
 ការផ្សព្វផសាយរបសប់បព័ន្ធផ្សព្វផសាយព័ត៌មាន
ទាក់ទងនឹងបពឹត្តិការណ៍អបអរសាទរការដាក់បញ្ចូល 

តំបន់បរាសាទសបំចូរពបពគុកក្ងុបញ្ជីបបតតិកភណ្ឌ ពតិភពបោក 
ព្ងៃទជី១០-១៨ ខែកក្កដា ឆ្្ ំ២០១៨

 អនុគណៈកម្មការបរៀបចំែ្ឹមសារ
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មតិកពត័៌មន 

១-សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន៖ េយងីទងំអស់គន ្រតូវេធ្វជីកូនកតញញូ េ យករពរសមបត្តវិបបធម៌ ែដល
ដូន បន ល់ឱយ (Video inside) 
http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60189-video-inside-333.html 

២-សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន៖ ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក បញចូលជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក ជេមទន
ភពជត ិមនិែមនេមទនភពបុគគលេទ (Video inside) 
http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60187-video-inside-332.html 

៣-សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន ្របកសយកៃថងទ១ី០ ែខកកក  ជេរៀង ល់ឆន  ំជទិ ចងចៃំនករ ក់បញជូល
្រប ទ្រពះវ ិ រ នងិ្រប ទសំបូរៃ្រពគុករបស់កមពុជ ជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក (Video 
inside) http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60186-video-inside-
331.html 

៤-្រប សន៍សំខន់ៗរបស់សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន េនកនុងពធិអីបអរ ទរ ករ ក់បញចូល ្រប ទសំ
បូរៃ្រពគុក ជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក  http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/60183-
2017-07-17-12-57-53.html 

៥-េ្រកយមនកររះិគន់ខ្ល ងំៗ េ ក កមឹ សុខ បេង្ហ ះ រគ្ំរទករ ក់បញចូល «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» 
ជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក (Video inside) 
http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60151-2017-07-17-07-29-16.html 

៦-លិខតិមតិ្តអនក ន៖ េមទនភពជតិែខមរែដលតបំន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ្រតូវបន ក់បញចូលកនុងបញជ ី
េបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក  http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60114-2017-
07-17-02-41-01.html 

៧-អគរវឌ នៈ កពី ល រេំលចេភ្លងីពណ៌អបអរ ទរ ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ែដលបនបញជូ លកនុងបញជ ី
េបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក  http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60110-2017-
07-17-01-59-52.html 

៨-អនកជនំញែផនក រយធម៌ែខមរ៖ ជធន្ីរប ទសំបូរៃ្រពគុក គជឺ្របភពគុនលបុកកេ  (Video inside)  
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http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/60048-cnc-video-inside.html 

៩-្រពតឹ្តកិរណ៍្រប ទសមបូរៃ្រពគុក ចជករពង្វ ងករចប់ រមមណ៍ករណីបណ្ឌិ ត ែកម ឡ"ី 

http://www.rfa.org/khmer/news/culture/ven-butbuntinh-comments-on-congratulating-
heritage-site-07182017001054.html 

១០-រ ្ឋ ភបិលេរៀបចពំធិអីបអរករ ក់បញចូល្រប ទសំបូរៃ្រពគុកជសមបត្តពិភិពេ ក 

http://www.rfa.org/khmer/news/culture/Govt-celebrates-the-inscribing-Sambo-Preykuk-
temple-onto-the-UNESCO-world-heritage-list-07172017082251.html 

១១- ជញ ធរេខត្តកពំង់ធេំប្ដជញ ទក់ទញេទសចរេទកម ន្តតបំន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក 

http://www.rfa.org/khmer/news/culture/Sambor-Preikuk-temple-07172017070655.html 

១២-កមពុជេរៀបចទំស នយីភពសិលបៈអបអរ ទរ្រប ទសំបូរៃ្រពគុកក្ល យជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិព
េ ក 

http://km.rfi.fr/cambodia/daily-event-somnop-cambodia-temple-17-07-2017 

១៣-េ ក ្របក់ សុណ្ណ ៉ ៖ រ ្ឋ ភបិល ចេរៀបចខំបួ១ឆន ្ំរប ទសំបូរៃ្រពគុកនងិខបួ១០ឆន ្ំរប ទ្រពះ
វ ិ ររមួគន េនឆន េំ្រកយ 

http://km.rfi.fr/cambodia-daily-guest-prak-sovannara-16-07-2017 

១៤-មនុស ្របែហល៦ពន់នក់ចូលរមួអបអរករ ក់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកជសមបត្តេបតកិភណ្ឌ  
 

http://km.rfi.fr/cambodia-Sambo-Prei-Kuk-UNESCO-rfi-14-07-06-2017 
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១៥- ៃថ នរៈសតយ៖ េ្រកពទូីងសគ ទះេប៉ត ពធិអីបអរ ទរ្រប ទសំបូរៃ្រពគុកនងឹេធ្វធីេំនេកះេព្រជ 
 

http://km.rfi.fr/cambodia-daily-guest-norak-sathya-cultuer-10-07-2017 

១៦-េ ក ហុ៊ន ែសន ្រពមនជថមេីទៀតថនងឹមនិអត់ឱនឲយអនកេ្រតៀមេធ្វ«ីបដវិត្តន៍ពណ៌» 

http://vodhotnews.com/18/07/2017/hun-sen-warns-again-party-preparing-make-color-
revolution-against-the-gov/ 

១៧-Thousands	Gather	to	Celebrate	UN	Recognition	of	New	Heritage	Site	

 

https://www.cambodiadaily.com/news/thousands-gather-to-celebrate-un-recognition-of-
new-heritage-site-132607/ 

១៨-Drums,	Bells	Resound	in	Celebrations	of	Pre‐Angkorian	Sambor	Prei	Kuk	

https://www.cambodiadaily.com/brief/drums-bells-resound-celebrations-pre-angkorian-
sambor-prei-kuk-132403/ 

១៩-តបំន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីេបតកិភណ្ឌ ពភិពេ កទ៣ីរបស់កមពុជ 
http://www.cambodiadailykhmer.com/38117 

២០-េ ក ហុ៊ន ែសន រះិគនប់ក នេយបយ ែដលមិនអបអរករ ក្់រប ទសបូំរៃ្រពគុកជេបតិកភណ្ឌ   

២១-សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន នងិសេម្តចកតិ្ត្ិរពទឹធបណ្ឌិ ត អេញជ ីញជអធិបតកីនុងពធិអីបអរ ទរ ករ ក់
បញចូលតបំន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក 

២២-Kampong Thom's Sambor Prei Kuk gets Unesco listing  

http://www.phnompenhpost.com/national/kampong-thoms-sambor-prei-kuk-gets-unesco-listing 
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២៣-Cambodia’s	new	world	heritage	site,	Sambor	Prei	Kuk,	a	hit	among	
tourists.	See	pics	
http://www.hindustantimes.com/travel/cambodia-s-new-world-heritage-site-sambor-prei-kuk-a-
hit-among-tourists-see-pics/story-2ECIkoCpDC1RgbA2sdW6eL.html 

http://www.worldheritagesite.org/list/id/1532 

២៤-សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្ត ីហុ៊ន ែសន នងិសេម្តចកតិ្ត្ិរពទឹធបណ្ឌិ ត អេញជ ីញជអធបិត ីពធិអីបអរ ទរករ
ក់បញចូ ល ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ  ពភិពេ ក 
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សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន៖ េយងីទងំអស់គន ្រតូវេធ្វជីកូនកតញញូ េ យករពរសមបត្តវិបបធម៌ ែដលដូន
បន ល់ឱយ (Video inside)  

(ភនេំពញ)៖ ជមួយនឹងេមទភព ែដលកមពុជេទីប ក់បញចូ ល្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ កេនះ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃនកមពុជ បនែថ្លងថ ករ ក់
បញចូ លបញចូ ល្រប ទេនះជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក និងករែថរក សមបត្តិវបបធម៌នន ែដល
ជរ ្ឋ ភិបលកំពុងេធ្វីេនះគឺជទេង្វីកតញញូ េដីមបតីបសនងដល់គុណ្រពះ ជ និងបុព្វបុរសជំនន់ ចំេពះ
ករបន ល់េករមរតកេនះ ស្រមប់កូនេច ជំនន់េ្រកយ។ 

សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន្របកសថ េយងីទងំអស់គន ជពលរដ្ឋែខមរ ្រតូវ
ែតេធ្វីជកូនកតញញូ េ យករពរសមបត្តិវបបធម៌ ែដលបន ល់ទុកពីដូន េនះ។ ករេលីកេឡងីែបបេនះ
របស់ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនេធ្វីេឡងីកនុងពិធអីបអរ ទរករ ក់បញចូ ល ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក 
ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េនពហុកី ្ឋ នជតិអូ ពំកិ នយប់ េនៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ំ
២០១៧េនះ។ 

សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងយ៉ងដូេចនះថ៖ «េយងីមនកិចចករជេ្រចីនែដល្រតូវេធ្វីជបន្ត េរឿងេនះ
មិនចប់្រតឹមៃថងេនះេទ េយងីេនមន ្រប ទេកះេករ ្រប ទបនទ យឆម រ េយងីេនមនភនំគូែលន និង
កែន្លងដៃទេទៀតែដល្រតូវេធ្វី ដូេចនះេហយីេនះគឺជតួនទីរបស់ពលរដ្ឋកមពុជ ៃនកូនែខមរែដលបនេកីតេលី
ទឹកដីេនះ»។ 

សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនបន្តេទៀតថ «អ្វែីដលេយងីបនេធ្វេីនះ គេឺ យ រែតដូន េយងីបន
បន ល់ទុកឱយេយងី ដូន េយងីបនក ង ្រពះ ជ្រគប់ជនំន់ បនដកឹនកំ ង ជមយួនងឹបុព្វបុរស
ជត ិរបស់េយងី។ េយងីជអនកជនំន់េ្រកយ្រគន់ែតករពរ េបកីរពរមនិបនគជឺកូនអកតញញូ េយងីទងំ
អស់គន  ្រតូវេធ្វជីកូនកតញញូ»។ 

សូមបញជ ក់ថ «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ្រតូវបនគណៈកមម ធកិរេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក អនុម័តបញចូ ល 
ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក កលពីយប់ ៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ េនទី្រកុង Cracovie 
្របេទសបូ៉ឡូញ។ ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក មនទី ងំសថិតេនកនុងភូមិសំបូរ ឃុសំំបូរ ្រសុក្រប ទសំបូរ 
េខត្តកំពង់ធ ំែដលមនចំងយ២៥គីឡូែម៉្រត ពីទីរមួេខត្តកំពង់ធំ មផ្លូវជតេិលខ៦៤ បត់ ្ត ំ មផ្លូវកូន
េ ន ត។ ្រប ទេនះ ជ ជធនីចស់បុ ណេឈម ះ ថឥ នបុរៈ ែដលកលពីសម័យេនះ ជ
មជឈមណ្ឌ លៃន សន ឧទទិសថ្វ យដល់សិវៈនិយម។ ្រកុម្រប ទេនះ ងសង់អំពីឥដ្ឋ ន់ ថម
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បយេ្រកៀម និងថមភក់ ែដលលំអរេលីជញជ ងំ្រប ទ េហយី្រតូវបនក ងេឡងី េនរជជកល្រពះបទ 
ឥ នវរ មន័ទី១ កនុងសតវត ទី៧។ មករ្រ វ្រជវបនឲយដឹងថ េនទីេនះ មន្រប ទ្របមណជង
១០០្រប ទ ែដលែចកេចញជ៤្រកុមធំៗ។ 

រហូតដល់េពលេនះ កមពុជមនសមបត្តិវបបធម៌ចំនួន៧ ្រតូវបនបញចូ លជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 
កនុងេនះមន សមបត្តិវបបធម៌រូបី ចំនួន៣ និងអរូបីចនំនួ៤៕ 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60189-video-inside-333.html 

សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន៖ ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក បញចូលជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក ជេមទនភព
ជត ិមនិែមនេមទនភពបុគគលេទ (Video inside)  

(ភនេំពញ)៖ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃនកមពុជ បនែថ្លងនូវចំេពះមុខ្របជជនែខមរ ន
្រពលប់ៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧េនះថ «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ែដល្រតូវបនបញចូ លជសមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ កនេពលេនះ គឺជេមទនភពជតិែខមរទងំមូល មិនែមនជ េមទនភពរបស់
បុគគល មយួេនះេទ។ 

្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងែបបេនះ ខណៈសេម្តចបនអេញជ ីញចូល
រមួេនកនុងពិធី អបអរ ទរករ ក់បញចូ ល «តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភព
េ ក ែដលេធ្វីេឡងី េនពហុកី ្ឋ នជតិអូ ពំិក ន ង ចៃថងទ១ី៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧េនះ។ 

មន្រប សន៍េនកនុងពិធីេនះ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងយ៉ងដូេចនះថ «ៃថងេនះេយងីពតិជ 
សបបយ រកី យ ែដលបនរមួគន  ចូលរមួកនុងករអបអរ ទរ នូវករ ក់តបំន់ "្រប ទសំបូរៃ្រពគុក" ជ
សមបត្តេិបតកិភណ្ឌ  ពភិពេ ក េនះជ្រពតឹ្តកិរណ៍ថម១ីេទៀត ស្រមប់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េយងីពតិជ
បនបង្ហ ញថ សមបត្តរិមួ គជឺេមទនភពជតិេយងីទងំមូល មនិែមនជរបស់ផ្ត ច់មុខរបសអ់នក េនះ
េទ»។ 

ជមួយគន េនះ សេម្តចេតេជ ក៏បនេកតសរេសីរ និងែថ្លងអំណរគុណដល់ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល ថន ក់
ដឹកន ំ្រកសួង ថ ប័ន និងអងគករទងំអស់ ែដលបនចូលរមួ អបអរ ទរ «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជ
សមបត្តិេបតិកភណ្ឌ  ពភិពេ ក។ បែនថមពីេលីេនះ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន ក៏បនែថ្លងអអំរគុណដល់
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្របព័នធផ ពបផ យ ែដលយកចិត្តទុក ក់េលី «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 
ជួយកនុងករផ ព្វផ យឲយបនទូលំទូ យេនទូទងំ ្របេទស។ 

សូមបញជ ក់ថ ករសេ្រមចបញចូ ល «តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» កនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កេនះ 
្រតូវបនេធ្វី េឡងីេនកនុង កិចច្របជុំកំពូលេលីកទី៤១ ៃនគណៈកមម ករេបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក ែដល្របរពធ
េឡងីេនពីៃថងទី០២-១២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ េ យមន១៩៣ ្របេទសជសមជិក និង២១្របេទស 
ជគណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍បនសេ្រមចអនុម័តបញចូ ល «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ
ពិភពេ ក នេវ េម៉ង៩៖៤០នទី (េម៉ងេនកមពុជ) យប់ៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ េនទី្រកុង 
Cracovie ្របេទសបូ៉ឡូញ។ 

្រប ទសំបូរៃ្រពគុក មនទី ងំសថិតេនកនុងភូមិសំបូរ ឃុសំំបូរ ្រសុក្រប ទសំបូរ េខត្តកំពង់ធំ ែដល
មន ចំងយ ២៥គីឡូែម៉្រត ពីទីរមួេខត្តកពំង់ធ ំ មផ្លូវជតិេលខ៦៤ បត់ ្ត ំ មផ្លូវកូនេ ន ត។ ្រប ទ
េនះ ជ ជធនីចស់ បុ ណេឈម ះ ថឥ នបុរៈ ែដលកលពីសម័យេនះ ជមជឈមណ្ឌ លៃន សន 
ឧទទិសថ្វ យដល់សិវៈនិយម។ ្រកុម្រប ទេនះ ងសង់អំពីឥដ្ឋ ន់ ថមបយេ្រកៀម និងថមភក់ជេដីម៕ 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60187-video-inside-332.html 

សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន ្របកសយកៃថងទ១ី០ ែខកកក  ជេរៀង ល់ឆន  ំជទិ ចងចៃំនករ ក់បញជូ ល
្រប ទ្រពះវ ិ រ នងិ្រប ទសំបូរៃ្រពគុករបស់កមពុជ ជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក (Video 
inside)  

(ភនេំពញ)៖ សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីៃនកមពុជ បន្របកសយកៃថងទី១០ ែខកកក ជេរៀង
ល់ឆន  ំេដីមប្ីរបរពធទិ ចងច ំៃនករ ក់បញជូ ល្រប ទ្រពះវ ិ រ និង្រប ទសំបូរៃ្រពគុករបស់កមពុជ 
ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក។ 

ែថ្លងកនុងពិធអីបអរ ទរករ ក់បញជូ ន្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបតិ្តេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េនពហុ
កីឡ ្ឋ នជតិអូ ពំិក នយប់ៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧េនះ សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន មន
្រប សន៍យ៉ងដូេចនះថ កមពុជនឹងយកៃថងទី១០ ែខកកក  ជេរៀង ល់ឆន េំដីមបេីធ្វីជទិ ៃនករចងចកំនុង
ករ ក់ តំបន់្រប ទ្រពះវ ិ រ និង្រប ទសំបូរៃ្រពគុករបស់កមពុជ ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ
ក។ 
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ជមួយគន េនះសេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងអណំរគុណដល់េ ក្រសី េភឿង សកុ  រដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ែដលបនេធ្វីករងរបន្ដពី សេម្ដចវបុិលបញញ  សុខ ន ្របកបេ យភព
េជគជ័យដ៏អ ច រយមួយេនះ។ 

