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ត្របាក់ ស៊ុណាារ៉ា , ខលឹមសារអបអរសាេរសដ ីព្ីតាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកាដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក, ទញយកាPDF៖

https://drive.google.com/file/d/0B9vQkA9699AtWnRGejFyY0pOOFU/view
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

សាំណ្ួរសួរថា ដតើអវីា “ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក” កនុងត្រកបខ័ណ្ឌអន៊ុសញ្ញាសត ីព្ីការការពារដបតិកភណ្ឌ
ិ ីអខ
វបបធម៌ និងធមមាតិព្ិភព្ដលាកឆ្នាំ ១៩៧២ ? ដតើរដឋភាគី ត្រតូវដោរព្នីតិ វធ
វី លេះ ដដើមបីដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ី
ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក? ដតើរដឋភាគីននអន៊ុសញ្ញា មានសិេិធ និងកាតព្វកច
ិ ចអវីខលេះ កនុងការផ្ងរកា ការពារ និងអភិរកស
សមបតតិដបតិកភណ្ឌផ្ដលេេួលបានការច៊ុេះបញ្ជ ដី នេះ?
ត្របសិនដបើ ដគសងកតដ ញ
ើ ថា មានការត្រសាវត្រាវាដត្រចើនខាងផ្ផ្នកសាាបតយកមម និងប៊ុរណ្ វិេាដលើ
តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ផ្តដយើងដ ញ
ើ ថាការសិកាត្រសាវត្រាវដលើេិដឋភាព្ចាប់ាតិ និងចាប់អនតរាតិដលើ
ត្របធានបេដនេះ ហាក់ព្ទ
៊ុាំ ន់ត្រតូវបានយកមកសិកាផ្វកផ្ញកឲ្យបានេូលាំេលា
ូ យដនេះដេ។ ដហត៊ុដូចដនេះដហើយ
ដេើបអនកនិព្នធ សដត្រមចដលើកយកត្របធានបេដនេះមកលបងសិកាដោយយ៉ាៗ កនុងដោលបាំណ្ងផ្តល់ាព្័តមា
៌ ន
ផ្បបាជាំនួយសាមរតី ដដើមបីេក
៊ុ ាេ៊ុនកនុងការត្រសាវត្រាវឲ្យបានស៊ុីជដត្រាាងដនេះ។
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌននសាំដណ្រមួយដនេះ ដយើងសូមអន៊ុញ្ញាត ចបិចយកចាំណ្ច
៊ុ សាំខាន់ៗមួយចាំនួនសដ ីព្ីករណ្ី
សិកាននត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកកនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិកមពុា យកដៅដធវើការសិកាកនុងចាំណ្ច
៊ុ េី ៣ ផ្ដលា
ចាំណ្ច
៊ុ ច៊ុងដត្រកាយ ដហើយដយើងសូមអន៊ុញ្ញាតដធវើការព្នយល់ដលើត្រកបខ័ណ្ឌចាប់អនតរាតិ (នីតសា
ិ រធាត៊ុ) កនុង
ចាំណ្ច
៊ុ េី ១ ផ្ដលចាំណ្ច
៊ុ ដនេះ មានភាព្ស៊ុីសង្វវក់ោ៉ាងសអ ិតរមួតាមួយចាំណ្ច
៊ុ េី ២ សដ ីព្ីសាាប័នមានសមតាកច
ិ ច
និងនីតិ វិធិចេះ៊ុ បញ្ជ ។
ី
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

១. ត្រកបខ័ណឌច្បាប់អនតរជាតិ
ក. សាវារ និងបោលបំណងននការបបងកើតអនុសញ្ញ
ា ឆ្ន ំ១៩៧២
ដោយសដងកតដ ញ
ើ ព្ីការដកើនដឡើងនូវការគាំរមកាំផ្ហងគួរឲ្យត្រព្ួយបារមភ និងដត្រោេះថានក់ោ៉ាងធៃន់ធៃរមកដលើ
សមបតតិដបតិកភណ្ឌ សហគមន៍អនតរាតិបានសដត្រមចបដងកើតឲ្យមានយនតការផ្ងរកា ការពារ និងអភិរកសសមបតតិ
ដបតិកភណ្ឌទាំងឡាយ។

ាការព្ិត

ការផ្តលន
់ ូវជាំនួយហិរញ្ាវតាុ

និងជាំនួយបដចចកដេសនន

គឺអាចា

មដធាយបាយមួយដ៏លអត្របដសើរ ដដើមបីបាំដព្ញបផ្នាមនូវកងវេះខាត និងអាចជួយដោេះត្រសាយឧបស័គទ
គ ង
ាំ ឡាយ
ផ្ដលអាចបងកផ្លប៉ាេះពាល់ាអវិជជមាន ផ្ដលមិនអាចដត្រសាចត្រសង់បាន ដៅដលើដាគវាសនដបតិកភណ្ឌព្ិភព្
ដលាក ផ្ដលាេូដៅ ត្រតូវបានចាត់េ៊ុកថាាដួងត្រព្លឹងននត្របដេសាតិមួយ និងាវតាុមានតនមលព្អា
៊ុាំ ចកាត់នងល
បានននមន៊ុសសាតិទង
ាំ មូល។
ដោយដឈវ ងយល់ព្ីបញ្ញាត្របឈមទាំងដនេះ ដៅកនុងត្រកបខ័ណ្ឌននអងគការដដើមបីវបបធម៌ វិេាសាស្ត្សត និង
អប់រំរបស់អងគការសហត្របាាតិ (អងគការយូដណ្សកូ ) អន៊ុសញ្ញាងមម
ី យ
ួ សត ព្
ី កា
ី រការពារដបតិកភណ្ឌវបបធម៌ និង
ធមមាតិព្ភ
ិ ព្ដលាក ត្រតូវបានត្របសូតដឡើងដៅកនុងមហាសននិបាតដលើកេី ១៧ ននេីត្រកុងបា៉ា រីស ននងៃេី ១៦ ផ្ខ
វិចិកា
ឆ ឆ្នាំ១៩៧២។
អន៊ុសញ្ញាដនេះ មានដោលបាំណ្ងការពារ និងផ្ងររកាសមបតតិវបបធម៌ ក៏ដូចាសមបតតិធមមាតិទង
ាំ ឡាយ
ឲ្យដជៀសផ្៊ុតព្ីការបាំដផ្លចបាំផ្លលញ ផ្ដលអាចបណា
ត លឲ្យបាត់បង់អតតសញ្ញាណ្ាតិននសងគមាតិមួយ ត្រព្មទាំង
ប៉ាេះពាល់ដល់ដសដឋកច
ិ ចាតិផ្ងផ្ដរ។

ដលើសព្ីដនេះដេៀត

អន៊ុសញ្ញាដនេះក៏មានដោលបាំណ្ងបដងកើត

ក៏ដូចា

បដងកើតការផ្សព្វផ្ាយការយល់ដឹងឲ្យបានេូលាំេលា
ូ យ ទក់េិនដៅនឹងការការពារ ផ្ងររកាសមបតតិដ៏មានតនមល
ដនេះ ឲ្យសា ិតដសា រគង់វងសបានយូរអផ្ងវង។ ាព្ិដសស គឺជាំរ៊ុញឲ្យមានកិចចសហការរវាងសាាប័នាតិ និងអនតរាតិ
ពាក់ព្័នធ កនង
ុ សកមមភាព្ននការការពារ ផ្ងរកាដនេះឲ្យកាន់ផ្តមានត្របសិេភា
ធ ព្ខពស់ ត្រសបដៅាមបដចចកដេសនន
វិេាសាស្ត្សតសម័យេាំដនើប។
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ខ. និយមន័យនន “បបតិកភណឌពិភពបលាក”
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌននអន៊ុសញ្ញាសត ីព្ីការការពារដបតិកភណ្ឌវបបធម៌

និងធមមាតិព្ិភព្ដលាក

១៩៧២

សញ្ញាណ្នន “ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក”ត្រតូវបានផ្បងផ្ចកាព្ីរត្របដភេធាំៗ គឺេីមួយ “ដបតិកភណ្ឌវបបធម៌ព្ភ
ិ ព្
ដលាក” និងេីព្ីរ “ដបតិកភណ្ឌធមមាតិព្ភ
ិ ព្ដលាក”។
ាមរយៈមាត្រា

១

ននអន៊ុសញ្ញា

ឆ្នាំ១៩៧២

“ដបតិកភណ្ឌវបបធម៌”

ត្រតូវបានផ្ដលន
់ យ
ិ មន័យ

ថាា ៖
“...


ិ ន (ត្របាសាេ)៖ សាននដសាាបតយកមមនន ចមាលក់ ឬគាំនូរននវិមាន (ត្របាសាេ), ធាត៊ុ ឬរចន
វមា
សមព័នធ ផ្ដលមានលកេណ្ៈ ប៊ុរណ្ វិេា, សិលាចារឹក, រូង ឬបណ្ុត ាំននធាត៊ុ

ផ្ដលមានតនមលា

សាកល ត្របកបដោយភាព្ព្ិដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នកត្របវតតសា
ិ ស្ត្សត សិលបៈ ឬវិេាសាស្ត្សត។
ុ ត្របាសាេ) ៖ បណ្តុាំននសាំណ្ង់ ដទលោច់ដោយផ្ឡក ឬត្របមូលផ្តុាំ ដហើយ
 បណ្ុត នាំ នសាំណ្ង់ (ត្រកម
ដោយឈរដលើមល
ូ ដហត៊ុននសាាបតយកមម,

ភាព្ដទលដៅោច់ផ្តឯង ឬ ដៅេីាាំងលាយឡាំាមួយ

ដេសភាព្ណាមួយបណ្តុាំននសាំណ្ង់ដនេះ មានតនមលាសាកល ត្របកបដោយភាព្ព្ិដសសផ្បលក ខាង
ផ្ផ្នកត្របវតតសា
ិ ស្ត្សត សិលបៈ ឬវិេាសាស្ត្សត។
 តាំបន់ត្របាសាេ ៖ សាននដដកើតដចញព្ីមន៊ុសស ឬសាននដដកើតដចញព្ីការលាយផ្សរវាងមន៊ុ
ាំ
សស និង
ធមមាតិ ត្រព្មទាំង េីាាំងរប់បញ្ចូ លទាំងតាំបន់ប៊ុរណ្សាាន ផ្ដលមានតនមលាសាកល ត្របកបដោយ
ភាព្ព្ិដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នកត្របវតតសា
ិ ស្ត្សត ដសាភ័ណ្ភាព្ (aesthetic) ាតិព្នធុ វិេា (ethnological)
និងនរវិេា (anthropological)។”
ដោយផ្ឡកអន៊ុដលាមាមមាត្រា

២

ននអន៊ុសញ្ញាដផ្ដលដនេះ

“ដបតិកភណ្ឌធមមាតិ”

ត្រតូវបាន

ផ្តល់នយ
ិ មន័យថាា៖
“...
 េត្រមង់ធមមាតិ ផ្ដលត្រតូវបានបដងកត
ើ ដឡើងាមរយៈ កាតរូប វិេា និងជីវ វិេា ឬបណ្ុដ ាំននេត្រមង់ទង
ាំ
ដនេះ ផ្ដលមានតនមលាសាកល ត្របកបដោយភាព្ព្ិដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នកដសាភ័ណ្ វិេា

ឬវិេា

សាស្ត្សត។
©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយសាលាគ្ាជូ
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

 េត្រមង់ននភូគព្ភ វិេា និងរូបដលខន៍ (geological and physiographical formations) និងតាំបន់
ផ្ដលត្រតូវបានកាំណ្ត់ោ៉ាងចាស់លាស់

ថាាជត្រមកននអមបូរសតវ

និងរ៊ុកេាតិផ្ដលគាំរមកាំផ្ហង

និងផ្ដលមានតនមលាសាកល ត្របកបដោយភាព្ព្ិដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នក វិេាសាស្ត្សត ឬផ្ផ្នកអភិរកស។
 តាំបន់ធមមាតិ ឬេីាាំងធមមាតិផ្ដលត្រតូវបានកាំណ្ត់ោ៉ាងាក់លាក់ និងផ្ដលមានតនមល ាសាកល
ត្របកបដោយភាព្ព្ិដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នកវិេាសាស្ត្សត ឬផ្ផ្នកអភិរកស ឬផ្ផ្នកសត្រមស់ធមមាតិ ”។
ាមរយៈនិយមន័យដនេះ ដយើងសូមអន៊ុញ្ញាតដធវើការកត់សមាគល់ ព្ីរធាំៗ៖
កាំណ្ត់សមាគល់េ១
ី ៖ ដៅដព្លផ្ដលសមបតតិដបតិកភណ្ឌាតិមយ
ួ បានច៊ុេះបញ្ជ កា
ី ល យាសមបតតិដបតិកភណ្ឌ
ព្ិភព្ដលាក រដឋភាគីផ្ដលបានដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ី ព្៊ុាំបានបាត់បង់សិេិក
ធ មមសិេិ ធ និងអធិបដតយយ របស់ខួ លនកនុងការ
ិ មាត្រា ៦ ននអន៊ុសញ្ញា ១៩៧២ បានផ្ចងថា រដឋភាគីដនេ
ត្រគប់ត្រគងសមបតតិដបតិកភណ្ឌដនេះដេ។ ផ្ទុយដៅវញ
ដេៀតននអន៊ុសញ្ញា ត្រតូវេេួលសាគល់ និងចាត់េ៊ុក ដបតិកភណ្ឌរបស់រដឋដនេះ ថាាដបតិកភណ្ឌននមន៊ុសសាតិ
ទាំងមូល

