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I. សេចក្តសី្តើម 
 អងគការUNESCO ររូវបានបងងកើរង ើងងៅងៅងដើមឆ្ន ាំ ១៩៤២ ដដលមានរបងេសចាំនួន ៤៤បានចូលរមួ។ ង ើយមាន
ងោលបាំណងង្វើការងារទាក់េងងៅនឹងវស័ិយអប់រ ាំ និងវស័ិយវបប្៌ម ងោយការស្តា រង ើងវញិនូវការអប់រ ាំ និងការការពារ
របាស្តេ ឬវរថុបុរាណ ជាងដើម។ ដូចពាកយងស្តល ករបស់ UNESCO “Education, Scientific, and Cultural Organization”។ 
ងោយស្តរបន្ទា ប់ពើបញ្ច ប់នូវសង្គ្ងាគ មងោកេើ២មក មានរបងេសភាគងរចើនេេួលរងនូវឥេធិពលននសង្គ្ងាគ មងនេះ ដូចជាកងវេះខារ
ដផនគអប់រ ាំ និងការការពារនូវរបាស្តេបុរាណ និងវរថុបុរាណជាងដើម។ ជាក់ដសាងរបងេសកមពុជា ក៏បានេេួលការការពារនូវរបា
ស្តេបុរាណមួយចាំនួនដដរ ដូចជារបាស្តេអងគរវរា និងរបាស្តេរពេះវហិារជាងដើម។ 
 

II. ប្រវត្តិររេអ់ង្គការ UNESCO 
ងៅងដើមឆ្ន ាំ ១៩៤២ កនុងអាំ ុងងពលសង្គ្ងាគ ម រោា ភិបាលននរបងេសងៅអឺរុបដដលកាំពុងដររបឈមមុខជាមួយនងឹ 

ណាសុើ របស់អាលឺលម៉ង់ និងសមព័នធមិរារបស់អាលលឺម៉ង់ដនេងេៀរ បានជបួរបជុាំោន ងៅចរកភពអង់ងគលស ន្ទសននសិើេសើាពើសមព័នធមិរា
ននរដាមង្គ្នាើការអប់រ ាំ  (Allied Minister of Education)។ បន្ទា ប់ពើសង្គ្ងាគ មងោកងលើកេើ២ររូវបានបញ្ច ប់ របងេសទាាំងងន្ទេះ
បានដសវងរកយុេធស្តង្គ្សាកនុងការស្តា រង ើងវញិ នូវរបព័នធអប់រ ាំបន្ទា ប់ពើមានសនិាភាពង ើងវញិ។ របរិកមមយ៉ងរ ័ស បានឆលងរប
នឹងគាំងរាងងនេះ ង ើយបានទាក់ទាញនូវចាំណាប់អារមមណ៍ជាស្តកល។ រោា ភិបាលថ្មើដដលរមួមានស រដាអាងមរកិ ក៏សាំងរចចិរា
ថានឹងចូលរមួផងដដរ។ 

ងោយស្តរដរមានសាំងណើ រពើ សមព័នធមរិាននរដាមង្គ្នាើការអប់រ ាំ  (CAME) សននិសើេរបស់អងគការស របជាជារដិដលសាើពើ
ការបងងកើរអងគការអប់រ ាំ និងវបប្ម៌ ដដលររូវរបរពឹរាងៅន្ទេើរកុង ុង ចាប់ពើនថ្ៃេើ ១ដល់ ១៦វចិឆកិា ១៩៤៥។ សននសិើេងនេះររូវ
បានចូលរមួងោយអនករាំណាងននរបងេសចាំនួន៤៤ ដដលសាំងរចថានងឹបងងកើរអងគការមយួដដលអាចរាំណាងងអាយសនាិភាពនន
វបប្ម៌មួយដ៏ពិររបាកដ។ ងៅកនុងដកវដភនករបស់របងេសទាាំងងន្ទេះ អងគការថ្មើងនេះ ររវូដរបងងកើរនូវ “បញ្ញា  និងេកឹចិរានន
ស្តមគគើភាពននមនុសសជារ”ិ ង ើយក៏ងដើមបើេប់ស្តក រ់នូវការផាុេះង ើងវញិនូវសង្គ្ងាគ មថ្មើងេៀរផងដដរ។ 

