងការអភិវឌឍ

មិនសមត្រសប។ តាំបន់ដនេះ មាននផ្ទត្រកឡា ២ ០០៩,៣០ ហិកា។ 

េ៣ី-តាំបនរ់ណ្ប ៖ តាំបនអ់ភិវឌឍនដ៍សដឋកិចច និងសងគមកិចច ដោយរកាជីវភាព្ម៊ុខរបរ អាជីវកមម ាម

េាំដនៀមេមាល បត់្របនព្ណី្ ត្រព្មទាំងការរស់ដៅរបសត់្របាជនកនុងតាំបន់។ តាំបនដ់នេះសា តិដៅដត្រៅព្ីបរដិវណ្ននតាំបន់

ត្រេនប់។  
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បលង់កាំណ្តត់ាំបន់រមណី្យោឋ នត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកននឧបសមព័នធននត្រព្េះរជត្រកតឹយ ២០១៤ 
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ខ.២. សាា ប័នមានសមតាកិច្បចកនងុកិច្បចអភិរកសត្រាសាទ 
ដៅកនុងដបសកកមមការពារ និងអភិរដកសរមណី្យោឋ នដនេះ ដគសដងកតដ ើញថា មានការបដងកើតា 

សាា ប័នាតិ និងអងគភាព្ពាក់ព្័នធ ផ្ដលមានតនួេទីាំងកនុងថាន ក់ាតិ នងិឆ្កអនតរាតិ។ 

េមីយួ អាាា ធរសាំបរូនត្រព្គ៊ុក៖  

កនុងចកេុវិស័យដនេះ មាត្រា ៦ ននត្រព្េះរជត្រកតឹយ ២០១៤ បានផ្តល់ភារកចិចដៅឲ្យត្រកុមត្របឹកាាតិខពសផ់្ផ្នក

វបបធម៌ាតិ ដដើមបីធានការត្រគប់ត្រគង ផ្ងទាំ និងការពារ ដោយកាំណ្ត់ភាព្មាច សក់ារ េេួលខ៊ុសត្រតូវរបស់បណាត

សាា ប័នមានសមតាកិចច ផ្ដលមានត្រកសងួ វបបធម៌ និងវិចតិ្រតសិលបៈ ាដសនធិការេេួលបនទុកអន៊ុវតតផ្លទ ល់ ផ្ផ្អក

ដលើមាត្រា៥ ននចាប់សត ីព្ីកចិចការពារដបតិកភ័ណ្ឌ វបបធម៌ ផ្ដលត្របកាសឱ្យដត្របើដោយ ត្រព្េះរជត្រកមដលខ នស/

រកម/០១៩៦/២៦ ច៊ុេះនងៃេី២៥ ផ្ខមករ ឆ្ន ាំ១៩៩៦។ 

ដៅកនុងន័យដនេះដហើយ  អាាា ធរាតិដដើមបីការពារនងិអភិវឌឍន៍រមណី្យោឋ នវបបធម៌ននត្របាសាេសាំបូរ

នត្រព្គ៊ុក (ដៅកាតថ់ា អាាា ធរសាំបូរនត្រព្គ៊ុក) ត្រតូវបានបដងកើតដឡើង ាមរយៈត្រព្េះរជត្រកតឹយ ច៊ុេះនងៃេី ៣១ ផ្ខ

សីហា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ផ្ដលសា ិតដៅដត្រកាមការត្រគបត់្រគងដោយផ្លទ ល់ព្ីត្រកសួងវបបធម៌ និង វិចិត្រតសលិបៈ។ អាាា ធរ

ាតិសាំបូរនត្រព្គ៊ុក (អ.ជ.ស.ព្) មានតនួេី និងភារកិចចដូចតដៅ ៖ េី១ ការពារ ផ្ងរកា អភិរកស និងដលើតនមល

ឧេានប៊ុរណ្វិេា វបបធម ៌ បរិសាា ន នងិត្របវតតិសាស្ត្សត ននរមណី្ោឋ នត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក េី២ គិតគូរ និង 

