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En 2016, Paris et Phnom Penh  
ont célébré 25 ans de partenariat et 
se sont engagés dans un nouveau 
programme de coopération. 
Aujourd’hui, l’explosion du 
développement urbain modifie 
radicalement la morphologie  
et le paysage de la capitale 
cambodgienne.  
Face aux enjeux de qualité de vie  
et d’adaptation au changement 
climatique, les équipes des deux 
villes ont travaillé conjointement  
à l’élaboration du plan de 
développement de la zone sud  
de Phnom penh et au projet de 
reconquête des berges du Tonlé Sap. 
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Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre 
d’un partenariat entre la municipalité 
de Phnom Penh et la Ville de Paris, 
avec le soutien du Ministère des 
Affaires Etrangéres français. Il est 
consacré à l’exposé et aux 
commentaires d’études et de projets 
techniques élaborés dans le cadre de 

la coopération décentralisée entre les 
villes de Phnom Penh et de Paris mais 
en aucun cas ne doit être regardé  
comme une publication officielle de la 
Municipalité de Phnom Penh et de la 
Ville de Paris. Les points de vue et 
idées développées dans cet  ouvrage 
n’engagent que leur auteur. 
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Les villes sont en première ligne face au défi climatique.  
Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais en 
ville. Phnom Penh n’échappe pas à cette urbanisation 
croissante qui bouleverse le paysage et les équilibres 
écologiques fragiles de la capitale cambodgienne.

Porté par une croissance économique sans précédent, le 
développement urbain progresse à un rythme accéléré et pose 
la question du rôle des investisseurs et des opérateurs 
immobiliers dans la fabrique d’une ville où les enjeux de 
préservation de l’environnement et de réduction des inégalités 
sont cruciaux. 

Face à ces défis, la municipalité de Phnom Penh s’engage pour 
répondre aux besoins des habitants et assurer le bon 
fonctionnement de la cité. Depuis la fin des années 90, l’amitié 
et le dialogue continu entre Paris et Phnom Penh sont porteurs 
d’une ambition commune : apporter des solutions concrètes 
aux défis urbains du 21e siècle. Les équipes parisiennes et 
phnompenhoises travaillent ensemble pour concevoir et mettre 
en œuvre des stratégies et des projets d’aménagement urbain 
durable. 

L’urgence environnementale nous oblige à transformer nos 
cadres de vie : gérer les risques naturels, réduire le trafic 
automobile, développer une offre de transport en commun 
dense et fiable, renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments. 
Les villes sont plus fortes lorsqu’elles s’unissent et partagent 
leurs bonnes pratiques pour répondre à ces enjeux. Pas un 
jour ne se passe sans que des Maires ne mettent en pratique 
des politiques audacieuses et avant – gardistes au service de la 
vie quotidienne des habitants et de leur avenir.

Ce dialogue de ville à ville entre décideurs locaux et services 
municipaux a été soutenu pendant trois ans par le ministère 
français de l’Europe et des Affaires étrangères. Le programme 
de coopération mis en œuvre entre 2016 et 2018 s’est attaché 
à accompagner la municipalité sur deux projets 
emblématiques : la reconquête des berges du Tonlé Sap et  
le schéma de développement de la zone sud de la ville, 
aujourd’hui en pleine expansion.

Cet ouvrage témoigne magnifiquement des réalisations et  
des outils développés par les équipes de nos deux villes,  
que je tiens ici à chaleureusement remercier et féliciter. Il 
restitue avec force la qualité du travail mené et les perspectives 
ouvertes par la coopération entre nos deux capitales. 

Anne Hidalgo,  
Maire de Paris
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Avec le soutien de son Excellence Monsieur 
Hun Sen, Premier Ministre du Royaume du 
Cambodge, le pays connait un développement 
sans précédent et offre un nouveau visage au 
monde. La ville de Phnom Penh est la vitrine 
de ces changements rapides et exceptionnels 
vers une modernité et un bien être généralisé 
de la population. 

Parallèlement au développement économique 
et à la croissance urbaine, la ville de Phnom 
Penh est confrontée aux problématiques 
universelles que rencontre le monde 
contemporain : lutte contre le changement 
climatique, maîtrise de la croissance 
démographique et protection de 
l’environnement. Ainsi, pour préserver son 
charme de ville verte et son statut de « perle 
de l’Asie du Sud-Est », la ville de Phnom Penh 
doit se doter de plans stratégiques et d’outils 
pour garantir un développement urbain 
durable et assurer la prévention et la maitrise 
des risques naturels auxquels nous sommes 
exposés. 

Phnom Penh et Paris partagent des liens 
d’amitié et de coopération anciens. Depuis 
plus de 25 ans, le dialogue entre nos deux 
villes s’est attaché à répondre aux défi s 
majeurs posés en matière d’urbanisme, de 
patrimoine, d’environnement et d’accès aux 
services essentiels. Les équipes parisiennes 
ont su développer une connaissance fi ne de 
notre territoire et transmettre à 
l’administration phnompenhoise des 
compétences indispensables à l’exercice de 
leurs missions. 

Ce travail collectif s’est poursuivi ces trois 
dernières années avec le soutien du 
gouvernement français et s’est attaché à 
élaborer le plan de développement de la zone 
sud de Phnom Penh et à proposer un projet 
de requalifi cation des berges du Tonlé Sap, au 
cœur de la ville historique. Les équipes de nos 
deux villes ont travaillé avec rigueur et 
enthousiasme pour construire ensemble des 
outils adaptés au contexte local et à même de 
garantir une croissance urbaine maitrisée et 
durable. Ces travaux ont nourri d’idées et de 
perspectives l’administration phnompenhoise 
qui s’attachera à les mettre en œuvre pour 
répondre à l’évolution de ces deux territoires.

La mobilisation de notre nouvelle génération 
d’architectes et d’urbanistes municipaux a été 
décisive pour la réussite de ce programme. Il 
démontre une nouvelle fois l’engagement et la 
capacité des villes à construire des solutions 
pour relever les défi s climatiques, 
démographiques ou de cohésion sociale 
auxquels le monde contemporain est 
confronté. 

Cet ouvrage refl ète la coopération entre nos 
deux villes, et démontre les excellents 
résultats obtenus et mis en œuvre 
conformément aux perspectives de 
développement tracées par son Excellence 
Monsieur Hun Sen, Premier ministre du 
Royaume du Cambodge.

Au nom des équipes de l’administration de la 
ville de Phnom Penh et en mon nom 
personnel, je souhaite une nouvelle fois 
remercier profondément la Maire de Paris et 
l’ensemble des services parisiens, ainsi que 
l’Atelier parisien d’urbanisme pour leur 
engagement à nos côtés et au service du bien-
être des phnompenhois.

khuong Sreng, 
Gouverneur de Phnom Penh
khuong Sreng, 
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អាន ហុីដាល់ហ្កូ អភិបាលក្រុងបា៉្ររីស 

ទីក្រុងសព្វថ្ង្រកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហ្រប្រឈមអាកាសធាតុយ៉្រងស្រួចស្រ្រវបំផុត 
ហើយអំណឹះតទ្រ ប្រជាជនក្នុងពិភពល្រកចំនួនជាងពាក់កណ្ដ្រល កំពុងរស់ន្រក្នុង
មជ្រឈដ្ឋ្រនទីក្រុង។ រាជធានីភ្នំព្រញក៏ជៀសមិនផុតពីកំណើននគរូបនីយកម្មន្រះដ្ររ 
ហើយបាតុភូតន្រះនឹងធ្វើឲ្រយទ្រសភាព និងលំនឹងអ្រកូឡូសីុដ៏ផុយស្រយួន្ររាជធានីខ្ម្ររ
ជួបប្រទះនឹងភាពក្រាប់ចក្រមិនខាន។

ដ្រយសារកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ពុំធា្ល្រប់មាន ទីក្រុងមានការអភិវឌ្រឍយ៉្រងឆាប់រហ័ស 
និងច្រទជាបញ្ហ្រទ្រលើតួនាទីរបស់វិនិយ្រគិន និងប្រតិបត្តិករអចលនទ្រព្រយ 
ន្រក្នងុការកសាងទីក្រងុមួយដ្រល បញ្ហ្រអភិរក្រសបរិសា្ថ្រន និងការកាត់បន្ថយវិសមភាព
គឺជារឿងដ្រលមិនអាចជៀសផុត។

ន្រចំព្រះមុខបញ្ហ្រប្រឈមផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រះ  
សាលារាជធានីភ្នពំ្រញប្ដ្រជា្ញ្រឆ្លើយតបទ្រនឹងតម្រវូការរបស់ប្រជាជន និងធានាឲ្រយទីក្រងុ
មានដំណើរការល្អ។ ចាប់តាំងពីចុងទសវត្រសឆា្ន្រំ៩០មក មិត្តភាព និងការសន្ទននាជា 
ហូរហ្របន្តមក រវាងក្រុងបា៉្ររីស និងក្រុងភ្នំព្រញ បង្ហ្រញឲ្រយឃើញនូវមហិច្ឆតតារួមមួយ 
គឺផ្ដល់ដំណ្រះស្រ្រយជាក់ស្ដ្រងចំព្រះបញ្ហ្រប្រឈមន្រទីក្រុងក្នុងសតវត្រសទី២១។ 
ក្រុមការងរក្រុងប៉ា្ររីស និងក្រុងភ្នំព្រញបាននិងកំពុងធ្វើការរួមគ្ន្រដើម្របីបង្កើត 
និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត ព្រមទាំងគម្រ្រងរៀបចំក្រុងប្រកបដ្រយចីរភាព។

ភាពបនា្ទ្រន់ន្របរិសា្ថ្រនតម្រូវឲ្រយយើងក្រប្រ្ររបៀបរបបរស់ន្ររបស់យើងសព្វថ្ង្រ  
ព្រលគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងហានិភ័យធម្មជាតិ កាត់បន្ថយចរាចរណ៍យនយន្ត អភិវឌ្រឍ
ការផ្ដល់ស្រវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឲ្រយបានច្រើន និងប្រកបដ្រយទំនុកចិត្ត និងពង្រឹង
ប្រសិទ្ធភាពន្រការប្រើប្រ្រស់ថាមពលតាមអគរនានា។ ទីក្រុងខា្ល្រំងជាងមុនកាលណ 
មានការរួមកមា្ល្រងំគ្ន្រ និងច្រករំល្រកការប្រតិបត្តលិ្ៗអ ឲ្រយគ្ន្រទ្រវិញទ្រមក ដើម្របីឆ្លើយតប 
ទ្រនឹងបញ្ហ្រទាំងន្រះ។ ទីក្រុងត្រងត្រឈានមុខលើការផ្ល្រស់ប្ដូរជានិច្ច។ 
មិនថាន្រទ្វបីណន្រះទ្រ គ្ម្រនថ្ង្រណដ្រលអភិបាលក្រងុមិនអនុវត្តគ្រលនយ្របាយ 
ដ៏ម្រះមុត និងឈានមុខ សម្រ្រប់អនាគតប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនន្រះឡើយ។ 

កិច្ចសន្ទននារវាងក្រុងមួយនិងក្រុងមួយ រវាងអ្នកធ្វើស្រចក្ដីសម្រ្រចន្រតាមមូលដ្ឋ្រន 
និងរវាងមន្ត្រីន្រះ ត្រូវបានគំទ្រអស់រយៈព្រលបីឆា្ន្រំ ដ្រយក្រសួងកិច្ចការអឺរ៉ុប 
និងការបរទ្រសន្រសាធារណរដ្ឋបារំាង។ កម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារដ្រលត្រវូបានដក់ 
ឲ្រយអនុវត្តន្រចន្ល្រះឆា្ន្រំ២០១៦ និងឆា្ន្រំ២០១៨ បានផ្ដ្រតទ្រលើការជួយជ្រ្រមជ្រ្រង
ដល់សាលារាជធានី លើគម្រ្រងធំៗចំនួនពីរ ព្រលគឺគម្រ្រងក្រលម្អស្រភ័ណភាព
ច្រ្រំងទន្ល្រសាបឡើងវិញ និងគំនូសប្លង់អភិវឌ្រឍន៍តំបន់ខាងត្របូងទីក្រុង ដ្រលបច្ចុប្របន្ន 
កំពុងមានការរីកដុះដលខា្ល្រំង។

សៀវភ្រន្រះ គឺជាសក្ខីភាពបង្ហ្រញពីសា្ន្រដ្រ និងឯកសារនានាដ្រលក្រុមការងរក្រុង
ទាំងពីររបស់យើងកសាងបាន ហើយដ្រលខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណ និងក្រតសសើរ 
យ៉្រងកក់ក្ដ្រជាទីបំផុត។ សា្ន្រដ្រន្រះបង្ហ្រញឲ្រយឃើញឡើងវិញនូវគុណភាពការងរដ្រល 
បានធ្វើកន្លងមក និងទស្រសនវិស័យដ្រលបានគូសវាសដ្រយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
រវាងទីក្រុងយើងទាំងពីរ។
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ក្រ ្រមកា រដឹកនា បំ្រ កបដ្រយគតិបណ្ឌ តិនិងបញ្ញ ្រ ញណដ៏ឈា្ល ្រ
ស�្ររបស់សម្ត ្រចអគ្គ មហា  ស្រនា បតីត្រជ្រ ហុ៊ន ស្រន 
នា យករដ្ឋ ម�្រ ្ត  ីន្រព្រ ះរា ជា ណ ចក្រ កម្ព  ុជា  បាន ប្រ ើប្រ ្រស់  ភាព  
បិុន ប្រ សប់ តា មរយៈ កា រ ដ ក់ ច្រញ  នូវ ចក្ខ  ុវិស័យ  វ្រងឆា្ង ្រយ ដ៏ 
ត្រ មឹត្រ វូសម្រ ្រប់ កា រអភិវឌ្រឍ ប្រ ទ្រស ជា តិរួម ជា មួយ នឹង គ្រល 
នយ្របា យ និង យុទ្ធ  សាស្រ ្ត   ប្រ កប ដ្រយ ភា ព ជា ក់ស្ត ្រង 
ប្រ ្រកដនិយម និងភា ពមឺុងម៉ា្រត់ ដ្រលបា ន ធ្វ ើ ឱ្រយព្រ ះ  រាជា  ណ ចក្រ   
កម្ព ជុា  ជា ពិស្រសរា ជធា នីភ្ន ពំ្រញមា ន កា រប្រ ្រមុខ  មាត់ថ្ម  ីយ៉្រង 
ឆា ប់រហ័ស ហើយប្រ  ជាពលរដ្ឋ  បាននិងកំពុងរស់ន្រប្រ កបដ្រយ
ភា ពសុខដុមរមនា ជា មួយភា ពសុីវិល័យទា ន់សម័យប្របទំនើប 
រួមទា ំងកា រអភិវឌ្រឍប្រ ព័ន្ធ ហ្រដ្ឋ ្ររចនា សម្ព ័ន្ធ ផ្ល ូវថ្ន ល់ខា្វ ្រត់ខ្វ ្រង
សា្ព ្រនអា កា ស អគ រខ្ព ស់ៗ និងសួនច្របា រ ស្រ ប តាមទស្រសនៈ
វិស័យទីក្រ ុងឆា្ល ្រត�្រ។

ទន្ទន មឹនឹងកា រអភិវឌ្រឍ និងកា ររីកចម្រ ើនលើវិស័យនគរូបនីយកម្ម  
រា ជធា នីភ្ន ពំ្រញមា នកា រប្រ ឈម  ជាមួយនឹងបញ្ហ ្រ សាកលដ្រល
ពិភពល្រកកំពុងជួបប្រ ទះ ដូចជា បម្រ ្របម្រ លួអា កា សធា តុ 
បរិសា្ថ ្រនទីក្រ ងុ និងកំណើនប្រ ជា ពលរដ្ឋ ។ ដូចន្រះ ដើម្របីរក្រសា ឱ្រយ
បា ននូវមន្ត ស្ន ្រហ៍ដ៏ទា ក់ទា ញរបស់ខ្ល នួក្ន ងុ នាមជា   ទីក្រ ងុប្រតង 
និង មា នរហស្រសនា មជា  ទីក្រ ងុគុជប្រ  ចំា អាសីុអា គ្ន ្រយ៍  រាជ ធានី
ភ្ន ពំ្រញត្រ វូមា នផ្រនកា រយុទ្ធ  សាស្រ ្ត ម្រ ដើម្របីធា នា  ដល់កា រ
អភិវឌ្រឍប្រ កបដ្រយចីរភា ពនិងអា ចបង្ក ្ររ រាល់ហា និភ័យ
ធម្ម ជា តិដ្រលអា ចកើតមា នឡើង។

ដ្រយមើលឃើញពីបញ្ហ ្រទា ំងន្រះហើយទើបទីក្រ ុងបា៉្ររីសក្ន ុង
នា មទីក្រ ងុសម្ព ន័្ធ ម្រត្រ  ីបា នជួយជ្រ ្រមជ្រ ្រងដល់រា ជធា នីភ្ន ពំ្រញ
យ៉្រងច្រ ើន ហើយក្ន ុងរយៈព្រល២៥ឆា្ន ្រំន្រចំណងមិត្ត  ភាព និង
កិច្ច សហប្រ តិបត្ត កិា ររវា ងរា ជធា នីភ្ន ពំ្រញ និងទីក្រ ងុប៉ា្ររីសកន្ល ង
មកន្រះក្រ ុមកា រង ររបស់ទីក្រ ុងបា៉្ររីសបា នច្រករំល្រក និងផ្ត ល់
នូវកា រប្រ ឹក្រសា ផ្ន ្រកនគរូបនីយកម្ម  ប្រតិកភណ្ឌ បរិសា្ថ ្រន និងកា រ 
ប្រ ើប្រ ្រស់ស្រវា កម្ម  សំខា ន់ៗន្រក្ន ងុ រាជធា នីភ្ន ពំ្រញជូនរដ្ឋ  បាល 
រា ជធា នីភ្ន ំព្រញ ដើម្របីបំព្រញប្រសកកម្ម របស់ខ្ល ួនប្រ កប 
ដ្រយជ្រគជ័យ។  

ក្ន ុងកា រអនុវត្ត បន្ត  ការង ររួមគ្ន ្រ រយៈព្រលបីឆា្ន ្រំចុងក្រ ្រយន្រះ 
ដ្រយមា នកា រគ ំទ្រ ពីរដ្ឋ ្រភិ បាល បា រា ំង ដ្រយមា នកា រសិក្រសា 
ផ្រនកា រអភិវឌ្រឍតំបន់ខា ងត្របូងន្ររា ជធា នីភ្ន ំព្រញ និងស្ន ើឡើង 
ជា គំនិតគ្រលខ្ល ះៗ សម្រ ្រប់គម្រ ្រងអភិវឌ្រឍន៍ឡើងវិញនូវកា រ
កសា ងច្រ ្រំងទន្ល ្រ សាបដ្រលស្ថ ិតន្រចំកណ្ដ ្រលទីក្រ ុង
ប្រ វត្ត សិា ស្ត  ្រន្រះ ក្រ មុកា រង រ ន្រទីក្រ ងុ ទំាងពីរបា នបំព្រញកា រង រ
យ៉្រងម៉ត់ចត់ និងប្រ កបដ្រយ ក្ដ ីស្រមនស្រសរីករា យ ដើម្របី
បង្ក ើតរួមគ្ន ្រនូវឯកសា រស្រ ្រវជ្រ ្រវមួយដ្រលសមស្រ បទ្រនឹង
បរិបទក្ន ងុស្រ កុ ហើយថ្រមទា ងំអា ចធា នា បា ននូវកា ររីកចម្រ ើន
ក្ន ុងទីក្រ ុងប្រ កបដ្រយភា ពមា្ច ្រស់កា រ និងមា ននិរន្ត រ ភាព។ 

កា រសិក្រសា លើទីតា ំងទា ំងពីរខា ងលើ បា នផ្ត ល់ ជាគំនិតល្អ ៗ ជា
ច្រ ើនសម្រ ្រប់រដ្ឋ  បាលរា ជធា នីភ្ន ំព្រញ ដ្រលគំនិតទា ំងន្រះនឹង
ត្រ ូវយកមកពិចា រណ សម្រ ្រប់កា រអនុវត្ត  ដ្រលត្រ ូវឆ្ល ើយតបទ្រ
នឹងកា រវិវត្ត  ជាក់ស្ត ្រង ន្រទីតា ំងទា ំងន្រះ។

កា រចូលរួមរបស់សា្ថ ្របត្រយករ និងនគរូបនីយករន្រទីក្រ ុងជំនា ន់ថ្ម ី 
គឺជា កា ររួមចំណ្រកក្ន ងុកា រអនុវត្ត  គម្រ ្រងន្រះឱ្រយបា ន ជ្រគជ័យ 
ហើយក្ន ងុកិច្ច សហប្រ តិបត្ត កិា រន្រះទៀតស្រត គឺបា នឆ្ល ះុបញ្ច ្រងំ 
ជា ថ្ម នូីវ កា រសហកា រយ៉្រងមុតមា  ំនិងសមត្ថ  ភាពគ្រ ប់គ្រ ងទីក្រ ងុ 
ក្ន ុងដំណ្រះស្រ ្រយបញ្ហ ្រអា កា សធា តុ កំណើន ប្រ  ជាជន 
ដ្រលជា បញ្ហ ្រប្រ ឈមក្ន ុងពិភពល្រកសព្វ ថ្ង ្រ។ 

សៀវភ្រន្រះ គឺជា កា រកត់ត្រ ្រចម្ល ងឡើងវិញអំពីកិច្ច 
សហប្រ តិបត្ត កិា ររវា ងទីក្រ ងុទា ងំពីរ ភ្ន ពំ្រញ-ប៉ា្ររីស និងបង្ហ ្រញ
អំពីលទ្ធ ផលសា្ន ្រដ្រល្រចធ្ល ្រដ្រលត្រ ូវបា នទទួលអនុវត្ត  តាម
ទស្រសនៈវិស័យ និងចក្ខ វិុស័យន្រកា រអភិវឌ្រឍក្ន ងុយុគសម័យរបស់
រា ជរដ្ឋ ្រភិបា លដ្រលដឹកនា ំដ្រយ សម្ត ្រចត្រជ្រ ហ៊ុន ស្រន 
នា យករដ្ឋ ម�្រ ្ត ី ន្រព្រ ះរា ជា ណ ចក្រ កម្ព ុ ជា។ 

ជា ថ្ម មី្ត ងទៀតតា ងនា មក្រ មុ ការង ររបស់រដ្ឋ  បាល រាជ ធានីភ្ន ពំ្រញ 
និងខ្ល នួខ្ញ ុផំ្ទ ្រល់ សូមថ្ល ្រង អំណរគុណយ៉្រងជ្រ ្រលជ្រ ្រជូនចំព្រះ 
ល្រកជំទា វអភិបា លក្រ ងុប៉ា្ររីស និងបណ្ដ ្រទីភា្ន ្រក់ង រផ្ត ល់
ស្រវា កម្ម ទីក្រ ងុប៉ា្ររីស ព្រ មទា ងំរ្រងជា ងនគរូបនីយកម្ម ក ្រងុ
ប៉ា្ររីស សម្រ ្រប់កា រចូលរួមសហប្រ តិ បត្ត  ិការយ៉្រងស្អ តិរមួតជា 
មួយយើងខ្ញ ុ ំដើម្របីលើកកម្ព ស់សុខុមា លភា ពប្រ  ជាពលរដ្ឋ 
ន្ររា ជធា នីភ្ន ពំ្រញ៕

ឃួង �្រ ្រង 
អភិបា ល ន្រគណៈអភិបា លរា ជធា នីភ្ន ំព្រញ
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Le programme de Coopération: un dialogue entre services municipaux
កម្មវិធីស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំណងមិត្តាព៖ កិច្ចសន្ទនារាងស្រាកម្មក្រុង

Construire une métropole durable 
កសាងទីក្រុង ធំមួយ  ប្រកប ដ្រយ ចីរាព
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Plan de développement de la zone sud ប្លង់អភិវឌ្រឍន៍តំបន់ខាងត្របូង

Le Quai Sisowath : compléter et embellir la façade fluviale de la ville
តីិរវិថីព្រះសីុសុវត្ថិ៖ បំព្រញ និងក្រលម្អមុខមាត់ទន្ល្ររបស់ទីក្រុង

Une séquence nord du quai Sisowath délaissée et dédiée au transit
កំណាត់ខាងជើងតីរវិថីព្រះសីុសុវត្ថិដ្រលគ្ម្រនការក្រលម្អ និងសម្រ្រប់ត្រចរាចរណ៍ឆ្លងកាត

Requalifier les berges : un espace public pour tous, vitrine de la ville durable 
ក្រលម្អស្រភ័ណាពមាត់ទន្ល្រឡើងវិញ៖ ជាទីសាធារណៈសម្រ្រប់ាំងអស់គ្ន្រ ជាកញ្ចក់ឆ្លុះ
បញ្ច្រំងទីក្រុងប្រកបដ្រយចីរាព 

La zone sud aujourd’hui l’avancée de l’urbanisation
តំបន់ប៉្រកខាងត្របូងន្រព្រលបច្ចុប្របន្ន៖ ាពជឿនលឿនទ្រមុខន្រនគរូបនីយកម្ម

La structure du grand sud de Phnom Penh, un grand lac et des routes digues 
រចាសម្ព័ន្ធភាគខាងត្របូងដ៏ធំន្ររាធានីភ្នំព្រញ បឹងដ៏ធំមួយនិងផ្លូវទំនប់

Le projet ING City
អត្ថបទទី៣ គម្រ្រង ING City

Inventer un système hydraulique durable pour le boeng Cheung Ek  
afin d’assainir et de protéger la ville
បង្កើតប្រព័ន្ធភធារាសាស្រ្តប្រកបដ្រយចីរាពសម្រ្រប់បឹងជើងឯក  
ដើម្របីរក្រសាអាម័យ និងការពារទីក្រុង

Le lac devient un paysage urbain
បឹងកា្ល្រយជាទ្រសាពក្រុង

Le nouveau réseau des voies publiques
អត្ថបទទី៣. បណា្ដ្រញផ្លូវសាធារណៈថ្មី

La ville verte
ទីក្រុងប្រតង

Équiper la ville
ការ បំពាក់បរកិា្ខ្ររ  ក្រុងវិវត្តន ៍ប្រជាជន

La structure ronde de Chœung Ek :  
une merveille technique dans le Cambodge des vIIe-vIIIe siècles
រចាសម្ព័ន្ធភ រាងមូលន្រជើងឯក៖  
បច្ច្រកទ្រស ដ៏អសា្ច្ររ្រយ មួយក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជាាសតវត្រស ទី ៧-៨

Le plan de développement de la zone sud de Phnom Penh
ផ្ន្រក ទី ២ អត្ថបទ ទី ៧ ប្លង់ អភិវឌ្រឍន ៍តំបន ់ាគខាង ត្របូង រាជធានី ភ្នំ ព្រញ

Quai Sisowath, du port à la promenade
តីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ៖ ចាប់ពីកំពង់ផ្ររហូតដល់កន្ល្រងដើរកម្រសាន្ត 



Sur le Boulevard Hun Sen à 7h du matin   

ន្រលើមហាវិថី សម្ដ្រចហ៊ុន ស្រន ន្រម៉្រង៧ព្រឹក
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Le programme de Coopération:
un dialogue entre services municipaux

Grâce à l’ancienneté des liens 
d’amitié et de coopération entre 
 Phnom Penh et Paris, une confiance 
réciproque s’est établie entre élus et 
services, pour répondre aux enjeux 
de croissance économique, démo-
graphique et de développement du-
rable. 
La Ville de Paris soutient et accom-
pagne la municipalité de Phnom 
Penh pour mettre en œuvre sa vi-
sion et ses ambitions pour son ter-
ritoire, en espérant que l’expérience 
et les bonnes pratiques parisiennes 
puissent utilement éclairer les pro-
blématiques locales.
En 2016, Paris et Phnom Penh ont 
célébré 25 ans de partenariat et dé-
cidé d’élaborer un nouveau pro-
gramme triennal de coopération 
urbaine, avec le soutien du Minis-
tère français de l’Europe et des Af-
faires étrangères. Deux compo-
santes ont été mises en œuvre : 
1/ l’élaboration du plan de dévelop-
pement de la zone d’extension au 
sud de la ville, jusqu’à la ville de 
Takhmao (sur le modèle des plans 
élaborés de 2006 à 2009 pour 
l’extension de la zone nord jusqu’à 
la digue de Kop Srov), 
2/ la reconquête des berges du Ton-
lé Sap, avec le prolongement au 
Nord du quai Sisowath.
Une méthode a été élaborée sur- 
mesure pour s’adapter au contexte 
local. Il s’agit d’une approche trans-
versale et multidisciplinaire qui 
mobilise l’ensemble des services 
techniques concernés : planification, 
aménagement urbain, travaux pu-
blics, drainage, transport, santé ou 
encore éducation ; de même que les 
autorités à l’échelle de la municipa-
lité, des khaṇs (districts) et des 
sangkats (quartiers).
Afin de mettre en œuvre le pro-
gramme de coopération, six jeunes 
architectes cambodgiens ont été re-
crutés par la Municipalité et accom-
pagnés au quotidien par trois 
ingénieurs et architectes-urbanistes 

juniors français. Dès son démar-
rage, le principe de la coopération 
entre Paris et Phnom Penh a tou-
jours été celui de la formation-ac-
tion. Les équipes sont suivies et 
conseillées avec une expertise et 
une assistance technique des agents 
de la ville de Paris et de l‘atelier pa-
risien d’urbanisme (APUR). Il s’agit 
de renforcer les compétences insti-
tutionnelles et techniques et de les 
appliquer sur des cas concrets : la 
zone sud et le quai Sisowath. Les 
équipes sont mises en position de 
responsabilité et donc en capacité 
de répliquer les compétences ac-
quises sur d’autres projets. Cette 
appropriation des méthodes et des 
outils est fondamentale. À travers ce 
projet, l’ambition de la coopération 
est de contribuer à former la future 
génération d’architectes et d’ur-
banistes de la ville. 
L’un des principes clés de la métho-
dologie a été le travail de terrain : 
contextualiser, tenir compte de ce 
qui est déjà là et mieux prendre en 
compte les usages. Un ample travail 
de collecte de données auprès des 
services, khans, sangkats et acteurs 
économiques a été mené. Des rele-
vés urbains pour répertorier et 
 cartographier les fonctions et les 
usages, des comptages de trafic et 
une marche exploratoire sur le quai 
Sisowath, ont été organisés pour 
révéler les potentiels et les vulnéra-
bilités de chaque territoire. 
Un dialogue a été ouvert avec les 
partenaires privés de la municipa-
lité. L’actuelle frénésie immobilière 
exige la création d’outils de régula-
tion pour garantir que l’intérêt 
 général soit pris en compte face à 
l’intérêt financier des opérations. La 
coopération a joué pleinement son 
rôle de conseil et de recommanda-
tion auprès des autorités locales.  
Sur la composante Zone sud, la 
concertation est indispensable pour 
garantir un développement public 
et privé en cohérence et au bénéfice 

de tous. Le schéma de développe-
ment a été pensé comme un outil 
pour faciliter les discussions entre 
tous les acteurs. L’exposition à des 
risques naturels trop élevés, telles 
que les inondations, pourrait repré-
senter à terme un obstacle majeur 
au développement économique de 
la ville. 
Sur la composante Sisowath, l’amé-
nagement du quai historique est 
une réussite incontestable. Offrir un 
nouvel espace de respiration et de 
fraîcheur sur le tronçon nord est à 
la fois, un enjeu d’attractivité touris-
tique et économique et un signal 
fort de partage de l’espace public, 
envoyé à la population. Les équipes 
de la coopération se sont attachées 
à interroger les usages de l’espace 
public, à repenser les flux de dé-
placements et à recréer des 
connexions avec le tissu urbain de 
proximité pour développer de nou-
veaux usages et de nouvelles expé-
riences. Le plan d’aménagement 
proposé pourra être un guide pour 
les investisseurs qui souhaiteraient 
se positionner sur ces emprises.  
C’est aussi par la qualité de vie que 
Phnom Penh pourra se démarquer 
des autres villes, notamment asia-
tiques, dans la compétition mon-
diale pour attirer les investisse-
ments. Préserver et renforcer les 
caractéristiques de ville verte et de 
ville jardin, qui ont fait la renommée 
de la capitale, constitue un levier 
fort de développement économique. 
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កម្មវិធីស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំណងមិត្ត
ាព៖ កិច្ចសន្ទនារាងស្រាកម្មក្រុង

និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយូរលង់ រវាងក្រុងភ្នំព្រញ និងក្រុងបា៉្ររីស 
បានផ្ដល់នូវទំនុកទ្រវិញទ្រមកមួយយ៉្រងរឹងមាំរវាងមន្ត្រី 
និងនាយកដ្ឋ្រនផ្រស្រងៗ ន្រក្នងុការឆ្លើយតបទ្រនឹងបញ្ហ្រកំណើនសដ្ឋកិច្ច 
ប្រជាសាស្រ្ត និងអភិវឌ្រឍន៍ដ្រយចីរភាព។
ក្រុងបា៉្ររីសគំទ្រ និងជួយជ្រ្រមជ្រ្រងសាលារាជធានីភ្នំព្រញន្រក្នុង
ការអនុវត្តចក្ខវិុស័យ និងបំព្រញបំណងប្រ្រថា្ន្រសម្រ្រប់ដ្រនដីរបស់ខ្លនួ 
ដ្រយសង្រឃឹមថា បទពិស្រធន៍ និងការប្រតិបត្តិល្អៗរបស់ក្រុងបា៉្ររីស 
នឹងអាចមានសារៈប្រយ្រជន៍សម្រ្រប់ដ្រះស្រ្រយចំណ្រទបញ្ហ្រ 
នានាន្រថា្ន្រក់ក្រ្រម។
ន្រឆា្ន្រំ២០១៦ ក្រុងបា៉្ររីស និងក្រុងភ្នំព្រញបានប្រ្ររព្ធខួបទី២៥ 
ន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដ្រគូ និងបានសម្រ្រចបង្កើត 
កម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារក្រងុថ្មមួីយទៀតមានរយៈព្រលបីឆា្ន្រ ំក្រ្រម 
ជំនួយគំទ្ររបស់ក្រសួងកិច្ចការអឺរ៉ុប និងការបរទ្រសបារាំង។ 
មានការអនុវត្តគម្រ្រងចំនួនពីរ៖ (១)ការបង្កើតប្លង់អភិវឌ្រឍន ៍
តំបន់ពង្រកីក្រងុន្រភាគខាងត្របូង រហូតដល់ក្រងុតាខ្ម្រ (តាមគំរូប្លង់
ដ្រលបានបង្កើតឡើងពីឆា្ន្រំ២០០៦ ដល់ ឆា្ន្រំ២០០៩ សម្រ្រប់ការ 
ពង្រីកតំបន់ខាងជើងរហូតដល់ទំនប់កប់ស្រូវ) (២)គម្រ្រងក្រល 
ម្អស្រភ័ណភាពច្រ្រំងទន្ល្រសាបឡើងវិញ ដ្រយពង្រីកដល់ភាគខាង
ជើងន្រតិរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ។ វិធីសាស្រ្តមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងតាម 
តម្រូវការជាក់ស្ដ្រង ដើម្របីសម្របតាមបរិបទន្រទីតាំងផ្ទ្រល់ ន្រះគឺ 
វិធីសាស្ត្រកាត់ទទឹង និងពហុវិស័យ ដ្រលតម្រូវឲ្រយមានការចូលរួមពី
គ្រប់នាយកដ្ឋ្រនបច្ច្រកទ្រសពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ រួមមានផ្ន្រក 
ធ្វើផ្រនការកម្ម ការរៀបចំក្រុង សាធារណៈការ លូ ការដឹកជញ្ជូន 
សុខាភិបាល  ឬការអប់រំ ព្រមទាំង អាជា្ញ្រធរថា្ន្រក់រាជធានី ខណ្ឌ 
និងសង្ក្រត់ផងដ្ររ។
សាលារាជធានីបានជ្រើសរីសយុវជនសា្ថ្របត្រយករខ្ម្ររចំនួនប្រ្រមួំយនាក់ 
យកមកអនុវត្តគម្រ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការន្រះ ដ្រយមានវិស្វករ 
និងសា្ថ្របត្រយករ-នគរូបនីយករបារាំងវ័យក្ម្រងចំនួនបីនាក ់
ន្រអមជាប្រចំា។ ចាប់តំាងពីព្រលចាប់ផ្ដើមគម្រ្រង កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ 
រវាងក្រងុប៉ា្ររីស និងក្រងុភ្នពំ្រញន្រត្ររក្រសាគ្រលការណ៍បណ្ដះុបណ្ដ្រល 
និងអនុវត្តជាក់ស្ដ្រងដដ្រល។ ក្រុមការងរទទួលបានការតាមជួយ
ជ្រ្រមជ្រ្រង និងផ្ដល់ប្រឹក្រសា ក្នុងកម្រិតជំនាញ និងជំនួយបច្ច្រកទ្រស 
ពីសំណក់មន្ត្រីរបស់ក្រុងបា៉្ររីស និងសិប្របសាលានគរូប នីយកម្ម 
បា៉្ររីស (APUR) ន្រះគឺការងរពង្រឹងសមត្ថភាពសា្ថ្រប័ន 
និងបច្ច្រកទ្រស និងការអនុវត្តសមត្ថភាពទាំងន្រះន្រក្នុងករណី 
ជាក់ស្ដ្រង លើគម្រ្រងតំបន់ភាគខាងត្របូង និងគម្រ្រង 
តិរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ។ ក្រុមការងរត្រូវបានប្រគល់នូវមុខងរដ្រលមាន
ទទួលខុសត្រវូ ដូច្ន្រះ ពួកគ្រអាចប្រើប្រ្រស់សមត្ថភាពដ្រលទទួលបាន 

សម្រ្រប់គម្រ្រងដទ្រទៀត។ ការរៀនឲ្រយច្រះអនុវត្តវិធីសាស្រ្ត  
និងប្រើប្រ្រស់ឧបករណ៍ន្រះមានសារៈសំខាន់ខា្ល្រំងណស់។ 
តាមរយៈគម្រ្រងន្រះ អ្វដី្រលជាមហិច្ឆតតាន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារន្រះ 
គឺការរួមចំណ្រកក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដ្រលសា្ថ្របត្រយករ និងនគរូបនីយករ
ជំនាន់ក្រ្រយរបស់ទីក្រងុ។ គ្រលការណ៍មួយក្នងុចំណ្រម  
គ្រលការណ ៍គន្លឹះន្រវិធីសាស្ត្រន្រះ គឺការអនុវត្តការងរន្រនឹងទីតាំង
ផ្ទ្រល់៖ ស្វ្រងយល់ពីបរិបទ ពិចារណដល់អ្វដី្រលមានហើយ និងគិតគូ 
ពីការប្រើប្រ្រស់ឲ្រយបានល្អប្រសើរ។ ការងរដ៏ធំមួយដ្រលត្រូវបានធ្វើ 
គឺប្រម្រប្រមូលទិន្នន័យពីខណ្ឌ សង្ក្រត់ និងពីតួអង្គស្រដ្ឋកិច្ច។ កិច្ចការ 
សម្រង់ទិន្នន័យទីក្រុងសម្រ្រប់ធ្វើលីបិក្រមនិងផ្រនទីមុខងរ 
និងការប្រើប្រ្រស់ ការពិនិត្រយចរាចរណ៍ និងការដើរសង្ក្រតមើលន្រតាម 
តិរវិថីព្រះសីុសុវត្ថ ិត្រវូបានរៀបចំឡើងដើម្របីរកឲ្រយឃើញនូវសកា្ដ្រនុពល 
និងភាពងយរងគ្រ្រះន្រទីតាំងនីមួយៗ។
កិច្ចសន្ទននាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយដ្រគូឯកជនរបស ់
សាលារាជធានី។ សន្ទុះកើនឡើងយ៉្រងគំហុគន្រទីផ្រសារ 
អចលនទ្រព្រយនាព្រលបច្ចបុ្របន្នតម្រវូឲ្រយមានការបង្កើតឧបករណ៍និយ័ត 
កម្មមួយ ដើម្របីធានាថា ផលប្រយ្រជន៍ទូទ្រត្រូវបានគិតគូ ទល់នឹង
ប្រយ្រជន៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រប្រតិបត្តិការ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបានដើរ 
តួនាទីយ៉្រងព្រញទំហឹងក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្រសា និងផ្ដល់អនុសាសន៍ជូន
អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន។ 
ចំព្រះគម្រ្រងតំបន់ភាគខាងត្របូង ត្រូវមានការពិគ្រ្រះយ្របល់ជា 
ចំាបាច់ខានមិនបាន ដើម្របីធានាដល់ការអភិវឌ្រឍសាធារណៈ និងឯកជន 
ប្រកបដ្រយភាពសុីសង្វ្រក់ និងជាប្រយ្រជន៍សម្រ្រប់ទាំងអស់គ្ន្រ។ 
គំនូសប្លង់អភិវឌ្រឍន៍ត្រវូបានគិតទុកដូចជាឧបករណ៍មួយសម្រ្រប់សម្រលួ 
ដល់ការពិភាក្រសារវាងតួអង្គពាក់ព័ន្ធទំាងអស់។ ការប្រឈមនឹងហានិភ័យ 
ធម្មជាតិខ្ពស់ព្រក ដូចជា ទឹកជំនន់ជាដើម អាចទ្រថ្ង្រក្រ្រយ  
ជាឧបសគ្គចម្របងសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុង។
ចំព្រះគម្រ្រងតិរវិថីព្រះសីុសុវត្ថ ិការរៀបចំក្រលំអស្រភ័ណភាពតិរវិថី 
ជាប្រវត្តិសាស្រ្តមួយន្រះ គឺជាជ្រគជ័យមួយមិនអាចប្រក្រកបាន
ឡើយ។ ការផ្ដល់ទីធា្ល្រស្របូខ្រយល់អាកាសស្រស់ស្រ្រយន្រលើកំណត់ 
មាត់ទន្ល្រប៉្រកខាងជើង បង្កើតបានជាភាពទាក់ទាញទ្រសចរណ៍ផង 
និងស្រដ្ឋកិច្ចផង និងជាសញ្ញ្រមួយដ៏សំខាន់ប្រ្រប់ដល់ប្រជាជនពីការ
ច្រករំល្រកការប្រើប្រ្រស់ទីសាធារណៈ។ ក្រមុការងរកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារ 
បានផ្ដ្រតការគិតគូរអំពីការប្រើប្រ្រស់ទីសាធារណៈ គិតឡើងវិញ 
អំពីលំហូរបំលាស់ទី និងតភា្ជ្រប់ឡើងវិញរវាងផ្ន្រកន្រះនិងផ្ន្រកក្រងុដ្រល 
ន្រជាប់ន្រះ ដើម្របីបង្កើតការប្រើប្រ្រស់ និងផ្ដល់បទពិស្រធន៍ថ្មីៗ 
បន្ថ្រមទៀត។ ប្លង់រៀបចំដ្រលបានស្នើឡើង អាចជាមគ្គុទ្ទន្រលក៏មួយ
សម្រ្រប់វិនិយ្រគិនដ្រលមានបំណងចង់វិនិយ្រគក្នងុទីតំាងទំាងន្រះ។
ដូចគ្ន្រដ្ររ គឺតាមរយៈគុណភាពន្រការរស់ន្រ ទើបទីក្រុងភ្នំព្រញអាច
ខុសប្ល្រកពីទីក្រងុដទ្រទៀត ជាពិស្រស បណ្ដ្រទីក្រងុន្រអាសុ ីន្រក្នងុ
ការប្រកួតប្រជ្រងអន្តរជាតិដើម្របីទាក់ទាញការវិនិយ្រគ។ អភិរក្រស 
និងពង្រឹងលក្ខណៈទីក្រុងប្រតង និងទីក្រុងសួនច្របារ ដ្រលបានធ្វើឲ្រយ
រាជធានីមានក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះល្របីរន្ទនឺកន្លងមក គឺជាសសរគ្រឹះដ៏រឹងមាំ 
សម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច។
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Construire une métropole durable 

EN QUINzE ANS  
PHNom PENH A CHANGÉ d’ÉCHELLE. 
L’accélération du développement 
économique s’est accompagnée 
d’une transformation et d’une ex-
pansion des zones urbanisées de 
Phnom Penh très rapide et de 
grande ampleur. 
La multiplication des projets immo-
biliers et d’infrastructures portés 
par une multitude d’investisseurs a 
donné un nouveau visage à la ville. 
Avec la création de nouveaux ponts, 
de villes nouvelles, de tours de plus 
en plus hautes et de plusieurs di-
zaines de boreys, ces quartiers sé-
curisés composés principalement de 
maisons individuelles ou jumelles le 
long de toutes les routes nationales 
et sur les rizières, Phnom Penh de-
vient une métropole. 
Sa surface s’étend désormais sur 
plusieurs dizaines de kilomètres du 
nord au sud. Elle annexe en perma-
nence des terres agricoles pour 
s’agrandir. Des ouvrages routiers, 
autoponts et échangeurs, y sont 
construits sans cesse. 
Construire sans vision globale peut 
ôter à la ville des atouts précieux. 
Les problématiques auxquelles Ph-
nom Penh fait face aujourd’hui sont 
nombreuses : la densification du 
trafic routier, la pollution de l’air et 
de l’eau, la dégradation du bâti an-
cien, l’augmentation du territoire 
urbanisé et des sols imperméabili-
sés, n’en sont que quelques-unes. 
Devenue métropole, la capitale 
khmère travaille désormais à amé-
liorer les services nécessaires au 
bon fonctionnement de cet immense 
territoire urbanisé et à se doter des 
équipements et des infrastructures 
indispensables tout en prenant en 
compte les défis posés par les chan-
gements climatiques. 
Cette expansion rapide Invite à (re)
penser la conception des nouveaux 
quartiers à la lumière des enjeux 
économiques, sociaux et environne-
mentaux auxquels Phnom Penh va 
être confrontée dans les décennies 
à venir pour reconquérir son titre 
de « Perle de l’Asie », titre qui lui 
avait été attribué dans les années 
1960 pour honorer son caractère de 
« ville jardin » suite aux travaux 

d’extension et d’embellissement 
menés pendant la période du Sang-
kum Reastr Niyum (1955 -1970). 
Chaque jour les habitants transfor-
ment la ville qu’ils habitent, y 
ajoutent des constructions, y déve-
loppent de nouvelles activités écono-
miques. C’est ce qui fait la richesse 
et le dynamisme des villes. Les nou-
veaux quartiers ont tout intérêt à 
nouer des relations fortes avec la 
ville existante. Si les projets de 
construction sont élaborés en tenant 
compte des quartiers voisins où se 
trouvent déjà les commerces et les 
services, ils en bénéficieront. En re-
tour ils pourront offrir des services 
et des nouveaux espaces publics aux 
populations qui sont déjà là. Ainsi la 
dynamique économique et la vie so-
ciale des uns profitent aux autres et 
une métropole agréable à vivre peut 
se construire dont tous profitent. 

S’AdAPtER AU CHANGEmENt 
CLImAtIQUE, dÉvELoPPER PLUS 
d’ESPACES PUbLICS dE QUALItÉ Et 
vALoRISER dES PAySAGES NoUvEAUx 
Se promener sur le quai Sisowath, 
pique-niquer devant le Palais Royal, 
danser sur l’esplanade du boulevard 
Sothearos, flâner dans le marché 
central sont des plaisirs simples qui 
font le charme de la vie à Phnom 
Penh. Mais encore trop peu de lieux 
possèdent de telles qualités au vu de 
la rapidité de l’extension urbaine. 
Phnom Penh ne peut pas s’étendre 
sans que soient créés, en même 
temps, dans les nouveaux quartiers, 
des lieux qui auront les mêmes qua-
lités et la même ampleur.
Phnom Penh regarde vers les quatre 
bras du Mékong depuis sa création 
et se construit aujourd’hui autour des 
boengs (lacs). Depuis toujours le 
fleuve et les lacs tiennent une place 
importante dans le développement 
urbain de la ville. Ils doivent pouvoir 
continuer d’être valorisés à la fois 
comme élément d’identité – par 
exemple avec le projet de prolonga-
tion de la promenade au bord du 
Mékong, du Tonlé Sap et du Tonlé 
Bassac – et comme outil de gestion 
quantitative et qualitative des eaux 
de pluies et des risques d’inondation. 

Afin de préserver au mieux ce patri-
moine naturel, le valoriser et inventer 
les paysages de demain Phnom Penh 
doit désormais penser de nouvelles 
formes de partenariats avec l’en-
semble des acteurs de l’urbain et in-
venter des solutions inédites pour son 
développement. La surchauffe ur-
baine constatée dans de nombreuses 
villes d’Asie est liée à la fois au trafic 
automobile, à la minéralisation des 
sols et à la densité des constructions. 
L’atténuer oblige à changer la forme 
de la ville et à penser différemment 
les nouveaux quartiers. Plus de na-
ture, d’arbres et de jardins, des plans 
d’eau, des sols perméables, de 
l’ombre dans les avenues, des bâti-
ments qui laissent passer le vent sont 
les principes généraux qui doivent 
désormais guider les projets. 