ងៅចុងបញ្ច ប់ននសននិសើេ គឺមានរបងេសចាំនួន ៣៧បានចូលរមួបងងកើរនូវអងគការស របជាជារសិាើពើការអប់រ ាំ 
វេិាស្តង្គ្សា និងវបប្ម៌។ រដា្ មមនុញ្ានន UNESCO  ររូវបានចុេះ រថងលខាន្ទនថ្ៃេើ១៦ វចិឆិកា ១៩៤៥ និងចូលជា្រមានងៅ
នថ្ៃេើ ៤ វចិឆិកា ១៩៤៦ បន្ទា ប់ពើមានការផាល់សចាច ប័នពើរបងេសចាំននួ២០។ 
 

III. ប្រសេេក្មពុជា និង្អង្គការ UNESCO 
 ងៅនថ្ៃេើ ២៨ វចិិឆកា ១៩៩១ កមពុជាបានេេលួយកនូវអនុសញ្ញា សាើពើ ងបរិកភណឌ ពិភពងោក UNESCO។ ង ើយងៅ 
នថ្ៃេើ ២២ កញ្ញា  ១៩៩២ របាស្តេអងគរវរាដដលសិថរ ងៅងលើេឹកដើននងខរាងសៀមរាបននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា ររូវបានោក់ 
បញ្ចូ លងៅកនុងបញ្ជ ើងបរិកភណឌ ពភិពងោក។ 
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IV. ភាពពតិ្ជាក្់ស្េតង្ 
 មរិមួយចាំនួនបានង្វើង ើងងលើការអនារាគម៍ដល់ការអភិរកស និងស្តថ បន្ទង ើងវញិ ដដលង្វើង ើងតាំងពើឆ្ន ាំ១៩០៧ ងៅ 
ងពលដដលបូជនើយោា នទាាំងងន្ទេះសថរិងរកាមការរររួរតរបស់ Ecole Française de l’Extréme Orient (EFEO)។ 
 ងៅដាំណាក់កាលដាំបូងននអនារាគមន៍ EFEO (1907-1931) ដដលការងារភាគងរចើនររូវបានរគប់រគងងៅងលើការស្តង
សង់ងដើមបើរេរេង់នូងេាំរង់ននសាំណង់ទាាំងងន្ទេះ ដដលកាំពុងជួបងរោេះថាន ក់យ៉ង្ៃន់្ៃរបាំផុរ (គឺរមួមានទាាំងការកាប់ឆ្ក រនូវ
រុកខជារដិដលដុេះងៅរាំបន់ងន្ទេះ និងការរគប់រគងដថ្រកាបន្ទា ប់ពើងនេះ)។ 
 មានការមកដល់មួយរបស់ងោក Henri Marchal ដដលជាអនកអភិរកសអងគរ ងោយោរ់បានងៅដល់របងេសជាវ ងៅ
ឆ្ន ាំ១៩៣១ ដដលន្ទាំមកនូវងោលការណ៍ននការស្តថ បន្ទង ើងវញិងៅកដនលងបូជនើយោា នដដលររូវបានេេួលរងការខូចខារ 
ងោយង្វើការស្តថ បន្ទយកតមវរថុធារុងដើមរបស់ស្តថ បរយកមម ងោយង្វើយ៉ងណាងអាយមានគុណភាពលអឥរងខាច េះតមដដលអាច