កនុងឱកសេនះែដរ ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនឲយអនកចូលរមួកនុងពិធីេនះ ្របមណជង១មុឺននក់ 
េ្រកកឈរេឡងីេដីមបសីមឹង ម តរយៈេពល៥វនិទី េដីមបេីគរពវញិញ ណកខនធ សេម្ដចវបុិលបញញ  សុខ ន 
ផងែដរ។ 

សូមបញជ ក់ថ ករសេ្រមចបញចូ ល «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» កនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កេនះ ្រតូវបន
េធ្វីេឡងីេនកនុងកិចច្របជុំកពូំលេលីកទី៤១ ៃនគណៈកមម ធិករេបតិកភណ្ឌ  ពិភពេ ក ែដល្របរពធេឡងី
េនពីៃថងទី០២-១២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ ែដលមន១៩៣ ្របេទសជសមជិក នងិ២១្របេទស ជគ
ណៈកមម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍បនសេ្រមច អនុម័តបញចូ ល «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ
ពិភពេ ក នេវ េម៉ង៩៖៤០នទី (េម៉ងេនកមពុជ) យប់ៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ េនទី្រកុង 
Cracovie ្របេទសបូ៉ឡូញ៕ 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60186-video-inside-331.html 

្រប សន៍សំខន់ៗរបស់សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន េនកនុងពធិអីបអរ ទរ ករ ក់បញចូ ល ្រប ទសំបូរ
ៃ្រពគុក ជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក  

(ភនេំពញ)៖ សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីៃនកមពុជ នងិសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ នី ហុ៊ន
ែសន បនអេញជ ីញជអធិបតី កនុងពិធីអបអរ ទរ ករ ក់បញចូ ល ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក ែដលេធ្វីេឡងីេនពហុកី ្ឋ នជតិអូ ពំិក េវ េម៉ង៦៖០០ ង ច េនៃថងទី
១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧េនះ។ 

ខងេ្រកមេនះជ្រប សន៍សំខន់ៗរបស់សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន៖ 

* េផ្តីមសុនទរកថភ្ល ម សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន សួរេទអនកចូលរមួថ េតីៃថងេនះ ខញុ ំជ ហុ៊ន ែសន ពិត
្របកដឬ មិនពិត? 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន ្របកសជូនពលរដ្ឋែខមរថ ករបញចូ ល្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក ជេមទនភពជតិ មិនែមនេមទនភពរបស់បុគគល េទ 
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* សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកសថ កំណត់យកៃថងទី១០ ែខកកក  ជទិ ចងចៃំនករ ក់បញចូ ល
្រប ទ្រពះវ ិ រ និង្រប ទសំបូរៃ្រពគុករបស់កមពុជ ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន ែថ្លងថ ្រប ទេកះេករ ្រប ទបនទ យឆម រ និងភនំគូែលន ែដល្រតូវបន្តេធ្វី
ករេដីមបបីញចូ លជសមបត្តេិបតិកភណ្ឌ ពភិពេ កែថមេទៀត 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន េសនីឱយអនកចូលរមួេ្រកកឈរ េគរពវញិញ នកខនធសេម្តច សុខ ន កនុងពិធីអបអរ
ទរដល់ករ ក់បញចូ ល្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បន្របកសថ យប់េនះេនភនំេពញ នឹងមនពិធអីធឹកអធម េ យមនករ
បញ់ក្ំរជួចចំនួន២ដង 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន េសនីឱយអនកចូលរមួេ្រចៀងចេ្រមៀងបទ «ពង វ ែខមរ» េដីមបអីបអរដល់ករ
ក់បញចូ ល្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 

* សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ្របកសថ េយងីទងំអស់គន  ្រតូវេធ្វីជកូនកតញញូ េដីមបកីរពរែថរក ្រប ទ 
ែដលជេករមរតករបស់ដូន  និង្រពះម ក ្រតមុនៗ ែដលបន ុលទុកឱយ 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន ែថ្លងថ ្របេទសមួយចំនួនបនេសនីចុះបញជ ីេករមរតករបស់េគ េទអងគករយូ
េណសកូ២០-៣០ឆន  ំបុ៉ែន្តមិនទន់ទទលួ គ ល់ បុ៉ែន្តកមពុជវញិ ក់មួយបនមួយ ក់២ បន២ ក់៣ 
បន៣ 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បន្តរះិគន់ដល់គណបក ្របឆងំ និងសងគមសីុវលិមួយចំនួន ែដលមិនបន
ចូលរមួអបអរ ទរ ចំេពះករ ក់បញចូ ល្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងឲយដឹងថ ណត្តិទី៤ ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមករដឹកនរំបស់ CPP 
េជគជ័យ ក់្រប ទ្រពះវ ិ រជសមបត្តិ េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េហយី ណត្តិទី៥ េជគជ័យ ក់
បញចូ ល្រប ទសំបូរៃ្រពគុកមួយេទៀត 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន ែថ្លងអណំរគុណដល់្របធនអងគករ UNESCO ែដលយល់្រពមទទួលយក
សំេណីរបស់កមពុជ ២ដង ចំេពះករ ក់បញចូ លេបតិកភណ្ឌ កមពុជ ជសមបត្តិពិភពេ ក 
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* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន េ្រគងេសនីឱយព្រងីកវ ិ លភពករងរ ICC អងគរ េទកន់តំបន់្រប ទសំបូរ
ៃ្រពគុក ែថមេទៀត 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បន្តអំពវនវឱយ្របជពលរដ្ឋ ចូលរមួករពរសន្តិភពរបស់កមពុជ ែដលរក
បនេ យលំបក មនសន្តិភព េទីបមនករអភិវឌ  

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងថ េយងីមិន ចសំុករេយគយល់ពីពួកែដលចង់បេងកីតបដិវត្តពណ៌ 

* សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី បនែថ្លថ សូមកុំសម្ល ប់េមមន់ េដីមបយីកឆង ញ់មួយេពល សូមរក េម
មន់ េដីមបយីកកូននិងយកពង 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន ជំរុញឱយ ជញ ធរពក់ព័នធ ពិនិតយនិងេរៀបច ំព្រងីកេហដ្ឋរចនសមព័នធ េដីមបី
អភិវឌ េទសចរណ៍ េនតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក 

* បងប្អូន្របជពលរដ្ឋនគំន និយយពកយ េមទនភពជតិែខមរ, ចំេពះករ ក់បញចូ ល្រប ទសំបូរៃ្រព
គុក ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 

* សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនបញច ប់ករែថ្លងសុនទួរកថ េនេវ េម៉ង៧៖០៤នទី៕ 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/60183-2017-07-17-12-57-53.html 

េ្រកយមនកររះិគន់ខ្ល ងំៗ េ ក កមឹ សុខ បេង្ហ ះ រគ្ំរទករ ក់បញចូ ល «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជ
សមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក (Video inside)  

(ភនេំពញ)៖ េ ក កឹម សុខ ្របធនគណបក សេ្រងគ ះជតិ េនៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧េនះ បន
បេង្ហ ះ រយ៉ងខ្លីមួយ េ យគ្ំរទចំេពះ ករ ក់បញចូ ល «តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជសមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក បនទ ប់ពីមនកររះិគន់ពីសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី និងម ជនថ គណបក
សេ្រងគ ះជតិ មិនបនអបអរ ទរចំេពះសមិទធផលថមីេនះ។ 

ករបេង្ហ ះ រគ្ំរទេនះ បនេធ្វីេឡងីចំៃថងែដលកមពុជ េរៀបចំពិធីអបអរ ទរ ដល់ករ ក់បញចូ ល «
តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េ្រកមអធិបតភីពសេម្តចេតេជ ហុ៊ន 
ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃនកមពុជ េនពហុកីឡ ្ឋ នជតិអូ ពំិក ន ង ចៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧
េនះ។ 
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េ ក កឹម សុខ បនបញជ ក់េនេលីទំព័រ Facebook របស់េ កយ៉ងដូេចនះថ៖ «កនុងនមជកូនែខមរ ខញុ ំ
មនេមទនភព ស់ ែដលបនេកតីេនេលីទកឹដ ីមតុភូមកិមពុជ ជទកឹដសំីបូរេទេ យសមបត្ដវិបបធម៌ដ៏
លបលីបញ ដូចជ ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជេដមី។ ខញុសូំមគ្ំរទទងំ្រសុង នូវករ ក់បញចូល “តបំន់្រប ទ
សំបូរៃ្រពគុក” េទកនុងបញជ ីេបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក»។ 

ករេចញ រគ្ំរទេនះ្រតូវបនម ជនអះ ងថ ្រគន់ែតេធ្វីេឡងីកនុងនមបុគគលរបស់ េ ក កឹម សុខ 
ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ េ យែឡក ចំេពះេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់គណបក ្របឆងំ ែដលគ្ំរទចំេពះករ ក់
បញចូ ល «តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កេនះ េគេនមិនទន់េឃញីេចញ
ជរូប ងេនេឡយីេទ។ 

សូមបញជ ក់ថ ករសេ្រមចបញចូ ល «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» កនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កេនះ ្រតូវបន
េធ្វីេឡងីេនកនុងកិចច្របជុំកពូំលេលីកទី៤១ ៃនគណៈកមម ករេបតិកភណ្ឌ  ពិភពេ ក ែដល្របរពធេឡងីេន
ពីៃថងទី០២-១២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ ែដលមន១៩៣ ្របេទសជសមជិក និង២១្របេទស ជគណៈក
មម ធិករអចិៃ្រន្តយ ៍បនសេ្រមច អនុម័តបញចូ ល «្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភព
េ ក នេវ េម៉ង៩៖៤០នទី (េម៉ងេនកមពុជ) យប់ៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ េនទី្រកុង 
Cracovie ្របេទសបូ៉ឡូញ។ 

្រប ទសំបូរៃ្រពគុក មនទី ងំសថិតេនកនុងភូមិសំបូរ ឃុសំំបូរ ្រសុក្រប ទសំបូរ េខត្តកំពង់ធំ ែដល
មនចំងយ២៥គីឡូែម៉្រត ពីទីរមួេខត្តកំពង់ធ ំ មផ្លូវជតិេលខ៦៤ បត់ ្ត ំ មផ្លូវកូនេ ន ត។ ្រប ទ
េនះ ជ ជធនីចស់បុ ណេឈម ះ ថឥ នបុរៈ ែដលកលពីសម័យេនះ ជមជឈមណ្ឌ លៃន សន 
ឧទទិសថ្វ យដល់សិវៈនិយម។ ្រកុម្រប ទេនះ ងសង់អំពីឥដ្ឋ ន់ ថមបយេ្រកៀម និងថមភក់ ែដលលំអ
រេលីជញជ ងំ្រប ទ េហយី្រតូវបនក ងេឡងី េនរជជកល្រពះបទ ឥ នវរ មន័ទី១ កនុងសតវត ទី៧។ 
មករ្រ វ្រជវបនឲយដឹងថ េនទីេនះ មន្រប ទ្របមណជង១០០្រប ទ ែដលែចកេចញជ

៤្រកុមធំៗ៕ 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60151-2017-07-17-07-29-16.html 

លិខតិមតិ្តអនក ន៖ េមទនភពជតែិខមរែដលតបំន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ្រតូវបន ក់បញចូលកនុងបញជ ី
េបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក  
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(ភនេំពញ)៖ «តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ែដលកលពីអំឡុងេពលៃន្របេទសកមពុជឆ្លងកត់ស្រងគ មសីុ
វលិ សថិតេនកនុងភពឯេក និងមនករគំ មកំែហង ពីធមមជតិផងេនះ ឥឡូវេនះ្រកុម្រប ទែដលបន
ក ងេទបងីេ យ ្រពះបទឥ វរ មន័ទី១ កនុងស.វទ៧ី ៃន គ.ស.ែលងមនភពឯេកេទៀត េហយីេ យ
្រតូវបនគណៈកមម ធិករេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កៃនអងគករយូេណសកូ សេ្រមច មរយៈ DECISION 41 
COM 88.15 បនទ ប់ពីបនពិនិតយនិង យតៃម្ល តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក មនគុណតៃម្លេលចេធ្ល ជស
កល េហយីបនសេ្រមចចុះ តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក កនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កកលពីៃថងទី៨ ែខ
កកក  ឆន  ំ២០១៧ កនុងកចិច្របជុំេលីកទី៤១ េនទី្រកុង្រកកូវ ្របេទសបូ៉ឡូញ មសំេណីរបស់ ជរ ្ឋ ភិ
បលកមពុជ។ េ្រកមករដឹកនរំបស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃនកមពុជ 
«តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» បននិងកំពុងរះនងិបង្ហ ញខ្លួន យ៉ងខពស់្រតែដតេនកនុងនម្របជជតិែខមរ 
ែដលធ្ល ប់ែតមនអរយិធម៌ដរុងេរឿង និងបនែ្រសក្របប់េទពិភពេ កថ «កមពុជមនសន្ដិភពេពញ
េលញ» េហយី។ 

ករសេ្រមចរបស់គណៈកមម ធិករេបតិកភណ្ឌ ពភិពេ កចុះ «តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» េនកនុងបញជ ី
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ កគជឺេមទនភព រមួរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរទូទងំ្របេទស និងជ ន ៃដរមួរបស់ អនក
ជំនញមកពីប ្ត ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ។ ករសេ្រមចេនះគឺជេមទនភពជតិដ៏ធំេធងថមមីយួេទៀត រមួ
បែនថមេលីសមិទធិផលែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ សេ្រមចនេពលកន្លងមកេនកនុងករ ក់សមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ  ែដលកមពុជមនចូលកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក ែដលេនកនុងេនះរមួមន៖ ១-រមណីយ
្ឋ ន អងគរ ្រតវូបនចុះកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េនៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន  ំ១៩៩២, ២-រប្ំរពះ ជ
្រទពយ ឬរបកំបច់បុ ណែខមរ ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីេបតកិភណ្ឌ អរូបីៃនមនុស ជតិ េនៃថងទី៧ ែខវចិឆិក ឆន ំ
២០០៣, ៣-េ ខ ន្រសេមលែសបកធំ ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ អរូបីៃនមនុស ជតិ េន ៃថងទី២៥ 
ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៥, ៤-្រប ទ្រពះវ ិ រ ្រតូវបនចុះេនកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េនៃថងទី៧ ែខ
កកក  ឆន ២ំ០០៨, ៥-ប ្ណ រឧ្រកិដ្ឋកមម្របល័យពូជ សន៍ទលួែស្លង ្រតូវបនចុះបញជ ីៃនករចងចំ
ពិភពេ ក េនៃថងទី៣១ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៩, ៦-្របៃពណីនិទនេរឿង មេករ ្ត ិ៍ ្រគុឌ ្រតូវបនចុះកនុង
បញជ ី ម រតីចងច ំៃនពិភពេ កៃនអងគករយូេណសកូេនៃថងទី២៦ ែខឧសភ ឆន  ំ២០១៤ ៧-ែលបង
ទញ្រព័្រត ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីតំ ងៃនេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌អរូបីៃន មនុស ជតិ េនៃថងទី២ ែខធនូ ឆន ំ
២០១៥ និង ៨-ចបុីដងែវង ្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌អរូបី ៃនមនុស ជតិ េនៃថងទី៣០ ែខ
វចិឆិក ឆន  ំ២០១៦។ 

សមិទធិផលជ្របវត្តិ ្រស្ត និងជេមទនភពជតិដ៏មន រៈសំខន់ទងំអស់េនះ គឺេកីតេចញពីកិចចខិតខំ
្របឹងែ្របងយ៉ងសកមម និងមិនេចះេនឿយហត់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេ្រកមករដឹកនដ៏ំឈ្ល ៃវរបស់ ស



Page | 13  
 

េម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី និងេ យមនករចូលរមួគ្ំរទយ៉ងេពញទហំងឹ 
ពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋែខមរ្រគប់្រសទប់វណ្ណៈ។ េមទនភពជតិ នងិេមទនភព 
វបបធម៌ ្រពមទងំេករ ្ត ិ៍េឈម ះលបរីនទឺរបស់កមពុជ េនេពញពិភពេ កកនុងនមជ «្រពះ ជ ច្រក ៃនវបប
ធម៌» នឹងមិន ចេកីតមនេឡងីបនេឡយី ្របសិនេបីគម នករ ក់ចុះអនុវត្តនូវនេយបយ «ឈនះ-ឈនះ» 
េ្រកមគំនិតផ្តួចេផ្តីមរបស់សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន េដីមបបីញច ប់អងគករចត់ ងំនេយបយ និងេយធ
របស់ែខមរ្រកហមបនបញច ប់ស្រងគ មសីុវលិជិត ៣ ទសវត រេ៍នកមពុជ និងបននមំកនូវសុខសន្តិភពេពញ
េលញ ករប្រងួបប្រងួមជតិ ករផ ះផ ជតិ ឯកភពទឹកដី ឯកភពជតិជូន្របជជតិែខមរទងំមូល។ 
សន្តិភព បនអនុញញ តឱយកមពុជ ែដល្រតូវបនបំផ្លិចបំផ្ល ញេ យស្រងគ មសីុវលិ េ កនដកមម ្របជជន
រស់េនែហលឆ្លងកត់េ យឈម និងទឹកែភនក ករសម្ល ប់រងគ លេ យរបបែខមរ្រកហម បុ៉ល ពត មនឱ
កស ្ត រ និងក ង្របេទសេឡងីវញិ រហូតដល់មនករអភិវឌ េលី្រគប់វស័ិយដូចសព្វៃថងេនះ ្រពមទងំ
បនក ងេករ ្ត ិ៍េឈម ះដ៏ល្អេនេលីឆកអន្តរជតិ ទងំេលីវស័ិយនេយបយ ករទូត េសដ្ឋកិចច និងវបបធម៌។ 

ជមួយសក ជថមីេ្រកយសន្តិភពេពញេលញ កមពុជ្រតូវបនេគ គ ល់ថជ «្រពះ ជ ច្រកវបបធម៌» 
េ្រពះសមបូណ៌េទេ យសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ មន្របងគ្រប ទ ប់ពន់ និងសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ រូបី 
និងអរូបីជេ្រចីន ប់មិនអស់។ កមពុជបនចកេចញពី្របេទសែដលេគធ្ល ប់ គ ល់ថជ « លពិឃត» 
មកជ «្រពះ ជ ច្រកៃនវបបធម៌» េហយីសមបត្តិវបបធម៌ទងំេនះបនក្ល យជេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 
របស់មនុស ជតិទងំមូលែថមេទៀត។ េនះគឺពិតជេមទនភពជតិដ៏ធំសេមបមី មិន ចកត់ៃថ្លបនេឡី
យ។ េហតុអ្វីបនជ្របជជនកមពុជ្រតូវែតមន េមទនភពជតិ និងេមទនភពវបបធម៌? 