Le paysage du boulevard                      Monivong se transforme radicalement avec la construction des tours.    ទ្រសភាពន្រមហាវិថី ព្រះមុនីវង្រស ផ្ល្រស់ប្ដូរយ៉្រងខា្ល្រំងដ្រយសារសំណង់អគរខ្ពស់។
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RÉdUIRE LA PoLLUtIoN,  
dEvENIR UNE mÉtRoPoLE RobUStE 
Et ExEmPLAIRE
Aujourd’hui  les  métropoles 
chinoises sont obligées d’arrêter 
leurs usines pour que leurs habi-
tants respirent. A Bangkok ou à Ja-
karta, les gens passent trois à 
quatre heures par jour dans leur 
voiture faute de pouvoir s’extraire 
des embouteillages permanents. 
Vivre dans une vaste métropole 
avec tous ses avantages écono-
miques et culturels et pouvoir en 
même temps bénéficier d’un air pur 
et de modes de déplacement ra-
pides et non polluants sont les 
grands enjeux de notre siècle. 
Il n’est plus possible de penser que 
chacun va rester dans sa voiture 
individuelle pour se déplacer à tra-

vers la ville, ni que les « tuk-tuk » et 
les « moto-dop » constituent des al-
ternatives crédibles. 
Développer un réseau de transports 
en commun performant et non pol-
luant devient urgent. Cela suppose 
d’anticiper cette arrivée dans l’es-
pace public en dimensionnant les 
nouvelles avenues pour pouvoir 
l’accueillir. Phnom Penh a été 
conçue avec de larges boulevards et 
les nouveaux, dans les quartiers 
neufs, ont cette même ampleur. 
L’ambition, à terme, est de pouvoir 
créer un réseau de transport en 
commun cohérent pour l’ensemble 
de la ville. 
Enfin Phnom Penh doit être éco-
nome en énergie. Elle doit être 
 habitable sans recours à la climati-
sation en permanence. Il faut adap-

ter la ville à son climat. Pour cela, 
les architectures vont devoir elles 
aussi se transformer pour être plus 
économes en énergie et pouvoir être 
rafraichies par les courants d’air, la 
végétation et les pare-soleils. 
Ces quelques principes, rapidement 
énoncés, sont ceux qui ont guidé 
nos travaux pour le quai Sisowath 
et pour l’élaboration du Plan de 
 développement du sud de Phnom 
Penh. Ces deux projets, l’un par son 
ampleur dans le sud de la ville, 
l’autre par sa position au cœur de 
la ville historique auront valeur 
d’exemple, chacun à sa manière. 
Puissent-ils montrer le chemin vers 
une nouvelle façon de penser la ville 
pour qu’elle soit plus durable et plus 
agréable à vivre. 
CHRIStIANE bLANCot Et SENG vANNAk

Le paysage du boulevard                      Monivong se transforme radicalement avec la construction des tours.    ទ្រសភាពន្រមហាវិថី ព្រះមុនីវង្រស ផ្ល្រស់ប្ដូរយ៉្រងខា្ល្រំងដ្រយសារសំណង់អគរខ្ពស់។
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ន្រក្នុង រយៈព្រល ១៥ ឆ្ន្រំ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ បាន ផ្ល្រស់ប្តូរ ទ្រង់ទ្រ្រយ
ការ បង្កើន ល្របឿន ន្រ ការ អភិវឌ្រឍ ស្រដ្ឋកិច្ច ប្រព្រឹត្តទ្រ ទន្ទនឹមគ្ន្រ នឹង ការ 
ផ្ល្រស់ប្តូរ  និង ការពង្រីក   ដ ៏ឆាប់រហ័ស  និង  យ៉្រង ខា្ល្រំងកា្ល្រន្រ តំបន ់នានា  
ន្រ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ដ្រល បាន ធ្វើ នគរ្របនីយកម្ម។
ការបង្កើន គម្រ្រង ផ្ន្រក អចលនទ្រព្រយ  និង ផ្ន្រក ហ្រដ្ឋ្រ រចនា សម្ព័ន្ធ 
ដ្រល វិនិយ្រគិន ជាច្រើន នាំយកមក បាន ផ្តល ់មុខមាត់ ថ្មី ដល់ ទីក្រុង។ 
ជាមួយនឹង ការ បង្កើត សា្ព្រនថ្មីៗ ក្រុងថ្មីៗ អគរ ដ្រល មាន កម្ពស់ 
កាន់ត្រ ខ្ពស់ទ្រៗ  និង បុរ ីរាប់សិបកន្ល្រង សង្ក្រត ់ប្រកប ដ្រយ 
សុវត្ថិភាព ទាំងន្រះ ផ្គុំឡើង ជា ពិស្រស ដ្រយ គ្រហដ្ឋ្រន ជា លក្ខណៈ 
បុគ្គល  ឬ គ្រហដ្ឋ្រន ភ្ល្រះ ន្រតាម បណ្ដ្រយ ផ្លូវជាតិ ទាំងអស់  និង 
ន្រតាម  ព្រ្រក  ឬ ស្ទនឹង នានា ហើយ ភ្នំព្រញ កា្ល្រយជា ទីក្រុង ធ ំមួយ។
ចាប់ពីព្រល ន្រះទ្រ ផ្ទន្រ ទីក្រុង លាតសន្ធឹង លើ ចមា្ង្រយ រាប់សិប 
គីឡូម៉្រត្រ ពីទិស ខាងជើង ទ្រ ទិស ខាងត្របូង។ ជានិច្ចកាល ទីក្រុង 
តភា្ជ្រប់ ជាមួយ ដ ីកសិកម្ម  ដើម្របី ពង្រីក ខ្លួន ឱ្រយកាន់ត្រ ធំ។ សំណង់ 
ផ្លូវថ្នល់ សា្ព្រន  និង សា្ព្រន អាកាស  ត្រូវបាន សាងសង់ ឡើយ ងឥត 
ឈប់ឈរ។
សាងសង ់ដ្រយគ្ម្រន ចក្ខុវិស័យសកល  អាច ធ្វើឱ្រយ ទីក្រុង បាត់បង់ នូវ 
អត្ថប្រយ្រជន ៍ដ ៏មាន តម្ល្រ។ បញ្ហ្រ ដ្រល ទីក្រុង ភ្នំព្រញ កំពុង ប្រឈម 
នាព្រល បច្ចុប្របន្នន្រះ  មាន  ចំនួន ច្រើន ដូចជា ៖  កំណើន 
ន្រការធ្វើចរាចរណ៍ ផ្លូវថ្នល់ ការ បំពុល បរិយកាស  និង ទឹក ការ 

កសាងទីក្រុង ធំមួយ  ប្រកប ដ្រយ ចីរាព ខូចខាត ទ្រុឌទ្រ្រម  ន្រ សំណង់ ចាស់ៗ កំណើន ន្រ ផ្ទន្រដី ដ្រលបាន ធ្វើ 
នគរ្របនីយកម្ម  និង ដី ដ្រលកា្ល្រយ ទ្រជា ដីមិនអាច ជ្រ្របទឹក បាន 
ន្រះគ្រ្រន់ត្រ ជា បញ្ហ្រ ដ្រលលើកឡើងមកខ្លះៗ  ប៉ុណ្ណ្រះ។ 
កា្ល្រយជាទីក្រុងធំមួយ រាជធានី ខ្ម្ររ  ត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើពីព្រល ន្រះ តទ្រ 
ដើម្របីក្រលម្អ ឱ្រយកាន់ត្រ ប្រសើរឡើងថ្រមទៀត នូវ ស្រវាកម្ម ចាំបាច់ 
នានា  សម្រ្រប់ ដំណើរការ ល្អ ន្រ ផ្ទន្រដី ដ៏ធ ំដ្រលបាន ធ្វើ នគរ្របនីកម្ម 
ន្រះ និង ត្រូវ បំពាក់ បរិកា្ខ្ររ  និង ហ្រដ្ឋ្រ រចនា សម្ព័ន្ធ ដ្រល ចាំបាច់ មិនអាច 
ខ្វះបាន។ ហើយត្រូវ គិតគូរ ក្នុង ព្រល ជាមួយគ្ន្រន្រះ   នូវបញ្ហ្រ ប្រឈម 
ដ្រល បង្កឡើង ដ្រយ ការ  ប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ។
ការ រីកធំ ដ៏ ឆាប់ រហ័ស ន្រះ តម្រូវ ឱ្រយមានការ គិតគូរ (ឡើងវិញ) ពី ការ 
រៀបចំបង្កើត សង្ក្រត ់ថ្មីៗ ដ្រយផ្អ្រកលើ បញ្ហ្រ ស្រដ្ឋកិច្ច សង្គម  និង 
បរិសា្ថ្រន  ដ្រល ទីក្រុង ភ្នំព្រញ នឹង ប្រឈម ន្រក្នុង បណ្ដ្រ ទសវត្រសរ ៍
ខាងមុខ ដើម្របី ទទួលបាន មកវិញ នូវ ងរ ជា « គ្រ្រប់គជ់ អាសុី » ។ 
ងរន្រះ  ជា ងរ ដ្រល ត្រូវបាន ផ្តល់ឱ្រយ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ន្រក្នុង 
អំឡុងទសវត្រសនរ៍ ឆា្ន្រំ ១៩៦០ ដើម្របី ផ្តល់ ជា កិត្តិយស ដល់ លក្ខណៈ ជា 
« ទីក្រុង សួនច្របារ » របស់ ទីក្រុង បនា្ទ្រប់ ពីមាន ការសាងសង់ ពង្រីក  
ឱ្រយធំ  និង ក្រ លម្អ ស្រភ័ណភាព ដ្រលបាន ធ្វើឡើង ន្រក្នុង អំឡុងព្រល 
សម័យ សង្គម រាស្រ្ត និយម (ឆា្ន្រំ ១៩៥៥-១៩៧០)។
ជា រៀងរាល់ ថ្ង្រ ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រ្រកា្ល្រយ ទីក្រុង ដ្រល ពួកគ្រ រស់ន្រ 
ដ្រយ សាងសង់ សំណង់ បន្ថ្រម និង ធ្វើការ អភិវឌ្រឍ សកម្មភាព 
ស្រដ្ឋកិច្ច ថ្មីៗ ។ ន្រះ ជា អ្វី ដ្រល  បង្កើត ឱ្រយមាន ភាព សម្របូណ ៌ធនធាន  
និង សកា្ដ្រនុពលន្រ ទីក្រុង។ សង្ក្រត់ ថ្មីៗ  ត្រូវ យកចិត្ត ទុកដក់  ភា្ជ្រប់ 
ទំនាក់ទំនង  ជិតស្និទ្ធ ជាមួយ ទីក្រុង ដ្រលមាន ស្រ្រ ប់។ ប្រសិនបើ 

Les extensions de la ville sur le front du Bassac et sur l’ile de Koh Pich donnent à Phnom Penh l’image d’une nouvelle métropole asiatique

ការពង្រីកទីក្រុងន្រខាងមុខទន្ល្របាសាក់ និង ន្រលើក្រះព្រជ្រ បានផ្ដល់នូវរូបភាពន្រទីក្រុងអាសុីថ្មីមួយ ឲ្រយទីក្រុងភ្នំព្រញ។
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គម្រ្រង សំណង់ ត្រូវបាន បង្កើតឡើង ដ្រយ គិតគូរ ដល ់សង្ក្រត់ នានា 
ដ្រល ន្រ ក្រប្ររខាង ដ្រល មាន ពាណិជ្ជកម្ម និង ស្រវាកម្ម នានា រួចស្រ្រច 
ទ្រហើយន្រះ គម្រ្រង ទាំងន្រះ នឹង ទទួលបាន អត្ថប្រយ្រជន៍។ ជា 
ថ្នូរ ត្រឡប់ មកវិញ គម្រ្រង ទាំងន្រះ នឹង អាច ផ្តល ់ស្រវាកម្ម  និង 
ទីកន្ល្រង សាធារណៈ ថ្មីៗ ដល ់ប្រជា ពលរដ្ឋ ដ្រល ស្ថិតន្រ ទីន្រះ 
រួចស្រ្រច ទ្រហើយ។ ដូច្ន្រះសកា្ដ្រនុពលស្រដ្ឋកិច្ច  និង ជីវិត សង្គម 
របស់ មនុស្រស មួយ ចំនួន ផ្តល ់ ផលប្រយ្រជន៍ ដល់ មនុស្រស មួយ ចំនួន 
ទៀត ហើយ ទីក្រុងធ ំដ៏គួរ ជាទី គប់ចិត្ត មួយ ក្នុង ការ រស់ន្រ  អាច 
សាងសង់ ឡើង ដ្រល មនុស្រស គ្រប់រូប ទទួល បាន អត្ថ ប្រយ្រជន៍  ពីការ 
សាងសង់ ន្រះ។

សម្រប  ទ្រនឹងការប្រ្រប្រួល អាកាសធាតុ ពង្រីក ទីកន្ល្រង សាធារណៈ  
ប្រកប ដ្រយ គុណាព ឱ្រយមាន ចំនួន ច្រើន និង លើក តម្ល្រ ទ្រសាព ថ្មីៗ
ដើរល្រង កម្រសាន្ត ន្រលើ តីរវិថ ីព្រះ សុីសុវត្ថិ ពិចនិច ន្រមុខ ព្រះ 
 បរម រាជវាំង រាំ ន្រលើ ទីលាន ន្រ មហាវិថ ីព្រះ សុធារស ដើរ លម្ហ្រ 
ន្រក្នុង ផ្រសារ ធំថ្មី គឺ សុទ្ធត្រ ជា ស្រចក្តី រីករាយ សាមញ្ញៗ ដ្រល បង្កើត 
បានជា  សម្រស់ ទាក់ទាញ ន្រ ជីវិត ន្រក្នុង ទីក្រុង ភ្នំព្រញ។ ប៉ុន្ត្រ  ដ្រយ 
ពិនិត្រយ ទ្រលើ ភាព ឆាប់រហ័ស ន្រ ការ ពង្រីក នគរ្របនីយកម្ម 
មានកន្ល្រង តិចតួច ណស់ ដ្រល មាន លក្ខណៈ សម្របត្តិ ប្របន្រះ។ 
ទីក្រុង ភ្នំព្រញ មិនអាច រីកធំ បានន្រះទ្រ  បើគ្ម្រនការ បង្កើត 
ឱ្រយមានន្រក្នុងព្រល ជាមួយ គ្ន្រ  ន្រតាម សង្ក្រត់ ថ្មីៗ នូវ ទី កន្ល្រង ដ្រល 
នឹងមាន គុណភាព  និង ទំហ ំដូចគ្ន្រ។
ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ប្ររមុខ ទ្ររក ដ្រ ទាំងបួន ន្រ ទន្ល្រ ម្រគង្គ ចាប់តាំង ពីការ 
បង្កើត ទីក្រុង មក។ ហើយ ន្រព្រល បច្ចុប្របន្ន មាន ការ សាងសង់ ន្រ 
ជុំវិញ បឹង។ តាំងពីដើម រៀងមក ទន្ល្រ និង បឹងដើរ តួនាទី យ៉្រង សំខាន់ 
សម្រ្រប់កិច្ច អភិវឌ្រឍ ផ្ន្រក នគរ្របនីយកម្ម របស ់ទីក្រុង។ ទន្ល្រ  និង 
បឹងបួ ទាំងន្រះ  ត្រូវត្រ  មានលទ្ធភាពបន្ត លើកគុណតម្ល្រ   ជា កតា្ត្រ 
កំណត់ អត្តសញ្ញ្រណ ផង ជាក់ស្ដ្រង ជាមួយ គម្រ្រងដ្រលនឹង ធ្វើ បន្ត 
ឱ្រយវ្រង  នូវ កន្ល្រង ដើរកម្រសាន្ត ន្រតាម មាត ់ទន្ល្រ ម្រគង្គ ទន្ល្រសាប  និង 
ទន្ល្រ បាសាក់ ព្រមទំាងជា ឧបករណ៍ គ្រប់គ្រង  ទំាង បរិមាណ  ទាំង 
គុណភាព ន្រទឹកភ្លៀង  និង ហានិភ័យ ន្រ ទឹកជំនន ់ផង។
ដើម្រប ីធ្វើការ អភិរក្រស ឱ្រយបាន ប្រសើរ បំផុត នូវ ប្រតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិ ន្រះ 
និង លើក តម្ល្រ ប្រតិកភណ្ឌ ព្រមទាំង បង្កើត  ទ្រសភាព នាព្រល អនាគត 
ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ត្រូវ ចាប់ព ីព្រលន្រះ តទ្រ គិតគូរ ដល ់ទម្រង់ ន្រ ភាពជា 
ដ្រគូ ថ្មីៗ ជាមួយដ្រគ ូអភិវឌ្រឍន៍ ទីក្រុង  ទាំងអស់ ព្រមទំាង បង្កើត 
ដំណ្រះស្រ្រយ ថ្មីៗ មិនធា្ល្រប់មានពីមុនមក  សម្រ្រប់ ការ អភិវឌ្រឍ 
ទីក្រុង។ ការឡើង កម្ត្រ ក្នុង ទីក្រុង ដ្រលបាន កត់សមា្គ្រល់ ឃើញ 
ន្រក្នុង ទីក្រុង អាសីុ ជាច្រើន គ ឺមាន ទំនាក់ទំនង ទ្រនឹង ចរាចរណ៍ 
យនយន្ត ផង ទ្រនឹង ខនិជកម្ម ន្រ ដី ផង ព្រមទាំង ដង់សុីត្រ ន្រ 
សំណង់ ផង។ កាត់បន្ថយ ការកើនឡើង កម្ត្រ  តម្រូវ ឱ្រយ ធ្វើការ ផ្ល្រស់ប្តូរ 
រូបរាង ទីក្រុង និង គិតគូរ ដល ់សង្ក្រត់ ថ្មីៗ តាម របៀបផ្រស្រង។ ធម្មជាតិ 
ដើមឈើ និង សួនច្របារ ច្រើន ជាងមុន ទីកន្ល្រង មាន ទឹក ដ ីដ្រល អាច 
ជ្រ្របទឹក បាន ម្លប់ ដើមឈើ ន្រតាម រុក្ខវិថី អគរ ដ្រល ទុក  ឱ្រយមាន ច្រក 
សម្រ្រប់ ខ្រយល ់ច្រញចូល គ ឺសុទ្ធត្រ ជា គ្រលការណ ៍ទូទ្រ ដ្រល ត្រូវត្រ 
នាំមុខ គម្រ្រង នានា ចាប់ព ីព្រលន្រះ តទ្រ។

កាត់បន្ថយ ការបំពុល កា្ល្រយជា ទីក្រុង ធំ ដ៏ រឹងមាំ និង ជា គំរូ ដ៏ល្អមួយ
ន្រព្រល បច្ចុប្របន្ន ន្រះ ទីក្រុង ចិន ត្រូវ បង្ខំឲ្រយបញ្រឈប់ រ្រងចក្រ របស់ ខ្លួន 
ដើម្របី ឱ្រយ ប្រជា ពលរដ្ឋ   អាច ដក ដង្ហើម បាន។ ន្រ ទីក្រុង បាងកក  ឬ 
ទីក្រុង ហ្រសាកាតា មនុស្រស មា្ន្រ ចំណយ ព្រល ពី ប ីទ្រ បួន ម៉្រង ក្នុង   មួយ 
ថ្ង្រ ន្រក្នុង រថយន្ត របស់ ខ្លួន ដ្រយ មិន អាច ដកខ្លួន រួចពី ការ កកស្ទនះ 
ចរាចរណ៍  ជា អចិន្រ្រ្តយ៍ បាន។ ការរស់ន្រ ក្នុងទីក្រុងដ៏ធ ំទូលាយ មួយ  
ជាមួយ នឹង រាល់ អត្ថ ប្រយ្រជន ៍ផ្ន្រក ស្រដ្ឋកិច្ច  និង វប្របធម៌ ហើយ ន្រ 
ក្នុង ព្រល ជាមួយ គ្ន្រន្រះ អាច ទទួលបាន ខ្រយល់ បរិសុទ្ធ  និង របៀប 
បធ្វើដំណើរ យ៉្រងលឿន ឆាប់រហ័ស  និង មិនមាន ការ បំពុល សុទ្ធសឹង 
ត្រជា  បញ្ហ្រ ចម្របងៗ ន្រ សតវត្រសរ៍ របស់ យើង។
វាមិនមានទៀតទ្រដ្រលយើង គិត ថា មនុស្រស មា្ន្រក់ៗ នឹង ស្ថិតន្រ ក្នុង 
រថយន្ត ផ្ទ្រល់ខ្លួន របស់ ពួកគ្រ ដើម្របី ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លងកាត់ ទីក្រុង  ហើយ ក៏ 
ល្រង គិត ថា « តុក-តុក » និង « មូ៉តូ ឌុប » គឺជា ជម្រើស ដ៏ គួរ ឱ្រយ ជឿជាក់  
បាន ទៀត ដ្ររ។
អភិវឌ្រឍន៍ បណ្ដ្រញ ដឹក ជញ្ជូន សាធារណៈ ដ្រល ផ្តល់ លទ្ធផល 
ល្អប្រសើរ និង មិនមាន ការបំពុល កា្ល្រយជា ភាព បនា្ទ្រន់ មួយ។ បញ្ហ្រ 
ន្រះ ស្នើឱ្រយ គិតគូរ ទុក ជាមុន  អំពី ការ មកដល់  ន្រក្នុង ទី កន្ល្រង 
សាធារណៈ ន្រះ ដ្រយ កំណត់ ទំហំ រុក្ខវិថី ថ្មីៗដើម្របី អាច ទទួល យក 
ការមក ដល់ន្រះ។ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ  ត្រូវបាន គិតគូរ បង្កើត ឡើង ជាមួយ 
នឹង មហាវិថី ធំ ទូលាយ  និង មហាវិថី ថ្មីៗ ន្រក្នុង សង្ក្រត់ ថ្មីៗ ដ្រល មាន 
ទំហំ ដូចគ្ន្រ ន្រះ។ គ្រលបំណង ធំ ចម្របង ចុងក្រ្រយ គឺ អាច បង្កើត 
បណ្ដ្រញ ដឹក ជញ្ជូន សាធារណៈ សុី សង្វ្រក ់ប្រទាក ់ក្រា គ្ន្រ សម្រ្រប់ 
ទីក្រុង ទាំងមូល។
ន្រទី បំផុត ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ត្រូវត្រ ធ្វើការ សន្រសំសំច្រ ផ្ន្រក ថាមពល។ 
ទីក្រុង ត្រូវ ត្រ អាច រស់ន្រ បាន ដ្រយ មិនចាំបាច់ ពឹងពាក់ ទ្រលើ ការ 
ប្រើ មា៉្រសុីន ត្រជាក់ គ្រប់ព្រលវ្រលា។ ត្រូវ ធ្វើយ៉្រងណ ឱ្រយ ទីក្រុង មាន 
លក្ខណៈ សមស្រប ទ្រនឹង អាកាសធាតុ របស់ វា។ សម្រ្រប់ បញ្ហ្រ ន្រះ 
សា្ថ្របត្រយកម្ម ក៏ នឹង ត្រូវ ផ្ល្រស់ប្តូរ ដើម្របី  ឲ្រយមាន ភាព សន្រសំសំច្រ ផ្ន្រក 
ថាមពល ជាងមុន និង អាច ទទួល បាន ភាព  ត្រជាក ់តាម រយៈ ចរន្ត ខ្រយល់ 
ការ ដំ រុក្ខជាតិ និង របាំង  ការពារ កម្ត្រ ថ្ង្រ។
គ្រលការណ៍មួយចំនួនដ្រលបាន ធ្វើការ រៀបរាប់ខាងលើ យ៉្រង 
ខ្លីមកន្រះ គ ឺសុទ្ធត្រ ជា គ្រលការណ៍ ដ្រល បាន នាំមុខ ការងរ របស់ 
យើង សម្រ្រប់ តីរវិថី ព្រះ សុីសុវត្ថិ និង សម្រ្រប់ ការ តាក់ត្រង បង្កើត 
គម្រ្រង អភិវឌ្រឍន៍ ន្រ ភាគ ខាងត្របូង ទីក្រុង ភ្នំព្រញ។ គម្រ្រង ទាំងពីរ 
ន្រះ ដ្រល គម្រ្រង មួយ តាមរយៈ ទំហំ របស់ វា ន្រ ភាគ ខាងត្របូង ទីក្រុង 
និង គម្រ្រង មួយទៀត តាមរយៈ ទីតាំង របស់វា ដ្រល ស្ថិតន្រ ចំ 
ប្រះដូងន្រទីក្រុង ប្រវត្តិសាស្រ្ត នឹងកា្ល្រយ ជា គំរូដ៏មាន តម្ល្រ  ទ្រតាម 
របៀបន្រគម្រ្រង នីមួយៗ។ គម្រ្រង ទាំងន្រះ អាច បង្ហ្រញ ផ្លូវ ឆ្ព្រះ 
ទ្រកាន់  របៀប ថ្មីមួយ  ក្នុងការ គិតគូរ អំពី ទីក្រុង ដើម្របីឱ្រយ ទីក្រុង  មាន 
ចីរភាពជាង  និង មាន ភាព ងយស្រួល ក្នុងការ រស់ន្រ ជាង។

គ្រីសស្រយ៉្រន ប្លង់ក ូ Christiane Blancot

ស្រង វណ្ណៈ Seng Vannak 

Les extensions de la ville sur le front du Bassac et sur l’ile de Koh Pich donnent à Phnom Penh l’image d’une nouvelle métropole asiatique

ការពង្រីកទីក្រុងន្រខាងមុខទន្ល្របាសាក់ និង ន្រលើក្រះព្រជ្រ បានផ្ដល់នូវរូបភាពន្រទីក្រុងអាសុីថ្មីមួយ ឲ្រយទីក្រុងភ្នំព្រញ។
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Plan de 
développement
de la zone sud
ប្លង់អភិវឌ្រឍន៍ 
តំបន់ខាងត្របូង
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La zone sud aujourd’hui 
l’avancée de l’urbanisation

La zone sud de Phnom Penh s’ur-
banise rapidement depuis le début 
des années 2000 sous l’action com-
binée d’une stabilité politique qui 
rassure les investisseurs, d’une ou-
verture du pays aux capitaux étran-
gers, d‘une augmentation rapide de 
la population et d’un développe-
ment économique soutenu du Cam-
bodge et plus globalement des pays 
d’Asie du Sud-Est et de la Chine. 
Jusqu’au milieu des années 1990, la 
croissance de la ville vers le sud 
était contenue à l’intérieur des di-
gues du Boeng /1 Trabek et du Boeng 
Tumpun. Au-delà, jusqu’à la ville de 
Takhmao, s’étendait un grand lac de 
plus de 4000 hectares, dénommé 
« Boeng Cheung Ek », qui arrêtait 
toute velléité d’expansion urbaine. 
Seule une rangée de bâtiments s’ac-
crochait à la rive sud des digues 
sans pouvoir s’étendre, la profon-
deur du lac empêchant une exten-
sion de l’urbanisation en l’absence 
de voies de desserte. L’urbanisation 
a donc contourné le lac. Les deux 
grandes routes–digues nord-sud que 

sont les routes nationales, RN2 Est 
et RN2 Ouest, l’encadrent pour relier 
Phnom Penh aux grandes plaines 
rizicoles du sud jusqu’au Vietnam. 
Au nord-ouest, vers l’aéroport de 
Pochentong et la route de Siha-
noukville, la création de la route  
de Veng Sreng entre le carrefour de 
Stung Meanchey au bout du boule-
vard Monireth et la route nationale 
N°3 a permis de contourner 
 l’aé roport par le sud. Cette voie 
 de contournement a vu le dé-
veloppement, sur ses rives, d’une 
très grande zone industrielle de 
niveau international, directement 
connectée avec Sihanoukville et son 
port marchand. Cette zone accueille 
aujourd’hui 84 entreprises officiel-
lement répertoriées et qui emploient 
environ 80 000 ouvrières recensées 
d’après le GMAC, 2018. 

L’URbANISAtIoN dE LA zoNE SUd dE 
PHNom PENH A d’AboRd ENCERCLÉ 
LE boENG CHEUNG Ek
La rive ouest du Boeng Cheung Ek 
est un site occupé par de grandes 

pagodes et des villages depuis la pé-
riode pré angkorienne. Durant tout 
le 20e siècle, ces villages, jalonnés de 
pagodes, qui s’étendent entre la 
RN2O et le Boeng Cheung Ek sont 
restés ruraux. Disposant d’accès di-
rects au lac, ils ont développé des 
cultures potagères sur le lac, sur de 
très vastes étendues et de nombreux 
sites de pêches et de pisciculture, 
profitant du déversement des eaux 

Opération de remblaiement d’une partie du lac                          សកម្មភាពកំពុងចាក់ដីលុបលើមួយផ្ន្រករបស់បឹង

Série de boreys sur les terrains autrefois agricoles  បណ្ដុំន្របុរីន្រលើដីអតីតដីកសិកម្ម 
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usées de la ville pour y puiser des 
nutriments. Ils ont ainsi contribué, 
en retour, à l’épuration permanente 
des eaux du lac par ce lagunage à 
grande échelle. Depuis dix ans, la 
route nationale 2 Ouest dite rue 
Chamkar Doung, rue n°217, a vu ses 
rives se bâtir pour accueillir à la fois 
des ateliers et des entrepôts et des 
« boreys » /2 dont certains avec plu-
sieurs milliers de lots /3 constituent 

de véritables quartiers d’habitat do-
tés de commerces et de services. 
Au sud, le Stung Prek /4 Thnot 
constitue une limite naturelle. Cou-
lant d’ouest en Est en formant de 
nombreux méandres, il est bordé de 
nombreux villages qui développent 
une économie de pépiniéristes et 
d’arboriculteurs. L’écosystème du 
Prek Thnot est fragile, son système 
hydraulique en fait un exutoire im-

portant des eaux pluviales vers le 
Tonlé Bassac /5 lors de la mousson. 
À l’est du Boeng Cheung Ek, entre 
le lac et la berge du Tonlé Bassac, la 
route nationale 2 Est qui relie Ph-
nom Penh à Takhmao a été le site 
d’installation des industries et des 
entrepôts de stockage dès le début 
du 20ème siècle. Aujourd’hui, si les 
industries restent présentes, ce sont 
essentiellement des lotissements de 

Opération de remblaiement d’une partie du lac                          សកម្មភាពកំពុងចាក់ដីលុបលើមួយផ្ន្រករបស់បឹង
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compartiments, « les boreys » qui 
viennent occuper les terrains rem-
blayés sur l’emprise du lac. 

À PARtIR dE 2013, UN PRojEt 
d’URbANISAtIoN dU boENG CHEUNG 
Ek ESt mIS EN œUvRE
Jusqu’en 2013, le processus d’ur-
banisation de la zone sud de Phnom 
Penh s’est appuyé sur les routes 
existantes, peu nombreuses. Les 
remblais successifs qui se multi-
pliaient à l’arrière des parcelles 
déjà occupées réduisaient l’emprise 
du lac à partir de ses berges. C’était 
le cas notamment sur sa rive Nord 
où les constructions en bordure des 
digues du Boeng Trabek et du Boeng 
Tumpun se développaient sur plu-
sieurs rangées, et sur la rive Est, à 
l’arrière de la route nationale 2 
entre la Pont Monivong et la ville de 
Takhmao.
Le projet d’ING procède très diffé-

remment. Sur la base d’un projet 
global de « ville satellite » réalisé par 
un bureau d’étude privé et approu-
vé par décret gouvernemental en 
2013, il prévoit l’urbanisation de 
l ’ensemble  du sec teur  so i t 
25,72 km², selon un plan d’aména-
gement général qui modifie complè-
tement le système hydraulique. Le 
Boeng Cheung Ek qui s’étend sur 
plus de 2000 ha est réduit à 400 ha. 
Les travaux démarrent en 2013 en 
commençant par la partie centrale 
du boeng qui est coupé en deux par-
ties par une nouvelle route-digue 
nord-sud, dénommée Boulevard 
Hun Sen, tracée entre la digue du 
Boeng Trabek au nord et la nouvelle 
Ring Road 2 au sud. 
Cette méthode d’expansion urbaine 
qui s’appuie sur un plan général 
d‘aménagement permet de définir 
de nouvelles infrastructures néces-
saires au fonctionnement du sec-

teur, notamment le nouveau réseau 
des voies publiques majeures et le 
système de drainage des eaux qui 
va se substituer au grand bassin de 
rétention que constitue le Boeng 
Cheung Ek aujourd’hui. 

LA GEStIoN dU PRojEt dE 
dÉvELoPPEmENt dE LA zoNE SUd 
Ce plan d’aménagement est-il un 
document suffisant pour mettre en 
œuvre un projet pour cette immense 
zone et pour gérer ses conséquen-
ces année après année, à une vi-
tesse plus ou moins rapide en fonc-
tion des aléas économiques ? 
D’autres projets développés à Ph-
nom Penh ont montré que ce n’était 
pas suffisant. 
Ce fut le cas notamment au début 
des années 2000, du projet CamKo 
au nord du district de Tuol Kork, qui 
a montré qu’un projet porté seule-
ment par des investisseurs privés 

Le boeng Cheung Ek vu depuis le village de Cheung Ek, à gauche le monument du mémorial 

បឹងជើងឯកមើលពីភូមិជើងឯក និងផ្ន្រកខាងឆ្វ្រងជាសារមន្ទនីរប្រល័យពូជសាសន៌
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1/ Boeng : On appelle 
boeng une dépression 
formant un lac, ou un 
étang vaste, alimentée 
par les canaux naturels 
ou artificiels durant la 
saison des pluies et qui 
sert éventuellement de 
réserve d’eau pour les 
cultures durant la 
saison sèche

2/ Boreys : 
« lotissement de 
maisons et/ou de 
compartiments chinois 
réalisé par un 
promoteur unique sur 
un terrain délimité qui 
lui appartient. 
Organisé à partir d’un 
réseau de voirie privé, 
généralement « en 
raquette », il se 
caractérise par une 
entrée unique, 
marquée par une 
porte monumentale, 
contrôlée par un 
gardien. À l’intérieur, 
l’entretien, la sécurité 
et les services 
(ordures, réseaux) 
sont assurés par un 
gestionnaire privé et 
les habitants payent 
pour ces services. » 
(APUR, 2017).

3/ Fauveaud G., 2017, 
« La gouvernance 
urbaine face à la 
production privée 
d’espaces résidentiels 
à Phnom Penh, 
Cambodge », in 
Peyronnie K., 
Goldblum C. et 
Sisoulath B. (dir.), 
Transitions urbaines 
en Asie du Sud-Est. De 
la métropolisation 
émergente et de ses 
formes dérivées, 
Bondy, IRD Éditions, 
p. 49-80

4/ Prek : un prek est 
un bras d’eau naturel 
ou artificiel sans 
source qui met en 
relation, à la saison 
des pluies, le fleuve, 
les étangs et les lacs. Il 
est alimenté par la 
crue du fleuve et le 
ruissellement des eaux 
de pluies.

5/ Le Tonlé Bassac est 
le bras ouest du delta 
du Mékong. 

était fragile et pouvait à tout mo-
ment être abandonné. 
Dans le cas de la zone sud, le projet 
doit mettre en place le nouveau sys-
tème de drainage et d’assainisse-
ment des eaux de Phnom Penh car 
l’évacuation des eaux usées et des 
eaux pluviales de près de la moitié 
de Phnom Penh (165,14 km2 de 
bassins versants) dépend du bon 
fonctionnement de ce très grand lac. 
Si ce système est défaillant, mal di-
mensionné et mal géré, Phnom 
Penh sera mise dans une situation 
de risque majeur d’inondation et de 
pollution des eaux. Il n’est donc pas 
envisageable que le projet ne soit 
pas contrôlé par l’administration 
cambodgienne à chaque phase de 
son développement. 
Les autorités publiques doivent 
pouvoir disposer d’un outil de ges-
tion qui ne se résume pas à un 
simple décret. Un document tech-

nique élaboré en concertation avec 
le porteur du projet, ici ING, doit 
définir l’armature urbaine du sec-
teur d’extension, les contraintes hy-
drauliques qui s’imposent à tous les 
constructeurs, le réseau des voies 
principales à réaliser. 
Ce document technique s’appuie, 
évidemment, sur le projet voté par 
décret mais il le précise, le modifie 
si nécessaire et l’ajuste en fonction 
de l’avancée de l’urbanisation de la 
zone.  
Ce document technique est dénom-
mé « plan de développement de la 
zone sud de Phnom Penh », il pré-
cise à quelles conditions le dévelop-
pement de la zone sud de Phnom 
Penh sur l’emprise du Boeng 
Cheung Ek peut être mené à bien 
sans mettre l’ensemble de la ville de 
Phnom Penh dans une situation 
dangereuse. 
L’ÉQUIPE dU PRojEt

Le boeng Cheung Ek vu depuis le sud, au centre le boulevard Hun Sen, au loin la ville 

បឹងជើងឯកមើលពីទិសខាងត្របូង ចំនុចកណ្ដ្រលមហាវិថី សម្ត្រចហ៊ុនស្រន ដ្រលស្ថិតន្រឆា្ង្រយពីទីក្រុង
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La partie nord du boeng Cheung Ek vue depuis le sud, au centre le boulevard Hun Sen  

ប៉្រកខាងជើងបឹងជើងឯកមើលពីទិសខាងត្របូង ចណុចកណ្ដ្រលមហាវិថី សម្ត្រចហ៊ុនស្រនើ

តំបន់ប៉្រកខាងត្របូងាព្រលបច្ចុប្របន្ន៖ 
ាពជឿនលឿនទ្រមុខន្រនគរូបនីយកម្ម

នគរូបនីយកម្មន្រតំបន់ភាគខាងត្របូងទីក្រុងភ្នំព្រញមានការរីកចម្រើន 
យ៉្រងឆាប់រហ័ស ចាប់តាំងពីដើមបណ្ដ្រឆា្ន្រំ ២០០០ 
ដ្រយសារសកម្មភាពគួបផ្រសំគ្ន្រ ដូចជា ស្ថ្ររភាពនយ្របាយដ្រលធ្វើ
ឱ្រយវិនិយ្រគិនមានភាពជឿជាក់ ការបើកចំហរប្រទ្រសដើម្របីទទួលយក
ទុនបរទ្រស កំណើនប្រជាជនឆាប់រហ័ស និងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចល្អ
ខា្ជ្រប់ខ្ជួនរបស់កម្ពុជា នយិយជារួម គឺការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចបានល្អន្រ
បណ្ដ្រប្រទ្រសអាសីុអាគ្ន្រយ៍ និងប្រទ្រសចិន។
រហូតដល់ពាក់កណ្ដ្រលបណ្ដ្រឆា្ន្រំ១៩៩០ ការរីកធំន្រទីក្រុងឆ្ព្រះទ្រ

ភាគខាងត្របូងមានលក្ខណៈខា្ជ្រប់ខ្ជួនជាប្រចាំ ន្រខាងក្នុងទំនប់បឹង/1 
ត្រប្រក និងទំនប់បឹងទំពន់។ ទ្រហួសពីន្រះ គឺរហូតដល់ក្រុងតាខ្ម្រ 
មានបឹងដ៏ធំមួយលាតសន្ធឹងលើផ្ទន្រទំហំជាង ៤០០០ ហិចតា 
មានឈ្ម្រះថា « បឹងជើងឯក » ដ្រលបឹងន្រះបានបញ្រឈប់នូវរាល់ការ
គ្រ្រន់ត្រចង់ប៉ុនប៉ងពង្រីកទីក្រុង។ ន្រត្រើយខាងត្របូងន្រទំនប់ មាន
ត្រអគរមួយជួរប៉ុណ្ណ្រះដ្រលប្រត្រងគ្ន្ររដឹក ដ្រយមិនអាចពង្រីក 
ទ្រណបាន ពីព្រ្រះបឹងមានជម្រ្រជ្រ្រ ដ្រលធ្វើឲ្រយគ្រមិនអាចពង្រីក 
នគរូបនីយកម្ម ដ្រយគ្ម្រនផ្លូវគមនាគមន៍ឆ្លងកាត់បានឡើយ។ ដូច្ន្រះ 
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Série d’usines sur des terrains remblayés le long de la digue de Veng Sreng 

រ្រងចក្រនានាស្ថិតន្រលើដីដ្រលចាក់បំព្រញ តាមបណ្ដ្រយទំនប់ផ្លូវ 
វ្រងស្រ្រង

នគរូបនីយកម្មបានប្រព្រឹត្តទ្រន្រព័ទ្ធជុំវិញបឹង។ ផ្លូវទំនប់ធំៗពីរ 
ទិសជើង-ត្របូង គឺផ្លូវជាតិល្រខ២ និងផ្លូវជាតិល្រខ២០ ព័ទ្ធតាមបឹង 
ដើម្របីតភា្ជ្រប់ក្រុងភ្នំព្រញទ្រកាន់ដីទំនាបកសិកម្មដ៏ធំ 
ល្វឹងល្វើយ ពីប៉្រកខាងត្របូងរហូតដល់ប្រទ្រសវៀតណម។ 
ន្រភាគពាយព្រយ គឺឆ្ព្រះទ្រអាកាសយនដ្ឋ្រនព្រធិ៍ចិនតុងនិងផ្លូវទ្រ
ក្រងុព្រះសីហនុ ការបង្កើតផ្លវូវ្រងស្រ្រងន្រចន្ល្រះផ្លវូបំប្រកស្ទនងឹមានជ័យ 
ដ្រលស្ថិតន្រខាងចុងមហាវិថីមុន្នីរ៉្រតនិងផ្លូវជាតិល្រខ៣ អាចឲ្រយ 
ជិះវាងអាកាសយនដ្ឋ្រនតាមទិសខាងត្របូង។ ផ្លវូវាងន្រះបានអនុញ្ញ្រត
ឲ្រយមានការអភិវឌ្រឍ ន្រតាមដងផ្លវូទំាងសងខាង នូវតំបន់ឧស្រសាហកម្ម
ខា្ន្រតអន្តរជាតិដ៏ធំមួយ ដ្រលតភា្ជ្រប់ដ្រយផ្ទ្រល់ជាមួយក្រងុព្រះសីហនុ 
និងកំពង់ផ្រទំនិញរបស់ទីក្រុងន្រះ។ ន្រព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ 
តំបន់ន្រះមានសហគ្រ្រស់ចំនួន៨៤ ដ្រលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ និង
ប្រើប្រ្រស់កម្មករចំនួនប្រហ្រល៨០ ០០០ នាក់ដ្រលត្រូវបាន 
ធ្វើការជំរឿនដ្រយ សមាគមរ្រងចក្រកាត់ដ្ររន្រកម្ពុជា(GMAC) 
ន្រឆា្ន្រំ២០១៨។

ដំបូងឡើយ នគរូបនីយកម្មតំបនា់គខាងត្របូងក្រុងភ្នំព្រញ 
បានប្រព្រឹត្តទ្រន្រជុំវិញបឹងជើងឯក
ត្រើយខាងលិចន្របឹងជើងឯក គឺជារមណីយដ្ឋ្រនមួយដ្រលមាន 
វត្តអារាមធំៗនិងភូមិឋាននានា តំាងពីសម័យបុរ្រអង្គរ។ ន្រក្នងុអំឡុង
ព្រលព្រញមួយសតវត្រសរ៍ទី២០ ភូមិឋានទាំងន្រះដ្រលមានវត្តអារាម
ស្ថិតន្រពាសព្រញ ហើយដ្រលលាតសន្ធឹងន្រចន្ល្រះផ្លូវជាតិល្រខ
២០និងបឹងជើងឯក មានលក្ខណៈជាតំបន់ជនបទន្រឡើយ។ 
ដ្រយមានផ្លូវចូលផ្ទ្រល់ទ្រកាន់បឹង ភូមិឋានទាំងន្រះបានធ្វើការ 
អភិវឌ្រឍការដំដុះបន្ល្រន្រលើផ្ទន្របឹង ន្រលើវិសាលភាពដ៏ធំធ្រង ន្រ
លើទីកន្ល្រងន្រសាទនិងវារីវប្របកម្មជាច្រើន ដ្រយឆ្លៀតយកប្រយ្រជន៍
ពីការហូរចាក់ន្រទឹកកខ្វក់ពីទីក្រុង ដើម្របីស្រូបយកសារធាតុគីមី។ 
ដូច្ន្រះ ជាលទ្ធផល ភូមិឋានទាំងន្រះបានចូលរួមចំណ្រកន្រក្នុងការ
បន្រសុទ្ធទឹកបឹងជាអចិន្ត្រ្រយ៍ តាមរយៈការបន្រសុទ្ធទឹកកខ្វក់ដ្រយ 
ប្រព័ន្ធធម្មជាតិនិងប្រកបដ្រយប្រសិទ្ធភាពដ្រយទ្រង់ទ្រ្រយធំន្រះ។ 
អស់រយៈព្រលដប់ឆា្ន្រំមកហើយ ផ្លូវជាតិល្រខ២ប៉្រកខាងលិច 
ដ្រលហ្រថាផ្លូវចំការដូង គឺផ្លូវល្រខ២១៧ មានការសាងសង់ 
ន្រសងខាងផ្លូវ ដូចជារ្រងជាង ឃ្ល្រំងស្តុកទំនិញ និង « បុរ ី»/2 ។  
បុរីមួយចំនួនមានផ្ទនះរាប់ពាន់ខ្នង/3 ដ្រលបង្កើតបានជាសង្ក្រត់លំន្រ
ឋានពិតៗ ដ្រលមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និងស្រវាកម្មជាច្រើន។
ន្រភាគខាងត្របូង ស្ទនឹងព្រ្រក/4 ត្ន្រតគឺជាព្រំប្រទល់ធម្មជាតិមួយ។ 
ដ្រយហូរពីទិសខាងលិចទ្រទិសខាងកើត បង្កើតបានជារបត់ 
ស្ទនឹងជាច្រើន ហើយន្រតាមមាត់ច្រ្រំងស្ទនឹងន្រះ មានភូមិឋានជាច្រើន
ដ្រលធ្វើការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចន្រអ្នកបណ្ដះុកូនឈើនិងអ្នកដំដើមឈើ។ 
ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសុីរបស់ស្ទនឹងព្រ្រកត្ន្រតមានលក្ខណៈផុយស្រួយ។  
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តរបស់ស្ទនឹងន្រះធ្វើឲ្រយស្ទនឹងកា្ល្រយជាច្រករំដ្រះ 
ទឹកភ្លៀងច្រញយ៉្រងសំខានឆ្ព្រះទ្រកាន់ទន្ល្របាសាក់/5 ន្ររដូវ វស្រសា។ 
ន្រប៉្រកខាងកើតបឹងជើងឯក ន្រចន្ល្រះបឹងនិងមាត់ច្រ្រងំទន្ល្របាសាក់ 
ផ្លូវជាតិល្រខ២ ប៉្រកខាងកើត ដ្រលតភា្ជ្រប់ទីក្រុងភ្នំព្រញទ្រកាន់ក្រុង



22 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

តាខ្ម្រ គឺជាតំបន់តាំងន្រន្រឧស្រសាហកម្មនិងឃ្ល្រំងស្តុកទំនិញ 
តំាងពីដើមសតវត្រសរ៍ទី២០មកម្ល្រះ។ សព្វថ្ង្រន្រះប្រសិនបើឧស្រសាហកម្ម
ន្របន្តមានវត្តមានន្រះ គឺសុទ្ធសឹងត្រជា « បុរី » ដ្រលសាងសង់ 
ន្រលើដីដ្រលចាក់បំព្រញ ន្រម្តុំបឹង។

គម្រ្រងនគរូបនីយកម្មបឹងជើងឯកត្រវូបានអនុវត្ត ចាប់ពីឆ្ន្រ ំ២០១៣ 
រហូតដលឆ់ា្ន្រំ២០១៣ ដំណើរការនគរូបនីយកម្មតំបន់ប៉្រកខាងត្របូង
ទីក្រុងភ្នំព្រញបានពឹងផ្អ្រកលើផ្លូវដ្រលមានស្រ្រប់ ដ្រលមាន 
ចំនួនតិចតួច។ ការចាក់ដីលុបបំព្រញជាបន្តបនា្ទ្រប់ដ្រលបានកើនឡើង 
ន្រខាងក្រ្រយក្របាលដី ដ្រលមានការកាន់កាប់រួចហើយ 
បានកាត់បន្ថយទីកន្ល្រងម្តុំបឹង ចាប់ពីមាត់ច្រ្រំងរបស់បឹងទ្រ។ 
ជាពិស្រស ដូចជាករណីន្រត្រើយខាងជើងដ្រលសំណង់នានាស្ថិត
ន្រតាមមាត់ច្រ្រំងតំបន់បឹងត្រប្រក និងបឹងទំពន់ 
បានអភិវឌ្រឍជាច្រើនជួរ ហើយន្រត្រើយខាងកើត 
ន្រក្រ្រយផ្លូវជាតិល្រខ២ ន្រចន្ល្រះ សា្ព្រនមុនីវង្រស និងក្រុងតាខ្ម្រ។ 
គម្រ្រង ING មានដំណើរការខុសគ្ន្រស្រឡះ។ ផ្អ្រកលើគម្រ្រងរួមជា
« ទីក្រុងរណប » មួយ ដ្រលរៀបចំឡើងដ្រយការិយល័យសិក្រសា 
ឯកជនមួយ និងអនុម័តយល់ព្រមដ្រយក្រឹត្រយរដ្ឋ្រភិបាល 
ន្រឆា្ន្រំ២០១៣ គម្រ្រងន្រះគ្រ្រងធ្វើនគរូបនីយកម្មន្រលើតំបន់ន្រះ
ទាំងមូលដ្រលមានទំហំ ២៥,៧២ គីឡូម៉្រត្រក្រាតាមប្លង់រៀបចំ 
ទូទ្រមួយ ដ្រលក្រប្រ្រប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំាងស្រងុ។ បឹងជើងឯកដ្រល
លាតសន្ធឹងលើផ្ទន្រដីជាង២ ០០០ហិចតា ត្រវូបានបបង្រួមមក 
ត្រឹមផ្ទន្រដី៤០០ហិចតា។
ការងរសាងសង់បានដំណើរការន្រឆា្ន្រំ២០១៣ ដ្រយចាប់ផ្ដើម 

ពិប៉្រកកណ្ដ្រលបឹង ដ្រលពុះច្រកច្រញជាពីរផ្ន្រកដ្រយផ្លូវទំនប់ 
ទិសជើង-ត្របូងថ្មីមួយខ្រស្រឈ្ម្រះថា មហាវិថីសម្ត្រច ហ៊ុន ស្រន ដ្រល
បានគូសន្រចន្ល្រះទំនប់បឹងត្រប្រកប៉្រកខាងជើង និងផ្លូវ 
ក្រវា៉្រត់ក្រុង២ថ្មី ន្រប៉្រកខាងត្របូង។
វិធីសាស្ត្រពង្រកីទីក្រងុន្រះដ្រលពឹងផ្អ្រកលើប្លង់រៀបចំទូទ្រមួយ អាច
ឱ្រយកំណត់បាននូវហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធថ្មីៗដ្រល ចាំបាច់សម្រ្រប់ 
ដំណើរការន្រតំបន់ន្រះ ជាពិស្រស បណ្ដ្រញថ្មីន្រផ្លូវសាធារណៈ 
ចម្របងៗ និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកច្រញដ្រលនឹងជំនួសឱ្រយអាងស្តុកទឹកដ៏ធំ 
គឺបឹងជើងឯកន្រព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។

ការគ្រប់គ្រងគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍តំបន់ប៉្រកខាងត្របូង
តើប្លង់រៀបចំន្រះ គឺជាឯកសារគ្រប់គ្រ្រន់មួយដើម្របីអនុវត្តន៍គម្រ្រង
សម្រ្រប់តំបន់ដ៏ធំសម្របើមន្រះ និងដើម្របីគ្រប់គ្រងផលវិបាករបស់វាពី
មួយឆា្ន្រំទ្រមួយឆា្ន្រំ ដ្រលកើតឡើងយ៉្រងឆាប់រហ័ស ទ្រតាមភាព 
ប្រ្រប្រួលផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចដ្ររឬទ្រ?
គម្រ្រងដទ្រទៀតដ្រលបានអភិវឌ្រឍន៍ន្រទីក្រងុភ្នពំ្រញបានបង្ហ្រញថា 
វាមិនគ្រប់គ្រ្រន់ទ្រ។ ជាពិស្រស ករណីគម្រ្រង CamKo 
ន្រប៉្រកខាង ជើងខណ្ឌទួលគ្រក ន្រដើមបណ្ដ្រឆា្ន្រំ២០០០ 
បានបង្ហ្រញថា  
គម្រ្រងដ្រលមានត្រវិនិយ្រគិនឯកជនជាអ្នកកាន់កាប់ មានលក្ខណៈ 
ផុយស្រួយ និងអាចត្រូវបានប្រះបង់ច្រលន្រគ្រប់ព្រលវ្រលា។
 ន្រក្នុងករណីតំបន់ប៉្រកខាងត្របូង គម្រ្រងត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីសម្រ្រប់
បង្ហូរទឹកច្រញនិងសមា្អ្រតទឹកន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ ព្រ្រះថាការបង្ហូរច្រញ 
ទឹកកខ្វក់ និងទឹកភ្លៀងជិតពាក់កណ្ដ្រលទីក្រុងភ្នំព្រញ 

La pagode Vat Botum Sakor en limite du boeng Cheung Ek  វត្តបុទុមសាគរស្ថិតន្រជាប់ព្រំប្រទល់បឹងជើងឯក
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(អាងជម្រ្រលស្តកុទឹកមានទំហំ ១៦៥,១៤ គីឡូម៉្រត្រក្រា) អាស្រយ័ 
លើដំណើរការល្អន្របឹងដ៏ធំន្រះ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធន្រះមានភាពខ្វះ 
ចន្ល្រះ មានទំហំតូច និងគ្រប់គ្រងមិនបានល្អត្រឹមត្រូវ ទីក្រុងភ្នំព្រញ
នឹងជួបប្រទះសា្ថ្រនភាពដ្រលមានហានិភ័យខ្ពស ់ទាក់ទងនឹងគ្រ្រះ 
ទឹកជំនន់និងការបំពុលទឹក។ ដូច្ន្រះ គឺមិនអាចគ្រ្រងធ្វើបានទ្រ  
បើគម្រ្រងមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយដ្រយរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ន្រគ្រប់ 
ដណំក់កាលន្រការអភិវឌ្រឍគម្រ្រងទ្រន្រះ។ 
អាជា្ញ្រធរសាធារណៈ/6 ត្រូវមានលទ្ធភាពក្នុងការមានឧបករណ៍ 
គ្រប់គ្រងមួយ ដ្រលមិនម្រនមានបញ្ជ្រក់ត្រន្រក្នុងក្រឹត្រយសាមញ្ញ 
ធម្មតាប៉ុណ្ណ្រះទ្រ។ ឯកសារបច្ច្រកទ្រសមួយដ្រលរៀបចំឡើងដ្រយ
មានការពិគ្រ្រះយ្របល់គ្ន្រជាមួយមា្ច្រស់គម្រ្រង ដ្រលន្រទីន្រះ គឺ 
ING ត្រូវកំណត់នូវគ្រ្រងឆ្អឹងទីក្រុងន្រតំបន់ដ្រលត្រូវពង្រីកឱ្រយធំ 
បញ្ហ្រកំហិតដ្រយធារាសាស្រ្ត ដ្រលអ្នកសាងសង់ទាំងអស់ត្រូវត្រ
គ្ររពតាម បណ្ដ្រញផ្លូវសំខាន់ៗដ្រលត្រូវសាងសង់។ 
ឯកសារបច្ច្រកទ្រសន្រះពឹងផ្អ្រកដ្រយពិតប្រ្រកដលើគម្រ្រងដ្រល
បានប្រះឆ្ន្រតយល់ព្រមដ្រយក្រឹត្រយ ប៉ុន្ត្រឯកសារន្រះបញ្ជ្រក់ច្របាស់
អំពីគម្រ្រង ក្រសម្រលួគម្រ្រងប្រសិនបើចំាបាច់ និងក្រតម្រវូគម្រ្រង 
ទ្រតាមភាពជឿនលឿនទ្រមុខន្រនគរូបនីយកម្មរបស់តំបន់។ 
ឯកសារបច្ច្រកទ្រសន្រះមានឈ្ម្រះថា « ប្លង់អភិវឌ្រឍន៍តំបន់ប៉្រកខាង
ត្របូងទីក្រុងភ្នំព្រញ » ។ ឯកសារន្រះបញ្ជ្រក់ច្របាស់ថា តើន្រក្នុង 
លក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដ្រលការអភិវឌ្រឍតំបន់ភាគខាងត្របូងទីក្រុងភ្នំព្រញ 
ន្រម្តុំបឹងជើងឯក អាចប្រព្រឹត្តទ្របានល្អ ប្រកបដ្រយជ្រគជ័យ 
ដ្រយមិនធ្វើឲ្រយទីក្រុងភ្នំព្រញទាំងមូលស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាពគ្រ្រះថា្ន្រក់។
ក្រុមការងារ ទទួល បន្ទុក គម្រ្រង

1/ បឹង៖ ដ្រលហ្រថា បឹង គឺជាដីទំនាបមានផ្ទន្រខូង ដ្រលបង្កើតបាន 
ជាបឹងឬត្រពាំងដ៏ធំ ដ្រលទទួលទឹកពីប្រាយធម្មជាតិ ឬសិប្របនិម្មិតន្រក្នុង  
រដូវវស្រសា និងដ្រលជាយថាហ្រតុ អាចប្រើជាអាងស្តុងទឹកសម្រ្រប់ការដំដុះន្រក្នុង 
រដូវប្រ្រំង។

2/ បុរី៖ « ឡូតិ៍ផ្ទនះនិង/ឬផ្ទនះល្វ្រងដ្រលសាងសង់ឡើងដ្រយអ្នកអភិវឌ្រឍន៍ត្រមា្ន្រក់  
ន្រលើដីមានកំណត់ព្របំ្រទល់ ដ្រលជាកម្មសិទ្ធរិបស់អ្នកអភិវឌ្រឍន៍ន្រះ។ រៀបចំច្រញពី 
បណ្ដ្រញផ្លវូឯកជនដ្រលជាទូទ្រមានរាងដូច “រ៉ា្រក្រត” បុរីមានច្រកចូលត្រមួយគត់ដ្រល 
ជាទា្វ្ររធំដូចវិមាន និងមានភា្ន្រក់ងរសន្ដសុិខចំាត្រតួពិនិត្រយ។ ន្រខាងក្នងុបុរី ការថ្រទំា 
សន្តសុិខ និងស្រវាកម្មផ្រស្រងៗ(សំរាម បណ្ដ្រញ) ត្រវូបានរ៉ា្រប់រងដ្រយអ្នកគ្រប់គ្រង 
ឯកជន ហើយប្រជាជនបង់ថ្ល្រសម្រ្រប់ស្រវាកម្មទំាងន្រះ ។ » (APUR ២០១៧)។

3/ Fauveaud G., ២០១៧ « អភិបាលកិច្ចទីក្រុងទល់នឹងការសាងសង់លំន្រ 
ឋានឯកជនន្រក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ ប្រទ្រសកម្ពុជា », in Peyronnie K., 

Goldblum C. et Sisoulath B. (dir.) អន្តរកាលទីក្រុងន្រអាសុីអាគ្ន្រយ៍។ 
ការបង្កើតក្រុង ធំល្រចធ្ល្រនិងទម្រង់កា្ល្រយ, Bondy, IRD Éditions, ទំព័រ៤៩-៨០

4/ ព្រ្រក ៖ ព្រ្រកគឺជាដ្រទឹកធម្មជាតិឬសិប្របនិម្មិតមួយដ្រលគ្ម្រនប្រភព ដ្រល តភា្ជ្រប់ 
ទន្ល្រ ស្រះ និងបឹង ន្ររដូវវស្រសា។ ព្រ្រកត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទឹកដ្រយ ទឹកជំនន់ទន្ល្រ 
និងការហូរចូលន្រទឹកភ្លៀង។

5/ ទន្ល្របាសាក់ គឺជាដ្រខាងលិចន្រដីសណ្ដទន្ល្រម្រគង្គ។

6/ អាជា្ញ្រធរសាធារណៈមានសមត្ថកិច្ច គឺសាលារាជធានីភ្នំព្រញ 
និងគណៈកមា្ម្រធិការរៀបចំដ្រនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ (CNATUC)។

Le stung Meanchey devient une rivière bordée de rues dans les boreys 

ប្រាយស្ទនឹងមានជ័យកា្ល្រយជាប្រាយដ្រលមានផ្លូវអមន្រក្នុងបុរី

Entre le Tonlé Bassac et le boeng, l’urbanisation progresse  

នគរូបនីយកម្ម មានកំណើនន្រចន្ល្រះ ទន្ល្របាសាក់ និងបឹង
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La structure du grand sud de Phnom Penh
un grand lac et des routes digues 
LA GEStIoN dES EAUx PLUvIALES 
Et dES EAUx USÉES dE PHNom PENH 
dÉPENd GRANdEmENt dU boENG 
CHEUNG Ek
Au sud, la ville de Phnom Penh est 
limitée par un grand lac naturel, le 
Boeng Cheung Ek situé en contre-
bas du bourrelet de Berge du Tonlé 
Bassac. Le lac est en correspon-
dance avec le fl euve par une petite 
rivière, le Stung Chrov, qui se jette 
dans une rivière plus grande, le 
Prek Thnot puis dans le Tonlé Bas-
sac. Par ce lac transitent les eaux 
usées d’une grande partie de la 
ville. À la saison des pluies, les eaux 
usées et les eaux pluviales tran-
sitent par le boeng Cheung Ek et il 
joue alors un rôle important de ré-
tention des eaux pluviales qui 
tombent sur une grande partie de la 
ville de Phnom Penh. Comme il est 
très grand, plus de 2800 ha, en pé-
riode de crue, il stocke une masse 
d’eau considérable en élevant son 
niveau d’environ 2m. 
Le boeng Cheung Ek est donc un lac 
naturel qui protège la ville et ab-
sorbe les inondations dues aux 
fortes pluies, car il a la capacité de 
les stocker plusieurs semaines s’il le 
faut. 
Cette capacité du lac est essentielle 
car au moment où il pleut le plus à 
Phnom Penh, en août septembre et 
octobre, le Mékong est en crue et le 
niveau des eaux monte de plus de 
7 mètres, parfois jusqu’à 9 m. Le lac 
se retrouve alors en dessous le ni-
veau du fl euve, il ne peut donc plus 
se vidanger par son seul exutoire : le 
Stung Chrov. C’est durant cette sai-
son que le lac joue son rôle de pro-
tection de la ville, car sa très grande 
capacité de rétention protège no-
tamment les khans historiques des 
inondations (le sud du khan Daunh 
Penh, les khans 7 Makara, Chamka-
rmon, la partie sud de Tuol Kork), 
auxquels s’ajoutent une grande par-
tie des deux Khans sud (la partie Est 
de Dangkor, la partie ouest de Mean-
chey) soit plus d’un million et demi 
d’habitants et plus de 80 000 ou-
vriers et ouvrières qui travaillent 
dans plus d’une centaine d’usines. 