អន៊ុវតតឱ្យបានសដត្រមចនវូផ្ផ្នការសកមមភាព្ និងកមមវិធីដរៀបចាំអភិវឌឍន៍ដេសចរណ៍្កនុងតាំបនរ់មណី្យោឋ ន

ត្របាសាេត្របកបដោយចរីភាព្ េី៣ ត្រគបត់្រគង និងចាត់ផ្ចងការដត្របើត្របាសដ់ីធលីដៅកនុងតាំបន់រមណី្ោឋ នត្របាសាេ  

េី៤ េប់សាក ត់បេដលមើសនត្រព្ដឈើ និងអាំដព្ើអនធិបដតយយដៅកនុងតាំបនរ់មណី្ោឋ នត្របាសាេ េី៥ ផ្សវងរកត្របភព្

ហិរញ្ាបបទន េ៊ុនវិនិដោគ និងវាយតនមលដលើការអន៊ុវតតាមដាំណាក់កាលនីមយួៗ ដដើមបីដធវើឱ្យបានសដត្រមចនវូ

ការង្វរផ្ដលបានកាំណ្ត់កនុងផ្ផ្នការសកមមភាព្ និងកមមវិធីដរៀបចាំអភិវឌឍន៍ដេសចរណ៍្ េី៦ រួមចាំផ្ណ្កកនុងការ

អន៊ុវតតដោលនដោបាយកាត់បនាយភាព្ត្រកតី្រករបសរ់ជរោឋ ភបិាល ដៅកនុងរមណ្ីយោឋ នត្របាសាេ។ 
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េពី្រី អគគនយកោឋ នននអាាា ធរសាំបរូនត្រព្គ៊ុក 

អគគនយកោឋ នននអាាា ធរសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ត្រតូវបានបដងកើតឲ្យមានដឡើង ាមរយៈអន៊ុត្រកតឹយដលខ ១១៧ 

អនត្រក. ត្របក ច៊ុេះនងៃេី១០ ផ្ខកញ្ា ឆ្ន ាំ២០១៥ កនុងដោលដៅសត្រមបសត្រមួលការអន៊ុវតតសកមមភាព្របសអ់ាាា ធរ

ាតិសាំបូរនត្រព្គ៊ុកខលួនឯងផ្លទ ល់ (អ.ជ.ស.ព្)។ ាក់ផ្សដង អន៊ុត្រកតឹយផ្ដលមានសរ៊ុប ៦ ជាំព្កូ ១៣ មាត្រាដនេះ 

បានផ្ចងោ៉ា ងដកាេះកាយ អាំព្ីការដរៀបចាំ និងត្របត្រព្តឹតដៅរបស់អគគនយកោឋ នននអាាា ធរាតិសាំបូរនត្រព្គ៊ុក កនុង

ដោលបាំណ្ងផ្បងផ្ចកឲ្យចាស់អាំព្ីតនួេី និងភារកិចចរបស់នយកោឋ ននមីួយៗ។ 

ដោងាមមាត្រា ២ អគគនយកោឋ ន អ.ជ.ស.ព្ មានតនួេីាដសនធកិារជូន អ.ជ.ស.ព្ ផ្ដលអងគ-

ភាព្ដនេះ មានម៊ុខង្វរ នងិភារកិចចដូចា៖ េី១ ដរៀបចាំផ្ផ្នការសត ីព្កីារអភិរកស និងការអភិវឌឍកនងុតាំបន់

រមណី្យោឋ នត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក និងអន៊ុវតតផ្ផ្នការដលើកតនមល ផ្សព្វផ្ាយ និងត្រគប់ត្រគងការដធវើអាជីវកមម នងិ

ដសវាកមមដេសចរណ៍្ េី២ បង្វក រ ការពារ ផ្ងររកា ត្របាសាេ ត្រព្មទាំង ដធើកាំណាយប៊ុរណ្វិេា សិកាចងត្រកង

ាឯកសារត្រសាវត្រាវដផ្សងៗ េី៣ ព្ត្រងីក និងព្ត្រងឹងកិចចសហត្របតបិតតការផ្ផ្នកវិេាសាស្ត្សត  និងបដចចកដេស 