កមពុជែដលសមបូណ៌េទេ យេកតនភណ្ឌ ជតិ បនទទួលេជគជ័យជបន្តបនទ ប់ កនុងករេសនីសំុ ក់ចូល
េទកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក នូវសមបត្តិវបបធម៌របស់ខ្លួន។ េករ ្ត ិ៍េឈម ះកមពុជបនលបរីនទឺេនេលីពិភព
េ ក េហយី្របជជតិែខមរទងំមូល ពិតជមនេមទនភពែដលបនេកីតេនេលីទឹកដ ីៃន្រពះ ជ
ច្រកៃនវបបធម៌េនះ។ េ យ ប់្រតួសៗ  

១៖ េយងីមនេមទនភពេ យ រែតភពលបលីបញរបស់្របងគ្រប ទអងគរវត្ត 
២៖ េយងីមនេមទនភពេ យ រកមពុជខិតខំតសូ៊ទងំផ្លូវករទូត នងិចបប់ និងដេណ្តី មជ័យជមនះេលី
ភគីៃថេលីេរឿងក្តី្រប ទ្រពះវ ិ រ 
៣៖ េយងីេមទនភពេ យ រភពសំបូរៃនវបបធម៌រុងេរឿងេហយីតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ្រតូវបន
បញចូ លកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក ជ្រទពយសមបត្តិមនុស ជតិ 
៤៖ េយងីនឹងបន្តមនេមទនភពបែនថមេទៀតេនេពលែដលសមបត្តិវបបធម៌រូបី និងអរូបីរបស់កមពុជមួយ
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ចំនួនេទៀត នងឹ ច្រតូវបនេសនីសំុជបន្តបនទ ប់ ក់កនុងបញជ ីេបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក ស្រមប់្របេយជន៍
មនុស ជតិទងំមូល។  

្របសិនេបីគម នសន្តិភពេទ េមទនភពជតិែខមរ និងេមទនភពវបបធម៌ទងំេនះ ក៏មិនេកីតមនេឡងីេឡី
យ។ ្របជជនកមពុជខ្លះ ចគិតថ េនះគឺជេរឿងធមម  បុ៉ែន្តស្រមប់មនុស ជតិទងំមូល េបតិកភណ្ឌ
ពិភពេ កទងំេនះ មនជតៃម្លវបបធម៌សកលមយួមិន ចកត់ៃថ្លបន។ េហតុដូេចនះេហយីបនជេយងី
្រតូវ ជជតិែខមរ្រតូវមនេមទនភពជតិ េហយីវបបធម៌គឺជកិចចករងរទូតមួយយ៉ងមន្របសិទធភពបផុំ
ត។ 

កលែដល «តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ្រតូវបនចុះេទកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក និងទទួល
គ ល់ថ ជ ន ៃដដ៏មហ ច រយៃន ថ បតយកមមែខមរ និងមនតៃម្លសកលដ៏ចំ ន ជេមទនភពជតិថមីមយួ

េទៀតស្រមប់្របជពលរដ្ឋ និង្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយងី ក៏ដូចជ ស្រមប់ស្រមប់្របជពលរដ្ឋនន
េនកនុងតំបន់ និងកនុងពភិពេ កទងំមូល។ ករចុះបញជ ីេនះនឹងត្រមូវឱយកមពុជ និងសហគមន៍អន្តរជតិ
ទងំមូលមនកតព្វកិចច សហ្របតិបត្តិករជមួយគន ករពរនូវេបតិកភណ្ឌ សកលេនះ េហយីែថរក ជ
សមបត្តិវបបធម៌ែដលជេករ ្ត ិ៍មរតកស្រមប់ មនុស ជនំន់េ្រកយ។ «តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» គឺជ
េបតិកភណ្ឌ ែខមរទី៣ េហយីែដល ទទួលបននូវលកខន្តិកៈដ៏ខពង់ខពស់ៃថ្លថនូរេនះ បនទ ប់ពីតបំន់្រប ទអងគរ
្រតូវបនបញចូ លកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ  ពិភពេ ក េនឆន ១ំ៩៩២ និង ្រប ទ្រពះវ ិ រ ្រតូវបន ក់
បញចូ លកនុងេបតិកណ្ឌ ពភិព េ កេនឆន ២ំ០០៨។ 

េនកនុង រលិខិតជូនជនរមួជតិែខមរអបអរ ទរករ ក់ តំបន់្រប ទសមបូណ៌ៃ្រពគុកចូលកនុង បញជ ី
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន បនគូសបញជ ក់ថ៖ «ជករពតិករ
ចុះបញជ ីេនះ គជឺម សមទិធផល នងិជកតិយនុភពដ៏ខពង់ខពស់្រតែដតថមមីយួេទៀតរបស់ជតេិយងី ែដលេកតី
េចញពកីចិចខតិខ្ំរបងឹែ្របង្របកបេ យវរិយិភពជប់មនិ ច់ នងិឥត ថយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ
ដកឹនេំ យ គណបក ្របជជនកមពុជ រយៈេពលជង៣០ឆន កំន្លងមកេនះកនុងករ ស្វះែស្វងនមំកជូន
្របជជនកមពុជនូវសុខសន្តភិព ករប្រងួមប្រងួមជត ិនងិភពសុខដុមរមន ក៏ដូចជ កនុងករដកឹនកំ ង 
នងិអភវិឌ ជតកិនុង្រគប់វស័ិយរមួទងំករអភិរក  នងិអភវិឌ ន៍សមបត្តវិបបធម៌ នងិ្របៃពណីមនិ ចកត់ៃថ្ល
បនរបស់ជតកិមពុជេយងីផងែដរ។ 

េ្រកពមីនេមទនភពជតិ ្របជពលរដ្ឋែខមរែដលជមច ស់ៃនេបតកិភណ្ឌ  ជពេិសសយុវជនជនំន់េ្រកយ
្រតូវេចះែថរក  នងិករពរេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌របស់ែខមរែដលដូន បនបន ល់ទុកជេ្រចនីសតវត រម៍កេហី
យ។ កមពុជមនិែមនមនែតរមណីយ ្ឋ នអងគរ ឬតបំន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកមយួបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តកមពុជេន
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មនរមណីយ ្ឋ នមនតៃម្លជេ្រចនីេផ ងេទៀត ដូចជ រមណីយ ្ឋ នេកះែករ ្រប ទ្រពះវ ិ រ អងគរបុរ ីភនំ
ជសូីរ ជេដមី។ េបតកិភណ្ឌ ដ៏ពសិិដ្ឋទងំអស់េនះ ចនងឹរ យបត់បង់ ្របសិនេបយុីវជនមនិបនបេំពញ
កត្វកចិចករពរ នងិែថរក េបតកិភណ្ឌ ទងំេនះេទ។ េយងីទងំអស់គន ្រតូវបេងកនីករយកចតិ្តទុក ក់ែស្វង
យល់ នងិ គ ល់ពតីនួទចីមបងរបស់ខ្លួនកនុងករករពរ ែថរក វបបធម៌្របៃពណី ទេំនៀមទំ ប់ នងិអត្ត
សញញ ណជត ិពេី្រពះយុវជនជនំន់េ្រកយគជឺែខ ចណំងតភជ ប់ពជីនំន់មយួេទជនំន់មយួ នងិជអនក
ករពរទប់ទល់ករបត់បង់អត្តសញញ ណជតេិ យ រែតចរន្ត ភវូបនយីកមម»។ 

េនៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧េនះ ្របជជនទូទងំ្របេទសកមពុជនឹងចូលរមួអបអរ ទរករ ក់
បញចូ លតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកជេបតិកភណ្ឌ ពិភេ ក េហយីកមមវធិីជផ្លូវករនឹង្របរពធេឡងីេន ព
ហុកីឡ ្ឋ នជតិអូ ពំិកេ្រកមអធិបតីភពដ៏ខពង់ខពស់របស់សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី និង 
សេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ ន ីហុ៊ន ែសន េ យមនអនកចូលរមួអបអរ្របមណ ១០០០០នក់។  
េយងីទងំអស់គន ចូលរមួអបអរ ទរ ករបញចូ លតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកេនះ កនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ
ពិភពេ ក ្របកបេ យេមទនភពជតិបំផុត។ េយងីជ្របជពលរដ្ឋែខមរពិតជមនេមទនភពជតិរមួ
គន  េទះមននិនន ករនេយបយេផ ងគន  េហយីសូមចូលរមួអភិរក ករពរតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក 
និងេបតិកភណ្ឌ េផ ងៗ ែដលែខមរមនេដីមបជី្របេយជន៍ស្រមប់ ្របជពលរដ្ឋែខមរ ប់ជំនន់តេទមុខ
េទៀតក៏ដូចជស្រមប់មនុស ជតិទងំមូល េហយីេមទនភពជតិែដលពលរដ្ឋែខមរមនេនះ មិន ចកត់
ផ្ត ច់េចញពីក ្ត សន្តិភពេឡយី។ ដូេចនះេយងី្រតូវមនេមទនភព និងរមួគន េ្រជងទង់សន្តិភព ែដល
េយងីកំពុងមន េហយី្រតូវព្រងឹងេឡងីវញិនូវ្រពលឹងជតិែខមរនិយមជុំវញិភពខ្ល ងំរបស់ែខមរ េ យកនុង
េនះ វបបធម៌គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់។ ្រពលឹងជតិគធឺំជងអ្វីៗទងំអស់ េហយីេយងី្រតូវចងច ំនិងផ្តល់
តៃម្លខពស់ចំេពះអនកែដលបនលះបង់ជីវតិ យកជីវតិេធ្វីេដីមទុនេដីមបតីសូ៊េធ្វីឱយជតិរស់េឡងីវញិ រស់េឡងី
េ យេមទនភពដូចសព្វៃថងេនះ។ 

េ យ េន្រត ភ្រក្ត  ខ្លមឹ រទងំអស់េនកនុងអតថបទេនះ គជឺទស នៈផទ ល់ខ្លួនរបស់ខញុបំទ មនិឆ្លុះបញច ងំពី
ទស នៈេយបល់ ឬេគលជហំររបស់ ថ ប័ននន ែដលខញុបំទកពុំងបេ្រមកីរងរេឡយី៕ 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60114-2017-07-17-02-41-01.html 

អគរវឌ នៈ កពី ល រេំលចេភ្លងីពណ៌អបអរ ទរ ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ែដលបនបញជូ លកនុងបញជ ី
េបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក  
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(ភនេំពញ)៖ អគរវឌ នៈ កពី ល បនចូលរមួចំែណកអបអរ ទរយ៉ងេក្ល វក្ល បំផុត ចំេពះម
្រពឹត្តិករណ៍ ជ្របវត្តិ ្រស្ដ ែដលគណៈកមមករេបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក ៃនអងគករ េដីមបវីបបធម៌ វទិយ
្រស្ដ និងអប់ររំបស់អងគករសហ្របជជតិ ( យូេណសកូ ) បនសេ្រមចចុះបញជ ីតំបន់ “្រប ទសំបូរៃ្រព
គុក” េនកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក មរយៈកិចច ្របជុំេលីកទី៤១ របស់ខ្លួនេនទី្រកុង្រកវកូវ 
្របេទសបូ៉ឡូញ នៃថងទី០៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ ។ 

ករទទួលបនករចុះបញជ ីៃន្រប ទសំបូរៃ្រពគុកេ យអងកករយូេណសកូ ( UNESCO ) ខងេលីេនះ គឺ
ជលទធផលេចញមកពីកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងករ េលីក
សទួយតៃម្លេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ជត ិឲយមនភពលបរីនទឺេនេលីឆកអន្ដរជតិ និងនមំកនូវសុខសន្ដិភព 
វបុិលភព និងករអភិវឌ ន៍ដ៏ខ្ល ងំក្ល ជូនជតិមតុភូមិ េ្រកមករដឹកនដ៏ំឈ្ល សៃវរបស់ សេម្តច អគគម
េសនបតេីតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលជគុណបំ ច់មិន ច 
កត់ៃថ្លបនចំេពះម ្រពឹត្តិករណ៍ជ្របវត្ដិ ្រស្ដេនះ ។ 

កនុងករចូលរមួអបអរ ទរ ្រពឹត្តិករណ៍ជ្របវត្តិ ្រស្ដ ពី្រគប់មជឈ ្ឋ ននន េគក៏បនសេងកតេឃញី 
អគរវឌ នៈ កពី ល បនបញច ងំរូបភព និងវេីដអូេលីេអ្រកង់ LED េ យបង្ហ ញ រអបអរ រទរេផ
ងៗ ែថមទងំបញច ងំរូបភពពន្លឺេភ្លីងរេំលចជរូបភពទង់ជតិកមពុជ និងរូបភពតំ ងឲយអនុសញញ
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ កេនេលីតួ គរវឌ នៈទងំមូលដ៏្រសស់បំ្រពង ជទីគយគន់ ។ ពន្លឺេភ្លងីរេំលចេលី
អគរេនះ បនេបីកបំភ្លឺ ្វ គមន៍ ចប់ពី ង ចៃថងទី១៥ រហូតដល់ៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ ចប់ពី
េម៉ង ០៦៖០០ ង ច ដល់េម៉ង ១០៖០០ យប់។ 

គួរបញជ ក់ផងែដរថ អគរវឌ នៈកពី ល ែដលចូលរមួអបអរ ទរ្រពឹត្តិករណ៍្របវត្តិ ្រស្ដេនះ មន
កមពស់ ៣៨ជន់ ្រតូវបន ងសង់េឡងី មក្រមិតបទ ្ឋ ន ថ បតយកមមពិភពេ ក ែដលបនយក ចិត្ត
ទុក ក់ពីបរ ិ ថ ន េហយីធ្ល ប់បនទទួលពនរង្វ ន់ែផនក ថ បតយកមមសំណង់មយួចំនួនរចួមកេហយី ដូចជ 
LEED Gold ( ភពជអនកដឹកនខំងែផនកថមពល នងិបរ ិ ថ ន ) ែដលជស្តង់ រ គរៃបតង ្រតូវបន
េគទទួល គ ល់ជអន្តរជតិ េ យ្រកុម្របឹក គរៃបតងសហរដ្ឋ េមរកិ ។ េលីសពីេនះេទេទៀត អគរវ
ឌ នៈ កពី ល ក៏បនទទួលវញិញ បនប្រតអចលន្រទពយពណិជជកមម ដ៏ល្អបំផុត េន សីុ េគនយក៍នុងឆន ំ
២០១២ ពី្របេទសសិង្ហបុរផីងែដរ េហយីកនុងអគរេនះ មនផ្ដល់េស កមមជេ្រចីនដូចជ ងលក់ទំនញិ 
េភជនីយ ្ឋ ន ងសេម្ល កបំពក់បុរសនរ ី ងសេម្ល កបំពក់កុមរ ងសមភ រ: តុបយ ងលក់ ៉
លី កបូប ងេ្រគឿងអលងកករ និងនឡកិ ងលក់ផលិតផលែថរក ែសបក និង ងលក់ផលិតផល
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ម៉កលបីៗ ជេ្រចីនដូចជ Hugo BOSS, Brioni, CANALI, Christofle, Clarins, Lacoste, L’Occitane, 
Longchamp, Rimowa,Timepieces, Salvatore Ferragamo, Pazzion និង Petit Bateau ជេដីម។ 