IL fAUt doNC ComPRENdRE d’oÙ 
PRovIENNENt CES EAUx Et CommENt 
ELLES ARRIvENt dANS LE boENG 
CHEUNG Ek 
Le Boeng Cheung Ek reçoit les 
eaux de la ville. 
En période de crue du Mékong (qui 
est aussi la saison des pluies), les 
khans /1 Daun Penh, 7 Makara et 
Chamkarmon, dotés d’un réseau 
d’assainissement et de drainage 
pseudo unitaire /2, envoient les eaux 
usées et les eaux pluviales du sud-
est de la ville dans un lac, le Boeng 
Trabek, situé au sud du Khan de 
Chamkarmon. Elles y sont achemi-
nées par l’intermédiaire du réseau 
d’assainissement et d’un canal à 
ciel ouvert, situé le long de la rue 
105. Les eaux se déversent dans le 
boeng Trabek puis dans le Boeng 
Cheung Ek par l’intermédiaire 
d’une station de pompage située 
sur la route digue périphérique 
(Rue 271). 
La partie sud du Khan Tuol Kork qui 
est très éloigné du Tonlé Sap dé-
verse toute l’année ses eaux pluvia-
les et ses eaux usées dans le canal 
de boeng Salang qui les envoie di-
rectement par un déversoir gravi-
taire vers le Boeng Tumpun, par un 
grand canal doté en aval d’une sta-

tion de pompage qui déverse les 
eaux dans le Boeng Cheung Ek. À 
l’ouest, l’ensemble du bassin de Po-
chentong est également drainé par 
cet exutoire. Au sud-ouest, dans le 
sangkat /3 du Stung Meanchey et de 
Dangkor, les eaux de la rivière 
Stung Meanchey et les eaux usées 
de la partie ouest du district de 
Dangkor sont dirigées vers le canal 
Mol, canal est-ouest situé au sud de 
la digue du Boeng Tumpun qui se 
déverse directement dans le Boeng 
Cheung Ek. 
Enfi n, le Boeng Cheung Ek récep-
tionne également toutes les eaux 
venant des bassins versants du 
grand ouest qui arrivent vers le lac 
en passant notamment par le pont-
vanne de Cheung Ek. 

En résumé, le système hydraulique 
existant au sud de Phnom Penh est 
relativement simple dans son fonc-
tionnement car il est composé de 
grands bassins versants topogra-
phiques qui drainent leurs eaux 
vers le Boeng Cheung Ek. Elles s’y 
déversent par 4 points d’entrée 
contrôlables : La station de pom-
page du Boeng Trabek, la station de 
pompage du Boeng Tumpun, la sta-
tion de pompage de Lou Pram (Ca-

Le boeng Trabek, vu depuis le boeng Cheung Ek
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nal Mol), le pont-vanne de Cheung 
Ek. S’y ajoutent les apports d’eau 
directs de son propre bassin. 
Le centre de Phnom Penh et le sud, 
soit 14700 ha (147 km²) dépendent 
donc du fonctionnement hydrau-
lique du Boeng Cheung Ek. Il faut y 
ajouter les 3 306 ha du lac et de ses 
abords qui sont en cours de rem-
blaiement et d’aménagement. Les 
masses d’eau à gérer lors d’un épi-
sode de pluie sont donc considéra-
bles, de l’ordre de 5 à 6 millions de 
m3 pour un épisode biennal. 
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Le boeng Cheung Ek rejoint le 
Prek Thnot et le Tonlé Bassac à 
Takhmao
Ce vaste lac ne dispose que d’un 
exutoire pour sa vidange vers le 
Tonlé Bassac, le Stung Chrov qui se 
déverse dans Prek Thnot au cœur 
de la ville de Takhmao. Lors de la 
crue, le Tonlé Bassac, plus haut que 
le Prek Thnot, va remplir le Boeng 
Cheung Ek par le Stung Chrov dont 
le cours s’inverse alors. Si ce rem-
plissage du lac n’a pas beaucoup de 
conséquences en temps normal, car 

son ampleur lui permet d’absorber 
ce reflux, il n’en est pas de même en 
cas de crue majeure et des protec-
tions s’imposent. C’est pourquoi 
une vanne a été créée sur le Stung 
Chrov pour réguler les remontées 
d’eau dans le Boeng. Cette vanne 
est aujourd’hui ruinée et ne fonc-
tionne plus, laissant entrer et sortir 
l’eau sans retenue. 
À l’avenir, avec un lac réduit et donc 
des capacités de stockage moindres, 
il sera obligatoire, durant la période 
de crue, de protéger le boeng des 
entrées d’eau du Bassac par des ou-
vrages ainsi que de les retenir en 
saison sèche afin de profiter d’un 
environnement lacustre favorable. 
Cet exutoire du boeng dans le cen-
tre-ville de Takhmao, rend donc 
cette ville très dépendante du fonc-
tionnement du Boeng Cheung Ek 
situé en amont. 

LE SyStèmE HydRAULIQUE  
dE PHNom PENH N’A PAS ÉtÉ CoNçU 
PoUR UNE ExPANSIoN URbAINE 
dIRIGÉE vERS LE SUd 
Conçu à l’origine pour une ville d’un 
million d’habitants, résidant dans 
les 4 districts historiques, ce réseau 

nent les eaux vers le Boeng Cheung 
Ek, la place et la taille des ouvrages 
de régulation (vannes, stations de 
pompage…) et de repenser l’amé-
nagement des lacs et des canaux 
pour les protéger de toute expan-
sion de l’urbanisation sur leurs em-
prises. 

LE boENG CHEUNG Ek ESt UN 
RÉSERvoIR dE bIodIvERSItÉ Et UNE 
StAtIoN d’ÉPURAtIoN NAtURELLE 
C’est dans les années 1960 qu’à la 
suite de publications scientifiques 
un décret gouvernemental a protégé 
la zone du boeng Cheung Ek. Il 
existe alors une espèce rare de pois-
son qui ne se reproduit que là à la 
faveur des remontées du Bassac. 
Puis, le lac s’est métamorphosé et 
est devenu peu à peu le jardin pota-
ger de Phnom Penh. Nombre d’es-
paces restés vierges et inaccessibles 
par l’imbrication de roseaux sont 
devenus alors le siège d’une flore et 
d’une faune sauvage préservé de 
toute agression.
Les apports incessants d’eaux usées 
de la ville y rendent les terres ferti-
les, des plantes y sont cultivées sur 
des radeaux à grande échelle (près 
de 2000 ha de plantations) favori-
sant une autoépuration si impor-
tante qu’au sud du lac, – au Prek 
Thnot- les eaux sont saines.
Les années de renouvellements vé-
gétaux ajoutés aux apports de la 
ville déposent lentement des sédi-
ments organiques et vaseux dont 
l’épaisseur probablement variable 
recèle d’une importance capitale 
pour la fertilité des sols, mais aussi 
pour leur stabilité. Le remblaiement 
direct sur ces sédiments qui est ac-
tuellement mis en œuvre risque de 
créer une instabilité chronique des 
sols. 
GUILLAUmE StEttEN 

doit être étendu au détriment de 
son efficacité. Les pentes nécessai-
res au bon écoulement des eaux 
sont réduites. Aujourd’hui il fonc-
tionne mal. L’acheminement de 
l’eau jusqu’au Boeng Cheung Ek est 
difficile. Il dépend de stations de 
pompage aux capacités limitées et 
de l’énergie nécessaire (le fuel) pour 
les faire fonctionner. 
En raison de l’urbanisation qui a 
envahi les boengs et de l’augmenta-
tion rapide de la population urbaine, 
les capacités de stockage des boengs 

en amont du grand lac, le boeng 
Trabek et le Boeng Tumpun et leurs 
stations de pompage sont devenus 
trop faibles en raison de la dispari-
tion des capacités de stockage en 
amont. Le Boeng Trabek (réduit de 
75ha à 11ha aujourd’hui) déborde 
régulièrement affectant les habitants 
installés au bord du boeng. Le canal 
105, qui assure l’écoulement des 
eaux usées du centre-ville, déborde 
lui aussi. Les eaux sales ne pouvant 
plus s’écouler inondent les rues ad-
jacentes au canal jusqu’à Tuol Sleng 
dans les quartiers centraux.
À l’extrémité ouest du canal Mol, le 
Stung Meanchey dont les eaux 
viennent du sud est détourné vers 
le canal. Le fonctionnement hydrau-
lique de cette intersection est pré-
caire : l’eau du Stung Meanchey 
passe à deux reprises sous la route 
par des dalots étroits, ce qui forme 
un goulot d’étranglement. En cas de 
débits importants, il y a un risque 
de saturation des ouvrages, ce qui 
entraine le débordement des ca-
naux sur la route et créer une situa-
tion dangereuse. 
Cette situation impose donc de re-
penser la taille des canaux qui amè-

1/ Le khan est un 
découpage 
administratif qui 
correspondant aux 
quartiers. La 
Municipalité de 
Phnom Penh est 
subdivisée en 12 
khans (2018).

2/ Le système est dit 
pseudo unitaire car il 
est équipé de bassins 
de rétention et 
d’usines de crues 
installées sous le quai 
Sisowath qui 
permettent de gérer 
les eaux pluviales en 
les rejetant 
directement dans le 
Mékong. 

3/ Un sangkat est une 
sous division 
administrative des 
khans ; 

Le stung Chrov et les maisons bâties  
sur son emprise 

ស្ទនងឹជ្រ្រ និងសណំង់លនំ្រដ្ឋ្រនន្រតាមមាត់ស្ទនងឹ

Le canal du boeng Tumpun et la station de 
pompage à l’entrée du Boeng Cheung Ek  

ប្រាយបឹងទំពន់ និងសា្ថ្រនីយ៌បូមទឹកចូលទ្រ 
ក្នុងបឹងជើងឯក
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UN RÉSEAU dE voIES PUbLIQUES 
AdoSSÉ AU SyStèmE HydRAULIQUE
L’expansion urbaine de Phnom Penh 
se fait traditionnellement par endi-
guements successifs de portions du 
territoire en créant des casiers cein-
turés par une route digue périphé-
rique qui les met hors de l’inonda-
tion des terres au moment de la 
crue du Mékong. La ville s’est bâtie 
ainsi et, au sud, la digue du Boeng 
Trabek (avenue n°271) commencée 
dans les années 1930, a été prolon-
gée à l’ouest dans les années 1950 
pour réaliser l’extension ouest de 
Phnom Penh puis, enfin, la digue du 
Boeng Tumpun a été bâtie en 1970. 
C’est alors que furent installées les 
stations de pompage sur les digues 
périphériques pour évacuer les 
eaux stockées dans les boengs dé-
sormais endigués vers les lacs natu-
rels, notamment au sud vers le 
Boeng Cheung Ek. 
En bordure du Tonlé Bassac, la route 
nationale n°2 Est qui relie  Phnom 
Penh aux grandes rizières du sud, à 
Takéo repose sur le bourrelet de 
berge du Tonlé Bassac, entre le pont 
Monivong au nord et la ville de Takh-
mao au sud. Le bourrelet est une 
« digue » naturelle (formée par les 
inondations anciennes) qui protège 
l’arrière berge contre l’inondation 
lors de la crue du Mékong. Jusqu’aux 
années 1990, cette route nationale 
N°2 Est était la seule voie large et 
carrossable vers le sud. Elle a été le 
support d’une urbanisation linéaire 
jusqu’à Tak Khmao, petite ville située 
15 km au sud de Phnom Penh, à 
l’endroit où la rivière Prek Thnot se 
jette dans le Tonlé Bassac. À partir 
de cette large route, de petites rues 
perpendi culaires descendent vers le 
lac et finissent en impasse au bord 
du Boeng Cheung Ek. 
À l’ouest du lac, n’existaient 
jusqu’aux années 1990 que des 
routes en latérite qui desservaient 
des villages ruraux. Seule la route 
nationale 2 Ouest qui part du carre-
four de Stung Meanchey vers Takéo 
et Kep était carrossable. En 1992 
une nouvelle digue est-ouest, la 
digue de Veng Sreng, a été construite 
pour relier le carrefour de Stung 
Meanchey à la route nationale N°3 
à l’ouest de l’aéroport de Pochen-
tong. Cette route digue fut la pre-
mière voie de contournement sud 
de Phnom Penh. Depuis quinze ans, 

l’urbanisation rapide de tout ce 
 secteur sud-ouest de la ville, et no-
tamment l’installation de très 
grandes usines, a accéléré la satu-
ration du trafic sur toutes les 
routes-digues et sur les routes na-
tionales sur plusieurs dizaines de 
kilomètres au-delà de la grande 
digue périphérique qui se trouve 
désormais intégrée dans la ville. 
Depuis 2015, une nouvelle voie 
nord-sud, le Boulevard Hun Sen, a 
été créée. Elle se raccorde au nord 
avec la digue de Boeng Trabek et au 
sud à une large route est-ouest 
nommée Ring Road 2 qui relie la 
route nationale 2 Est par la rue 115 
à Takhmao, à la route nationale 2 
Ouest (nommée aussi Chamkar 
Doung Street – N°217) un peu au 
nord de la rivière Prek Thnot. 
Le boulevard Hun Sen constitue dé-
sormais une artère majeure de la 
zone sud, à partir duquel l’urbani-
sation se ramifie. Les deux voies 
est-ouest qui le croisent relient des 
voies principales existantes : la Ring 
Road 2 qui relie la route nationale 
2 Est et la route nationale 2 Ouest, 
et le Boulevard Hun Neang (en 
chantier) qui assurera la liaison 

entre la nationale 2 Est et la digue 
de Boeng Tumpun.
En résumé, le réseau des avenues 
et boulevards est très faible et les 
raccordements peu fonctionnels 
dans cette zone sud de Phnom 
Penh : seulement trois voies nord-
sud, dont deux totalement urbani-
sées (RN2 Est et RN2 Ouest) dis-
tantes en moyennes de plus de 
3 kilomètres, et deux voies est-ouest 
pour un territoire qui s’étend sur 
plus de 10  kilomètres. Pour les 
mêmes distances, on a, dans la ville 
existante, une large avenue au 
moins tous les kilomètres et plu-
sieurs voies intermédiaires. 
Le réseau n’est donc pas adapté à 
l’expansion de l’urbanisation dans 
la zone sud de Phnom Penh. Un 
maillage de voies reste à mettre en 
place pour permettre d’entrer et 
sortir du secteur en de nombreux 
points et non sur quelques carre-
fours seulement. Sans cela, il sera 
impossible de faire fonctionner ces 
nouveaux quartiers et les routes pé-
riphériques existantes seront em-
bouteillées en permanence.
L’ÉQUIPE dU PRojEt

La nouvelle « ring road 2 » et le nouveau pont sur le prek Thnot  

ផ្លូវក្រវ៉ា្រត់ក្រុងទី២ និង សា្ព្រនទើបសាងសង់ថ្មីន្រលើស្ទនឹងព្រ្រកត្ន្រត



30 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

ការគ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀងនិងទឹកកខ្វក់ន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ 
ពឹងផ្អ្រកយ៉្រងខា្ល្រំងទ្រលើបឹងជើងឯក
ន្រប៉្រកខាងត្របូង ទីក្រុងភ្នំព្រញមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងបឹងធម្មជាតិ 
ធំមួយ គឺបឹងជើងឯក ដ្រលស្ថិតន្រផ្ន្រកខាងក្រ្រមទ្រនាប់ច្រ្រំង 
ទន្ល្របាសាក់។ បឹងជើងឯកមានទំនាក់ទំនងជាមួយទន្ល្រតាមរយៈ 
ស្ទនឹងតូចមួយ គឺស្ទនឹងជ្រ្រ ដ្រលហូរចាក់ចូលទ្រក្នុងស្ទនឹងមួយធំជាង 
ឈ្ម្រះថាស្ទនឹងព្រ្រកត្ន្រត បនា្ទ្រប់មក ក៏ហូរចូលទ្រក្នុងទន្ល្របាសាក់។ 
ទឹកកខ្វក់មួយភាគធំន្រទីក្រុងភ្នំព្រញហូរឆ្លងកាត់បឹងន្រះ។ 
ន្ររដូវវស្រសា ទឹកកខ្វក់និងទឹកភ្លៀងហូរកាត់តាមបឹងជើងឯក។ ដូច្ន្រះ 
បឹងន្រះដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ន្រក្នុងការស្តុកទឹកភ្លៀងដ្រលធា្ល្រក់ន្រ
លើផ្ទន្រដីមួយភាគធំន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ។ ដ្រយសារបឹងមានទំហំធំ 
ដ្រលមានផ្ទន្រទំហំជាង២ ៨០០ហិចតា បឹងន្រះអាចស្តុកទឹកបាន  
យ៉្រងច្រើនសន្ធឹកសនា្ធ្រប់ន្ររដូវទឹកឡើង ដ្រយកម្រិតកម្ពស់ទឹក 
កើនឡើងប្រហ្រល២ម៉្រត្រ។ 
ដូច្ន្រះ បឹងជើងឯក គឺជាបឹងធម្មជាតិមួយដ្រលការពារទីក្រុង 
និងស្រូបយកទឹកជំនន់ដ្រលបណ្ដ្រលមកពីភ្លៀងធា្ល្រក់ខា្ល្រំង ពីព្រ្រះ 
បឹងមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកបានរយៈព្រលជាច្រើនសបា្ត្រហ៍ប្រសិនបើ
ចាំបាច់។ 
សមត្ថភាពស្តុកទឹករបស់បឹងន្រះមានសារៈសំខាន់ណស់ ព្រ្រះថា 
ខណៈព្រលដ្រលមានភ្លៀងធា្ល្រក់ច្រើនជាងគ្រន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ 
ក្នុងខ្រសីហា ខ្រកញ្ញ្រ និងខ្រតុលា ទឹកទន្ល្រម្រគង្គកើនឡើង ហើយ 
កម្រិតកម្ពស់ទឹកកើនឡើងជាង៧ម៉្រត្រជួនកាលឡើងដល់៩ម៉្រត្រ 
ក៏មាន។ ដូច្ន្រះ កម្រិតកម្ពស់ទឹកបឹងស្ថិតន្រក្រ្រមកម្រិតកម្ពស់ 
ទឹកទន្ល្រ ហើយបឹងល្រងអាចបង្ហូរទឹកច្រញឲ្រយអស់តាមស្ទនឹងជ្រ្រ 
ដ្រលជាច្រករំដ្រះទឹកច្រញត្រមួយគត់បានទៀតហើយ។ គឺន្រក្នុង 
រដូវន្រះហើយដ្រលបឹងមានតួនាទីការពារទីក្រុងភ្នំព្រញ ពីព្រ្រះ 
សមត្ថភាពស្ដុកទឹកយ៉្រងធំសម្របើមរបស់វាអាចការពារខណ្ឌ 
ប្រវត្តិសាស្ត្រនានាពីទឹកជំនន់(ភាគខាងត្របូងន្រខណ្ឌដូនព្រញ 
ខណ្ឌ៧មករា ខណ្ឌចំការមន ភាគខាងត្របូងន្រខណ្ឌទួលគ្រកនិង 
បន្ថ្រមពីលើសន្រះទៀត គឺមួយភាគធំន្រខណ្ឌភាគខាងត្របូងទាំងពីរ 
(ភាគខាងកើតន្រខណ្ឌដង្ក្រ ភាគខាងលិចន្រខណ្ឌមានជ័យ) 
ដ្រលមានប្រជាជនជាង១លានកន្លះ និងកម្មករ កម្មការិនីជាង 
៨០ ០០០ នាក់ ដ្រលបម្រើការងរន្រក្នុងរ្រងចក្រចំនួន 
ជាង១០០កន្ល្រង។ 

ដូច្ន្រះ យើងត្រូវស្វ្រងយល់ថាតើទឹកាំងន្រះហូរច្រញ 
ពីប្រភពណា ហើយាហូរចូលក្នុងបឹងជើងឯក 
តាមរបៀបណា 
បឹងជើងឯកទទួលទឹកហូរពីទីក្រុង
ន្ររដូវទឹកទន្ល្រម្រគង្គឡើង(ហើយក៏ជារដូវវស្រសាដ្ររ) ខណ្ឌ/1 

ដូនព្រញ ខណ្ឌ៧មករា និងខណ្ឌចំការមន ដ្រលមានបំពាក់  
បណ្ដ្រញសមា្អ្រតទឹកកខ្វក់និងបណ្ដ្រញបង្ហូរទឹកច្រញផ្ទ្រល/់2 បញ្ជូន 
ទឹកកខ្វក់និងទឹកភ្លៀងពីភាគអាគ្ន្រយ៍ន្រទីក្រុង ទ្រក្នុងបឹងត្រប្រក 
ដ្រលស្ថិតន្រប៉្រកខាងត្របូងខណ្ឌចំការមន។ ទឹកទាំងន្រះហូរចូល 
បឹងតាមរយៈបណ្ដ្រញសមា្អ្រតទឹកកខ្វក់និងប្រាយបង្ហូរ 
ទឹកចំហមួយ ដ្រលស្ថិតន្រតាមបណ្ដ្រយផ្លូវ១០៥។ 
ទឹកហូរចាក់ចូលទ្រក្នុងបឹងត្រប្រក បនា្ទ្រប់មក ហូរចូលបឹងជើងឯក 
តាមរយៈសា្ថ្រនីយបូមទឹកមួយដ្រលស្ថិតន្រលើផ្លូវទំនប់ជុំវិញក្រុង 
(ផ្លូវ២៧១)។ 
ប៉្រកខាងត្របូងន្រខណ្ឌទួលគ្រកដ្រលស្ថិតន្រឆា្ង្រយខា្ល្រំងពីទន្ល្រសាប 
បង្ហូរទឹកភ្លៀងនិងទឹកកខ្វក់ រយៈព្រលព្រញមួយឆា្ន្រំ ចូលទ្រក្នុង 
ប្រាយបង្ហូរទឹកបឹងសាាង ហើយប្រាយន្រះបង្ហូរទឹកបន្តផ្ទ្រល់
ចូលទ្រក្នុងបឹងទំពន់ត្រម្ដង តាមរយៈប្រាយបង្ហូរទឹកធំមួយ ស្ថិត
ន្រផ្ន្រកខាងក្រ្រមសា្ថ្រនីយបូមទឹកមួយដ្រលបង្ហូរទឹកចាក់ចូលទ្រ 
ក្នុងបឹងជើងឯក។ ន្រប៉្រកខាងលិច អាងស្តុកទឹកព្រធិ៍ចិនតុង 
ទាំងមូលក៏ត្រូវបានបង្ហូរទឹកច្រញតាមច្រកបញ្ច្រញទឹកមួយន្រះដ្ររ។ 
ន្រភាគនិរតី ន្រក្នុងសង្ក្រត/់3 ស្ទនឹងមានជ័យនិងសង្ក្រត់ដង្ក្រទឹក 
ស្ទនឹងមានជ័យនិងទឹកកខ្វក់ន្រប៉្រកខាងលិចខណ្ឌដង្ក្រ ត្រូវបានហូរ
ចាក់ឆ្ព្រះទ្រប្រាយម៉ូល គឺប្រាយទឹកទិសកើត-លិច 
ដ្រលស្ថិតន្រខាងត្របូងទំនប់បឹងទំពន់ ដ្រលហូរចាក់ចូលដ្រយផ្ទ្រល់
ទ្រក្នុងបឹងជើងឯក។
ជាចុងបញ្ចប់ បឹងជើងឯកក៏ទទួលទឹកទាំងាយដ្រលហូរមកពីអាង
ជម្រ្រលស្តុកទឹកន្រតំបន់ភាគខាងលិច ដ្រលហូរឆ្ព្រះមកបឹង កាត់ 
តាមសា្ព្រនមានសន្ទនះបិទបើកជើងឯក។ 
និយយរួម ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដ្រលមានស្រ្រប់ន្រប៉្រកខាងត្របូង 
ទីក្រុងភ្នំព្រញ គឺមានដំណើរការសាមញ្ញធម្មតា ព្រ្រះប្រព័ន្ធន្រះ  
មាន អាងជម្រ្រលស្តកុទឹកធំៗដ្រលបញ្ច្រញទឹកឆ្ព្រះទ្របឹងជើងឯក។ 
ទឹកហូរចាក់ចូលទ្រក្នុងបឹងជើងឯកតាមច្រកច្រញចូលចំនួន៤ដ្រល
អាចត្រួតពិនិត្រយបាន៖ សា្ថ្រនីយបូមទឹកបឹងត្រប្រក សា្ថ្រនីយបូមទឹក 
បឹងទំពន់ សា្ថ្រនីយបូមទឹកលូប្រ្រំ(ប្រាយទឹកម័ល) 
សា្ព្រនមានសន្ទនះបិទបើកជើងឯក។ បន្ថ្រមពីលើន្រះ ន្រមាន 
ទឹកដ្រលហូរមកពីអាងផ្ទ្រល់ផងដ្ររ។
ដូច្ន្រះ តំបន់កណ្ដ្រលទីក្រុងភ្នំព្រញនិងផ្ន្រកប៉្រកខាងត្របូងទីក្រុងដ្រល
មានផ្ទន្រដីទំហំ១៤ ៧០០ហិចតា(១៤៧ ម៉្រត្រក្រា) ពឹងផ្អ្រកអាស្រយ័
ទាំងស្រុងទ្រលើដំណើរការផ្ន្រកធារាសាស្ត្រន្របឹងជើងឯក។ 
បន្ថ្រមពីលើន្រះ ក៏ត្រូវរាប់បញ្ចូលផងដ្ររនូវផ្ទន្របឹងនិងមាត់ច្រ្រំង 
របស់វា សរុបទាំងអស់មានទំហំ៣ ៣០៦ហិចតា ដ្រលកំពុង 
ចាក់ដីលប់បំព្រញនិងធ្វើការរៀបចំ។ បរិមាណទឹកដ្រលត្រូវគ្រប់គ្រង
ន្រក្នុងរដូវភ្លៀងមានទំហំធំសម្របើមណស់ គឺមានចាប់ពី៥ 
ទ្រ៦លានម៉្រត្រគូបសម្រ្រប់រយៈព្រល២ឆា្ន្រំម្ដង។ 

រចាសម្ព័ន្ធភាគខាងត្របូងដ៏ធំន្ររាជធានីភ្នំព្រញ  
បឹងដ៏ធំមួយនិងផ្លូវទំនប់
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បឹងជើងឯកា្ជ្រប់ទ្រកាន់ព្រ្រកត្ន្រតនិងទន្ល្របាសាក់ 
ន្រតាខ្ម្រ
បឹងដ៏ធំមួយន្រះមានច្រកបញ្ច្រញទឹកច្រញត្រមួយគត់សម្រ្រប់ 
ការបង្ហូរទឹកច្រញទ្រកាន់ទន្ល្របាសាក់ គឺស្ទនឹងជ្រ្រដ្រលហូរចាក់ចូល
ទ្រក្នុងព្រ្រកត្ន្រត ដ្រលស្ថិតន្រចំកណ្ដ្រលក្រុងតាខ្ម្រ។ 
ន្ររដូវទឹកឡើង ទន្ល្របាសាក់ដ្រលមានកម្រិតកម្ពស់ទឹកខ្ពស់ជាង
ព្រ្រកត្ន្រត នឹងហូរចាក់បំព្រញបឹងជើងឯកតាមរយៈស្ទនឹងជ្រ្រ ហើយ
ចរន្តទឹកស្ទនឹងជ្រ្រក៏ហូរបញ្រ្ចាស់មកវិញដ្ររ។ ប្រសិនបើការហូរចាក់ 
បំព្រញបឹងន្រះមិនមានផលវិបាកខា្ល្រងំន្រក្នងុព្រលធម្មតាទ្រ ព្រ្រះថា 
ទំហំបឹងអាចឱ្រយបឹងស្រូបយកការហូរទឹកច្រ្រល់ន្រះបាន វាមិនមាន 
លក្ខណៈដូចគ្ន្រទ្រន្រក្នុងករណីមានទឹកឡើងខា្ល្រំង ហើយដ្រយ 

ហ្រតុដូច្ន្រះ ត្រូវត្រមានការការពារ។ ហ្រតុដូច្ន្រះហើយទើបបានជា 
សន្ទនះទប់ទឹកមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងន្រលើស្ទនឹងជ្រ្រដើម្របីគ្រប់គ្រង 
ដំណើរទឹកឡើងចុះន្រក្នុងបឹង។ បច្ចុប្របន្នន្រះ សន្ទនះទប់ទឹកន្រះមាន
ការខូចខាតនិងល្រងមានដំណើរការ ដ្រយទុកទឹកឲ្រយហូរច្រញចូល
ដ្រយគ្ម្រនការគ្រប់គ្រង។
ន្រថ្ង្រអនាគត ដ្រយសារត្របឹងរួមតូចដ្រលធ្វើឲ្រយសមត្ថភាពស្តុក 
ទឹកបានតិចជាង ន្ររដូវទឹកឡើង យើងត្រូវការពារបឹងពីការហូរចូល
ន្រទឹកទន្ល្របាសាក់ តាមរយៈការសង់សំណង់ និងត្រូវរក្រសាទុកទឹក 
ដ្រលហូរពីទន្ល្របាសាក់ ន្ររដូវប្រ្រំងដើម្របីទទួលបាននូវបរសិា្ថ្រនទឹក
បឹងប្រកបដ្រយលក្ខណៈអនុគ្រ្រះមួយ។

Les bassins versants du boeng Cheung Ek et le chemin des eaux  
អាងស្តុកទឹករបស់បឹងជើងឯក និងបណា្ដ្រញខ្រស្រទឹក 
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ដូច្ន្រះ បឹងសម្រ្រប់បង្ហូរទឹកច្រញស្ថិតន្រកណា្ដ្រលក្រុងតាខ្ម្រន្រះ  
ធ្វើឱ្រយទីក្រុងន្រះអាស្រ័យពឹងពាក់យ៉្រងខា្ល្រំងទ្រនឹងដំណើរការរបស់
បឹងជើងឯកដ្រលស្ថិតន្រផ្ន្រកខាងលើ។
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តទីក្រងុភ្នពំ្រញមិនត្រវូបានរៀបចំបង្កើតឡើងសម្រ្រប់
ការពង្រីកទីក្រុងឆ្ព្រះទ្រកាន់ភាគខាងត្របូងឡើយ។
ដើមឡើយ បណ្ដ្រញធារាសាស្ត្រន្រះត្រូវបានរៀបចំបង្កើតឡើង 
សម្រ្រប់ទីក្រុងមួយដ្រលមានប្រជាជនមួយលាននាក់ដ្រលរស់ន្រ 
ក្នុងខណ្ឌប្រវត្តិសាស្រ្តទាំង៤ ហើយបណ្ដ្រញន្រះត្រូវបានពង្រីកឱ្រយ 
កាន់ត្រធំ ដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វា។ ជម្រ្រលចាំ
បាច់សម្រ្រប់ឲ្រយទឹកអាចហូរបានល្អត្រវូបានរួមតូច។ បច្ចុប្របន្ន បណ្ដ្រញ
ធារាសាស្ត្រន្រះមានដំណើរការមិនល្អឡើយ។ ការបង្ហូរទឹករហូតទ្រ
ដល់បឹងជើងឯកមានការលំបាកណស់។ បណ្ដ្រញន្រះពឹងផ្អ្រកទ្រ
លើសា្ថ្រនីយបូមទឹកដ្រលមានសមត្ថភាពមានកម្រិត និងប្រើថាមពល
ចាំបាច់(ប្រ្រងមា៉្រស៊ូត)ដើម្របីដំណើរសា្ថ្រនីយទាំងន្រះ។
ដ្រយសារត្រនគរូបនីយកម្មដ្រលបានវាតទីទ្រលើបឹងនានា និង 
កំណើនដ៏ឆាប់រហ័សន្រចំនួនប្រជាជនទីក្រុង សមត្ថភាពស្តុកទឹកទុក
របស់បឹងនានាដ្រលស្ថិតន្រផ្ន្រកខាងលើបឹងធំ ដូចជាបឹងត្រប្រក 
និងបឹងទំពុន និងសា្ថ្រនីយបូមទឹកនានាន្របឹងទំាងន្រះ បានប្រ្រកា្ល្រយ
ទ្រជាមានកម្រិតខ្រសាយខា្ល្រំងព្រក បណ្ដ្រលមកពីការបាត់បង់ 
សមត្ថភាពស្តុកទឹកទុកន្រផ្ន្រកខាងលើ។ បឹងត្រប្រក(រួមតូចពី៧៥
ហិចតាមកន្រត្រឹម១១ហិចតា នាព្រលបច្ចុប្របន្ន)មានទឹកហៀរច្រញ 
ជាប្រចំា ដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដ្រលរស់ន្រតាមមាត់បឹង។ 
ប្រាយ១០៥ដ្រលធានាដល់ការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ពីកណ្ដ្រលទីក្រុង 
ក៏មានទឹកហៀរច្រញដ្ររ។ ដ្រយសារទឹកកខ្វក់ល្រងអាចហូរបាន  
ទឹកន្រះក៏ជន់លិចផ្លូវដ្រលស្ថិតន្រជាប់នឹងប្រាយទឹករហូតដល់ 

ទួលស្ល្រង ន្រក្នុងសង្ក្រត់ស្ថិតន្រកណ្ដ្រលក្រុង។
ន្រចុងខាងលិចបំផុតន្រប្រាយទឹកម័ល ទឹកស្ទនឹងមានជ័យដ្រល 
ហូរមកទីភាគខាងត្របូង ត្រូវបានបង្វ្ររឆ្ព្រះទ្រកាន់ប្រាយទឹក។  
ដំណើរការធារាសាស្ត្រន្រត្រង់ចំណុចប្រសព្វន្រះមានលក្ខណៈមិន
ទៀងទាត់ឡើយ៖ ទឹកស្ទនឹងមានជ័យហូរឆ្លងកាត់ពីរលើកន្រខាង 
ក្រ្រមផ្លូវ តាមលូបង្ហូរទឹកស្អុយតូចចង្អៀតដ្រលបង្កើតបាន 
ជារាងដូចកដប។ ន្រក្នុងករណីមានធារទឹកហូរលឿនខា្ល្រំង សំណង់
ធារាសាស្រ្តប្រឈមនឹងហានិភ័យន្រការជន់ជ្ររ ដ្រលបណ្ដ្រលឲ្រយ 
ទឹកប្រាយហៀរទ្រលើផ្លូវ និងបង្កឲ្រយមានសា្ថ្រនភាពប្រកបដ្រយ
គ្រ្រះថា្ន្រក់។ 
ដូច្ន្រះ សា្ថ្រនភាពន្រះតម្រូវឲ្រយមានការគិតគរូឡើងវិញដល់ទំហំ 
ប្រាយទឹកដ្រលនំាទឹកឆ្ព្រះទ្របឹងជើងឯក ដល់ទីតំាង និងទំហំ 
របស់សំណង់និយ័តកម្មទឹក(សន្ទនះទា្វ្ររទឹក សា្ថ្រនីយបូមទឹក...)ហើយ
និងធ្វើការគិតគូរឡើងវិញដល់ការរៀបចំបឹងនិងប្រាយទឹកដើម្របី 
ការពារវាទល់នឹងរាល់ការពង្រីកនគរូបនីយកម្មន្រទីកន្ល្រងដ្រលស្ថិត
ន្រម្តុំៗន្រះ។

បឹងជើងឯក គឺជាអាងស្តុកជីវៈចម្រុះ និងសា្ថ្រនីយបន្រសុទ្ធភតាមប្រប 
ធម្មជាតិមួយ
គឺន្រក្នុងបណ្ដ្រឆា្ន្រំ១៩៦០ ក្រ្រយពីមានការប្រះពុម្ពផ្រសាយឯកសារ 
វិទ្រយាសាស្រ្តមួយចំនួន ក្រឹត្រយរដ្ឋ្រភិបាលមួយបានការពារតំបន់បឹង 
ជើងឯក។ ន្រព្រលន្រះ មានពូជត្រដ៏ីកម្រមួយប្រភ្រទដ្រលធ្វើការ 
បន្តពូជត្រន្រទីន្រះប៉ុណ្ណ្រះ គឺន្រព្រលទឹកទន្ល្របាសាក់ឡើង។ 
បនា្ទ្រប់មក បឹងបានប្រ្រប្រួលរូបរាង ហើយបន្តិចម្ដងៗ បឹងបានកា្ល្រយ
ទ្រជាសួនបន្ល្រសម្រ្រប់ទីក្រងុភ្នពំ្រញ។ ទីកន្ល្រងជាច្រើនស្ថតិន្រដ្រយ
គ្ម្រនការប៉ះពាល់និងមិនអាចចូលដល់ ដ្រយសារដើមត្រ្រងដុះក្រ្រស់
ខ្មឹកចាក់ស្រ្រះលើគ្ន្រ ហើយក៏បានកា្ល្រយជាទីជម្រកសម្រ្រប់រុក្ខជាតិ 
និងសត្វ ដ្រលត្រូវបានអភិរក្រសផុតពីការបំពានទាំងាយ។ 
ការហូរនាំទឹកកខ្វក់ពីទីក្រុងឥតឈប់ឈរធ្វើឲ្រយទីន្រះកា្ល្រយជាដីមាន
បរិមាណច្រើន(មានការដំដំណំជិត២ 000ហិចតា) 
ដ្រលបង្កលក្ខណៈ អនុគ្រ្រះដល់ការបន្រសុទ្ធទឹកដ្រយធម្មជាតិដ៏ 
សំខាន់ន្រប៉្រក 
ខាងត្របូងបឹង គឺន្រព្រ្រកត្ន្រត ហើយទឹកមានភាពសា្អ្រត។ 
ការកកើតឡើងវិញក្នុងរយៈព្រលរាប់ឆា្ន្រំន្រពពួករុក្ខជាតិ បូករួមនឹង 
ទឹកដ្រលហូរមកពីទីក្រុងផង បានបង្កើតជាកករសរីរាង្គនិងភក់ល្របប់
បន្តិចម្ដងៗ។ កម្រ្រស់ក្រ្រស់ស្ដើងរបស់វាមានសារៈសំខាន់បំផុត 
សម្រ្រប់ជីជាតិដី ក៏ដូចជាសម្រ្រប់ស្ថ្ររភាពដីផងដ្ររ។ ដំណើរការ 
ចាក់ដីលុបបំព្រញល្របប់ទាំងន្រះដ្រយផ្ទ្រល់ដ្រលកំពុងអនុវត្តន៍ន្រ
ព្រលបច្ចុប្របន្ន អាចនឹងបង្កឲ្រយមានអស្ថ្ររភាពដីរាុ្រំរ៉្រ។

ហ្គយូ៉ីម ស្តែ៊ទ្រន Guillaume Stetten

Le boeng Trabek et son canal en amont du boeng Cheung Ek 

បឹងត្រប្រក និងប្រាយរបស់វាដ្រលស្ថិតន្រប៉្រកខាងលើបឹងជើងឯក

Le canal Mol entre le stung Meanchey et le boeng Cheung Ek 

ប្រាយម័ល ន្រចន្ល្រះ ប្រាយស្ទនឹងមានជ័យ និងបឹងជើងឯក

1/ ខណ្ឌគឺជាការប្រងច្រកផ្ន្រករដ្ឋបាល ដ្រលច្រកច្រញជាសង្ក្រត់។  
សាលារាជធានីភ្នំព្រញច្រកច្រញជា១២ខណ្ឌ(ឆា្ន្រំ២០១៨)។ 
2/ ប្រព័ន្ធន្រះហ្រថាបណ្ដ្រញបង្ហូរចាក់ផ្ទ្រល់ ពីព្រ្រះវាបំពាក់ដ្រយអាងស្តុកទឹកនិង
សា្ថ្រនីយទឹកជំនន់ ស្ថិតន្រក្រ្រមតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិដ្រលអាចឱ្រយគ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀងបាន 
ដ្រយបង្ហូរទឹកចូលទ្រក្នុងទន្ល្រម្រគង្គដ្រយផ្ទ្រល់។ 
3/ សង្ក្រត់ គឺជាការប្រងច្រកផ្ន្រករដ្ឋបាលដ្រលស្ថិតន្រក្រ្រមខណ្ឌ។
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ផ្លូវជាតិល្រខ២ប៉្រកខាងកើត តាមរយៈផ្លូវល្រខ១១៥តាខ្ម្រទ្រកាន់
ផ្លូវជាតិល្រខ២ ប៉្រកខាងលិច(ក៏ហ្រថា ផ្លូវចំការដូង ផ្លូវល្រខ២១៧ 
ផងដ្ររ) ដ្រលស្ថិតន្រខាងជើងស្ទនឹងព្រ្រកត្ន្រតបន្តិច។
ចាប់ពីព្រលន្រះទ្រ មហាវិថីសម្ត្រច ហ៊ុន ស្រន បង្កើតបានជា 
សរស្រឈាមដ៏សំខាន់មួយន្រតំបន់ភាគខាងត្របូង ដ្រលនគរូបនីយ 
កម្មប្រកម្រកធាងពីកន្ល្រងន្រះទ្រ។  
ផ្លូវទិសកើត-លិចទាំងពីរខ្រស្រដ្រលកាត់តាមមហាវិថីន្រះ តភា្ជ្រប់ផ្លវូ 
សំខាន់ៗដ្រលមានស្រ្រប់៖ ផ្លវូក្រវ៉ា្រត់ក្រងុ ២ ដ្រលតភា្ជ្រប់ផ្លូវជាតិល្រខ២ 
ប៉្រកខាងកើត និងផ្លូវជាតិល្រខ២ ប៉្រកខាងលិច និងមហាវិថី ហុ៊ន 
នាង(កំពុងដំណើរការការដ្ឋ្រន) ដ្រលនឹងធានាការតភា្ជ្រប់រវាងផ្លូវជាតិ
ល្រខ២ប៉្រកខាងកើតនិងទំនប់បឹងទំពន់។
សរុបមក បណ្ដ្រញរុក្ខវិថីនិងមហាវិថីមានលក្ខណៈទន់ខ្រសាយខា្ល្រំង 
ហើយការតភា្ជ្រប់បណ្ដ្រញមានដំណើរការតិចតួចន្រក្នុងតំបន់ភាគ 
ខាងត្របូងន្រក្រុងភ្នំព្រញន្រះ៖ មានត្រផ្លូវទិសជើង-ត្របូងបីខ្រស្រប៉ុណ្ណ្រះ 
ក្នងុន្រះផ្លវូពីរខ្រស្រត្រវូបានធ្វើនគរូបនីយកម្មទំាងស្រងុ(ផ្លវូជាតិល្រខ២ 
ប៉្រកខាងកើត និងផ្លូវជាតិល្រខ២ ប៉្រកខាងលិច) ដ្រលមានចមា្ង្រយ
ឃ្ល្រតពីគ្ន្រជាមធ្រយមជាង៣គីឡូម៉្រត្រ និងផ្លូវទិសកើត-លិច ពីរខ្រស្រ 
សម្រ្រប់ផ្ទន្រដីដ្រលលាតសន្ធឹងលើចមា្ង្រយជាង១០គីឡូម៉្រត្រ។ 
ចំព្រះចមា្ង្រយដូចគ្ន្រន្រះ ន្រក្នុងទីក្រុងដ្រលមានស្រ្រប់ យើងមាន
យ៉្រងហ្រចណស់រុក្ខវិថីធំទូលាយមួយខ្រស្រក្នុងចមា្ង្រយមួយគីឡូម៉្រត្រ 
និងផ្លូវប្រទាក់ក្រាគ្ន្រជាច្រើន។
ដូច្ន្រះ បណ្ដ្រញមិនមានលក្ខណៈសមស្របទ្រនឹងការពង្រីក 
នគរូបនីយកម្មន្រក្នងុតំបន់ភាគខាងត្របូងទីក្រងុភ្នពំ្រញទ្រ។ ផ្លវូប្រទាក់
ក្រាគ្ន្រត្រត្រូវបង្កើតឡើង ដើម្របីអាចឱ្រយច្រញចូលតំបន់ន្រះបាន 
ច្រើនច្រក គឺមិនម្រនច្រញចូលត្រន្រតាមផ្លវូបំប្រកចំនួនបុ៉នា្ម្រនកន្ល្រង
ប៉ុណ្នឹងទ្រ។ បើមិនធ្វើដូច្ន្រះទ្រ គ្រនឹងមិនអាចធ្វើឲ្រយសង្ក្រត់ថ្មីៗទាំង
ន្រះដំណើរការបានទ្រ ហើយផ្លូវព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងដ្រលមានស្រ្រប់នឹង
មានការស្ទនះចរាចរណ៍ជាអចិន្ត្រ្រយ៍។
ក្រុមការងារ ទទួល បន្ទុក គម្រ្រង

បណា្ដ្រញផ្លូវសាធារណៈពឹងផ្អ្រកលើប្រព័ន្ធភធារាសាស្រ្ត
ជាធម្មតា ការពង្រកីទីក្រងុភ្នពំ្រញធ្វើឡើងតាមរយៈការសាងសង់ទំនប់ 
ដ្រយចាក់បំព្រញដីជាបន្តបនា្ទ្រប់ ដ្រយបង្កើតជាជាលដ្រលហ៊ុមព័ទ្ឋ 
ដ្រយផ្លូវទំនប់ន្រជុំវិញទីក្រុង ដើម្របីកុំឲ្រយទឹកជន់លិចដីន្រព្រលទឹក 
ទន្ល្រម្រគង្គឡើង។ ទីក្រុងត្រូវបានសាងសង់ឡើងប្របន្រះហើយន្រ 
ភាគខាងត្របូង ទំនប់បឹងត្រប្រក(រុក្ខវិថីល្រខ២៧១) ដ្រលបាន 
ចាប់ផ្ដើមក្នុងបណ្ដ្រឆា្ន្រំ ១៩៣០ ត្រូវបានសាងសង់ពនា្ល្រតឱ្រយវ្រង 
បន្ថ្រមទ្រប៉្រកខាងលិចន្រក្នុងឆា្ន្រំ១៩៥០ ដើម្របីធ្វើការពង្រីកភាគ 
ខាងលិចន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ។ ហើយន្រចុងបញ្ចប់ ទំនប់បឹងទំពន់ត្រូវ
បានសា្ថ្របនាឡើងក្នុងឆា្ន្រំ១៩៧០។ គឺន្រព្រលន្រះហើយដ្រល 
សា្ថ្រនីយបូមទឹកត្រូវបានដំឡើងន្រលើទំនប់ជុំវិញទីក្រុង 
ដើម្របីបង្ហូរទឹក ដ្រលស្តុកន្រក្នុងបឹងដ្រលមានទំនប់ព័ទ្ធជុំវិញ 
ឆ្ព្រះទ្រកាន់បឹង ធម្មជាតិ ជាពិស្រស ន្រភាគខាងត្របូង 
គឺឆ្ព្រះទ្រកាន់បឹងជើងឯក។
តាមដងទន្ល្របាសាក់ ផ្លវូជាតិល្រខ២ប៉្រកខាងកើត ដ្រលតភា្ជ្រប់ 
ទីក្រុងភ្នំព្រញទ្រកាន់វាលស្រ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយន្រភាគខាងត្របូងន្រ
តាក្រវ ស្ថិតន្រលើទ្រនាប់ច្រ្រំងទន្ល្របាសាក់ន្រចន្ល្រះសា្ព្រនមុនីវង្រស
ប៉្រកខាងជើង និងក្រុងតាខ្ម្រន្រប៉្រកខាងត្របូង។ ទ្រនាប់ច្រ្រំង គឺជា 
« ទំនប់ » ធម្មជាតិ(បង្កើតឡើងដ្រយទឹកជំនន់កាលពីអតីតកាល)  
ដ្រលការពារតំបន់ក្រ្រយមាត់ច្រ្រំងទល់នឹងទឹកជំនន់ក្នុងរដូវ 
ទឹកទន្ល្រម្រគង្គឡើង។ រហូតដល់បណ្ដ្រឆា្ន្រំ១៩៩០ ផ្លូវជាតិល្រខ២ 
ប៉្រកខាងកើតន្រះ គឺជាផ្លូវធំទូលាយនិងអាចឱ្រយរថយន្តអាចបើកកាត់
បានត្រមួយគត់ ឆ្ព្រះទ្រភាគខាងត្របូង។ ផ្លូវន្រះ គឺជាផ្លូវគំទ្រនគរូប
នីយកម្មតាមទិសត្រង់រហូតដល់តាខ្ម្រ ដ្រលជាទីក្រុងតូចមួយ 
ស្ថិតន្រចមា្ង្រយ១៥គ.ម ន្រភាគខាងត្របូងទីក្រុងភ្នំព្រញ គឺជាទីដ្រល
ស្ទនឹងព្រ្រកត្ន្រតហូរចាក់ចូលក្នុងទន្ល្របាសាក់។ 
ចាប់ពីផ្លូវធំទូលាយន្រះទ្រ ផ្លូវកាត់ក្រងតូចៗចុះឆ្ព្រះទ្រកាន់បឹង 
និងបញ្ចប់ត្រឹមផ្លូវទាល់ ន្រមាត់បឹងជើងឯក។
ន្រភាគខាងលិចបឹង រហូតដល់បណ្ដ្រឆា្ន្រំ១៩៩០ មានត្រផ្លូវថ្នល់ 
ក្រ្រលថ្មបាយក្រៀមដ្រលតភា្ជ្រប់ចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ន្រតាម 
ភូមិជនបទប៉ុណ្ណ្រះ។ មានត្រផ្លូវជាតិល្រខ២ប៉្រកខាងលិច ដ្រល 
ច្រញពីផ្លូវបំប្រកស្ទនឹងមានជ័យឆ្ព្រះទ្រតាក្រវនិងក្របប៉ុណ្ណ្រះដ្រល 
រថយន្តអាចបើកបរបាន។ ន្រឆា្ន្រំ១៩៩២ ទំនប់ថ្មីមួយទិសកើត-លិច  
គឺទំនបវ្រងស្រ្រង ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្របីតភា្ជ្រប់ផ្លូវបំប្រកស្ទនឹង
មានជ័យទ្រផ្លវូជាតិល្រខ៣ ស្ថតិន្រប៉្រកខាងលិចអាកាសយនដ្ឋ្រន
ព្រធិ៍ចិនតុង។ ផ្លវូទំនប់ន្រះ គឺជាផ្លវូវាងតំបន់ប៉្រកខាងត្របូងទីក្រងុភ្នពំ្រញ
ដំបូងគ្រ។ អស់រយៈព្រលដប់ប្រ្រឆំា្ន្រមំកហើយដ្រលនគរូបនីយកម្មឆាប់
រហ័សន្រតំបន់ភាគនិរតីន្រទីក្រងុន្រះ និងជាពិស្រស ការដំឡើងរ្រងចក្រ 
ធំៗ បានពន្លឿនការហូរហៀរចរាចរណ៍ន្រលើផ្លូវទំនប់ទាំងអស់ និង
ន្រតាមផ្លូវជាតិលើចមា្ង្រយរាប់សិបគីឡូម៉្រត្រ ន្រហួសពីទំនប់ព័ទ្ធ 
ជុំវិញទីក្រុងដ៏ធំ ដ្រលពីព្រលន្រះទ្រ ស្ថិតន្រក្នុងទីក្រុង។
ចាប់តាំងពីឆា្ន្រំ២០១៥មក ផ្លូវថ្មីមួយទិសជើង-ត្របូង គឺមហាវិថីសម្ត្រច 
ហ៊ុន ស្រន ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ផ្លូវន្រះតភា្ជ្រប់ទ្រភាគខាងជើងជា
មួយនឹងទំនប់បឹងត្រប្រក និងទ្រភាគខាងត្របូង ជាមួយនឹងផ្លូវថ្នល់ដ៏
ធំទូលាយមួយទិសកើត-លិច ឈ្ម្រះថា Ring Road ២ ដ្រលតភា្ជ្រប់

Le lac remblayé et la ville au loin 

ផ្ទន្របឹងដ្រលត្រូវចាក់ដីបំព្រញ និងទីក្រុងដ្រលស្ថិតន្រឆា្ង្រយ



34 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

Le projet ING City

Le groupe AZ Group of Companies 
fondé en 1993 par M. Ing Bun Hoaw 
développe une nouvelle filiale en 
2005 : ING Holdings société de pro-
motion immobilière. 
ING Holdings élabore un projet 
pour la zone sud de Phnom Penh 
nommé ING City. Le projet est ac-
cepté par les autorités cambod-
giennes en 2013 et fait l’objet d’un 
sous-décret gouvernemental. Il pro-
pose d’étendre Phnom Penh au sud 
sur plus de 2634 hectares (8 km du 
nord au sud et 5 km d’est en ouest) 
sur une grande partie du Boeng 
Cheung Ek. 
ING Holding explique sur son site 
internet la raison de ce projet : « Le 
nord est trop éloigné du centre-ville. 
L’est est surpeuplé, sans terrain dis-
ponible, avec un risque d’inonda-
tions élevé et des infrastructures 
limitées. Enfin, l’ouest est sur-
peuplé, avec une impossibilité 
d’adapter le master plan, et des 
problèmes d’approvisionnement en 
eau. (Au sud) à ING City, le niveau 
de terrain est bas et plat, le niveau 
du sol mesuré par British Indian 
Datum (…) est à 10.50 m au-dessus 
du niveau de la mer, diminuant ain-
si les risques d’inondations et le 
niveau des hautes eaux (lors de la 
mousson) y est facile à contrôler. » /1 
À partir de 2010 le projet est mis en 
œuvre sur la base d’un plan masse 
global. 
Le projet est structuré à partir d’une 
large voie nouvelle, nord-sud, le 
Boulevard Hun Sen, créée au milieu 
du lac. Autour, le projet prévoit un 
remblaiement de l’ensemble du lac 
à l’est du boulevard Hun Sen et un 
remblaiement partiel de la partie 
ouest du lac. Le Boeng Cheung Ek 
est réduit de plus des ¾ de sa sur-
face, il est prévu qu’il occupe désor-
mais 500 ha.
En 2018, le projet a grandement 
évolué. Le nouveau réseau des 
voies publiques qui doit organiser 
les déplacements dans l’ensemble 
du secteur est peu développé. 
Seules trois voies, l’une nord-sud, 
les deux autres est-ouest, sont 
connectées au réseau de voies prin-

cipales existantes. La limite du lac 
n’est pas bien définie, les ouvrages 
hydrauliques à créer ne sont pas 
connus. 
La définition du projet reste suc-
cincte, les bâtiments, villages et pa-
godes existants aux abords du lac 
ne sont pas représentés, on peut 
donc en conclure qu’ils seront dé-
truits. Le village Cheung Ek, la pa-
gode située à Takhmao dans le 

Sangkat de Daeum Mien à l’est, le 
cimetière chinois dans le Phum 
Prek Ta Long sont particulièrement 
concernés ainsi que le site archéo-
logique de Cheung Ek, fouillé en 
2016 et 2017 /2. 
En 2018, ING Holdings annonce sur 
son site internet un lac réduit à 
310 ha. 
Fin 2018, le remblaiement du 
Boeng Cheung Ek se poursuit, il 

ING City, perspective publiée sur le site internet d’ING Holdings        គម្រ្រងទីក្រុង ING City រូបភាពន្រត្រ្រទស្រសន៌ដ្រលផ្រសព្វផ្រសាយ ក្នុងគ្រហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន
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progresse au nord du lac, le long du 
Boulevard Hun Sen et en limite du 
site archéologique. 
A ce stade, le projet ne présente pas 
des garanties suffisantes d’étude et 
de définition pour affirmer qu’il a 
pris en compte les risques d’inon-
dation et le fonctionnement hydrau-
lique futur de Phnom Penh. 
C’est pourquoi le « Plan de dévelop-
pement de la zone sud », présenté 

dans cet ouvrage, a été conçu pour 
consolider le projet ING City et ap-
porter les précisions nécessaires à 
sa bonne mise en œuvre. Il précise 
le schéma hydraulique global de la 
zone sud, le nouveau réseau des 
voies publiques principales, les ré-
serves foncières à créer pour les 
équipements publics et les services 
à la population (écoles, marchés, 
centres de santé…). 