ផ្ដលទមទរឲ្យមានការផ្ងរកា

ការពារ

និងអភិរកស

ព្ីសាំណាក់សហគមន៍អនតរាតិទង
ាំ មូល

ាមរយៈករណ្ីកិចចកនុងការដធវើកិចចសហត្របតិបតតិការរវាងោន ដោយដោរព្ឲ្យបាននូវដោលការណ្៍នននីតិអនតរាតិ
ាមូលោឋនមួយចាំនន
ួ ដូចាដោលការណ្៍អធិបដតយយននរដឋ និង ដោលការណ្៍ស៊ុេច
ធ ិតតាដដើម ដធវោ
ើ ៉ា ងណាក៊ុាំឲ្យ
មានការបងកព្យសនកមម ប៉ាេះពាល់ដល់សិេត្រិ ធ បតយកស ផ្ដលត្រតូវបានផ្ចងដោយបេោឋនគតិយត
៊ុ តននននរដឋដនេះ។
កាំណ្ត់សមាគល់េ២
ី ៖ ដគមិនត្រតូវដធវកា
ើ រភាន់ត្រចឡាំ សញ្ញាណ្ “ដបតិកភណ្ឌវបបធម៌ព្ភ
ិ ព្ដលាក / Word
Cultural Heritage” កនុងត្រកបខ័ណ្ឌអន៊ុសញ្ញាសត ព្
ី កា
ី រការពារដបតិកភណ្ឌវបបធម៌ និងធមមាតិព្ភ
ិ ព្ដលាកឆ្នាំ
១៩៧២ ាមួយនឹងសញ្ញាណ្ “ដបតិកភណ្ឌវបបធម៌អរូបយ
ី /៍ Intangible Cultural Heritage” ផ្ដលសា ត
ិ ដៅ
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌននអន៊ុសញ្ញាសត ព្
ី កា
ី រការពារដបតិកភណ្ឌអរូបយ
ី ឆ្
៍ ន ាំ ២០០៣។ ាក់ផ្សត ង ាមរយៈមាត្រា ២ នន
អន៊ុសញ្ញាឆ្នាំ ២០០៣ “ដបតិកភណ្ឌអរូបយ
ី ”៍ ត្រតូវបាននិយមន័យថាា ការអន៊ុវតត ការបង្វាញ ការបដញ្ច ញ
ឹ ចាំដណ្េះដធវើ ក៏ដូចាឧបករណ្៍ វតាុ សាននដសិលបៈ និងអមបូរវបបធម៌ ផ្ដលបាន
សកមមភាព្អវីមយ
ួ ចាំដណ្េះដង
ផ្ារភាជប់ដៅនឹងសកមមភាព្ និងវតាុទង
ាំ ដនេះ ដហើយផ្ដលសហគមន៍ ត្រកុម និងរូបវនតប៊ុគគលាដត្រចើនណាមួយ
េេួលសាគល់ និងចាត់េ៊ុកថាា ត្របដភេមួយននដបតិកភណ្ឌវបបធម៌របស់ព្ួកដគ។ ាេូដៅ ដបតិកភណ្ឌវបបធម៌
អរូបីយ៍ដនេះ ត្រតូវបានបនសល់េ៊ុកព្ីជាំនន់មយ
ួ ដៅជាំនន់មួយដេៀត ាមរយៈសាននដបដងកើតដឡើង វិញាអចិនស្ត្នតយ៍
©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយសាលាគ្ាជូ
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ុ ណាមួយដនេះ ដោយមានេាំនក់េន
ព្ីសាំណាក់សហគមន៍ ឬត្រកម
ាំ ងាមួយនឹងកផ្នលងណាមួយ និងមានេាំនក់
េាំនងរវាងធមមាតិ និងត្របវតតសា
ិ ស្ត្សត ផ្ដលដាំដណ្ើរការដនេះ បានបដងកើតាអតតសញ្ញាណ្ និងភាព្តភាជប់មួយឥត
ោច់ កនុងការចូលរួមដលើកកមពស់ការដោរព្ភាព្ចត្រមុេះោនននវបបធម៌ ត្រព្មទាំងគាំនត
ិ នចនត្របឌិតរបស់មន៊ុសសាតិ។
ដគគួរបញ្ញជក់ផ្ងផ្ដរថា ត្របដេសកមពុា បានផ្តលកា
់ រយល់ត្រព្មេេួលយកមកអន៊ុវតត និងផ្តល់សចាចប័ន
ដលើអន៊ុសញ្ញាទាំងព្ីរដូចោន (អន៊ុសញ្ញាេី១ ដៅឆ្នាំ ១៩៩១ និងអន៊ុសញ្ញាេី២ ដៅឆ្នាំ២០០៦)3។
ាមរយៈអន៊ុសញ្ញាេី១ (១៩៧២) ត្របដេសកមពុា មានសមបតតិដបតិកភណ្ឌាតិចន
ាំ ូន ៣ ផ្ដលត្រតូវបាន
េេួលសាគល់ថាា សមបតតិដបតិកភណ្ឌវបបធម៌ននមន៊ុសសាតិ ផ្ដលដៅកនុងដនេះមាន តាំបន់ត្របាសាេសាំបរូ នត្រព្គ៊ុក
(ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧) ត្របាសាេត្រព្េះវិហារ (ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ ២០០៨) និងត្របាសាេអងគរវតត (ឆ្នាំ១៩៩២)។
ាមរយៈអន៊ុសញ្ញាេី២ (២០០៣) ត្របដេសកមពុា បានបញ្ចូ លដបតិកភណ្ឌាតិអរូបយ
ី ៍ចាំនន
ួ ៤ ដៅកនុង
បញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌវបបធម៌អរូបីយ៍ននមន៊ុសសាតិ ផ្ដលដៅកនុងដនេះ ដគដ ញ
ើ មាន ចាប៊ុីដងផ្វង (ច៊ុងឆ្នាំ ២០១៦),
ផ្លបងទញត្រព្័ត (ឆ្នាំ ២០១៥), របាាំត្រព្េះរជត្រេព្យ (ឆ្នាំ ២០០៨) និងដលាេនផ្សបកធាំ (ឆ្នាំ ២០០៨)4។
គ. ខលឹមសារ និងរបបគតិយត
ុ តសបងេបសំខាន់ៗ
ដគគួរកត់សមាគល់ផ្ងផ្ដរ គិតត្រតឹមនងៃេី១៣ ផ្ខមករ ឆ្នាំ២០១៧ អន៊ុសញ្ញាព្ហ៊ុភាគីដនេះ មានរដឋភាគី
ចាំនួន ១៩៣

ផ្ដលដនេះ

បានបង្វាញព្ីភាព្ាសាកល និង វិសាលភាព្ដ៏េូលេ
ាំ លា
ូ យននអន៊ុសញ្ញាដនេះ ដបើ

ដត្របៀបដធៀបនឹងអន៊ុសញ្ញាអនតរាតិដនេដផ្សងដេៀត។
ារួម អន៊ុសញ្ញាសត ីព្ីការការពារដបតិកភណ្ឌវបបធម៌ និងធមមាតិព្ិភព្ដលាក ឆ្នាំ ១៩៧២5 ដនេះ មាន ៨
ជាំព្ក
ូ និង៣៨ មាត្រា។ ដយើងដ ញ
ើ ថា ជាំព្ក
ូ េី ១ បានបញ្ញជក់អាំព្ីនយ
ិ មន័យននពាកយថា “ដបតិកភណ្ឌវបបធម៌”

3

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

េី ១៥ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧។
4

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

កកកោ ឆ្នាំ២០១៧។
5

សូមដមើល៖ អន៊ុសញ្ញាសត ីព្ីការការពារដបតិកភណ្ឌវបបធម៌ និងធមមាតិព្ិភព្ដលាក ឆ្នាំ ១៩៧២, ទញយកា PDF (ភាសាបារាំង) និង (ភាសា

អង់ដគលស)៖ http://whc.unesco.org/en/conventiontext/, ចូលេសសននងៃេី ១៨ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧។ ។
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ផ្ដលមានផ្ចងដៅកនុង មាត្រា ១ និងនិយមន័យននពាកយ “ដបតិកភណ្ឌធមមាតិ” ផ្ដលមានផ្ចងកនុង មាត្រា ២។
ត្រសបដព្លាមួយោនដនេះ ជាំព្ក
ូ េី ២ និោយអាំព្ីដោលការណ្៏ននការផ្ងររកា ការពារដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
ផ្ផ្នកវបបធម៌ និងធមមាតិ ផ្ដលាមរយៈដនេះ មាត្រា ៤ បានផ្ចងោក់បនទុកដៅឲ្យរដឋភាគីផ្ដលមានសមបតតិ
ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកសា ត
ិ កនុងផ្ដនដីរបស់ខួ លន

ត្រតូវដោរព្ឲ្យបាននូវកាតព្វកិចចសដីព្ីការផ្ងររកា និងអភិរកស

តាំបន់ដនេះ ាមរយៈកិចចខត
ិ ខាំត្របឹងផ្ត្របងនន ដោយផ្ផ្អកដលើមដធាបាយ និងធនធានផ្ដលខលួនមាន ត្រព្មទាំង
អាចសវ េះផ្សវ ងរកជាំនយ
ួ
ត្រព្មទាំងកិចចសហត្របតិបតតិការអនតរាតិ រួមបញ្ចូ លទាំងជាំនួយផ្ផ្នកហិរញ្ាវតាុ សិលបៈ
វិេាសាស្ត្សត និងបដចចកដេស។ ដោយផ្ឡក មាត្រា ៦ និង ៧ បានបញ្ញជក់់ព្ីដោលការណ្៏ចាប់អនតរាតិ ក៏ដច
ូ ា
ករណ្ីយកិចចអនតរាតិ ទាំងឡាយផ្ដលត្រតូវត្របកាន់យកដោយបណា
ត រដឋភាគីដនេដេៀត

កនុងការសត្រមបសត្រមួល

ដធវើោ៉ាងណាឲ្យកិចចការផ្ងរកា ការពារ និងអភិរកសដបតិកភណ្ឌទាំងដនេះ ត្របកបដោយភាព្រលូន ដាគជ័យា
ផ្ផ្លផ្លក។ ដោលការណ្៏ចាប់អនតរាតិទង
ាំ ដនេះ មានដូចា ដោលការណ្៍អធិបដតយយននរដឋ ដោលការណ្៍កិចច
សហត្របតិបតតកា
ិ រលអនង
ឹ ោន ដោលការណ្៍ផ្ដលមិនអាចបាំពារបាំដព្ញបានននដបតិកភណ្ឌទាំងដនេះ ដទេះសា ត
ិ ដៅ
កនុងកាលៈដេសៈណាក៏ដោយ។
បផ្នាមព្ីដលើដនេះ ជាំព្ក
ូ េី៣ បានដរៀបរប់អាំព្យ
ី នតការបដងកត
ើ ឲ្យមាន សាាប័នសដត្រមចវាយតនមល ផ្ដលាគណ្ៈ
កមមការអនតររោឋភិបាលមួយ ដ្មេះថា គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក។ ាក់ផ្សត ង មាត្រា៨ និងមាត្រា៩
ផ្ចងអាំព្ីដាំដណ្ើរការត្របត្រព្ឹតតដៅននសាាប័នដនេះ ផ្ដលមានដូចាការដបាេះដឆ្នតដត្រជើសដរីសសមាជិកគណ្ៈកមមការ
ក៏ដូចាតួនេី និងភារកិចចោ៉ាងដកាេះកាយរបស់គណ្ៈកមមការដនេះ ដូចផ្ដលមានផ្ចងកនុងមាត្រា១០ មាត្រា១១
មាត្រា១៣ និងមាត្រា១៤។
ចាំផ្ណ្ក ជាំព្ក
ូ េី ៤ ផ្ចងអាំព្ី មូលនិធច
ិ ល
ូ រួមឧបតាមកនង
ុ ការជួយផ្ងររកា និងការពារដបតិកភណ្ឌព្ិភព្
ដលាក ផ្ផ្នកវបបធម៌ និងផ្ផ្នកធមមាតិ ផ្ដលកនុងដនេះ មាត្រា ១៥ ផ្ចងអាំព្ីត្របភព្ ការត្រគប់ត្រគង និងការដត្របើត្របាស់
ិ គទនចូលមូលនិធីដោយរដឋាសមាជិកនីមយ
ននមូលនិធិ មាត្រា ១៦ ផ្ចងព្ីកាតព្វកិចចកនុងការបង់ វភា
ួ ៗ កនុង
រយៈដព្ល ២ ឆ្នាំមតង និងការដសន ើដៅដល់រដឋាសមាជិកនីមួយៗទក់េងនឹងការដធវើយ៊ុេន
ធ ការកនុងការផ្សវ ងរក
ត្របភព្មូលនិធប
ិ ផ្នាមកនុងត្រកបខ័ណ្ឌននអងគការយូដណ្សកូ (មាត្រា ១៨)។
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ចាំដពាេះជាំព្ូកេី៥ ដរៀបរប់ផ្ងផ្ដរនូវលកេខណ្ឌ និងការដរៀបចាំ និងការត្របត្រព្ឹតតដៅននជាំនយ
ួ អនតររោឋភិ
បាល រីឯជាំព្ូក៦ ដលើកដឡើងអាំព្ីកមម វិធីអប់រំទង
ាំ ឡាយ ផ្ដលទក់េិនដៅនឹងការបដងកន
ើ ការដអាយតនមលដៅដលើ
សមបតតិផ្ដលាដករត
តិ៍ ាំផ្ណ្លាតិ និងអនតរាតិ (មាត្រា២៧ និងមាត្រា២៨) ឯកនុងជាំព្ូកេី៧ បញ្ញជក់អាំព្កា
ី រដធវើ
របាយការណ្៍ផ្ដលត្រតូវផ្តលជ
់ ូនដៅឲ្យមហាសននបា
ិ តននអងគការសហត្របាាតិ (មាត្រា ២៩) និងាច៊ុងដត្រកាយ
ជាំព្ក
ូ េី ៨ ដធវើការដលើកនិោយត្រតួសៗអាំព្ីនីតិ វិធីននការច៊ុេះហតាដលខា ការផ្តលស
់ ចាចប័ន និងការចូលាធរមាន
ននអន៊ុសញ្ញាដនេះ ាមរយៈមាត្រា៣១ មាត្រា៣២ និងមាត្រា៣៣។
២. សាាប័នមានសមតាកិច្បច និងនីតិវិធីច្បុុះបញ្ជ ី
ក. គណៈកមមការបបតិកណឌពិភពបលាក
ក.១. រច្បនាសមព័នធ ការបរៀបច្បំ និងការត្របត្រពឹតបត ៅ
គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក ជួបត្របជ៊ុោ
ាំ ន ដរៀងរល់មយ
ួ ឆ្នាំមតង ដហើយមានតាំណាងមកព្ី ២១
ត្របដេស កនុងចាំដណាមរដឋភាគីននអន៊ុសញ្ញា ផ្ដលត្រតូវបានដត្រជើសដរីសដោយមហាសននិបាតរបស់ខួ លន។ ដៅសម័យ
ិ ី ដដើមបីដរៀបចាំដដាំ ណ្ើរការត្របត្រព្ឹតតដៅរបស់ខួ លន។
ត្របជ៊ុាំដលើកេី ១ គណ្ៈកមមការដនេះ អន៊ុមត
័ ចាប់ និងនីតិ វធ
ការិោល័យគណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក៖

គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក

ត្រតូវបាន

ដរៀបចាំឲ្យមានា កា រិោល័យគណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក ផ្ដលាេូដៅ ការិោល័យដនេះ មានរដឋ
សមាជិកចាំនន
ួ ៧ ផ្ដលត្រតូវបានដត្រជើសដរីសាដរៀងរល់ឆ្នាំ ដោយគណ្ៈកមមការខលួនឯងផ្លទល់ ផ្ដលកនង
ុ ដនេះ
មាន ត្របធាន ១ រូប អន៊ុត្របធាន ៥ រូប និងអនករយការណ្៍ ១ រូប។ ការិោល័យននគណ្ៈកមមការដនេះ េេួល
បនទុកសត្រមបសត្រមួលការង្វររបស់គណ្ៈកមមការ និងកាំណ្ត់កាលបរិដចឆេ ដមា៉ា ង និងរដបៀបវារៈននកិចចត្របជ៊ុាំ។ ការ
ដបាេះដឆ្នតដត្រជើសដរីសការិោល័យងមី

នឹងត្របត្រព្ឹតតដៅដៅច៊ុងបញ្ច បន់ នសម័យត្របជ៊ុាំបនទប់

របស់គណ្ៈកមមការ

ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក។ បចចុបបននដនេះ ការិោល័យដនេះ មានសមាជិកផ្ដលរួមមាន Mr Jacek Purchla
(Poland) (ត្របធាន) Mr Muhammad Juma (United Republic of Tanzania) (អនករយការណ្៍) និង
សមាជិកននត្របដេស Angola, Kuwait, Peru, Portugal, Republic of Korea (អន៊ុត្របធាន)។
ិ គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក៖
សមាជក

ដោយដោងាមអន៊ុសញ្ញាដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក

សមាជិករបស់គណ្ៈកមមការ គឺមានអាណ្តតិ ៦ ឆ្នាំ។ ប៉ាផ្៊ុ នត រដឋាភាគីភាគដត្រចើន ដធវើការដត្រជើសដរីសដោយសម ័ត្រគ
©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយសាលាគ្ាជូ
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ចិតតកនុងការដធវើាសមាជិកគណ្ៈកមមការរយៈដព្លបួនឆ្នាំ ដដើមបីផ្តល់ឱ្យរដឋភាគីដផ្សងដេៀតនូវឱ្កាសកនុងការដធវា
ើ
គណ្ៈកមមការ។ សមាជិកទាំងអស់ ផ្ដលបានាប់ដឆ្នតកនុងអាំឡុងដព្លព្ីរអណ្តតិ គឺដលើកច៊ុងដត្រកាយដៅឆ្នាំ
២០០៩ និង ២០១១ បានសម ័ត្រគចិតតសដត្រមចចិតតកាត់បនាយអាណ្តតរិ បស់ព្ួកដគព្ី ៦ ឆ្នាំ ដៅ ៤ឆ្នាំ។
រដឋភាគីទង
ាំ ២១ ននគណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកបចចុបបននរួមមាន៖ 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។
ិ ៖
នីតិវធ
ី

ត្រតូវបានបដងកត
ើ ដឡើងដត្រកាមអន៊ុសញ្ញាសត ីព្កា
ី រការពារដបតិកភណ្ឌវបបធម៌និងធមមាតិព្ិភព្

ដលាកផ្ដលបានអន៊ុមត
័ ដោយសននបា
ិ តអងគការយូដណ្សកូ ដៅសម័យត្របជ៊ុាំដលើកេី ១៧ ដៅនងៃេី ១៦ ផ្ខវិចកា
ិឆ
ិ ី ត្រតូវបានផ្កផ្ត្របច៊ុងដត្រកាយដោយគណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក ដៅសម័យ
ឆ្នាំ១៩៧២។ វិធាននននីតិ វធ
ត្របជ៊ុាំដលើកេី ៣០ ដៅ (េីត្រកុង Bonn ឆ្នាំ ២០១៥) ។ វិធាននីតិ វិធី ត្រតូវបានផ្កសត្រមួលាដេៀងទត់ដដើមបីឆលុេះ
បញ្ញចង
ាំ ព្ីការសដត្រមចចិតតរបស់គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក។
ក.២. តួនាទី និងភារកិច្បច
គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក មានតួនេី និងភារកិចច ដូចា៖ អន៊ុវតតអន៊ុសញ្ញាដបតិកភណ្ឌ
ព្ិភព្ដលាក, កាំណ្ត់ការដត្របើត្របាស់មល
ូ និធិដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក និងផ្បងផ្ចកជាំនួយហិរញ្ាវតាុាមការដសន ើស៊ុាំ
ព្ីរដឋភាគី។ មិនផ្តប៉ា៊ុដណាាេះ គណ្ៈកមមការដនេះា អនកវាយតនមល និងដធវកា
ើ រសដត្រមចចិតតាច៊ុងដត្រកាយ ថាដតើ
ដបតិកភណ្ឌាតិណាមួយត្រតូវបានច៊ុេះកនង
ុ បញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក? សាាប័នដនេះ ក៍មានភារកិចចផ្ងផ្ដរ កនុង
ការព្ិនត
ិ យ និងវាយតនមលដលើរបាយការណ្៍សតីព្ីសាានភាព្ននការអភិរកសដបតិកភណ្ឌ ត្រព្មទាំងអាចដសន ើដៅរដឋភាគី
ឲ្យចាត់ វិធានការចាាំបាច់នន ដៅដព្លផ្ដលខលួនយល់ថា ដបតិកភណ្ឌណាមួយ មិនត្រតូវបានត្រគប់ត្រគងឱ្យបាន
ត្រតឹមត្រតូវដោយរដឋភាគី។ បផ្នាមព្ីដលើដនេះ គណ្ៈកមមការដនេះ ក៏មានអាំណាចកនុងការសដត្រមចចិតតដលើការច៊ុេះបញ្ជ ី
សមបតតិដបតិកភណ្ឌណាមួយ ឬដកសមបតតដិ បតិកភណ្ឌណាមួយដនេះ ដចញព្ីបញ្ជ ដី បតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកផ្ដល
ង្វយេេួលរងការបាត់បង់។ រល់ការសដត្រមចចិតត ត្រតូវដធវើដឡើងដោយសាំដលង ២ ភាគ ៣ ននចាំនន
ួ សមាជិក
វតតមាន និងមានសិេិដធ បាេះដឆ្នត (សូមដមើលមាត្រា ១៣ ននអន៊ុសញ្ញា ១៩៧២ )។
©រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយសាលាគ្ាជូ
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ដដើមបីអន៊ុវតតតន
ួ េី

និងភារកិចចដនេះ

អន៊ុសញ្ញាបានបដងកើតឲ្យមាន

អងគការព្ិដត្រោេះដោបល់ពាក់ព្នធ

ផ្ដលដ ញ
ើ មាន អនកតាំណាងផ្ដលមកព្ី “មជឈមណ្ឌលអនតរាតិផ្ដលដធវើការសិកាដៅដលើការអភិរកស និងការ
ជួសជ៊ុលននសមបតតិវបបធម៌”

(ICCROM)

អនកតាំណាងមកព្ី

“ត្រកុមត្របឹកាអនតរាតិននត្របាងគត្របាសាេ

និង

រមណ្ីយោឋន” (ICOMOS) និងអនកតាំណាងមកព្ី “សហភាព្អនតរាតិសត្រមាប់ការអភិរកសធមមាតិ និងធនធាន
ធមមាតិ” (IUCN) និងអនកតាំណាងមកព្ីអងគការអនតររោឋភិបាល អអងគការមិនផ្មនអនតររោឋភិបាល ផ្ដលមាន
សមតាភាព្ត្របឹកាដោបល់ អាចចូលរួមកនុងមហាសននបា
ិ តរបស់អងគការយូដណ្សកូ ាមការដសន ើអដញ្ជ ញ
ើ របស់រដឋ
ភាគី (សូមដមើលមាត្រា ៨ ននអន៊ុសញ្ញា ១៩៧២ )។
ខ. នីតិវិធីការច្បុុះបញ្ជ ី
មានផ្តរដឋភាគីននអន៊ុសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧២ ដនេះដេ ផ្ដលអាចោក់សាំដណ្ើស៊ុាំច៊ុេះបញ្ជ ីសមបតតិដបតិកភណ្ឌ
ាតិមួយ បញ្ចូ លដៅកនុងបញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាករបស់អងគការយូដណ្សកូ ។

ដគដ ញ
ើ មានទាំងអស់ ៥

ដាំណាក់កាលធាំៗ ផ្ដលរដឋភាគី ត្រតូវបាំដព្ញឲ្យកានផ្តបាន ផ្ដលដៅកនុងដនេះមាន៖
ុ
ដាំណាក់កាល េី ១៖ ការបដងកត
ើ បញ្ជ ប
ី ត្រមង
ជាំហានេីមួយផ្ដលរដឋភាគីត្រតូវដធវើដនេះ

គឺការដរៀបចាំឲ្យមានបញ្ជ សា
ី រដព្ើភ័ណ្ឌមួយ

កនុងដោលបាំណ្ង

ត្រសង់យក និងវាយតនមលសមបតតិដបតិកភ័ណ្ឌធមមាតិ និងវបបធម៌ាតិសាំខាន់ៗទាំងឡាយណា ផ្ដលមានសកាកន៊ុព្ល
និងដលចដធាល និងផ្ដលមានេីាាំងសា ិតដៅកនុងត្រព្ាំផ្ដនរបស់ត្របដេសខលួនផ្លទល់។ បញ្ជ សា
ី រដព្ើភ័ណ្ឌដនេះ ត្រតូវបាន
ុ ” ផ្ដលផ្តលន
ចាត់េ៊ុកថាា “បញ្ជ ប
ី ត្រមង
់ ូវសាានភាព្ាក់ផ្សដ ង និងលកេណ្ៈវិនច
ិ យ
័ ឆ ននននសមបតតិដបតិកភណ្ឌ
ិ ិចយ
ដនេះ។ ដោយឈរដលើសាានភាព្ និងលកេណ្ៈវន
័ ឆ ដាំបូងដនេះដហើយ ផ្ដលរដឋភាគីអាចសដត្រមចដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះ
បញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌ ផ្ដលនឹងត្រតូវដធវើដឡើងកនុងអាំឡុងដព្លព្ី ៥ ឆ្នាំ ដៅ ១០ ឆ្នាំ បនទប់ព្ីរនងៃដសន ើស៊ុាំ។ ដាំណាក់ដាំបង
ូ
ដនេះ ក៏ាដាំណាក់កាលដ៏សាំខាន់បផ្
ាំ ត
៊ុ
ផ្ដលអន៊ុញ្ញាតដបើកផ្លូវឲ្យគណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក អាច
ព្ិចារណា និងសដត្រមចដលើការច៊ុេះកនុងបញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក។
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តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ដាំណាក់កាល េី ២៖ ឯកសារដសន ស
ើ កា
៊ុាំ រច៊ុេះបញ្ជ ី
ដៅកនុងអាំឡុងដព្លដរៀបចាំាក់ផ្តងបញ្ជ ីបត្រមុងដនេះ រដឋភាគី អាចសដត្រមច និងដត្រោងដត្រជើសដរីសដព្ល
ដវលាសមត្រសបណាមួយ ផ្ដលខលួនអាចដឡើងដធវើបេបង្វាញដដើមបីការពារឯកសារដសន ស
ើ ៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ដី នេះ។ ដៅកនង
ុ
ដាំណាក់កាលដនេះ

“មជឈមណ្ឌលដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក / World Heritage Centre” មានភារកិចចកនុងការ