ដហើយសហការាមយួត្រកសងួ និងសាា បន័ផ្ដលពាក់ព្័នធ ត្រព្មទាំងផ្តល់ព្តម៌ានដលភ់ាន ក់ង្វរ និងអនកផ្តល់ដសវាកមម

ដេសចរណ៍្ េី៤ ដរៀបចាំត្រគបត់្រគងដហោឋ រចនសមពន័ធ ដចញលិខតិអន៊ុញ្ញា តសង់សាំណ្ង់ កិចចសនាាមយួវិនិដោគិន 

ឬសមបទនិក ចាំណូ្លចាំណាយងវិកា និងត្រេព្យសមបតតរិបស់ អ.ជ.ស.ព្ ត្រព្មទាំងរបាយការណ៍្ព្ីសកមមភាព្

របស់ អ.ជ.ស.ព្ ដហើយេេួលអន៊ុវតតកចិចការដផ្សងៗផ្ដល អ.ជ.ស.ព្ ត្របគល់ជូន។ 

ដោងាមមាត្រា ៣ និងមាត្រា ៤ អគគនយកោឋ ន អ.ជ.ស.ព្ ដឹកនាំដោយ អគគនយកមយួរបូ និង

មានអគគនយករងដត្រចើនបាំផ្៊ុត ៥រូប រីឯ រចនសមពន័ធននអគគនយកោឋ ន អ.ជ.ស.ព្ មានដចូតដៅ៖ េី១ នយក

ោឋ នរដឋបាល និងហិរញ្ាវតាុ េី២ នយកោឋ នសណាត ប់ធាន ប់ េី៣ នយកោឋ នរមណី្ោឋ ន ប៊ុរណ្វិេា និងអភិរកស

េី៤ នយកោឋ នដរៀបចាំផ្ដនដី លាំដៅោឋ ន និងត្របាសាស្ត្សត  េី៥ នយកោឋ នអភិវឌឍន៍ដេសចរណ៍្ េី៦ នយក

ោឋ នដេសភាព្វបបធម៌ និង បរិសាា ន។ ដោយផ្ឡក ចាំដពាេះតនួេី និងភារកិចចរបស់នយកោឋ ននីមយួៗ ក៏ត្រតូវ

បានផ្ចងផ្ងផ្ដរ កនុងមាត្រា៥ មាត្រា៦ មាត្រា៧ មាត្រា៨ មាត្រា៩ និងមាត្រា១០ ននអន៊ុត្រកតឹយដនេះ។ 
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ខ.៣. បទដ្ឋា នគតិតយតុតពាក់ព័នធ 
អន៊ុដលាមាមមាត្រា ៤ ននអន៊ុសញ្ញា  ១៩៧២ ផ្ដលាមរយៈដនេះ ការពារ និងការត្រគប់ត្រគង់ត្រតួវផ្តា

េេួលភារកិចចម៊ុនដាំបូងដគននរដឋផ្ដលាសមបតតិដបតិកភណ្ឌ ាាំងដៅ, ត្របដេសកមពុា បានអន៊ុមត័បេោឋ នគតយិ៊ុតត

ពាក់ព្័នធាដត្រចើន ដដើមបីចលូរួមផ្ងរកា ការពារ ត្រគប់ត្រគង និងអភិរកសតាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក។  បេោឋ នគតិ

យ៊ុតតទាំងដនេះ17 មានដូចា៖ 

1- អន៊ុត្រកតឹយដលខ ០៣ អនត្រក.បក ច៊ុេះនងៃេី០៤ ផ្ខមករ ឆ្ន ាំ២០១៧ សត ីព្កីារដរៀបចាំ និង 

ការត្រគបត់្រគងតាំបន់រមណ្ីយោឋ នសាំបូរនត្រព្គ៊ុក។ (ទញយកា PDF) 

2- អន៊ុត្រកតឹយដលខ ១១៧ អនត្រក.បក ច៊ុេះនងៃេី១០ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ សត ីព្ីការដរៀបចាំ និង 