1/ North: Far from the 
city’s center East : 
Overpopulated, no 
available land, 
potential flooding, 
limited infrastructure 
West : Overpopulated, 
inadequate master 
plan, water supply 
issues. The area 
within ING City i slow 
and flat. It is land is 
land that has been 
reclaimed from the 
British indian Datum, 
and sits 10.5 meters 
above sea level, 

lowering the risk of 
flooding and providing 
a strong foundation 
for tide control » (ING 
Holdings).

2/ Le site 
archéologique est 
désormais protégé par 
une lettre du Conseil 
des Ministres ; Lettre 
n° 8 du Conseil des 
Ministres adressée à 
la Ministre de la 
Culture et au Maire de 
Phnom Penh, du 4 
janvier 2018

ING City, perspective publiée sur le site internet d’ING Holdings        គម្រ្រងទីក្រុង ING City រូបភាពន្រត្រ្រទស្រសន៌ដ្រលផ្រសព្វផ្រសាយ ក្នុងគ្រហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន



36 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

ព្រំប្រទល់បឹងមិនមានការកំណត់ច្របាស់លាស់ទ្រ ហើយសំណង ់
ធារាសាស្រ្តដ្រលត្រូវបង្កើតឡើង ក៏មិនត្រូវបានដឹងដូចគ្ន្រ។

ការកំណត់គម្រ្រងមានលក្ខណៈសង្ខ្របន្រឡើយហើយក៏មិនមាន 
ការបង្ហ្រញ អគរភូមិឋាននិងវត្តអារាមដ្រលស្ថតិន្រតាមមាត់បឹងទ្រ។  
ដូច្ន្រះ គ្រអាចសន្និដ្ឋ្រនបានថា អគរ ភូមិឋាននិង វត្តអារាមទំាង 
ន្រះនឹងត្រូវបានបំផ្ល្រញច្រល។ ភូមិជើងឯក វត្ត ស្ថិតន្រតាខ្ម្រ  
ក្នុងសង្ក្រត់ដើមមៀនន្រភាគខាងកើត ទីបញ្ចុះសពចិនស្ថិតន្រក្នុង 
ភូមិព្រ្រកតាឡុងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាពិស្រស ក៏ដូចជារមណីយដ្ឋ្រន
បុរាណវិទ្រយាជើងឯក ដ្រលបានធ្វើកំណយន្រឆា្ន្រំ២០១៦និង 
ឆា្ន្រំ២០១៧ ន្រះដ្ររ ។ /2

ន្រឆា្ន្រំ២០១៨ ក្រុមហ៊ុន ING Holdings ប្រកាសន្រលើ 
វ្របសាយអ៊ីនធើណ្រតរបស់ខ្លួនថា បឹងនឹងត្រូវបានបង្រួមមកន្រត្រឹម 
៣១០ ហិចតា។
ន្រចុងឆា្ន្រំ២០១៨ ការចាក់ដីលុបបឹងជើងឯកបានបន្តធ្វើរហូតដល់
ភាគខាងជើងបឹង តាមដងមហាវិថី ហ៊ុន ស្រន និងមកទល់នឹងរម
ណីយដ្ឋ្រនបុរាណវិទ្រយា។ 
ន្រក្នុងដណំក់កាលន្រះ គម្រ្រងមិនបានបង្ហ្រញនូវការធានាគ្រប់ 
គ្រ្រន់លើការសិក្រសានិងការកំណត់ ដើម្របីអះអាងថា គម្រ្រងបានគិត 
គូរដល់ហានិភ័យទឹកជំនន់ និងដំណើរការធារាសាស្រ្តន្រព្រល 
អនាគត ន្រទីក្រុងភ្នំព្រញឡើយ។ 
ដ្រយហ្រតុដូច្ន្រះហើយ ទើប « ប្លង់អភិវឌ្រឍន៍តំបន់ភាគខាង 
ត្របូង » ដ្រលបង្ហ្រញជូនន្រក្នុងសៀវភ្រន្រះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង  
ដើម្របីពង្រឹងគម្រ្រង ING City និងផ្ដល់ភាពច្របាស់លាស់ដ្រល 
ចាំបាច់សម្រ្រប់ការអនុវត្តគម្រ្រងឱ្រយបានល្អ។ ប្លង់ន្រះបញ្ជ្រក់
ច្របាស់់អំពីគំនូសបំព្រួញធារាសាស្រ្តជារួមន្រតំបន់ភាគខាងត្របូងង   

បណ្ដ្រញផ្លូវសាធារណៈសំខាន់ៗថ្មី ដីបម្រុងទុកដ្រលត្រូវបង្កើតឡើង  
សម្រ្រប់បរកិា្ខ្ររសាធារណៈ និងស្រវាកម្មសម្រ្រប់ប្រជាជន(សាលា 
រៀន ផ្រសារ មណ្ឌលសុខភាព…)។

1/ ប្រភព ING Holding 
North: Far from the city’s center East : Overpopulated, no 
available land, potential flooding, limited infrastructure West : 
Overpopulated, inadequate master plan, water supply issues. 
The area within ING City i slow and flat. It is land is land that 
has been reclaimed from the British indian Datum, and sits 
10.5 meters above sea level, lowering the risk of flooding and 
providing a strong foundation for tide control ».

2/ រមណីយដ្ឋ្រនបុរាណវិទ្រយាបច្ចុប្របន្នន្រះ ត្រូវបានការពារតាមរយៈលិខិតមួយច្របាប់ 
របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី គឺលិខិតល្រខ ៨ របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដ្រលបានផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រី 
ក្រសួងវប្របធម៌ និងអភិបាលក្រុងភ្នំព្រញ ចុះថ្ង្រទី៤ ខ្រមករា ឆា្ន្រំ២០១៨។

គ្រុមAZ Group of Companies 
ដ្រលបានបង្កើតឡើងន្រឆា្ន្រំ១៩៩៣ ដ្រយល្រក អ៊ឺង ប៊ុន 
ហ៊ូវ(Ing Bun Hoaw) ពង្រីកសាខាថ្មីមួយន្រឆា្ន្រំ២០០៥៖ ING 

Holdings ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្រយ។ 
ក្រុមហ៊ុន ING Holdings បង្កើតគម្រ្រងមួយសម្រ្រប់តំបន់ភាគ 
ខាងត្របូងទីក្រុងភ្នំព្រញ មានឈ្ម្រះថា ING City។ គម្រ្រងន្រះបាន 
ទទួលបានការយល់ព្រមពីអាជា្ញ្រធរម្ពុជាន្រឆា្ន្រំ២០១៣ និងស្តិតន្រ
ក្រ្រមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋ្រភិបាល។ គម្រ្រងន្រះស្នើសុំពង្រីកទីក្រុង 
ភ្នំព្រញឆ្ព្រះទ្រភាគខាងត្របូង ន្រលើផ្ទន្រដីចំនួនជាង ២៦៣៤ 
ហិចតា(ចមា្ង្រយ៨ គីឡូម៉្រត្រ ពីទិសខាងជើងទ្រទិសខាងត្របូង 
និងចមា្ង្រយ៥ គីឡូម៉្រត្រ ពីទិសខាងកើតទ្រទិសខាងលិច) 
ន្រលើបឹងជើងឯកមួយភាគធំ។
ន្រលើវ្របសាយអ៊ីនធ្រណ្រតរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុន ING Holding 
ពន្រយល់ពីគ្រលបំណងន្រគម្រ្រងន្រះថា ៖  
« ភាគខាងជើងមានចមា្ង្រយឆា្ង្រយព្រកពីកណ្ដ្រលក្រុង។  
ភាគខាងកើតមានមនុស្រសរស់ន្រច្រើនលើសលុប គ្ម្រនដីទំន្ររ  
និងមានហានិភ័យទឹកជំនន់ខ្ពស់ព្រមទំាងមានហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ 
មានដ្រនកំណត់។ ចុងបញ្ចប់ភាគខាងលិចក៏មានមនុស្រសច្រើន 
លើសលុប មិនអាចសម្របតាមប្លង់ម្របាននិងមានបញ្ហ្រក្នុងការផ្គត់
ផ្គង់ទឹក។ (ភាគខាងត្របូង) ន្រ ING City ដីមានកម្រិតទាប 
និងមានផ្ទន្ររាបស្មើ កម្រិតកម្ពស់ដីវាស់វ្រងដ្រយ British Indian 

Datum (…) មានកម្ពស់10,50 ម៉្រត្រន្រពីលើកម្រិតកម្ពស់ទឹក 
សមុទ្រ ដ្រលដ្រយហ្រតុដូច្ន្រះ វាកាត់បន្ថយហានិភ័យទឹកជំនន់ ហើយ 
កម្រិតកម្ពស់ទឹកខ្ពស់(ន្ររដូវខ្រយល់មូសុង) មានភាពងយស្រួលក្នុង 
ការត្រួតពិនិត្រយ។ » /1 

ចាប់ពីឆា្ន្រំ២០១០ គម្រ្រងន្រះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តន៍ដ្រយផ្អ្រកលើប្លង់ 
ម្ររួមមួយ។ គម្រ្រងន្រះមានរចនាសម្ព័ន្ធចាប់តាំង 
ពីផ្លូវថ្មីធំទូលាយមួយ ទិសជើង-ត្របូង គឺមហាវិថី ហ៊ុន ស្រន 
ដ្រលបានបង្កើតឡើងន្រកណ្ដ្រលបឹង។ ន្រព័ទ្ធជុំវិញ 
គម្រ្រងគ្រ្រងនឹងធ្វើការចាក់ដីលុបបឹងទាំងមូលន្រភាគ 
ខាងកើតន្រមហាវិថី ហ៊ុន ស្រន និងការចាក់ដីលុបមួយផ្ន្រក  
ន្រប៉្រកខាងលិចបឹង។ បឹងជើងឯកត្រូវបានបង្រួមជាងបីភាគបួនន្រ 
ផ្ទន្ររបស់វា។ និងត្រូវបានគ្ររំពឹងទុកថា វាមានទំហំ៥០០ ហិចតា។ 
ន្រឆា្ន្រំ២០១៨ គម្រ្រងបានវិវត្តន៍យ៉្រងខា្ល្រំង។ បណ្ដ្រញផ្លូវ 
សាធារណៈថ្មីដ្រលត្រូវរៀបចំការធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ន្រក្នុង 
តំបន់ទាំងមូល មានការអភិវឌ្រឍតិចតួច។ មានត្រផ្លូវបីខ្រស្រប៉ុណ្ណ្រះ  
ក្នុងន្រះផ្លូវមួយខ្រស្រ ទិសជើង-ត្របូង និងផ្លូវពីរខ្រស្រទៀត ទិសកើត-
លិច ត្រូវបានតភា្ជ្រប់ទ្របណ្ដ្រញផ្លូវសំខាន់ៗដ្រលមានស្រ្រប់។  

អត្ថបទទី៣
គម្រ្រង ING City
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ING City, plan publié sur le site internet d‘ING Holdings 
គម្រ្រងទីក្រុង ING City ប្លង់ដ្រលផ្រសព្វផ្រសាយ 
ក្នុងគ្រហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន
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Inventer un système hydraulique durable pour le boeng 
Cheung Ek afi n d’assainir et de protéger la ville 

LE foNCtIoNNEmENt dU SyStèmE : 
LAC, CANAUx, ExUtoIRES Et 
oUvRAGES GèRENt LES EAUx 
PLUvIALES Et USÉES dE toUt LE SUd 
dE PHNom PENH.
Le vaste espace naturel (constitué à 
la fois de lacs et de zones humides) 
qu’est le Boeng Cheung Ek, au sud 
de l’agglomération de Phnom Penh, 
a plusieurs fonctions. Il s’étend sur 
plus de 2850ha. 
Il est à la fois un vaste réservoir vers 
lequel convergent 147 km2 de bas-
sins versants soit près de 70% des 
eaux pluviales et usées de Phnom 
Penh, une station d’épuration natu-
relle pour les eaux usées de la ville 
en raison du lagunage qu’il génère, 
un vaste site de production agricole, 
notamment de légumes cultivés sur 
les radeaux fl ottants, une réserve 
dans laquelle vivent et se reprodui-
sent de nombreuses espèces de 
poissons et d’oiseaux et de ce fait un 
réservoir de biodiversité. Le Boeng 
Cheung Ek remplit naturellement 
des fonctions qui coûteraient extrê-
mement cher à fabriquer artifi ciel-

lement. Il est source de richesses 
imperceptibles, mais bien réelles 
pour l’ensemble de la ville. 
Le climat chaud de la région favo-
rise la formation naturelle d’une 
lagune d’épuration très efficace 
dans le lac qui préserve la ville de 
Takhmao et le Bassac des pollu-
tions en eaux usées urbaines. Ce 
système très performant a permis 
jusqu’à présent d’éviter d’envisa-
ger un système d’épuration plani-
fi é pour l’agglomération. De plus, 
la puissance de rétention du lac 
lors de la saison des pluies permet 
de retenir les eaux et évite une re-
montée trop rapide des eaux du 
Bassac vers les digues de protec-
tion de la ville /1. Le lac freine les 
inondations dans tout le secteur 
amont de Phnom Penh y compris 
le centre-ville.
Enfi n, la vaste étendue d’eau crée 
un micro climat qui régule la sur-
chauffe de la ville due au stockage 
de la chaleur du soleil par les 
constructions et les sols bitumés et 
à la circulation automobile.

L’URbANISAtIoN dU boENG CHEUNG 
Ek : UN ÉQUILIbRE RomPU dE fAçoN 
IRRÉvERSIbLE
L’urbanisation de la zone sud qui 
démarre engendre un bouleverse-
ment du fonctionnement hydrau-
lique du Boeng Cheung Ek. Les 
fonctions qu’il remplit actuellement 
doivent donc désormais être assu-
rées par d’autres dispositifs. Il est 
nécessaire d’anticiper ces modifi ca-
tions, car elles ont une incidence 
considérable sur la façon d’urbani-
ser le secteur, les secteurs amont et 
la ville de Takhmao. Les remblais en 
cours et les premiers « boreys » en 
construction devraient déjà prendre 
en compte ces nouveaux dispositifs 
urbains. 

RÉfoRmER Et PLANIfIER LE 
foNCtIoNNEmENt dU RÉSEAU 
HydRAULIQUE dU SUd dE PHNom PENH
Réduire la surface du Boeng Cheung 
Ek réduit fortement ses capacités de 
stockage. Durant la mousson et la 
crue du Mékong, de juin à fin oc-
tobre, lors des évènements pluvieux 
(parfois très intenses à Phnom Penh), 
les volumes à drainer sont plus im-
portants que ceux qui peuvent être 
évacués vers le milieu récepteur. Il 
est nécessaire de disposer d’un 
stockage intermédiaire pour étaler 
dans le temps les rejets dans le mi-
lieu naturel et éviter les inondations. 
Le niveau du Tonlé Bassac étant 
alors plus haut qu’une partie de la 
ville, il est impossible d’évacuer de 
manière gravitaire l’ensemble des 
eaux pluviales et usées vers le 
fl euve. Dans ce cas, il reste le Boeng 
Cheung Ek pour stocker et retenir 
les eaux en attendant la décrue 
pour une évacuation vers le Tonlé 
Bassac. Trop réduire le Boeng aug-
mente donc les risques d’inondation 
des villages et sites urbanisés direc-
tement voisins mais aussi les 
risques d’inondation des quartiers 
situés dans les bassins versants des 
canaux et boengs amont (Stung 
Meanchey, Boeng Trabek, Boeng 
Tumpun et Boeng Salang,… ).
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40 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

Le lac est remblayé en amenant du sable provenant du Tonlé Bassac

បឹងដ្រលត្រូវបានចាក់បំព្រញដ្រយខ្រសាច់យកមកពីទន្ល្របាសាក់

1/ Protéger l’emprise du lac 
Les études réalisées par la Mairie 
de Phnom Penh pour le projet ING 
City montrent que le Boeng Cheung 
Ek doit conserver une taille d’au 
moins 480 ha pour envisager qu’il 
puisse continuer à jouer le rôle de 
protection de la ville contre les 
inondations. Un décret ministériel a 

été voté qui a fixé, par prudence, à 
520 ha l’emprise du lac. Plus de 
20% de ces zones de lac à préserver 
ont cependant été remblayées de-
puis, notamment la grande carrière 
de Stung Meanchey. ING propose 
désormais sur son site internet un 
lac de 400 ha/2, ce qui est très insuf-
fisant. Il est donc primordial et 

 urgent de fixer l’emprise définitive 
du lac et de la protéger contre toute 
tentative de venir remblayer cette 
emprise réservée et de l’agrandir au 
maximum possible. 
Pour que le périmètre du nouveau 
boeng soit intouchable, il faut qu’il 
soit bordé d’un vaste quai, à la fois 
voie de circulation et promenade 

Coupe Est ouest 
រូបាពពុះ ខាងកើត-លិច

ចាក់បំព្រញ ការដា្ឋ្រនកំពុងសាងសង់

ផ្លូវ
ដ

ើរថ
្មើរជ

ើងា
ព

្រល
អា

គត
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publique, à l’image du quai Si-
sowath qui borde le Tonlé Sap et 
qu’il soit un élément fort de valori-
sation de tous les terrains qui seront 
bâtis au bord de ce quai. 
Le Boeng Cheung Ek est au cœur 
d’un système hydraulique qui com-
porte des canaux et des stations de 
pompage en amont, un stung en 
aval qui lui sert d’exutoire vers le 
Prek Thnot à Takhmao. L’ensemble 
de ce système doit fonctionner au 

mieux et les aménagements néces-
saires à la protection du secteur 
doivent englober tous les ouvrages 
hydrauliques qui font partie de ce 
système – canaux, plans d’eau, ri-
vières, ouvrages hydrauliques et 
autres ouvrages techniques. 

2/ Protéger les canaux  
en amont du lac 
Les canaux situés en amont, no-
tamment le canal Mol qui longe au 

sud la digue du Boeng Tumpun et le 
canal du Boeng Trabek qui draine 
les eaux du Boeng Trabek vers le 
Boeng Cheung Ek via la station de 
pompage située sur la route digue 
n° 271, doivent être protégés des 
constructions qui viennent les obs-
truer. Pour cela, les canaux doivent 
être eux aussi bordés par des voies 
publiques des deux côtés et leurs 
berges seront reconstruites, dotées 
de quais et plantées.

Le canal mol état futur  សា្ថ្រនាពអាគតរបស់ប្រាយម័ល

ការដា្ឋ្រនកំពុងសាងសង់ ការដា្ឋ្រនកំពុងសាងសង់

ការដា្ឋ្រនកំពុងសាងសង់
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3/ Déplacer la station de 
pompage du Boeng Trabek vers 
l’entrée du lac
Il est proposé de déplacer vers le 
sud la station de pompage actuelle 
du boeng Trabek qui est au-
jourd’hui située à la sortie immé-
diate du boeng et qui rejette l’eau 
dans un bassin relié au Boeng 
Cheung Ek. Le casier du Boeng 
Trabek étant de plus en plus ur-
banisé, ses capacités de rétention 
sont considérablement réduites, la 
zone est inondée chaque année et 
les inondations impactent aussi le 
quartier situé en amont, le khan de 
Chamkarmon qui subit les débor-
dements du canal 105. 
Même si la station est en cours de 
reconstruction, la déplacer vers le 
sud offre de nombreux avantages. 
Cela permettrait d’éliminer radi-
calement les inondations dans l’em-
prise du Boeng Trabek et de pré-
server les quartiers amont des 
inondations récurrentes, d’éliminer 
radicalement la présence d’eaux 
usées stagnantes dans le canal et le 
Boeng Trabek. La station de pom-
page actuelle serait remplacée par 
un pont vanne qui assurerait un 
écoulement gravitaire des eaux du-
rant toute l’année. Le Boeng Trabek 
se trouvera alors protégé des inon-
dations dues à la montée du Boeng 
Cheung Ek par la nouvelle route 
digue est-ouest (Boulevard Hun 
Neang en chantier) située 1750 
mètres plus au sud à l’entrée du 
lac ; c’est cette route qui sera équi-
pée de la nouvelle station de pom-
page. (voir schéma)
Reconstruire la station de pompage 
plus au sud suppose de conserver 
un bassin de rétention en amont de 
cette station et donc de ne pas ré-
duire le plan d’eau situé en contre-
bas de la route digue actuelle par de 
nouveaux remblais. 

Station de pompage déplacée à l’entrée du boeng Cheung Ek   

កា រផ្ល ្រស់ប្ត ូរទីតា ំងសា្ថ ្រនីយបូមទឹកបឹងត្រ ប្រក

Pont et dalots au niveau de la route digue de boeng Trabek ; l’écoulement des eaux du canal 
105 s’effectue de manière gravitaire     

សា្ថ ្រនីយបូមទឹកបា នផ្ល ្រស់ប្ត ូរទីតា ំងទ្រផ្ល ូវចូលបឹងជើងឯក

Emprise du boengTrabek stabilisée grâce à un meilleur écoulement des eaux     

ទឹកន្រក្ន ុងបឹងត្រ ប្រកទា ំងមូលមា នលំនឹងដ្រយសា រទឹកហូរបា នល្អ ប្រ សើរ

Remblais réalisés sur l’emprise nord du boeng Cheung Ek / 

កា រចា ក់ដីបំព្រញផ្ន ្រកខា ងជើងន្របឹងជើងឯក

déplacement de la station de pompage du boeng trabek 
កា រផ្ល ្រស់ប្ត ូរទីតា ំងសា្ថ ្រនីយបូមទឹកបឹងត្រ ប្រក

Située à l’entrée du lac. Ce grand canal sera 
bordé de nouvelles rues des deux côtés et ses 
berges seront stabilisées et plantées 

Coupe est-ouest sur le canal du boengtrabek entre la route digue et la future station de pompage  
រូបា ពកា ត់ទទឹង ទិសកើត- លិចន្រប្រ  ាយទឹកបឹងត្រ ប្រក ស្ថ ិតន្រចន្ល ្រះផ្ល ូវទំនប់និងអា គតសា្ថ ្រនីយបូមទឹក                ដ្រលស្ថ ិតន្រច្រ កចូលបឹង។
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4/ Construire un canal au sud du 
lac qui puisse assurer l’écoule-
ment des eaux jusqu’au Prek 
Thnot et au Tonlé Bassac ; 
L’emprise du boeng étant réduite, il 
est nécessaire de créer un nouveau 
canal qui conduise les eaux jusqu’au 
Stung Chrov puis au Prek Thnot. Le 
projet ING projette d’aménager un 
large canal est-ouest dans lequel 
s’écouleront les eaux du Boeng 
Cheung Ek. Ce canal sera un canal 
urbain, il serpentera dans un 
centre–ville ; il devra lui aussi être 
bordé de voies publiques et suffi-
samment larges pour accepter des 
volumes d’eau importants. Sa lar-
geur devrait être au moins de 30 
mètres. Cela suppose le déplace-
ment des nombreuses maisons si-
tuées sur ses rives dans les villages 
qui l‘entourent à Takhmao. 

5/Au sud, créer un ouvrage 
hydraulique majeur pour réguler 
le débit des eaux à la sortie du 
Boeng Cheung Ek
Pour assurer ses fonctions urbaines 
et hydrauliques, à l’endroit où le 
boeng Cheung Ek s’écoulera dans le 
nouveau canal, un ouvrage de régu-
lation doit être installé. Il s’agit d’un 
seuil réglable qui permet d’ajuster le 
niveau d’eau du lac. En saison sèche, 
le seuil est placé en position élevée 
pour maintenir un niveau d’eau suf-
fisant dans le lac et éviter qu’il ne se 
vide. Avant la saison des pluies, le lac 
est ramené à un niveau d’eau bas 
pour permettre d’assurer un stoc-
kage des eaux pluviales qui vont ve-
nir s’y déverser. Le niveau bas est 
fixé par le niveau du Prek Thnot. 
Lorsque le Mékong est en crue, le 
boeng Cheung Ek joue un rôle pri-
mordial pour lutter contre les inon-
dations. Le seuil est alors ajusté 
pour que les eaux s’écoulent vers le 
milieu naturel sans que la crue du 
Mékong vienne remplir le lac. Pour 
cela, la gestion de l’exutoire du lac 
doit être harmonisée avec un autre 
seuil réglable situé en aval sur le 
canal Stung Chrov.
L’ouvrage de régulation placé sur le 
canal Stung Chrov bloque les re-
montés d’eau du Prek Thnot lorsque 
le Mékong est en crue mais l’ou-
vrage de régulation est aujourd’hui 
en ruine et hors d’état de fonc-
tionnement. Ce pont barrage doit 
être impérativement reconstruit et 
renforcé pour éviter que les apports 
d’eau issus du fleuve en crue ne 
s’engouffrent par cet ouvrage pour 
inonder la zone.

6/ Ajuster le niveau  
du lac grâce à la présence des 
ouvrages de régulation
L’emprise du lac et sa respiration 
vont être considérablement rédui-
tes, son niveau doit être finement 
régulé afin qu’il soit à la fois en eau 
toute l’année et qu’il puisse jouer 
un rôle de rétention les eaux pluvia-
les lors de la mousson. Compte tenu 
de la topographie du site et du ni-
veau des digues existantes au nord, 
du village de Cheung Ek à l’ouest, 
et bien d’autres sites exposés, le 
niveau du lac à la saison sèche de-
vrait être maintenu à un niveau 
maximum qui reste à déterminer 
(entre 5 et 6,5 m afin de préserver 
localement l’évacuation des eaux). 
Les apports constants d’eaux usées 
des secteurs amont et, souhai-
tons-le à moyen terme, d’eaux 
 épurées compenseront largement 
l’évaporation du lac loin d’être 
 négligeable. 
Avant la saison de pluies, un niveau 
du lac le plus bas possible est sou-
haitable afin d’anticiper sur la pos-
sibilité d’apports violents et afin 
qu’il joue pleinement son rôle de 
rétention. 
Au-delà d’un certain niveau, défini 
par la hauteur des rejets au lac, il 
est nécessaire d’évacuer l’eau. Cette 
limite ultime dépend fondamenta-
lement de la hauteur d’eau du Mé-
kong. Si la crue est sévère, aucune 
issue n’est alors possible jusqu’à ce 
que l’on atteigne le niveau de ladite 
crue. Ce système suppose de gérer 
les ouvrages de régulation avec une 
grande précision et une attention 
constante. Néanmoins le risque 
persistera. 

L’élargissement des canaux en amont et en 
aval du lac nécessitera le déplacement des 
maisons 

ការពង្រីកទំហំប្រាយទឹកន្រផ្ន្រកខាងលើនិង
ផ្ន្រកខាងក្រ្រមបឹង នឹងទាមទារឱ្រយមានការផ្ល្រស់
ប្តូរទីតាំងលំន្រឋានជាចាំបាច់។

ប្រាយទឹកដ៏ធំន្រះ នឹងមានផ្លូវថ្មីន្រអមសងខាង ហើយមាត់ច្រ្រំងប្រាយ 
ទឹកនឹងធ្វើឱ្រយមានលំនឹង និងមានដំដើមឈើ។

Pont et dalots au niveau de la route digue de boeng Trabek ; l’écoulement des eaux du canal 
105 s’effectue de manière gravitaire     

សា្ថ្រនីយបូមទឹកបានផ្ល្រស់ប្តូរទីតាំងទ្រផ្លូវចូលបឹងជើងឯក

Emprise du boengTrabek stabilisée grâce à un meilleur écoulement des eaux     

ទឹកន្រក្នុងបឹងត្រប្រកទាំងមូលមានលំនឹងដ្រយសារទឹកហូរបានល្អប្រសើរ

Remblais réalisés sur l’emprise nord du boeng Cheung Ek /  

ការចាក់ដីបំព្រញផ្ន្រកខាងជើងន្របឹងជើងឯក

Coupe est-ouest sur le canal du boengtrabek entre la route digue et la future station de pompage   
រូបាពកាត់ទទឹង ទិសកើត- លិចន្រប្រាយទឹកបឹងត្រប្រក ស្ថិតន្រចន្ល្រះផ្លូវទំនប់និងអាគតសា្ថ្រនីយបូមទឹក                ដ្រលស្ថិតន្រច្រកចូលបឹង។
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LE RôLE d’ÉPURAtIoN NAtURELLE 
dES EAUx dU boENG CHEUNG Ek

Renforcer le traitement natu rel 
des eaux usées du Boeng Cheung 
Ek : un enjeu d’assainissement 
écologique majeur
Le projet d’aménagement de la 
zone sud réduit très considérable-
ment la surface du Boeng Cheung 
Ek. Or, il assure aujourd’hui le trai-
tement des eaux usées par lagunage 
et ce traitement naturel très efficace 
permet d’assurer des rejets de qua-
lité acceptable dans le milieu natu-
rel, le Prek Thnot notamment dans 
la traversée de Takhmao, puis le 
Tonlé Bassac. Ce système naturel, 
historique et exceptionnel doit être 
repensé et adapté aux nouvelles di-
mensions du boeng. 
Dés 1994 des campagnes d’ana-
lyses ont été effectuées sur les rejets 
après les stations de pompage et 
jusqu’à l’exutoire au niveau du Prek 
Thnot. Les résultats ont démontré 
que toute la pollution était absorbée 
par le Boeng Cheung Ek. 
A l’avenir les concentrations crois-
santes de pollutions combinées 
avec la réduction de la dimension 
du boeng, imposent un mode d’épu-
ration moins extensif et plus perfor-
mant. Les eaux usées déversées 
dans le Boeng Cheung Ek doivent 
donc être séparées du reste du lac. 
Les effluents ainsi isolés pourront 
ainsi être épurés sur un espace dé-
dié par phytoremédiation et la-
gunage, puis rejetés dans le lac. 
Cela permet d’accélérer le traite-
ment des eaux avant et de les reje-
ter dans le milieu naturel et de 
maintenir la qualité de l’eau du lac. 
Ces adaptations sont d’autant plus 
opportunes que la morphologie du 
réseau d’assainissement de Phnom 
Penh permet de passer d’un sys-
tème unitaire à un réseau pseudo 
séparatif grâce à des interventions 
mineures et ciblées.
Dans tous les cas, il est indispen-
sable de maitriser rigoureusement 
les remblais pour s’assurer que la 
surface du lac est bien la surface 
décidée. Proposer un lac de taille 
inférieure aux besoins définis en-
trainerait non seulement une ag-
gravation du risque d’inondations 
mais surtout un risque majeur de 
pollution dont les conséquences 
épidémiologiques seront graves. 

Un nouveau système d’épuration 
des eaux usées à inventer
Le vaste système d’autoépuration 
naturel des eaux usées de Phnom 
Penh est en train d’être détruit par 
l’urbanisation du Boeng Cheung Ek. 
Il doit donc être compensé par un 
nouveau système, faute de quoi la 
ville de Takhmao et le Bassac seront 
envahis par les eaux usées. Le lac 
lui-même sera, notamment en sai-
son sèche, une vaste mare insalubre 
et pestilentielle.
Négliger ce facteur dans la défini-
tion du projet est impossible car il 
conditionne la viabilité du dévelop-
pement urbain de ce secteur. 
Les principes qui pourraient régir 
un tel projet d‘assainissement sont 
les suivants. 
Le fonctionnement du lac doit être 
adapté et un vaste espace réservé 
au traitement. Les eaux usées sont 
séparées en amont, à la sortie des 
stations de pompage et dirigées vers 
cet espace. 
Il ne pleut en moyenne que 
200 heures par an à Phnom Penh 
soit 2,3% du temps. Ces eaux plu-
viales, bien que chargées elles aussi 
de pollution très diluée sont trop 
abondantes pour être traitées. Elles 
peuvent être directement rejetées 
dans le lac. Le flux continu, normal 
et quotidien, qui représente 97,8% 
du temps, est, lui, dirigé vers la zone 
de traitement. Les volumes corres-
pondant aux premiers instants de la 
pluie « nettoient » le réseau et sont 
envoyés vers la zone de traitement. 
Ce compromis assure la protection 
du Lac contre une grande partie 
des pollutions urbaines de presque 
1,5 million d’habitants et permet 
d’améliorer la qualité des eaux du Lac. 
Le plus souhaitable et le plus adap-

té aux conditions locales serait de 
positionner la zone réservée à l’ins-
tallation du système de traitement 
par phytoremédiation/3 si possible 
à proximité des stations de pom-
page afin d’éviter la création d’ou-
vrages trop importants depuis les 
stations. Une pompe sera affectée 
au pompage vers le système de trai-
tement, elle fonctionnera en conti-
nu. Les autres destinées au rejet 
direct vers le lac, comme actuelle-
ment, fonctionneront lors des épi-
sodes pluvieux. 
Malgré les faibles nuisances d’une 
telle installation, il reste aussi pré-
férable de l’isoler et d’éviter la 
proximité des zones urbanisées. 

LE PREk tHNot, UN ÉCoSyStèmE 
QU’IL fAUt PRotÉGER PoUR CRÉER 
UN CoRRIdoR vERt
Le lit majeur du Prek Thnot est à la 
fois un espace à haut risque et un 
espace de nature préservé très pré-
cieux. Cette rivière reçoit, en aval, 
les eaux du Boeng Cheung Ek, 
En période de crue du Mékong, 
l’écoulement de cette rivière est 
freiné et parfois même son cours 
s’inverse. Cependant, son bassin 
versant est très étendu et les crues 
qu’elle peut générer sont violentes. 
Cette conjonction/opposition peut, 
comme au début des années 90 se 
révéler dévastatrice. 
C’est aussi, de ce fait, un espace très 
fertile où se concentrent les pépi-
nières qui alimentent Phnom Penh. 
Une économie spécifique s’est ins-
tallée dans ce corridor qui doit être 
protégé au même titre que les vil-
lages qui le bordent. Les méandres 
de la rivière ne sont pas stables, ils 
se déplacent au fil du temps. Aucune 
construction autre que des habita-
tions légères ne peut y être édifiée. 
C’est un lieu qu’il faut maintenir 
dans son état naturel. Il constitue un 
corridor vert qu’il faut sanctuariser 
et réserver aux activités agricoles et 
de loisirs. C’est de fait un espace pri-
vilégié pour la biodiversité.

CoNSERvER LES bASSINS dE 
PISCICULtURES PoUR y INStALLER 
UN PARC dE LoISIRS PoUR LA zoNE 
SUd
Au sud-est du Boeng Cheung Ek, se 
trouvent actuellement plusieurs 
bassins dédiés à des activités de pis-
ciculture et de loisirs. Un projet 

Dans le projet, les piscicultures existantes 
seront conservées et intégrées à un parc de 
loisirs.

ន្រក្នុងគម្រ្រង វារីវប្របកម្មដ្រលមានស្រ្រប់ នឹង
ត្រូវរក្រសាទុកនិងដក់បញ្ចូលទ្រក្នុងឧទ្រយានកម្រសាន្ត
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comme celui de la zone sud ne peut 
se concevoir sans un espace vert de 
grande taille dédié aux activités de 
loisirs. La présence des bassins et 
de bouquets d’arbres fait de cette 
zone une sorte de parc naturel, fa-
cilement accessible. Peu d’aména-
gements sont nécessaires pour en 
faire un grand jardin ouvert au pu-
blic avec des restaurants et des 
jeux. Située tout près du cimetière 
chinois et de la pagode, cette zone 
est un lieu de fraicheur, près de 
l’eau et ombragé. Cet ensemble de-
vrait être protégé et développé tout 
en conservant ses qualités naturel-
les. La zone de loisirs pourra ainsi 
bénéficier de la présence des bas-
sins d’élevage, les piscicultures pou-
vant être valorisées et dédiées à la 
pêche de loisir pour le plaisir d’une 
population très adepte.
GUILLAUmE StEttEN

1/ Les digues du 
Boeng Trabek et du 
boeng Tumpun sont 
notamment protégées 
par le lac. 

2/ Selon le Concept 
Master Plan ING City, 
visible sur le site 
internet au lien 
suivant : http://www.
ing-holdings.com/
overproject

3/ Fonctionnement de 
la phytoremédiation 
intensive 
La phytoremédiation 
est le traitement des 
eaux usées par le sol 
et les plantes. Il s’agit 
de transformer le 
système actuel qui est 
à la fois naturel et 
extensif en un système 
intensif, capable de 
répondre aux besoins 
de demain, tout en 
intégrant les 
contraintes 
d’économie d’espace. 
C’est une technique 
adaptée aux 
conditions climatique 
locales et également 
en raison de la nature 
des eaux usées – 

Les polluants non 
organiques tels que les 
métaux lourds sont 
également fixés par 
certaines espèces 
végétales.  
Faire de Phnom Penh 
un exemple pour le 
développement de la 
phytoremédiation 
n’est pas une utopie. 
Le climat les 
dispositifs de 
prétraitements 
existants sont 
compatibles avec cette 
technologie. Au niveau 
de la zone des grands 
lacs sud, les eaux 
arrivent matures en 
raison de la présence 
imposée de fosses 
septiques qui 
hypothèquent 
totalement l’usage 
d’un traitement 
traditionnel de type 
« biologique ». La 
matière organique 
présente dans les eaux 
usées est entièrement 
oxydée et réduite. Ce 
dispositif a aussi 
l’avantage d’être 
moins onéreux qu’une 
station de traitement 

matures et septiques 
– qui ne peuvent pas 
être traitées 
différemment. 
Lorsque les eaux usées 
ont rejoint la zone de 
traitement située dans 
le Boeng Cheung Ek, 
celles-ci sont réparties 
vers différents bassins 
de traitement puis 
infiltrées dans des 
massifs drainants 
plantés d’espèces 
végétales telles que 
l’Iris pseudacorus, le 
Carex acutiformis, ou 
encore l’Acorus 
calamus et toute sorte 
de roseaux dont la 
caractéristique est 
d’avoir des racines 
profondes et très 
développées. Les 
bactéries qui se 
développent dans ce 
milieu vivent en 
symbiose avec la 
plante et se 
nourrissent de la 
pollution pour lui 
fournir les éléments 
nécessaires à son 
développement. L’eau 
s’en trouve 
débarrassée et épurée. 

classique. Les 
installations sont 
moins complexes,  
les besoins en 
maintenance sont 
réduits. De plus, les 
matières végétales 
générées peuvent être 
utilisées pour faire du 
compost ou du biogaz. 
Enfin, c’est une 
occasion de renforcer 
par la recherche des 
liens avec les 
universités comme 
l’Institut de 
technologie du 
Cambodge (ITC) où  
un nouveau module 
« assainissement » 
vient d’être créé et 
l’université royale 
d’agriculture située  
au bord du Boeng 
Cheung Ek.

L’agriculture sur le lac et la végétation épurent les eaux usées. Dans le projet, le système est transformé pour devenir un système plus performant 
d’épuration des eaux usées par les plantes 

/ការធ្វើកសិកម្មន្រលើផ្ទន្របឹងនិងរុក្ខជាតិ អាចជួយបន្រសុទ្ធទឹកកខ្វក់។ ក្នុងគម្រ្រង ប្រព័ន្ធន្រះត្រូវបានប្រ្រកា្ល្រយឱ្រយទ្រជាប្រព័ន្ធបន្រសុទ្ធទឹកកខ្វក់ដ្រយប្រើរុក្ខជាតិ 
ដ្រលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន  
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 ដំណើរការ ប្រព័ន្ធភ៖ បឹង ប្រាយ ច្រកបង្ហូរ ទឹកច្រញ 
និងសំណង ់គ្រប់ គ្រង ទឹក ភ្លៀង  និង ទឹកកខ្វក់ទូាំង 
ាគខាងត្របូង ក្រុង ភ្នំព្រញ 
ទីតាំង  ធម្មជាតិ ដ៏ធំ (ជា បឹងផង និង ជា តំបន ់ដីសើមផង) ដ្រល 
ជា បឹង ជើង ឯកន្រះ គឺស្ថិត ន្រ ភាគខាងត្របូងទីរួមក្រុង ភ្នំព្រញ និង 
មានមុខងរ ប្រើប្រ្រស់ ជា ច្រើន។ បឹងន្រះ លាតសន្ធឹង លើ ផ្ទន្រដី ទំហំ  
២ ៨៥០ហិចតា។ វាគឺជា អាង ស្តុក ទឹក ដ៏  ធ ំមួយ ដ្រល មាន ទំហំ ១៤៧ 
គីឡូម៉្រត្រការ៉្រ ហើយ ៧០%ន្រ ទឹកភ្លៀង និង ទឹកកខ្វក ់ក្នុង ទីក្រុង 
ភំព្រញ ត្រូវ បាន បង្ហូរ ចូល ទ្រ ក្នុង បឹង ន្រះ។ បឹង ន្រះ ជា  សា្ថ្រនីយ បន្រសុទ្ឋ 
ទឹក កកខ្វក ់ក្នុង ក្រុង ប្រប ធម្មជាតិ មួយ  ដ្រយសារ ត្រ រុក្ខជាត ិដ្រល 
ដុះ ន្រ ខាង ក្នុង ជា  តំបន ់ផលិតកម្មកសិកម្ម ដ៏ធំផងដ្ររ  ជាពិស្រស 
បន្ល្រ ដ្រល ដំ ន្រ លើ ក្របូន បណ្ដ្រតទឹក  និងជា ទីជម្រក  ពពួក  ត្រី  និង 
បក្រសាបក្រសីជាច្រើនប្រភ្រទ ដ្រល រស់ ន្រ  និង បន្តពូជ ហើយ ដូច្ន្រះ  
វាគឺជា អាង ជីវៈចម្រុះ មួយ។ បឹងជើង ឯក ជា ធម្មតា បំព្រញ មុខងរ 
ច្រើន ដ្រល ប្រសិនគ្រ ចង ់បង្កើត វា ឡើង តាម ប្រប សិប្របនិម្មិតវិញ  
ន្រះគ្រ  នឹងត្រូវ  ចណំយ ខ្ពស ់ណស់។  វាគឺ ជាប្រភព ធនធាន 
សម្របូរប្របមើលមិនដឹង មួយ ប៉ុន្ត្រ គ ឺជា ធនធាន ពិត ប្រ្រកដ សម្រ្រប់ 
រាជធានី  ទាំងមូល ។ 
អាកាសធាត ុក្ដ្រ ក្នុង តំបន ់បង្កលក្ខណៈឲ្រយ មាន ការ ការ កើតឡើង 
តាមលក្ខណៈធម្មជាតិ នូវ រុក្ខជាត ិ បន្រសុទ្ឋ ទឹក  ដ៏មាន ប្រសិទ្ធភាព 
មួយន្រក្នុង បឹង ដ្រល ការពារក្រុង តាខ្ម្រ  និង ទន្ល្របាសាក់ ពី ការ 
បំពុល ដ្រយសារ ទឹកកខ្វក ់ក្នុង ក្រុង។ រហូតដល ់សព្វថ្ង្រន្រះ ប្រព័ន្ធ 
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រៀបច ំផ្រនការ បង្កើត  ប្រព័ន្ធ បន្រសុទ្ឋ  ទឹក  សម្រ្រប់ទីរួម ក្រុង ឡើយ។ 
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មីក្រូអាកាសធាតុមួយ  ដ្រល មាន តួនាទ ីធ្វើ និយតកម្ម   ការ កើន ឡើង 
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ដើម្របីរក្រសាអាម័យ  
និងការពារទីក្រុង 
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Plan de developpement de la zone Sud  
ប្លង់អភិវឌ្រឍន៍តំបន់ប៉្រកខាងត្របូង

Le nouveau systeme  
hydraulique de la zone Sud  
ប្រព័ន្ធភធារាសាស្រ្តថ្មីន្រ 
តំបន់ប៉្រកខាងត្របូង
bassins versants, canaux et lacs,  
ouvrages de regulation hydraulique   
អាងរងទឹកភ្លៀង ប្រាយទឹកនិងបឹង  
ព្រមាំងសំណង់សម្រ្រប់និយតកម្មធារាសាស្រ្ត
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នគរូបនីយកម្ម បឹងជើងឯក៖ តុល្រយាព ត្រូវ បាន កាត់ ផ្ដ្រច់ 
មិន អាច ត្រឡប់ ក្រ្រយ វិញបាន
ការ ចាប់ ផ្ដើម នគរូបនីយកម្ម តំបន ់ភាគខាងត្របូង ធ្វើ ឲ្រយ ដំណើរការ 
ធារាសាស្រ្ត បឹងជើង ឯកជួប ប្រទះ នូវ ភាព  ក្រាប់ ចាក់។ ដូច្ន្រះអំណឹះ 
តទ្រ មុខងរដ្រល   បឹងន្រះធា្ល្រប់ ត្របំព្រញ រហូត មក ទល់ 
ព្រលបច្ចុប្របន្ន  ត្រូវ ជំនួស ដ្រយ  ដ្រយ ប្រព័ន្ធ ផ្រស្រងវិញ។ គ្រចាំបាច់ ត្រូវ  
គិតពីបម្រ្របម្រួល ន្រះ ឲ្រយ បាន មុន មួយ ជំហាន ពីព្រ្រះបម្រ្របម្រួល  
ទំាង ន្រះ ជះ ឥទ្ធពិល ខា្ល្រងំ លើ របៀប ធ្វើ នគរូបនីយកម្ម តំបន់ ន្រះព្រល 
គ ឺតំបន់ នានា ន្រ ខាង លើ និង ក្រុង តាខ្ម្រ។ ការ ចាក ់ដីលុប និង  
« បុរី » ដំបូងៗដ្រល កំពុងដំណើរការ  សាងសង ់ គួរត្រ  គិតគ ូដល់  
រចនា សម្ព័ន្ធ  ក្រុង ថ្ម ីៗ  ទាំង ន្រះ។ 

 ក្រទម្រង់  និង  ធ្វើ ផ្រនការ ដំណើរការ ប្រព័ន្ធភ ធារាសាស្រ្ត 
ាគខាងត្របូង ក្រុង ភ្នំព្រញ
កាត់ បន្ថយក្រាផ្ទន្រ បឹង ជើង ឯក គឺកាត ់បន្ថយសមត្ថភាព ស្តុកទឹក 
របស់ វា យ៉្រង ខា្ល្រំង។ នារដូវវស្រសា  និង ក្នុង រដូវ ទឹកទន្ល្រម្រគង្គ ឡើង ពីខ្រ 
មិថុនា ដល់  ចុងខ្រតុលា ន្រ ព្រលមាន ភ្លៀង (ព្រលខ្លះ ភ្លៀង ខា្ល្រំងន្រ 
ភ្នំព្រញ)  ទឹក ដ្រល ត្រូវ ហូរ មានបរិមាណ  ច្រើន ជាង បរិមាណទឹកដ្រល 
អាច បង្ហូរ  ទ្រ កាន់មជ្រឈដ្ឋ្រន ទទួល ទឹកភ្លៀង។ គ្រ ចាំបាច់ ត្រូវ មាន 
កន្ល្រង ស្តុក កណ្ដ្រលមួយ  សម្រ្រប់ពន្រយឺត លំហូរ ទឹក ទ្រ ក្នុង មជ្រឈដ្ឋ្រន 
ធម្មជាតិ  និង បញ្ជៀស  ទឹកជំនន ់។ 
ដ្រយសារ កម្រិត ទឹក  ទន្ល្រ បាសាក ់ខ្ពស ់ជាង ផ្ន្រក ខ្លះ ន្រ ទីក្រុង  ដូច្ន្រះ  
គ្រ មិន អាច បង្ហូរ  ទឹកភ្លៀង  និង ទឹក កខ្វក់ទាំង អស់ ចូល  ទ្រ ក្នុង ទន្ល្រតាម 