ផ្តល់ត្របឹកា ដោបល់ និងជាំនួយនន ចាំដពាេះរដឋភាគី ដដើមបីសត្រមួលកនង
ុ ការដរៀបចាំឯកសារដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ី ឲ្យ
មានលកេណ្ៈដព្ញដលញត្រគប់ត្រជុងដត្រាយ ាមផ្ដលអាចដធវើដៅបាន (ព្័តមា
៌ នចាាំបាច់ និងមានសារៈសាំខាន់
នន ដូចាឯកសារព្ិដត្រោេះដោបល់ ក៏ដូចាផ្ផ្នេីសមាគល់ភូមិសាស្ត្សតនន)។ ការដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ដី នេះ ត្រតូវ
ត្របគល់ជន
ូ “មជឈមណ្ឌលដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក” ដដើមបីដធវើការត្រតូវព្ិនត
ិ យថា ឯកសារដសន ើស៊ុាំដនេះត្រគប់ត្រោន់ និង
ដព្ញលកេណ្ៈដហើយ ឬដៅ។ ដៅកនុងករណ្ីចាាំបាច់ “មជឈមណ្ឌលដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក” អាចដសន ើសកា
៊ុាំ រវាយ
តនមល និងដោបល់ននព្ីអងគការ ឬសាាប័នមានសមតាកច
ិ ចពាក់ព្័នធនន។
ដាំណាក់កាល េី ៣៖ សាាប័នត្របឹកាដោបល់
សមបតតិដបតិកភណ្ឌ ផ្ដលត្រតូវបានដសន ើស៊ុាំចេះ៊ុ បញ្ជ ីដោយរដឋភាគី នឹងត្រតូវបានដត្រជើសដរីស និងវាយតនមល
ោ៉ាងស៊ុត្រកឹត និងឯករជយ ាមរយៈសាាប័នចាំនន
ួ ព្ីរ ផ្ដលេេួលបានអាណ្តតិព្ីអន៊ុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៧២។ សាាប័ន
ឯករជយទាំង ២ ដនេះមាន៖ “ត្រកុមត្របឹកាអនតរាតិននត្របាសាេ និងតាំបន់រមណ្ីយោឋន” (ICOMOS) និង
“សហភាព្អនតរាតិសត្រមាប់ការអភិរកសធមមាតិ និងធនធានធមមាតិ” (IUCN)។ សាាប័នទាំង២ ដនេះមានភារ
កិចចផ្តល់ការវាយតនមលព្ត
ី ាំបន់វបបធម៌

និងធមមាតិ

ផ្ដលត្រតូវដសន ើសកា
៊ុាំ រច៊ុេះបញ្ជ ី

ជូនដល់

“គណ្ៈកមមការ

ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក”។ បផ្នាមព្ីដលើដនេះ ដគក៏ដ ញ
ើ មានសាាប័ន េី ៣ ផ្ដលមានដ្មេះថា “មជឈមណ្ឌល
អនតរាតិផ្ដលដធវកា
ើ រសិកាដៅដលើការអភិរកស និងការជួសជ៊ុលននសមបតតិវបបធម៌” (ICCROM)

ផ្ដលាអងគការ

អនតររោឋភិបាល មានតួនេីផ្តល់ការត្របឹកា ខាងផ្ផ្នកសិកាត្រសាវត្រាវ សដ ីព្ីការអភិរកស និងការជួសជ៊ុលសមបតតិ
ដបតិកភណ្ឌ ក៏ដូចាសកមមភាព្បណ្តុេះបណា
ត លននបដត្រមើឲ្យអភិរកស និងការជួសជ៊ុលត្របាសាេ។
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តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ដាំណាក់កាល េី ៤៖ ការវាយតនមលព្គ
ី ណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
ដៅដព្លផ្ដល សមបតតិដបតិកភណ្ឌមួយ ត្រតូវបានោក់ដសន ើស៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ី និងត្រតូវបានវាយតនមលរួចរល់
ដហើយ ាកិចចបនទប់ គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក ាសាាប័នផ្តមួយគត់ ផ្ដលេេួលអាណ្តតិព្ីអន៊ុសញ្ញា
កនុងការដធវកា
ើ រសដត្រមចច៊ុងដត្រកាយ

ដលើការច៊ុេះបញ្ជ ីសមបតតិដបតិកភណ្ឌផ្ដលដសន ស
ើ ដ៊ុាំ នេះ

ដៅកនុងបញ្ជ ីសមបតតិ

ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកននមន៊ុសសាតិ។ ាដរៀងរល់មួយឆ្នាំមដង គណ្ៈកមមការដនេះ ដធវើការត្របជ៊ុាំ ដដើមបីសដត្រមច
ថា សមបតតិដបតិកភណ្ឌណាមួយ នឹងត្រតូវច៊ុេះបញ្ជ ីេេួលសាគល់ថាាសមបតតិដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក។ កនុងករណ្ី
ខលេះ គណ្ៈកមមការដនេះ ក៏អាចព្នារការសដត្រមចចិតតរបស់ខួ លន និងដសន ើស៊ុាំព្ត
័ ៌មានបផ្នាមដេៀត ព្ីរដឋភាគី។
ិ ច
ដាំណាក់កាលេី ៥៖ លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ ននការដត្រជើសដរីស
ដដើមបីោក់បញ្ចូ លដៅកនុងបញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក សមបតតិដបតិកភណ្ឌ ឬសាំណ្ង់ត្របាសាេដនេះ ត្រតូវ
ផ្តមានគ៊ុណ្សមបតតិផ្ដលដលចដធាលាសកល ដហើយត្រតូវបាំដព្ញឲ្យបាននូវលកេណ្ៈវិនិច័យ
ឆ
ោ៉ាងដហាចណាស់
មួយកនុងចាំដណាមដប់លកេណ្ៈវិនិច័យ
ឆ ។ លកេណ្ៈវិនច
ិ ័យ
ឆ ទាំងដនេះ ត្រតូវបានព្នយល់ដៅកនុងដោលការណ្៍ផ្ណ្នាំ
ត្របតិបតតិសត្រមាប់ការអន៊ុវតតអន៊ុសញ្ញាដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក6។

6

សូមដមើល៖ http://whc.unesco.org/en/guidelines/ ចូលេសសននងៃេី១៦ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧។
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តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

គាំនូសបាំត្រព្ួញសដ ីព្ីដាំណាក់កាលទាំង ៥ នននីតិ វិធីច៊ុេះបញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

គ. លកេណៈវិនិច្បឆ័យប ើមប ីច្បុុះបញ្ជ ជា
ី បបតិកភណឌពិភពបលាក
គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក

ផ្ដលាអងគភាព្ចមបងេេួលបនទុកអន៊ុវតតអន៊ុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៧២

ិ ច
បានបដងកត
ើ ឲ្យមានលកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ ាក់លាក់ សត្រមាប់ការោក់បញ្ចូ លសមបតតម
ិ ួយដៅកនុងបញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌព្ិភព្
ដលាក និងសត្រមាប់េេួលបានជាំនយ
ួ អនតរាតិផ្តល់ឲ្យាមរយៈ មូលនិធដិ បតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក។
ាក់ផ្សត ង ាមរយៈដសចកតស
ី ដត្រមច “Decision : 30COM 8D.2” ឆ្នាំ២០០៥ និងាមរយៈវិដសាធនកមមា
បនតបនទប់7, ដដើមបីបញ្ចូ លសមបតតិដបតិកភណ្ឌមួយ ដៅកនង
ុ បញ្ជ ដី បតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក តាំបន់ឬេីាាំង ឬសាំណ្ង់
ិ ិច័យ
ិ ិចយ
ដនេះ ត្រតូវមានតនមលដលចដធាលាសកល និងត្រតូវដោរព្ឲ្យបាននូវលកេណ្ៈវន
ឆ មួយ កនុងចាំដណាមលកេណ្ៈវន
័ឆ
ទាំង១០ ផ្ដលមានដរៀបរប់ដូចខាងដត្រកាមដនេះ៖
ិ ច
លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី១៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វាញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាសាននដលអឯក ផ្ដលត្រតូវបដងកើត
ដឡើងដោយការនចនត្របឌិត និងដេព្ដកាសលយរបស់មន៊ុសស។
ិ ច
ិ
លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី ២៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វាញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាតឹកាងននការផ្លលស់បតូរដៅវញ
ដៅមកននឥេធិព្លដ៏សដមបើម ដលើការអភិវឌឍខាងសាាបតយកមម

ឬបដចចក វិេា ត្រព្មទាំងឥេធិព្លដលើសិលបៈនន

ុ និងការបដងកត
សាំណ្ង់ត្របាសាេ ក៏ដូចាសិលបៈនន ការដរៀបចាំេត្រី កង
ើ ដេសភាព្ដៅកនុងរយៈដព្លកាំណ្ត់ណា
មួយ ឬដៅកនុងតាំបន់វបបធម៌ាក់លាក់ណាមួយ។
ិ ច
លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី៣៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វាញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាសកេីកមមោមនព្ីរ ឬោ៉ាងដហាច
ណាស់មានលកេណ្ៈព្ិដសសផ្បលក សដ ីព្ីត្របនព្ណ្ីននវបបធម៌មយ
ួ ឬាសកេីកមមសតីព្អ
ី រិយធម៌មួយផ្ដលដៅរស់រន
ិ ឬអរិយធម៌មយ
មានជី វត
ួ ផ្ដលបានបាត់បង់ដៅដហើយ។
ិ ច
លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី ៤៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វាញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ផ្តលន
់ ូវឧទហរណ្៍ដ៏ដលចដធាល
មួយននត្របដភេសាំណ្ង់ ឬបណ្តុាំននសាំណ្ង់សាាបតយកមម ឬបណ្តុាំបដចចក វិេា ឬដេសភាព្ផ្ដលបង្វាញព្ីសម័យ
កាលណាមួយ កនុងចាំដណាមសម័យកាលាដត្រចើន ផ្ដលមានសារៈសាំខាន់ដៅកនុងត្របវតតិសាស្ត្សតមន៊ុសស។

7

ិ ិចយ
សូមដមើល៖ លកេណ្ៈវន
័ ឆ ទាំងដប់ និង វដិ សាធនកមមបនតបនទប់, http://whc.unesco.org/fr/criteres/ , ចូលេសសននងៃេី១៥ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ

២០១៧។
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តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ិ ច
លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី៥៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វាញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាឧទហរណ្៍ដ៏ដលចដធាលននការ
បដងកើតត្របនព្ណ្ីរបស់មន៊ុសស, ការដត្របើត្របាស់ាត្របនព្ណ្ីននផ្ដនដី ឬផ្ដនេឹក ផ្ដលាតាំណាងននវបបធម៌មយ
ួ ឬ
ដត្រចើន, ឬការេាំនក់េាំនងរបស់មន៊ុសសាមួយបរិសាាន, ាព្ិដសស ដៅដព្លផ្ដលបរិសាានដនេះង្វយនឹងរងដត្រោេះ
ដត្រកាមឥេធល
ិ ផ្លប៉ាេះពាល់ផ្ដលមិនអាចត្រតលប់ងយដត្រកាយបាន ននការផ្ត្របត្របួលមួយ ។
ិ ច
លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី៦៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វាញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ត្រតូវបានផ្ារភាជប់ដោយផ្លទល់ ឬ
ិ , ផ្ារ
ដោយធាត៊ុសមាភរៈ ាមួយនឹងត្រព្ឹតកា
តិ រណ្៍ាដត្រចើន ឬ ាមួយនឹងេាំដនៀមេមាលប់ផ្ដលដៅរស់រនមានជី វត
ភាជប់ដោយផ្លទល់ ឬដោយធាត៊ុសមាភរៈាមួយនឹងគាំនត
ិ ដោបល់ ឬាមួយនឹងជាំដនឿ ឬាមួយសាននដសិលបៈ និង
អកសរសាស្ត្សត ផ្ដលមានភាព្ដលចដធាលាសាកល (គណ្ៈកមមការ ព្ិចារណាយកលកេណ្ៈវិនិចយ
័ ឆ ដនេះ ដៅដត្របើ
ិ ិច័យ
ត្របាស់ាអាេិភាព្ ដោយរួមផ្សោ
ាំ ន ាមួយនឹងលកេណ្ៈវន
ឆ ដនេដេៀត)។
ិ ច
លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី៧៖

រដឋភាគី ត្រតូវបង្វាញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ បង្វាញព្ីបាត៊ុភត
ូ ធមមាតិ ឬ