េ្រកពីេនះ អគរវឌ នៈ កពី ល ក៏មនករយិល័យ េពទយេធមញ អគគនយក ្ឋ នគយនងិរ ្ឋ ករកមពុជ 
ែដលកំពុងបេ្រមីេស កមមដល់ ធរណៈជនទូេទ។ចែំណកស ្ឋ គរ ROSEWOOD ែដលជ
ស ្ឋ គរលំ ប់្របណិតភព កមពស់ខពស់ជងេគសព្វៃថង កនុង ជធនីភនំេពញ គឺេ្រគងនឹងដេំណីរករកនុង
េពលឆប់ៗេនះផងែដរ។ 

បែនថមេលីេនះេទៀត កនុងអគរទំេនីបវឌ នៈកពី ល ក៏មនេស កមម ធនគរវឌ នៈ ែដលបេ្រមីដល់អតិថិ
ជន កនុងរយៈេពល ៧ៃថងកនុងសប្ត ហ៍ ចប់ពីេម៉ង ៩៖០០្រពឹក រហូតដល់េម៉ង ៦៖៣០ ង ច។ អគរវឌ
នៈ កពី ល មនទី ងំសថិតេន គរ៦៦ មបេ ្ត យផ្លូវ្រពះមុននីវង សងក ត់វត្តភនំ ជធនីភនំេពញ ។ 

ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទងទូរស័ពទេលខ៖ ០២៣ ៩៣ ៨៨៨៨ ៕ 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60110-2017-07-17-01-59-52.html 

អនកជនំញែផនក រយធម៌ែខមរ៖ ជធន្ីរប ទសំបូរៃ្រពគុក គជឺ្របភពគុនលបុកកេ  (Video inside)  

(ភនេំពញ)៖ អនកជំនញែផនក រយធម៌ែខមរ និងជអនកនពិនធេសៀវេភស្ដីពី ្របវត្ដិកបច់្រប ល់ែខមរ េ ក រតន័ 
ស ្ដ ប់ បនែថ្លងថ េបីនិយយពកីរក ង្រប ទ របស់បុព្វបុរសែខមរ គឺកនុងេគលបំណងេដីមបឧីទទិស
ដល់ សន និងផ រភជ ប់បុព្វករជីនរបស់ខ្លួន។ ទនទឹមនិងេនះក៏បនឆ្លុះបញច ងំនូវសកមមភពេផ ងៗ
របស់សងគមផងែដរ េ យបង្ហ ញអំពីជីវភព្របចៃំថងរបស់្របជពលរដ្ឋ ស្រងគ ម ករសែម្ដងកបច់គុន និង
ករសែម្ដងសិលបៈស្រមប់កំ ន្ដសបបយជេ្រចីនេទៀត។ 

ទក់ទងនិងកបច់គុនេនះ េ ក រតន័ ស ្ដ ប់ បនែថ្លងបន្ដថ ចំេពះកបច់គុនលបុកកេ  ែដល ជរ ្ឋ ភិប
លមនគេ្រមងេសនីសំុចុះបញជ ី ជសមបត្ដិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌អរូបីរបស់មនុស េ កនេពលខងមុខេនះ ក៏
មន្របភពេចញពី ជធន្ីរប ទសំបូរៃ្រពគុក (ឥ នបុរ) ែដលេទីបែតចុះបញជ ីជសមបត្ដិមនុស
េ ក កលពីៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧េនះផងែដរ។ 

ចំេពះភស្ដុ ងកបច់គុនលបុកកេ េនះ េយងីេឃញីេន្រកុម្រប ទយយព័នធ េ យសថិតេនេលីជញជ ងំ
មនកបច់ចម្ល ក់យ៉ងល្អវចិិ្រត កនុងរង្វង់ជសុ៊មូល គឺបង្ហ ញអំពីសកមមភពមនុស ពីរនក់ ្របយុទធនឹងសត្វ
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េ  ្របកបេ យកយវកិរយ៉ង ទ ត់ជំនញ និង ្វ ប់បំផុត។ មរតកេនះ ក៏បនេផទរជបន្ដបនទ ប់ មក
ដល់កូនេចសម័យអងគរ រហូតដល់បចចុបនន ដូចេយងីេឃញីេនះ។ 

េ ក រតន័ ស ្ដ ប់ បញជ ក់ថ ចំេពះេសៀវេភស្ដីពី ្របវត្ដិកបច់្រប ល់ែខមរេនះ ក៏បនេបះពុមពរចួ ល់ផង
ែដរ េ យទុកជកររមួចំែណកែថរក  និងអភិរក នូវ ន ៃដរបស់ដូន េយងី។ កនុងេនះេ កបនជីក
កកយនូវ្រគឹះកបច់គុនែខមរ ែដលជកបួន្របយុទធកនុងស្រងគ ម េដីមបកីរពរទឹកដី រហូតក្ល យជ ច្រក
នសម័យេនះរមួមន៖ កបច់្រប ល់ គុនលបុកកេ  និងកបច់គុនេផ ងៗេទៀត។ 

ជចុងបញច ប់េ ក បនបញជ ក់ថ ចំេពះ ជធនី្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ែដលក្ល យជសមបត្ដិមនុស ជតិ
នេពលេនះ គឺពិតជភស្ដុ ងដ៏រងឹម ំស្រមប់គុនលបុកកេ ែខមរ ែដលនិងក្ល យជសមបត្ដិវបបធម៌អរូបីរបស់
មនុស េ ក នេពលបន្ដេទៀតផងែដរ។ េបីដូេចនះេយងីជកូនែខមរជំនន់េនះ ្រតូវមនេមទនភព ចំេពះ
ន ៃដរបស់បុព្វបុរសខ្លួន មរយៈករ ទរទងំអស់គន នូវ្រពឹត្ដិករណ៍ដ៏អ ច រយេនះ េបីពុំដូេចន ះេទ 

្របសិនជេយងីេធ្វី្រពេងីយកេន្តីយកនុងករ ទរេនះ គឺមនន័យថ «េយងីបដេិសធន៍នូវ ន ៃដរបស់បុព្វ
បុរសេយងី» យ៉ងដូេចនះែដរ៕ 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/60082-2017-07-16-07-36-59.html 

កចិចសមភ សន៍ពេិសសរបស់ទូរទស ន៍ CNC ទក់ទនិនងឹតបំន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជេបតកិភណ្ឌ ពភិព
េ ក របស់អងគករយូេណសកូ (Video Inside)  

(ភនេំពញ)៖ កិចចសមភ សន៍ពិេសសមួយ ្រតូវបន ថ នីយទូរទស ន៍ CNC េរៀបចំេឡងីពិភក  និងពនយល់
ធរណជនទូេទ ពក់ព័នធនឹងករ ក់បញចូ ល «តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ

ពិភពេ ក របស់អងគករអូេណសកូ េនកនុងកិចច្របជុំេលីកទី៤១ េនទី្រកុង Krakow ្របេទសបូ៉ឡូញ នៃថង
ទី០៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧កន្លងេទេនះ។ 

កនុងកិចចសមភ សន៍ពិេសសេនះ មន គមនិែដលជម្រន្តីអងគករយូេណសកូ ្រ ្ត ចរយ កលវទិយល័យ
ភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ និងម្រន្តីជន់ខពស់្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈផងែដរ េ យពួកគត់បនពនយល់ 
និងបក្រ យជំុវញិចមងល់េផ ងៗ ពក់ព័នធតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក។ 

ជមយួគន េនះ អងគភពព័ត៌មន Fresh News សូមេលីកយកនូវវេីដអូ ៃនកចិចសមភ សន៍ពេិសស របស់
ទូរទស ន៍ CNC ទងំ្រសុង មកផ យជូន្របយិមតិ្តទស នដូចខងេ្រកម 
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្រពតឹ្តកិរណ៍្រប ទសមបូរៃ្រពគុក ចជករពង្វ ងករចប់ រមមណ៍ករណីបណ្ឌិ ត ែកម ឡ"ី 
េ យ មួង េរត៉ 2017-07-18  

 
ថ បនិកប ្ដ ញ្រពះសងឃឯក ជយេដីមបយុីត្តិធម៌សងគម ្រពះេតជ្រពះគុណ បុ៊ត បុ៊នតិញ េធ្វីសននិសីទ

កែសតបង្ហ ញកេំភ្លីងជ័រ ្រពះេតជ្រពះគុណ ហន សុផននី យកមកេលងេសីច នមុខ ដំបូងេខត្ត
បត់ដំបង េនៃថងទី២២ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៧។ RFA/Hum Chamroeun  

រ ្ឋ ភិបលេ្រគងេរៀបចំពធិីអបអរ ទរករ ក់បញចូ លតំបន់្រប ទសមបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ
ពិភពេ ក េនៃថងទី១០ ែខកកក  ជេរៀង ល់ឆន  ំែដលគប់ជួនគន នឹងៃថងែដលឃតកបញ់សម្ល ប់
បណ្ឌិ ត ែកម ឡ។ី ្រពះសងឃ បុ៊ត បុ៊នតញិ ែដលធ្ល ប់បនចូលរមួេរៀបចំបុណយសពបណ្ឌិ ត ែកម ឡ ីចត់
ទុកថ ករេរៀបចេំនះជករបែង្វង្រពឹត្តិករណ៍។ 
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ថ បនិកប ្ដ ញ្រពះសងឃឯក ជយេដីមបយុីត្តិធម៌សងគម ្រពះេតជ្រពះគុណ បុ៊ត បុ៊នតិញ សង យ័ថ ករ
យកៃថងទី១០ ែខកកក  ជេរៀង ល់ឆន េំដីមប្ីរបរពធទិ ចងចៃំនករ ក់បញចូ ល្រប ទេនះ និង្រប ទ
្រពះវ ិ រ ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក ចជ្រពឹត្តិករណ៍េ ះដូរបញ្ហ ។ 

្រពះេតជ្រពះគុណ បុ៊ត បុ៊នតិញ េសនីឲយ្របជពលរដ្ឋពិចរ េរឿងេនះេ យខ្លួនឯង េ្រពះ្រពះអងគេជឿថ 
ពលរដ្ឋែខមរែដលមន ្វ មីភក្ដចិំេពះេ កបណ្ឌិ ត ែកម ឡ ី្របកដជមិនឲយ្រពឹត្តិករណ៍ថមផី្ល ស់ប្ដូរេសចក្ដី
្រស ញ់ និងករេគរពវញិញ ណកខនធេ កបណ្ឌិ ត ែកម ឡ ីេនះេឡយី៖ «ញតេិញមេម ្ត ែស្វងយល់
អុេីចះេទវញិ! េបេីញម្រស ញ់េ ក ែកម ឡ ីេញមេគរពេ ក ែកម ឡ ីចង់្រពតឹ្តកិរណ៍បុ៉នម នរយ
បុ៉នម នពន់ ក៏េញមមនិគ្ំរទ គថឺជហំររបស់េញម គកឺរពរេ ក ែកម ឡ»ី។ 

មពិត្រប ទសមបូរៃ្រពគុក ្រតូវបនគណៈកមម ធិករេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក សេ្រមច ក់បញចូ លកនុង
បញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក កលពីៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧។ បុ៉ែន្តេ ក ហុ៊ន ែសន បនអំពវឲយម
្រន្តី្រគប់លំ ប់ថន ក់ និង្របជពលរដ្ឋរមួគន យគង ទូងសគរ ទះេប៉ត និងេគះ្រតេ កេន ម្រកសួង និង
មភូមេិនៃថងទ១ី០ ែខកកក  េម៉ងដប់្រពឹក េដីមបអីបអរ ទរករ ក់បញចូ ល្រប ទេនះកនុងបញជ ី

េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក ែដល្រពឹកៃថងទី១០ ែខកកក  េនះពលរដ្ឋែខមរទងំកនុង និងេ្រក្របេទស កំពុង
្របរពធពិធរីលឹំកខួបមួយឆន ៃំនករបញ់សម្ល ប់េ កបណ្ឌិ ត ែកម ឡ។ី េ កបណ្ឌិ ត ែកម ឡ ី្រតូវបន
ខម ន់កេំភ្លីងបញ់សម្ល ប់េនេម៉ង្របមណ ៩្រពឹក ៃថងទ១ី០ ែខកកក  ឆន មុំន។ 

េទះបីេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ្របកសយកៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន េំ្រកយ និងឆន បំន្តបនទ ប់ជៃថង
រលឹំក្រពឹត្តិករណ៍បញចូ ល្រប ទសមបូរៃ្រពគុក កនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពក៏េ យ ក៏ឆន េំនះ្រពឹត្តិករណ៍
ទរេនះ្រតូវបនេរៀបចំធេំនៃថងទី១៧ ែខកកក  េនឯពហុកី ្ឋ នជតិអូ ពំិក។ ករេរៀបចំេនះ គឺ

េនេ្រកយពីេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ខកខនមិនបនេបីកកិចច្របជុគំណៈរដ្ឋម្រន្តី្របចសំប្ដ ហ៍ 
និងអវត្តមនកនុងេពល្របជំុសភ េដីមបអីនុម័តវេិ ធនកមមចបប់ស្ដីពីគណបក នេយបយ។ 

កនុងេពលែថ្លងសុនទរកថកនុងពិធកីលពីៃថងទី១៧ ែខកកក  េនះ េ ក ហុ៊ន ែសន ក៏មិនេភ្លចេឆ្ល ត យ
្រប រគណបក នេយបយែដលមិន្របកសអបអរ ទរៃនករចុះបញជ ីតំបន់្រប ទសមបូរៃ្រពគុកេនះ
៖ «មនបក នេយបយជេ្រចនីែដលបនបញជូ ន រមនករបញជូ ន រេ យែឡកមកកន់ WhatsApp 
របស់ខញុ ំ។ បុ៉ែន្តក៏អវត្តមនៃនបក នេយបយ  ឬសងគមសីុវលិខ្លះ ែដលេគមិន ៊ នទងំនយិយនូវអ្វែីដល
ជសមទិធផលរបស់ជតផិងេនះ»។ 
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េទះជេ ក ហុ៊ន ែសន មិននិយយចំៗគណបក ្របឆងំក៏េ យ ក៏ចុងេ្រកយគឺេ កចង់និយយ
សំេ េទគណបក សេ្រងគ ះជតិ េនះឯង។  េ ក ហុ៊ន ែសន បន្តថ គណបក នេយបយែដលមិន
េចះសរេសីរសមិទធផលរ ្ឋ ភិបលែដលដឹកនេំ យគណបក ្របជជនកមពុជ របស់េ កែបបេនះ មនិ
ចដឹកន្ំរបេទសេកីតេទ៖ «េតី ស័ក្ដសិមេទជបក ែដលគួរកន់អំ ច ឬដកឹន្ំរបជ ្រស្តែខមរេនះ

េទ? េនះេហយីែដល្រតូវចងច!ំ ចំណុចមនិែមន្រតង់ពូែកនយិយេទ ែត្រតូវេធ្វសីកមមភពជក់ែស្ដង»។ 

កររះិគន់គណបក ្របឆងំថ ទល់ែតេចះសរេសីររ ្ឋ ភិបលេទីប ចដឹកន្ំរបេទសេកីតេនះ ្រតូវបន
កូន្របុសេ ក ហុ៊ន ែសន ធ្ល ប់េលីកេឡងីថមីៗេនះែដរ គកឺលពីៃថងទ១ី០ ែខកកក  កន្លងេទ េនកនុងរដ្ឋ
សភ េពលកពុំង្របជំុអនុម័តវេិ ធនកមមចបប់ស្ដីពីគណបក នេយបយ ែដល មយករូបថត និង
សំេឡង ឬ រេផ ងៗរបស់េ ក សម រង ុ ីមកេ្របី េដីមប្ីរបេយជន៍គណបក សេ្រងគ ះជតិ។ 

េ ក ហុ៊ន ម៉នី េពលេនះក៏សែម្តងករឈឆឺ្អ លែដលមិនេឃញីគណបក ្របឆងំែថ្លង ទរចំេពះ
្រពឹត្តិករណ៍ែបបេនះ។ េ ក ហុ៊ន ម៉នី យល់ថ េនះ្របែហលជគណបក ្របឆងំខ្ល ចបត់្របជ្របិយ 
េទីបមិនចូលចិត្តនិយយសរេសីររ ្ឋ ភិបល៖ «េចញពៃីថងេនះ ពយុីវជន ហុ៊ន ម៉ន ីមួយរូបេនះ គេឺរឿងអ្វី
ែដលជេមទនភពជត ិគួរែតចូលរមួអបអរ ទរេទ ដូច្រប ទសមបូរៃ្រពគុក អេីនះ!  គតិេ យ
វជិជមនចូលរមួអបអរ ទរបន្តចិេទ អត់មនប៉ះពល់ដល់សន្លកឹេឆន តេទ»។ 

េទះជយ៉ងេនះក្តី ្របធនគណបក សេ្រងគ ះជតិ េ ក កឹម សុខ បនសរេសរ រេនេលីេហ្វសបុ៊ក 
(Facebook) របស់េ កកលពី្រពឹកៃថងទី១៧ ែខកកក  ថ កនុងនមជកូនែខមរ េ កមនេមទនភព