ធម្មតា បាន ន្រះ ទ្រ។ ក្នុងករណីន្រះ   ន្រសល់  ត្រ បឹងជើងឯក ប៉ុណ្ណ្រះ 
សម្រ្រប់ ស្តុក និង រក្រសា ទឹក ទុក   ចាំ ដល់ ទឹកក្នុង ទន្ល្រ ស្រក  ទើប  បង្ហូរ 
ទឹក ក្នុង បឹង ចូល ក្នុង  ទន្ល្រ បាសាក់  ។ បង្រួមផ្ទន្រ  បឹងខា្ល្រំងព្រក នឹង បង្កើន  
ហានិភ័យ ទឹកជំនន ់ដល់បណ្ដ្រភូមិ  និង តំបន់ ក្រុង ជិតៗ បឹង  ក៏ដូចជា 
ហានិភ័យ ទឹកជំនន ់ដល់ បណ្ដ្រសង្ក្រត់ ដ្រល ស្ថិត ន្រ ប៉្រក ខាង លើ  
ជាប់ ប្រាយ និង បឹង (ដូច ជា ស្ទនឹងមានជ័យ បឹងត្រប្រក បឹងទំពន់  
និង បឹងសាាង ជា ដើម)។

១/ ការពារ ទំហំបឹង 
ការសិក្រសា ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដ្រយ សាលារាជធាន ីភ្នំព្រញ សម្រ្រប់  
គម្រ្រង ING City បង្ហ្រញ ថា បឹង ជើង ឯក ត្រូវ រក្រសា ទុកទំហំ  
យ៉្រង តិច  ៤៨០ហិចតា ដើម្របី អាចឲ្រយ បឹងន្រះ អាច បន្ត ដើរ តួនាទី  
ក្នុងការការពារ ទីក្រុង ទល់ នឹង ទឹកជំនន់បានតទ្រទៀត។ អនុក្រឹត្រយ    
មួយត្រូវ បានច្រញ ៥ ឆា្ន្រំ ក្រ្រយមក  ដ្រល ដ្រយសារ ត្រ មាន ការ  
ប្រុងប្រយ័ត្ន បាន កំណត់ ទំហំ បឹង រហូត ដល់  ៥២០ ហិចតា ។ ក៏ប៉ុន្ត្រ  
តាំង ពី ព្រល ន្រះ មក ជាង ២០%ន្រ តំបន់ បឹង ដ្រលត្រូវ អភិរក្រស ទុក 
ត្រូវបាន ចាក់ ដីលុបបាត់ ទ្រ ហើយ ជាពិស្រស  ចាប់ ព ីវាលវង ់ 
ធំស្ទនឹងមានជ័យ។  អំណឹះ  តទ្រ  ន្រលើវ្របសាយរបស ់ខ្លួន គម្រ្រង 
ING ស្នើរក្រសា ទុក ផ្ទន្រ បឹងទំហំ៤០០ហិចតា៕/2 ដ្រល ជាទំហំ មួយ តូច 
ណស ់។ ដូច្ន្រះ  វា ជាការចាំបាច់  និ ង បនា្ទ្រន់ បំផុត ដ្រល ត្រូវ  កំណត់ 
ទំហំ  សា្ថ្រពរ ន្រ បឹង និង ការពារបឹង ទល់ នឹងរាល់ ការ ប៉ុនប៉ង ចាក់ 
ដីលុបបឹង ដ្រល ត្រូវ  រក្រសាទុកន្រះ  និង ពង្រីកទំហំ បឹង ឲ្រយ បាន ធំ បំផុត 
តាមដ្រលអាច ធ្វើ ទ្របាន។ 

Dans le projet, le nouveau lac est entouré par une promenade publique composée d’un boulevard bordé  
par un parc et des berges stabilisées et plantées  

ន្រក្នុងគម្រ្រង បឹងថ្មីមានព័ទ្ធជុំវិញដ្រយទីកន្ល្រងកម្រសាន្តសាធារណៈមួយ ដ្រយមានមហាវិថីដ្រលអមដ្រយ ឧទ្រយានមួយ 
និងមាត់ច្រ្រំងបឹងដ្រលត្រូវបានធ្វើឱ្រយមានលំនឹងនិងមានដំរុក្ខជាតិ។
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ដើម្របី ឲ្រយ បរិវ្រណ បឹង ថ្មី ន្រះ មិន អាច មាននរណប៉ះ ពាល ់បាន គ្រ ត្រូវ 
កសាង  តីរវិថី ធំមួយ ន្រជុំវិញ មាត ់បឹង  ទាំងផ្លូវ ចរាចរណ៍ផង និង 
កន្ល្រងដើរកម្រសាន្ត សាធារណៈផង ដ្រយ យកគំរ ូតាម តីរវិថីព្រះ  
សុីសុវត្ថិ តាម មាត់  ទន្ល្រសាប ហើយ ផ្លូវ ន្រះ  ត្រូវកា្ល្រយ ជា 
ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ  លើក តម្ល្រ  ដី ដ្រល ន្រ តាម ន្រតាមដង តីរវិថីន្រះ។ 
បឹងជើងឯកស្ថិតន្រចំកណ្ដ្រលប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តមួយ ដ្រលមាន 
ប្រាយ និងសា្ថ្រនីយបូមទឹកន្រប៉្រកខាងលើ និងស្ទនឹងមួយន្រប៉្រក 
ខាងក្រ្រម ដ្រលជាច្រកបង្ហូរទឹកចាក់ទ្រព្រ្រកត្ន្រតន្រតាខ្ម្រ។  
ប្រព័ន្ធន្រះទាំងមូលត្រូវដំណើរការឲ្រយបានល្អប្រសើរ ហើយការរៀបចំ
ដ្រលចាំបាច់សម្រ្រប់ការពារតំបន់ន្រះត្រូវរួមបញ្ចូលសំណង់ 
ធារាសាស្រ្តទាំងអស់ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រប្រព័ន្ធន្រះ រួមមាន
ប្រាយទឹក ស្រះទឹក ស្ទនឹង សំណង់ធារាសាស្រ្ត និងសំណង ់
បច្ច្រកទ្រសផ្រស្រងទៀត។  

២/ ការ ពារ ប្រាយ ន្រប៉្រក ខាងលើបឹង    
ប្រាយ ដ្រល ស្ថិតន្រ ប៉្រក ខាង លើ  មានជាពិស្រស ប្រាយម័ល  
ដ្រលន្រ តាមបណ្ដ្រយ ទំនប ់បឹងទំពន់ ខាង ត្របូង និង ប្រាយ  
បឹងត្រប្រក ដ្រល បង្ហូរ ទឹកបឹងត្រប្រក ចាក ់ទ្រ បឹង ជើ ងឯក តាម  
សា្ថ្រនីយ៍ បូមទឹក មួយ ស្ថិត ន្រ លើ ផ្លូវ ទំនប ់ល្រខ២៧១ ត្រូវ  ការពារ កុំ ឲ្រយ  
មាន ការ សាងសង់សំណង់ ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ស្ទនះ  ។ ដើម្របី ធ្វើ ទ្រ បាន ន្រ  
តាម បណ្ដ្រយ ប្រាយ  ក៏ត្រូវសាងសង ់ផ្លូវ សាធារណៈ ន្រអ្រប ច្រ្រំង 
ទាំងសងខាង ផងដ្ររ ហើយ ច្រ្រំង ប្រាយ នឹងត្រូវ សាងសង់ ឡើងវិញ 
ដ្រយមាន តីរវិថី និង ដំដើមឈើ។ 

៣/ ប្ដូរទីតាំង សា្ថ្រនីយ បូមទឹក បឹងត្រប្រក ទ្រ ច្រកចូលបឹង
សំណើ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ឲ្រយ ប្ដូរទីតាំង  សា្ថ្រនីយ៍បូមទឹកបឹង 
ត្រប្រកបច្ចុប្របន្ន ទ្រ ខាងត្របូង  ដ្រល ព្រល ន្រះ ស្ថិតន្រ ច្រកច្រញ ជាប់ 
បឹង  និងបញ្ច្រញ ទឹក ចូលក្នុង អាង មួយ ដ្រល តភា្ជ្រប ់ទ្រ បឹង ជើង ឯក។ 

Le stung Meanchey est canalisé et bordé de rues lorsqu’il traverse un 
borey. Les autres canaux du secteur seront aménagés de la même 
manière afin qu’ils deviennent des éléments de valorisation des 
quartiers qu’ils traversent   

/ស្ទនឹងមានជ័យត្រូវបានដក់ប្រាយបង្ហូរទឹកនិងអមដ្រយផ្លូវ ន្រព្រលដ្រល
ស្ទនឹងន្រះហូរឆ្លងកាត់បុរី។ ប្រាយបង្ហូរទឹកដទ្រទៀតន្រក្នុងតំបន់ 
នឹងត្រូវរៀបចំតាមបៀបដូចគ្ន្រ ដើម្របីឱ្រយប្រាយទាំងន្រះកា្ល្រយទ្រជាកតា្ត្រ
លើកតម្ល្រសង្ក្រត់នានា ដ្រលប្រាយទឹកហូរឆ្លងកាត់។
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ដ្រយ សារ បឹងត្រប្រក ត្រូវបាន ធ្វើនគរូបនីយកម្ម កាន់ ត្រខា្ល្រំងឡើងៗ 
សមត្ថភាព ស្តុក ទឹករបស ់វា បាន ថយចុះ យ៉្រង ខា្ល្រំង តំបន់ ន្រះ ជន់ លិច 
រៀង រាល ់ឆា្ន្រំ  ហើយ ទឹកជំនន ់ក៏ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ សង្ក្រត់ដ្រល 
ស្ថិតន្រ ប៉្រក ខាង លើ  និង ខណ្ឌ ចំការមន ដ្រល ទទួលរងទឹក ជន ហូរ 
ច្រញ  ពីប្រាយ ល្រខ១០៥។
ទ្រះ បី ជា សា្ថ្រនីយ កំពុង ស្ថិត ក្នុង ការសាងសង ់ឡើងវិញ ក្ដី  ការ ប្ដូរ 
ទីតាំង របស់ វាទ្រ ខាងត្របូង ផ្ដល ់អត្ថប្រយ្រជន ៍ច្រើនណស់។ ការ 
ធ្វើប្របន្រះ អាចលុប បំបាត ់ ទឹកជំនន ់ច្រញ ពី តំបន់ ជុ ំវិញ បឹង ត្រប្រក 
និង ការពារ សង្ក្រត់ ន្រ ប៉្រក ខាង  លើ ព ីទឹកជំនន ់ម្ដងហើយម្ដងទៀត 
លុបបំបាត ់ទឹកកខ្វក ់ដ្រលដក ់ ក្នុង ប្រាយ  និង ក្នុង បឹងត្រប្រក។ 
សា្ថ្រនីយបូមទឹកបច្ចុប្របន្ន នឹងត្រូវ ជំនួស ដ្រយ សា្ព្រនមាន ទា្វ្ររ ទឹក ដ្រល 
ធានា ដល់ ការ បង្ហូរ ទឹក តាម ធម្មតា  ព្រញមួយឆា្ន្រំ។ ដូច្ន្រះ បឹងត្រប្រក 
នឹងទទួល បាន ការ ការ ពារព ីទឹកជំនន ់ដ្រយសារ ទឹកឡើងក្នុង   
បឹងជើងឯក  តាមរយៈ  ផ្លូវ ទំបន ់ថ្ម ីពី កើតទ្រ លិច (មហាវិថ ី ហ៊ុន នាង  
កំពុង ដំណើរការការដ្ឋ្រន) ស្ថិតន្រ ១ ៧៥០ ម៉្រត្រ ន្រចុងភាគ 
ខាងត្របូង  ត្រង ់ច្រកចូល  បឹង គឺផ្លូវន្រះ ហើយ ដ្រលនឹង ត្រូវ បំពាក់ 
សា្ថ្រនីយបូមទឹកថ្មី។
 សាងសង់ សា្ថ្រនីយបូមទឹកន្រ ចុង ភាគខាងត្របូង សន្មតថា ត្រូវ  រក្រសា 
អាងស្តុកទឹក ន្រប៉្រក ខាង លើន្រសា្ថ្រនីយន្រះ  ហើយ ដូច្ន្រះ  នឹងមិនត្រូវ 
កាត់ បន្ថយ ទំហំ បឹង ន្រ ខាង ក្រ្រម   ផ្លូវ ទំនប ់បច្ចុប្របន្ន ន្រះ ដ្រយការចាក់ 
ដីលុបថ្មីៗឡើយ។ 

៤/ សាងសង ់ទំនប ់ន្រ ខាងត្របូង បឹង ដ្រល អាច ធាាការ បង្ហូរ  ទឹក 
រហូតដល ់ព្រ្រកត្ន្រត  និង ទន្ល្របាសាក់ 
ដ្រយសារ ទំហំ  បឹង រួមតូច  ដូច្ន្រះ  ចាំ បាច់ ត្រូវ កសាង  ប្រាយ 
ថ្មីមួយដ្រល នាំទឹកទ្រ ដល់ ស្ទនឹងជ្រ្រ  បនា្ទ្រប់ មកទ្រដល់ព្រ្រកត្ន្រត។ 
គម្រ្រង  ING គ្រ្រង រៀបចំ កសាង ប្រាយ  ធំមួយ  ពី កើតទ្រ លិច 
បង្ហូរ ទឹក ពី  បឹងជើងឯក ទ្រ។ ប្រាយន្រះ នឹង  ជា ប្រាយ 
មួយពត់ព្រន ឆ្លង កាត់ ក្រុង និងត្រូវ សាងសង់ ផ្លូវ សាធារណៈ តាមមាត់ 
ច្រ្រំង ហើយត្រូវ មានទំហំធំគ្រប់គ្រ្រន់ផងដ្ររ ដើម្របី ទទួលទឹកបាន 
ច្រើន។ ទទឹងរបស ់វាគួរត្រមាន ប្រវ្រងយ៉្រង តិច ៣០ម៉្រត្រ។ 
ការងរន្រះ  តម្រូវឲ្រយ មានការផ្ល្រស់ ទីផ្ទនះ សម្រប្រងជាច្រើន   ដ្រលស្ថិត 
ន្រតាមមាត់ ប្រាយន្រក្នុង ភូមិជាប់ ន្រះ ន្រតាខ្ម្រ។
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Les bords du lac deviennent 
des espaces de promenade

Les bords du lac deviennent des espaces de promenade, 
semblables à la promenade actuelle le long du quai Sisowath. 

Des jardins, des pontons, des marches et des esplanades 
permettent de profiter des bords du lac. Ils sont en partie 

inondables alors que le boulevard et les constructions qui le bordent 
sont situées au-dessus du niveau des plus hautes eaux  

មាត់បឹងនឹងកា្ល្រយជាទីកន្ល្រងកម្រសាន្ត ដ្រល មានលក្ខណៈដូចគ្ន្រទ្រនឹងកន្ល្រង
ដើរកម្រសាន្តន្រតាមបណ្ដ្រយតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិបច្ចុប្របន្ន។ សួនច្របារ 

សា្ព្រនបណ្ដ្រតទឹក  កន្ល្រងដើរកម្រសាន្ត និងទីធា្ល្រធំ អាចឱ្រយទាញយកប្រយ្រជន៍ 
ពីមាត់បឹង។ ផ្ន្រកខ្លះន្រទីកន្ល្រងទាំងន្រះ អាចលិចទឹកបាន ក្នុងខណៈដ្រលមហាវិថីនិង 

សំណង់នានាន្រតាមមាត់បឹង មានទីតាំងស្ថិតន្រខ្ពស់ជាងកម្រិតកម្ពស់ទឹកខ្ពស់បំផុត។

មាត់បឹងនឹងកា្ល្រយជាទីកន្ល្រង 
កម្រសាន្តដ្រលមានលក្ខណៈដូច 
គ្ន្រទ្រនឹងកន្ល្រងដើរកម្រសាន្ត
ន្រតាមបណ្ដ្រយតីរវិថីព្រះ
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៥/ ន្រ ខាងត្របូង បង្កើត សំណង ់ធារាសាស្រ្ត ម្រមួយ ដើម្របី 
ធ្វើនិយតកម្ម ធារ ទឹកច្រញពីបឹងជើងឯក 
ដើម្របី ធានា មុខងរ ក្រុង និងមុខ ងរ  ធារាសាស្រ្ត   សំណង់ 
និយតកម្មមួយនឹង ត្រូវ សាង សង ់ឡើង ន្រត្រង់កន្ល្រងដ្រល បឹងជើង 
ឯក ហូរចូលទ្រ ក្នុង ប្រាយថ្មី។ ន្រះគឺកម្រិត   ដ្រល អាច ក្រ តម្រូវ 
កម្ពស់  ទឹកបឹងបាន។ ន្ររដូវប្រ្រំង កម្ពស ់ទឹក ត្រូវបានរក្រសា ឲ្រយ ខ្ពស់  
ដើម្របី រក្រសា កម្រិត ទឹក គ្រប់គ្រ្រន ់ន្រក្នុងបឹង  និង ជៀសវាង កុំឲ្រយបឹង រីង។ 
មុន រដូវវស្រសាចូលមកដល់ បឹង ត្រូវបាន សម្រកទឹកឲ្រយ ន្រ កម្រិត 
ទាបវិញ ដើម្របី អាច ធានា ការស្តុកទឹកភ្លៀងដ្រល នឹង ហូរចាក់មក។ 
កម្រិត ទាប ប៉ុណ្ណ្រ គ ឺកំណត ់ដ្រយ កម្រិត ទឹកស្ទនឹង   ព្រ្រកត្ន្រត។
 ន្រ ព្រល ទឹកទន្ល្រម្រគង្គឡើង បឹង ជើងឯក ដើរតួនាទី ចម្របង ក្នុងការ 
ទប់ ទល ់នឹងទឹកជំនន់។ ដូច្ន្រះ  កម្រិត ទឹកត្រូវបានក្រ តម្រូវ ដើម្របី ឲ្រយ ទឹក 
ហូរ ចាក់ ទ្រក្នុង មជ្រឈដ្ឋ្រន ធម្មជាត ិ ដ្រយ មិន ឲ្រយជំនន់ ទន្ល្រម្រគង្គ ហូរ 
ចាក់ ទ្រ ក្នុង  បឹងឡើយ។ ដើម្រប ីធ្វើ ទ្រ បាន ការ គ្រប់ គ្រង ទា្វ្ររ ទឹក របស់ 
បឹង  ត្រូវ ធ្វើឲ្រយ  មាន ភាព សុី សង្វ្រក់ គ្ន្រ ជាមួយ  ការ ក្រ តម្រូវ កម្រិត ទឹក  
មួយទៀត ដ្រលស្ថិត ន្រប៉្រក ខាង ក្រ្រម ប្រាយ ស្ទនឹងជ្រ្រ។
សំណង់ និយតកម្ម ដ្រលដសង ់ ន្រលើប្រាយស្ទនឹងជ្រ្រ ទប់ ទឹក ពី 
ព្រ្រកត្ន្រត កុ ំឲ្រយ ឡើង មក ព្រល ទឹក ទន្ល្រម្រគង្គឡើង ប៉ុន្ត្រ សំណង់ 
និយ័តកម្មសព្វថ្ង្រ ខូច ខាត ល្រងដំណើរការទ្រ ហើយ។ សា្ព្រនជា ទំនប់ 
មួយ ន្រះ ត្រូវ ត្រ សាងសង់ ឡើងវិញ និង ពង្រឹង បន្ថ្រម  ដើម្របីជៀសវាង 
កុំឲ្រយ  ទឹកជន់មកព ីទន្ល្រម្រគង្គហូរ កាត ់តាម   សំណង ់ន្រះ ទ្រ  ធ្វើឲ្រយ 
មានទឹកជំនន ់ក្នុង តំបន ់ជុំវិញ។

៦/ ក្រ តម្រូវ កម្រិត ទឹកបឹង តាមរយៈសំណង ់និយតកម្ម 
ទំហំ បឹង   និងកម្រតិ ទឹក ឡើង ចុះ ក្នងុ បឹង   នឹងត្រវូ កាត់ បន្ថយ យ៉្រងខា្ល្រងំ 
កម្រតិ ទឹក  របស់ វា ត្រវូ ធ្វើនិយតកម្ម ដ្រយបិុនប្រសប់  ដើម្របី ឲ្រយ បឹង 
មានទឹកព្រញ មួយឆា្ន្រផំង និង អាច ដើរ តួជា កន្ល្រងស្តកុទឹកភ្លៀង នារដូវ 
វស្រសា ផង។ យ្រងតាម ឋានល្រខា ន្រ តំបន់ ន្រះ និងកម្ពស់ ទំនប់ 
ដ្រលមានស្រ្រប់ ន្រ ភាគខាងជើង ពី ភូមិជើង ឯកទ្រ ភាគខាងលិច 
និង តំបន់ ប្រឈម  ជា ច្រើន ដទ្រទៀត កម្រតិ ទឹកបឹង នារដូវ ប្រ្រងំ ត្រវូ រក្រសា 
ឲ្រយ ន្រ កម្រតិ អតិបរមាដ្រល នឹង ត្រវូ កំណត់ ន្រឡើយ (ចន្ល្រះ ពី៥ ទ្រ 
៦,៥ម៉្រត្រ ដើម្របី រក្រសាការ បង្ហរូ ទឹក ន្រក្នងុ តំបន់)។  ទឹក កខ្វក់ ដ្រល ហូរ 
មក ពី ប៉្រក ខាង លើ ជាប់ រហូត និង ទឹកដ្រលបាន បន្រសុទ្ឋ រួច ដ្រល អាច នឹង 
ធ្វើ បាន ន្រ ក្នងុ រយៈព្រល មធ្រយម នឹង  ប៉ះបូ៉វ គ្រប់ គ្រ្រន់ ណស់ ទ្រ ហើយ 
លើ រំហួត របស់ បឹង ហើយ បរិមាណ ន្រះ ក៏ មិន តិច ន្រះ ដ្ររ។
មុន រដូវ វស្រសា  ប្រសិនបើ កម្រិត ទឹកបឹងកាន ់ត្រ  ទាប គឺ កាន់ ត្រល្អ ដើម្របី 
បង្កើន សមត្ថភាព ស្រូប  យកទឹកយ៉្រងគំហុក និង ដើម្របី ឲ្រយ បឹង ដើរតួ ជា 
កន្ល្រងស្តុកទឹក យ៉្រង ព្រញល្រញ។ លើសព ីកម្រិត ណ មួយ ន្រះ 
ដ្រលកំណត់ ដ្រយ កម្ពស់ទឹកហូរ ចូល ក្នុង បឹង គ្រចាំបាច់ ត្រូវ បង្ហូរ ទឹក 
ច្រញ។ កម្ពស ់ទឹក  ខ្ពស់បំផុត ន្រះ អាស្រ័យសំខាន ់ទ្រ លើ កម្ពស់ 
ទឹកទន្ល្រម្រគង្គ។ ប្រសិនបើទឹកឡើងខា្ល្រំង ដូច្ន្រះ គ្ម្រន ដំណ្រះ  ស្រ្រយ 
ផ្រស្រង ណ អាច ទ្រ រួច ឡើយ រហូតដល ់ទឹក  ឡើងដល់កម្រិតន្រ ជំនន់ 
ក្នុង ទន្ល្រ  ន្រះ។ ប្រព័ន្ធ ន្រះសន្មត ថា ត្រូវ  គ្រប់គ្រង សំណង់ និយ័តកម្មឲ្រយ 
បានយ៉្រងជាក់លាក ់បំផុត និងយ៉្រង ប្រុង ប្រយ័ត្ន ជាប់ ជានិច្ច 
ប៉ុន្ត្រហានិភ័យ ន្រត្រ មាន ដដ្រល។ 
 

តួាទីបន្រសុទ្ឋទឹកបឹងជើងឯកតាមប្របធម្មជាតិ
ពង្រឹងប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់បឹងជើងឯកតាមប្របធម្មជាតិ 
៖ រឿងចម្របងក្នុងការសមា្អ្រតអ្រកូឡូសីុ
គម្រ្រងរៀបចំតំបន់ភាគខាងត្របូងធ្វើឲ្រយរួមក្រាផ្ទន្របឹងជើងឯកយ៉្រង
សម្របើម។ ប៉ុន្ត្រ សព្វថ្ង្រ បឹងជើងឯកន្រះធានាឲ្រយមានប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក
កខ្វក់ដ្រយរុក្ខជាតិធម្មជាតិ ហើយប្រព្រឹត្តិកម្មប្របធម្មជាតិដ៏មាន 
ប្រសិទ្ធភាពន្រះ អាចធានាដល់ការបញ្ច្រញទឹកមានគុណភាពអាច 
ទទួលយកបាន ទ្រក្នុងមជ្រឈដ្ឋ្រនធម្មជាតិមានជាអាទិ៍ ព្រ្រកត្ន្រត 
កាត់តាមតាខ្ម្រ បនា្ទ្រប់មក ទន្ល្របាសាក់។ ប្រព័ន្ធធម្មជាតិ  
ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត និងដ៏អសា្ច្ររ្រយន្រះ ត្រូវគិតគូឡើងវិញ និងសម្រប 
ទ្រតាមទំហំថ្មីរបស់បឹង។ 
ចាប់ពីឆា្ន្រំ១៩៩៤មក យុទ្ធនាការវិភាគត្រូវបានធ្វើឡើងទ្រលើការ 
បញ្ច្រញទឹក បនា្ទ្រប់ពសីា្ថ្រនីយ៍បូមទឹករហូតដល់ច្រកទា្វ្ររទឹក 
ព្រ្រកត្ន្រត។ លទ្ធផលបានបង្ហ្រញថា ការបំពុលទាំងអស់ត្រូវបាន
ស្រូបដ្រយបឹងជើងឯក។
ទ្រថ្ង្រនាអនាគត ការប្រមូលផ្ដុំន្រការបំពុលកើនឡើង បូករួមជាមួយ 
នឹងការបង្រួមផ្ទន្របឹង តម្រូវឲ្រយមានរបៀបបន្រសុទ្ឋមួយដ្រលប្រើប្រ្រស់ផ្ទន្រ
តូច និងមានគុណផលខ្ពស់។ ដូច្ន្រះ ទឹកកខ្វក់ដ្រលបង្ហូរចូលក្នុងបឹង
ជើងឯក ត្រូវញ្រកឲ្រយដច់ពីទឹកផ្រស្រងទៀតក្នុងបឹង។ ដូច្ន្រះ ទឹក 
កខ្វក់ដ្រលញ្រកដច់ពីគ្រទាំងន្រះ អាចនឹងត្រូវបន្រសុទ្ឋន្រក្នុងកន្ល្រង
បន្រសុទ្ឋតាមបច្ច្រកទ្រសបន្រសាបជាតិពុលដ្រយរុក្ខជាតិ និងអន្តរកម្ម 
រវាងរុក្ខជាតិ និងមីក្រូសារពាង្គកាយ មុននឹងបង្ហូរចូលទ្រក្នុងបឹង។ 
ការធ្វើប្របន្រះអាចពន្លឿនដំណើរការប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកមុននឹងបញ្ច្រញ
វាទ្រក្នុងមជ្រឈដ្ឋ្រនធម្មជាតិ និងរក្រសាគុណភាពទឹកក្នុងបឹង។
ការរៀបចំថ្មីប្របន្រះអាចផ្ដល់កាលានុវត្តភាពខ្ពស់ ខណៈដ្រល 
បណ្ដ្រញបញ្ច្រញទឹកស្អុយក្រុងភ្នំព្រញនឹងអនុញ្ញ្រតិឲ្រយប្ដូរពីប្រព័ន្ធត្រ
មួយ ទ្រប្រើបណ្ដ្រញដច់ពីគ្ន្រមួយៗ ដ្រយសារត្រអន្តរាគមន៍តូចៗ 
និងផ្ដ្រតចំៗគ្រលដ្រ។ ទ្រះជាយ៉្រងណក្ដី គ្រចាំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រង
ការចាក់ដីលុបបឹងឲ្រយបានតឹងរឹុងបំផុត ដើម្របីធានាថា  
ផ្ទន្រក្រាបឹងពិត ជាក្រាផ្ទន្រដ្រលគ្របានសម្រ្រចប្រ្រកដម្រន។ ការ 
ស្នើឡើងនូវទំហំបឹងដ្រលមានផ្ទន្រក្រាតូចជាងតម្រូវការដ្រលបាន 
កំណត់ ទំនងជាមិនត្រឹមត្របង្កឲ្រយមានហានិភ័យទឹកជំនន់កាន់ត្រធ្ងន ់
ធ្ងរប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រជាពិស្រសន្រះ គឺថ្រមទាំងបង្កឲ្រយមានហានិភ័យ 
បំពុលបរិសា្ថ្រនខ្ពស់ ដ្រលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាជម្ងឆឺ្លងរាលដល 
ធ្ងន់ធ្ងរទៀតផង។  
ប្រព័ន្ធភបន្រសុទ្ឋទឹកកខ្វក់ថ្មីមួយដ្រលត្រូវបង្កើតឡើង
ប្រព័ន្ធស្វ័យបន្រសុទ្ឋទឹកកខ្វក់ភ្នំព្រញតាមប្របធម្មជាតិដ៏ធំមួយកំពុង 
ត្រវបានបំផ្ល្រញដ្រយសារនគរូបនីយកម្មបឹងជើងឯក។ ដូច្ន្រះ ប្រព័ន្ធ
ធម្មជាតិន្រះត្រូវជំនួសវិញដ្រយប្រព័ន្ធថ្មីមួយ បើមិនដូច្ន្រះទ្រ 
ក្រុងតាខ្ម្រ និងទន្ល្របាសាក់នឹងត្រូវទឹកកខ្វក់ហូរចូលជាក់ជាមិនខាន
ឡើយ។ ជាងន្រះទ្រទៀត បឹងន្រះផ្ទ្រល់នឹងកា្ល្រយជាថ្លុកទឹកដ៏ធំមួយ 
មិនល្អ និងមានក្លិនអាក្រក់ ជាពិស្រស នារដូវប្រ្រំង។ គ្រមិនអាច 
មើលរំលងកតា្ត្រន្រះន្រក្នុងការបង្កើតគម្រ្រងបានឡើយ ពីព្រ្រះវាជា
កតា្ត្រកំណត់និរន្តរភាពន្រការអភិវឌ្រឍក្រងុក្នងុតំបន់ន្រះ។ គ្រលការណ៍ 
ដ្រលអាចគ្រប់គ្រងគម្រ្រងទឹកស្អុយប្របន្រះមានដូចខាងក្រ្រម។
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ដំណើរការរបស់បឹងត្រូវផ្ល្រស់ប្ដូរទ្រតាមសា្ថ្រនភាពថ្មី និងទុកកន្ល្រងធំ
មួយសម្រ្រប់ប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក។ ទឹកកខ្វក់ត្រូវញ្រកឲ្រយដច់មុនឲ្រយហើយ 
ព្រលច្រញពីសា្ថ្រនីយ៍បូមទឹក និងបូមទមា្ល្រក់ទ្រកន្ល្រងប្រព្រតឹ្តកិម្មន្រះ។ 
ន្រភ្នំព្រញ ជាមធ្រយម មានភ្លៀងត្រ ២០០ម៉្រងប៉ុណ្ណ្រះ ក្នុងមួយឆា្ន្រំ 
ព្រលគឺស្មើនឹង២,៣%ន្រព្រលវ្រលាសរុបក្នុងមួយឆា្ន្រំ។ ទឹកភ្លៀង 
ទាំងន្រះក៏មានផ្ទុកសារធាតុបំពុលដ្ររ ហើយទឹកភ្លៀងមានបរិមាណ 
ច្រើនជ្រុល មិនអាចធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មទាន់ឡើយ។ ទឹកភ្លៀងអាចហូរ  
ទ្រក្នុងបឹងដ្រយផ្ទ្រល់។ លំហូរឥតដច់ ធម្មតា និងជាប្រចាំដ្រល 
ស្មើនឹង ៩៧,៨% ន្រព្រលវ្រលា ត្រូវបានបង្ហូរឆ្ព្រះទ្រកន្ល្រង 
ប្រព្រឹត្តិកម្ម។ មាឌទឹកដ្រលជាភ្លៀងលើកដំបូងៗមានតួនាទី 
« សមា្អ្រត » បណ្ដ្រញលូ និងបញ្ជនូទ្រកាន់តំបន់ប្រព្រតឹ្តកិម្ម។ ការឯក 
ភាពធ្វើប្របន្រះធានាដល់ការការពារបឹងទល់នឹងការបំពុលក្រុងមួយ
ភាគធំ ជាក្រុងដ្រលមានប្រជាជនជិត ១,៥លាននាក់ និងអាច 
ក្រលម្អគុណភាពទឹកបឹងឲ្រយប្រសើរទៀតផង។ 
អ្វដី្រលជាបំណងប្រ្រថា្ន្រ និងមានលក្ខណៈសមស្របបំផុតទ្រនឹងសា្ថ្រន 
ភាពមូលដ្ឋ្រនជាក់ស្ដ្រងន្រះ គឺកំណត់ទីតាំងសម្រ្រប់ធ្វើជាកន្ល្រង 
ប្រព្រឹត្តិកម្មបន្រសុទ្ឋទឹកដ្រយប្រើរុក្ខជាតិ និងអន្តរកម្មរវាងរុក្ខជាត ិ/3 
បើអាចទ្ររួច គឺន្រក្រប្ររសា្ថ្រនីយ៍បូមទឹក ដើម្របីជៀសវាងការកសាង
សំណង់ធំព្រកដើម្របីបង្ហរូទឹកពីសា្ថ្រនីយ៍បូមទឹកទ្រ។ ម៉ា្រសីុនបូមទឹកមួយ 
គ្រឿងនឹងត្រូវប្រើដើម្របីបូមទឹកទ្រកាន់ទីតាំងប្រព្រឹត្តិកម្ម ហើយត្រូវ 
ដំណើរការជាប់រហូត។ មា៉្រសីុនបូមទឹកផ្រស្រងទៀតទុកសម្រ្រប់បូមទឹក
បញ្ចូលក្នុងបឹងដ្រយផ្ទ្រល់ ដូចសព្វថ្ង្រ គឺវានឹងដំណើរការត្រក្នុងរដូវ
ភ្លៀងប៉ុណ្ណ្រះ។ ថ្វីបើការដំឡើងប្របន្រះមានផលរំខានតិចតួចក៏
ដ្រយ យកល្អ គួរត្រដក់វាឲ្រយដច់ឆា្ង្រយ និងជៀសវាងកុដំក់វា 
ន្រក្រប្ររតំបន់ក្រុង។ 

ព្រ្រកត្ន្រត៖ ប្រព័ន្ធភអ្រកូឡូសុីមួយដ្រលត្រូវការពារដើម្របី
បង្កើតជារបៀងប្រតងមួយ
វាលទំនាបស្ទនឹងព្រ្រកត្ន្រត គឺជាកន្ល្រងមានហានិភ័យខ្ពស់ផង និងជា
កន្ល្រងអភិរក្រសធម្មជាតិដ៏មានតម្ល្រផង។ ន្រប៉្រកខាងក្រ្រម ស្ទនឹងន្រះ 
ទទួលទឹកពីបឹងជើងឯក។ ន្ររដូវទឹកទន្ល្រម្រគង្គឡើង ទឹកស្ទនឹងន្រះ 
ហូរយឺត ហើយជួនកាល ខ្រស្រទឹកហូរបញ្ច្រ្រសក៏មានដ្ររ។ ក៏ប៉ុន្ត្រ 
អាងរងទឹកភ្លៀងស្ទនឹងន្រះពិតជាធំល្វឹងល្វើយណស់ ហើយទឹកជំនន់ 
ដ្រលច្រញពីស្ទនឹងន្រះ អាចមានលក្ខណៈគំហកខុា្ល្រំង។  លំហូរស្រប/
បញ្ច្រ្រសន្រះអាចបង្កមហន្តរាយខា្ល្រងំ ដូចកាលពីដើមទសវត្រសរ៍ឆា្ន្រ៩ំ០។ 
ដ្រយសារសា្ថ្រនភាពប្របន្រះ វាលទំនាបន្រះក៏ជាកន្ល្រងមានជីជាតិ
ខា្ល្រំងមួយ ដ្រលប្រមូលផ្ដុំទ្រដ្រយចមា្ក្ររបន្ល្រសម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់ក្រុង 
ភ្នំព្រញ។ យើងឃើញមានសកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសមួយន្រក្នុង 
របៀងន្រះ ដ្រលត្រូវទទួលការការពារ ដូចភូមិដ្រលន្រតាមដងស្ទនឹង
ដូច្ន្រះដ្ររ។ របត់ស្ទនងឹមានលក្ខណៈមិនថ្ររន្រះទ្រ វាប្ដរូទីតំាងទ្រតាម 
ព្រលវ្រលា។ គ្ម្រនសំណង់ណមួយក្រ្រពីផ្ទនះស្រ្រលៗអាចសង់ 
ន្រក្នុងរបៀងន្រះបានទ្រ។ ន្រះគឺជាលំហដ្រលត្រូវថ្ររក្រសាឲ្រយន្រដូច
សភាពដើមពីធម្មជាតិ។ វាគឺជារបៀងប្រតងមួយដ្រលត្រវូការពារ និង
រក្រសាទុកសម្រ្រប់សកម្មភាពកសិកម្ម និងកម្រសាន្ត។ តាមពិត របៀង
ន្រះគឺជាលំហមួយដ៏ល្អសម្រ្រប់ជីវៈចម្រុះ។

រក្រសាអាងមច្ឆវប្របកម្មដើម្របីបង្កើតឧទ្រយនកម្រសាន្តមួយ 
សម្រ្រប់តំបន់ាគខាងត្របូង
ន្រភាគអាគ្ន្រយ៍ន្របឹងជើងឯក សព្វថ្ង្រ មានអាងជាច្រើនសម្រ្រប់ 
សកម្មភាពមច្ឆតវប្របកម្ម និងកម្រសាន្ត។ គម្រ្រងមួយដូចជាគម្រ្រងតំបន់
ភាគខាងត្របូងន្រះ មិនអាចបង្កើតឡើង ដ្រយគ្ម្រនលំហប្រតងទំហំធំ 
សម្រ្រប់សកម្មភាពកម្រសាន្តបានឡើយ។ 
វត្តមានន្រអាងនិងគុម្ព្រតព្រ្រតូចៗ ធ្វើឲ្រយតំបន់ន្រះកា្ល្រយជាឧទ្រយាន 
ធម្មជាតិម្រយ៉ា្រងដ្រលគ្រងយ ទ្រដល់។ 
គ្រត្រូវធ្វើការរៀបចំតិចតួចណស់ ដើម្របីឲ្រយតំបន់ន្រះកា្ល្រយជាសួន 
ប្រតងសម្រ្រប់សាធារណជន ដ្រយបង្កើតជាភ្រជនីយដ្ឋ្រន  
និងល្រប្រងសកម្រសាន្តផ្រស្រងៗ។ ដ្រយសារមានទីតាំងស្ថិតន្រក្រប្ររ 
ទីបញ្ចះុសពចិន និងវត្តអារាម តំបន់ន្រះគឺជាកន្ល្រងមានខ្រយល់បក់រំភើយ 
ស្រស់បំព្រង មានទឹក និងម្លប់ត្រឈ្រ។ តំបន់ន្រះទាំងមូលត្រូវធ្វើការ
ការពារ និងអភិវឌ្រឍ ដ្រយអភិរក្រសឲ្រយបាននូវគុណភាពធម្មជាតិរបស់វា។ 
ដូច្ន្រះ តំបន់កម្រសាន្តនឹងអាចមានវត្តមានស្រះចិញ្ចមឹត្រ ីមច្ឆតវប្របកម្មអាច 
ត្រូវបានលើកកម្ពស់ និងទុកសម្រ្រប់ការន្រសាទកម្រសាន្តរបស់ 
ប្រជាជនដ្រលចូលចិត្តសកម្មភាពប្របន្រះ។
ហ្គយូ៉ីម ស្តែ៊ទ្រន Guillaume Stetten

1/ ដូចជាទំនប់បឹងត្រប្រក និងបឹងទំពន់ដ្រលត្រូវបានការពារដ្រយបឹងជាដើម។

2/ តាមគ្រលគំនិតន្រប្លង់ម្រ ING City ដ្រលអាចចូលមើលបានន្រលើវ្របសាយត៍តាម 
តំណភា្ជ្រប់ន្រះ៖  http://www.ing-holdings.com/overproject

3/ ដំណើរការប្រព្រឹត្តិកម្មប្រពលលក្ខណៈតាមបច្ច្រកទ្រសបន្រសាបជាតិពុលដ្រយប្រើរុក្ខជាតិ 
និងអន្តរកម្មរវាងរុក្ខជាតិ និងមីក្រូសារពាង្គកាយប្រព្រឹត្តិកម្មតាមបច្ច្រកទ្រសបន្រសាប  
ជាតិពុលដ្រយប្រើរុក្ខជាតិ និងអន្តរកម្មរវាងរុក្ខជាតិ និងមីក្រូសារពាង្គកាយ គឺជាប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក 
កខ្វក់ដ្រយដី និងរុក្ខជាតិ។ គឺជាការបំប្ល្រងប្រព័ន្ធបច្ចុប្របន្នដ្រលមានលក្ខណៈធម្មជាតិផង 
និងធំផង ទ្រជាប្រព័ន្ធប្រពលលក្ខណៈមួយ ដ្រលអាចឆ្លើយតបតាមតម្រវូការនាព្រលអនាគត  
ដ្រយបញ្ចូលបញ្ហ្រទាក់ទងនឹងការសន្រសំកន្ល្រង។ ន្រះគឺជាបច្ច្រកទ្រសសម្របទ្រនឹងលក្ខខណ្ឌ
អាកាសធាតុក្នុមូលដ្ឋ្រន ក៏ដូចជា ដ្រយសារប្រភ្រទទឹកកខ្វក់ គឺទឹកកខ្វក់ធម្មជាតិ  
និងទឹក កខ្វក់ច្រញពីបង្គន់ ដ្រលមិនអាចធ្វើប្រព្រឹត្តិក្មដច់ពីគ្ន្រ។
កាលណទឹកកខ្វក់បានទ្រដល់តំបន់ប្រព្រឹត្តិកម្ម ដ្រលស្ថិតន្រក្នុងបឹងជើងឯក ទឹកទាំងន្រះត្រូវ
បានប្រងច្រកបង្ហរូទ្រកាន់អាងប្រព្រតឹ្តកិម្មខុសៗគ្ន្រ បនា្ទ្រប់មក វាត្រវូបានបង្ហរូទ្រក្នងុទីតំាងចម្រ្រះ 
ដ្រយរុក្ខជាតិ ដូចជា រុក្ខជាតិ Iris pseudacorus រុក្ខជាតិ Carex acutiformis ឬក៏រុក្ខជាតិ 
Acorus calamus និងតិណជាតិគ្រប់ប្រភ្រទ ដ្រលមានឫសជ្រ្រ និងលូតលាស់លឿន។  
បាក់ត្ររីដ្រលលូតលាស់ក្នុងមជ្រឈដ្ឋ្រនន្រះរស់ន្រជាសហប្រ្រណភាពជាមួយនឹងរុក្ខជាតិ និង 
សីុសារធាតុបំពុលដ្រលចាំបាច់សម្រ្រប់ការលូតលាស់របស់វា។ ទឹកនឹងរួចផុតពីការបំពុល 
និងត្រូវបានបន្រសុទ្ឋ។ សារធាតុបំពុលអសរីរាង្គ ដូចជា ល្រហៈធ្ងន់ ក៏ជាគ្រលដ្ររបស់ពពួក 
រុក្ខជាតិមួយចំនួនផងដ្ររ។ 
ការធ្វើឲ្រយក្រុងភ្នំព្រញកា្ល្រយជាគំរូសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍប្រព្រឹត្តិកម្មដ្រយដី និងរុក្ខជាតិ មិនម្រនជា 
គំនិតហួសវិស័យន្រះឡើយ។ អាកាសធាតុ ប្រព័ន្ធបុរ្រប្រព្រឹត្តិកម្ម ដ្រលមានស្រ្រប់មាន 
សមិតភាពជាមួយបច្ច្រកវិទ្រយាន្រះ។ ចំព្រះតំបន់បឹងធំៗភាគខាងត្របូង ទឹកហូរមកទំាងកខ្វក់ទំាងស្រងុ 
ដ្រយសារការប្រើប្រ្រស់អាងបង្គន់ជាប្រព្រណីដើម្របីធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មប្រប « ជីវសាស » ។ សារធាតុ 
សរីរាង្គដ្រលមានវត្តមានន្រក្នុងទឹកត្រវូបានធ្វើអុកសីុតកម្ម នងិកាត់បន្ថយទាំងស្រុង។ ប្រព័ន្ធន្រះ
ក៏មានប្រយ្រជន៍ផងដ្ររដ្រយសារវាមានតម្ល្រថ្រកជាងសា្ថ្រនីយ៍ប្រព្រឹត្តិកម្មធម្មតា។ 
ការដំឡើងមិនសូវស្មុគសា្ម្រញ ហើយតម្រូវការក្នុងការថ្រទាំក៏មានតិចតួចផងដ្ររ។ 
លើសពីន្រះទ្រទៀត សារធាតុរុក្ខជាតិអាចប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ធ្វើជីកំប៉ុស និងជីវឧស្មន័ជាដើម។ 
ចុងបញ្ចប់ ន្រះគឺជាឱកាសក្នុងការពង្រឹង តាមរយៈការស្វ្រងរកមធ្រយាបាយទំនាក់ទំនងជាមួយ 
សាកលវិទ្រយាល័យនានា ដូចជា វិទ្រយាសា្ថ្រនបច្ច្រកវិទ្រយាកម្ពុជា (ITC) ដ្រលមានម៉ូឌុលមួយឈ្ម្រះ 
ថា « ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ » ដ្រលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើង និងសាកលវិទ្រយាល័យ  
ភូមិន្ទនកសិកម្ម ដ្រលស្ថិតន្រជាប់មាត់បឹងជើងឯក។
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Plan de developpement de la zone Sud  
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Le lac devient un paysage urbain

« La campagne aux portes de la 
ville » est certainement l’une des 
manières de décrire le sud de la 
ville de Phnom Penh. Cependant la 
création du Boulevard Hun Sen au 
milieu du Boeng Cheung Ek a amor-
cé une transformation de grande 
ampleur. Un nouveau paysage, plus 
urbain, va remplacer le paysage na-
turel. Il sera créé de toutes pièces 
par les aménagements réalisés. Il 
faut donc le penser et l’élaborer. 
Le paysage du sud de la ville repose 
sur une plaine alluviale dont l’alti-
tude n’excède pas 12 mètres (au-
dessus du niveau de la mer)/1. Oc-
cupée par un grand lac naturel, 
cette plaine se dissimule derrière le 
bourrelet de berge du Tonlé Bassac 
où se trouve la route nationale 2. La 
plaine est également protégée par 
des routes-digues, notamment celles 
de Boeng Trabek et Boeng Tumpun 
au nord, et de la nationale 20 à 
l’ouest. Au sud elle s’étend jusqu’à 
la rivière Prek Thnot.
Les digues et le bourrelet de berge, 
et les constructions anciennes qui 
s’y attachent, constituent les lignes 
d’horizon du site. Sur les franges de 
ce grand lac, la ville s’est déve-
loppée. De nombreuses usines, des 
maisons et de petits immeubles se 
sont implantés depuis le début du 
20e siècle le long de la route natio-
nale 2, qui relie Phnom Penh à 
Takhmao et le long des routes di-
gues du Boeng Trabek et du Boeng 
Tumpun, constituant un tissu ur-
bain linéaire qui ceinture le lac au 
nord et à l’est. Dans ce paysage, les 
pagodes et leurs stupas constituent 
les seuls repères visuels indentifia-
bles. A l’ouest, leurs toits pointus 
montrent où sont les villages. 
Dans « l’arrière-pays » de la route 
nationale 2, le paysage urbain laisse 
place au paysage agraire et aqua-
tique. Le rythme des saisons en fait 
un paysage en perpétuelles mou-

vance et transformation, le paysage 
sans arbre et sans aspérité d’un 
immense lac. Ce grand lac, le Boeng 
Cheung Ek qui est si grand que 
d’une rive, l’autre est invisible, offre 
une ouverture sur le ciel infinie. 
Pendant la saison des pluies, le 
paysage est essentiellement aqua-
tique car le lac est plein de toutes 
les eaux de pluies qui s’y déversent. 
À l’inverse, un tout autre paysage 
s’installe lors de la saison sèche car 
l’eau régresse et le boeng, peu pro-
fond, laisse apparaître des îlots de 
terres qui sont alors cultivés.

UN SItE HIStoRIQUE,  
UN LAC CULtIvÉ 
L’activité maraîchère et la pêche 
sont encore très présentes dans le 
sud. De nombreux villageois conti-
nuent de cultiver la terre mais aussi 
de cultiver sur l’eau (culture de lise-
rons d’eau, de lotus, etc). Le lac est 
une immense aire de culture et de 
lagunage où la pisciculture et la 
pêche sont aussi très pratiquées. Le 
lac ne se montre pas comme une 
vaste étendue d’eau mais comme un 
parcellaire agricole ; il est découpé 
en lots et ponctué de bassins clos qui 
accueillent les élevages de poissons. 
Lors de la saison sèche, les points 
d’eau permettent aussi de faire 
boire les animaux Le lagunage pra-
tiqué toute l’année, est une tech-
nique de culture maraichère natu-
relle qui contribue largement à 
dépolluer les eaux usées de Phnom 
Penh qui arrivent directement dans 
le boeng. Les villages vivent avec le 
lac et les villageois sont proches de 
leur milieu naturel, cela se traduit 
par de nombreux accès directs au 
lac depuis la rue principale des vil-
lages, notamment du village de 
Cheung Ek situé à l’ouest du lac. Le 
lac est respecté, très peu de mai-
sons sur pilotis sont construites face 
au lac.

Au sud de ce village, devenu triste-
ment célèbre à cause de la présence 
d’un site mémorial qui rappelle les 
massacres de la période Khmère 
rouge se trouve un site archéolo-
gique majeur, constitué d’un cercle 
parfait formé par une digue conti-
nue. Le site a été daté du 7e siècle, 
les recherches sur son histoire et 
son rôle sont en cours. Le site est 
désormais protégé par le Ministère 
de la Culture cambodgien/2. 
Le sud de la ville de Phnom Penh 
constitue donc un espace culturel 
très riche et des paysages aquifères 
très précieux. 

Le lac et ses paysages s’étendent jusqu’à l’horizon                    បឹងនិងទ្រសាពបឹងលាតសន្ធភឹងទ្រឆ្ង្រយរហូតដល់ជើងម្រឃ
De nombreuses cultures sont encore présentes fin 2018           sur le Boeng Cheung Ek  ន្រចុងឆ្ន្រំ២០១៨ ដំណាំដាំដុះជាច្រើនប្រភ្រទន្រមានវត្តមានន្រឡើយ ន្រលើបឹងជើងឯក
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Le lac et ses paysages s’étendent jusqu’à l’horizon                    បឹងនិងទ្រសាពបឹងលាតសន្ធភឹងទ្រឆ្ង្រយរហូតដល់ជើងម្រឃ
De nombreuses cultures sont encore présentes fin 2018           sur le Boeng Cheung Ek  ន្រចុងឆ្ន្រំ២០១៨ ដំណាំដាំដុះជាច្រើនប្រភ្រទន្រមានវត្តមានន្រឡើយ ន្រលើបឹងជើងឯក

Le Boeng Cheung Ek en période de mousson capte toutes les eaux   បឹងជើងឯកន្ររដូវវស្រសាស្រូបយកទឹកាំងអស់
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Le lac Hoan Kiem à Hanoï aux rives végétalisées  
et piétonnes 

បឹងហ៊នកៀន(Hoan Kiem) ន្រទីក្រុងហាណូយ  
ដ្រលន្រតាមមាត់បឹង មានដំរុក្ខជាតិនិងមានផ្លូវថ្មើរជើង

Le lac Kandawgyi préservé au centre-ville de Yangon (Myanmar),  
en arrière-plan à droite la pagode dorée de Swedagon contraste  
avec les nouveaux condominiums à gauche 

បឹងកានដ់វយី(Kandawgyi)ត្រូវបានអភិរក្រសន្រកណ្ដ្រល 
ទីក្រុងយ៉្រងហ្គូន(Yangon)(ប្រទ្រសភូមា)។ ប្លង់ខាងក្រ្រយ ផ្ន្រកខាងសា្ត្រំ 
វត្តស្វ្រដហ្គន(Swedagon)ពណ៌មាស មានភាពផ្ទុយគ្ន្រស្រឡះពីផ្ទនះប្រភ្រទ
ខុនដូថ្មីៗ ន្រផ្ន្រកខាងឆ្វ្រង

Canal aménagé au centre-ville de Bangkok (Thaïlande) 

ប្រាយទឹកដ្រលបានរៀបចំន្រចំកណា្ដ្រលទីក្រុងបាងកក(ប្រទ្រសថ្រ)
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LA vILLE Et LE LAC SoNt EN tRAIN 
dE CHANGER dE vISAGE. 
Depuis quelques années, à l’horizon 
émergent les tours du centre de 
 Phnom Penh, la ville se rapproche 
et devient plus présente. 
Le lac lui-même change de visage. 
Le Boulevard Hun Sen construit sur 
le boeng est en train d’effacer le 
paysage de la paisible campagne 
aquifère et maraîchère aux portes 
de la ville. 
Désormais le Boeng Cheung Ek sera 
urbain et il s’agit de réussir la tran-
sition d’un paysage rural à un pay-
sage urbain. Le Boeng Cheung Ek a 
de nombreux atouts à offrir à la ville 
de Phnom Penh. La présence d’un 
grand lac autour duquel s’organise 
la ville est un élément de valorisa-
tion important. Le paysage du lac 
devient alors le centre de la nou-
velle ville, lui donne son identité. 
D’autres grandes métropoles ont uti-
lisé leurs lacs naturels pour en faire 
des parcs urbains. La ville d’Hanoï en 
est un très bon exemple puisqu’elle 
s’est développée au milieu d’un ré-
seau de canaux, de lacs et de digues /3. 
L’extension de la ville s’est également 
réalisée au détriment des rizières et 
des petits villages autrefois ruraux de 
la région du fleuve Rouge. Cependant, 
au cœur du centre-ville, le lac Hoan 
Kiem « l’âme de la capitale » a été 
conservé et entouré d’une prome-

nade et d’un jardin. Il est devenu le 
lieu emblématique du quartier histo-
rique. Il met en valeur tout ce qui l’en-
toure. Ce lac connaît une très forte 
fréquentation, de nombreux com-
merces sont installés et divers évène-
ments tels que les concerts et les ac-
tivités sportives s’y déroulent. Les 
mêmes ambiances se retrouvent sur 
les berges du lac Ho Bay Mau situé au 
sud de la ville à l’intérieur du parc 
Thông ou encore sur les berges de 
l’ancien bras du Fleuve Rouge, le lac 
de l’ouest – Ho Tay- devenu au-
jourd’hui le plus grand lac de la ville 
d’Hanoï avec 500 hectares. Il en est 
de même à Rangoun où le centre-ville 
est protégé des inondations par un 
grand lac, réceptacle des eaux de 
pluies d’une grande partie de la ville, 
qui est entouré d’un parc ou encore 
la ville d’Ahmedabad avec le lac 
Kankaria bordé de nombreuses acti-
vités culturelles et de loisirs. 