ការត្របត្រព្តឹតដៅរបស់អគគនយកោឋ នននអាាា ធរាតិដដើមបីការពារ និងអភិវឌឍន៍រមណី្យោឋ ន 

វបបធម៌ននត្របាសាេសាំបរូនត្រព្គ៊ុក ។ (ទញយកា PDF) 

3- ត្រព្េះរជត្រកតឹយ នស/រកត/០៧១៥/៨១០ ច៊ុេះនងៃេី៣១ ផ្ខកកតោ ឆ្ន ាំ២០១៥ សត ីព្ីការដរៀបចាំ  

និងការត្របត្រព្តឹតដៅរបស់អាាា ធរាតិដដើមបកីារពារ និងអភិវឌឍនរ៍មណី្យោឋ នវបបធម៌ននត្របាសាេ

សាំបូរនត្រព្គ៊ុក។ (ទញយកា PDF) 

4- ត្រព្េះរជត្រកតឹយ នស/រកត/១២១៤/១៤៨៨ ច៊ុេះនងៃេី២៤ ផ្ខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៤ សត ីព្កីារផ្កសត្រមលួ 

មាត្រា៤ មាត្រា៥ និងមាត្រា៧ ននត្រព្េះរជត្រកតឹយ នស/រកត/០៣០៣/១១៦ ច៊ុេះនងៃេី១១ ផ្ខមនី  

ឆ្ន ាំ២០០៣ ។ (ទញយកា PDF) 

5- ត្រព្េះរជត្រកម នស/រកម/០៧០៧/០១៩ ច៊ុេះនងៃេី២០ ផ្ខកកដោ ឆ្ន ាំ២០០៧ ត្របកាសឱ្យដត្របើចាប ់

សត ីពី្ ការអន៊ុមត័យល់ត្រព្មឱ្យ ត្រព្េះរជណាចត្រកកមពុា ចលូាភាគី ននអន៊ុសញ្ញា អងគការ 

សហត្របាាតិ សត ីព្កីារការពារ និងការដលើកសទួយភាព្ដផ្សងៗោន ននវិញ្ាតតិវបបធម ៌។ (ទញយក

ា PDF) 

6- ត្រព្េះរជត្រកតឹយ នស/រកត/០៣០៣/១១៦ ច៊ុេះនងៃេី១១ ផ្ខមនី ឆ្ន ាំ២០០៣ សត ីព្ីការកាំណ្ត ់

រមណី្ោឋ ន “សមបូរនត្រព្គ៊ុក ” ។ (ទញយកា PDF) 

7- អន៊ុត្រកតឹយ ដលខ ៩៨ អនត្រក. បក ច៊ុេះនងៃេី១៧ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០២ សត ីព្ីការអន៊ុវតតកចិចការពារ

ដបតិកភ័ណ្ឌ វបបធម៌ ។ (ទញយកា PDF) 

                                              
17 កាំណ្ត់ចាំណាាំ៖ បញ្ជ ីបេោឋ នគតិយ៊ុតតដនេះ  អាចនឹងព្៊ុាំទន់ត្រគប់ត្រគងដត្រាយ។ 

https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxUk80cXJMQUFONmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxUk80cXJMQUFONmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxUk80cXJMQUFONmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxOTk2QkE1UUlnclE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxNE9udTJBUTI1dDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxTDRHS3N2UXJ2eFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxYjB2OXdhTnFmLVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxYjB2OXdhTnFmLVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxSFVKWlVxeEJDZ3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxREZPeDRlUzk3VG8/view
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8- សារចរផ្ណ្នាំ ដលខ ០៥ សរណ្ន. ច៊ុេះនងៃេី២៧ ផ្ខមីន ឆ្ន ាំ២០០២ សត ីព្ីបាំរមដធវើអាជីវកមមជីក 

រ៊ុករក និងបាំផ្លល ញវតាុប៊ុរណ្ ។ (ទញយកា PDF) 

9- ត្រព្េះរជត្រកម នស/រកម/០២០២/០០៩ ច៊ុេះនងៃេី២១ ផ្ខក៊ុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០២ ត្របកាសឱ្យដត្របើចាប់សត ី