ង្វើងៅបាន។ ងោលការណ៍ងនេះររូវបានងរបើរបាស់យ៉ងមានរបសិេិធភាពងោយអាជាា ្ររបងេស ូ ង់ ដដលបានពរងើកនូវការ
កស្តងង ើងវញិនូវសាំណង់មយួចាំនួន រមួបញ្ចូលទាាំងការង្វើងអាយមាាំង ើងននដផនកខាងកនុងននរគេឹះផងដដរ។ ភាពអន់ថ្យ
ននរចន្ទសមព័នធ ក៏ររូវបានងរបើនូវថ្មងដើមដ៏លអងដើមបើកស្តងង ើងវញិ ដដលវរថុធារុងដើមទាាំងងន្ទេះយកងចញពើរាំបន់ងន្ទេះផ្ទា ល់ដរ
មាង។ របបងនេះបនារ ូរដល់ចលន្ទនងយបាយងៅឆ្ន ាំ១៩៧២។ 
 បន្ទា ប់ពើងន្ទេះរ ូរដល់ឆ្ន ាំ១៩៨៩ មនិមានការងារអភិរកសររូវបានង្វើង ើងងៅរាំបន់អងគរងេៀរងេ។  បូជនើយោា នររូវ
បានរងងរោេះពើការឈ្លល នពានរបស់រុកខជារិ និងមួយចាំនួនក៏ររូវបានខូចខារងោយស្តររបរិបរាកិារងយធា ដដលបនសល់េុក
នូវស្តន មរបងហាងននរោប់កាាំងភលើងជាងរចើនងៅតមសាំណង់ទាាំងងន្ទេះ។ កនុងឆ្ន ាំ១៩៨៩ ការអងងករបុរាណវេិារបស់ឥណាឌ  ចាប់
ងផាើមយុេធការរយៈងពល៣ឆ្ន ាំងៅអងគរវរា ងោយសកមមភាពទាាំងងន្ទេះមានដូចជា ការកាប់ងចាលនូវរុកខជារ,ិ ការស្តងសង់ង ើង
វញិ និងការោងសាំអាងសោិងោយងរបើរបាស់រចាសដដលង្វើពើឬសសើ និងេកឹ។ ការងារមួយចាំននួក៏ររូវបានបាំងពញងោយ
អងគការអភិរកសរបស់របងេស បូ៉ ូញ និងការសាំអារ រពមទាាំងចុេះនូវគាំងរាងចាំងពាេះរបាស្តេ នរពកាង ងោយេេលួបានការ
ឧបរថមភពើ មូលនិ្ ិបូជនើយស្តថ នពិភពងោក និងររូវបានដាំងណើ រការងរកាមការរគប់រគងរបស់អនកជាំន្ទញជនជារិអង់ងគលសចាប់
ពើឆ្ន ាំ១៩៩២។ 
 ការអនារាគម៍របកបងោយងជាគជ័យទាាំងអស់ងនេះ មនិមានផាល់នូវផលប៉េះពាល់គួរងអាយករ់សាំោល់ដដលភាពពិរជាក់
ដសាងននបូជនើយស្តថ នដដលងៅរាំបន់អងគរទាាំងមូលងន្ទេះងេ។ ការអនារាគម៍ទាាំងងន្ទេះមិនបានរ ាំខានដល់ចាំណាប់អារមមណ៍ជា
ឯករាជនរបស់បូជនើយោា នង ើយ។ វាអាចបងាា ញនូវភសាុតងយ៉ងបរបូិរណ៍ថា អានុភាពរបស់ពួកងគ អាចចារ់េុកថាមាន
ភាពររឹមររូវរិចជាងការរបរបិរិាងលើាំបូជនើយោា នដនេងផសងងេៀរដដលបានចុេះកនុងបញ្ជ ើងបរិកភណឌ រចួង ើយ។ 
  