CRÉER UN vAStE PARC PUbLIC doNt 
LE LAC SERA LE CENtRE 
Le boeng Cheung Ek a la bonne taille 
pour devenir le plus grand parc pu-
blic de Phnom Penh. Pour cela, il ne 
faut plus que les constructions 
tournent le dos au lac mais qu’il de-
vienne le centre, comme Central 
Park l’est à New York. La qualité de 
cet espace, un grand lac aux berges 
plantées et entouré d’une prome-

nade et d’un large boulevard en fera 
un moteur de l’urbanisation, une 
image de marque. Il produira une 
plus-value foncière qui bénéficiera à 
tous, à la municipalité qui aura réa-
lisé un parc, aux résidents de Phnom 
Penh qui l’utiliseront et aux investis-
seurs qui en feront la publicité. 
Au moment où le climat change, 
imaginer un vaste parc urbain, au-
tour d’un immense lac, c’est propo-
ser aux habitants un espace de vie, 
une qualité d’air au cœur de la ville 
et un grand lac pour les générations 
futures.
Le lac dans sa dimension finale de 
plusieurs centaines d’hectares sera 
donc stabilisé et entouré par un 
boulevard et une promenade pu-
blique périphérique. Il sera doté de 
berges plantées inondables et de 
jardins publics sur ses rives. Ainsi 
sera recomposé un paysage urbain 
aquatique. Sa singularité viendra de 
l’installation sur le lac de planta-
tions pour épurer ses eaux et, pour-
quoi pas, d’un maintien d’une forme 
d’agriculture sur radeaux qui crée 
le paysage unique des « lacs verts » 
du Cambodge. 

CoNStItUER UN NoUvEAU PAySAGE À 
PARtIR dE L’EAU SoUS toUtES SES 
foRmES 
L’urbanisation de la zone sud béné-
ficie de la présence de l’eau. Le 
Boeng Cheung Ek sera le lac central 
mais les canaux à ciel ouverts vont 
constituer eux aussi des paysages 
singuliers. Les berges de tous les 
canaux seront bordées de voies pu-
bliques plantées d’arbres. Leurs 
berges seront plantées de végétaux 
adaptés à l’inondation. 
Ainsi un nouveau paysage sera 
constitué, il sera différent selon les 
saisons et le niveau des eaux du 
Boeng et des canaux. Il permettra 
de protéger durablement l’ensemble 
du système hydraulique en en fai-
sant un élément de valorisation des 
nouveaux quartiers. 
doLoRES bERtRAIS Et CHEAm PHANIN
1/ Goulin Christian. 
Phnom-Penh. Notes de 
géographie urbaine  
in: Cahiers d’outre-mer. 
N° 77 – 20e année, 
Janvier-mars 1967. 
pp. 5-36. 

2/ D’après la lettre n° 8 
du Conseil des Ministres 
adressée à la Ministre 
de la Culture et au 
Maire de Phnom Penh, 
en date du 4 janvier 2018.

3/ Nguyen Laurence. La 
question du patrimoine 
dans le renouveau 
vietnamien :  
La confrontation de Hanoï 
et d’Hô Chi Minh-Ville  
in: Les Annales de la 
recherche urbaine, 
N°72, 1996. Patrimoine 
et modernité. pp. 89-97.

Le grand lac Ho Tay de 500 hectares à Hanoï (Vietnam) dont les rives sont aménagées et bâties 
expérimente la phyto-épuration  

បឹងហូតាយ(Ho Tay)ដ៏ធំ មានទំហំ៥០០ហិចតា ស្ថិតន្រទីក្រុងហាណូយ (ប្រទ្រសវៀតណម)  
ដ្រលមាត់ច្រ្រងំបឹងត្រវូបានរៀបចំនិងសាងសង់ ធ្វើការពិស្រធន៍អំពីបច្ច្រកទ្រសបន្រសុទ្ធទឹកដ្រយប្រើរុក្ខជាតិ
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បឹងកា្ល្រយជាទ្រសាពក្រុង

« ទីជនបទន្រមាត់ទា្វ្ររក្រុង » គឺជាលក្ខណៈសមា្គ្រល់មួយសម្រ្រប់ 
ពណ៌នាអំពីភាគខាងត្របូងក្រុងភ្នំព្រញ។ ក៏ប៉ុន្ត្រការបង្កើតមហាវិថី  
សម្ដ្រច ហ៊ុន ស្រន ន្រកណ្ដ្រលបឹងជើងឯក បានធ្វើឲ្រយមានការផ្ល្រស់
ប្ដូរយ៉្រងធំធ្រង។ ទ្រសភាពថ្មីដ្រលមានលក្ខណៈជាទីក្រុងខា្ល្រំងនឹង 
ជំនួសមកជាទ្រសភាពធម្មជាតិ វិញ។ សំណង់អគរគ្រប់ប្រភ្រទនឹង
ត្រូវបង្កើតឡើង ទ្រតាមការរៀបចំ។ ដូច្ន្រះ េត្រូវត្រគិតគូរ និង  
សម្រិតសម្រ្រំងវាឡើង។ 
ទ្រសភាពភាគខាងត្របូងក្រុងមានលក្ខណៈជាទំនាបល្របាប់មួយ ដ្រល 
មានកម្ពស់មិនលើសពី ១២ ម៉្រត្រ (ន្រពីលើកំពស់សមុទ្រ) ។ 
គ្របដណ្ដប់ដ្រយបឹងធម្មជាតិធំមួយ ទំនាបន្រះន្របាំងពីក្រ្រយ 
មាត់ច្រ្រំង ទន្ល្របាសាក់ ដ្រលមានផ្លវូជាតិល្រខ ២ ន្រទីន្រះ។  

ទំនាបត្រូវបានការពារដ្រយផ្លូវទំនប់ដ្ររ ដូចជា ផ្លូវបឹងត្រប្រក 
និងបឹង ទំពន់ ន្រភាគខាងជើង និងផ្លូវជាតិល្រខ ២០ 
ន្រភាគខាងលិច។ ន្រភាគខាងត្របូង ទំនាបលាតសន្ធឹងរហូតដល់ 
ព្រ្រកត្ន្រត។
ទំនប់ មាត់ច្រ្រំង និងសំណង់ចាស់ៗ ដ្រលស្ថិតន្រជាប់ៗគ្ន្រ បង្កើត
បានជាខ្រស្រជើងម្រឃន្រតំបន់ន្រះ។ គឺន្រជាយបឹងដ៏ធំន្រះហើយដ្រល 
ទីក្រងុបានរីកដុះដលឡើង។ រ្រងចក្រ ផ្ទនះសំប្រង និងអគរតូចៗ 
ជាច្រើន  បានរីកដុះដល ចាប់តាំង  ពីដើមសតវត្រសទី ២០ មក 
េម្ល៉ះន្រតាមបណ្ដ្រយផ្លូវជាតិល្រខ ២ ដ្រលតភា្ជ្រប់ក្រុងភ្នំព្រញទ្រ 
កាន់តាខ្ម្រ និងផ្លូវទំនប់បឹងត្រប្រក និងបឹងទំពន់ ដ្រយបង្កើត 
បានក្រុង ជាខ្រស្ររត់ត្រង់មួយព័ទ្ធជុំវិញបឹងន្រភាគខាងជើង 
និងភាគខាងកើត។ ន្រក្នុងទ្រសភាពន្រះ វត្តអារាម និងច្រតិយ គឺជា
តម្រុយរូបវ័ន្តត្រមួយគត់ដ្រលអាចឲ្រយគ្រកំណត់សមា្គ្រល់់បាន។ 
ន្រភាគខាងលិច ដំបូលវត្តស្រួចៗបញ្ជ្រក់ថាពីទីតាំងភូមិន្រឯណ។ 

L’un des canaux de Bangkok (Thaïlande) aux berges artificielles agrémentées d’une piste cyclable, d’un trottoir, d’un alignement d’arbre puis d’une voie 
locale où les transports en commun desservent le quartier  

ប្រាយទឹកមួយក្នុងចំណ្រមប្រាយទឹកផ្រស្រងៗទៀតន្រទីក្រុងបាងកក(ប្រទ្រសថ្រ) មានមាត់ច្រ្រំងសិប្របនិម្មិតដ្រលលម្អដ្រយផ្លូវសម្រ្រប់ជិះកង់ ចិញ្ចើមផ្លូវ 
ដើមឈើដំជាជួរ និងផ្លូវដ្រលមធ្រយាបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈបម្រើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ន្រក្នុងសង្ក្រត់
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ន្រក្នុង « តំបន់ក្រ្រក្រុង » តាមផ្លូវជាតិល្រខ ២ 
ទ្រសភាពក្រុងមានត្រដី និងទឹកប៉ុណ្ណ្រះ។ ការផ្ល្រស់ប្តូររដូវ 
បានធ្វើទ្រសភាពរបស់តំបន់ន្រះ មិនឋិតថ្ររ 
និងមានការផ្ល្រស់ប្តូរ្រែជជានិច្ច គឺទ្រសភាពដ្រលគ្ម្រនដើមឈើ 
ហើយនិងវាលបឹងដ៏ធំ។ បឹងធំន្រះ គឺ បឹងជើងឯក ដ្រលមានទំហំធំ
ណស់រហូតដល់មើលពីត្រើយមា្ខ្រង មិនឃើញត្រើយមា្ខ្រងទៀត 
គឺមើលទ្រដច់កន្ទុយភ្ន្រក។ នារដូវវស្រសា ទ្រសភាព គ្របដណ្ដប់ 
ដ្រយទឹក ព្រ្រះទឹកភ្លៀងហូរចូលក្នុងបឹងព្រញប្រៀប ។ ផ្ទុយមកវិញ 
ន្ររដូវប្រ្រំងមានទ្រសភាពផ្រស្រងដ្រយឡ្រកពីមុន ពីព្រ្រះ ទឹកស្រក 
ហើយដ្រយសារ បឹង រាក់ នាំឲ្រយគ្រមើលឃើញ ដីកូនក្រះតូចៗ 
ដ្រលមានដំដំណំជាហូរហ្រ។

រមណីយដា្ឋ្រនប្រវត្តិសាស្រ្ត បឹងដាំដុះ  
សកម្មភាពដំដុះបន្ល្រ និងការន្រសាទមានវត្តមានច្រើនន្រឡើយ 
ន្រភាគខាងត្របូង។ អ្នកភូមិជាច្រើនបន្តការ ដំដុះទាំងន្រលើដី 
និងន្រក្នុងទឹក (ការដំត្រកួន ឈូក ។ល។)។  

បឹង ដ្រលជាលានដំដុះ និងកន្ល្រង បន្រសុទ្ធទឹកកខ្វក់តាមប្របធម្មជាតិ 
មានសំបូរទ្រដ្រយសកម្មភាព វារីវប្របកម្ម និងការន្រសាទ។ បឹងន្រះ
មើលទ្រមិនដូចជាធារទឹកដ៏ធំន្រះទ្រប៉ុន្ត្រដូចជាក្របាលដី  
កសិកម្មទ្រវិញ ពីព្រ្រះវាត្រូវ បានកាត់ជាឡូតិ៍ និង ឃំងជាអាងទឹក
បិទជិតសម្រ្រប់ការចិញ្ចឹមត្រី។
នារដូវប្រ្រំង ប្រភពទឹកន្រះអាចប្រើសម្រ្រប់ឲ្រយសត្វផឹកផងដ្ររ។  
បច្ច្រកទ្រសបន្រសុទ្ធទឹកតាមប្របអាងស្តុកបណ្ដ្រក់គ្ន្រដ្រលគ្រអនុវត្ត 
ព្រញមួយឆា្ន្រំ គឺជាបច្ច្រកទ្រសដំបន្ល្រតាមប្របធម្មជាតិ 
ដ្រលចូលរួមចំណ្រកយ៉្រងច្រើន ន្រក្នុងការសមា្អ្រតទឹកកខ្វក់ក្រុង 
ភ្នំព្រញ ដ្រលហូរចាក់ចូលផ្ទ្រល់ទ្រក្នុងបឹង។ 
ភូមិទាំងអស់រស់ជាមួយបឹង ហើយអ្នកភូមិរស់ន្រក្រប្ររមជ្រឈដ្ឋ្រន 
ធម្មជាតិរបស់ពួកគ ទាំងន្រះេដ្រយសារគ្រឃើញមានច្រកផ្លូវដ្រយ
ផ្ទ្រល់ជាច្រើនទ្រកាន់បឹង មានប្រកច្រញពីផ្លូវម្រ របស់ភូមិ 
ជាពិស្រស ច្រកផ្លូវពីភូមិជើងឯក ដ្រលស្ថិតន្រខាងលិចបឹង។ 
បឹងន្រះគ្រគ្ររពណស់ ហ្រតុដូចន្រះហើយបានជាមិនសូវមានផ្ទនះ
សង់ផុតពីដីន្រទល់មុខបឹងន្រះ។ ន្រភាគខាងត្របូងភូមិន្រះ 

Au premier plan l’école d’agriculture, ceinturée par le Boeng Cheung Ek et la ville de Phnom Penh qui se déploie vers l’horizon  

/ន្រប្លង់ទីមួយ គឺសាលាកសិកម្មដ្រលព័ទ្ធជុំវិញដ្រយបឹងជើងឯកនិងទីក្រុងភ្នំព្រញ ដ្រលលាតសន្ធឹងឆ្ព្រះទ្រជើងម្រឃ
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Les berges du lac Kankaria à Ahmedabad (Inde) permettent une promenade continue et des espaces de repos végétalisés et ombragés  

មាត់បឹងកាន់ការៀ(Kankaria) ន្រទីក្រុងអាម៉្រដបាត(Ahmedabad)(ប្រទ្រសឥណ្ឌ្រ)ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយមានការដើរកម្រសាន្តជាប្រចាំ  
និងទីកន្ល្រងសម្រ្រកដ្រលមានដំរុក្ខជាតិនិងមានម្លប់រុក្ខជាតិ។
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កា្ល្រយជាកន្ល្រងដ្រលគ្រសា្គ្រល់ច្រើន ដ្រយសារមានកន្ល្រង 
ប្រវត្តិសាស្រ្តមួយកន្ល្រង ដ្រលរំឭកពីការសមា្ល្រប់រង្គ្រលក្នុងសម័យខ្ម្ររ
ក្រហម មានសា្ថ្រនីយ បុរាណវិទ្រយាសំខាន់មួយ ដ្រលមានរាងជារង្វង់
បង្កើតឡើងដ្រយទំនប់តៗគ្ន្រមួយខ្រស្រ។ សា្ថ្រនីយបុរាណវិទ្រយាន្រះ 
មានអាយុកាលតាំងពីសតវត្រសរ៍ទី ៧ ហើយការស្រ្រវជ្រ្រវអំពីប្រវត្តិ  
និងការដើរតួនាទីរបស់វាកំពុងដំណើរការ។ 
ទីតាំងរមណីយដ្ឋ្រនមួយន្រះ ត្រូវបានក្រសួងវប្របធម៌កម្ពុជាថ្ររក្រសា 
ការពារ ។ 
ដូច្ន្រះ ភាគខាងត្របូងក្រុងភ្នំព្រញ គឺជាកន្ល្រងវប្របធម៌សម្របូណ៍ប្រប  
និងមានទ្រសភាពទឹកបឹងដ៏មានតម្ល្រមិនអាចកាត់ថ្ល្របាន។ 

ទីក្រុង និងបឹងកំពុងផ្ល្រស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មី 
ចាប់តាំងពីប៉នុា្ម្រនឆា្ន្រំមកន្រះបើគ្រមើលពីចមា្ង្រយ គ្រឃើញសុទ្ធត្រ 
អគរខ្ពស់ៗដុះន្រកណ្ដ្រលក្រុងភ្នំព្រញ។  
ទីក្រុងកាន់ត្រខិតចូលជិតគ្ន្រ ហើយនិង សកម្មជាងមុន។ បឹងន្រះ 
ផ្ទ្រល់ក៏មានការផ្ល្រស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីដ្ររ។ មហាវិថី សម្ដ្រច ហ៊ុន ស្រន 
ដ្រលសង់ន្រលើបឹង កំពុងលុបទ្រសភាពដ៏ស្ងប់សុខរបស់ទីជនបទ  
ដ្រលសម្របូរដ្រយទឹក និងការដំដុះបន្ល្រន្រមាត់ទា្វ្ររក្រុង។
អំណឹះតទ្រ បឹងជើងឯក នឹងមានលក្ខណៈជាក្រុង ហើយគ្រធ្វើយ៉្រង 
ណឲ្រយទទួលបានជ្រគជ័យក្នុងការផ្ល្រស់ប្តូរ ពីទ្រសភាពជនបទ  
ទ្រជាទ្រសភាពក្រុង។ បឹងជើងឯក មានគុណសម្របត្តិជាច្រើន 

សម្រ្រប់ក្រុងភ្នំព្រញ។ វត្តមានន្របឹងដ៏ធំដ្រលព័ទ្ធជុំវិញដ្រយក្រុង 
ដ្រលត្រូវបានរៀបចំគឺជាធាតុន្រការលើកតម្ល្រដ៏សំខាន់មួយ។ 
ទ្រសភាពបឹងនឹងកា្ល្រយជាចំណុចកណ្ដ្រល និងផ្តល់អត្តសញ្ញ្រណឲ្រយ
ទីក្រុងថ្មី។
ទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទ្រសដទ្របានប្រើប្រ្រស់បឹងធម្មជាតិរបស់ខ្លួន 
ដើម្របីធ្វើជាឧទ្រយានក្រុង។ ក្រុងហាណូយ គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយ 
ដ្រយហ្រតុថា ក្រុងន្រះបានអភិវឌ្រឍន្រក្នុងបណ្ដ្រញព្រ្រកជីក បឹង 
និងទំនប់ ។ ការពង្រីកក្រុងហាណូយបាន ប៉ះពាល់ដល់ដីស្រ្រ 
និងភូមិតូចៗ ដ្រលពីដើមធា្ល្រប់ជាទីជនបទន្រតំបន់ទន្ល្រក្រហម។ 
ក៏ប៉ុន្ត្រ ន្រកណ្ដ្រលទីរួមក្រុង បឹងហ័នកៀម « ដួងព្រលឹងរដ្ឋធានី » 
ត្រូវបានអភិរក្រស និងព័ទ្ធជុំវិញដ្រយកន្ល្រងដើរកំសាន្ត និងសួនច្របារ។ 
បឹងន្រះបានកា្ល្រយជាកន្ល្រងនិមិត្តរូបសំខាន់មួយរបស់សង្ក្រត់ប្រវត្តិ
សាស្ត្រ។ បឹងបានធ្វើឲ្រយរបស់ដ្រលន្រជុំវិញវាមានតម្ល្រ។ មានមនុស្រស 
ច្រញចូលច្រើនន្រទីរមណីយដ្ឋ្រនមួយន្រះ។ អគរពាណិជ្ជកម្មជា
ច្រើនបានប្រះទីតាំងន្រទីន្រះ ហើយកម្មវិធីផ្រស្រងៗ ដូចជា 
ការប្រគំតន្ត្រី និងសកម្មភាពកីាក៏ប្រព្រឹត្តឡើង ន្រទីន្រះដ្ររ។  
បរិយកាសដូចគ្ន្រន្រះក៏មានន្រតាមច្រ្រំងបឹង ហូបាយម៉្រ 
ដ្រលស្ថិតន្រខាងត្របូងក្រុង គឺស្ថិតន្រក្នុងឧទ្រយាន ថ្រង 
ឬន្រតាមច្រ្រំងអតីតដ្រទន្ល្រក្រហម គឺបឹងខាងលិច ឈ្ម្រះថា ហូត្រ 
ដ្រលសព្វថ្ង្រកា្ល្រយជាបឹងធំជាងគ្រ ន្រក្រុងហាណូយ ដ្រលមានទំហំ 
៥០០ ហិចតា។ ដូចន្រ ទីក្រុង រ៉ង់ហ្គូនដ្ររ ទីប្រជុំក្រុងត្រូវបានការ
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Les berges du lac Kankaria à Ahmedabad (Inde) permettent une promenade continue et des espaces de repos végétalisés et ombragés  

មាត់បឹងកាន់ការៀ(Kankaria) ន្រទីក្រុងអាម៉្រដបាត(Ahmedabad)(ប្រទ្រសឥណ្ឌ្រ)ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយមានការដើរកម្រសាន្តជាប្រចាំ  
និងទីកន្ល្រងសម្រ្រកដ្រលមានដំរុក្ខជាតិនិងមានម្លប់រុក្ខជាតិ។
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Le lac Kankaria, vue à vol d’oiseau, un écrin de fraîcheur au milieu des tumultes de la ville indienne d’Ahmedabad au climat semi-aride

បឹងកាន់ការៀ(Kankaria)មើលពីលើអាកាស លំហខ្រយល់ត្រជាក់ន្រកណ្ដ្រលភាពអ៊ូអរ ន្រទីក្រុងប្រទ្រសឥណ្ឌ្រអាម៉្រដបាត(Ahmedabad) ដ្រលមាន
អាកាសធាតុពាក់កណ្ដ្រលស្ងួតហួតហ្រង។

ពារពីទឹកជំនន់ដ្រយបឹងធំមួយ ដ្រលទទួលទឹកភ្លៀង 
ហូរចាក់មកពីមួយផ្ន្រកធំន្រទីក្រុង ដ្រលហ៊ុមដ្រយឧទ្រយាន។ 
ទីក្រុងអាម៉្រដបា៉្រដវិញ Ahmedabad មានន្រជាប់បឹង  
Kankaria សម្របូរដ្រយសកម្មភាពវប្របធម៌ និងការកំសាន្តនានា។

ការបង្កើតឧទ្រយនសាធារណៈធំមួយដ្រលមានបឹងន្រកណា្ដ្រល
បឹងជើងឯក មានទំហំធំល្អដើម្របកីា្ល្រយជាឧទ្រយានសាធារណៈធំជាងគ្រ
ន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ។ ចំព្រះបញ្ហ្រន្រះ សំណង់ទាំងាយគឺមិនត្រូវសង់
ប្ររខ្នងដក់បឹងន្រះទ្រ ប៉ុន្ត្រ បឹងត្រូវកា្ល្រយជាកន្ល្រងស្នូល 
ដូចជាឧទ្រយាន Central Park ន្រក្រុងញូវយ៉កដ្ររ។ 
លក្ខណៈសម្របត្តិរបស់កន្ល្រងន្រះ ដ្រលជាបឹងធំមួយមានដំដើមឈើ
តាមច្រ្រំង និងហ៊ុំព័ទ្ធដ្រយកន្ល្រងដើរល្រង និងមហាវិថីធំមួយ នឹង
ធ្វើឲ្រយវាកា្ល្រយជាចលករមួយន្រនគរូបនីយកម្ម និងកន្ល្រងស្រស់សា្អ្រត
គួរជាទីគយគន់។ វានឹងធ្វើឲ្រយមានអធិកលាភដីធ្លី (ការឡើងថ្ល្រដីធ្លី) 
ជាប្រយ្រជន៍ដល់ទាំងអស់គ្ន្រ ដល់សាលារាជធានីដ្រលនឹងសម្រ្រច
បាននូវឧទ្រយានមួយ និងដល់ប្រជាជនភ្នំព្រញដ្រលនឹងប្រើប្រ្រស់វា 
ហើយនិងដល់វិនិយ្រគិនដ្រលយកវាសម្រ្រប់ផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម។ 
ក្នុងព្រលដ្រលមានការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ ស្រម្រមើល 
សួនឧទ្រយានដ៏ធំមួយ ព័ទ្ធជុំវិញបឹង ដ៏ធំអសា្ច្ររ គឺបានផ្តល់ទ្រប្រកប
ដ្រយគុណភាពខ្រយល់បរិសុទ្ឋ្អន្រកណ្ដ្រលក្រុង និងបឹងធំមួយ 
សម្រ្រប់មនុស្រសជំនាន់ក្រ្រយ។ 

ដូច្ន្រះ បឹងដ្រលមានទំហំសរុបរាប់រយហិចតានឹងត្រូវស្ថិតថ្ររ 
និងព័ទ្ធជុំវិញដ្រយមហាវិថី និងកន្ល្រងដើរកំសាន្តសាធារណៈន្រ 
ជុំវិញបឹង។ បឹងន្រះនឹងរៀបចំឲ្រយមានច្រ្រំងទប់កុំឲ្រយលិចទឹក និងសួន
ច្របារសាធារណៈន្រលើត្រើយទាំងសងខាង។ រូបភាពន្រះឆ្លុះបង្ហ្រញ
ឲ្រយឃើញទ្រសភាពក្រុងមួយប្របដ្រលលម្អដ្រយទឹក។ 
ភាពប្ល្រកពីគ្ររបស់វាន្រះ គឺការបង្កើត រ្របនដ្ឋ្រន (កន្ល្រងដំដុះ)
ន្រលើបឹងដើម្របីបន្រសុទ្ធទឹក។ មួយវិញទៀតគ្រក៏អាចបន្តថ្ររក្រសាទម្រង់
កសិកម្មលើក្របូន ដ្រលបង្កើតបានជាទ្រសភាពល្អឯក « បឹងប្រតង » 
ន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។  
ការបង្កើតទ្រសភាពថ្មមួីយច្រញពីការប្រើប្រ្រស់ទឹកទ្រតាមគ្រប់ទម្រង់ 
នគរូបនីយកម្មតំបន់ភាគខាងត្របូងទទួលប្រយ្រជន៍ពីវត្តមានន្រទឹក។ 
បឹងជើងឯកនឹងកា្ល្រយបឹងកណ្ដ្រលក្រុងមួយ ត្រប្រាយក៏នឹងកា្ល្រយ
ជាទ្រសភាពល្អប្ល្រកៗមួយប្របផងដ្ររ។ ច្រ្រំងប្រាយទាំងអស់នឹង
ត្រូវអមទ្រដ្រយផ្លូវសាធារណៈ ដ្រលមានដំដើមឈើ។ ច្រ្រំង 
ប្រាយនឹងមានដំដើមឈើដ្រលសម្របខ្លួនទ្រតាមទឹកជំនន់។ 
ដូច្ន្រះ ទ្រសភាពថ្មីមួយនឹងកើតមានឡើងដ្រលទ្រសភាពន្រទីន្រះ 
នឹងខុសប្ល្រកគ្ន្រ ទ្រតាមរដូវ និង តាមកម្រតិកំពស់ទឹកបឹង និងប្រាយ។ 
ការធ្វើប្របន្រះនឹងអាចជួយការពារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំាងមូលប្រកប
ដ្រយចីរភាព និងសម្រ្រប់លើកតម្ល្រដល់សង្ក្រត់ថ្មីៗ។  

ដូឡូរ៉្រស ប៊្រកត្រ្រ Dolorés Bertrais  

ជាម ផន្នីន Cheam Phanin
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Le nouveau réseau des voies publiques 

UN RÉSEAU dE voIES PUbLIQUES PEU 
dENSE, dÉjÀ SAtURÉ PAR LE tRAfIC 
RoUtIER
Les grandes voies larges qui struc-
turent et organisent le territoire sont 
peu nombreuses dans la zone sud 
de Phnom Penh. Seules trois voies 
nord-sud et deux voies est-ouest en 
rocade parcourent ce territoire qui 
se déploie sur 8 km du nord au sud 
et sur 5 km de l’est à l’ouest. Alors 
qu’il n’en est qu’au début de son dé-
veloppement, il connait déjà d’im-
portants problèmes de déplacement 
aux heures de pointe. La route de la 
digue du Boeng Tumpun ainsi que 
les Routes nationales 2 Est et 2 
Ouest sont congestionnées tout 
comme la Ring Road 2, au sud, très 
récemment créée. 
Le rôle des ponts (Pont Monivong au 
nord et Pont de Takhmao au sud) et 
des grands carrefours est également 
fondamental pour disposer de 
connections effi caces avec le reste de 
l’agglomération et du pays. Le projet 
d’autopont entre le boulevard Moni-
vong et le boulevard Hun Sen et le 
projet d’échangeur au croisement 
des routes nationales 1 et 2 font suite 
à l’élargissement du pont Monivong. 
Mais ces projets très routiers vont 
encore encourager la croissance du 
trafic et risquent d’entrainer une 
congestion complète de la zone sud. 
La zone sud n’est pas uniquement 
un secteur en plein développement, 
c’est aussi une des entrées dans 
 Phnom Penh par laquelle transitent 
de nombreux camions, bus, motos 
et voitures allant vers le sud du 
pays et le Vietnam. Les deux plus 
larges voies, Hun Sen et Ring Road 
2, très récemment créées, ac-
cueillent un trafi c routier croissant. 
Ces fl ux importants alors que les 
terrains ne sont pas encore urbani-
sés, montrent le besoin d’un sys-
tème de voies et de transports plus 
effi caces. Il est donc nécessaire de 
concevoir un réseau de rues dense 
et hiérarchisé à l’échelle de l’en-
semble de la zone sud, en relation 
avec les besoins de voies de l’agglo-
mération, et en anticipant sur les 
besoins en transports collectifs en 
lien étroit avec les projets étudiés 

par la Ville et la JICA (Japan Inter-
national Cooperation Agency). 
Il est indispensable de penser ces 
nouvelles voies comme de grands 
boulevards urbains intégrés dans 
leur environnement, avec de larges 
trottoirs permettant les chemine-
ments confortables pour les piétons. 
Des aires plantées et ombragées 
avec des bancs et des espaces pour 
accueillir des échoppes commer-
ciales seront créés le long de ces 
boulevards.

CRÉER UN mAILLAGE dE voIES 
PRINCIPALES QUI StRUCtURE toUtE 
LA zoNE 
En complément des axes primaires 
déjà existants (Hun Sen et Ring 
Road 2), la proposition d’une nou-
velle grande rocade de 60 mètres de 
large, le Boulevard Chun Kong, au 
milieu de la zone sud, vise à établir 
une liaison est-ouest de grande 
échelle entre la Route nationale 1 et 
la Route nationale 3. Cette liaison se 
prolonge à l’est par un nouveau 
pont sur le Tonlé Bassac tout en pré-
servant la pagode Vat Botum Sakor 
et les piscicultures existantes. Alors 
que les deux ponts actuels sont 
 éloignés de plus de 7,5 km l’un de 
l’autre, ce nouveau pont semble in-
dispensable à terme pour  répondre 
à la saturation chronique du pont 
Monivong et de la Route nationale 1. 
Une liaison est-ouest supplémen-
taire, à mi-chemin entre la Ring Road 
2 et le Boulevard Chun Kong, com-
plète le maillage de voies primaires. 

Concernant les axes nord-sud, il 
sera nécessaire aussi d’élargir la 
partie sud de la Route nationale 2 
Ouest. 
L’ensemble de ce réseau de voies 
primaires établit des distances 
d’1,5 km entre chaque voie impor-
tante, comparable à celles du centre 
de Phnom Penh.

CRÉER UN mAILLAGE dES voIES 
SECoNdAIRES bIEN CoNNECtÉ AUx 
QUARtIERS ExIStANtS 
En complément des voies locales, à 
l’est du lac, il est nécessaire de pro-
longer certaines voies aujourd’hui 
en impasse pour établir un maillage 
de voies continu entre les quartiers 
existants le long de la Route Natio-
nale 2 Est et le Boulevard Hun Sen. 
C’est ainsi huit nouvelles liaisons 
secondaires, de 12 à 15 m de large, 
qui sont créées entre ces deux voies. 
À l’ouest du lac, pour intégrer les 
villages et l’école d’agriculture dans 
un réseau de voies, deux nouvelles 
rues sont à créer. L’une permet de 
rejoindre les berges du boeng, tan-
dis que la deuxième assure la liai-
son avec la berge sud du canal Mol. 

CRÉER UN RÉSEAU dE voIES Et 
dE PRomENAdES QUI ACComPAGNE 
LE SyStèmE HydRAULIQUE
Le nouveau réseau de voies publiques 
doit, par sa conception, ses aménage-
ments et son altimétrie, mettre le ter-
ritoire urbanisé hors des zones inon-
dables, comme le réseau de routes 
digues a, depuis toujours, organisé 

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

30% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

30% vers le Nord

20% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

10% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

30% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

30% vers le Nord

20% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

10% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

30% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

30% vers le Nord

20% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

10% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

30% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

30% vers le Nord

20% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

10% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

30% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

30% vers le Nord

20% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

10% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

30% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

30% vers le Nord

20% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

10% vers le Sud

RÉPARtItIoN modALE

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

30% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

30% vers le Nord

20% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

10% vers le Sud

40% vERS LE NoRd

៤០% ឆ្ព ្រះទ្រទិសខា ងជើង

30% vERS LE NoRd

៣០% ឆ្ព ្រះទ្រទិសខា ងជើង

40% vERS LE NoRd

៤០% ឆ្ព ្រះទ្រទិសខា ងជើង

30% vERS LE SUd

៣០% ឆ្ព ្រះទ្រទិសខា ងត្របូង

20% vERS LE SUd

២០% ឆ្ព ្រះទ្រទិសខា ងត្របូង

10% vERS LE SUd

១០% ឆ្ព ្រះទ្រទិសខា ងត្របូង
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de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

30% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

30% vers le Nord

20% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

10% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

30% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

30% vers le Nord

20% vers le Sud

de véhicules
រថយននឯកជនពី 

40% vers le Nord

10% vers le Sud

30% vERS LE SUd

៣០% ឆ្ព ្រះទ្រទិសខា ងត្របូង

251-500 UvP /HEURE  /ចំនួនយ នយន្ត ដ្រលចរា ចរណ៍ ចន្ល ្រះពី២៥១-៥០០គ្រ ឿង ក្ន ុងរយៈព្រលមួយម៉្រង

ComPtAGE RÉALISÉ À UNE INtERSECtIoN

jUSQU’À 250 UvP /HEURE

501-1000 UvP/HEURE  /ចំនួនយ នយន្ត ដ្រលចរា ចរណ៍ ចន្ល ្រះពី៥០១-១០០០គ្រ ឿង ក្ន ុងរយៈព្រលមួយម៉្រង

1001-2000 UvP /HEURE  /ចំនួនយ នយន្ត ដ្រលចរា ចរណ៍ ចន្ល ្រះពី១០០១-២០០០គ្រ ឿងក្ន ុងរយៈព្រលមួយម៉្រង

2001-3000 UvP /HEURE  /ចំនួនយ នយន្ត ដ្រលចរា ចរណ៍ ចន្ល ្រះពី២០០១-៣០០០គ្រ ឿងក្ន ុងរយៈព្រលមួយម៉្រង

AU-dELÀ dE 3000 UvP /HEURE  /ចំនួនយ នយន្ត ដ្រលចរា ចរណ៍ លើសពី៣០០០គ្រ ឿងក្ន ុងរយៈព្រលមួយម៉្រង

Etude du trafi c de la zone sud: Comptages réalisés en UvP/heure (unité véhicule particulier)  
កា ររា ប់ចំនួនយ នយន្ត ដ្រលចរា ចរណ៍ក្ន ុងរយៈព្រលមួយ�៉្រង
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l’urbanisation de Phnom Penh.
Le réseau des nouvelles voies larges 
qui structurent la zone sud est com-
plété par des voies publiques qui 
longent et entourent le lac et les ca-
naux et les protègent. Ce réseau est 
positionné pour qu’il puisse  servir de 
support aux ouvrages de régulation 
nécessaires au bon fonc tion nement 
des ouvrages hydrauliques notam-
ment aux extrémités nord et sud du 
lac. Ce réseau de voies est situé à une 
côte semblable à celle des routes di-
gues du Boeng Trabek et du Boeng 
Tumpun et de la route nationale 2 
Est, soit au-dessus du niveau des 
plus hautes eaux du Mékong. 
Ces nouvelles voies devront être 
bordées de larges trottoirs confor-
tables et ombragés pour encourager 
la marche à pied et la promenade et 
accueillir les échoppes et les com-
merces de rue. D’une largeur mini-
male de 8 mètres, les trottoirs des 
grandes avenues seront bordés de 
grands arbres d’alignement et de 
larges accotements plantés pour in-
filtrer naturellement une partie des 
eaux de pluie. Ces espaces en pleine 
terre visent à réduire les rejets 
d’eaux dans les canaux et le lac et à 
réduire les risques d’inondations en 
les infiltrant directement dans le sol 
(voir article « ville verte »). 
Sur l’ensemble du secteur, un ré-
seau de promenades et de berges 
plantées valorise la présence du lac 
et des canaux et empêche toute 

construction sur des zones inonda-
bles. Les berges, aménagées en 
parcs et esplanades publics, seront 
des lieux de loisirs le long du lac, 
aussi attractifs que le Quai Sisowath 
dans le centre-ville.

dES GRANdS AxES INtÉGRANt À 
tERmE dES tRANSPoRtS CoLLECtIfS 
(bUS, tRAmwAy, SkytRAIN…) 
Le nombre de déplacements aug-
mente de manière fulgurante dans 
l’ensemble de Phnom Penh. En ré-
ponse, la Ville de Phnom Penh avec la 
JICA travaille au développement de 
lignes de bus et de corridors de trans-
ports collectifs. Ce schéma de dépla-
cement doit intégrer l’urbanisation de 
la zone sud afin de créer des alterna-
tives à la voiture individuelle pour les 
futurs habitants et employés.
Les espaces publics des voies 
 primaires sont conçus pour pouvoir 
accueillir des voies dédiées aux bus, 
à un BRT (Bus Rapid Transit), voire à 
un tramway ou un skytrain, qui sont 
des modes de transport bien plus effi-
caces que la voiture indi viduelle. 
Pour faciliter l’accueil des transports 
collectifs, les grandes avenues pour-
raient être conçues avec de larges 
terre-pleins centraux plantés, de 14 m 
de large environ, qui seront des lieux 
de promenade, comme sur le boule-
vard Sihanouk, dans un premier 
temps, puis des plateformes pour les 
lignes de transports collectifs. 
fLoRENCE HANAPPE

SCHÉmA dE dÉvELoPPEmENt dES tRANSPoRtS EN CommUN ÉtUdIÉ  
PAR LA mUNICIPALItÉ dE PHNom PENH AvEC LA jICA 
គំនូសបំព្រួញន្រការអភិវឌ្រឍការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ  
ដ្រលបានសិក្រសាដ្រយសាលារាជធានីភ្នំព្រញ ជាមួយ JICA
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1/ EN CoNStRUCtIoN    ១/ កំពុងសាងសង់

2/ PRojEt ING    ២/ គម្រ្រង ING

3/ AvEC UN tERRE-PLEIN CENtRAL PLANtÉ    

៣/ ទ្រូងផ្លូវខណ្ឌច្រកជាពីរចំកណ្ដ្រល 
ដ្រយមានដក់ដីដំដើមឈើឬដំស្ម្រ

4/ Et UN bUS   ៤/និងរថយន្តក្រុង 

oU UN tRAmwAy  ឬខ្រស្ររថភ្លើងដើរដ្រយចរន្តអគ្គិសនី

LE boULEvARd HUN SEN
មហាវិថីសម្ត្រច ហ៊ុន ស្រន
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បណា្ដ្រញផ្លូវសាធារណៈមិនសូវកកកុញ ដ្រលមាន
ចរាចរណ៍ផ្លូវគ្រកណ្រនណាន់តាន់តាប់់រួចហើយ
ផ្លូវធំ ទូលាយដ្រលតភា្ជ្រប់និងរៀបចំដ្រនដីន្រះមានចំនួនតិចន្រក្នុង
តំបន់ភាគខាត្របូងន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ។ មានត្រផ្លូវក្រវា៉្រត់ក្រុងទិសជើង-
ត្របូងចំនួនបីខ្រស្រ និងទិសកើត-លិចចំនួនពីរខ្រស្រប៉ុណ្ណ្រះ  
ដ្រលឆ្លងកាត់ខា្វ្រត់ខ្វ្រងដ្រនដីន្រះ ដ្រលមានប្រវ្រង ៨គីឡូម៉្រត្រ  
ពីទិសខាងជើងទ្រទិសខាងត្របូង និងប្រវ្រង៥គីឡូម៉្រត្រ  
ពីទិសខាងកើតទ្រទិសខាងលិច។ ដូច្ន្រះគ្រ្រន់ត្រចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្រឍន៍
ផ្លូវន្រះ ក៏ជួបបញ្ហ្រធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការធ្វើដំណើរន្រក្នុងម៉្រងដ្រលមាន 
ចរាចរណ៍មមាញឹកទ្រហើយ។ ហ្រតុដូច្ន្រះផ្លូវទំនប់បឹងទំពន់  
ព្រមទាំងផ្លូវជាតិល្រខ២ ទិសខាង កើត និងផ្លវូជាតិល្រខ២ 
ទិសខាងលិច មានការកកស្ទនះ ដូចគ្ន្រ ទ្រនឹងផ្លូវក្រវ៉ា្រត់ក្រងុ ២ 
ន្រភាគខាងត្របូង ដ្រលទើបនឹងសាងសង់រួចន្រព្រលថ្មីៗន្រះអីចឹង
ដ្ររ។ 
តួនាទីរបសស់ា្ព្រន(សា្ព្រនមុនីវង្រសន្រភាគខាងជើងនិងសា្ព្រនតាខ្ម្រ 
ន្រភាគខាងត្របូង) និងផ្លូវបំប្រកធំៗ ក៏មានសារៈសំខានខ់ា្ល្រំងផងដ្ររ
សម្រ្រប់ការតភា្ជ្រប់ប្រកបដ្រយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងទីប្រជុំជន 
នានានិងប្រទ្រស។ គម្រ្រងសា្ព្រនអាកាសន្រចន្ល្រះមហាវិថីមុនីវង្រស
និងមហាវិថីសម្ត្រច ហ៊ុន ស្រន និងគម្រ្រងផ្លូវខ្វ្រងន្រចំណុច 
ប្រសព្វរវាងផ្លូវជាតិល្រខ១ និងល្រខ២ ធ្វើឡើងបនា្ទ្រប់ពីការពង្រីក
សា្ព្រនមុនីវង្រសរួច។ បុ៉ន្ត្រ គម្រ្រងផ្លវូទំាងន្រះនឹងជំរុញកំណើនចរាចរណ៍
បន្ថ្រមមួយកម្រិតទៀត និងអាចបង្កការកកស្ទនះន្រក្នុងតំបន់ភាគ 
ខាងត្របូងទាំងស្រុង។
តំបន់ភាគខាងត្របូងមិនគ្រ្រន់ត្រជាតំបន់ដ្រលកំពុងអភិវឌ្រឍព្រញ 
ទំហឹងប៉ុណ្ណ្រះទ្រ ត្រវាក៏ជាច្រកចូលមួយក្នុងចំណ្រមច្រកចូលដទ្រ
ទៀតផងដ្ររទ្រក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ ដ្រលមានរថយន្តដឹកទំនិញធំៗ 
រថយន្តក្រុង ម៉ូតូ និងរថយន្តធុនតូចឆ្លងកាត់តាមច្រកន្រះ 
ឆ្ព្រះទ្រភាគខាងត្របូងន្រប្រទ្រស និងទ្រប្រទ្រសវៀតណម។ 
ផ្លូវធំទូលាយទាំងពីរ គឺផ្លូវ ហ៊ុន ស្រន និងផ្លវូក្រវ៉ា្រត់ក្រងុ ២ 
ដ្រលទើបត្រសាងសងនាព្រលថ្មីៗន្រះ ទទួលចរាចរណ៍ផ្លូវគ្រក 
កាន់ត្រច្រើនឡើង។ លំហូរចរាចរណខ៍ា្ល្រំងប្របន្រះ ខណៈដ្រលដីមិន
ទាន់បានធ្វើនគរូបនីយកម្មន្រឡើយ បង្ហ្រញអំពីតម្រូវការន្រប្រព័ន្ធ 
ផ្លូវនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រកបដ្រយប្រសិទ្ធភាពមួយ។ ដូច្ន្រះ គឺជា 
ការចាំបាច់ដ្រលត្រូវបង្កើតបណ្ដ្រញផ្លូវខា្វ្រត់ខ្វ្រងនិងមាន 
លដំប់លំដ្រយន្រក្នុងតំបន់ភាគខាងត្របូងទាំងមូល ដ្រយផ្រសារភា្ជ្រប់ 
ទ្រនឹងតម្រូវការផ្លូវន្រក្នុងទីប្រជុំជនក្រុង ព្រមទាំងគិតគូរទុកជាមុន 
អំពីតម្រូវការន្រការដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ ដ្រលពាក់ព័ន្ធយ៉្រង
ជិតស្និទ្ធជាមួយគម្រ្រងដ្រលបានសិក្រសាដ្រយសាលាក្រុង 
និងអង្គការច្រកា (JICA)។
គឺជាការចាំបាច់បំផុតដ្រលត្រូវគិតគូរអំពីផ្លូវថ្មីៗ ទាំងន្រះ ថា 
ជាមហាវិថីទីក្រុងធំៗដ្រលបានដក់បញ្ចូលទ្រក្នុងបរសិា្ថ្រន  

ដ្រយមានចិញ្ចើមថ្នល់ធំទូលាយ ដ្រលអាចឱ្រយអ្នកថ្មើរជើងធ្វើដំណើរ
ប្រកបដ្រយផសុកភាព។ តំបន់ដ្រលមានដំដើមឈើ និងមានម្លប់ 
ដ្រយមានដក់ក្រអីនិងកន្ល្រងសម្រ្រប់តូបលក់ 
ទំនិញ នឹងបង្កើតឡើងន្រតាមដងមហាវិថីទាំងន្រះ។ 

ការបង្កើតផ្លូវសំខាន់ៗប្រាក់ក្រាគ្ន្រដ្រលតា្ជ្រប់តំបន់
ាំងមូល
បន្ថ្រមពីលើផ្លូវអ័ក្រសដំបូងៗដ្រលមានស្រ្រប់រួចហើយ (មហាវិថី ហ៊ុន 
ស្រន និង Ring Road ២) ការស្នើសុំឱ្រយសាងសង់ផ្លូវ 
ក្រវា៉្រត់ក្រុងធំថ្មីមួយខ្រស្រ ដ្រលមានទទឹងប្រវ្រង៦០ម៉្រត្រ គឺមហាវិថី  
ជុន កុង(Chun Kong) ន្រចំកណ្ដ្រលតំបន់ភាគខាងត្របូង មាន  
គ្រលបំណងគឺបង្កើតផ្លូវតភា្ជ្រប់ទិសខាងកើត-លិច ធំមួយខ្រស្រ  
ន្រចន្ល្រះផ្លូវជាតិល្រខ១ និងផ្លូវជាតិល្រខ៣។ ផ្លូវតភា្ជ្រប់ន្រះ 
លាតសន្ធឹងទ្រទិសខាងកើត តាមរយៈសា្ព្រនថ្មីមួយន្រលើ 
ទន្ល្របាសាក់ដ្រយរក្រសាទុកវត្តបទុមសាគរ និងវារីវប្របកម្មដ្រលមាន 
ស្រ្រប់ឱ្រយន្រដដ្រល។ ខណៈដ្រលសា្ព្រនបច្ចុប្របន្នទាំងពីរ 
មានចមា្ង្រយឃ្ល្រតពីគ្ន្រប្រវ្រង៧,៥គីឡូម៉្រត្រដូច្ន្រះសា្ព្រនថ្មីន្រះហាក់ 
ដូចជាមានសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបាន សម្រ្រប់ឆ្លើយតបទ្រនឹង 
ការកកស្ទនះរាុ្រំរ៉្រន្រលើសា្ព្រនមុនីវង្រស និងផ្លូវជាតិល្រខ១។
ផ្លូវតភា្ជ្រប់បន្ថ្រមទិសខាងកើត-លិចមួយ ស្ថិតន្រពាក់កណ្ដ្រលផ្លូវ 
Ring Road ២ និងមហាវិថី ជុន កុង មកបំព្រញបន្ថ្រមភាពប្រទាក ់
ក្រាគ្ន្រន្រផ្លូវបឋមៗ។
ទាក់ទងនឹងផ្លូវអ័ក្រសទិសជើង-ត្របូង ក៏គឺជាការចាំបាច់ផងដ្ររដ្រល 
ត្រូវពង្រីកប៉្រកខាងត្របូងន្រផ្លូវជាតិល្រខ២ ទិសខាងលិច។
បណ្ដ្រញផ្លូវបឋមន្រះទាំងមូលបង្កើតបានចមា្ង្រយ១,៥គីឡូម៉្រត្រ  
ន្រចន្ល្រះផ្លូវសំខាន់នីមួយៗ ដ្រលអាចប្រៀបធៀបបានទ្រនឹងផ្លូវ 
នានាន្រកណ្ដ្រលទីក្រុងភ្នំព្រញផងដ្ររ។ 

អត្ថបទទី៣. 
បណា្ដ្រញផ្លូវសាធារណៈថ្មី
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70 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

ការបង្កើតាពប្រាក់ក្រាគ្ន្រន្រផ្លូវបា្ទ្រប់បន្រសំ ដ្រលតា្ជ្រប់យ៉្រង
ល្អទ្រនឹងសងា្ក្រត់ដ្រលមានស្រ្រប់
បន្ថ្រមពីលើផ្លូវន្រក្នុងមូលដ្ឋ្រន ន្រភាគខាងកើតបឹង គឺជាការចាំ 
បាច់ដ្រលត្រូវពង្រីកផ្លវូទាល់បច្ចុប្របន្នមួយចំនួនឱ្រយវ្រងដើម្របីបង្កើត 
ផ្លូវប្រទាក់ក្រាគ្ន្រឥតដច់ ន្រចន្ល្រះសង្ក្រត់ដ្រល មានស្រ្រប់  
ន្រតាមបណ្ដ្រយផ្លូវជាតិល្រខ២ ប៉្រកខាងកើតនិងមហាវិថីសម្ត្រច  
ហ៊ុន ស្រន។ ដ្រយហ្រតុ ដូច្ន្រះហើយទើបផ្លូវតភា្ជ្រប់បនា្ទ្រប់បន្រសំថ្មីៗ 
ចំនួនប្រ្រំបីខ្រស្រដ្រលមាន ទំហំទទឹងពី១២ទ្រ១៥ម៉្រត្រ ត្រូវ 
សាងសង់ឡើងន្រចន្ល្រះផ្លូវទាំងពីរន្រះ។
ន្រប៉្រកខាងលិចបឹង ដើម្របី់បញ្ចូលភូមិឋាននានានិងសាលា 

កសិកម្មទ្រក្នុងបណ្ដ្រញផ្លូវ ផ្លូវថ្មីពីរខ្រស្រត្រូវបង្កើតឡើង។ ផ្លូវទីមួយ 
ធ្វើឱតភា្ជ្រប់ទ្រមាត់ច្រ្រំងបឹង ខណៈដ្រលផ្លូវទីពីរធានាការតភា្ជ្រប់ 
គ្ន្រជាមួយច្រ្រំងប៉្រកខាងត្របូងន្រប្រាយម័ល។

ការបង្កើតបណា្ដ្រញផ្លូវនិងទីកន្ល្រងដើរកម្រសាន្តមួយដ្រលន្រអមប្រព័
ន្ធភធារាសាស្រ្ត 
តាមរយៈការរចនា ការរៀបចំនិងការវាស់កម្ពស់បណ្ដ្រញផ្លូវ 
សាធារណៈត្រូវត្រដក់ដ្រនដីនគរូបនីយកម្មច្រញពីតំបន់ដ្រលងយ 
រងគ្រ្រះដ្រយទឹកជំនន់ ដូចបណ្ដ្រញផ្លូវទំនប់ដ្រលបានរៀបចំនគរូប 
នីយកម្មទីក្រុងភ្នំព្រញជានិច្ចកាលមក។
បណ្ដ្រញផ្លូវធំទូលាយថ្មីៗដ្រលតភា្ជ្រប់តំបន់ភាគខាងត្របូង ត្រូវបាន 
បំព្រញបន្ថ្រមដ្រយផ្លូវសាធារណៈដ្រលរត់តាមបណ្ដ្រយនិងព័ទ្ធ 
ជុំវិញ បឹងនិងប្រាយទឹក ហើយការពារបឹងនិងប្រាយទឹកទាំង 
ន្រះ។ បណ្ដ្រញន្រះត្រូវបានដក់ន្រទីតាំងដ្រលវាអាចប្រើប្រ្រស់ជា 
ជំនួយដល់សំណង់និយតកម្ម ដ្រលចាំបាច់សម្រ្រប់ដំណើរការល្អន្រ 
សំណង់ធារាសាស្ត្រ ពិស្រសន្រចុងប៉្រកខាងជើងនិងប៉្រកខាងត្របូង 
បឹង។ បណ្ដ្រញផ្លូវន្រះស្ថិតន្រជ្រុងមា្ខ្រងដូចគ្ន្រនឹងជ្រុងន្រផ្លូវទំនប់បឹង 
ត្រប្រក និងបឹងទំពន់ និងផ្លូវជាតិល្រខ២ ប៉្រកខាងកើតដ្ររ គឺន្រលើ 
កម្រិតកម្ពស់ទឹកទន្ល្រម្រគង្គដ៏ខ្ពស់បំផុត។ 
ផ្លវូថ្មីៗ ទំាងន្រះអាចនឹងត្រវូអមដ្រយចិញ្ចើមថ្នល់ធំទូលាយប្រកបដ្រយ 
ផសុកភាពនិងមានម្លប់ឈើ ជម្រញុឲ្រយមានដល់ការដើរដ្រយថ្មើរ  
ជើងនិងការដើរកម្រសាន្ត ព្រមទាំងទទួលតូបលក់ទំនិញនិងការលក់ដូរ 
តាមផ្លូវ។ ទំហំទទឹងយ៉្រងតិចប្រវ្រង៨ម៉្រត្រ ចិញ្ចើមផ្លូវ 
ន្រមហារុក្ខវិថីនឹងត្រូវអមដ្រយដើមឈើធំៗដំជាជួរ និងទុកចំណីផ្លូវ 

Le projet d’échangeur routier  à l’entrée du pont Monivong 

គម្រ្រងសា្ព្រនអាកាស ន្រគល់សា្ព្រនព្រះមុនីវង្រស

LE NoUvEAU boULEvARd dU boENG CHEUNG Ek / មហាវិថីថ្មីន្របឹងជើងឯក

Coupe sur la berge actuelle / រូបភាពកាត់ទទឹងស្ថីពីមាត់ច្រ្រំងបឹង ន្រព្រលបច្ចុប្របន្ន

Coupe sur le projet de boulevard autour du lac  / រូបភាពកាត់ទទឹងស្តីពីគម្រ្រងមហាវិថី ន្រជុំវិញបឹង

digue du boeng tumpun 
ទំនប់បឹងទំពន់

constructions actuelles 
សំណង់ន្រព្រលបច្ចុប្របន្ន

nouvelles contructions  
សំណង់ថ្មីៗ់

nouveau  boulevard 
មហាវិថីថ្មី

promenade des berges   
ផ្លូវដើរកម្រសាន្តតាមមាត់ច្រ្រំងបឹង
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ជាមួយអង្គការច្រកា(JICA) បានធ្វើការសិក្រសាដើម្របីអភិវឌ្រឍគន្លង
ផ្លូវសម្រ្រប់រថយន្តក្រុងនិងគន្លងផ្លូវសម្រ្រប់មធ្រយាបាយដឹកជញ្ជូន 
សាធារណៈ។ គំនូសបំព្រួញចរាចរណ៍ន្រះត្រវូដក់បញ្ចូលនូវនគ 
រូបនីយកម្មតំបន់ភាគខាងត្របូង ដើម្របីផ្ដល់ជាដំណ្រះស្រ្រយជំនួសឱ្រយ
រថយន្តផ្ទ្រល់ខ្លនួសម្រ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនិយ្រជិតនាព្រលអនាគត។ 
ទីកន្ល្រងសាធារណៈដ្រលមានផ្លូវបឋមៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្រប ី
អាចទទួលផ្លូវសម្រ្រប់រថយន្តក្រុង រថយន្តក្រុងឆ្លងកាត់លឿន (Bus  
Rapid Transit) ហើយថ្រមទាំងម៉្រត្រូឬរថភ្លើងលើអាកាស ដ្រល  
សុទ្ធត្រជារបៀបដឹកជញ្ជូនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងរថយន្តផ្ទ្រល់ 
ខ្លួន។
ដើម្របីបង្កលក្ខណៈងយស្រលួដល់ការទទួលមធ្រយាបាយដឹកជញ្ជនូសា
ធារណៈមហារុក្ខវិថីនឹងអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹង 
សួនប្រងច្រកទ្រូងផ្លូវដ្រលមានដំដើមឈើឬស្ម្រ ដ្រលមានទំហំ 
ទទឹងប្រវ្រងប្រហ្រល១៤ម៉្រត្រ ដ្រលនឹងកា្ល្រយជាកន្ល្រងដើរកម្រសាន្ត  
ដូចជាន្រលើមហាវិថីព្រះសីហនុដ្ររ ន្រក្នុងដណំក់កាលដំបូង  
ហើយបនា្ទ្រប់មក គឺកន្ល្រងផ្ល្រស់ប្តូរសម្រ្រប់គន្លងផ្លូវន្រមធ្រយាបាយដឹក 
ជញ្ជូនសាធារណៈ។
ផ្លរ៉ូង់ ហាណាប Florence Hanappe

SCHÉmA dE dÉvELoPPEmENt dES tRANSPoRtS EN 
CommUN ÉtUdIÉ PAR LA mUNICIPALItÉ dE PHNom PENH 
AvEC LA jICA 
គំនូរបំព្រួញន្រការអភិវឌ្រឍការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ  
ដ្រលបានសិក្រសាដ្រយសាលារាជធានីភ្នំព្រញ ជាមួយ JICA

Skytrain 2025 / រថភ្លើងលើអាកាស 
ន្រឆា្ន្រំ២០២៥

Couloir de transport en commun (jICA) /  
ផ្លូវដច់ដ្រយឡ្រកសម្រ្រប់ការដឹកជញ្ជូន  
សាធារណៈ(JICA)

ធំទូលាយមានដំដើមឈើ ដើម្របីឱ្រយទឹកភ្លៀងមួយផ្ន្រកហូរច្រ្រះតាម 
ប្របធម្មជាតិ។ ផ្ទន្រដីទាំងន្រះមានគ្រលដ្រកាត់បន្ថយការ 
បង្ហូរទឹកទ្រក្នុងប្រាយទឹកនិងបឹង និងកាត់បន្ថយហានិភ័យ  
ទឹកជំនន់ ដ្រយធ្វើឱ្រយទឹកហូរច្រ្រះដ្រយផ្ទ្រល់ន្រក្នុងដី(សូមអាន 
អត្ថបទ « ទីក្រុងប្រតង »)។
ន្រក្នងុតំបន់ន្រះទំាងមូល បណ្ដ្រញកន្ល្រងដើរកម្រសាន្តនិងមាត់ច្រ្រងំដ្រល 
មានដំដើមឈធ្វើឲ្រយវត្តមានបឹងនិងប្រាយទឹកមានតម្ល្រនិងទប ់
សា្ក្រត់មិនឱ្រយមានការសាងសង់គ្រប់ប្រភ្រទន្រលើតំបន់ដ្រលអាចលិច 
ទឹកបាន។ មាត់ច្រ្រំងដ្រលបានរៀបចំជាឧទ្រយាននិងកន្ល្រងដើរ 
កម្រសាន្តសាធារណៈ នឹងកា្ល្រយជាកន្ល្រងកម្រសាន្តតាមមាត់បឹង ដ្រល 
មានភាពទាក់ទាញដូចគ្ន្រនឹងតីរវិថីព្រះសីុសុវត្ថិន្រកណ្ដ្រល 
ទីក្រុងដ្ររ។ 

ផ្លូវអ័ក្រសធំពីរដ្រលមានរួមបញ្ចូលមធ្រយបាយដឹកជញ្ជូនសាធា
រណៈ(រថយន្តក្រុង ម៉្រត្រូ(រថភ្លើងដើរដ្រយចរន្តអគ្គិសនី) 
និងរថភ្លើងលើអាកាស…) 
ចំនួនន្រការធ្វើចរាចរណ៍់កើនឡើងយ៉្រងឆាប់រហ័សន្រក្នុងទីក្រុង 
ភ្នំព្រញទាំងមូល។ ជាការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ្រន្រះ សាលាក្រុងភ្នំព្រញ
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La ville verte 

La réflexion sur la plupart des 
 enjeux majeurs d’une ville en 
 expansion rapide a tout intérêt à 
être alimentée par la recherche 
pour une ville plus verte. Les études 
et l’expérience ont montré ce que la 
présence du végétal dans la ville 
apportait en matière de résilience, 
de confort et de bien-être des 
 quartiers.