ពី្ ការអន៊ុមត័យលត់្រព្មដលើអន៊ុសញ្ញា  អ ៊ុយនតី្រឌ័រ សត ីព្ ីសមបតតិធមមាតិ ផ្ដលត្រតូវដគលួច ឬត្រតូវ

ដធវើនីហរណ្កមម ខ៊ុសចាប់ ។ (ទញយកា PDF) 

10- ត្រព្េះរជត្រកម នស/រកម/០១៩៦/២៦ ច៊ុេះនងៃេី២៥ ផ្ខមករ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ត្របកាសឱ្យដត្របើចាប់សត ពី្ ី

កិចចការពារដបតិកភ័ណ្ឌ វបបធម៌ ។ (ទញយកា PDF) 

11- Arrêté du Gouverneur Général de l'Indochine sur la conservation des 

monuments et objets ayant un intérêt historique ou artistique ឆ្ន ាំ១៩០០ (ទញយក

ា PDF) 

12- Arrêté sur les monuments historiques du Cambodge, 1926 (ទញយកា PDF) 

13- Accord culturel entre le Cambodge et la France, 1950 (ទញយកា PDF) 

14- Accord bilatéral du 23 octobre 1956 entre le Gouvernement Royal du 

Cambodge et l'Ecole Française d'Extrême Orient concernant le régime des 

fouilles archéologiques sur le territoire de cet Etat 1956 (ទញយកា PDF) 

15- Bilateral agreement between the Royal Government of Cambodia and the 

Ecole française d'Extrême-Orient respecting terms and conditions for 

archaeological excavations on Cambodian soil 1956 (ទញយកា PDF) 

16- Abstract and delimination of the law respecting the classification, conservation 

and protection of historical monuments 1965 (ទញយកា PDF) 

17- Loi organisant la répression des vols, recels et destructions des objets faisant 

partie du patrimoine artistique national 1968 (ទញយកា PDF) 

18- Provisions relating to the judiciary and criminal law and procedure applicable in 

Cambodia during the transitional period 1992 (ទញយកា PDF) 

19- Délibération sur la protection du patrimoine culturel 1992 (ទញយកា PDF) 

20- Resolution on the protection of cultural heritage (ទញយកា PDF) 

https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxVXo3WWpFQWM5STQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxVXo3WWpFQWM5STQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxVXo3WWpFQWM5STQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxcHVxT3BJNkJaU1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxejR5V1EtZjAyYVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxejR5V1EtZjAyYVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B2bXD4VfjEJxejR5V1EtZjAyYVU/view
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_arreteconservation_1900_frorof
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_arreteconservation_1900_frorof
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_arretemonumentshistoriques_1926_frorof
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_accordfrance_1950_frorof
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodge_accord1956_freorof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_accord_regime_fouilles_23_10_1956_eng_tno.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_extrait_demarcage_08_1965_eng_tno.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_loi1968_frorof
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodge_untac_law_engtno1992.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodge_resolution_1992_freorof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodge_resolution_1992_engtof.pdf
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21- Décision sur la protection du patrimoine culturel 1993 (ទញយកា PDF) 

22- Decision on the National Heritage protection authority of Cambodia 1993 (ទញ

យកា PDF) 

23- Royal Decree 001 on protected cultural areas (unofficial translation), 1994 
(ទញយកា PDF) 

24- Royal Decree establishing the Supreme Council on National Culture, 1995 
(ទញយកា PDF) 

25- Décret Royal 0196/26 promulgant la loi sur la protection du patrimoine culturel 

1996 (ទញយកា PDF) 

26- Royal Decree 0196/26 concerning the Law on the protection of Cultural 

Heritage (ទញយកា PDF) 

27- Agreement between the Government of Cambodia and the Government of the 

Kingdom of Thailand to combat against illicit trafficking and cross-border 

smuggling of movable cultural property and to restitute it to the country of 

origin, 2000 (ទញយកា PDF) 

28- Sub-decree 98 respecting implementation of cultural heritage protection (ទញ

យកា PDF) 