V. ការប្ររ់ប្រង្ នងិ្ការគាំពារ 
 5.1 ចារ់ និង្រដ្ឋបាល 
 ឧបសគគចាំបងកនុងការោក់បញ្ចូលបូជនើយស្តថ នអងគរ ចូលកនុងបញ្ជ ើងបរកិភណឌ ពភិពងោកគឺ ងោយស្តរវបិរិា
នងយបាយងៅកមពុជាន្ទងពលងន្ទេះ។ កិចចរពមងរពៀងេើរកុងប៉ារ ើសងៅនថ្ៃេើ ២៣ រុោ ១៩៩១ បានរបួរមួបកសទាាំង៤ បញ្ជូ ល
ោន ងអាយកាល យងៅជា រកមុរបកឹាជារិជាន់ខពស់ ដដលមានរពេះបាេនងរារាម សើ នុ ជារពេះរបមុខរដា។ អាជាា ្រររូវបានបងងកើរ
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ង ើងងរកាមជាំនួយរបស់អងគការស របជាជារិ គUឺNTAC កនុងការងរៀបចាំងអាយមានរាជរោា ភបិាលរបជា្ិបងរយយដ៏ពិររបាកដ
មួយងៅរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 រកសួងវបប្ម៌េេួលបនាុកកនុងការោាំពារបូជនើយកោា នទាាំងងន្ទេះ ដដលររូវចូលរមួកនុងការអភិរកសអងគរ។ បុ៉ដនាងោយ
ស្តរភាពមនិរបាកដរបជាននបញ្ញា  នងយបាយន្ទងពលងន្ទេះ និងភាពពបិាកេាំន្ទក់េាំនងោន រវាងរកុងភាំនងពញ និងងខរាងសៀមរាប 
គឺមិនបានមានការស ការកនុងការបណាុ េះបណាា លបុគគលិករគប់ជាន់ថាន ក់បានងេ ដដលមានន័យថា ការរគប់រគងងៅ
បូជនើយោា នអងគរគឺមានករមិររិចរួចបាំផុរ។ 
 បញ្ញា កាន់ដរ្ៃន់្ៃរ ងោយស្តរដរកងវេះននបេបបញ្ារិាសើាពើវរថុបុរាណងៅកមពុជា ឬការបងងកើរងអាយមានអាជាា ្រ ឬភាន ក់
ងារជាំន្ទញងដើមបើោាំពារងបរកិភណឌ ទាាំងងន្ទេះ។ ងសចកើារពាងមួយសាើពើដាំងណាេះរស្តយ និងការោាំពារពើរេពយសមបរិាវបប្ម៌ររូវ
បានងរៀបចាំង ើងងោយងោក M.Ridha Fraos ជាងមធាវ ើអនារជារិ ងដើមបើង្វើការងសនើសុាំងៅ UNESCO ដដលងសចកើារពាង
ងនេះរមួបញ្ចូ លធារុផសាំចាំបងមយួចាំនួន ដូចជាការោាំពារ, ការចុេះបញ្ជ ើ, នងិរបងភេននបូជនើយោា នរេពយសមបរិាវបប្ម៌, ឱកាស
កនុងការរុករក, និងបេបបញ្ារិាពើការរុករកវរថុបុរាណ។ វាក៏បងងកើរនូវអាជាា ្រោាំពារងបរកិភណឌ ជារិ (NHPAC) ជាសមរថភាព
អាជាា ្រសាំរាប់របរិបរាិការងលើងសចកើាសងរមច។ ងសចកើាសងរមចងនេះររូវបានយកមកពចិារណាភាល មៗងោយ រកុមរបឹកាជារិ
ជាន់ខពស់ បុ៉ដនាររូវបានរបកាសងអាយងរបើន្ទងដើមឆ្ន ាំ១៩៩៣។ 
 បន្ទា ប់ពើអាជាា ្រោាំពារងបរិកភណឌ ជារិ ររូវបានបងងកើរង ើងក៏វាងៅដរមានផលវបិាកងោយស្តរដរកងវេះអនកបងចចក
ងេសងៅកមពុជា។ 
  