តាំបន់ធមមាតិដ៍ត្រសស់ត្រតកាល និងផ្ដលត្របកបដោយដសាភ័ណ្ភាព្ដលចដធាលាដត្រចើន។
ិ ច
លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី៨៖ រដឋភាគី ត្រតូវបង្វាញថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាឧទហរណ្៍ដ៏ដលចដធាល ផ្ដល
តាំណាងឲ្យតាំណាក់កាលធាំៗននត្របវតតសា
ិ ស្ត្សតននភព្ផ្ផ្នដី រួមបញ្ចូ លទាំងសកេភា
ី ព្ននជី វិត, សកេីភាព្ននដាំដណ្ើរ
ការ ភូគព្ភសាស្ត្សតផ្ដលកាំព្ង
៊ុ ត្របត្រព្ឹតតដៅ ដៅកនុងការអភិវឌឍននេត្រមង់ផ្ដនដី ឬធាត៊ុសាំខាន់ននភូមិសណា
ឋ នវិេា
រូបដលខន៍ ផ្ដលមានអតានយ
័ ដ៏សាំខាន់ (significant geomorphic or physiographic features)។
ិ ច
លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី៩៖ រដឋភាគី ត្រតូវអេះអាងថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ ាឧទហរណ្៍ដ៏ដលចដធាល បង្វាញ
ព្ីដាំដណ្ើរការននដអកូឡូស៊ុី និងជីវ វិេា ផ្ដលកាំព្៊ុងត្របត្រព្ឹតតដៅដៅកនុងការវិវតត និងការអភិវឌឍននត្របព្័នធជីវចត្រមេះុ
និងសហគមន៍ននរ៊ុកេាតិ និងសតវ ផ្ដលរស់ដៅដលើដី កនង
ុ េឹក ាមតាំបន់ដឆនរសម៊ុត្រេ និងកនុងសម៊ុត្រេ។
ិ ច
លកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី១០៖ រដឋភាគី ត្រតូវអេះអាងថា តាំបន់ ឬសាំណ្ង់ដនេះ មានដពារដព្ញដៅដោយជត្រមក
ធមមាតិដ៏សាំខាន់ និងមានអតាត្របដោជន៍ សត្រមាប់ការអភិរកសដៅនឹងកផ្នលងននតាំបន់ជីវចត្រមុេះផ្ដលសាំបូរផ្បប
រួមបញ្ចូ លទាំងជត្រមកធមមាតិ ផ្ដលាកផ្នលងរស់ដៅននអមបូរសតវ ផ្ដលេេួលការគាំរមកាំផ្ហង ដហើយផ្ដលមាន
តនមលាសាកលត្របកបដោយភាព្ព្ិដសសផ្បលក ខាងផ្ផ្នក វិេាសាស្ត្សត ឬផ្ផ្នកអភិរកស។
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

លកេណ្ៈវិនិចយ
័ ឆ ទាំង ១០ ដូចផ្ដលបានដរៀនរប់ខាងដលើដនេះ មានលកេណ្ៈបដចចកដេសខាលាំង ផ្ដល
តត្រមូវឲ្យរដឋភាគី បង្វាញសកេីកមម និងភសតុ ាងននាមផ្បបវិេាសាស្ត្សត ដោយដោងដលើអាំណ្េះអាំណាងដផ្សង
ខាងផ្ផ្នកប៊ុរណ្ វិេា (Archeology) សាាបតយកមម (Architecture) នរវិេា(Anthropology) ភូគព្គ វិេា
(Geology), រូប វិេា (Physic), រូបដលខន៍ (Physiography), ភូមិសណា
ឋ នវិេា (Geomorphy), ាតិព្នធុ
វិេា (Ethnology) ជីវ វិេា(Biology) និងដអកូឡូស៊ុី (Ecology) ត្រព្មទាំងដសាភ័ណ្ វិេា ( Aesthetic) ា
ដដើម កនុងការទមទរ ក៏ដូចាបញ្ចុ េះបញ្ចូ លគណ្ៈកមមការវាយតនមល ឲ្យេេួលយកនូវេឡហីករណ្៍របស់ខួ លន។
ាមការត្រសាវត្រាវ រហូតមកដល់បចចុបននដនេះ ដគសដងកតដ ញ
ើ ថា មានដបតិកភណ្ឌាតិ ចាំនន
ួ ១០៧៣
ននបណា
ត រដឋភាគី ១៦៧ ត្របដេស ផ្ដលបានបាំដព្ញលកេណ្ៈវិនិចយ
័ ឆ ដូចផ្ដលបានដរៀបរប់ខាងដលើ និងផ្ដល
ត្រតូវបានេេួលសាគល់ដោយគណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
ាតិ

ថាាដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាករបស់មន៊ុសស

ផ្ដលកនុងដនេះមាន សមបតតិដបតិកភណ្ឌវបបធម៌ចាំនួន ៨៣២, ដបតិកភណ្ឌផ្ដលអាចនឹងង្វយេេួលរង

ដត្រោេះចាំនន
ួ ៥៤ ដបតិកភណ្ឌធមមាតិចាំនន
ួ ២០៦ និងដបតិកភណ្ឌចត្រមុេះចាំនន
ួ ៣៥8។
ដោយផ្ឡក

ដគដ ញ
ើ មាន

ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកចាំនួន

២

ផ្ដលត្រតូវបានដកដចញព្ីបញ្ជ ីនន

ិ ដោយសាររដឋភាគី ព្៊ុបា
ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកវញ
ាំ នអន៊ុវតតកាតព្វកិចចផ្ដលតត្រមូវដោយអន៊ុសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧២
ដនេះ និងផ្ដលបានដធវើឲ្យតាំបន់រមណ្ីយោឋនដនេះបាត់បង់នូវភាព្ដលចដធាលាសាកល។ ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
ទាំង ២ ដនេះ គឺ៖ តាំបន់ Dresden Elbe Valley ននត្របដេសអលលម
ឺ ៉ាង់ (ដកដចញដៅឆ្នាំ ២០០៩) និង
Arabian Oryx Sanctuary ននត្របដេស អូម៉ាង់ (Oman) (ដកដចញដៅឆ្នាំ ២០០៧)9។

8

សូមដមើល៖ ដគហេាំព្័រ, http://whc.unesco.org/en/list/ , ចូលេសសននងៃេី ១៦ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧។

9

សូមដមើល៖ ដគហេាំព្័រ, http://whc.unesco.org/en/list/?&delisted=1, ចូលេសសននងៃេី ១៤ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧។
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

៣. ករណីសិកាននតំបន់ត្រាសាទសំបូរនត្រពគុកននត្របបទសកមពជា
និងត្រកបខ័ណឌច្បាប់
ុ
ជាតិ

ក.

ំបណើរការច្បុុះបញ្ជ ី

ត្របដេសកមពុា

បានកាលយាភាគីនន

អន៊ុសញ្ញាសដ ព្
ី កា
ី រអភិរកសដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកវបបធម៌

និង

ធមមាតិ (១៩៧២) ដៅនងៃេី២៨ ផ្ខវិចិកា
ឆ ឆ្នាំ១៩៩១10។ កនុងឋានៈារដឋភាគីននអន៊ុសញ្ញាដនេះ ត្របដេសកមពុា
បានខិតខាំដោរព្ដៅាមបេោឋនគតិយត
៊ុ ត
បដងកើតត្រកុមបដចចកដេសត្រសាវត្រាវ

និងនីតិ វិធន
ី ន

កនុងការដរៀបចាំឯកសារដសន ើស៊ុាំពាក់ព្ន
័ ធ នន

និង

ដដើមបីព្ិនិតយដមើលលេធភាព្កនុងការដសន ស
ើ ៊ុាំការោក់បញ្ចូ លសមបតតិវបបធម៌ាតិ

របស់ខួ លន ដៅកនុងបញ្ជ ដី បតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក។
ាសាវារ តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ត្រតូវបានដសន ើដោយត្របដេសកមពុា ដដើមបីដធវើការោក់បញ្ចូ លដៅ
កនុងបញ្ជ ប
ី ត្រមុង (Tentative List) ដៅឆ្នាំ ១៩៩២ ាមួយនឹងតាំបន់ និងសាំណ្ង់ត្របាសាេចាំនន
ួ ៨ ដនេដេៀត
ផ្ដលមានដូចា តាំបន់ត្របាសាេដកាេះដករ តិ៍ (Site de Koh Ker (01/09/1992)), តាំបន់គូដលន (Site des
Kulen (01/09/1992)), តាំបន់អងគរប៊ុ រី និងភនោ
ាំ (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), តាំបន់ត្របាសាេត្រព្េះខ័នកាំព្ង់សាវយ (Ensemble du Prah Khan de
Kompong Svay (01/09/1992)), តាំបន់ត្របាសាេបនទយឆ្ម (Ensemble de Banteay Chmar
(01/09/1992)) និងតាំបន់បនទយនត្រព្នគរ (Ensemble de Banteay Prei Nokor (01/09/1992))។
បនទប់ព្បា
ី នសដត្រមចោក់តប
ាំ ន់ត្របាសាេដនេះដៅកនុងបញ្ច ីបត្រមុងនឆ្នាំ ១៩៩២, ត្របដេសកមពុាត្រតូវការ
ដព្លដវលាមួយចាំនន
ួ កនុងការអន៊ុមត
័ ចាប់ាតិនផ្ទកង
នុ ាដត្រចើន ដដើមបីកាំណ្ត់ព្កា
ី រត្រគប់ត្រគងរមណ្ីោឋនដនេះ និង
ដដើមបីោក់តាំបន់ត្របាសាេដនេះ ាតាំបន់រមណ្ីយោឋនាតិ ផ្ដលេេួលបានការពារ និងអភិរកសព្ីសាំណាក់សាាប័ន
និងអងគភាព្ពាក់ព្័នធ។

10

សូមដមើល៖ ដគហេាំព្័រ, http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/kh ចូលេសសននងៃេី ១៤ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧។
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ដៅដដើមឆ្នាំ២០១២ ត្រកុមការង្វរផ្ដលពាក់ព្័នធ បានដរៀបចាំកសាងឯកសារននផ្ដលពាក់ព្័នធនឹងការ
ដសន ើោក់ “ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក” ដៅកនុងបញ្ជ ីដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក។ បនទប់មក នច៊ុងឆ្នាំ ២០១៣ ឯកសារ
ការង្វរដនេះ ត្រតូវបានសត្រមួច ត្របិតដត្របៀង និងសត្រមិតសត្រមា ាំងបផ្នាមដេៀត អន៊ុដលាមាមាមេិសដៅផ្ណ្នាំនន
ការអន៊ុវតតអន៊ុសញ្ញាសត ីព្កា
ី រការពារដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកវបបធម៌ និងធមមាតិ។ ដៅដដើមផ្ខមករ ឆ្នាំ ២០១៦
ត្របដេសកមពុា បានសដត្រមចដលើកសាំដណ្ើាផ្លូវការដៅមជឈមណ្ឌលដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាករបស់អងគការយូដណ្
សកូ ដដើមបីដធវកា
ើ រសិកាដលើឯកសារដសន ើស៊ុាំដនេះ។ ដៅផ្ខកញ្ា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយផ្ផ្អកដលើសាំដណ្ើដនេះ មជឈមណ្ឌល
ុ ត្របឹកាអនតរាតិសតីព្ីត្របាងគត្របាសាេ និងរមណ្ីយោឋន
ដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក បានបញ្ជូ នអនកជាំនញរបស់ត្រកម
(ICOMOS) មកវាយតនមល “តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក”។
ដហើយេីបាំផ្ត
៊ុ ដៅ ននងៃេី៨ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧ កនង
ុ កិចចត្របជ៊ុាំដលើកេី ៤១ ដៅត្របដេសប៉ាូឡូញ (េីត្រកុង
ត្រកាកូ វី) គណ្ៈកមមការដបតិកណ្ឌព្ិភព្ដលាក ាមរយៈដសចកដីសដត្រមច “DECISION 41 COM 8B.15”11
បានសដត្រមចោក់បញ្ចូ ល តាំបន់ត្របាសាេសាំបរូ នត្រព្គ៊ុកដនេះ ដៅកនុងបញ្ជ ដី បតិកភណ្ឌវបបធម៌ព្ភ
ិ ព្ដលាក ដោយ
ិ ច
អន៊ុដលាមាមមាត្រត ១ ននអន៊ុសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧២ និងដោយផ្ផ្អកដលើលកេណ្ៈវន
ិ យ
័ ឆ េី២, េី៣ និងេី៦។ ដពាល
គឺ

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក

ត្រតូវបានចាត់េ៊ុកថាាប៊ុរណ្សាានននសាាបតយកមមដលចដធាលមួយាសាកល

ដោយឈរដលើមល
ូ ដហត៊ុ ៣ ោ៉ាង (ត្រសបាមលកេណ្ៈវិនិច័យ
ឆ េី២, េី៣ និងេី៦) 12៖
ិ ដៅមក ននឥេធិព្លដ៏សដមបើម ដលើការអភិវឌឍខាងសាាបតយកមម
េី១៖ ាតឹងាងននការផ្លលស់បតូរដៅវញ

ឬ

បដចចក វិេា ត្រព្មទាំងឥេធិព្លដលើសល
ិ បៈននសាំណ្ង់ត្របាសាេ ក៏ដូចាសិលបៈននការដរៀបចាំេីត្រកុង និងការបដងកត
ើ
ដេសភាព្ ដៅកនុងរយៈដព្លកាំណ្ត់ណាមួយ ឬដៅកនង
ុ តាំបន់វបបធម៌ាក់លាក់ណាមួយ។ ាក់ផ្សដ ងដោងាម
ដលាកសាស្ត្សតចារយ ត្របាក់សណា
៊ុ ា រ៉ា ៖ “ការកាំណ្ត់េា
ី ាំងសត្រមាប់សង់ត្របាសាេដៅសមបូរនត្រព្គ៊ុក បង្វាញនូវលកេណ្ៈ

ុ និងសាាបតយកមមព្ត្រី សក
ុ ឥណា
អតិ វដិ សស ននការដរៀបចាំត្រកង
ឌ ។ លកេណ្ៈអតិ វដិ សសននសាាបតយ-កមមដៅសមបូរនត្រព្គ៊ុក
ុ ចមាលក់ត្របាសាេអផ្ណ្តត និងរូបដមោយ៊ុងដៅដលើជញ្ញជង
អាចដ ញ
ើ ាមរយៈតួត្របាងគផ្ដលមាន ៨ ត្រជង
ាំ ឥដឋ។