ស់ែដលបនេកីតេនេលីទឹកដមីតុភូមកិមពុជ ជទឹកដសំីបូរេទេ យសមបត្តិវបបធម៌ដ៏លបលីបញ ដូច
ជ្រប ទសមបូរៃ្រពគុក ជេដីម។ េ ក កឹម សុខ បនបន្តថ េ កសូមគ្ំរទទងំ្រសុងនូវករ ក់
បញចូ លតំបន់្រប ទសមបូរៃ្រពគុក េទកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក។ 

តំបន់្រប ទសមបូរៃ្រពគុក ្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងបញជ ីសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េ យអងគករយូ
េណសកូ (UNESCO) កលៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ នទី្រកុង្រកកូ (Cracow) ្របេទសបូ៉ឡូញ 
(Poland) បនទ ប់ពីកមពុជ បនេសនីអងគករយូេណសកូ ពិនិតយ ក់តំបន់្រប ទេនះ កនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ
ពិភពេ ក កលពីឆន ២ំ០០៩។ បចចុបបននកមពុជ មនសមបត្តិវបបធម៌ទងំរូបី និងអរូបី ែដល្រតូវបនអងគ
ករយូេណសកូ ទទួល គ ល់កនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក មនដូចជតំបន់្រប ទអងគរ ្រប ទ្រពះ
វ ិ រ ចបុីដងែវង េ ខ ន្រសេមលែសបកធ ំរប្ំរពះ ជយ្រទពយ និងចុងេ្រកយេនះ គ្ឺរប ទសមបូរៃ្រពគុក 
េនះឯង៕ 
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http://www.rfa.org/khmer/news/culture/ven-butbuntinh-comments-on-congratulating-
heritage-site-07182017001054.html 

រ ្ឋ ភបិលេរៀបចពំធិអីបអរករ ក់បញចូល្រប ទសំបូរៃ្រពគុកជសមបត្តពិភិពេ ក 
េ យ អុ៊ង េសរវុីទធ 2017-07-17  

 
្រប ទេ េនកនុងបរេិវណរមណីយ ្ឋ ន្រប ទសំបូរៃ្រពគុក សថិតេនឃុសំំបូរ ្រសុក្រប ទសំបូរ 
េខត្តកំពង់ធំ។ រូបថតៃថងទី១២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦។  

RFA/Saut Sokprathna  

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេរៀបចំពិធអីបអរ ទរករ ក់បញចូ លតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ែដលសថិតកនុងេខត្ត
កំពង់ធ ំកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េន ង ចៃថងទី១៧ កកក  កនុងបរេិវណពហុកី ្ឋ នជតិអូ ពំិ
ក។ 

ពិធេីនះមនករចូលរមួេ យេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ម្រន្តជីន់ខពស់ ជរ ្ឋ ភិបល អនកមុខអនក
ករ្រគប់ជន់ថន ក់ និង្របជពលរដ្ឋ្របមណជង១មុឺននក់។ 
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េ ក ហុ៊ន ែសន ែថ្លងកនុងពិធេី យកំណត់យកៃថងទី១០ ែខកកក  េរៀង ល់ឆន  ំ្របរពធទិ ៃនករ ក់
បញចូ លតំបន់្រប ទេនះជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក។ េលីសពេីនះេទៀត េ ក ហុ៊ន ែសន េសនី
ដល់ពលរដ្ឋែខមរទងំអស់្រតូវចូលរមួេធ្វីកិចចកររមួគន បន្តេទៀត េដីមបេីសនី ក់បញចូ ល្រប ទេកះេករ ្ត ិ៍ 
្រប ទបនទ យឆម រ និងតំបន់ភនំគូែលនជេដីម ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កេទៃថងមុខ។ 

េ្រកពីេនះេ ក ហុ៊ន ែសន ក៏អំពវនវពលរដ្ឋឲយពិនិតយេមីលថ េតីគណបក នេយបយ មួយែដល
មនសមតថភព្រគប់្រគន់ ចដឹកន្ំរបេទស្របកបេ យសន្តិភព េដីមបជីំរុញករករពរ នងិេលីកសទួយវ ិ
ស័យវបបធម៌របស់កមពុជ ខណៈែដលេ កអះ ងថ េនះជកិចចខំ្របឹងែ្របងរបស់រ ្ឋ ភិបលែដលដឹកនំ
េ យេ កផទ ល់។ 

តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងបញជ ីសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េ យអងគករយូ
េណសកូ (UNESCO) កលៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ នទី្រកុង្រកកូវ (Cracow) ្របេទសបូ៉ឡូញ 
(Poland) បនទ ប់ពីកមពុជបនេសនីអងគករយូេណសកូពិនិតយ ក់តបំន់្រប ទេនះកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ
ពិភពេ ក កលពីឆន ២ំ០០៩។ 

បចចុបបននកមពុជមនសមបត្តិវបបធម៌ទងំរូបី និងអរូប ីែដល្រតូវបនអងគករយូេណសកូទទួល គ ល់កនុងបញជ ី
េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក មនដូចជ តបំន់្រប ទអងគរ ្រប ទ្រពះវ ិ រ ចបុីដងែវង េ ខ ន្រសេមល
ែសបកធំ រប្ំរពះ ជយ្រទពយ និងតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកេនេពលេនះ៕ 

http://www.rfa.org/khmer/news/culture/Govt-celebrates-the-inscribing-Sambo-Preykuk-
temple-onto-the-UNESCO-world-heritage-list-07172017082251.html 

 

ជញ ធរេខត្តកពំង់ធេំប្ដជញ ទក់ទញេទសចរេទកម ន្តតបំន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក 
េ យ សូត សុខ្របថន  2017-07-17  
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 េបះពុមព  
 ែចករែំលក  
 មត ិ 
 អុីែម៉ល  

 
្ល កសមគ ល់េនមត់្រចកចូលេទកន់រមណីយ ្ឋ ន្រប ទសំបូរៃ្រពគុក សថិតេនឃុសំំបូរ ្រសុក

្រប ទសំបូរ េខត្តកំពង់ធ។ំ រូបថតៃថងទី១២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦។  

Photo: RFA  

ជញ ធរ និងម្រន្តីជំនញេខត្តកំពង់ធំ បញជ ក់ថ នឹងខិតខែំថរក សំណង់្របវត្តិ ្រស្តេនតំបន់រមណីយ
្ឋ ន្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ឲយបនកន់ែតល្អ្របេសីរ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ពួកេគរពំឹងថ ចំនួនេភញ វេទសចរ
ជតិ និងអន្តរជតិមកទស នរមណីយ ្ឋ នបុ ណេនះ នឹងកន់ែតេកីនេឡងីេទ្វដង ពិេសសេ្រកយេពល
្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ្រតូវបនអងគករយូេណសកូ (UNESCO) សេ្រមច ក់បញចូ លកនុងបញជ ីសមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កកលពីៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧។ 
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ជញ ធរេខត្តកំពង់ធ ំនិង ថ ប័នពក់ព័នធ មនេមទនភពេ្រកយេពល្រប ទសំបូរៃ្រពគុក បន ក់
ចូលកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក។ ពួកេគយល់ថ ករ ក់បញចូ លេនះ មិន្រគន់ែតេលីកមុខមត់ និង
កិត្តិយស្របេទសកមពុជ បុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត្របជពលរដ្ឋមច ស់្រសុក នឹងទទួលបន្របេយជន៍េ្រចីន មរយៈ
កំេណីនេភញ វេទសចរេទេលងកម ន្តេនតំបន់មួយេនះ។ 

្របធនមនទីរេទសចរណ៍េខត្តកំពង់ធ ំេ ក េសង ន មន្រប សន៍ទងំក្ដីរកី យចំេពះសមិទធផល
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមចបនេពលេនះ ថខងេ កនឹងបេងកីនករយកចិត្តទុក ក់ ្រពមទងំសហករ
ជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធ ពិេសស ជញ ធរជតិសំបូរៃ្រពគុក េដីមបែីថរក តំបន់មួយេនះ និងទក់ទញេភញ វ
េទសចរជតិ និងអន្តរជតិមកទស នឲយបនកន់ែតេ្រចីនបែនថមេទៀត៖ «កំេណីនេភញ វក៏មនករេកនី
េឡងីជលំ ប់ េហយីេបសិីនជេយងីបនបញចូ លជេបតកិភណ្ឌ ពភិពេ កបែនថមេទៀត ្របជពលរដ្ឋ
េយងីេនទីេនះកន់ែតមនមុខរបរ មរយៈវស័ិយេទសចរណ៍»។ 

្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ្រតូវបនគណៈកមម ធិករេបតកិភណ្ឌ ពិភពេ កៃនអងគករយូេណសកូ (UNESCO) 
្របជុំសេ្រមច ក់បញចូ លកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កេនទី្រកុង្រកកូស (Krakow) ្របេទសបូ៉ឡូញ 
កលពីៃថងទី៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧។ 

អភិបលេខត្តកំពង់ធ ំេ ក សុខ លូ មន្រប សន៍កលពីៃថងទី១៤ កកក  ថ ជេមទនភពរបស់
ជតិ និងគ្ំរទចំេពះករខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់្របមុខដឹកនំ ជរ ្ឋ ភិបល ្រពមទងំ ថ ប័នពក់ព័នធែដល
បំេពញករងរេនះរហូតទទួលបនេជគជ័យ។ អភបិលេខត្តរូបេនះេប្ដជញ ថ នឹងចូលរមួែថរក ករពរ
រមណីយ ្ឋ នមួយេនះឲយេនគង់វង យូរអែង្វង ស្រមប់េកមងជំនន់េ្រកយ និងេប្ដជញ ទក់ទញេភញ វេទសចរ
មកេលងកម ន្តេនេខត្តមួយេនះ ពិេសសរមណីយ ្ឋ ន្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ឲយបនកន់ែតេ្រចីនបែនថម
េទៀត៖ «េធ្វអីប់របំងប្អូន្របជពលរដ្ឋេយងី ក៏ដូចជ្របជសហគមន៍េនទេីនះ េធ្វីេម៉ចចូលរមួកនុងករែថ
រក ្រប ទឲយតៃម្លេទេលីវតថុរបស់េយងីហនងឹ»។ 
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្រប ទេ េនកនុងបរេិវណរមណីយ ្ឋ ន្រប ទសំបូរៃ្រពគុក សថិតេនឃុសំំបូរ ្រសុក្រប ទសំបូរ 
េខត្តកំពង់ធំ។ រូបថតៃថងទី១២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៦។ RFA/Saut Sokprathna  

្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជ្រប ទបុ ណែខមរទីបីេហយីែដល្រតូវបន ក់បញចូ លជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ
ពិភពេ ក បនទ ប់ព្ីរប ទអងគរវត្តែដល្រតូវបន ក់បញចូ លេនឆន ១ំ៩៩២ និង្រប ទ្រពះវ ិ រ ក់
បញចូ លកលពីឆន ២ំ០០៨។ 

រមណីយ ្ឋ នេនះ ្រតូវបនអនកសិក ្រ វ្រជវសននិ ្ឋ នថ គជឺ ជធនីរបស់ែខមរកនុងសម័យេចន  ែដល
មនេឈម ះថ ឥ នបុរៈ ឬឥ នបុរ ីកនុង ជយ្រពះបទ ឥ នវរ មន័ទី១ នេដីមសតវត ទី៧ េ យ ក់
េឈម ះ្រសប ម្រពះនមរបស់្រទង់។ េនកនុងបរេិវណ ជធនបុី ណែខមរមួយេនះ គមឺន្រប ទជិត 
៣០០្រប ទ (២៩៣្រប ទ)។ 

របយករណ៍របស់មនទីរេទសចរណ៍េខត្តកំពង់ធ ំបង្ហ ញថ ចំនួនេភញ វេទសចរជតិ និងអន្តរជតិមកេលង
កម ន្តេនរមណីយ ្ឋ ន្រប ទសំបូរៃ្រពគុក កលពីឆន ២ំ០១៦ គឺមនចំនួនជង ១២មុឺននក់ 
(១២៥.១៨៦នក់)។ ចំែណកេភញ វេទសចរមកេលងកម ន្តេនរយៈេពល ៦ែខេដីមឆន ២ំ០១៧ គឺមន
ចំនួនជិត ១៤មុឺននក់ (១៣៨.០១២នក់)។ ចំនួនេនះបង្ហ ញថ ្រគន់ែតឆមសទី១ ឆន ២ំ០១៧ េភញ វ
េទសចរមកេលងកម ន្តេនរមណីយ ្ឋ ន្រប ទសំបូរៃ្រពគុក គឺេកីនេឡងីជង ១មុឺននក់ េបេី្របៀប
េធៀបេទនឹងឆន ២ំ០១៦។ 

ម្រន្តីស្រមបស្រមួលស្តីទីអងគករលីកដូ (LICADHO) េខត្តកំពង់ធ ំេ ក ឈួម រុណ ្វ គមន៍ចំេពះករ
េប្ដជញ ចិត្តរបស់ ជញ ធរេខត្ត និងមនទីរពក់ព័នធ ្រពមទងំអបអរ ទរចំេពះសមិទធផលជ្របវត្តិ ្រស្តមួយ
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េនះ។ យ៉ងេនះក្តី េ កចង់ឲយ ថ ប័នពក់ព័នធ បេងកីនករផ ព្វផ យអំពីសក្ដ នុពល និងករ ក់បញចូ ល
្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កឲយបនទូលំទូ យបែនថមេទៀត ពីេ្រពះេ ក
សេងកតេឃញីថ ពលរដ្ឋ មជនបទកនុងេខត្តកំពង់ធំ មយួចំនួន មិនបនដឹងអំពីបញ្ហ េនះេទ។ 

េលីសពីេនះ េ ក ឈួម រុណ េសនីឲយបេងកីនកិចចករពរបរេិវណរមណីយ ្ឋ ន្របវត្តិ ្រស្តេនះ ពីេ្រពះ
កន្លងេទធ្ល ប់មនករណីលួចកប់េឈ ីករចប់សត្វ និង នដីៃ្រព ជេដីម។ ជមួយគន េនះ េ កេសនីឲយ
ជញ ធរេរៀបចំផ្លូវេធ្វីដំេណីរឲយបន ្អ ត សន្តិសុខល្អ្របេសីរ េហយីពលរដ្ឋមច ស់្រសុក គបបេី្រតៀមខ្លួនជ

មុន ពីេ្រពះេនេពលមនេភញ វេទសចរមកេលងកន់ែតេ្រចីន នឹងបេងកីតករងរដល់ពួកគត់កន់ែតេ្រចីន
ដូចគន ៕ 

http://www.rfa.org/khmer/news/culture/Sambor-Preikuk-temple-07172017070655.html 

កមពុជេរៀបចទំស នយីភពសិលបៈអបអរ ទរ្រប ទសំបូរៃ្រពគុកក្ល យជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក 
េ យ អុឹម វនិ 

ចុះផ យេនៃថង 17/07/2017 

 

  ្រប ទសំបូរៃ្រពគុកក្ល យជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 

េនេពលយប់ៃថងទ១ី៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧េនះ ្របេទសកមពុជបនេរៀបច ំពធិអីបអរ ទរ្រប ទសំបូរ
ៃ្រពគុក ក្ល យជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក ែដលមនទស នីយភពសិលបៈជេ្រចនីទ្រមង់។ ្រប ទ
សំបូរៃ្រពគុកគជឺ្រប ទទ៣ី របស់កមពុជ ែដលបនក្ល យជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក។ មនុស មនិ
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តចិជង១មុនឺនក់ រមួទងំេ កនយករដ្ឋម្រន្ត ីផងនងឹចូលរមួកមមវធិ ីែដលជេមទនភពជតិ ន ្រតៃីថង
១៧កកក េនះ។ 

http://km.rfi.fr/cambodia/prasat-som-prey-kok-17-07-2017 

កមពុជអបអរករ ក់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកជេបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក ខណៈអនកជនំញថ កមពុជខ្វះករករ
ពរ 
េ យ ៉  សំណព្វ ចុះផ យេនៃថង 17/07/2017 

 

  

កមពុជេ្រតៀមអបអរ ទរករ ក់បញចូ ល្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េនៃថងទី 
១៧ កកក  ឆន  ំ២០១៧ នពហុកី ្ឋ នជតិ។@Facbook 

ជញ ធរ្រកុងភនេំពញ នងឹបេញជ សច ចរណ៍េនជុវំញិពហុកី ្ឋ នជតអូិ ពំកិជបេ ្ត ះ សនន េន
ង ចៃថងទ ី១៧ កកក េនះ េដមីប្ីរបរពធពធិអីបអរ ទរៃនករ ក់បញចូល្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិ

េបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក។ ពធិេីនះ នងឹមនករចូលរមួព ីេ កនយករដ្ឋម្រន្ត ីហុ៊ន ែសន រមួទងំម្រន្តី ជ
ករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ សិស  នសិ តិ នងិម ជន ្របមណជ១មុនឺនក់។ សូមបញជ ក់ថ ្រប ទ
សំបូៃ្រពគុក គជឺ្រប ទែខមរទ៣ី បនទ ប់ព្ីរប ទអងគរវត្ត នងិ្រប ទ្រពះវ ិ រ ែដល្រតូវបនអងគករ 
UNESCO ចុះបញជ ីជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ កែដលមនតៃម្លជសកល។ ស្រមប់ពលរដ្ឋកមពុជ េនះគឺ
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ជេមទនភពថមែីថមេទៀត ែដល្រតូវែតអបអរ ទរ។ ក៏បុ៉ែន្ត អនកបុ ណវទិយ នងិ ្រ ្ត ចរយ្របវត្តិ ្រស្ត 
បនទញចំ ប់ រមមណ៍របស់ម ជនែខមរ ឲយយកចតិ្តទុក ក់ែថរក  ករពរ ្រប ទែខមរជេ្រចនីេទៀត 
ែដលកពុំងរចិរលិ េ យ រែតេពលេវ នងិធមមជត។ិ  

http://km.rfi.fr/cambodia/daily-event-somnop-cambodia-temple-17-07-2017 

េ ក ្របក់ សុណ្ណ ៉ ៖ រ ្ឋ ភបិល ចេរៀបចខំបួ១ឆន ្ំរប ទសំបូរៃ្រពគុកនងិខបួ១០ឆន ្ំរប ទ្រពះវ ិ រ
រមួគន េនឆន េំ្រកយ 
េ យ េអង គីមហុង ចុះផ យេនៃថង 16/07/2017 

 

 េ ក ្របក់ សុណ្ណ ៉  អគគនយក ជញ ធរេបតិកភណ្ឌ ៃន្រកសួងវបបធម៌ និងជសមជិកៃនគណៈកមមករ
អន្តរ្រកសួង េដីមបេីរៀបចំពិធីអបអរ ទរ ករ ក់បញចូ ល តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ។@រូបភពផ្តល់ឱយ 

េភញ វ្របចៃំថងរបស់វទិយុប ងំយប់េនះគ ឺេ ក ្របក់ សុណ្ណ ៉  អគគនយក ជញ ធរេបតកិភណ្ឌ ៃន្រកសួងវបប
ធម៌ នងិជសមជកិៃនគណៈកមមករអន្តរ្រកសងួ េដមីបេីរៀបចពំធិអីបអរ ទរ ករ ក់បញចូល តបំន់
្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក។ េ ក ្របក់ សុណ្ណ ៉  ចត់ទុក កមមវធិេីនៃថង
ែស្អកជ្រពតឹ្តករណ៍្របវត្តិ ្រស្ត េ្រពះករេរៀបចេំនះេធ្វេីឡងីកនុងរូបភពមួយអធកិអធម។ េ កបែនថមថ 
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រ ្ឋ ភបិល ចនឹងេរៀបចខំបួ១ឆន ៃំនករ ក់បញចូ ល្រប ទៃ្រពគុក នងិខបួ១០ឆន ្ំរប ទ្រពះវ ិ រ ជស
មបត្តេបតកិភណ្ឌ រមួគន េនឆន េំ្រកយឲយរតឹែតអធកិអធម។   

http://km.rfi.fr/cambodia-daily-guest-prak-sovannara-16-07-2017 

មនុស ្របែហល៦ពន់នក់ចូលរមួអបអរករ ក់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកជសមបត្តេបតកិភណ្ឌ  
េ យ េអង គីមហុង14/07/201714/07/2017 

  

រូបថតៈ ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក 

េនៃថងទី១៧កកក ខងមុខេនះ រ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចំពិធអីបអរ ទរៃនករ ក់បញចូ លតំបន់្រប ទសំ
បូរៃ្រពគុក ជសមបត្តេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េនពហុកី ្ឋ នជតិអូ ពំិកកមពុជេ្រកមវត្តមន េ ក
នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន និងភរយិ។ មករប៉ន់ ម នមនុស ្របែហលជ៦ពន់នក់ចូលរមួេនកនុង
កមមវធិីេនះ។  

អនកចូលរមួ្របែហលជ៦ពន់នក់េនះ គឺជចំនួនមួយ្រតូវអេញជ ីញឲយចូលរមួសម្រសបនឹងទំហរំបស់ ្ត តអូ
ពំិក។ ពួកេគទងំេនះគឺជ យុវជន ម ជន កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធជេដីម។ េនកនុង្រពឹត្តករណ៍េនះ 
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មននឹងមនករទូងសគរ នឹងករេលីកេឡងីពី្របវត្តិ្រប ទរមួទងំ វ ៃនករ ក់បញចូ ល ្រប ទសំបូ
រៃ្រពគុកេទកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក។ េនះេបី មករគូសបញជ ក់របស់ េ ក ៉ ត់ ចំេរនី អគគ
េលខធិករគណៈកមម ធិករជតិអូ ពំកិកមពុជ។  

េ ក ៉ ត់ ចំេរនី បនអះ ងថ ពិធេីនះេធ្វីេឡងីេនកនុងរូបភពមួយយ៉ងអធិកអធមដូចកលែដល រ ្ឋ ភិ
បលេរៀបចពំិធីអបអរ ទរករ ក់បញចូ ល្រប ទ្រពះវ ិ រចូលជសមបត្តេបតិភណ្ឌ ពិភពេ កកនុងឆន ំ
២០០៨។ កលេ ះេន្រប ទ្រពះវ ិ រផទ ល់ែតម្ដងរ ្ឋ ភិបលក៏បនេរៀបចំពិធេីនះេនទីេនះែដរ។ 
ចំេពះ្រប ទសំបូរៃ្រពគុកវញិេបី មគេ្រមង ជញ ធរក៏េ្រគងេរៀបចពំិធីមួយេន្រប ទផទ ល់ែតម្ដង
ែដរែតមិនទន់កំណត់ៃថង។  

សូមបញជ ក់ថ ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ្រតូវបនចុះបញជ ី ជេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េនកនុងកិចច្របជុំគណៈក
មម ធិករ េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក េនទ្ីរកុង Krakow ្របេទសបូ៉ឡូញ កលពីៃថងទី៨ ែខកកក  ។ េនះជ
្រប ទ ទ៣ី េហយី ែដលបនចូលជសមបត្តិ េបតិក ភណ្ឌ ពិភពេ ក េ្រកយពី្រប ទអងគរវត្ត ក់
បញចូ លេនៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩២ និង្រប ទ្រពះវ ិ រ ក់បញចូ លេនៃថងទី៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៨។ 
េ្រកយ ក់បញចូ លេនះ េហយី រ ្ឋ ភិបលក៏បនបំផុសឲយមន្រពឹត្តករណ៍ទូងសគរេដីមបជីករអបអរេនទូ
ទ្ំរបេទស៕ 

http://km.rfi.fr/cambodia-Sambo-Prei-Kuk-UNESCO-rfi-14-07-06-2017 

េ ក ៃថ នរៈសតយ៖ េ្រកពទូីងសគ ទះេប៉ត ពធិអីបអរ ទរ្រប ទសំបូរៃ្រពគុកនងឹេធ្វធីេំនេកះេព្រជ 
េ យ ៉  សំណព្វ ចុះផ យេនៃថង 10/07/2017 
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េ ក ៃថ នរៈសតយ អនកនពំកយ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ កនុងេពលផ្តល់បទសមភ សន៍ជមួយវទិយុ
ប ងំអន្តរជតិ RFI ៃថងទី ១០ កកក  ឆន  ំ២០១៧។@RFI 

េភញ វ្របចៃំថងរបស់វទិយុប ងំអន្តរជត ិRFI េន ្រតេីនះ គេឺ ក ៃថ នរៈសតយ អនកនពំកយ្រកសួងវបបធម៌ 
នងិវចិ្ិរតសិលបៈ។ បនទ ប់ព្ីរប ទសំបូរៃ្រពគុក សថតិេនកនុងេខត្តកពំង់ធ ំ្រតូវបនចុះបញជ ីរជសមបត្តិ
េបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក េនកនុង្របជុេំលីកទ៤ី១ នទ្ីរកុង Krakow ្របេទសបូ៉ឡូញ កលពៃីថងទ ី៨ ែខ ក
កក  ឆន ២ំ០១៧េនះ េន្រពកឹមញិេនះ រ ្ឋ ភបិលកមពុជបនអពំវនវឲយ្របជពលរដ្ឋ នងិ ថ ប័នរដ្ឋទងំ
២៥ ជធនេីខត្ត យគង ទូងសគ ទះេប៉ត ្រពមៗគន  េនេវ េម៉ង១០ ្រពកឹ ៃថងទ១ី០ កកក េនះ។ ទនទមឹ
គន េនះ អនកនពំកយ្រកសួងវបបធម៌ នងិវចិ្ិរតសិលបៈ េ ក ៃថ នរៈសតយ បនបញជ ក់ថ រ ្ឋ ភបិលនងឹេធ្វី
ពធិកីន់ែតធជំងេនះេនមជឈមណ្ឌ លេកះេព្រជ េដមីបអីបអរ ទរ ៃថងែដលរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនចត់ទុក
ថ ជទព័ំរ្របវត្តិ ្រស្តថមេីនះ។ 

http://km.rfi.fr/cambodia-daily-guest-norak-sathya-cultuer-10-07-2017 

េ ក ហុ៊ន ែសន ្រពមនជថមេីទៀតថនងឹមនិអត់ឱនឲយអនកេ្រតៀមេធ្វ«ីបដវិត្តន៍ពណ៌» 

េ យ េ ក ត សុភព | ៃថងអងគ រ ទី១៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ 52 នទីមុន | នេយបយ | 0 | 

763  
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នយករដ្ឋម្រន្ដកីមពុជេ ក ហុ៊ន ែសន (Fresh News)  

េមដឹកនគំណបក កន់អំ ចបនេ្របី រ្រពមនជថមីេទៀត េលី្រកុម ែដលេ កេចទថ ជអនក
េ្រតៀមេធ្វី«បដវិត្តន៍ពណ៌» ្របឆងំរ ្ឋ ភិបល្រសបចបប់េនកមពុជ។ 

ករ្រពមនេនះ មិនែមនជេលីកទី១េនះ គឺេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ែតងែតេ្របី រេនះេ្រចីនដង
មកេហយី ងំពីមុននងិេ្រកយករេបះេឆន តឃុសំងក ត់ ឆន ២ំ០១៧េនះ។ 

កនុងពិធីអបអរ ទរ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិវបបធម៌ពិភពេ ក ១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ េ ក 
ហុ៊ន ែសន បន្របតិកមមខ្ល ងំៗ ចំេពះព័ត៌មនែដលេគថ េ កមនឈធឺងន់កំពុងពយបលេនេ្រក្របេទ
ស។ ្រសបេពលជមួយគន េនះ េ ក ហុ៊ន ែសន ក៏បនេ្របី រ្រពមនជថមីេទៀតថនឹងមិនអត់ឱនេទ 
េលី្រកុមអនក េ្រតៀមេធ្វី«បដវិត្តន៍ពណ៌»ផ្តួលរលំំរ ្ឋ ភិបលៃនគណបក កន់អំ ច។ 

េ កមន្រប សន៍ថ «េនេពលេនះ នងិេពលខងមុខ េយងីក៏មនិ ចសំុករេយគយល់ពពីកួអនកែដល
េ្រតៀមបរំ ៉ងុេលប្រតបក់េយងី មរយៈៃន «បដវិត្តន៍ពណ៌»បនែដរ ដូេចនះជករេឆ្លយីតបរបស់េយងី េយងី
ទងំអស់គន ្រតូវរងឹបុងឹេឡងី េដមីបជីនំះេលីឧបសគគទងំ យ កនុងដេំណីរឈនេទមុខជមយួនងឹកររក
សន្តភិព េដមីបធីនដល់ករអភវិឌ »។ 

អនក្រ វ្រជវពីករអភិវឌ សងគម េ ក មស នី យល់ថ េ ក ហុ៊ន ែសន កពុំងភ័យពីសមតថិភព
្រគប់្រគងរដ្ឋ េទីបេ កេ្របី រគំ មេរឿងដែដលេ្រកមេលសប្រងក ប«បដវិត្តន៍ពណ៌»។ េ កថ ករណី
េនះ ចេធ្វីឲយពលរដ្ឋមច ស់េឆន តមនករធុញ្រទន់ នឹងអស់ជំេនឿេលីករដឹកនរំបស់រ ្ឋ ភិបល។ 

េ កនិយយថ «ធមម េទ ែតកល  េបសិីនជ េយងីេ្របី រដែដល ទមីួយគបឺង្ហ ញអំពកីរភ័យ
របស់រ ្ឋ ភបិល េ យ រែតរ ្ឋ ភបិលមនិបនបំេពញតួនទី មួយឲយពលរដ្ឋ ឬមនិបនេ ះ្រ យ
បញ្ហ សងគមសំខន់ៗ ស្រមប់ទញិទកឹចតិ្តពលរដ្ឋ េដមីបឲីយពលរដ្ឋេដរី មខ្លួនេនះ អត់មន ឬក៏មនិ ច
េធ្វេីទបន»។ 

អនកវភិគនេយបយ េ ក ឆ ំបុ៊នេថត មន្រប សន៍ថ េនកមពុជ មិនមនេមដឹកន ំឬ្របជពលរដ្ឋ
មួយចង់េធ្វីបដិវត្តន៍ពណ៌្របឆងំរ ្ឋ ភិបលេនះេទ េ យេ កថ បចចុបបននេនះ្របជពលរដ្ឋចង់បន 

េមដឹកនំ មួយ ែដលមនសមតថភពេធ្វីឲយ្របេទសរកីចំេរនី។ 
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េ កមន្រប សន៍ថ «េបី មករអេងកតេមលី េហយីេយងីករសិក េមលី េចះែតមនេហយី អនកសរ
េសរអេញច ះអញចុ ះ មួយនក់ ពរីនក់ ក៏បុ៉ែន្ត្របជពលរដ្ឋទងំមូលគត់មនិចង់បនេទ យុវជនក៏មនិចង់បន
ទំរង់បដវិត្តន៍េទ។ េគចង់បនករអភវិឌ មួយែដលមនេចរភីព ឬក៏ករផ្ល ស់ប្តូរមួយេ យសន្តភិព ករ
ផ្ល ស់ប្តូរមួយេ យមនិមនសន្តភិព េទះបី្រកុម មួយចង់េធ្វក៏ី្របជពលរដ្ឋមនិគ្ំរទែដរ ខញុ ំេជឿអញច ឹង»
។ 

កលពីេពលថមីៗេនះ ម្រន្ដជីន់ខពស់គណបក ្របជជនេ ក ឈង វុន បនេលីកេឡងីថ មនមនុស  
និង្រកុមអងគករសងគមសីុវលិមួយចំនួនកំពុងចូលរមួកនុងចលន «បដវិត្តន៍ពណ៌» ្របឆងំរ ្ឋ ភិបល្រសប
ចបប់េនកមពុជ េ យថ ពួកេគមនករគ្ំរទេ យរ ្ឋ ភិបលសហរដ្ឋ េមរកិ។ បុ៉ែន្ត្រតូវបនម្រន្តីសងគម
សីុវលិ្រចនេចលករេចទ្របកន់េនះ។ 

េគសេងកតេឃញីថ េ្រកមេលសទប់មិនឲយមនបដិវត្តន៍ពណ៌ រ ្ឋ ភិបលបនចប់ឃុខំ្លួនមនុស មួយចំនួន
ក់ពនធនគរ ដូចជ អនកត ៉តំបន់បងឹកក់អនក្រសី េទព វននី សកមមជនករពរបរ ិ ថ នេ ក គង់ ៃរយ៉៉

 និងេ ក គមឹ សុខ អនកវភិគនេយបយ៕ 

http://vodhotnews.com/18/07/2017/hun-sen-warns-again-party-preparing-make-color-
revolution-against-the-gov/ 

Thousands	Gather	to	Celebrate	UN	Recognition	of	New	Heritage	Site	

by Van Roeun | July 18, 2017 

In a celebration that filled the capital’s sky with fireworks, Prime Minister Hun Sen on Monday 
lauded the recognition of Cambodia’s newly inaugurated World Heritage site, Sambor Prei Kuk, 
a collection of about 50 pre-Angkorian temples in Kompong Thom province. 

Addressing a crowd of thousands at Olympic Stadium, the prime minister boasted that his ruling 
CPP party had pushed for the recent achievement, as they had when the temple at Preah Vihear 
was listed as a heritage site in 2008. The country’s first Unesco-recognized heritage site is 
Angkor Archaeological Park outside Siem Reap City, which received the designation in 1992. 
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Prime Minister Hun Sen delivers remarks to a crowd at Phnom Penh’s Olympic Stadium on 

Monday. (Siv Channa/The Cambodia Daily) 

“This is our pride and it is not a monopoly to anyone,” he said. 

Mr. Hun Sen said the 7th century Chenla-era temples could lure tourists to Kompong Thom 
province, where they are scattered across more than 2,000 hectares of forest, which would create 
more jobs. 

He said Cambodians had a duty to protect their ancestral heritage, citing a proverb for emphasis: 
“Please don’t kill a hen to cook for good food.” 

Mr. Hun Sen also took the opportunity to taunt critics who had speculated on his health last 
week. Brushing off the rumors that he had traveled to Singapore for medical treatment, he asked, 
“Am I the real Hun Sen, nieces and nephews?” 