 5.2 ការគាំពារ 
 បូជនើយស្តថ នននរកមុអងគរដដលបងងកើរជាកមមវរថុននការងរជើសងរ ើសងអាយឈរងឈ្លម េះ បានេេួលមូលនិ្ិពើ UNDP កនុង 
គាំងរាងការរគប់រគងបរសិ្តថ ន និងការដបងដចករាំបន់ (Zoning and Environmental Management Plan) សាំរាប់រាំបន់ 
អងគរ។ ង ើយគាំងរាងងនេះក៏មានការឧបរថមភពើ រោា ភិបាលននរបងេស  ុងរគើ និងរបងេស សវើស។ ZEMP មានងោលបាំណង 
បងងកើរសមា រណកមមមួយកនុងបរសិ្តថ ន នងិគាំងរាងរគប់រគងកដនលង េាំ ាំ ៣០០Km2  និងសាំរាប់ឧេានបុរាណរាំបន់អងគរ 
រមួមានវ ិ្ ើស្តង្គ្សារយៈងពលយូរអដងវរ និងវ ិ្ ើស្តង្គ្សាននការរគប់រគងររមឹររូវងលើបរសិ្តថ ន សាំរាប់្នធាន្មមជារិងៅរាំបន់ 
ឧេាន, បងងកើរគាំងរាងជាក់ោក់មយួសាំរាប់ចូលរមួឧេានបុរាណរាំបន់អងគរ ងៅជាយុេធស្តង្គ្សាអភិវឌឍន៍រាំបន់ងសៀមរាប 
(រមួមានផលវបិាកននងេសចរ, ការបងងកើរការងារ, និងរាំបន់ងរបើរបាស់ដើ), និងការបងងកើរនូវគាំងរាងចាប់ នងិរបរបិរិាតមការ 
ដណន្ទាំ។ 
 កនុងអាំ ុងងពលននការរបរបិរិាគាំងរាងមួយងនេះ (ដល់ដខមិថុ្ន្ទ ឆ្ន ាំ១៩៩៣) មិនទាន់មានរាំបន់ការពារដដលររូវបាន 
ងសនើសុាំសាំរាប់ រាំបន់អងគរ, រលសួ និងបន្ទា យរសើងៅង ើយងេ។ កនុងករណើ រាំបន់អងគរ រពាំរបេល់សាំរាប់ោក់ជាងបរិកភណឌ ពភិព 
ងោក គឺមានស្តរៈសាំខាន់សាំរាប់ការងកើរមានង ើងននឧេានបុរាណវេិា, ខណៈងពលដដល សាំងណើ រងផសង សាំរាប់រាំបន់រលួស 
និងបន្ទា យរសើររូវបានងសនើង ើងងោយអនករាំណាងកមពុជានិងការរបជុាំរុមូល ងលើកេើ២ សាើពើការោាំពារបូជនើយស្តថ នងៅកមពុជា 
ររូវរបរពឹរាង្វើង ើងងៅេើរកងុប៉ារ ើស កនុងដខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៩១។ 
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 5.3 ការអភិរក្ស 
 បូជនើយស្តថ នអងគរ របមូលផាុ ាំងោយការងរៀបចាំនូវបញ្ញា ជាងរចើនសាើពើការអភិរកស។ មូលោា នសាំខាន់ជាងងគបាំផុរ គ ឺ
របដ លជារាំបន់ជលស្តង្គ្សា។ ភាពដ៏អស្តច រយននរបព័នធធារាស្តង្គ្សាររូវបានបងងកើរង ើងងោយស្តថ បរយករននរាជធានើអងគរ ងដើមបើ 
ធាន្ទថា របព័នធធារាស្តង្គ្សាគមឺានជាឋរិងឋរងៅរាំបន់អងគរទាាំងមូល។ បុ៉ដនា ងៅសរវរសេើ១៤ ការឈប់ងរបើរបាស់ នងិមិនមាន 
ការជួសជុលន្ទាំងអាយរបព័នធធារាស្តង្គ្សាមិនមានភាពឋរិងឋរ ង ើយដើរសទាប់ងរកាមររូវបានងឃើញងោយស្តរដរការ ធាល ក់ 
ងភលៀងងៅរដូវមូសុងវសា ដដលបងងកើរងអាយមានផ្ទល ស់បាូរយ៉ងគាំ ុកននកាំររិេឹក។ េងងើវទាាំងងនេះបានង្វើងអាយដើភក់ រសទាប់
ងរកាមងៅេើងន្ទេះមានការអន់ថ្យយ៉ងខាល ាំង ជាពិងសសងៅងរកាមបូជនើយោា ន្ាំៗ ដូចជា របាស្តេបាយន័ នងិរបាស្តេ
អងគរវរា។ កិចចការដ៏សាំខាន់បាំផុររបស់ គាំងរាងការរគប់រគងរាំបន់ នងិបរសិ្តថ ន (ZEMP) គឺសិកាពើរបព័នធធារាស្តង្គ្សា និង
ភូមិស្តង្គ្សាងៅរាំបន់ទាាំងងន្ទេះ រពមទាាំងរចន្ទសមព័នធដើ ដដលងោលងៅសាំរាប់ស្តា រង ើងវញិនូវវញិរបហាក់របដ លនឹងរបព័នធ
បុរាណ។ 
 របងភេននសាំណង់អងគរ គឺងរបើរបាស់ជញ្ញជ ាំងដដលមានមុខសងខាងដដលបាំងពញងោយខាច់  ដដលងាយនងឹរលុបងៅ
ងពលដដលវារកឡាប់ ឬដកងចញ។ េឹកងភលៀងបានរជាបចូលងៅកនុងកណាា លននដើខាច់ ដដលបងកងអាយងរចាេះសិោ។ 
សាំណង់ក៏បានេេលួផលប៉ពាល់ពើរុកខជារិដដលដុេះងៅជុាំវញិងន្ទេះ។ សាំណង់ដដលង្វើពើថ្មសៃួរបានង្វើងអាយមានភាពងាយរសួល
ដល់ការរជាបចូលននរុកខជារិងៅតមរបងឡាេះថ្ម ដដលង្វើងអាយខូចខារដល់សាំណង់ននរបាស្តេ។ ងដើមងឈើដាំៗជាងរចើនបាន
បងកងអាយខូចខារយ៉ងខាល ាំង ដូចជា ងដើមងឈើងៅរបាស្តេតរព ម នងិនរពកាងជាងដើម។ 
 