29- Law on Customs (article 8), 2007 (ទញយកា PDF) 

30- Memorandum of Understanding between the Government of the United States 

of America and the Government of the Kingdom of Cambodia concerning the 

imposition of import restrictions on archaeological material from Cambodia 

from the Bronze Age through the Khmer Era (original version in English and 

Khmer) 2008 (ទញយកា PDF) 

 

 

 

  

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_decision_protection_pat_culturel_10_02_1993_fretof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_decision_protection_pat_culturel_10_02_1993_engtof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_decision_protection_pat_culturel_10_02_1993_engtof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_kret001_engtno.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodge_decret_royal_supremecouncil_natclt_engtof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodge_decret_royal_0196_26_freorof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_roydec019626_engtno.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_agreement_thailand_engtno.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_sousdecret_98_eng_tno.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_sousdecret_98_eng_tno.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_lawcustoms_art8_engtno.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cambodia/cambodia_agreement_usa_ministryclt_engkhmorof.pdf


  

 

 ផ្ល ពិ្សាល  (អនកដឹកនាំ), ប ៊ុន ត្រសតី្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា 

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញា ណ្ននដបតិកភណ្ឌ ពិ្ភព្ដលាក 

កនុងត្រកបខ័ណ្ឌ ចាប់ាតិ និងអនតរាត ិ

©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ា ងដោយសាលាគ្ាជ ូ

ខែក្សក្សកោ ឆ្ន ំា២០១៧   31 
 

បសច្បកដីសននិដ្ឋា ន 

ការច៊ុេះបញ្ជសីមបតតិវបបធម ៌ ឬធមមាតិ ផ្ដលាសាំណ្ង់ត្រកុមត្របាសាេ ឬរមណី្យោឋ នធមមាតនិន 

ដដើមបោីក់បញ្ចូលដៅកនុងបញ្ជ ីសមបតតិដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក ព្៊ុាំផ្មនាដរឿងផ្ដលង្វយត្រសលួដនេះដេ។ រដឋភាគី

ត្រតូវការបាំដព្ញផ្បបបេឯកសារដសន ើស៊ុាំ ាមួយនឹងនតីិវិធដី៏សមុ ត្រគសាម ញាដត្រចើន ត្រព្មទាំងត្រតូវចាំណាយដព្លដវលា

យូរ ក៏ដូចាធនធានងវិកាដត្រចើន កនុងការបដងកើតត្រកុមអនកបដចចកដេសសិកាត្រសាវត្រាវ ដដើមបីោាំពារ និងអភិរកស

តាំបន់រមណី្យោឋ នដនេះ កនុងអាំឡុងដព្លននការដសន ើស៊ុាំ។  

កិចចខតិខាំត្របឹងផ្ត្របងរបសរ់ដឋភាគី ដដើមបីជាំនេះត្រគបឧ់បសគគ កនុងការោក់បញ្ជូលដៅកនងុសមបតតិដបតិកភណ្ឌ

ពិ្ភព្ដលាកដនេះ នឹងត្រតូវេេលួផ្លតបសនងមកវិញោ៉ា ងោប់ចតិត។ ាក់ផ្សដង រដឋភាគ ីផ្ដលមានសមបតតិវបបធម៌ាតិ

ច៊ុេះបញ្ជ ីេេលួសាគ ល់ាសមបតតិដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក នឹងេេលួបានអតាត្របដោជនដ៍ចូា៖ 

េ១ី ជាំរ៊ុញកាំដណ្ើនដសដឋកចិចាតិ ាមរយៈការដធវើឲ្យត្របដសើរដឡើងននកត្រមតិជីវភាព្របស់ត្របាព្លរដឋ

ផ្ដលសាតិដៅកនងុតាំបន់ដនេះ។ ាព្ិដសស រមណី្យោឋ នផ្ដលត្រតូវបានច៊ុេះបញ្ជ ីដនេះ នឹងេេលួបានដភាៀវដេសចរ