11

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

ឆ្នាំ២០១៧។
12

សូមដមើល៖ ដគហេាំព្័រ, http://whc.unesco.org/en/list/1532 ចូលេសសនដៅនងៃេី១៥ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧។ សូមដមើលផ្ងផ្ដរ៖ ចិនត

ច័នទរតន, េន់ ព្៊ុេព្
ធ ិសិដឋ និង Brice Vincent , “ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក” , េសសនវដតដី ករដាំផ្ណ្លផ្ខមរ, ដលខ០១ ឆ្នាំ២០០៩។
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

បផ្នាមដលើដនេះដៅដេៀតគឺ ផ្ផ្តរទវរ និងរូបចមាលក់ដធវើព្ីងមភក់ ផ្ដលមានរចនបេដៅថា សាំបូរនត្រព្គ៊ុក។ សិលបៈ
និងសាាបតយកមម វវិ តតន៍ដឡើងដៅរជធានីដនេះ បានកាលយាសាននដគាំរូមយ
ួ ផ្ដលបានសាយភាយដៅកាន់េីាាំងដផ្សងៗ
ដេៀតកនុងតាំបន់ និងេីបាំផ្ត
៊ុ បានជួយដធវើឲ្យកាន់ផ្តត្របដសើរដឡើង និងចាស់លាស់នវូ អវីផ្ដលាសិលបៈផ្ខមរ ផ្ដល
ដយើងដ ញ
ើ មានដៅសម័យអងគរ (...)” 13។
េី២៖ ាសកេីកមមោមនព្ីរ ឬោ៉ាងដហាចណាស់មានលកេណ្ៈព្ិដសសផ្បលកសដ ីព្ីត្របនព្ណ្ីននវបបធម៌មយ
ួ ឬ
ិ
ាសកេីកមមសតីព្ីអ រិយធម៌មយ
ួ ផ្ដលដៅរស់រនមានជី វត

ឬអរិយធម៌មួយផ្ដលបានបាត់បង់ដៅដហើយ។

ផ្សដ ងដោងាមដលាកសាស្ត្សតចារយ ត្របាក់ ស៊ុណាារ៉ា លកេណ្ វិនិចយ
័ ឆ ដនេះ ត្រតូវផ្សដ ងដឡើងដោយ

ាក់

“រជធានី

ឥឍសានប៊ុរៈ បានេេួលឥេធព្
ិ លឥណា
ឌ ខាលាំង ាមរយៈសាាប័នសងគម សាសន និងសិលបៈ។ ជាំដនឿសាសនដៅ
តាំបន់សនូលននរជធានីដនេះ អាចចាត់េក
៊ុ បានថាវាាមជឈមណ្ឌលធមមោត្រាសាសន ដ៏ធាំាងដគដៅតាំបន់អាស៊ុី
អាដគនយ៍។” ។
េី៣៖ ត្រតូវបានផ្ារភាជប់ដោយផ្លទល់ ឬដោយធាត៊ុសមាភរៈ ាមួយនឹងត្រព្ឹតតិការណ្៍ាដត្រចើន ឬាមួយនឹង
េាំដនៀមេមាលប់ផ្ដលដៅរស់រនមានជី វិត, ផ្ារភាជប់ដោយផ្លទល់ ឬដោយធាត៊ុសមាភរៈាមួយនឹងគាំនត
ិ ដោបល់ ឬ
ាមួយនឹងជាំដនឿ ឬាមួយសាននដសិលបៈ និងអកសរសាស្ត្សត ផ្ដលមានភាព្ដលចដធាលាសាកល។ ដោងាម
ដលាកសាស្ត្សតចារយ ត្របាក់ ស៊ុណាារ៉ា លកេណ្ វិនិចយ
័ ឆ ដនេះ ត្រតូវផ្សដ ងដឡើងដោយ “រជធានីឦសានប៊ុរៈមានេាំនក់

ិ សន ត
ិ ី ដពាលាការ
ុ ោន ការឯកភាព្ និងដោយសនតិ វធ
េាំនងោ៉ាងជត
ិ ាមួយតនមលាសកលននភាព្ច៊ុេះសត្រមង
សាំដោគសាសន (សីវៈ េ៊ុោ៌ ហរិហរៈ ត្រព្េះហម ត្រព្េះព្៊ុេ)ធ ។ ដលើសព្ីដនេះ េីាាំងដនេះាកផ្នលងផ្ដលមានសិលា
ចារឹកដាំបូងដគបងអស់កនុងតាំបន់អាស៊ុអា
ី ដគនយ៍ និោយព្ីការបដត្រងៀននូវលេធិត្រព្េះព្៊ុេសា
ធ សន។ បផ្នាមដេៀត មាន
សិលាចារឹកផ្ខមរ និងសិលាចារឹកសាំស្ត្សកត
ឹ និោយព្ី ដេវរជ ផ្ដលាេសសនៈនដោបាយមួយ អាចផ្ារភាជប់
ាមួយនឹងេសសនៈនដោបាយ (ដេវរជ) ផ្ដលាមរយៈដរឿងដត្រព្ង បានវវិ តតនម
៍ កព្ីត្របាសាេវតតភូ និងបានបនត
ដត្របើត្របាស់កនុងរជជកាលដផ្សងៗកនុងសម័យអងគរ។ ត្របព្័នធរដឋបាលបង្វាញកនុងសិលាចារឹកដៅរជធានីដនេះ ក៏មាន

13

សូមដមើល៖ ត្របាក់ ស៊ុណាារ៉ា , ខលឹមសារអបអរសាេរសដ ីព្ីតាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកាដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក, ទញយកាPDF៖

https://drive.google.com/file/d/0B9vQkA9699AtWnRGejFyY0pOOFU/view
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ុ អយ៊ុធា។
ឥេធិព្លដៅដលើត្របព្័នធរដឋបាលបដង្វគលបួនរបស់ត្រកង

ឹ ថាេសសនៈដេវរជដនេះដៅផ្តបនត
ដយើងត្រតូវដង

រស់រននដព្លសព្វនងៃដនេះ កនុងត្របព្័នធនដោបាយននត្របដេសកមពុា និងនង”14។
ដគគួរបញ្ជ កផ្
់ ងផ្ដរថា ដនេះ ព្៊ុាំផ្មនាដលើកេីមយ
ួ ដនេះដេ ដត្រពាេះដគដ ញ
ើ មានសមបតតិវបបធម៌ាតិ ២
ដផ្សងដេៀត ផ្ដលត្រតូវបានេេួលសាគល់ាសមបតតិដបតិកភណ្ឌវបបធម៌ព្ិភព្ដលាក គឺ “ត្របាសាេអងគរវតត” ដៅឆ្នាំ
១៩៩២

ិ រ” ដៅឆ្នាំ
ាមរយៈដសចកដស
ី ដត្រមច (DECISION : CONF 002 X.E)15 និង “ត្របាសាេត្រព្េះវហា

២០០៨ ាមរយៈដសចកដីសដត្រមច (DECISION : 32 COM 8B.102)16 ។
ខ. សមទធិផលដ លសបត្រមច្បានកនងកិ
ច្បចការពារ និងអភិរកសត្រាសាទ
ុ
ខ.១. តំបន់ត្រាសាទសំបូរនត្រពគុក៖ ឋានៈជាតំបន់រមណីយដ្ឋានការពារ
ាមរយៈត្រព្េះរជត្រកឹតយ នស/រកត/១២១៤/១៤៨៨ ច៊ុេះនងៃេី២៤ ផ្ខធនូ ឆ្នាំ២០១៤ សត ីព្ីការផ្កសត្រមួល
មាត្រា៤ មាត្រា៥ និងមាត្រា៧ ននត្រព្េះរជត្រកឹតយ នស/រកត/០៣០៣/១១៦ ច៊ុេះនងៃេី១១ ផ្ខមីន ឆ្នាំ២០០៣,
រមណ្ីយោឋនវបបធម៌ននត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ត្រតូវបានេេួលសាគល់ និងត្រតូវបានោក់បញ្ចូ លា “រមណ្ីយោឋន
ការពារ” (មាត្រា ១)។ ាអតីតរជធានីផ្ខមរ “ឦសានប៊ុរៈ” កនុងអាំឡុងសតវតសេី ៦-៧ សា ិតកនុងត្រសុកត្របាសាេ
សាំបូរ ដខតតកាំព្ង់ធាំ, “រមណ្ីយោឋនការពារននតាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកដនេះ” ត្រតូវបានបដងកត
ើ ដឡើងកនុងដោល
បាំណ្ងសាំខាន់ៗដូចា

េី១៖ អភិរកសដកដាំផ្ណ្លវបបធម៌ាតិ ដលើ វិសយ
័ ផ្ដលពាក់ព្័នធខាងផ្ផ្នកប៊ុរណ្វិេា

ាតិព្នធុ វិេា ត្របវតតិ វិេា និងដលើកកាំ រត
ិ តនមលរមណ្ីយោឋនការពារឱ្យកាន់ផ្តត្របដសើរផ្ងមដេៀត េី២៖ អភិរកស
ដេសភាព្វបបធម៌

និងអភិវឌឍន៍តាំបន់ដេសចរណ្៍

និងេី៣

ការពារបរិសាាន

ធមមាតិកនុងតាំបន់ាមភូមិ

សាស្ត្សតាក់ផ្សត ង (មាត្រា ២)។
ាក់់ផ្សដ ង មាត្រា ៤ងមី ត្រព្េះរជត្រកឹតយឆ្នាំ ២០១៤ បានដធវកា
ើ រផ្ត្របសត្រមួលត្រព្េះរជត្រកឹតយឆ្នាំ ២០០៣
ដោយបានកាំណ្ត់ោ៉ាងចាស់ព្ីតត្រមុយភូមិសាស្ត្សត និងដោយបានភាជប់ាមួយនូវផ្ផ្នេីននរមណ្ីយោឋនការពារ

14

សូមដមើល៖ ត្របាក់ ស៊ុណាារ៉ា , ខលឹមសារអបអរសាេរសដ ីព្ីតាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកាដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក, ទញយកាPDF៖

https://drive.google.com/file/d/0B9vQkA9699AtWnRGejFyY0pOOFU/view
15

សូមដមើល៖ ដគហេាំព្័រ, http://whc.unesco.org/en/decisions/?id_decision=3473&, ចូលេសសននងៃេី ១៤ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧។

16

សូមដមើល៖ ដគហេាំព្័រ, http://whc.unesco.org/en/decisions/?id_decision=1548&, ចូលេសសននងៃេី ១៤ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧។
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តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ដនេះមកាមួយ។ រមណ្ីយោឋនការពារត្របាសាេសាំបរូ នត្រព្គ៊ុក ត្រតូវបានផ្បងផ្ចកា ៣ តាំបន់សាំខាន់ៗ ដៅាម
កត្រមិតការពារខ៊ុសៗោន ផ្តកនង
ុ ដោលដៅរួមោន គឺជាំរ៊ុញការអភិវឌឍត្របកបដោយចីរភាព្។
តាំបន់ទង
ាំ ៣ ដនេះ មានដូចា៖
េី១-តាំបន់សនូល ៖ តាំបន់មានត្របាសាេសាំខាន់ាងដគ និងាតាំបន់ឧេានត្របាសាេតូចធាំ រួមទាំងសមបតតិ
វបបធម៌ ប៊ុរណ្វិេា ត្រព្មទាំងវតាុាងាដត្រចើនដេៀត ផ្ដលមានរូបរងដៅដលើដី ឬកប់កនុងដី កាំព្៊ុងត្រសាវត្រាវ ឬព្៊ុាំ
ទន់ត្រសាវត្រាវរកដ ញ
ើ ដោយអនកប៊ុរណ្វិេា ដហើយត្រតូវេេួលកិចចការពារកត្រមិតខពស់បាំផ្ត
៊ុ ។ តាំបន់ដនេះ មាននផ្ទ
ត្រកឡាសរ៊ុប ១ ៣៥៤,២៦ ហិកា។
េី២-តាំបន់ត្រេនប់ ៖ តាំបន់សមបូរដោយសាំណ្ល់បរ
៊ុ ណ្វតាុ និងាឧេានប៊ុរណ្វតាុ ផ្ដលមានបនសល់
េ៊ុកនូវោនសាលកសានម ឬកប់កនុងដីរក់ ឬដត្រៅ ដហើយព្៊ុាំទន់រ៊ុករកដ ញ
ើ ដោយអនកប៊ុរណ្វិេា ដៅាមេីវាល
នផ្ទដី ឬកនុងភូមិ

៊ុាំ ដត្រកាមផ្ទេះត្របាជនាដដើម ផ្ដលត្រតូវការពារ េប់សាកត់ នឹងការដត្របើត្របាស់ដីធលី និងការអភិវឌឍ

មិនសមត្រសប។ តាំបន់ដនេះ មាននផ្ទត្រកឡា ២ ០០៩,៣០ ហិកា។
េី៣-តាំបន់រណ្ប ៖ តាំបន់អភិវឌឍន៍ដសដឋកិចច និងសងគមកិចច ដោយរកាជីវភាព្ម៊ុខរបរ អាជីវកមម ាម
េាំដនៀមេមាលប់ត្របនព្ណ្ី ត្រព្មទាំងការរស់ដៅរបស់ត្របាជនកនុងតាំបន់។ តាំបន់ដនេះសា ត
ិ ដៅដត្រៅព្ីប រិដវណ្ននតាំបន់
ត្រេនប់។
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បលង់កាំណ្ត់តាំបន់រមណ្ីយោឋនត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកននឧបសមព័នធននត្រព្េះរជត្រកឹតយ ២០១៤
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
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ខ.២. សាាប័នមានសមតាកិច្បចកងកិ
នុ
ច្បចអភិរកសត្រាសាទ
ដៅកនុងដបសកកមមការពារ