LES ENjEUx Et LES RÉPoNSES 
APPoRtÉES PAR LA vILLE vERtE
Le risque inondation  
par temps de pluie :
La lutte contre les inondations ur-
baines par temps de mousson, en 
particulier dans le contexte de ré-
duction de l’emprise du Boeng 
Cheung Ek nécessite de réduire les 
volumes d’eaux pluviales envoyés 
dans le lac. Le principe est d’appli-
quer des dispositifs d’infiltration au 
plus proche de là où tombe la pluie. 
Les dispositifs qui fonctionnent le 
mieux pour gérer les volumes d’eau 
pluviale sont les dispositifs végéta-
lisés de type « jardin de pluie ». Une 
fois implantés selon une trame 
 cohérente dans l’espace urbain, ils 

constitueront la colonne vertébrale 
de la « ville verte ». Dans ce but, des 
dispositifs complémentaires comme 
les toitures végétalisées, les bassins 
de stockage, les cuves de réutili-
sation d’eau pluviale (notamment 
pour arroser les jardins ou ali-
menter des WC) ou des zones 
d’inondation contrôlées sont aussi 
envisageables.
La végétation et l’eau permettent 
de lutter contre les « îlots de 
chaleur urbains » et améliorent 
la santé des habitants. 
Lors d’un épisode caniculaire, la 
ville, par son imperméabilisation 
des sols et sa minéralité, emmaga-
sine la chaleur et la restitue, ce qui 
conduit à des températures de 5 à 
10 degrés supérieures à celles me-
surées dans un environnement ru-
ral proche. La climatisation ac-
centue fortement ce phénomène.
La végétalisation des villes est le 
meilleur moyen de lutter contre 
cette surchauffe des villes. Elle est 
d’autant plus efficace quand elle 
sert à gérer les eaux pluviales. En 
effet, le pouvoir rafraichissant des 
plantes vient principalement de la 

transformation d’eau liquide en eau 
gazeuse. Cette transformation phy-
sique s’accompagne d’une ab  sorp -
tion de chaleur, qui provoque le ra-
fraichissement de l’air ambiant de 
plusieurs degrés. À ce phénomène 
s’ajoute l’ombrage des arbres qui 
diminue aussi la température am-
biante.
Pour ce qui est des bâtiments, la 
présence d’une toiture et de murs 
végétalisés permet de réduire, la 
nécessité d’une climatisation.

Au-delà des problématiques de 
 surchauffe urbaine, dites « ilots  
de chaleur urbains », il existe une 
corrélation forte entre la présence 
de plantes et la bonne santé des 
 citadins. 
Supports pour les loisirs et le tou-
risme, les parcs et jardins publics et 
privés, s’ils sont présents dans 
chaque ilôt, amènent un bien être 
certain à la population et créent des 
lieux de rencontre et d’attraction 
touristiques. Les espaces publics 
végétalisés et les plantations massi-
ves d’arbres jouent également un 
rôle primordial, car ils apportent de 
l’ombre au sol et sur les façades. 

PRoPoSItIoNS d’AmÉNAGEmENtS 
PoUR UNE “vILLE vERtE”
Les espaces de voirie
Dans les voies publiques, pour ré-
duire les volumes d’eau de ruisselle-
ment envoyés vers le réseau, des 
espaces verts de toute taille (fosses 
d’arbre, jardinières en pleine terre, 
noues ou jardins publics) sont im-
plantés entre les surfaces de voirie 
et les avaloirs connectés au réseau 
d’assainissement, selon le principe 
du schéma ci-après. La densité de 
ces jardins de pluie garantira leur 
efficacité quant à la réduction des 
volumes d’eau de ruissellement en-
voyés au réseau. 
Ce système peut être complété par 
des revêtements perméables, tels 
qu’ils sont déjà installés sur de 
nombreux espaces de voirie à 
 Phnom Penh (photos ci-contre).

Exemple de sol perméable « Evergreen » dans un parking

ឧទាហរណ៍ន្រចំណតយនយន្តដ្រលមិនមានចាក់ប្រតុង និងមានដំស្ម្រនិងដើមឈើ 
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L’eau vient en premier pour alimenter la fosse. Quand elle est pleine, lors de fortes pluies, la fosse déborde et l’eau s’évacue dans le réseau d‘égout. 

គំនូសបំព្រួញជាគ្រលការណ៍ន្រដំណើរការរបស់រណ្ដ្រប្រមូល ទឹកភ្លៀងន្រតាមផ្លូវ៖ ដំបូងបង្អស់ ទឹកហូរចូលរណ្ដ្រ។ ន្រព្រលដ្រលរណ្ដ្រព្រ
ញន្រព្រលមានភ្លៀងធា្ល្រក់ខា្ល្រំង រណ្ដ្របង្ហៀរទឹកច្រញ ហើយទឹកក៏ហូរចូលទ្រក្នុងបណ្ដ្រញលូ។ 

Exemple de rue verte « green street » à Singapour combinant une noue d’infiltration des eaux pluviales et un pavage infiltrant  
(photo : www.unscrambled.sg) 

ឧទាហរណ៍ន្រផ្លូវមានដំដើមឈើសងខាង ន្រប្រទ្រសសិង្ហបុរី ដ្រលមានទំនាបដើម្របីទទួលទឹកភ្លៀង និងមានកម្រ្រលឥដ្ឋទុកឱ្រយមានប្រឡ្រះ ដើម្របីឱ្រយទឹកអាច
ជ្រ្របចូលទ្រក្នុងដីបាន(រូបថត៖www.unscrambled.sg)

SCHEmA dE PRINCIPE dE foNCtIoNNEmENt d’UNE foSSE RECUPERANt LES EAUx dE PLUIE dES CHAUSSEES. 
គំនូរបំព្រួញស្តីពីគ្រលការណ៍ន្រដំណើរការន្ររណ្ដ្រសម្រ្រប់ប្រមូលទឹកភ្លៀង

ដើមឈើ ភ្លៀងកក់ខ្រ

ទឹកភ្លៀងគិតជាមធ្រយម
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Les espaces bâtis  
et privés
Lors de la conception d’un projet 
architectural sur une parcelle privée 
bâtie, la gestion des eaux pluviales 
doit impérativement être prise en 
compte avec deux objectifs primor-
diaux :
n Protéger le bâti des inondations. 
Cela peut se traduire par une 
construction sur un remblai suréle-
vé ou sur pilotis. 
n Protéger l’aval contre le risque 

inondation. Cela se traduit par la 
mise en place de systèmes de réten-
tion, de stockage ou d’abattement 
volumique par infiltration, éva-
potranspiration ou réutilisation. 
Ainsi, dans l ’exemple d’une 
construction sur remblai, la terre 
nécessaire au remblai est prélevée 
sur la parcelle, le trou ainsi formé 
peut servir de stockage temporaire 
d’eau de ruissellement. En outre, 
s’il est correctement végétalisé, l’in-
filtration sera favorisée et l’éva-

potranspiration procurera quelques 
degrés de rafraichissement. Les toi-
tures végétalisées auront des effets 
similaires en matière de protection 
contre le risque d’inondation de 
l’aval par temps de pluie et de ra-
fraichissement. 
ALExANdRE NEzEyS  

Références :
Plantes des jardins à Phnom Penh 
(Municipalité de Phnom Penh et Mairie de 
Paris 2009)
Managing urban runoff – Drainage Handbook 
(The national water agency of Singapore 2013)

Exemple de toiture végétalisée au Park Royal Hotel à Singapour  (photo www.nparks.gov.sg) 

ឧទាហរណ៍ន្រដំបូលដ្រលមានដំរុក្ខជាតិ ន្រសណ្ឋ្រគរ ផករូយ៉្រល់(Park Royal) ន្រប្រទ្រសសិង្ហបុរី(រូបថត៖ www.nparks.gov.sg) 
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Définir ce qu’est un jardin de pluie
Toutes les plantes présentées dans cet item 
sont susceptibles d’être utilisables dans un 
jardin de pluie ou comme arbre 
d’alignement, récoltant le ruissellement des 
pluies courantes. Ces plantes sont 
adaptées à la nature des sols utilisés. Elles 
sont, pour l’ensemble, indigènes pour 
favoriser la biodiversité locale. Elles 
résistent à la sécheresse mais aussi à 
l’immersion pendant quelques heures voire 
quelques jours. Ce sont des espèces plutôt 
mésophiles, mésohygrophiles à 
hygrophiles. Elles sont adaptées aux 
conditions climatiques de Phnom Penh et 
elles peuvent être choisies pour leur intérêt 
esthétique certain.
Le bon choix des espèces conditionne 
l’efficacité du dispositif de gestion 
alternative des eaux pluviales. Il est 
important de travailler sur les différentes 
strates (arborées, arbustives et herbacées) 
pour une plus grande évapotranspiration. 
Même en choisissant un éventail végétal 
pour un jardin de pluie, il peut s’avérer a 
posteriori que certaines espèces vont mieux 
se développer que d’autres, selon les flux 
d’eau pluviale collectés, le voisinage, les 
usages et la composition du sol (pH et 
perméabilité notamment). Aussi cette 
expérience va-t-elle-permettre, au bout de 
quelques années, de rectifier cet éventail 
en privilégiant les espèces les mieux 
adaptées à chaque cas particulier.
Le choix de ces plantes se fait sur 
plusieurs critères : 
n Certaines plantes comme le Delonix 
regia et le Magniolia lilifera sont indigènes 
dans la région, c’est-à-dire qu’on les 
retrouve à l’état naturel et elles sont plus 
à même de résister au climat et au sol.
n D’autres sont déjà utilisés dans les 
jardins de Phnom Penh d’après le carnet 
« Plantes des jardins de Phnom Penh » 
comme le Crinum asiaticum ou le 
Sanchezia nobilis.
n D’autres, non locales, sont déjà 
cultivées au Cambodge comme l’Hevea 
brasiliensis et supportent bien le climat 
local.
De manière générale, il est constaté que 
des plantes spontanées, c’est-à-dire 
locales, sont les espèces les mieux à 
même de résister à l’alternance de temps 
secs et à des périodes d’inondations, et 
plus à même de favoriser la biodiversité 
locale.
Cette liste exhaustive aidera à gérer les 
eaux pluviales par le biais de jardins de 

ExEmPLES dE PLANtES À UtILISER 
PoUR LA GEStIoN dES EAUx 
PLUvIALES
ឧាហរណ៍ន្រការប្រើប្រ្រស់រុក្ខជាតិសម្រ្រប់
គ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀង

pluie, de noues ou encore de toitures 
végétalisées extensives et de murs 
végétalisés.

Préconisation en matière de 
réglementation
Le déploiement massif de toitures 
végétalisées et de jardins en ville est 
souvent corrélé avec une réglementation 
municipale stricte visant à réduire les 
transferts de volume d’eau de 
ruissellement, notamment dans les villes 
d’Amérique du nord, d’Australie et du 
nord de l’Europe. Aussi peut-il être 
opportun pour favoriser l’expansion de la 
ville de s’obliger à gérer de manière 

durable les eaux pluviales, notamment par 
le végétal. Une étude hydraulique 
permettrait de définir les valeurs d’une 
limite de débit de fuite à la parcelle ou du 
volume d’eau à abattre en fonction d’une 
part des contraintes locales (densité de 
bâti, possibilité d’infiltrer), et d’autre part 
de l’impact des prescriptions envisagées. 
Des préconisations de déconnexion 
partielles ou totales peuvent aussi être 
envisagées. Il est impératif d’accompagner 
cette réglementation d’un guide d’aide à 
la conception à destination des architectes 
et urbanistes. 
mAttHIS RoULANd,  
apprenti à la mairie de Paris

Mischocarpus 
sundaicus

Heliconia acuminata Acalypha wilkesiana

Crinum asiaticum Delonix regiaSanchezia nobilis

Muntingia calabura Hevea brasiliensis Magniolia

Broussonetia 
papyrifera

Ficus benjaminaMaclura pomifera eucalyptus gunnii
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ទីក្រុងប្រតង្មី

ការត្រិះរិះពិចារណទ្រលើបញ្ហ្រចម្របងៗភាគច្រើនរបស់ទីក្រុងមួយ 
ដ្រលមានការរីកធំយ៉្រងឆាប់រហ័ស គួរត្រមានការស្រ្រវជ្រ្រវស្ដីពី 
ទីក្រងុប្រតង។ ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវនិងបទពិស្រធបានបង្ហ្រញឲ្រយឃើញ 
ថាវត្តមានន្ររុក្ខជាតិន្រក្នងុទីក្រងុនំាឲ្រយមានភាពធន់ ផសុកភាពនិង 
សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនដ្រលរស់ន្រក្នុង 
សង្ក្រត់នានា។ 

បញ្ហ្រនិងចម្លើយដ្រលផ្ដល់ឱ្រយដ្រយទីក្រុងប្រតង
ហានិភ័យទឹកជំនន់ក្នុងព្រលមានភ្លៀងធា្ល្រក់៖ 
ការទប់សា្ក្រត់ទឹកជំនន់ន្រក្នុងទីក្រុងក្នុងរដូវវស្រសាជា 
ពិស្រសន្រក្នុងបរិបទន្រការកាត់បន្ថយផ្ទន្របឹងជើងឯក ទាមទារជា 
ចាំបាច់ឲ្រយមានការកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកភ្លៀងដ្រលហូរចូលទ្រក្នុង 
បឹង។ ជាគ្រលការណ៍ គឺត្រូវដក់ប្រព័ន្ធជម្រ្របទឹកឱ្រយន្រជិត្រកន្ល្រង 

ដ្រលមានភ្លៀងធា្ល្រក់បំផុត។ ប្រព័ន្ធដ្រលដំណើរការល្អប្រសើរបំផុត  
ន្រក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិមាណទឹកភ្លៀង គឺប្រព័ន្ធដ្រលមានដំរុក្ខជាតិ  
ប្រភ្រទ « សួនទឹកភ្លៀង » ។ បនា្ទ្រប់ពីដំឡើងរួចរាល់ទ្រតាមខ្រស្រ 
សង្វ្រក់សុីគ្ន្រន្រក្នុងទីក្រុង ប្រព័ន្ធទាំងន្រះនឹងបង្កើតបានជាឆ្អឹង 
ខ្នងន្រ « ទីក្រុងប្រតង »។ ន្រក្នុងទិសដ្រន្រះ ប្រព័ន្ធបន្ថ្រម ដូចជា  
ដំបូលផ្ទនះដ្រលមានដំរុក្ខជាតិ អាងស្ដុកទឹក ធុងត្រងទឹកភ្លៀង 
សម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ឡើងវិញ(ជាពិស្រស សម្រ្រប់ស្រ្រចសួនច្របារ  
ឬផ្គត់ផ្គង់បន្ទនប់ទឹក) ឬតំបន់មានទឹកជំនន់ដ្រលមានការត្រួតពិនិត្រយ  
ក៏ត្រូវគ្រ្រងបង្កើតឡើងដ្ររ។ 

រុក្ខជាតិនិងទឹកអាចទបស់ា្ក្រត់ « ទីក្រុងមិនឱ្រយក្ត្រ » និងធ្វើឲ្រយ 
សុខាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់ត្រប្រសើរឡើង
ន្រព្រលអាកាសធាតុក្ដ្រខា្ល្រំង ដ្រយសារការធ្វើឲ្រយដីមិនជ្រ្របទឹក 
និងលក្ខណៈខនិជរបស់ទីក្រុង ទីក្រុងប្រមូលយកកម្ដ្រនិងបញ្ច្រញ 
កម្ត្រមកវិញ ដ្រលធ្វើឲ្រយទីក្រុងមានសីតុណ្ហភាព ខ្ពស់ជាងសី 
តុណ្ហភាពន្រក្នុងតំបន់ជនបទក្រប្ររខាងពី៥ទ្រ១០អង្រសា។ ប្រព័ន្ធ 
មា៉្រសុីនត្រជាក់ធ្វើឱ្រយបាតុភូតន្រះកាន់ត្រមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរឡើង។ 
ការដំរុក្ខជាតិន្រក្នុងទីក្រុងគឺជាមធ្រយាបាយដ៏ប្រសើរបំផុត ន្រក្នុង  
ការទប់សា្ក្រត់ការកើនឡើងន្រកម្ដ្រន្រក្នុងទីក្រុង។ ការដំរុក្ខជាតិ 
ន្រះរឹតត្រមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទ្រទៀត ន្រព្រលដ្រលប្រើវាសម្រ្រប់  
ការគ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀង។ ជាការពិតណស់ភាពស្រស់បំព្រងន្រ 
រុក្ខជាតិបានមកពីការបំប្ល្រងទឹកឱ្រយទ្រជាទឹកមានជាតិហា្គ្រស។ ការបំ
ប្ល្រងរូបធាតុន្រះប្រព្រឹត្តទ្រដ្រយការស្រូបយកកម្ដ្រ ដ្រលធ្វើឲ្រយ 
ខ្រយល់បរិយកាសចុះត្រជាក់ជាច្រើនអង្រសា។ បន្ថ្រមពីលើបាតុភូតន្រះ  
ន្រមានម្លប់ដើមឈើដ្រលរួមចំណ្រកកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាព 
បរិយកាសផងដ្ររ។
ចំព្រះអគរវិញ ការដំរុក្ខជាតិន្រលើដំបូលនិងន្រតាមជញ្ជ្រំង  
អាចកាត់បន្ថយភាពចាំបាច់ន្រក្នងុការប្រើប្រ្រស់មា៉្រសីុនត្រជាក់។ 
ក្រ្រពីបញ្ហ្រកើនកម្ដ្រន្រក្នងុទីក្រងុ ដ្រលហ្រថា « កម្ត្រក្នងុទីក្រងុ » 

ន្រមានភាពទាក់ទងគ្ន្រទ្រវិញទ្រមកយ៉្រងខា្ល្រំងរវាងវត្តមានរុក្ខជាតិ 
និងសុខភាពល្អរបស់ប្រជាជនរស់ន្រទីក្រុង។ 
ចំព្រះបរិកា្ខ្ររសម្រ្រប់សកម្មភាពកម្រសាន្តនិងទ្រសចរណ៍ ឧទ្រយាន  
និងសួនច្របារសាធារណៈនិងឯកជន ប្រសិនបើវាមានន្រក្នុងតំបន ់
នីមួយៗន្រះ វានឹងនាំមកនូវសុខុមាលភាពពិតប្រ្រកដមួយដល់ 
ប្រជាជន និងបង្កើតទ្រជាជាកន្ល្រងជួបជុំគ្ន្រនិងជាកន្ល្រងទាក់ទាញ 
ភ្ញៀវទ្រសចរ។ ទីសាធារណៈដ្រលមានដំរុក្ខជាតិនិងកន្ល្រងដំ 
ដើមឈើក្រ្រស់ៗ ក៏ដើរតួនាទីចម្របងមួយដ្ររ ពីព្រ្រះវាផ្ដល់ជា 
ម្លប់ទ្រដីនិងន្រខាងមុខគ្រហដ្ឋ្រន។ 

សំណើរៀបចំសម្រ្រប់ « ទីក្រុងប្រតង »
ទីកន្ល្រងសម្រ្រប់ផ្លូវ
ន្រតាមផ្លូវសាធារណៈនានា ដើម្របីកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកហូរ 
ចូលក្នុងបណ្ដ្រញ លំហប្រតងគ្រប់ទំហំទាំងអស់(ប្រឡ្រះដីដំ 
ដើមឈើតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ស្ម្រដំកណ្ដ្រលទ្រូងផ្លូវ ចង្អូរសងខាងផ្លូវ  
ឬសួនច្របារសាធារណៈ) ត្រូវបានរៀបចំធ្វើន្រចន្ល្រះផ្ទន្រផ្លូវនិងមាត់លូ 

Toitures vertes sur maison sans climatisation à Ho-Chi-Minh ville 
(photo : VoTrongNghin) 

ដំបូលផ្ទនះដ្រលមានដំរុក្ខជាតិ ដ្រយគ្ម្រនការប្រើប្រ្រស់មា៉្រសុីនត្រជាក់  
ន្រទីក្រុងហូជីមិញ(រូបថត៖ VoTrongNghin)



79Phnom Penh extension et mutations

SCHEmAS moNtRANt LES AvANtAGES dES PRINCIPES d’AmENAGEmENt d’UNE vILLE vERtE 
គំនូរបំព្រួញបងា្ហ្រញអំពីអត្ថប្រយ្រជន៍ន្រគ្រលការណ៍រៀបចំទីក្រុងដ្រលមានដាំរុក្ខជាតិ

1/ AvANt URbANISAtIoN  ន្រមុនព្រលមាននគរូបនីយកម្ម

2/ URbANISAtIoN NoN RÉSILIENtE PAR tEmPS SEC, LAC Et SoLS ImPERmÉAbLES SUR REmbLAIS  
នគរូបនីយកម្មមិនធន់នឹងអាកាសធាតុក្ត្រ បឹងនិងដីដ្រលមិនអាចជ្រ្របទឹកន្រលើដីដ្រលចាក់បំព្រញ

3/ URbANISAtIoN NoN RÉSILIENtE PAR tEmPS dE PLUIE, RUISSELLEmENt dES EAUx vERS LE LAC Et 
dÉboRdEmENt dU LAC 
នគរូបនីយកម្មមិនធន់នឹងព្រលមានភ្លៀងធា្ល្រក់ ទឹកដ្រលហូរចាក់ចូលបឹង និងទឹកបឹងដ្រលហូរហៀរ

HAUtEUR x 5  

កម្ពស់x៥

HAUtEUR x 3  

កម្ពស់x៣

4/ vILLE vERtE PAR tEmPS dE PLUIE : INfILtRAtIoN dE LA PLUS GRANdE PARt dES EAUx dE PLUIES,  
moNtÉE PLUS fAIbLE dU LAC  
ទីក្រុងដ្រលមានដំដើមឈើន្រព្រលមានភ្លៀងធា្ល្រក់៖ ទឹកភ្លៀងមួយចំនួនធំបានហូរជ្រ្របចូលក្នុងដី ទឹកន្រក្នុងបងឹមានការ
កើនឡើងបន្តិចបន្តួច
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Pavage enherbé sur le boulevard Norodom 

កម្រ្រលឥដ្ឋដ្រលមានដំស្ម្រ ន្រលើមហាវិថីព្រះនរ្រត្តម

ដ្រលតភា្ជ្រប់ទ្រកាន់បណ្ដ្រញលូបង្ហរូទឹកច្រញស្របតាមគ្រលការណ៍ 
ន្រគំនូសបំព្រួញភា្ជ្រប់ជាមួយន្រះ។ ដង់សុីត្រន្រសួនទឹកភ្លៀងទាំង 
ន្រះនឹងធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពរបស់វាន្រក្នងុការកាត់បន្ថយបរិមាណ 
ទឹកហូរ ដ្រលបញ្ជូនទ្រក្នុងបណ្ដ្រញបង្ហូរទឹកកខ្វក់។ 
ប្រព័ន្ធន្រះអាចបំព្រញបន្ថ្រមដ្រយមានការក្រ្រលពីលើនូវសមា្ភ្ររៈ 
ដ្រលទឹកអាចជ្រ្របបាន ដូចដ្រលបានដំឡើងរួចហើយន្រតាមទីផ្លូវ 
នានាក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញ (សូមមើលរូបថតដ្រលភា្ជ្រប់មកជាមួយ)។ 

ទីកន្ល្រងមានសំណង់និងទីកន្ល្រងឯកជន
ន្រព្រលបង្កើតគម្រ្រងសា្ថ្របត្រយកម្មស្តីពីក្របាលដីឯកជនមួយដ្រល 
មានការសាងសង់ គ្រត្រូវត្រគិតគូរដល់ការគ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀងជា 
ដច់ខាត ន្រក្នុងគ្រលបំណងពីរចម្របងៗដូចខាងក្រ្រម៖ 
• ការពារសំណង់ទល់នឹងទឹកជំនន់។ ន្រះអាចស្ត្រងឱ្រយឃើញតាម 
រយៈសំណង់ន្រលើដីដ្រលចាក់បំព្រញឱ្រយខ្ពស់ ឬ សង់ផុតពីដី។ 
• ការពារទីកន្ល្រងដ្រលន្រខាងក្រ្រមខ្រស្រទឹកជាមួយនឹង 
ហានិភ័យន្រទឹកជំនន់។ ន្រះស្ត្រងឱ្រយឃើញតាមរយៈការបង្កើត  
ប្រព័ន្ធទប់ទឹក ស្តុកទឹក ឬ ការបន្ថយបរិមាណទឹក តាមរយៈដំណើរ 
ជម្រ្របទឹក រំហួតទឹក ឬការប្រើប្រ្រស់ទឹកឡើងវិញ។ ដូច្ន្រះ ន្រក្នុង
ឧទាហរណ៍អំពីសំណង់លើដីដ្រលចាក់បំព្រញ ដីដ្រលចាំបាច់ 
សម្រ្រប់ការចាក់ដីលប់បំព្រញត្រវូបានជីកយកច្រញពីក្របាលដី ហើយ  
រណ្ដ្រដ្រលកើតឡើងដ្រយការជីកយកអាចម៍ដីប្របន្រះ អាចប្រើជា 
កន្ល្រងស្តុកទឹកហូរជាបណ្ដ្រះអាសន្ន។ ម្រយា៉្រងទៀត ប្រសិនបើមាន  
ការដំរុក្ខជាតិបានត្រឹមត្រូវ នឹងបង្កលក្ខណៈងយស្រួលដល់  
ជម្រ្របទឹក ហើយរំហួតទឹកនឹងធ្វើឲ្រយចុះកម្ដ្របានប៉ុនា្ម្រនអង្រសាដ្ររ។ 
ដំបូលដ្រលមានដំរុក្ខជាតិនឹងមានឥទ្ធិពលដូចគ្ន្រ ទាក់ទឹងនឹងការ  
ការពារទល់នឹងហានិភ័យន្រទឹកជំនន់ ន្រផ្ន្រកខាងក្រ្រមខ្រស្រទឹក  
ន្រព្រលមានភ្លៀងធា្ល្រក់ និងន្រព្រលចុះត្រជាក់។
អាឡិចហ្រសង់ ណ្រហ្រសី Alexandre Nezeys

ការណ្រាំឲ្រយប្រើរុក្ខជាតិសម្រ្រប់ការគ្រប់
គ្រងទឹកភ្លៀងន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ

កំណត់និយមន័យថាអ្វីគឺជាសួនទឹកភ្លៀង
រុក្ខជាតិទាំងអស់ដ្រលបង្ហ្រញជូនន្រក្នុងផ្ន្រកន្រះ គឺអាចយកទ្រ  
ប្រើប្រ្រស់បានន្រក្នុងសួនទឹកភ្លៀង ឬយកទ្រដំជាជួរៗ ដ្រល  
អាចស្រូបយកទឹកភ្លៀងបាន។ រុក្ខជាតិទាំងន្រះសមស្របទ្រនឹង 
ប្រភ្រទដីដ្រលប្រើប្រ្រស់។ រុក្ខជាតិទាំងអស់ន្រះសុទ្ធត្រជារុក្ខជាតិ 
ន្រក្នុងស្រុក ដើម្របីបង្កលក្ខណៈអនុគ្រ្រះដល់ជីវៈចម្រុះន្រតាម 
មូលដ្ឋ្រន។ វាធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត ហើយថ្រមទាំងធន់នឹងការ 
លិចលង់ក្នងុរយៈព្រលពីរបីម៉្រង ឬរហូតដល់ពីរបីថ្ង្រក៏មាន។ វាសុទ្ធ 
ត្រជាពូជរុក្ខជាតិដ្រលអាចរស់ន្រក្នុងមជ្រឈដ្ឋ្រនសុីតុណ្ហភាពមធ្រយម  
ន្រក្នុងមជ្រឈដ្ឋ្រនសើមធម្មតា ជាជាងពូជរុក្ខជាតិដ្រលត្រូវការទឹកនិង 
សំណើមខ្ពស់។ រុក្ខជាតិទាំងន្រះសមស្របទ្រនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាស 

ធាតុន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ ហើយគ្រអាចជ្រើសរីសដំវាដើម្របីជាផល 
ប្រយ្រជន៍ផ្ន្រកស្រភ័ណភាពណមួយផងដ្ររ។ 
ការជ្រើសរីសពូជរុក្ខជាតិបានត្រមឹត្រវូ ជាកតា្ត្រកំណត់នូវប្រសិទ្ធភាព 
ន្រដំណ្រះស្រ្រយឆា្ល្រស់គ្ន្រក្នងុការគ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀង។ គឺជារឿង 
សំខាន់ក្នុងការធ្វើការសិក្រសាអំពីស្រទាប់ដីខុសៗគ្ន្រ(ដ្រល 
មានដំដើមឈើ ដ្រលមានដំកូនឈើ និងដ្រលមានដំស្ម្រ )  
ដើម្របីឱ្រយមានរំហួតទឹកច្រើន។ ដូចគ្ន្រទ្រនឹងការជ្រើសរីស
ពពួករុក្ខជាតិ សម្រ្រប់សួនទឹកភ្លៀង ក្រ្រយមក ទើបដឹងថា 
ពូជរុក្ខជាតិមួយចំនួន នឹងលូតលាស់បានល្អប្រសើរជាងរុក្ខជា
តិផ្រស្រងទៀត អាស្រ័យទ្រលើលំហូរទឹកភ្លៀងដ្រលប្រមូលបាន 
ទីកន្ល្រងន្រជុំវិញ ការប្រើប្រ្រស់និងសមាសភាពដី(Phនិងភាពអាច 
ជ្រ្របទឹកបានជាដើម)។ ដូច្ន្រះ ប៉ុនា្ម្រនឆា្ន្រំក្រ្រយមក បទពិស្រធ៍ន្រះ
នឹងអាចឱ្រយក្រតម្រូវការក្នុងការជ្រើសរីសពពួករុក្ខជាតិទំាងន្រះ  
ដ្រយផ្ដល់អាទិភាពដល់ពូជរុក្ខជាតិណ ដ្រលសមស្របបំផុតទ្រ 
នឹងករណីជាក់លាក់នីមួយៗ។
ជម្រើសរុក្ខជាតិទាំងន្រះធ្វើឡើង ដ្រយផ្អ្រកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆត័យជា
ច្រើន៖ 
• រុក្ខជាតិមួយចំនួន ដូចជា ដឺឡូនិស រុឺហ្រសុីយ៉្រ (Delonix re-

gia) និង មា៉្រញ្រលីយ៉្រ លីលីហ្វ្ររា៉្រ (Magniolia lilifera) គឺជា
រុក្ខជាតិដ្រលដុះន្រក្នុងតំបន់ផ្ទ្រល់ មានន័យថា គ្រឃើញមានរុក្ខជាតិ
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Exemple de parcelle où une fosse d’infiltration et de stockage a été créée devant les maisons, -khan Russey Keo

ឧទាហរណ៍ន្រក្របាលដីដ្រលរណ្ដ្រសម្រ្រប់ជម្រ្របទឹកនិងសម្រ្រប់ស្តុកទឹកទុក ត្រូវបានបង្កើតឡើងន្រផ្ន្រកខាងមុខផ្ទនះ ក្នុងខណ្ឌឫស្រសីក្រវ

ទាំងន្រះន្រក្នុងធម្មជាតិ ហើយវាថ្រមទាំងអាចធន់ទ្រនឹងអាកាស 
ធាតុនិងដីទៀតផង។ 
• យ្រងតាមសៀវភ្រ « រុក្ខជាតិក្នុងសួនច្របារន្ររាជធានីភ្នំព្រញ »  
រុក្ខជាតិខ្លះទៀតត្រូវបានយកទ្រដំដុះរួចមកហើយ ន្រក្នុងសួនច្របារ
នានាន្រក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ ដូចជា គ្រីណូម អាហ្រសុីយ៉្រទីកូម (Cri-

num asiaticum) ឬ សង់ស្រហ្រសុីយ៉្រ ណូបូលីស (Sanchezia 

nobilis) ជាដើម។ 
• រុក្ខជាតិផ្រស្រងទៀតដ្រលមិនម្រនជារុក្ខជាតិដុះន្រក្នុងស្រុក  
ត្រូវបានគ្រដំន្រក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជារួចហើយ ដូចជា  
អ្រវៀ ប្រ្រហ្រសុីលីយងសីុស (Hevea brasiliensis) ហើយ 
រុក្ខជាតិទាំងន្រះអាចធន់ទ្រនឹងអាកាសធាតុក្នុងស្រកុបានយ៉្រង 
ប្រសើរដូចគ្ន្រ។ 
ជាទូទ្រ គ្រសង្ក្រតឃើញថា រុក្ខជាតិដ្រលដុះដ្រយឯកឯង  
មានន័យថា រុក្ខជាតិក្នុងស្រុក គឺជាពូជរុក្ខជាតិដ្រលអាចធន់បាន 
យ៉្រងល្អទ្រនឹងភាពឆា្ល្រស់គ្ន្រន្រអាកាសធាតុស្ងួតនិងរដូវទឹកជំនន់ 
ហើយថ្រមទាំងអាចបង្កលក្ខណៈអនុគ្រ្រះដល់ជីវៈចម្រុះក្នុងស្រុក 
ទៀតផង។ 
រុក្ខជាតិដូចដ្រលបានរៀបរាប់ក្របាះក្របាយខាងលើ នឹងជួយដល់ការ 
គ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀងតាមរយៈសួនទឹកភ្លៀង ចង្អូរសងខាងផ្លូវ ឬក ៏
ដំបូលនិងជញ្ជ្រំងដ្រលមានដំរុក្ខជាតិ។ 

ការណ្រនាំអំពីការកំណត់បទបញ្ញត្តិ
ការបង្ហ្រញឱ្រយឃើញអំពីដំបូលដ្រលមានដំរុក្ខជាតិនិងសួនច្របារជា 
ច្រើនន្រក្នុងទីក្រុង ត្រងត្រមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ 
បទបញ្ញត្តិដ៏មុឺងមា៉្រត់របស់សាលាក្រុង ក្នុងគ្រលបំណងកាត់បន្ថយ  
ការបញ្ជូនបរិមាណទឹកហូរ ជាពិស្រសន្រតាមទីក្រុងនានាន្រ 
ទ្វីបអាម្ររិកខាងជើង អូស្ត្រ្រលី និងប៉្រកខាងជើងន្រទ្វីបអឺរ៉ុប។  
ដូច្ន្រះ ដើម្របីបង្កលក្ខណៈអនុគ្រ្រះដល់ការរីកធំរបស់ទីក្រុង គឺ 
ជាឱកាសដ្រលតម្រវូឱ្រយធ្វើការគ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀងប្រកបដ្រយចីរភាព  
ជាពិស្រសតាមរយៈរុក្ខជាតិ។ ការសិក្រសាផ្ន្រកធារាសាស្ត្រនឹងអាច  
កំណត់នូវតម្ល្រន្រដ្រនកំណត់ន្រល្របឿនទឹកហូរចូលទ្រក្នងុក្របាលដីឬ 
បរិមាណទឹកដ្រលត្រវូកាត់បន្ថយ ដ្រយម្រយ៉ា្រងអាស្រយ័ទ្រលើលក្ខខណ្ឌ 
ក្នងុមូលដ្ឋ្រនផ្ទ្រល់(ដង់សីុត្រន្រសំណង់លទ្ធភាពដ្រលទឹកអាចជ្រ្រប 
បាន) និងម្រយ៉ា្រងទៀត អាស្រយ័ទ្រលផលប៉ះពាល់ន្របញ្ញត្តដិ្រល  
បានគ្រ្រងទុក។ ការណ្រនាំឲ្រយដកច្រញមួយផ្ន្រកឬទំាងស្រុង  
ក៏អាចនឹងត្រូវគ្រ្រងធ្វើដ្ររ។ ការកំណត់បទបញ្ជ្រន្រះត្រូវត្រធ្វើឡើង  
អមដ្រយសៀវភ្រណ្រនាំមួយ ជាជំនួយដល់ទស្រសនាទានសម្រ្រប់ 
សា្ថ្របត្រយករនិងនគរូបនីយករ។ 
ដ្រយMatthis ROULAND 
ជាអ្នកហាត់រៀនន្រសាលាក្រុងបា៉្ររីស
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Équiper la ville

ÉvoLUtIoN dE LA PoPULAtIoN
L’analyse de la croissance démogra-
phique de la population dans la 
zone sud d’ici dix ans est nécessaire 
pour déterminer les besoins en 
équipements publics (écoles, hôpi-
taux, marchés, etc.), le lieu de leur 
implantation et estimer le nombre 
et la place des rues à créer pour que 
les déplacements soient possibles et 
aisés. 
Sur la période 2011-2016, la capi-
tale cambodgienne relevait une 
croissance démographique d’envi-
ron 3,5% par an. Un taux faible au 
vu des chiffres recensés entre 1998 
et 2008 où s’enregistrait une crois-
sance démographique de 16%. 
 Ce taux d’évolution de 3,5% est à 
prendre comme une moyenne, car 
le phénomène n’est pas homogène 
sur l’ensemble de Phnom Penh. On 
observe une baisse de la population 
dans les khans centraux durant  
les années 2011-2016. À titre 
d’exemple, le khan Chamkarmon 
perd plus de 23% de sa population 
en 6 ans et le khan Daun Penh plus 
de 21% (voir Tableau 1). Dans le 
même temps, les khans périphéri-
ques gagnent de la population sous 
l’effet de la construction de nom-
breux boreys (Dangkor gagne 20% 
de population, Sensok plus de 24%).   

mÉtHodE : Afin d’apprécier la pro-
gression de la population, il convient 
de calculer l’évolution de la popula-
tion entre deux recensements. Au 
Cambodge, les recensements sont 
effectués tous les dix ans, le dernier 
remonte à 2008. Les informations 
post 2008 mentionnées dans ce do-
cument relate de données récoltées 
auprès des khans concernés. Il se-
rait intéressant d’affiner les élé-
ments une fois les données de re-
censements 2018 récoltées afin de 
les comparer avec celles mention-
nées à la suite de cet écrit.  
Pour estimer la population attendue 
dans la zone sud, il faut connaitre le 
nombre de logements qui va être 
construit et multiplier un nombre 
d’habitants par logement. Les don-

tAbLEAU 1 : doNNEES dE PoPULAtIoN 2011 -2016 Et tAUx d’EvoLUtIoN   
តារាងទី១៖ ទិន្នន័យប្រជាជន ន្រចន្ល្រះឆា្ន្រំ២០១១ និង ឆា្ន្រំ២០១៦ និងអត្រ្រន្រការវិវត្ត

Kahn Pop Pop Pop Pop Taux  
 2011 2013 2015 2016 évolution 
     de la  
     population

Sensok 105 594 125 536 139 768 139 910 24,5

Russeikaev 132 029 135 470 167 173 135 779 2,8

Tuol Kouk 137 797 171 200 133 947 122 568 -12,4

Chamkarmon 132 104 182 004 123 398 106 751 -23,7

7 Makara 76 550 91 895 66 127 64 776 -18,2

Pour Senchey 159 339 159 455 217 367 204 348 22,0

Chbar Ampov 122 143 133 165 134 695 133 064 8,2

Chrouy Changva 63 948 61 214 65 744 62 010 -3,1

Preaek Pnov 46 186 47 131 56 254 55 264 16,4

Meanchey 146 627 194 636 172 065 138 743 -5,7

Dangkor 76 127 73 287 86 941 95 527 20,3

Daun Penh 85 111 126 550 83 861 70 312 -21,0

Phnom Penh 1 283 555 1 501 543 1 447 340 1 329 052 3,4

taux d’évolution en pourcentage 
អត្រ្រន្រការវិវត្ត
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nées s’appuient sur les enquêtes déjà 
réalisées par l’APUR et la JICA en 
2008 pour estimer le nombre d’ha-
bitants moyen par logement selon le 
type d’habitat. À cela s’ajoute le re-
censement des permis de construire /1 
(uniquement ceux pouvant accueillir 
de l’habitat) de 2010 à début 2018 
afin de déterminer le nombre d’uni-
tés d’habitation autorisé. Le nombre 
de logements à construire est multi-
plié par le taux de la taille moyenne 
des ménages selon le type d’habitat. 

La zone sud de Phnom Penh com-
prend les khans Meanchey et Dang-
kor avec une population totale de 
234 270 habitants en 2016. 
En 2011, la population totale recensée 
sur ces deux khans dénombrait 222 
754 habitants. On observe ainsi une 
légère hausse de 5% de la population 
entre 2011 et 2016. Toutefois, au vu 
des permis de construire comptabili-
sés, l’artificialisation d’une partie du 
Boeng Cheung Ek via le projet ING 
semble déclencher une nouvelle pé-
riode  de forte urbanisation dans ces 
deux khans. Les projections de popu-
lation laissent entrevoir un scénario 
démographique d’une forte hausse. 

En s’appuyant sur les projets en 
cours, la projection de la population 
en 2024 est estimée à 439 773 habi-
tants soit une hausse de plus de 88%. 
Il est donc acceptable de prendre en 
compte une population d’environ 
500 000 habitants dans la zone sud à 
l’horizon 2030 (soit à peu près la po-
pulation des quatre khans centraux) 
pour estimer les besoins en équipe-
ments publics et en services. 

LES mARCHÉS ផ្រសារ 

PoURSUIvRE LE mAILLAGE  
dES mARCHÉS : 
Méthode : L’ouvrage « Phnom Penh, 
croissance et transformation » 
(APUR, 2008) prend pour référence 
le centre de la capitale et affirme 
qu’un marché de proximité (environ 
300 stands dans un rayon de 
500  mètres) est présent pour 
15 000 habitants dans les khans 

centraux, à cela, s’ajoute un grand 
marché (plus de 1000 stands) pour 
80 000 habitants. La référence  
la plus récente collectée début 2018 
relate de dernières données of fi-
cielles des khans datées de 2016.  
Le khan Chamkarmon situé au nord 
de la zone d’étude dénombre 
106 751 habitants en 2016, il est 
équipé de 13 marchés (2 grands 
marchés et 11 marchés de proxi-
mité), soit un marché de proximité 
pour plus de 9 500 habitants et  
un grand marché pour plus de 
50 000 habitants. Pour la zone sud, 
une moyenne entre ces deux don-
nées a été faite,  car l’estimation de 
2008 est ancienne et celle de 2016 
réductrice, car elle ne s’applique 
qu’au  khan Chamkarmon, l’un des 
khans les plus denses et les mieux 
desservis en services. 
Dès lors, la moyenne des deux don-
nées sous-tend qu’un marché de 
proximité existe pour 12 250 habi-
tants, et qu’un grand marché dessert 
65 000 habitants. Cette référence 
sera appliquée à la zone sud pour 
définir le maillage des marchés. 
En 2016, 15 marchés de proximité 
sont recensés dans la zone sud 

tAbLEAU 1 : doNNEES dE PoPULAtIoN 2011 -2016 Et tAUx d’EvoLUtIoN   
តារាងទី១៖ ទិន្នន័យប្រជាជន ន្រចន្ល្រះឆា្ន្រំ២០១១ និង ឆា្ន្រំ២០១៦ និងអត្រ្រន្រការវិវត្ត

Kahn Pop Pop Pop Pop Taux  
 2011 2013 2015 2016 évolution 
     de la  
     population

Sensok 105 594 125 536 139 768 139 910 24,5

Russeikaev 132 029 135 470 167 173 135 779 2,8

Tuol Kouk 137 797 171 200 133 947 122 568 -12,4

Chamkarmon 132 104 182 004 123 398 106 751 -23,7

7 Makara 76 550 91 895 66 127 64 776 -18,2

Pour Senchey 159 339 159 455 217 367 204 348 22,0

Chbar Ampov 122 143 133 165 134 695 133 064 8,2

Chrouy Changva 63 948 61 214 65 744 62 010 -3,1

Preaek Pnov 46 186 47 131 56 254 55 264 16,4

Meanchey 146 627 194 636 172 065 138 743 -5,7

Dangkor 76 127 73 287 86 941 95 527 20,3

Daun Penh 85 111 126 550 83 861 70 312 -21,0

Phnom Penh 1 283 555 1 501 543 1 447 340 1 329 052 3,4

tAbLEAU 2 : PRojEtS EN CoURS dANS LA zoNE SUd Et PoPULAtIoN PRojEtEE dE 440 000  HAbItANtS EN 2024 
/តារាងទី២៖ គម្រ្រងដ្រលកំពុងដំណើការន្រក្នុងតំបន់ប៉្រកខាងត្របូង និង ប្រជាជនដ្រលបានគ្រ្រងទុកចំនួន៤៤០ ០០០នាក់ ន្រឆា្ន្រំ២០២៤

Nom Année de Type d’habitat / Nombre Population Équipements 
du projet construction Services de logements projetée 

Urban village 2019 Condominiums 4000 unités 10000 personnes Jardins, magasins 
     (alimentation)

Borey Peng Hout 2017 Villas,  Villas :  5000 personnes  Bureaux, piscine, jardin, 
The Star  Condominiums + 1000 + Population des condos jeux pour enfants, 
Diamond  et Shophouses unités 44 000 selon estimations mall commercial

R&F City –  2017 Condominiums Estimation 19250 Piscine, jardin, 
Mansion   3850 personnes jeux pour enfants

Chip Mong  2017 Futurs Boreys N.C N.C N.C 
Land Group  ou Brasserie 

Aeon Mall 3 N.C None None N.C Mall commercial

Borey Chip Mang Land 2017 Villas Estimation 32250 Ecole internationale, 
Land – The Landmark 271  et twin villas 6450 personnes bureaux, commerces

Woodland  
Residences 2017 Villas de luxe 88 unités 400 personnes Commerces

Lingnan  2018 Condominiums Estimation 16250 Toutes 
Garden  3250 m2 des unités personnes  les résidences ont 
  allant de 50 à 130 m2   leur jardin privé

Resident houses 2018 Condominiums  Estimation 17500 
  (33 étages) 3500  personnes N.C

ING City 2005 Résidentiel, équipements  N.C N.C CBD, espace vert, 
  (écoles, police, etc.), espaces   bureaux, commerces,  
  verts et sportifs, Industrie,    résidentiel,  
  transport en commun   équipements, etc.

 2 Marchés de gros 
  ផ្រសារលក់ដុំចំនួន២
 6 Grands marchés 
  ផ្រសារធំៗចំនួន៦
 22 Marchés de proximité 
  ផ្រសារន្រជិតៗចំនួន២២
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(khan Meanchey et khan Dangkor) 
pour une population de 234 270 ha-
bitants soit un marché de proximité 
pour plus de 16 500 habitants alors 
qu’un grand marché existe. Ainsi, à 
l’horizon 2025 – 2030 (selon la ra-
pidité de l’urbanisation)  il serait 
souhaitable d’intégrer en plus des 
marchés  existants : 22 marchés de 
proximité, 6  grands marchés et 
2 marchés de gros qui désengorge-
raient les marchés du centre.
Des réserves foncières sont à créer 
afin de répartir équitablement ces 
marchés sur le territoire. 