Sambor Prei Kuk was accepted as a World Heritage site on July 10, four years after the 
government petitioned the U.N. cultural body. Mr. Hun Sen said the event would be marked on 
government calendars in the years to come as a day of celebration. 

In announcing the designation, Unesco said the art and architecture developed at Sambor Prei 
Kuk laid the ground “for the unique Khmer style of the Angkor period.”The site is about 200 km 
north of Phnom Penh and 170 km southeast of Siem Reap. 

https://www.cambodiadaily.com/news/thousands-gather-to-celebrate-un-recognition-of-
new-heritage-site-132607/ 
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Drums,	Bells	Resound	in	Celebrations	of	Pre‐Angkorian	Sambor	Prei	Kuk	

by Rachna Thim | July 11, 2017 

Drums and bells rang out across Cambodia on Monday morning to celebrate the approval of 
Kompong Thom province’s Sambor Prei Kuk pre-Angkorian temples as a World Heritage site. 

The collective of about 50 7th-century temples joined Angkor Archaeological Park and the Preah 
Vihear temple as a heritage site following an announcement on Saturday. 

A monk beats a drum at Wat Langka 

in Phnom Penh on Monday morning. (Siv Channa/The Cambodia Daily) 

Provincial governor Sok Lu said celebrations were seen across Kompong Thom and at the 
temple site. “The celebrations show how happy people are with the achievement,” he said. 

A post on the Facebook page of Prime Minister Hun Sen—who had suggested the celebrations—
added that “there were drumming performances and traditional dances in order to celebrate 
across the country.” Government officials, armed forces, monks, students and villagers joined the 
celebrations, the social media post said. 

https://www.cambodiadaily.com/brief/drums-bells-resound-celebrations-pre-angkorian-
sambor-prei-kuk-132403/ 
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តបំន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីេបតកិភណ្ឌ ពភិពេ កទ៣ីរបស់កមពុជ 

េ យ េជនែណល េរត៉ខ និង ធឹម រចន | ៃថងច័នទ ទី 10 ែខកកក  ឆន 2ំ017 | READ IN ENGLISH 

សំបូរៃ្រពគុកគឺជតំបន់្រប ទមុនសម័យអងគរ្របែហល៥០កនុងេខត្តកំពង់ធ ំ្រតូវបនសេ្រមចចុះេទកនុង
បញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កទី៣របស់កមពុជកលពីៃថងេ រ ៍េ យ្រតួស្រ យផ្លូវស្រមប់ករអភិរក  និង
ករផ ព្វផ យបែនថមេទៀតេដីមបទីក់ទញេភញ វេទសចរមកកន់តំបន់ ច់្រសយលេនះ។ 

្រប ទក ងកនុងសតវត រទ៍ី៧េនះ ែដលបង្ហ ញពីលកខណៈបុ ណល្អឯកពសីម័យេចន រយៈេពលខ្លី
េនះ សថិតេន យប៉យេលីដីៃ្រពទំហជំង២.០០០ហកិ ។ តំបន់្រប ទេនះរមួជមួយឧទយនបុ ណ
អងគរ និង្រប ទ្រពះវ ិ រ ្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក។ 

េ ក្រសី េភឿង សកុ  រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងវបបធម៌បនមន្រប សន៍កលពីម លិមិញថ “ ជកិត្តិយស
ចំេពះ្របេទសកមពុជ និងចំេពះបុព្វបុរសរបស់េយងី”។ 

 

េ ក្រសីែថ្លងថ បែនថមពីេលី ថ បតយកមម ទី ងំ្រប ទរក បននូវលកខណៈ្របៃពណីនិងវបបធម៌ដ៏យូរ
លង់។ តំបន់្រប ទសថិតេនចមង យ្របែហល២០០គីឡូែម៉្រតភគខងេជីង ជធនីភនំេពញ និងចមង យ
១៧០គីឡូែម៉្រតភគ េគនយេ៍ខត្តេសៀម ប។ 
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េយង មេសចក្ដីែថ្លងករណ៍ចុះផ យកនុងេគហទំព័រេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កកលពីៃថងេ រ ៍ទី ងំ
បុ ណវតថុេនះគឺជតំបន់្រប ទសថិតកនុងតំបន់ៃ្រព េហយីជអតីត ជធនីៃន ច្រកេចន ។ 

េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ដែដលេនះបន្តថ “ធតុ ផ ពំីថមភក់េនកនុងទី ងំ្រប ទេនះគឺលកខណៈរចនបថ
សម័យមុនអងគរ ែដលេគ គ ល់ថ រចនបថសំបូរៃ្រពគុក។ធតុផ មំួយចំនួនកនុងចំេ មធតុផ ទំងំេនះ
គឺ ធនឹម េ ជង និងជួរសសរ្រទជេដីម គឺជ ន ៃដដ៏មហ ច រយពិតៗ”។ សិលបៈ និង ថ បតយកមមបន
អភិវឌ េនទីេនះ ក្ល យជគំរូស្រមប់ែផនកេផ ងៗ េទៀតៃនតំបន់ នងិបង្ហ ញពីរចនបថែខមរដ៏ល្អឯកៃន
សម័យអងគរ”។ 

ករទទួល គ ល់េនះេកីតេឡងី្របែហល៤ឆន េំ្រកយពីកមពុជបនេលីកសំេណី។េ ក្រសី Anne 
Lemaistre តំ ង្របច្ំរបេទសៃនអងគករយូេណសកូមិន ចទក់ទងសំុអ ថ ធិបបយបនេទ។ 

េ ក Jean-Baptiste Chevance បុ ណវទូិជនជតិប ងំ ជ្របធនកមមវធិីៃនមូលនិធិបុ ណវតថុវទិយ 
និងអភិវឌ ន៍ បនមន្រប សន៍ ថ ករទទួល គ ល់េនះ “េធ្វីឱយេគ គ ល់ពីសម័យមុនៗៃន្របវត្តិ ្រស្ត
ែខមរ។ 

េ កបនែថ្លងថ “ ជទី ងំបុ ណមយួកនុងចំេ មទី ងំបុ ណសំខន់ៗកនុង្របេទសកមពុជ និងកនុង
តំបន់ សីុ េគនយ។៍ តំ ងឱយសម័យមុនៗៃន ថ បតយកមមែខមរ”។ 

េ កបនបែនថមថ “មូល ្ឋ នៃន ថ បតយ កមម និងករតុបែតងលម្អដល់្រប ទេនះដូចជ ទំនក់ទនំង
េទនឹងសសរ និងេជីងទ្រមជេដីម េហយី ្រគន់ែតផ្ល ស់ប្តូរបន្តិចបន្តួច េនេពលេនះ និងេពលេ្រកយ
សម័យ អងគរបុ៉េ ្ណ ះ។មូល ្ឋ នគឺទីេនះ”។ 

េ ក Chevance បនមន្រប សន៍ថ ទី ងំេនះក៏ជឧទហរណ៍មុនៗៃននិនន ករកមពុជកនុងកររមួ
បញចូ ល ថ នភពនេយបយ និងធមមជតិេទកនុងករអភិវឌ ផងែដរ។ េ កបនែថ្លងថ បុ៉ែន្ត្រប ទ
ទងំអស់ក៏មន”លកខណៈ ពិេសស” ខុសែប្លកពីគន មួយចំនួនផងែដរ ដូចជបនទប់េនកនុង្រប ទជេដីម
ងជចតុេកណជជង ងកេរ ៉ែដលេគេឃញីភគេ្រចីនេនកនុង ថ បតយកមមែខមរសម័យេ្រកយៗ។ 

េយង មេ ក សុខ លូ អភិបលេខត្តបនឱយដងឹថ ករទទួល គ ល់ថមីេនះទំនងជេលីកសទួយដល់វស័ិ
យេទសចរណ៍េនកនុងេខត្ត ្រពមទងំជំរុញឱយមនករផ្តល់ថវកិអភិរក ស្រមប់ទី ងំេនះផងែដរ។ 
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េ កបនែថ្លងថ “ នឹងជយួទក់ទញេភញ វេទសចរបែនថមេទៀតឱយមកកន់ទីេនះ និងេ យ រឥឡូវេនះ
ជសមបត្តិពិភពេ កេទៀតេនះ នឹងមនថវកិបែនថមេទៀតស្រមប់បេងកីនករងរអភិរក ឱយកន់ែត
្របេសីរេឡងី”។ 

េ ក សុខ លូ បនមន្រប សន៍ថ េ កមិនដឹងថេតីរ ្ឋ ភិបលបនចំ យថវកិបុ៉នម នេលីករអភិ
រក កនុងេពលកន្លងមកេឡយី បុ៉ែន្តថ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលក៏បនរមួចំែណកចំេពះករអភិរក េនះ
ផងែដរ។ េ កបនបែនថមថ មនសហគមន៍ជេ្រចីនេនកនុងតំបន់ៃ្រពេនះ បុ៉ែន្តពួកគត់មិនបនរស់េន
ជិតតំបន់្រប ទរខំនដល់ករអភិរក េឡយី។ 

េ ក សុខ លូ បនែថ្លងថ រហូតមកទល់េពលេនះ ទី ងំេនះមនិបនទក់ទញេភញ វេទសចរបរេទស
េ្រចីនឱយមកទស នេឡយី។ េ កបនបែនថមថ េ កសងឃមឹថនឹងមនករទក់ទញេភញ វេទសចរមកទ
ស ន្រប ទេនះ និងទស នកនុងេខត្តកន់ែតេ្រចីនេឡងីេនេពលអនគត។ 

េ ក្រសី េភឿង សកុ  បននិយយដល់ទី ងំតបំន់្រប ទថ “ ្រតូវបនទទួល គ ល់មិន្រតឹមែត
ជនជតិែខមរបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទងំពិភពេ កទងំមូលផងែដរ។ ជេមទនភពរបស់កមពុជ”៕ រុន 

http://www.cambodiadailykhmer.com/38117 

េ ក ហុ៊ន ែសន រះិគនប់ក នេយបយ ែដលមិនអបអរករ ក្់រប ទសបូំរៃ្រពគុកជេបតិកភណ្ឌ   

Tue, 18 July 2017  

វង  សុេខង  

ភនេំពញ: េនកនុងេវទិកអបអរ ទរករទទួល គ ល់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកែដលបនចុះកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភព
េ កេនពហុកីឡ ្ឋ នជតិអូ ពិំកកលពីៃថងម លិមិញេ ក ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុ
ជ និងជ្របធនគណបក ្របជជនកមពុជបនែថ្លងេ យសងកត់ធងនថ់ ្របជពលរដ្ឋែខមរ្រតូវចបំច់េមីលឲយេឃញី
អំពីក ្ត ដឹកនរំបស់គណបក នេយបយែដលអវត្តមនមិន ៊ ននិយយ ្វ គមន៍នូវអ្វីែដលជសមិទធផលរបស់
ជតិ។ 

េ ក ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងថ៖ «េតីបក នេយបយ េទែដលមនសមតថភព្រគប្់រគន់កនុងករេធ្វីកិចចករទងំ
អស់េនះេពលសន្តិភព្រតូវបតប់ង់ អ្វីៗក៏្រតូវបំផ្ល ញ។ នេយបយេមីល្រ លចំេពះវបបធម៌សូមបពីកយមួយម៉ត់
្វ គមន៍នូវកិចចចូលរមួៃនវត្តមនតំបន់សំបូរៃ្រពគុកក្ល យជេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កមិន្រពមេធ្វីផងេនះេតី ស័ក្តិ



Page | 40  
 

សមជបក ែដលគួរកនអំ់ ច ឬដឹកន្ំរបជ ្រស្តែខមរឬេទ? ្រតូវចងចចំំណុចមិន្រតឹមពូែកនិយយេទែត្រតូវេធ្វី
សកមមភពជកែ់ស្ដង។ មិនែមនខញុ ំយកេវទិកេនះៃវ្៉រប រនរ េទ មនបក នេយបយជេ្រចីនែដលបនបញជូ ន
រ មនករបញជូ ន រេ យែឡកមកកន់ ៉ ត ប ់របស់ខញុ ំ និងមនករបញជូ ន រមកជូន ប៉ុែន្តកអ៏វត្តមនៃន

បក នេយបយ ឬសងគមសុីវលិខ្លះែដលេគមិន ៊ នទងំនិយយនូវអ្វីែដលជសមិទធផលរបស់ជតិផងេនះកនុង
ចំណុចេនះខញុ ំសុំឲយេមីលឲយចបស់នូវតួនទីៃនបក ដឹកនរំដ្ឋេតីមនលទធភពេធ្វីកិចចករែបបេនះឬេទ?»។ 

េ កែថ្លងថ៖ «េយងីមនករគ្ំរទពី្របជជនេ យករេបះេឆន តជូនគណបក ្របជជនឲយដឹកន្ំរបេទសេរៀង
រហូតមក ដូេចនះេនកនុង ណត្តិទី ៤ ករបញចូ ល្រប ទ្រពះវ ិ រជសមបត្តិវបបធម៌ពិភពេ កេនកនុងដំ ក់
កលៃនករេឃសនេបះេឆន តឆន  ំ២០០៨ ណត្តិទី ៥ េនះេយងីទទួលេជគជយ័ ជថមីម្ដងេទៀតេទេលីករ
ក់តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកេទជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ពិភពេ កេនះគឺជករគ្ំរទរបស់្របជជនចំេពះ

គណបក ្របជជនែដលកំពុងដឹកនំ ជរ ្ឋ ភិបល»។ 

េយង ម Fresh News ែដលបនេចញផ យពីម លិមិញបនឲយដឹងថ េ្រកយមនកររះិគនខ់្ល ងំៗពីម ជន 
ជពិេសសបុរសខ្ល ងំេតេជ ែសន េនៃថងទី ១៧ កកក  ២០១៧ េនះេ ក កឹម សុខ ្របធនគណបក សេ្រងគ ះ
ជតិ បនបេង្ហ ះ រគ្ំរទចំេពះករ ក់បញចូ ល «តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក» ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក 
ជលកខណៈបុគគលេ កផទ ល់េ យមិនបង្ហ ញជំហរៃនគណបក សេ្រងគ ះជតិេឡយី។  

ចំណុចេនះ្រតូវបនអនកវភិគេលីកេឡងីថ ចជករផគ បចិ់ត្តេច ្វ យនយរបស់េ កែតប៉ុេ ្ណ ះេនះគឺបុរស
ខ្ល ងំេតេជ ែសន ។ 

េ ក យមឹ សុវណ្ណ អនកនពំកយគណបក សេ្រងគ ះជតិកលពីម លិមិញផងែដរែតមិន ចទកទ់ងបនកនុងករសុំ
អ ថ ធិបបយេនះេទ។ 

េ ក ហុ៊ន ែសន រមួជមួយម្រន្តីជន់ខពស់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និង្របជពលរដ្ឋកមពុជ្របមណជងមួយមឺុននក់
បន្របមូលផ្ដុ ំគន េនពហុកីឡ ្ឋ នជតិអូ ពិំកកលពីម លិមិញេដីមបអីបអរ ទរេ យមនករេលីកទងជ់តិ និង
ទង់យូេណសកូេ យេមទនភពកនុងករទទួល គ ល់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក។  

ទនទឹមនឹងេនះផងែដរ េ កនយករដ្ឋម្រន្តីបនឲយពិនិតយបន្តេទៀតនូវ្រប ទបនទ យឆម រ ភនំគូែលននិងកែន្លងដៃទ
េទៀត។ 
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ពលរដ្ឋចូលរមួកនុងពិធីអបអរករ ក់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកជសមបត្តិ េបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កកលពីយបមិ់ញ។ 
ហុង មិន 

េ ក ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងេទកន់អនកចូលរមួេ យបនអំពវនវដល់្របជពលរដ្ឋែខមរ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ
ចូលរមួករពរសមបត្តិវបបធម៌ ែដលបន ល់ទុកេ យបុព្វបុរសជំនន់មុន េហយីភពសុីចង្វ ក់រ ងខងកនុង និងខង
េ្រកគឺជបញ្ហ សំខន់ខ្ល ងំ ស់ែដលផ្ដល់ឱកសស្រមប់ករចូលជេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កមិនែមនេ យ រែត
ពូែកខងឡបប៊េីទ។ 

េ កែថ្លងថ៖ «សងឃមឹថអ្វីែដលេយងីបនេធ្វីេនះគឺេ យ រដូន េយងីបន ល់ទុកឲយេយងី ដូន េយងីបន
្របឹងក ង ្រពះ ជ្រគប់ជំនន់បនដឹកនកំ ងជមួយ និងបុព្វបុរសជតិរបស់េយងី េយងីជអនកជំនន់េ្រកយ
ករពរមិនបនគឺជកូនអកតញញូ េយងីទងំអស់គន ្រតូវេធ្វីជកូនកតញញូ។ េហតុអ្វីែដលេយងីបនទទួលេជគជយ័កនុង
ករងរែដលេយងីបនរមួគន េធ្វីពិធីអបអរ ទរេនទីេនះ្របេទសមួយចំនួនបន ក់េសនីយូេណសកូ ២០ ឬ ៣០ ឆន ំ
រចួមកេហយីែតមិនទន់បនអនុមត័ទទួល គ ល់េនះេទ កប៏៉ុែន្ត្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កមួ់យបនមួយ ក់ពីរ
បនពីរ ក់បីបនបី ខញុ ំសុំេលីកេនទីេនះេ យសងកត់ធងនេ់លីចេងក មបញ្ហ ៃនទិដ្ឋភពនេយបយ សងគមផងែដរ 
ដំបូងបំផុតវត្តមនៃនសន្តិភព និងឯកភពទឹកដីជំនួសឲយស្រងគ ម និងករែបកបក់ពីអតីតកល ចំណុចេនះ មន
រៈសំខន់ខ្ល ងំ ស់ ែដលបនផ្ដល់ឲយេយងីេនកនុង្របវត្តិ ្រស្ត បនផ្ដល់ឱកសែបបេនះស្រមប់េយងី»។ 