ដត្រចើនាងម៊ុន ាមរយៈការផ្សព្វផ្ាយ និងការដលើកកមពស់នវូការយល់ដឹងរបសត់្របាព្លរដឋ ដោយរដឋភាគី

ហតាដលខីដនេដេៀតអាំព្ីដបតិកភណ្ឌ ផ្ដលបានច៊ុេះបញ្ជ។ី ាឧទហរណ៍្ត្រសាប់ ត្របាសាេអងគរវតតកមពុាផ្ដលត្រតូវ

បានច៊ុេះបញ្ជ ីាដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាកដៅឆ្ន ាំ ១៩៩២ បានទកទ់ញចាំននួដភាៀវដេសចរោ៉ា ងដត្រចើនសនធកឹ

សនធ ប់កនុងមយួឆ្ន ាំៗ (២ ១៩២ ២៥៤ នក់ កនុងឆ្ន ាំ ២០១៦) ត្រព្មទាំងរកត្របាកច់ាំណូ្លផ្ដលាត្របភព្ងវិកា

ាតិដ៏មានសកាត ន៊ុព្ល (កនងុឆ្ន ាំ២០១៦ អាាា ធរាតិអបសរ េេួលបានងវិកាពី្ការលក់សាំប៊ុត្រតបានចាំនួន ៦២ 

៥៨២ ២០០ ដ៊ុលាល រអាដមរកិ)18។  

េ២ី ផ្លត្របដោជន៍សដ ីព្ីកចិចការអភិរកសននសមបតតិដបតកិភណ្ឌ ដនេះ៖ រដឋភាគីដនេះក៏នឹងអាចេេលួបាន

ជាំនួយហរិញ្ាវតាុព្ីមលូនិធិដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាក ក៏ដូចាការត្របឹកាដោបល់ព្ីអនកមានជាំនញបដចចកដេស កនងុ

គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ ព្ភិព្ដលាក ដដើមបីជួយោាំត្រេដល់ការអភិរកសសមបតតដិបតិកភណ្ឌ ដនេះ។  

                                              
18 សមូដមើល៖ របាយការណ៍្ត្របចាាំឆ្ន ាំ ច៊ុេះផ្ាយដោយ អាាា ធរាតិអបសរ, 

http://apsaraauthority.gov.kh/?page=detail&menu1=649&ctype=document&id=649&ref_id=13&lg=kh , ចូលេសសន នងៃេី

១៨ ផ្ខកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

http://apsaraauthority.gov.kh/?page=detail&menu1=649&ctype=document&id=649&ref_id=13&lg=kh
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េនទឹមនឹងការច៊ុេះបញ្ជ ីចលូាដបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាកននតាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកដនេះ, កដីសងឃឹម និង

ការរំព្ឹងេ៊ុកោ៉ា ងម៊ុតមា ាំដចូោន ដនេះ ត្រតូវបានដគត្របដមើលដមើលផ្ងផ្ដរ៖ ការេេលួបានដភាៀវដេសចរាតិ និង

អនតរាតិដត្រចើនាងម៊ុន, ការអភិវឌឍដោយចីរភាព្ដៅនឹងកផ្នលងននតាំបន់រមណី្យោឋ នដនេះ, ការដលើកកមពស់

កត្រមតិជីវភាព្របសត់្របាព្លរដឋមលូោឋ នផ្ដលសាតិដៅផ្កបរតាំបនត់្របាសាេ, ការេេួលបានមលូនិធិដផ្សងៗកនុង

ការោាំពារ និងការអភិរកសតាំបន់ត្របាសាេផ្ដលាកិចចការអាេភិាព្បាំផ្៊ុត, ត្រព្មទាំងការេេួលបានជាំនយួបចចក

ដេសចាាំបាច់នន កនុងការជួសជ៊ុលសមបតតដិបតិកភណ្ឌ ផ្ដលរងការខូចខាត ក៏ដចូាេេួលវគគបណ្តុ េះបណាត ល 

និងការផ្លល ស់បតូរបេពិ្ដសាធន៍នន។ 

ាមួយនឹងអតាត្របដោជន៏ផ្ដលាសិេធិេេលួបានដនេះ រដឋភាគី ក៏មានកាតព្វកចិចមយួចាំននួធាំ ដូចផ្ដល