VI. អនុសាេន៍ររេ ់ICOMOS 
 នើរិវ ិ្ ើសាំរាប់ោក់បញ្ជូ លងឈ្លម េះរេពយសមបរិាវបប្ម៌ងៅកនុងបញ្ជ ើងបរិកភណឌ ពិភពងោក គឺអងគរវរាបានចាប់ងផាើមងោយ 
លកខណវនិិចឆ័យេើ១, េើ២, េើ៣ និងេើ៤។ ងោយលកខណទាាំងងន្ទេះមានដូចជា៖ 
 

1. លកខណវនិចិឆ័យេើ១៖ របាស្តេអងគររាំណាងងអាយសលិបៈរបស់ដខមរទាាំងមូល ចាប់តាំងពើសរវរសេើ៩ ដល់សរវរស 
េើ១៤ នងិរាប់បញ្ចូលទាាំងស្តន នដឯកននសិលបៈដដលមិនអាចរបដកកបានមយួចាំនួយ (ដូចជា ស្តន នដសិលបៈងៅ
របាស្តេអងគរវរា, របាស្តេបាយន័, និងរបាស្តេបន្ទា យរសើ)។ 

2. លកខណវនិិចឆ័យេើ២៖ ឥេិធពលននសលិបៈដខមរ ដូចដដលបានងកើរមានងៅអងគរ គឺមានអាយុកាលចាស់ជាងងគងៅអាសុើ
អាងគនយ ៌នងិងដើររួយ៉ងសាំខាន់កនុងការវវិរាន៍ងលើឥេធិពលននសិលបៈងនេះ។ 

3. លកខណវនិិចឆ័យេើ៣៖ អាណាចរកដខមរន្ទសរវរសេើ៩ ដល់េើ១៤ មានឥេិធពលជុាំវញិអាសុើអាងគនយ ៌ និងងដើររួន្ទេើបងក
ងអាយមានការអភិវឌឍន៍ដផនកនងយបាយ និងវបប្ម៌កនុងរាំបន់។ អារយ្ម៌ទាាំងអស់ងនេះ បានង្វើងអាយមានភាពសមបូរ
ដបបននងបរិកភណឌ ដដលមានលកខណៈជាសាំណង់ងោរពបូជាដផនកស្តសន្ទ ដដលររូវស្តងសង់ងោយដើឥដា និងថ្មភនាំ។ 

4. លកខណវនិិចឆ័យេើ៤៖ ស្តថ បរយកមមដខមរវវិរាយ៉ងខាល ាំងពើឧបេវើបឥណាឌ  ដដលបន្ទា ប់មកវាដរបកាល យយ៉ងរ ័ស និងជាក់
ចាស់ ងៅជាចររិលកខណៈពិងសសផ្ទា ល់ខលួន ដដលស្តថ បរយកមមមួយចាំនួនបានង្វើការវវិរាន៍ងោយឯករាជយ និងមួយ



សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទន្ីតិសាស្ត រ្  ន្ិង វិទ្យាសាស្ត រ្ ស្ដ្ឋកិច្ច  មុខវិជ្ជ ាៈ ន្ីតិន្គរូបន្ីយវិទ្យា 

 

សាស្តសារ ចារយណែន ាៈ អ្នកស្្ី ប ូលី បញ្ញា  Page 5 អ្ងគការ UNESCO 

 

ចាំនួនងេៀរបានមកពើរបនពណើ វបប្ម៌របស់របងេសជិរខាង។ ង ើយលេធផលដដលបានគជឺាសិលបៈដដលថ្មើមយួកនុង
សិលបៈ និងស្តថ បរយកមមងៅបូព៌ារបងេស។ 
 
មាង៉វញិងេៀរក៏មានអនុស្តសន៍បដនថម ដដលររូវបាំងពញងៅងពលចុេះងឈ្លម េះ ងដើមបើងអាយរសបតមការចង់បានរបស់