េ កនយករដ្ឋម្រន្តីបនអះ ងថបញ្ហ េបតិកភណ្ឌ  វបបធម៌ និងសិលបៈមិនែមនជបញ្ហ ច់េ យែឡកេទ ក៏
ប៉ុែន្តជប់ពកព់ន័ធជមួយបញ្ហ េសដ្ឋកិចចសងគមផងែដរ ែដល ជរ ្ឋ ភិបលបនខិតខំបេងកីតឲយមន ថ នភពពីសូនយ
េទសចរមកដល់ជង ៥ នេទសចររចួេ្រសចេទេហយី មរយៈករេ្របី្របស់នូវសមបត្តិែដលដូន បនបន ល់
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ទុកេហយីកំេណីនេសដ្ឋកិចចដធំ៏េធងក៏បនមួយភគធំមកពីេទសចរែដលចក់បញចូ លេទកនុងេសដ្ឋកិចចជតិ បេងកីត
ករងរ និងមុខរបរស្រមប់្របជពលរដ្ឋជកររមួចំែណកកតប់នថយភព្រកី្រកផងែដរ។  

្រប ទសំបូរៃ្រពគុក្រតូវបនអងគករយូេណសកូ ក់បញចូ លកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កកនុងកិចច្របជំុេលីកទី ៤១ 
របស់ខ្លួនេន្រកុង Krakow ្របេទស ប៉ូឡូញ កលពីៃថងទី ៨ កកក  ឆន  ំ២០១៧ ែដលជ្រប ទទី ៣ ្រតូវបនអងគ
ករយូេណសកូចុះបញជ ីជេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កបនទ បពី់្រប ទអងគរវត្ត និង្រប ទ្រពះវ ិ រ។ 

តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកគឺជតំបនវ់បបធម ៌និង្របវត្តិ ្រស្តសថិតេនកនុងភូមិសំបូរ ឃុសំំបូរ ្រសុក្រប ទសំបូរ 
េខត្តកំពងធំ់ មនចមង យ ២៥ គីឡូែម្៉រតពីទីរមួេខត្តេនះ។ េខត្តេនះមនទី ងំេនចំណុចក ្ដ លៃន្របេទសកមពុជ 
េហយីក៏ជេខត្តមួយកនុងចំេ មេខត្ត្របែំដលពទ័ធជំុវញិបឹងទេន្ល ប៕ 

 
សេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន នងិសេម្តចកតិ្ត្ិរពទឹធបណ្ឌិ ត អេញជ ីញជអធបិតកីនុងពធិអីបអរ ទរ ករ ក់បញចូល
តបំន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ ពភិពេ ក 

ភនំេពញ៖ េន ង ចៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋ
ម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ នី ហុ៊នែសន បន អេញជ ីញ ជអធិបតដ៏ី
ខពង់ខពស់ េនកនុងពិធីអបអរ ទរករ ក់បញចូ លតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិេបតិ កភណ្ឌ ពភិព
េ ក ែដលពិធីេនះេធ្វីេឡងីេនពហុកីឡ ្ឋ នជតិអូ ពំិក ែដលមនអនកចូលរមួជង១មឺុន នក់។ 

សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនមន្រប សន៍េនកនុងពិធីេនះថ ភពេជគជ័យជ្របវត្តិ ្រស្តេនះ គឺជ
េមទនភពជតិថមីមួយេទៀត ស្រមប់្របជជនកមពុជទងំមូលចំេពះវបបធម៌ និង្របវត្តិ ្រស្តែខមរ េហយី 
គឺជសកខីភពៃនករយកចិត្តទុក ក់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជដល់ករអភិរក  និងករេលីកតៃម្លៃនេបតិ 
កភណ្ឌ ជតិ។ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនជ្រមបជូនដលពលរដ្ឋែខមរេ យដឹងផងែដរថ ករបញចូ ល 
្រប ទតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក គឺជេមទនភពជតិ គឺមនិែមន 
ជេមទនភពរបស់បុគគល េទ។ ទនទមឹនឹងេនះែដរ សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី បន្របកស កំណត់
យកៃថងទី១០ ែខកកក  ជទិ ចងចៃំនករ ក់បញចូ ល្រប ទបុ ណននរបស់កមពុជ ជ សមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក។ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងឲយដឹងថ កនុង ណត្តិទី៤ ៃន ជ រ ្ឋ ភិបល
កមពុជ េ្រកមករដឹកនរំបស់ CPP គឺបនទទួលេជគជ័យកនុង ក់្រប ទ្រពះវ ិ រ ជ សមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ករចួេហយី េហយីកនុង ណត្តិទ៥ី េនះគឺជេជគជ័យបនទ ប់ៃន ក់បញចូ ល តំបន់
តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុកជេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ កមួយថមីេទៀត។ 
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កនុងនមជ ជរ ្ឋ ភិបល និង្របជជនកមពុជ សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងអំណរគុណយ៉ងកក់េក្ដ
បំផុត ចំេពះសមជិកគណៈកមមករេបតិកភណ្ឌ ពភិពលែដលបនខិតខំ្របងឹែ្របងកនុងករទទួល គ ល់
តៃម្លសកលយ៉ងវេិសសវ ិ លៃនតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ែដលបនអនុម័តចុះកនុងបញជ ីជសមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក។ ជពិេសស សេម្តចេតេជ បនែថ្លងអណំរគុណចំេពះអងគករយូេណសកូ 
(UNESCO) និងករខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់្រកសួងវបបធម៌និងវចិិ្រតសិលបៈ និងែផនកពក់ព័នធ ទងំអស់
ែដលបនចូលរមួេនកនុងដំេណីរករេនះ។ 

សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន ក៏បនអំពវនវេ យ្របជពលរដ្ឋទងំអស់េ យចូលរមួែថរក សន្តិភព 
ពីេ្រពះសន្តិភព គឺពិតជមនតៃម្លខ្ល ងំ ស់សំ ប់អភិវឌ ្របេទសជតិេ យមនកររកីចេ្រមីន។ សន្តិ
ភពក៏មន រសំខន់សំ ប់កិចចករពរសមបត្តិវបបធម៌ជតិផងែដរ។ ជមួយគន េនះ សេម្តចេតេជ បន
អំពវនវេ យពលរដ្ឋទងំអស់ចូលរមួែថរក សមបត្តិវបបធម៌ជតិទងំរូបី និងអរូបី។ 

កមមវធិីកលពីយប់ម លិមិញេនះ ក៏មនករសែមបងសិលបៈ រប ំ ៃយ ៉ចបុី និង្របគំត្រន្តី សម័យ
្របកបេ យបរយិកសសបបយរកី យ និងរេំភីបៃ្រកែលង។ ចបស់ ស់ េនះជេមទនភពជតិេយងី
ទងំមូល៕ 

រូបភព៖ េហ្វសបុ៊កសេម្តចេតេជ 

Kampong Thom's Sambor Prei Kuk gets Unesco listing  

Mon, 10 July 2017  

Jovina Chua and Kong Meta  

The Sambor Prei Kuk archaeological site, a cluster of ancient brick temples scattered in the 
forest in Kampong Thom province, was listed as a World Heritage Site of Unesco on Saturday. 

Built by Isanavarnam I, king of the Chenla Empire, the seventh-century ruins are an important 
piece of Cambodian history that predates the Angkorian period. 

The temple – perhaps best known for its enigmatic carvings that appear to depict foreign visitors 
to the royal court – was inscribed on the World Heritage List during the 41st session of the 
World Heritage Committee held in Krakow, Poland, the Ministry of Culture and Fine Arts 
announced in a statement yesterday.  

“The Unesco’s decision is a great national pride coming from the efforts of our government led 
by Prime Minister Hun Sen,” the statement reads. 
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On his Facebook page, Hun Sen yesterday expressed his congratulations over the inscription of 
Sambor Prei Kuk and thanked the Ministry of Culture and Fine Arts and other authorities for 
their contributions to the preservation, conservation and registration of the temples.  

In a separate Facebook post, Hun Sen also asked all officials and the public to celebrate this 
“historic event” by banging pots and water jars at public places at 10am today.  

According to a news release from Unesco, Sambor Prei Kuk, which means “the temple in the 
richness of the forest” in the Khmer language, has been identified as Ishanapura, the capital of 
the Chenla Empire. 

Covering an area of 25 square kilometres, the vestiges of the onetime capital contain a walled 
city centre and temples with ornate sandstone elements, some of which “are true masterpieces”, 
it adds. 

Sambor Prei Kuk’s registration as a World Heritage Site, for which the documents were 
submitted in 2016, helps to fund restoration works, Culture and Fine Arts Ministry spokesman 
Thai Norak Satya said yesterday. 

“The benefit we gain from Unesco is their financial support for repairing [the temples],” he said. 
“Any place that is not safe we would never let the tourists enter. The place has to be good and 
safe like Angkor Wat.” 

Kampong Thom Provincial Deputy Governor Sok Lou said he welcomed the boost in tourism 
numbers at Sambor Prei Kuk that would likely ensue after its inscription on the list. 

“We, all the Kampong Thom people, are very proud and happy with this news,” Lou said. “We 
are not concerned that tourists will have a bad impact on our temples because the Unesco will 
know how to take care of it.” 

However, as a site rich in Cambodian culture and history, Sambor Prei Kuk should not just be an 
attraction for tourists, but a place for Cambodian people to get acquainted with their heritage, 
said Sambo Manara, a Cambodian historian and Khmer culture specialist. 

“Sambor Prei Kuk is one of the most attractive [sites] for our Cambodian history. It is a symbol 
of Khmer reconciliation,” Manara said, explaining that Chenla’s rise marked the reconsolidation 
of the region after the prior Funan Kingdom had broken up into competing powers. 

“The word ‘Kampuchea’ started from the time when Sambor Prei Kuk emerged,” he added. 
“This historical site is very important for us to understand how Khmer collaborated with each 
other after a time of division.” 

Chen Chanratana, founder of the Khmer Heritage Foundation and an archaeologist who has 
studied the site for years, said that Sambor Prei Kuk, despite being dedicated to Shiva, a Hindu 
god, marked the start of the creation of what has become the Khmer culture, or what he refers to 
as “Khmerisation”. 
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“The temple has a lot of decoration because during that time Khmer started to make 
Khmerisation,” Chanratana said. “In the past, we received influence from Indian culture, Indian 
art, but during the pre-Angkor Chenla period, we invented our own [art and culture].” 

“That’s why we have a lot of decoration we could not compare with Indian culture. This is a 
special characteristic of Sambor Prei Kuk.” 

http://www.phnompenhpost.com/national/kampong-thoms-sambor-prei-kuk-gets-unesco-listing 

Cambodia’s	new	world	heritage	site,	Sambor	Prei	Kuk,	a	hit	among	
tourists.	See	pics	

Sambor Prei Kuk has been identified as Ishanapura, the 
capital of the ancient Chenla Empire. 

travel Updated: Jul 17, 2017 14:27 IST  

Reuters, Phnom Penh 

 

Tourists visit Sambor Prei Kuk, which is home to numerous temples. (Reuters) 

Angkor Wat is not the only reason you should take a trip to Cambodia, Asia. Tourists flocked to 
Cambodia’s newest world heritage site on the weekend, the 16th and 17th century forest temple 
of Sambor Prei Kuk after it was recently added to the UN cultural organisation’s heritage list. 
With its inspiring and tumultuous history, Cambodia attracts tourists from around the world who 
often make a beeline for the Angkor Wat temple complex, another world heritage site. 
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The relief technique of sculpturing is used at Sambor Prei Kuk. (Reuters)  

On July 8, UNESCO added Sambor Prei Kuk or “temple in the richness of the forest” in the 
Khmer language to its heritage list. Located 206 km (128 miles) north of the capital Phnom 
Penh, it is home to numerous temples, 10 of which are octagonal. UNESCO said Sambor Prei 
Kuk had been identified as Ishanapura, the capital of the ancient Chenla Empire, a Khmer 
civilization that flourished in the late 6th and 7th centuries and preceded the Khmer Empire. 

 

A religious figure is seen inside Sambor Prei Kuk. (Reuters)  
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It joins the Angkor Archaeological Park and the Preah Vihear temple, located on the Thai-
Cambodia border, as world heritage sites. Cambodian tourists visited Sambo Prei Kuk on 
Saturday. One couple took wedding photos at the site. “Now that it is listed as the world heritage 
site, I hope that our people will benefit a lot from this and I say many thanks to our ancestors 
who built this and kept it for us until this generation,” said Sem Norm, a temple guard, adding 
that he has been taking care of the temples since 1994.  

Others hope tourism will help to boost the local economy. “When we have more tourists then the 
people here can get more income by selling the souvenirs and our kids can even learn English 
language easily,” said tourist Uch Srey Leakhena. Thousands are expected to celebrate the listing 
of Sambo Prei Kuk as a world heritage site on Monday. Tourist arrivals in Cambodia rose 5% to 
five million last year. About 5.5 million tourists are expected to visit the country this year. 

Follow @htlifeandstyle for more 

http://www.hindustantimes.com/travel/cambodia-s-new-world-heritage-site-sambor-prei-kuk-a-
hit-among-tourists-see-pics/story-2ECIkoCpDC1RgbA2sdW6eL.html 

Sambor Prei Kuk 

 

Photo provided by Ian Cade 

The Temple Zone of Sambor Prei Kuk is an archaeological site of the Pre-Angkorean period.  

The site correspondends with Ishanapura, the capital city of the Chenla Empire that flourished in 
the late 6th and early 7th centuries CE.  
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A particular feature are its octagonal shaped temples, the oldest of its kind in South-East Asia. 

Boj	Philippines	19.05.17	

 

From Phnom Penh, it is possible to do a day trip to Sambor Prei Kuk, a beautiful pre-Angkorian 
temple complex in the middle of the forest. The Kampong Thom local tourism office actively 
encourages tourists to arrange visits with local communities - from tuk-tuk rides, tour guide 
service and site interpretation. 

According to my guide, Sambor (many) Prei (forest) Kuk (temples), means, many temples inside 
the forest. Indeed, SPK is situated in a distinct landscape, different from the vast plain of Angkor 
Wat in Siem Reap, or the sacred cliff of Prasat Preah Vihear. The forest appears to be an integral 
element of the temple complex, no wonder the site is nominated as a cultural landscape 

 

Ian	Cade	England	16.11.10	

 

This is the best preserved pre-Angkorian archaeological site in Cambodia and if all goes to plan 
then this should be Cambodia's next World Heritage Site. 
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The ruins here comprise three different temple complexes all within easy walking distance of 
each other. They are set among a nice sandy forest that gives the site a cool and relaxing 
atmosphere. The ruins are different enough from those at Angkor to warrant a visit and also 
provide a good look at pre-Angkorian styles or art and architecture. The temples are mostly brick 
built and look more like hollow pyramids, the distinctive poses of the statues of this period are 
shown in reproductions as the originals are now in museums. There is also a fair bit of bomb 
damage to some of the temples, from the US bombing raids and also from the civil war. There 
are also several temples that have been completely taken over by trees, the gatehouse at the final 
complex is now more tree than brick. 

The site is located to the north of Kompong Thom. I managed to visit in a short day trip from 
Siem Reap. It was very easy to get a moto from the junction just before Kompong Thom out to 
the site and to bring me back. The route out there was very enjoyable, going through some nice 
villages and between some lovely paddy fields. 

The temples here were sufficiently different from those at Angkor to warrant a visit. There is a 
nice ambiance to the site and it is a good way of seeing something more of Cambodia's earlier 
heritage.  

[Site 7 Experience 7] 

 

 http://www.worldheritagesite.org/list/id/1532 

សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្ត ីហុ៊ន ែសន នងិសេម្តចកតិ្ត្ិរពទឹធបណ្ឌិ ត អេញជ ីញជអធបិត ីពធិអីបអរ ទរករ ក់
បញចូល ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តេិបតកិភណ្ឌ  ពភិពេ ក 

ភនំេពញ ៃថងទី១៨ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ -សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ នី ហុ៊នែសន អេញជ ីញជអធិបត ីពធិីអបអរ
ទរករ ក់ បញចូ ល ្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ជសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក ែដលេធ្វីេឡងីេនពហុ

កី  ្ឋ នជតិអូ ពំិក ជធនីភនំេពញ ន ្រតីៃថងទី១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧ ។ 

https://www.cpp.org.kh/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%

81%E1%9E%85%E1%9E%93%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9E%9A%

E1%9E%8A%E1%9F%92%E1%9E%8B%E1%9E%98%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9
E%9A%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8-57/ 
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