និងអភិរដកសរមណ្ីយោឋនដនេះ

ដគសដងកតដ ញ
ើ ថា

មានការបដងកត
ើ ា

សាាប័នាតិ និងអងគភាព្ពាក់ព្័នធ ផ្ដលមានតួនេីទង
ាំ កនុងថានក់ាតិ និងឆ្កអនតរាតិ។
េីមយ
ួ អាាាធរសាំបរូ នត្រព្គ៊ុក៖
កនុងចកេុ វិស័យដនេះ មាត្រា ៦ ននត្រព្េះរជត្រកឹតយ ២០១៤ បានផ្តល់ភារកិចចដៅឲ្យត្រកុមត្របឹកាាតិខពសផ្់ ផ្នក
វបបធម៌ាតិ ដដើមបីធានការត្រគប់ត្រគង ផ្ងទាំ និងការពារ ដោយកាំណ្ត់ភា ព្មាចស់ការ េេួលខ៊ុសត្រតូវរបស់បណា
ត
សាាប័នមានសមតាកិចច ផ្ដលមានត្រកសួង វបបធម៌ និង វិចត្រិ តសិលបៈ ាដសនធិការេេួលបនទុកអន៊ុវតតផ្លទល់ ផ្ផ្អក
ដលើមាត្រា៥ ននចាប់សតីព្ីកច
ិ ចការពារដបតិកភ័ណ្ឌវបបធម៌ ផ្ដលត្របកាសឱ្យដត្របើដោយ ត្រព្េះរជត្រកមដលខ នស/
រកម/០១៩៦/២៦ ច៊ុេះនងៃេី២៥ ផ្ខមករ ឆ្នាំ១៩៩៦។
ដៅកនុងន័យដនេះដហើយ

អាាាធរាតិដដើមបីការពារនិងអភិវឌឍន៍រមណ្ីយោឋនវបបធម៌ននត្របាសាេសាំបូរ

នត្រព្គ៊ុក (ដៅកាត់ថា អាាាធរសាំបូរនត្រព្គ៊ុក) ត្រតូវបានបដងកត
ើ ដឡើង ាមរយៈត្រព្េះរជត្រកឹតយ ច៊ុេះនងៃេី ៣១ ផ្ខ
សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ផ្ដលសា ិតដៅដត្រកាមការត្រគប់ត្រគងដោយផ្លទល់ព្ីត្រកសួងវបបធម៌ និង វិចិត្រតសិលបៈ។ អាាាធរ
ាតិសាំបូរនត្រព្គ៊ុក (អ.ជ.ស.ព្) មានតួនេី និងភារកិចចដូចតដៅ ៖ េី១ ការពារ ផ្ងរកា អភិរកស និងដលើតនមល
ឧេានប៊ុរណ្វិេា វបបធម៌ បរិសាាន និងត្របវតតិសាស្ត្សតននរមណ្ីោឋនត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក េី២ គិតគូរ និង
អន៊ុវតតឱ្យបានសដត្រមចនូវផ្ផ្នការសកមមភាព្

និងកមម វិធីដរៀបចាំអភិវឌឍន៍ដេសចរណ្៍កនុងតាំបន់រមណ្ីយោឋន

ត្របាសាេត្របកបដោយចីរភាព្ េី៣ ត្រគប់ត្រគង និងចាត់ផ្ចងការដត្របើត្របាស់ដីធលីដៅកនុងតាំបន់រមណ្ីោឋនត្របាសាេ
េី៤ េប់សាកត់បេដលមើសនត្រព្ដឈើ និងអាំដព្ើអនធិបដតយយដៅកនុងតាំបន់រមណ្ីោឋនត្របាសាេ េី៥ ផ្សវ ងរកត្របភព្
ិ ិដោគ និងវាយតនមលដលើការអន៊ុវតតាមដាំណាក់កាលនីមយ
ហិរញ្ាបបទន េ៊ុន វន
ួ ៗ ដដើមបីដធវើឱ្យបានសដត្រមចនូវ
ការង្វរផ្ដលបានកាំណ្ត់កនុងផ្ផ្នការសកមមភាព្ និងកមម វិធីដរៀបចាំអភិវឌឍន៍ដេសចរណ្៍ េី៦ រួមចាំផ្ណ្កកនុងការ
អន៊ុវតតដោលនដោបាយកាត់បនាយភាព្ត្រកីត្រករបស់រជរោឋភិបាល ដៅកនុងរមណ្ីយោឋនត្របាសាេ។
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

េីព្រី អគគនយកោឋនននអាាាធរសាំបរូ នត្រព្គ៊ុក
អគគនយកោឋនននអាាាធរសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ត្រតូវបានបដងកត
ើ ឲ្យមានដឡើង ាមរយៈអន៊ុត្រកឹតយដលខ ១១៧
អនត្រក. ត្របក ច៊ុេះនងៃេី១០ ផ្ខកញ្ា ឆ្នាំ២០១៥ កនុងដោលដៅសត្រមបសត្រមួលការអន៊ុវតតសកមមភាព្របស់អាាាធរ
ាតិសាំបូរនត្រព្គ៊ុកខលួនឯងផ្លទល់ (អ.ជ.ស.ព្)។ ាក់ផ្សដ ង អន៊ុត្រកឹតយផ្ដលមានសរ៊ុប ៦ ជាំព្ក
ូ ១៣ មាត្រាដនេះ
បានផ្ចងោ៉ាងដកាេះកាយ អាំព្ីការដរៀបចាំ និងត្របត្រព្ឹតតដៅរបស់អគគនយកោឋនននអាាាធរាតិសាំបូរនត្រព្គ៊ុក កនុង
ដោលបាំណ្ងផ្បងផ្ចកឲ្យចាស់អាំព្ីតន
ួ េី និងភារកិចចរបស់នយកោឋននីមួយៗ។
ដោងាមមាត្រា ២ អគគនយកោឋន អ.ជ.ស.ព្ មានតួនេីាដសនធិការជូន អ.ជ.ស.ព្ ផ្ដលអងគភាព្ដនេះ មានម៊ុខង្វរ និងភារកិចចដូចា៖ េី១ ដរៀបចាំផ្ផ្នការសត ីព្កា
ី រអភិរកស និងការអភិវឌឍកនង
ុ តាំបន់
រមណ្ីយោឋនត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក និងអន៊ុវតតផ្ផ្នការដលើកតនមល ផ្សព្វផ្ាយ និងត្រគប់ត្រគងការដធវអា
ើ ជីវកមម និង
ដសវាកមមដេសចរណ្៍ េី២ បង្វករ ការពារ ផ្ងររកា ត្របាសាេ ត្រព្មទាំង ដធើកាំណាយប៊ុរណ្វិេា សិកាចងត្រកង
ិ ាសាស្ត្សត និងបដចចកដេស
ាឯកសារត្រសាវត្រាវដផ្សងៗ េី៣ ព្ត្រងីក និងព្ត្រងឹងកិចចសហត្របតិបតតការផ្ផ្នក វេ
ដហើយសហការាមួយត្រកសួង និងសាាប័នផ្ដលពាក់ព្័នធ ត្រព្មទាំងផ្តល់ព្ត៌មានដល់ភានក់ង្វរ និងអនកផ្តល់ដសវាកមម
ដេសចរណ្៍ េី៤ ដរៀបចាំត្រគប់ត្រគងដហោឋរចនសមពន
័ ធ ដចញលិខត
ិ អន៊ុញ្ញាតសង់សាំណ្ង់ កិចចសនាាមួយវិនិដោគិន
ឬសមបទនិក ចាំណ្ូលចាំណាយងវិកា និងត្រេព្យសមបតតរិ បស់ អ.ជ.ស.ព្ ត្រព្មទាំងរបាយការណ្៍ព្ីសកមមភាព្
របស់ អ.ជ.ស.ព្ ដហើយេេួលអន៊ុវតតកច
ិ ចការដផ្សងៗផ្ដល អ.ជ.ស.ព្ ត្របគល់ជូន។
ដោងាមមាត្រា ៣ និងមាត្រា ៤ អគគនយកោឋន អ.ជ.ស.ព្ ដឹកនាំ ដោយ អគគនយកមួយរូប និង
មានអគគនយករងដត្រចើនបាំផ្ត
៊ុ ៥រូប រីឯ រចនសមពន
័ ធននអគគនយកោឋន អ.ជ.ស.ព្ មានដូចតដៅ៖ េី១ នយក
ោឋនរដឋបាល និងហិរញ្ាវតាុ េី២ នយកោឋនសណា
ត ប់ធានប់ េី៣ នយកោឋនរមណ្ីោឋន ប៊ុរណ្វិេា និងអភិរកស
េី៤ នយកោឋនដរៀបចាំផ្ដនដី លាំដៅោឋន និងត្របាសាស្ត្សត េី៥ នយកោឋនអភិវឌឍន៍ដេសចរណ្៍ េី៦ នយក
ោឋនដេសភាព្វបបធម៌ និង បរិសាាន។ ដោយផ្ឡក ចាំដពាេះតួនេី និងភារកិចចរបស់នយកោឋននីមយ
ួ ៗ ក៏ត្រតូវ
បានផ្ចងផ្ងផ្ដរ កនុងមាត្រា៥ មាត្រា៦ មាត្រា៧ មាត្រា៨ មាត្រា៩ និងមាត្រា១០ ននអន៊ុត្រកឹតយដនេះ។
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ខ.៣. បទដ្ឋានគតិតយុតតពាក់ព័នធ
អន៊ុដលាមាមមាត្រា ៤ ននអន៊ុសញ្ញា ១៩៧២ ផ្ដលាមរយៈដនេះ ការពារ និងការត្រគប់ត្រគង់ត្រតួវផ្តា
េេួលភារកិចចមន
៊ុ ដាំបូងដគននរដឋផ្ដលាសមបតតិដបតិកភណ្ឌាាំងដៅ, ត្របដេសកមពុា បានអន៊ុមត
័ បេោឋនគតិយត
៊ុ ត
ពាក់ព្័នធាដត្រចើន ដដើមបីចល
ូ រួមផ្ងរកា ការពារ ត្រគប់ត្រគង និងអភិរកសតាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក។ បេោឋនគតិ
យ៊ុតតទង
ាំ ដនេះ17 មានដូចា៖

1-

អន៊ុត្រកឹតយដលខ ០៣ អនត្រក.បក ច៊ុេះនងៃេី០៤ ផ្ខមករ ឆ្នាំ២០១៧ សត ីព្កា
ី រដរៀបចាំ និង
ការត្រគប់ត្រគងតាំបន់រមណ្ីយោឋនសាំបូរនត្រព្គ៊ុក។ (ទញយកា PDF)

2-

អន៊ុត្រកឹតយដលខ ១១៧ អនត្រក.បក ច៊ុេះនងៃេី១០ ផ្ខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ សត ីព្ីការដរៀបចាំ និង
ការត្របត្រព្ឹតតដៅរបស់អគគនយកោឋនននអាាាធរាតិដដើមបីការពារ

និងអភិវឌឍន៍រមណ្ីយោឋន

វបបធម៌ននត្របាសាេសាំបរូ នត្រព្គ៊ុក ។ (ទញយកា PDF)

3-

ត្រព្េះរជត្រកឹតយ នស/រកត/០៧១៥/៨១០ ច៊ុេះនងៃេី៣១ ផ្ខកកតោ ឆ្នាំ២០១៥ សត ីព្ីការដរៀបចាំ
និងការត្របត្រព្ឹតតដៅរបស់អាាាធរាតិដដើមបីការពារ និងអភិវឌឍន៍រមណ្ីយោឋនវបបធម៌ននត្របាសាេ
សាំបូរនត្រព្គ៊ុក។ (ទញយកា PDF)

4-

ត្រព្េះរជត្រកឹតយ នស/រកត/១២១៤/១៤៨៨ ច៊ុេះនងៃេី២៤ ផ្ខធនូ ឆ្នាំ២០១៤ សត ីព្កា
ី រផ្កសត្រមួល
មាត្រា៤ មាត្រា៥ និងមាត្រា៧ ននត្រព្េះរជត្រកឹតយ នស/រកត/០៣០៣/១១៦ ច៊ុេះនងៃេី១១ ផ្ខមីន
ឆ្នាំ២០០៣ ។ (ទញយកា PDF)

5-

ត្រព្េះរជត្រកម នស/រកម/០៧០៧/០១៩ ច៊ុេះនងៃេី២០ ផ្ខកកដោ ឆ្នាំ២០០៧ ត្របកាសឱ្យដត្របើចាប់
សត ីព្ី

ការអន៊ុមត
័ យល់ត្រព្មឱ្យ

ត្រព្េះរជណាចត្រកកមពុា

ចូលាភាគី

ននអន៊ុសញ្ញាអងគការ

សហត្របាាតិ សត ីព្កា
ី រការពារ និងការដលើកសទួ យភាព្ដផ្សងៗោនននវិញ្ត
ា តិវបបធម៌ ។ (ទញយក

ា PDF)

6-

ត្រព្េះរជត្រកឹតយ នស/រកត/០៣០៣/១១៦ ច៊ុេះនងៃេី១១ ផ្ខមីន ឆ្នាំ២០០៣ សត ីព្ីការកាំណ្ត់
រមណ្ីោឋន “សមបូរនត្រព្គ៊ុក ” ។ (ទញយកា PDF)

7-

អន៊ុត្រកឹតយ ដលខ ៩៨ អនត្រក. បក ច៊ុេះនងៃេី១៧ ផ្ខកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ សត ីព្ីការអន៊ុវតតកច
ិ ចការពារ
ដបតិកភ័ណ្ឌវបបធម៌ ។ (ទញយកា PDF)