គណៈកមាម ្កិារ ងោយចាំណុចទាាំងងន្ទេះមានដូចជា៖ 
 រពេះរាជាណាចរកកមពុជាររូវបងងកើរចាប់សើាពើបូជនើយោា នងអាយបានេូលាំេូោយ និងមានរបសិេិធភាពកនុង
ការអនុវរាងៅរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ររូវបងងកើរងអាយមានភាន ក់ងាររគប់រោន់ងដើមបើោាំពារបូជនើយោា ន ដដលររូវដរមានការបណាុ េះបណាា ល
បុគគលិក និង្នធាន ងោយររូវង្វើការរបស់ខលួនរបកបងោយសមរថភាព។ 

 រពាំរបេល់ននរាំបន់ងបរិកភណឌ ពិភពងោកររូវបានពិនិរយង ើងវញិកនុងលេធផលនន គាំងរាងរបស់UNDP គឺ ការ
រគប់រគងបរសិ្តថ ន និងការដបងដចករាំបន់។ 

 រាំបន់ការពារអាចររូវបានរគប់រគងយ៉ងមានរបសេិិធភាព ក៏ររូវបានកាំណរ់ងោយគាំងរាងរបស់ UNDP។ 
 យនាការដ៏មានរបសេិិធមួយ ររូវបានោក់ង ើងងដើមបើររួរពនិិរយ និងសរមបសរមួល នងិងរោងការអភិរកសជា
អនារជារិ និងគាំងរាងននការរុករកងៅរាំបន់អងគរ។ 

 
VII. សេចក្ីតេននដិ្ឋឋ ន 

 ជារមួមក ងយើងសងងករងឃើញថាបន្ទា ប់ពើរបាស្តេអងគរវរាររវូបានចុេះចូលងៅកនុងបញ្ជ ើងបរកិភណឌ ពិភពងោក បានង្វើ 
ងអាយរពេះរាជាណាចរកកមពុជាេេួលផលជាងរចើនពើ UNESCO ដូចជា ការេេួលបាននូវការេេួលស្តគ ល់ជាលកខណៈអនារជារិ 
ដដលបានទាញរសូបនូវចាំននួងភាៀវងេសចរជារិ និងអនារជារិបានយ៉ងងរចើនងអាយចូលមកេសសន្ទ។ ងលើសពើងនេះងៅងេៀរ 
រពេះរាជាណាចរកកមពុជាធាល ប់បានេេលួជាំនយួមូលនិ្ិពើអងគការ  UNESCO ងលើគាំងរាងចាំនួន ៥រចួមកង ើយ ដដលសរុបជា េឹក 
របាក់ចាំនួន ១២៧,១៩០ដុោល ស រដាអាងមរកិ ងដើមបើការោាំពារ និងអភិរកសរាំបន់អងគរ។ មាង៉វញិងេៀរ អងគការក៏បានរាំរូវ 
ងអាយរាជរោា ភិបាលននរពេះរាជាណាចរកកមពុជាបងងើករនូវអាជាា ្រជារិដខមរមួយងដើមបើងរៀបចាំ និងអភិវឌឍន៍នគរូបនើយកមមងៅ 
រាំបន់ជុាំវញិអងគរ ដូងចនេះអាជាា ្រងនេះររូវបានបងងកើរង ើងងោយ រពេះរាជរកឹរយងលខ នស/រករ/០២៩៥/១២ ចុេះនថ្ៃេើ១៩ ដខកុមភៈ 
ឆ្ន ាំ ១៩៩៥ សើាពើការបងងកើរអាជាា ្រងដើមបើការពាររមណើ យោា ន នងិងរៀបចាំរាំបន់អងគរ ងៅថាអាជាា ្រអបសរា។ ង រុដូចងនេះ 
ការអភិវឌឍន៍ និងការងរៀបចាំេឹកដើងៅរាំបន់ជុាំវញិអងគរន្ទងពលបចចុបបននគឺ ងឃើញមានភាពលអរបងសរ ើជាងរចើន ងបើងយើងងរបៀប
ង្ៀបងៅងពលដដលរបាស្តេអងគរវរាមិនទាន់បានចុេះកនុងបញ្ជ ើងបរិកភណឌ ពិភពងោក។ 