បានផ្ចងដោយអន៊ុសញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៧២។ កាតព្វកិចចទាំងដនេះ មានដូចា ការបដងកើតឲ្យមានដោលនដោបាយ

ថាន ក់ាតិ ក៏ដចូាយនតការចាប់ត្រគប់ត្រគង និងអភិរកសតាំបន់ត្របាសាេ, ការបដងកើតឲ្យមានយនតការាមោនននការ

អន៊ុវតតដោលនដោបាយដនេះ ឲ្យេេួលបានត្របសេិធភាព្ និងត្របសិេធផ្លខពស់, កាតព្វកិចចកនុងផ្តល់របាយការណ៍្

សដ ីព្ីការអន៊ុវតត និងការាមោនកចិចការពារ និងកចិចអភរិកសតាំបន់ត្របាសាេដនេះ ជនូដល់គណ្ៈកមមការដបតិភណ្ឌ  

ក៏ដូចាគណ្ៈកមមការជាំនញពាក់ព្័នធដផ្សងៗ និងាព្ិដសស រដឋភាគី ត្រតូវដធវើោ៉ា ងណារកាឲ្យបាននូវតនមលដលច

ដធាល ាសាកល ននសមបតតដិបតិកភណ្ឌ ព្ិភព្ដលាកដនេះ អន៊ុដលាមាមលកេណ្ៈវិនិចឆយ័ផ្ដលសដត្រមចដោយ 

គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ , ត្រព្មទាំងដោរព្ឲ្យបានបេោឋ នអនតរាត ិ ក៏ដូចាដសចកដីសដត្រមចននរបស់គណ្ៈ

កមមការជាំនញននអន៊ុសញ្ញា ។ ាក់ផ្សដង ត្របដេសកមពុា សដត្រមចបានសមេធិផ្លមយួដហើយ កនុងកិចចការោាំពារ 

និងអភិរកសដនេះ  (សមូដមើល ចាំណ្៊ុច (៣) ខ. សមេធផិ្លផ្ដលសដត្រមចបានកនងុកចិចការពារ នងិអភរិកសត្របាសាេ)។ 

ាមួយនឹងដមាេនភាព្ដអ៏សាច រយននការច៊ុេះបញ្ជតីាំបន់ត្របាសាេសាំបរូនត្រព្គ៊ុកដនេះផ្ដរ ត្របដេសកមពុាដៅមាន

ដបសកកមម និងកិចចការាដត្រចើនដេៀត កនុងចកេុវិស័យដចូោន ដនេះ។ ដពាល គឺ ការបនតកិចចសហការ នងិការដត្រតៀមដរៀបចាំ

ឯកសារដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ីននតាំបន់ និងត្រកុមត្របាសាេ ចាំននួ៨ ដផ្សងដេៀត ផ្ដលដៅកនងុបញ្ជ ីបត្រមុង (តាំបនត់្របាសាេ

ដកាេះដករ តិ៍, តាំបនរ់មណី្ោឋ នភនាំគូដលន, តាំបន់អងគរប៊ុរី នងិភនាំោ, តាំបន់ត្របវតតិសាស្ត្សតឧតតុងគ, តាំបន់ត្របាសាេដបងមាលា 

ឬបឹងមាលា, តាំបនត់្របាសាេត្រព្េះខន័កាំព្ង់សាវ យ, តាំបន់ត្របាសាេបនទ យឆ្ម  និងតាំបនប់នទ យនត្រព្នគរ)។  
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ដាគវាសនននតាំបន់ និងត្រកមុត្របាសាេទាំងដនេះ គឺាអវីផ្ដលផ្ខមរត្រគប់របូត្រតូវចលូរមួផ្ងរកា នងិត្រតូវចងចាាំ

ាត្របវតតសិាស្ត្សត  ត្រព្មទាំងចា រកឹេ៊ុកកនងុត្រកដៅដងួចតិតត្រគបោ់ន ។ 

 

 