17

កាំណ្ត់ចាំណាាំ៖ បញ្ជ ីបេោឋនគតិយត
៊ុ តដនេះ អាចនឹងព្៊ុាំទន់ត្រគប់ត្រគងដត្រាយ។
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8-

សារចរផ្ណ្នាំ ដលខ ០៥ សរណ្ន. ច៊ុេះនងៃេី២៧ ផ្ខមីន ឆ្នាំ២០០២ សត ីព្ីបរ
ាំ មដធវើអាជីវកមមជីក
រ៊ុករក និងបាំផ្លលញវតាុបរ
៊ុ ណ្ ។ (ទញយកា PDF)
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ត្រព្េះរជត្រកម នស/រកម/០២០២/០០៩ ច៊ុេះនងៃេី២១ ផ្ខក៊ុមភៈ ឆ្នាំ២០០២ ត្របកាសឱ្យដត្របើចាប់សតី
ព្ី ការអន៊ុមត
័ យល់ត្រព្មដលើអន៊ុសញ្ញា អយ
៊ុ នីត្រឌ័រ សត ីព្ី សមបតតិធមមាតិ ផ្ដលត្រតូវដគលួច ឬត្រតូវ
ដធវើនីហរណ្កមម ខ៊ុសចាប់ ។ (ទញយកា PDF)

10-

ត្រព្េះរជត្រកម នស/រកម/០១៩៦/២៦ ច៊ុេះនងៃេី២៥ ផ្ខមករ ឆ្នាំ១៩៩៦ ត្របកាសឱ្យដត្របើចាប់សតព្
ី ី
កិចចការពារដបតិកភ័ណ្ឌវបបធម៌ ។ (ទញយកា PDF)

11-

Arrêté du Gouverneur Général de l'Indochine sur la conservation des
monuments et objets ayant un intérêt historique ou artistique ឆ្នាំ១៩០០ (ទញយក

ា PDF)

121314-

Arrêté sur les monuments historiques du Cambodge, 1926 (ទញយកា PDF)
Accord culturel entre le Cambodge et la France, 1950

(ទញយកា PDF)

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)

1920-

Délibération sur la protection du patrimoine culturel 1992 (ទញយកា PDF)
Resolution on the protection of cultural heritage (ទញយកា PDF)
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2122-

Décision sur la protection du patrimoine culturel 1993 (ទញយកា PDF)
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,

28-

2000 (ទញយកា PDF)

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

យកា PDF)

2930-

Law on Customs (article 8), 2007 (ទញយកា PDF)
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)
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បសច្បកដីសននិដ្ឋាន
ការច៊ុេះបញ្ជ ស
ី មបតតិវបបធម៌ ឬធមមាតិ ផ្ដលាសាំណ្ង់ត្រកុមត្របាសាេ ឬរមណ្ីយោឋនធមមាតិនន
ដដើមបីោក់បញ្ចូ លដៅកនុងបញ្ជ ីសមបតតិដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក ព្៊ុាំផ្មនាដរឿងផ្ដលង្វយត្រសួលដនេះដេ។ រដឋភាគី
ត្រតូវការបាំដព្ញផ្បបបេឯកសារដសន ើស៊ុាំ ាមួយនឹងនីតិ វិធដ
ី ៏សមុត្រគសាមញាដត្រចើន ត្រព្មទាំងត្រតូវចាំណាយដព្លដវលា
យូរ ក៏ដូចាធនធានងវិកាដត្រចើន កនុងការបដងកត
ើ ត្រកុមអនកបដចចកដេសសិកាត្រសាវត្រាវ ដដើមបីោាំពារ និងអភិរកស
តាំបន់រមណ្ីយោឋនដនេះ កនុងអាំឡុងដព្លននការដសន ើស៊ុាំ។
កិចចខត
ិ ខាំត្របឹងផ្ត្របងរបស់រដឋភាគី ដដើមបីជាំនេះត្រគប់ឧបសគគ កនុងការោក់បញ្ជូ លដៅកនង
ុ សមបតតិដបតិកភណ្ឌ
ិ ោ៉ាងោប់ចត
ព្ិភព្ដលាកដនេះ នឹងត្រតូវេេួលផ្លតបសន ងមកវញ
ិ ត។ ាក់ផ្សដ ង រដឋភាគី ផ្ដលមានសមបតតិវបបធម៌ាតិ
ច៊ុេះបញ្ជ ីេេួលសាគល់ាសមបតតិដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក នឹងេេួលបានអតាត្របដោជន៍ដច
ូ ា៖
េី១

ជាំរ៊ុញកាំដណ្ើនដសដឋកច
ិ ចាតិ

ាមរយៈការដធវើឲ្យត្របដសើរដឡើងននកត្រមិតជីវភាព្របស់ត្របាព្លរដឋ

ផ្ដលសា ត
ិ ដៅកនង
ុ តាំបន់ដនេះ។ ាព្ិដសស រមណ្ីយោឋនផ្ដលត្រតូវបានច៊ុេះបញ្ជ ីដនេះ នឹងេេួលបានដភាៀវដេសចរ
ដត្រចើនាងម៊ុន ាមរយៈការផ្សព្វផ្ាយ និងការដលើកកមពស់នូវការយល់ដឹងរបស់ត្របាព្លរដឋ ដោយរដឋភាគី
ហតាដលខីដនេដេៀតអាំព្ីដបតិកភណ្ឌផ្ដលបានច៊ុេះបញ្ជ ។
ី ាឧទហរណ្៍ត្រសាប់ ត្របាសាេអងគរវតតកមពុាផ្ដលត្រតូវ
បានច៊ុេះបញ្ជ ីាដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកដៅឆ្នាំ

១៩៩២

បានទក់ទញចាំនន
ួ ដភាៀវដេសចរោ៉ាងដត្រចើនសនធក
ឹ

សនធប់កនុងមួយឆ្នាំៗ (២ ១៩២ ២៥៤ នក់ កនុងឆ្នាំ ២០១៦) ត្រព្មទាំងរកត្របាក់ចាំណ្ូលផ្ដលាត្របភព្ងវិកា
ាតិដ៏មានសកាតន៊ុព្ល (កនង
ុ ឆ្នាំ២០១៦ អាាាធរាតិអបសរ េេួលបានងវិកាព្ីការលក់សាំបត្រ៊ុ តបានចាំនួន ៦២
៥៨២ ២០០ ដ៊ុលាលរអាដមរិក)18។
េី២ ផ្លត្របដោជន៍សដីព្ីកច
ិ ចការអភិរកសននសមបតតិដបតិកភណ្ឌដនេះ៖ រដឋភាគីដនេះក៏នឹងអាចេេួលបាន
ជាំនួយហិរញ្ាវតាុព្ីមល
ូ និធិដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក ក៏ដូចាការត្របឹកាដោបល់ព្ីអនកមានជាំនញបដចចកដេស កនង
ុ
គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក ដដើមបីជួយោាំត្រេដល់ការអភិរកសសមបតតដិ បតិកភណ្ឌដនេះ។

18

សូមដមើល៖ របាយការណ្៍ត្របចាាំឆ្នាំ ច៊ុេះផ្ាយដោយ អាាាធរាតិអបសរ,

http://apsaraauthority.gov.kh/?page=detail&menu1=649&ctype=document&id=649&ref_id=13&lg=kh , ចូលេសសន នងៃេី
១៨ ផ្ខកកកោ ឆ្នាំ២០១៧។
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េនទឹមនឹងការច៊ុេះបញ្ជ ីចល
ូ ាដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកននតាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកដនេះ, កដីសងឃឹម និង
ការរំព្ឹងេ៊ុកោ៉ាងម៊ុតមា ាំដូចោនដនេះ ត្រតូវបានដគត្របដមើលដមើលផ្ងផ្ដរ៖ ការេេួលបានដភាៀវដេសចរាតិ និង
អនតរាតិដត្រចើនាងម៊ុន, ការអភិវឌឍដោយចីរភាព្ដៅនឹងកផ្នលងននតាំបន់រមណ្ីយោឋនដនេះ, ការដលើកកមពស់
កត្រមិតជីវភាព្របស់ត្របាព្លរដឋមល
ូ ោឋនផ្ដលសា ត
ិ ដៅផ្កបរតាំបន់ត្របាសាេ, ការេេួលបានមូលនិធិដផ្សងៗកនុង
ការោាំពារ

និងការអភិរកសតាំបន់ត្របាសាេផ្ដលាកិចចការអាេិភាព្បាំផ្ត
៊ុ ,

ត្រព្មទាំងការេេួលបានជាំនយ
ួ បចចក

ដេសចាាំបាច់នន កនុងការជួសជ៊ុលសមបតតដិ បតិកភណ្ឌផ្ដលរងការខូចខាត ក៏ដច
ូ ាេេួលវគគបណ្តុេះបណា
ត ល
និងការផ្លលស់បតូរបេព្ិដសាធន៍នន។
ាមួយនឹងអតាត្របដោជន៏ផ្ដលាសិេិេ
ធ េួលបានដនេះ រដឋភាគី ក៏មានកាតព្វកច
ិ ចមយ
ួ ចាំនន
ួ ធាំ ដូចផ្ដល
បានផ្ចងដោយអន៊ុសញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧២។ កាតព្វកិចចទង
ាំ ដនេះ មានដូចា ការបដងកើតឲ្យមានដោលនដោបាយ
ថានក់ាតិ ក៏ដច
ូ ាយនតការចាប់ត្រគប់ត្រគង និងអភិរកសតាំបន់ត្របាសាេ, ការបដងកត
ើ ឲ្យមានយនតការាមោនននការ
អន៊ុវតតដោលនដោបាយដនេះ ឲ្យេេួលបានត្របសិេភា
ធ ព្ និងត្របសិេផ្
ធ លខពស់, កាតព្វកិចចកនុងផ្តល់របាយការណ្៍
សដ ីព្ីការអន៊ុវតត និងការាមោនកិចចការពារ និងកិចចអភិរកសតាំបន់ត្របាសាេដនេះ ជូនដល់គណ្ៈកមមការដបតិភណ្ឌ
ក៏ដូចាគណ្ៈកមមការជាំនញពាក់ព្័នធដផ្សងៗ និងាព្ិដសស រដឋភាគី ត្រតូវដធវើោ៉ាងណារកាឲ្យបាននូវតនមលដលច
ដធាលាសាកល

ននសមបតតដិ បតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាកដនេះ

អន៊ុដលាមាមលកេណ្ៈវិនិចយ
័ ឆ ផ្ដលសដត្រមចដោយ

គណ្ៈកមមការដបតិកភណ្ឌ, ត្រព្មទាំងដោរព្ឲ្យបានបេោឋនអនតរាតិ ក៏ដូចាដសចកដីសដត្រមចននរបស់គណ្ៈ
កមមការជាំនញននអន៊ុសញ្ញា។ ាក់ផ្សដ ង ត្របដេសកមពុា សដត្រមចបានសមេធិផ្លមួយដហើយ កនុងកិចចការោាំពារ
និងអភិរកសដនេះ (សូមដមើល ចាំណ្ច
៊ុ (៣) ខ. សមេធផ្
ិ លផ្ដលសដត្រមចបានកនង
ុ កិចកា
ច រពារ និងអភិរកសត្របាសាេ)។
ាមួយនឹងដមាេនភាព្ដ៏អសាចរយននការច៊ុេះបញ្ជ ត
ី ាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុកដនេះផ្ដរ ត្របដេសកមពុាដៅមាន
ដបសកកមម និងកិចចការាដត្រចើនដេៀត កនុងចកេុ វិស័យដូចោនដនេះ។ ដពាល គឺ ការបនតកិចចសហការ និងការដត្រតៀមដរៀបចាំ
ុ ត្របាសាេ ចាំនន
ឯកសារដសន ស
ើ ៊ុាំការច៊ុេះបញ្ជ ីននតាំបន់ និងត្រកម
ួ ៨ ដផ្សងដេៀត ផ្ដលដៅកនង
ុ បញ្ជ ីបត្រមុង (តាំបន់ត្របាសាេ
ដកាេះដករ,តិ៍ តាំបន់រមណ្ីោឋនភនាំគូដលន, តាំបន់អងគរប៊ុ រី និងភនាំោ, តាំបន់ត្របវតតិសាស្ត្សតឧតតុង,គ តាំបន់ត្របាសាេដបងមាលា
ឬបឹងមាលា, តាំបន់ត្របាសាេត្រព្េះខ័នកាំព្ង់សាវយ, តាំបន់ត្របាសាេបនទយឆ្ម និងតាំបន់បនទយនត្រព្នគរ)។
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ផ្ល ព្ិសាល (អនកដឹកនាំ ), ប៊ុន ត្រសីត្រសស់, នូ គឹមឈីវ, វ៊ុធ ដព្ជជា

តាំបន់ត្របាសាេសាំបូរនត្រព្គ៊ុក ៖ សញ្ញាណ្ននដបតិកភណ្ឌព្ិភព្ដលាក
កនុងត្រកបខ័ណ្ឌចាប់ាតិ និងអនត រាតិ

ុ ត្របាសាេទាំងដនេះ គឺាអវីផ្ដលផ្ខមរត្រគប់រប
ដាគវាសនននតាំបន់ និងត្រកម
ូ ត្រតូវចូលរួមផ្ងរកា និងត្រតូវចងចាាំ
ាត្របវតតសា
ិ ស្ត្សត ត្រព្មទាំងចារឹកេ៊ុកកនង
ុ ត្រកដៅដួងចិតតត្រគប់ោន។
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