EdUCAtIoN  ការសិក្រសាអប់រំ 

L’offre en équipements scolaires est 
dès aujourd’hui sous-dimensionnée 
par rapport aux besoins. Le secteur 
sud compte en 2016, 28 948 élèves 
en écoles primaires pour 33 éta-
blissements soit un ratio d’environ 
900 élèves par écoles.

La démographie projetée en 2024 
souligne les besoins suivants dans 
la zone sud en conservant les pro-
portions établies pour 2016 ainsi :

33 340 élèves sont attendus en plus 
d’ici 2024. En admettant de conser-
ver un fonctionnement à deux ser-
vices comme c’est le cas actuelle-
ment bien que cela n’encourage pas 
un apprentissage optimal pour les 
élèves il conviendrait de prévoir en 
plus des équipements déjà existants, 
les futurs équipements suivants : 

3 écoles maternelles,  
soit 5 classes de 20 enfants 

20 écoles primaires,  
soit 838 classes de 30 enfants,  
soit 20 classes par écoles

7 collèges,  
soit 88 classes de 30 élèves,  
soit 12 classes par collèges,

9 lycées,  
soit 178 classes de 30 élèves,  
soit 20 classes par lycée  

Les écoles maternelles ne fonc-
tionnent pas de manière optimale 
puisque la plupart des enfants en 
bas âge ne sont pas intégrés au sys-
tème scolaire. Les statistiques sco-
laires montrent que les classes de 
primaire ne sont pas aujourd’hui 
suffisantes, elles sont surchargées 
et fonctionnent en deux services. 
On peut cependant estimer que les 
 générations futures disposeront 
d’un meilleur accès à l’école pu-
blique. Créer dès maintenant des 
réserves foncières pour construire 
des écoles, collèges et lycées est in-
dispensables dans la zone sud. 
 Aujourd’hui se développe une offre 
d‘écoles privées telle que l’ISPP In-
ternational School of Phnom Penh 
dernièrement construite au khan 
Meanchey mais cette offre est ré-
servée à une petite partie de la 
 population et ne peut compenser le 
manque d’écoles publiques.

CENtRES dE SANtÉ  
Et HôPItAUx

 
La zone sud connaît également un 
manque d’équipement public relatif 
au soin des personnes (centres de 
santé et hôpitaux). En 2016, s’y 

trouvent 1 hôpital et 9 centres de 
santé. L’exemple du khan Meanchey 
est très parlant puisqu’aucun hôpi-
tal public n’existe et seuls 2 centres 
de santé publics sont répertoriés. A 
contrario, l’émergence des cli-
niques privées ne cesse de s’ac-
croître. Le khan Meanchey recense : 
28 cliniques dentaires, 25 cliniques 
privées, 11 polycliniques et mater-
nités et 13 cliniques de grossesse. 
Ces établissements de santé privés 
ne répondent pas aux besoins des 
populations pauvres et ne peuvent 
remplacer des hôpitaux équipés 
pour tous les types de soins. 
Le Ministère de la Santé requiert 
officiellement des critères d’implan-
tation de ces services, à savoir :
- Un centre de santé urbain implan-
té dans un rayon de 10 km pouvant 
couvrir 20 000 habitants maximum.
- Un hôpital couvrant de 100 000 à 
200 000 personnes.
Ces ratios sont aujourd’hui in-
suffisants et, dès maintenant,  
1 hôpital et 3 centres de santé se-
raient  nécessaires. Les prévisions 
démographiques pour 2025 re-
quièrent la création supplémentaire 
de 2 hôpitaux et de 13 centres de 
santé. 

ESPACES vERtS, CULtURELS  
Et dE LoISIRS

Un effort particulier devra être déve-
loppé pour la zone sud dans la créa-
tion de lieux dédiés aux loisirs, à la 
culture et de jardins et parcs publics 
pour tous. Cette offre en jardins est 
d’autant plus importante qu’ils per-
mettent de conserver des sols per-
méables  qui facilitent l’infiltration 
des eaux  pluviales dans le sol, qu’ils 
créent des lieux de fraicheur et de 
repos. (La sur fréquentation du jar-
din du Vat Phnom et des esplanades 
publiques le soir le montre). 
Certains lieux d’expressions émer-
gent tels que la « Factory » associée 
à l’Urban Village qui offrent, malgré 
leur caractère privé, un accès pu-
blic à des expositions d’art ou en-
core à un skatepark. 

tAbLEAU 3 

Nombre d’élèves par établissement scolaire 
en 2016 dans les khans Meanchey et Dangkor

École maternelle 75
École primaire 900
Collège 400
Lycée 1550

tAbLEAU 4
Nombre d’élèves supplémentaires par 
établissement scolaire en 2024 dans les 
khans Meanchey et Dangkor

École maternelle + 221
École primaire + 25 144
Collège + 2 642
Lycée + 5333

Vat Botum Sakor 

Vak Chak Angrae Kraom 

Vat Chak Angrae Leu 
Vat Sambuor 

Meas 

Vat Tudongk
Chamkar Doung

Vat Cheung Ek

Vat Kouk Ampil

Vat Prajum 
Neati 

 13 Centres de santé 
  មជ្រឈមណ្ឌលសុខភា
  ពចំនួន១៣
 2 Hôpitaux 
  មន្ទនីរព្រទ្រយចំនួន ២

 3 Ecoles maternelles 
  សាលាមត្ត្រយ្រយចំនួន៣
 20 Ecoles primaires 
  សាលាបឋមសិក្រសាចំនួន២០
 7 Collèges 
  អនុវិទ្រយាល័យចំនួន៧
 9 Lycées 
  វិទ្រយាល័យចំនួន៩

Equipements  
sportifs, culturels  
et espaces verts 
បរិកា្ខ្ររកីា  
វប្របធម៌ និងផ្ទន្រប្រតង
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Les rives du Boeng Cheung Ek 
plantées et accessibles à tous, asso-
ciées à la création de parcs et jar-
dins collectifs dans les quartiers, ou 
encore le cercle de Cheung Ek et les 
piscicultures conservées à l’Est, 
 devront répondre à ce besoin d’es-
paces verts. Des centres sportifs et 
des lieux culturels sont à installer. 
Des réserves foncières sont aussi à 
créer pour cela.  

1/Fauveaud G., à venir, « Post-
dependency metropolization: the case 
of Phnom Penh, Cambodia », in Chen 
x., Moser S., Kundu R. (dir.), Research 
Handbook on Asian Cities, Edward Elgar 
Publishing

Un outil pour financer les divers 
équipements d’utilité publique 
pourrait être créé. Lorsqu’un projet 
immobilier privé se monte dans la 
zone sud, le promoteur s’engagerait 
en concertation avec la Municipa-
lité à intégrer et fi nancer au moins 
un équipement d’utilité publique 
dans son projet de construction ou 
de lotissement.
L’ÉQUIPE dU PRojEt

Vat Botum Sakor 

Vak Chak Angrae Kraom 

Vat Chak Angrae Leu 
Vat Sambuor 

Meas 

Vat Tudongk
Chamkar Doung

Vat Cheung Ek

Vat Kouk Ampil

Vat Prajum 
Neati 

LES PAGodES ExIStANtES Et À PRÉSERvER dANS LA zoNE SUd 
វត្ត អា រា មដ្រលមា នស្រ ្រប់និងដ្រលត្រ ូវអភិរក្រស ន្រក្ន ុងតំបន់ប៉្រកខា ងត្របូង
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ការ បំពាក់បរកិា្ខ្ររ  ក្រុង

វិវត្តន៍ ប្រជាជន 
ការ វិភាគ  អំពី កំណើន ប្រជាសាស្រ្ត ន្រប្រជាជនន្រក្នុង
 តំបន់ ភាគខាងត្របូង  ចាប ់ពី ព្រល បច្ចុប្របន្ន រហូត ដល់  រយៈព្រល ដប ់
ឆា្ន្រំ ខាងមុខ  មាន ភាពចាំបាច ់ដើម្របី កំណត់ នូវ តម្រវូការ ផ្ន្រក បរិកា្ខ្ររ 
សាធារណៈ (សាលារៀន  មន្ទនីរព្រទ្រយ ផ្រសារ  ។ល។) និង ទីតាំង ន្រ 
ការ ដក់  បរិកា្ខ្ររទាំងន្រះ ព្រមទំាង  ប៉ា្រន ់សា្ម្រន  អំព ីចំនួន និង ទីតាំង 
ផ្លូវ ដ្រលត្រូវ បង្កើត  ដើម្របី បង្កលក្ខណៈឲ្រយ ការធ្វើ ចរាចរណ៍ អាច  
ប្រព្រឹត្តទ្របាន និងមានភាពងយស្រួល។
ន្រ ចន្ល្រះ ឆា្ន្រំ ២០១១-២០១៦ រាជធានីកម្ពុជា មាន កំណើន 
ប្រជាសាស្រ្ត ប្រហ្រល ៣,៥% ក្នុង មួយ ឆា្ន្រំ។ ន្រះគឺជាអត្រ្រ ទាបបើ 
ប្រៀបធៀបទ្រនឹង តួល្រខ  ដ្រលបាន ធ្វើការ ជំរឿន ន្រចន្ល្រះ ឆា្ន្រំ 
១៩៩៨ ដល ់ឆា្ន្រំ ២០០៨ ដ្រល មានកំណើន ប្រជាសាស្ត្រ រហូត់ 
១៦% ឯណ្រះ។
អត្រ្រ វិវត្តន៍ ៣,៥% ត្រូវ ចាត ់ទុក  ថា ជា អត្រ្រ មធ្រយម  ព្រ្រះថា បាតុភូត 
ន្រះ មិនមាន លក្ខណៈ ដូចគ្ន្រ ទាំងអស ់ទ្រ  ន្រ  ទូទាំង ទីក្រុងភ្នំព្រញ។ 
គ្រ សង្ក្រត ឃើញ ចំនួន ប្រជាជន មាន ការ ថយចុះ   ន្រក្នុង 
ខណ្ឌកណ្ដ្រលក្រុង  ក្នុង អំឡុងឆា្ន្រំ ២០១១-២០១៦។ ជា ឧទាហរណ៍ 

ខណ្ឌ ចំការ មន  មានប្រជាជន ថយ ចុះ   ចំនួន ២៣%  ក្នុងរយៈព្រល  
៦ ឆា្ន្រំ និង ខណ្ឌ ដូនព្រញថយចុះ  ចំនួន  ជាង ២១% (សូមមើល 
តារាងទី ១)។ ន្រក្នុង ព្រល ជាមួយគ្ន្រ ន្រះ  ខណ្ឌ  ដ្រល ស្ថិតន្រ 
ជាយក្រុង មាន ប្រជាជន កើនឡើង  ដ្រយសារមាន ការ សាងសង់ បុរី 
ជា ច្រើន (ខណ្ឌ ដង្ក្រ មានប្រជាជន កើនឡើង ចំនួន ២០% ខណ្ឌ 
ស្រនសុខមានប្រជាជន កើន ឡើង ជាង ២៤%)។

វិធីសាស្រ្ត៖ ដើម្របី វាយតម្ល្រ  អំពី កំណើន ប្រជាជន គ្រ គួរត្រ គណនាអំពី 
ការ  វិវត្តប្រជាជន រវាង  ការធ្វើ ជំរឿន  ចំនួន ពីរ។ ន្រប្រទ្រស កម្ពុជា  
ការធ្វើ ជំរឿន ធ្វើ ឡើង រៀងរាល់ ដប់ ឆា្ន្រំម្ដង ហើយ ការធ្វើ ជំរឿន  
ចុងក្រ្រយបង្អស់  បានធ្វើឡើង  ន្រ  ឆា្ន្រំ ២០០៨។ ព័ត៌មាន ក្រ្រយ 
ឆា្ន្រំ ២០០៨ ដូចមានរៀបរាប់ក្នុង ឯកសារន្រះ  បង្ហ្រញ ពីទិន្នន័យ 
ដ្រលប្រមូលបានពី បណ្ដ្រខណ្ឌ ពាក់ព័ន្ធ។ ជាការ គួរ ឱ្រយ ចាប់អារម្មណ ៍
ដ្រល ត្រូវ បញ្ជ្រក់ ឱ្រយបាន ល្អិតល្អន់ អំពី កតា្ត្រ  ទំាងាយ ន្រ 
ព្រលប្រមូលបាន   ទិន្នន័យ  ន្រការ ជំរឿន  ឆា្ន្រំ ២០១៨ ដើម្របី ប្រៀបធៀប  
ទិន្នន័យ ន្រះ ជាមួយ នឹង  ទិន្នន័យ  ដូចមាន រៀបរាប់ ន្រ ខាងក្រ្រយ  
សៀវភ្រន្រះ។

ទិន្នន័យ ប្រជាជន  និងការព្រយករ

ខណ្ឌ ប្រជាជន_២០១១ ប្រជាជន_២០១៣ ប្រជាជន_២០១៥ ប្រជាជន_២០១៦ អត្រ្រវិវត្តន៍ប្រជាជន
ស្រនសុខ ១០៥ ៥៩៤ ១២៥ ៥៣៦ ១៣៩ ៧៦៨ ១៣៩ ៩១០ ២៤,៥
ឫស្រសីក្រវ ១៣២ ០២៩ ១៣៥ ៤៧០ ១៦៧ ១៧៣ ១៣៥ ៧៧៩ ២,៨
ទួលគ្រក ១៣៧ ៧៩៧ ១៧១ ២០០ ១៣៣ ៩៤៧ ១២២ ៥៦៨ -១២,៤
ចំការមន ១៣២ ១០៤ ១៨២ ០០៤ ១២៣ ៣៩៨ ១០៦ ៧៥១ -២៣,៧
៧ មករា ៧៦ ៥៥០ ៩១ ៨៩៥ ៦៦ ១២៧ ៦៤ ៧៧៦ -១៨,២

ព្រធិ៍ស្រនជ័យ ១៥៩ ៣៣៩ ១៥៩ ៤៥៥ ២១៧ ៣៦៧ ២០៤ ៣៤៨ ២២,0
ច្របារអំព្រ ១២២ ១៤៣ ១៣៣ ១៦៥ ១៣៤ ៦៩៥ ១៣៣ ០៦៤ ៨,២

ជ្រ្រយចងា្វ្ររ ៦៣ ៩៤៨ ៦១ ២១៤ ៦៥ ៧៤៤ ៦២ ០១០ -៣,១
ព្រ្រកព្ន្រ ៤៦ ១៨៦ ៤៧ ១៣១ ៥៦ ២៥៤ ៥៥ ២៦៤ ១៦,៤
មានជ័យ ១៤៦ ៦២៧ ១៩៤ ៦៣៦ ១៧២ ០៦៥ ១៣៨ ៧៤៣ -៥,៧

ដង្ក្រ ៧៦ ១២៧ ៧៣ ២៨៧ ៨៦ ៩៤១ ៩៥ ៥២៧ ២០,៣
ដូនព្រញ ៨៥ ១១១ ១២៦ ៥៥០ ៨៣ ៨៦១ ៧០ ៣១២ -២១,០
ភ្នំព្រញ ១ ២៨៣ ៥៥៥ ១ ៥០១ ៥៤៣ ១ ៤៤៧ ៣៤០ ១ ៣២៩ ០៥២ ៣,៤

តារាង ១៖ ទិន្នន័យ ប្រជាសាស្រ្ត ឆ្ន្រំ ២០១១ -២០១៦ ការ គណា កំណើន ប្រជាជន ដ្រលពាក់ ព័ន្ធភ នឹង កម្មវិធ ីលំន្រានថ្មីៗ
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ដើម្របី បា៉្រន់សា្ម្រនអំពី  ចំនួនប្រជាជន ន្រក្នុង តំបន ់ភាគខាងត្របូង គ្រត្រូវ 
ដឹង អំពី ចំនួន លំន្រឋាន ដ្រល នឹងត្រូវ សាងសង ់ យកទ្រគុណនឹង 
ចំនួន ប្រជាជន ក្នុង មួយ លំន្រឋាន។ ទិន្នន័យ ផ្អ្រកលើ ការ អង្ក្រត 
ដ្រលបាន ធ្វើ រួចហើយ  ដ្រយ APUR និង JICA ន្រឆា្ន្រំ ២០០៨ 
ដើម្របី ប៉ា្រន់សា្ម្រន  អំពី ចំនួន ប្រជាជន ជាមធ្រយម ក្នុង មួយ លំន្រឋាន  ទ្រ 
តាម ប្រភ្រទ លំន្រឋាន។ បន្ថ្រមពីលើ ន្រះ  មាន ការធ្វើ ជំរឿន  អំពី 
លិខិត អនុញ្ញ្រត  ឱ្រយ សាងសង ់/1(សម្រ្រប ់ត្រអ្នក ដ្រលអាច ទទួល 
បាន លំន្រឋាន  ប៉ុណ្ណ្រះ) ពឆីា្ន្រំ ២០១០ ដល ់ដើមឆា្ន្រំ ២០១៨ 

ដើម្របីកំណត់ ចំនួន លំន្រឋាន ដ្រល ទទួលបាន ការអនុញ្ញ្រត 
ឲ្រយសាងសង់។ ចំនួន លំន្រឋាន ដ្រលត្រូវ សាងសង់  ត្រូវ គុណ  នឹង 
អត្រ្រ ទំហំ គ្រួសារជាមធ្រយម ទ្រ តាមប្រភ្រទ លំន្រឋាន។
តំបន់ ភាគខាងត្របូងទីក្រុង ភ្នំព្រញ  មាន ខណ្ឌ មានជ័យ  និងខណ្ឌ ដង្ក្រ 
ដ្រល មានប្រជាជន សរុបរៀងៗខ្លួន ប្រហ្រល ចំនួន ២៣៤ ២៧០ 
នាក់ ន្រ ឆា្ន្រំ ២០១៦។ 
ន្រឆា្ន្រំ ២០១១ ប្រជាជន សរុប ដ្រលបាន ធ្វើ ជំរឿនន្រក្នុង ខណ្ឌ 
ទាំងពីរ  ន្រះ មានចំនួន ២២២ ៧៥៤ នាក់។  

ដូច្ន្រះ  គ្រ សង្ក្រត ឃើញថាប្រជាជន កើនឡើងត្រ ៥%  ន្រ  
ចន្ល្រះ ឆា្ន្រំ ២០១១ និង ២០១៦។  ប៉ុន្ត្រ  ដ្រយមើល ទ្រ លើ 
លិខិត អនុញ្ញ្រត ឱ្រយ សាងសង ់ដ្រលបាន ចុះ បញ្ជី ត្រឹមត្រូវ ការ 
ក្រច្ន្របឹងជើងឯក មួយផ្ន្រក តាម រយៈគម្រ្រង  ING ហាក់ដូច ជា   
ធ្វើឱ្រយ ចាប់ផ្តើម មាន សម័យ នគរូបនីយកម្ម ខា្ល្រំង ថ្មីមួយ ន្រក្នុង ខណ្ឌ 
ទាំងពីរ ន្រះ។ ការ  ប៉ា្រន់សា្ម្រន ទុកជាមុន អំព ីចំនួន ប្រជាជនបង្ហ្រញ 
ឲ្រយ ឃើញ នូវ ស្រណរីយ្រ ប្រជាសាស្រ្តមួយ ដ្រល   មាន កំណើន  

ខា្ល្រំង។ ផ្អ្រក លើគម្រ្រងដ្រលកំពុង ដំណើរការ  ការ ប៉ា្រនស់ា្ម្រន អំពី 
ចំនួន ប្រជាជន ន្រ ឆា្ន្រំ  ២០២៤ គឺ មាន ចំនួន  ៤៣៩ ៧៧៣ នាក់  
គឺ  មានការកើនឡើងជាង  ៨៨%។ ដូច្ន្រះ  គឺជាការ អាច ទទួល 
យកមកពិចារណពីចំនួន ប្រជាជន ប្រហ្រល ៥០០ ០០០ នាក់  ក្នុង 
តំបន់  ប៉្រកខាងត្របូង ន្រឆា្ន្រំ ២០៣០ (ដ្រល ជិតស្មើនឹង ចំនួន  ប្រជាជន 
ន្រ ខណ្ឌ កណ្ដ្រលក្រុង ទាំង បួន) ដើម្របី  វាយតម្ល្រ អំពី  តម្រូវការ ផ្ន្រក 
បរិកា្ខ្ររ សាធារណៈ និង ផ្ន្រក ស្រវាកម្ម។

ឈ្ម្រះ គម្រ្រង ឆ្ន្រំសាងសង់ ប្រភ្រទ លំន្រាន / ស្រាកម្ម ចំនួនលំន្រាន ប្រជាជន ដ្រលបាន គ្រ្រងទុក បរិកា្ខ្ររ

Urban village ២០១៩ ខុនដូ ៤០០០ខ្នង ១0000 នាក់ សួនច្របារ ហាង (អាហារ)

Borey Peng Hout  
The Star Diamond

២០១៧ ភូមិគ្រឹះ ខុនដូ និង
សបហ្រស៏

ភូមិគ្រឹះ៖  + ១000 ខ្នង ៥000 នាក់ + ប្រជាជន 
ខុនដូ៤៤ 000 នាក់   
តាមការបា៉្រន់ សា្ម្រន

ការិយល័យ 
អាងហ្រលទឹក 
សួនច្របារ ហ្គ្រម សម្រ្រប់ កុមារ 
ហាងទំនិញ

R&F City – Mansion ២០១៧ ខុនដូ ប្រហ្រល៣៨៥0 ខ្នង ១៩ ២៥០ នាក់ អាងហ្រលទឹក 
សួនច្របារ 
ហ្គ្រមសម្រ្រប ់កុមារ

Chip Mong Land Group ២០១៧ អនាគតបុរីឬ កន្ល្រង  
ផលិត ស្រ្របៀរ

មិនដឹង មិនដឹង មិនដឹង

Aeon Mall 3 មិនដឹង គ្ម្រន គ្ម្រន មិនដឹង ហាងទំនិញ

Borey Chip Mang Land –  
The Landmark 271

២០១៧ ភូមិគ្រឹះ និង
 វីាភ្ល្រះ

ប្រហ្រល៦៤៥0 ខ្នង ៣២២៥0 នាក់ សាលាអន្តរជាតិ ការយិល័យ 
ពាណិជ្ជកម្ម

Woodland  
Residences

២០១៧ ភូមិគ្រឹះ ប្រណីត ៨៨ខ្នង ៤00 នាក់ ពាណិជ្ជកម្ម

Lingnan Garden ២០១៨ ខុនដូ ប្រហ្រល៣២៥០ 
ម៉្រត្រការ៉្រ ដ្រលមាន 
លំន្រឋាន ទំហំពី៥0 ទ្រ 
១៣0 ម៉្រត្រការ៉្រ

១៦ ២៥០ នាក់ លំន្រឋាន ទាំងអស ់មាន 
សួនច្របារផ្ទ្រល ់ខ្លួន

Residenthouses ២០១៨ ខុនដូ (៣៣ជាន់) ប្រហ្រល៣៥00 ១៧ ៥០០ នាក់ មិនដឹង

ING City ២០០៥ ផ្ទនះ សា្ន្រក់ ន្រ បរិកា្ខ្ររ (សាលារៀន  
ប៉ុស្តិ៍នគរបាល។ល។) ទីកន្ល្រង 
ប្រតង និងទីលានកីា 
ឧស្រសាហកម្ម ការ ដឹកជញ្ជូន  
សាធារណៈ

មិនដឹង មិនដឹង CBD ទីកន្ល្រង ប្រតង
ការិយល័យ ពាណិជ្ជកម្ម 
លំន្រឋាន បរិកា្ខ្ររ ។ល។

តារាងទី២ ៖ គម្រ្រង កំពុងដំណើរការ ន្រក្នុង តំបន ់ាគខាងត្របូង និង ប្រជាជន ដ្រលបាន គ្រ្រងទុក ជាមុន ចំនួន  
៤៣៩៧៧៣ាក់  ន្រ ឆ្ន្រំ ២០២៤។ កើនឡើងត្រ



88 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

ផ្រសារ

បន្ត ធ្វើឱ្រយ ផ្រសារ មាន ាព ប្រាក់ក្រា គ្ន្រ៖
វិធីសាស្រ្ត៖ សៀវភ្រ មាន ចំណងជើង ថា « ភ្នំព្រញ កំណើន និង ការ 
ផ្ល្រស់ប្តូរ » (APUR, 2008) គឺយក ទីកណ្ដ្រល ក្រុង ធ្វើ ជា គ្រល 
និង បញ្ជ្រក់អះអាងថា ផ្រសារ តូច  មួយកន្ល្រង (ប្រហ្រល៣00តូប 
ន្រក្នុងរង្វង់  ៥០០ ម៉្រត្រ) បម្រើដល់ប្រជាជន ចំនួន  ១៥ 000នាក់ 
ន្រក្នុង ខណដ្រលន្រ  កណ្ដ្រលក្រុង ហើយ បន្ថ្រមពីលើន្រះ មាន ផ្រសារ 
ធំមួយ (ជាង ១ 000 តូប) សម្រ្រប់ ប្រជាជន ចំនួន ៨0 000 នាក់។ 
ឯកសារយ្រង ថ្ម ីបំផុត ដ្រល ទទួលបាន ន្រដើម ឆា្ន្រំ ២០១៨ បង្ហ្រញ 
នូវ ទិន្នន័យ ផ្លូការ ចុងក្រ្រយ បង្អស ់ពាក់ព័ន្ធ នឹង ខណ្ឌ ន្រ ឆា្ន្រំ២០១៦។ 
ខណ្ឌ ចំការ មន ដ្រលស្ថិត ន្រ  ប៉្រក ខាងជើងន្រ  តំបន់ សិក្រសា  មាន 
ប្រជាជន ចំនួន ១០៦ ៧៥១ នាក ់ ន្រ ឆា្ន្រំ ២០១៦។ ខណ្ឌ ន្រះ មាន 
ផ្រសារ ចំនួន ១៣ កន្ល្រង (ផ្រសារធំ  ចំនួន ២ កន្ល្រង និង ផ្រសារតូច ចំនួន ១១  
កន្ល្រង) ព្រលគឺ ផ្រសារតូចមួយកន្ល្រង សម្រ្រប់ ប្រជាជន  ចំនួន ជាង៩ 
៥០០ នាក់ និង ផ្រសារ ធំមួយ កន្ល្រង សម្រ្រប់ ប្រជាជន ចំនួន ជាង៥0 
000 នាក់។ ចំព្រះ តំបន ់ភាគខាងត្របូង មធ្រយមភាគ មួយ រវាង ទិន្នន័យ 
ទាំងពីរ ត្រូវបាន គណនាឡើង ដ្រយសារ  ការ ប៉ា្រន់ សា្ម្រន ធ្វើឡើង 
ន្រ ឆា្ន្រំ ២០០៨ គឺជា ទិន្នន័យ ចាស់  ហើយ ការ ប៉ា្រន់ សា្ម្រន ឆា្ន្រំ ២០១៦ 
គឺជា ទិន្នន័យ បំព្រួញ ព្រ្រះ ការបា៉្រន់ សា្ម្រន ន្រះ អនុវត្តត្រចំព្រះ ខណ្ឌ 
ចំការមនប៉ុណ្ណ្រះ ដ្រល ជា ខណ្ឌមួយក្នុង ចំណ្រម ខណ្ឌ ដ្រលមាន 
ប្រជាជនកកកុញ ជាងគ្រ និង មាន ការបម្រើ ស្រវាគមនាគមន៍ 
ល្អជាងគ្រ។
ដូច្ន្រះ ហើយ  មធ្រយមភាគ ន្រ ទិន្នន័យ ទាំងពី រ ជា មូលដ្ឋ្រន បញ្ជ្រក់ថា 
ផ្រសារតូច មួយកន្ល្រង ប្រើសម្រ្រប ់ប្រជាជន ចំនួន ១២ ២៥០ នាក់ និង 
ផ្រសារ ធំមួយកន្ល្រង បម្រើដល ់ប្រជាជន ចំនួន ៦៥ ០០០ នាក់។ ទិន្នន័យ 
ដ្រលជា ស្រចក្ត ីយ្រងន្រះ នឹង ប្រើសម្រ្រប់ តំបន ់ភាគខាងត្របូង  ដើម្របី 
កំណត់ភាព ប្រទាក់ក្រា គ្ន្រ ន្រ ផ្រសារ។ 
ន្រឆា្ន្រំ ២០១៦ គ្របាន ធ្វើជំរឿន ផ្រសារតូចៗ ចំនួន ១៥  ន្រក្នុង 
តំបន់ ភាគ ខាងត្របូង (ខណ្ឌ មានជ័យ និង ខណ្ឌ ដង្ក្រ) សម្រ្រប់ បម្រើ 
ប្រជាជនចំនួន ២៣៤ ២៧០ នាក់ ព្រលគឺ  ផ្រសារ តូចមួយកន្ល្រង 
ប្រើសម្រ្រប ់ប្រជាជន ចំនួន  ១៦ ៥០០ នាក ់ ខណៈដ្រល  មាន 
ផ្រសារ ធំ មួយកន្ល្រង។ ដូច្ន្រះ ន្រ ឆា្ន្រំ ២០២៥-២០៣០ (ទ្រតាម 
ភាព ឆាបរហ័ស ន្រ នគរូបនីយកម្ម) គ ឺគួរត្រ បញ្ចូលបន្ថ្រម ពីលើ 
ផ្រសារដ្រលមានស្រ្រប់៖ ផ្រសារ តូច  ចំនួន ២២ កន្ល្រង ផ្រសារធំ ចំនួន ៦ 
កន្ល្រង និង ផ្រសារ ប្រះ ដុំ ចំនួន ២ កន្ល្រង ដ្រល នឹង ធ្វើឲ្រយ ផ្រសារ  ស្ថិតន្រ 
កណ្ដ្រលក្រុងល្រង កកស្ទនះទៀត។
ដីបម្រុង ទុក  ត្រូវ បង្កើត ឡើង  ដើម្របី ពង្រ្រយ ផ្រសារទាំងន្រះ ន្រលើ ដ្រនដ ី
ប្រកបដ្រយ សមធម៌។

សាលារៀន

បច្ចុប្របន្ន ការ ផ្ដល់ បរិកា្ខ្ររ សម្រ្រប់ ការសិក្រសា មានទំហំ តូចជាង 
បើប្រៀបធៀបទ្រនឹងតម្រូវការ។ ន្រឆា្ន្រំ២០១៦ តំបន់ ភាគខាងត្របូង 
មាន សិស្រស ចំនួន ២៨ ៩៤៨ នាក់  ន្រ សាលាបឋមសិក្រសាចំនួន  ៣៣ 
កន្ល្រងគឺស្មើនឹង សិស្រស ប្រហ្រល  ៩០០ នាក់  ក្នុង មួយ សាលា។

ចំនួន សិស្រសក្នុង មួយ គ្រឹះ សា្ថ្រនសិក្រសាន្រ ឆ្ន្រំ 
២០១៦ ន្រក្នុង ខណ្ឌ មានជ័យ និង ដង្ក្រ

សាលា  មត្ត្រយ្រយ កុមារ ៧៥នាក់
សាលាបឋមសិក្រសា កុមារ ៩00 នាក់
អនុវិទ្រយាល័យ សិស្រស ៤00 នាក់ 
វិទ្រយាល័យ សិស្រស ១ ៥៥០ នាក់

ប្រជាសាស្រ្ត ដ្រល  គ្រ្រងទុក ន្រ  ឆា្ន្រំ ២០២៤ គូសបញ្ជ្រក់ ពី តម្រូវការ 
ន្រក្នុង តំបន់ភាគខាងត្របូង ដូចខាងក្រ្រម ដ្រយ រក្រសា សមាមាត្រ   
ដ្រលបាន ធ្វើឡើង ឆា្ន្រំ ២០១៦៖  

ចំនួន សិស្រស បន្ថ្រម ក្នុង មួយគ្រឹះ សា្ថ្រន សិក្រសាន្រ ឆ្ន្រំ 
២០២៤ ន្រក្នុង ខណ្ឌ មានជ័យ និង ខណ្ឌ  ដង្ក្រ

សាលា មត្ត្រយ្រយ + កុមារ ២២១ នាក់
សាលាបឋមសិក្រសា + កុមារ ២៥ ១៤៤ នាក់
អនុវិទ្រយាល័យ + សិស្រស ២ ៦៤២ នាក់ 
វិទ្រយាល័យ + សិស្រស ៥ ៣៣៣ នាក់

ចាប់ ពី ព្រលន្រះ  រហូត ដល់ ឆា្ន្រំ ២០២៤ រំពឹងទុកថានឹង មាន សិស្រស 
ចំនួន ជាង  ៣៣ ៣៤០ នាក់ ។ ដ្រយ រក្រសា ទុកដំណើរការ ជា ពីរ វ្រន 
ដូចជា ន្រក្នុង  ករណី បច្ចុប្របន្ន ន្រះ បើទ្រះ ជា ដំណើរការ ពីរវ្រន ន្រះ  
មិនផ្តល់ ឱ្រយមាន ការ សិក្រសាដ ៏ ល្អបំផុតមួយ សម្រ្រប់ សិស្រសក៏ដ្រយ 
ក៏គួរត្រ គ្រ្រង បន្ថ្រមពីលើ បរិកា្ខ្ររ ដ្រលមានស្រ្រប់  រួចហើយ នូវ បរិកា្ខ្ររ 
នាព្រល អនាគត ដូចខាងក្រ្រម៖ 

3 សាលា មត្ត្រយ្រយ ចំនួន ៣ កន្ល្រង ត្រូវជា ៥ ថា្ន្រក់រៀន  ដ្រល មួយថា្ន្រក ់
មានកុមារ  ២០ ាក់ 

20 សាលាបឋមសិក្រសា ចំនួន  ២០ កន្ល្រង ត្រូវជា  ៨៣៨ ថា្ន្រក់រៀន  
ដ្រល ក្នុង មួយថា្ន្រក់មាន សិស្រស ចំនួន ៣០ ាក់ ស្មើនឹង  ២០ ថា្ន្រក់រៀន ក្នុង 
មួយសាលា

7 អនុវិទ្រយាល័យ ចំនួន ៧ កន្ល្រង ត្រូវជា ៨៨ ថា្ន្រក់រៀន ដ្រល ក្នុងមួយថា្ន្រក់ 
មាន សិស្រស ចំនួន ៣០ ាក់ ស្មើនឹង  ១២ ថា្ន្រក់រៀន  ក្នុងមួយ អនុវិទ្រយល័យ

9 វិទ្រយាល័យ ចំនួន ៩ កន្ល្រង ត្រូវជា ១៧៨ ថា្ន្រក់រៀន ដ្រល ក្នុង មួយ ថា្ន្រក់ មាន 
សិស្រស  ចំនួន ៣០ ាក់ ស្មើនឹង  ២០ ថា្ន្រក់រៀន  ក្នុងមួយ វិទ្រយាល័យ

 2 Marchés de gros 
  ផ្រសារលក់ដុំចំនួន២
 6 Grands marchés 
  ផ្រសារធំៗចំនួន៦
 22 Marchés de proximité 
  ផ្រសារន្រជិតៗចំនួន២២

 3 Ecoles maternelles 
  សាលាមត្ត្រយ្រយចំនួន៣
 20 Ecoles primaires 
  សាលាបឋមសិក្រសាចំនួន២០
 7 Collèges 
  អនុវិទ្រយាល័យចំនួន៧
 9 Lycées 
  វិទ្រយាល័យចំនួន៩
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សាលា មត្ត្រយ្រយ មិនមាន ដំណើរការ ល្អ  ប្រសើរទ្រ ដ្រយហ្រតុថា 
កុមារតូច ៗ  ភាគច្រើនមិនត្រូវបាន ធ្វើ សមាហរ័ណកម្មទ្រក្នុង 
ប្រព័ន្ធ អប់ រំ ទ្រ។ ស្ថិត ិសិក្រសា បង្ហ្រញថា ថា្ន្រក់ បឋម  សិក្រសា បច្ចុប្របន្ន 
មិន  គ្រប់គ្រ្រន់ ទ្រ។ ថា្ន្រក់ ទាំងន្រះ មាន  សិស្រស លើស ចំនួន និង 
ដំណើរការ ជា ពីរវ្រន។ ប៉ុន្ត្រ គ្រ អាច វាយតម្ល្រ  ថា  ក្ម្រងជំនាន់ ក្រ្រយ 
នឹងមាន លទ្ធភាព ចូលរៀន ន្រ សាលារដ្ឋ បានល្អ ប្រសើរ ជាងមុន។ 
ចាប់ ពីព្រលន្រះ តទ្រ ការ បង្កើត ដីបម្រុងទុក  សម្រ្រប់ សាងសង់ 
សាលារៀន អនុវិទ្រយាល័យ និងវិទ្រយាល័យ  គឺ ជា ការ ចាំបាច់ មិនអាច 
ខ្វះ បាន ន្រក្នុង តំបន ់ភាគខាងត្របូង។ សព្វថ្ង្រន្រះ មាន ការ 
ផ្ដល់ សាលារៀន ឯកជន  ដូចជា សាលា អន្តរជាតិ ភ្នំព្រញ (ISPP 

International School of Phnom Penh) ដ្រល ត្រូវបាន 
សាងសង់  ន្រព្រល ថ្មីៗ ន្រះ  ន្រក្នុង ខណ្ឌ មានជ័យ ប៉ុន្ត្រការផ្ដល់ 
ជូន ន្រះ មានសម្រ្រប ់ត្រ ប្រជាជន មួយ ផ្ន្រកតូច ប៉ុណ្ណ្រះ  និង មិន អាច 
បំព្រញ កង្វះ ខាត សាលារដ្ឋបាន ឡើយ។

មណ្ឌលសុខាព និង មន្ទនីរព្រទ្រយ

 

តំបន់ ភាគខាងត្របូងក៏មាន កង្វះខាត បរកិា្ខ្ររ សាធារណៈ  ទាក់ 
ទងនឹង ការ ថ្រទាំ សុខភាពមនុស្រសដ្ររ  (មណ្ឌលសុខភាព និង 
មន្ទនីរព្រទ្រយ)។ ន្រឆា្ន្រំ ២០១៦ ន្រតំបន ់ន្រះ  មាន មន្ទនីរព្រទ្រយ  ១ 
កន្ល្រង និង មណ្ឌលសុខភាព ៩ កន្ល្រង។ ឧទាហរណ ៍ សម្រ្រប់ ខណ្ឌ 
មានជ័យគឺជា ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្ត្រង  ដ្រយសារថា ន្រក្នុង ខណ្ឌ 
ន្រះ  គ្ម្រនមន្ទនីរព្រទ្រយ រដ្ឋណមួយ ឡើយ គឺមានត្រ មណ្ឌល សុខភាព រដ្ឋ 
ចំនួន  ២ កន្ល្រងប៉ុណ្ណ្រះ។ ផ្ទុយ ទ្រវិញ  គ្លីនិក ឯកជនបាន រីកដុះដល  
កើន ឡើង ឥតឈប់ឈរ។ ខណ្ឌ មានជ័យមានគ្លីនិកធ្ម្រញ  ២៨ កន្ល្រង 
គ្លីនិក ឯកជន  ២៥ កន្ល្រង មន្ទនីរពហុព្រយាបាល  និងសម្ភព ចំនួន ១១ 
កន្ល្រង និង គ្លីនិក សម្ភព ចំនួន ១៣ កន្ល្រង។ គ្រឹះសា្ថ្រន សុខាភិបាល 
ឯកជនទាំងន្រះ មិន ឆ្លើយ តប ទ្រនឹង  តម្រូវការរបស ់ប្រជាជនក្រីក្រ 
ន្រះទ្រ ហើយ ក៏មិន  អាច ជំនួស មន្ទនីរព្រទ្រយ ដ្រលមានបំពាក់ បរិកា្ខ្ររ 
សម្រ្រប់ ការ ព្រយាបាលថ្រទា ំគ្រប់ ប្រភ្រទបានដ្ររ។
ក្រសួង សុខាភិបាល កំណត់ ជាផ្លវូការ នូវ លក្ខណៈវិនិច្ឆត័យ សម្រ្រប់  ការ 
ប្រះ ទីតាំង ស្រវាកម្មទាំងន្រះ មានដូចជា៖
- មណ្ឌលសុខភាព ក្រុងមួយកន្ល្រង  ប្រះ ទីតាំងន្រ ក្នុង រង្វង់  ១០ 
គីឡូម៉្រត្រ  ដ្រល អាច រា៉្រប់ រងលើ ប្រជា ជន ជាអតិបរិមា ២០ ០០០ 
នាក់។
- មន្ទនីរព្រទ្រយ មួយកន្ល្រង រ៉ា្រប ់រងលើ មនុស្រស ពី ១០០ ០០០ ាក់  ដល់ 
២០០ ០០០ ាក់។
បច្ចុប្របន្ន  អត្រ្រទាំងន្រះ  មិន គ្រប ់គ្រ្រន់ឡើយ ហើយ ចាប់ ពីព្រលន្រះ 
តទ្រ  ចាំបាច់ ត្រូវត្រមានមន្ទនីរព្រទ្រយ  ១ កន្ល្រង និង មណ្ឌលសុខភាព  ៣  

កន្ល្រង។ ការ គ្រ្រងទុក ផ្ន្រក ប្រជាសាស្រ្ត សម្រ្រប់ ឆា្ន្រំ ២០២៥ ទាមទារ 
ឱ្រយមាន ការ បង្កើត មន្ទនីរព្រទ្រយ  ២ កន្ល្រង និង មណ្ឌលសុខាព  ១៣ 
កន្ល្រង បន្ថ្រមទៀត។

ទីកន្ល្រង ប្រតង  ទីលានវប្របធម៌ 
និងកន្ល្រង កម្រសាន្ត

ការខិតខំប្រឹងប្រ្រង ពិស្រសមួយនឹងត្រូវ ធ្វើ ឡើងសម្រ្រប់ 
តំបន ់ភាគខាងត្របូង ក្នុង ការ បង្កើត កន្ល្រង សម្រ្រប ់កម្រសាន្ត  
សកម្មភាពវប្របធម៌ និង សួនច្របារ ព្រមទាំង  ឧទ្រយាន សាធារណៈ  
សម្រ្រប់ ទាំងអស់ គ្ន្រ។ ការ ផ្ដល់ ជូន ជាសួនច្របារ ន្រះ រឹតត្រ 
មានសារៈសំខាន់ ខា្ល្រំង ទ្រទៀត  ដ្រយសារសួនច្របារ អាច រក្រសា ដី ដ្រល 
ជ្រ្របទឹកបាន ដ្រល បង្កលក្ខណៈងយស្រួលដល់ ការជ្រ្រប ទឹកភ្លៀង 
ចូលទ្រក្នុង ដី ហើយ សួនច្របារ បង្កើត ជា កន្ល្រង ស្រស់បំព្រង និង កន្ល្រង 
សម្រ្រកផងដ្ររ។ (ដូចដ្រលយើង ឃើញ ស្រ្រប់ ពីការ ច្រញចូល 
សួនច្របារ វត្តភ្នំ និងទីលាន សាធារណៈ របស់ មនុស្រស យ៉្រងច្រើន   ន្រ 
ព្រលលា្ង្រចឡើង)។
កន្ល្រង តាំងបង្ហ្រញ មួយ ចំនួន ល្រច រូបរាង ឡើង ដូចជា   « Factory » 
របស់ Urban Village ដ្រល ទ្រះជា មាន លក្ខណៈ ជា ឯកជន 
ក៏ដ្រយ ក៏  ផ្ដល់ សិទ្ធិចូលមើល ជាសាធារណៈនូវការ តាំងពិព័រណ៍ 
សិល្របៈ  ឬ  ទីលាន ជិះស្គី មានកង់ ជាដើម។ មាត់ច្រ្រំង  បឹងជើង ឯក 
ដ្រលមានដំដើមឈើ  និងដ្រល   មនុស្រស គ្រប់រូប អាច ចូលបាន មាន ការ 
បង្កើត ឧទ្រយាន និង សួនច្របារ រួម ន្រក្នុង សង្ក្រត់ នានា  ឬមណ្ឌលជើងឯក 
និង វារីវប្របកម្ម ដ្រល អភិរក្រសទុកន្រ ភាគខាងកើត នឹង   ឆ្លើយ តប ទ្រនឹង 
តម្រូវការ  ន្រ ទីកន្ល្រង ប្រតង ទាំងន្រះ។ មជ្រឈមណ្ឌលកីា  និង កន្ល្រង 
វប្របធម៌ ត្រូវ បង្កើតឡើង។ ដីបម្រុងទុក  ក៏ត្រូវបង្កើតឡើង សម្រ្រប់ 
ករណីន្រះផងដ្ររ។
ឧបករណ សម្រ្រប់ ផ្ដល់ ហិរញ្ញប្របទាន ដល់ បរិកា្ខ្ររ  ផ្រស្រងៗ ដ្រលមាន 
ផល ប្រយ្រជន៍ សាធារណៈ អាចនឹងត្រូវ បង្កើតឡើង។ ន្រព្រលមាន 
គម្រ្រង អចលនទ្រព្រយ ឯកជនមួយ កើតឡើង ន្រក្នុង តំបន់ 
ភាគខាងត្របូង កាន់គម្រ្រងត្រូវ  ពិគ្រ្រះ យ្របល់ ជាមួយ សាលា 
រាជធានី នឹង ប្ដ្រជា្ញ្រ បញ្ចូល   និង ផ្ដល់ ហិរញ្ញប្របទាន យ៉្រងហ្រចណស់ 
ដល់ គ្រឿង បរិកា្ខ្ររ ដ្រលមាន ប្រយ្រជន ៍ជា សាធារណៈន្រក្នុង គម្រ្រង 
សាងសង ់ ឬ  គម្រ្រង ផ្ទនះល្វ្រងរបស់ ខ្លួន។
ក្រុមការងារ ទទួល បន្ទុក គម្រ្រង

1/ Fauveaud G., à venir, « Post-dependency metropolization: the 
case of Phnom Penh, Cambodia », in Chen x., Moser S., Kundu R. 
(dir.), Research Handbook on Asian Cities, Edward Elgar Publishing

 13 Centres de santé 
  មជ្រឈមណ្ឌលសុខភាព  
  ចំនួន១៣ កន្ល្រង
 2 Hôpitaux 
  មន្ទនីរពទ្រយចំនួន២ កន្ល្រង

Equipements  
sportifs, culturels  
et espaces verts 
បរិកា្ខ្ររកាី  
វប្របធម៌ និងផ្ទន្រប្រតង
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EmPLACEmENt dES EQUIPEmENtS 
PUbLICS Et dES jARdINS À CREER 
dANS LA zoNE SUd 
ទីកន្ល ្រងដ្រលបំពា ក់ដ្រយបរិកា្ខ ្ររ
សា ធា រណៈ និងសួនច្របា រដ្រលត្រ ូវបង្ក ើត 
ន្រក្ន ុងតំបន់ប៉្រកខា ងត្របូង

PLAN dE dEvELoPPEmENt dE LA zoNE SUd 
ប្ល ង់អភិវឌ្រឍន៍តំបន់ប៉្រកខា ងត្របូង
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Située à 17 km au Sud de Phnom 
Penh, la structure ronde de Chœung 
Ek est difficilement discernable au 
sol mais elle est parfaitement visible 
du ciel.
Cette structure est constituée des 
vestiges d’un fossé d’environ 10 m 
de large qui forme un cercle parfait 
de quelque 780 m de diamètre, en-
tourant un terrain argileux plan. 
Elle constitue un « balcon naturel » 
qui domine l’horizon complètement 
dégagé au Nord, à l’Est et au Sud-
Est d’un vaste marais. Ce « balcon 
naturel » n’étant pas à l’origine 
exactement circulaire, les « ingé-
nieurs » de Chœung Ek ont dû pro-
céder à des travaux d’aménage-
ment complexes : aplanissement de 

certaines parcelles au Sud, ou re-
haussement et consolidation de 
l’arrondi dans les segments Nord-
Est et Est. 

oRIGINALItE foNdAmENtALE  
dE LA StRUCtURE RoNdE dE 
CHœUNG Ek
La structure ronde de Chœung Ek 
apparaît, à tous égards, comme une 
construction atypique, sans équiva-
lent dans l’espace khmer et surtout 
sans rapport avec les « villes 
rondes » connues en Asie du Sud-
Est. En effet, la plupart des « villes 
rondes » de Thaïlande ou du Cam-
bodge ne sont que des structures 
arrondies, voire patatoïdes, où le 
mobilier archéologique abonde. 

Leur fondation est généralement 
antérieure à l’ère chrétienne, tandis 
que la structure intentionnellement 
géométrique de Chœung Ek, vide de 
mobilier archéologique, date des 
VIIe et VIIIe siècles A.D. 

LES foUILLES ARCHEoLoGIQUES 
ENtREPRISES EN 2013, 2015 Et 2017
La région de Chœung Ek accueille 
une très grande concentration de 
fours à céramique dont l’activité 
est attestée du VIIe au xIVe siècle. 
Pour autant, les fouilles entreprises 
en 2013 dans le cadre du « Pro-
gramme UNESCO : Choeung Ek:  
un site exceptionnel en danger, 
proposition pour un programme  
de fouilles archéologiques de  
sauvetage » ont montré qu’il n’y a 
pas trace de céramique dans le 
comblement du fossé circulaire. 
Son abandon précède donc l’ex-
ploitation des fours.
En 2015, cinq sondages dans les 
cadrans Sud-Ouest et Sud du fossé 
circulaire, distants les uns des 
autres d’environ 80 à 100 m, de 
quelque 30 m de long, 4 m de large 
et 6 m de profondeur, ont permis de 
retrouver le même profil du fossé en 
V, d’une profondeur constante de 3 
à 4 m et d’une largeur moyenne de 
9 m dans sa partie haute. Leur stra-
tigraphie a révélé une phase de 
comblement naturel consécutive à 
l’abandon du site et des phases plus 
tardives correspondant à l’aména-
gement de l’espace en rizières. 
Aucune occupation urbaine ni in-
dustrielle n’ayant été révélée, on 
voit mal quelle nécessité agricole, 
hydraulique ou militaire aurait pu 
exiger la « construction » au VIIe, 
d’un fossé rigoureusement cir-
culaire peu profond de 780 m de 
 diamètre. Il faut donc s’interroger 
sur la vocation de cette structure et 
sur sa sophistication. 

La structure ronde de Chœung Ek : une merveille 
technique dans le Cambodge des vIIe-vIIIe siecles

L’un des sondages effectués lors de la campagne de 2015. (Photo « Programme de participation  
de l’UNESCO PP8290113061 : Chœung Ek : un site exceptionnel en danger. Proposition pour  
un programme de fouilles archéologiques de sauvetage ». Cliché Phon Kaseka)

ការស្ទនង់មួយក្នុងចំណ្រមការស្ទនង់នានាដ្រលបានធ្វើឡើងក្នុងយុទ្ធនាការន្រឆា្ន្រំ២០១៥។
(រូបថត « កម្មវិធីន្រការចូលរួមរបស់UNESCO PP8290113061៖ ជើងឯក៖ រមណីយដ្ឋ្រនដ៏ពិស្រសមួយ 
ដ្រលស្ថិតន្រក្នុងគ្រ្រះថា្ន្រក់, សំណើសុំឲ្រយមានកម្មវិធីកំណយបុរាណវិទ្រយាសង្គ្្រ្រះមួយ » ។  
រូបថតដ្រយ ផុន កសិកា



93Phnom Penh extension et mutations

La structure ronde de Chœung Ek. Image « lidar » (Photo Cali : The Cambodian Archéological Lidar Initiative (Apsara, Ministère de la Culture du 
Cambodge, EFEO, ERC))

រចនាសម្ព័ន្ធរាងមូលន្រជើងឯក។ រូបភាព « lidar »

(រូបថត Cali៖ The Cambodian Archéological Lidar Initiative (អាជា្ញ្រធរជាតិអប្រសរា ក្រសួងវប្របធម៌កម្ពុជា សាលាបារាំងចុងបូពា៌្រប្រទ្រស(EFEO) 
ក្រុមប្រឹក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវអឺរ៉ុប (ERC)
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Les fouilles de 2017 ont mis au jour, 
au centre du cercle, une plateforme 
apparemment cruciforme, de 
quelque 30 m d’envergure, chaque 
« bras » étant large d’un peu moins 
de 10 m. Cette plateforme, invisible 
au LIDAR, est formée d’une vaste 
table d’argile grisâtre très homo-

gène, extrêmement dure, d’environ 
70 cm d’épaisseur, construite après 
que le sol naturel de terre argileuse 
rougeâtre, sablonneuse et légère-
ment meuble, a été décaissé jusqu’à 
la profondeur requise. Elle forme 
ainsi une terrasse enfouie extrême-
ment stable. 

LE foSSE dE CHœUNG Ek  
Et LA tERRASSE CENtRALE 
CoNStItUENt UN “SyStEmE” 
La découverte de charbons de bois, 
exactement sous de la terrasse cru-
ciforme et juste au-dessus, a permis 
d’en situer la construction vers le 
milieu du VIIe siècle (entre 1292 BP 
et 1280 BP.) Cette datation corro-
bore celle du début de comblement 
du fossé circulaire vers le milieu du 
VIIIe siècle (1231 BP.). La cohérence 
de ces dates permet de postuler que 
le fossé circulaire et la terrasse sont 
contemporains : tout indique même 
qu’ils ont été construits et abandon-
nés simultanément et qu’ils for-
ment « un système », un instrument 
unique, quelle qu’ait pu en être la 
fonction, pour lequel le fossé circu-
laire mis en eau a pu jouer un rôle 
de « niveau » destiné à vérifier l’ho-
rizontalité de l’ensemble.

La conception et la construction de 
la structure monumentale et com-
plexe de Chœung Ek, supposent la 
conjonction d’un savoir scientifique 
sophistiqué et d’un pouvoir poli-
tique et économique fort. Malheu-
reusement, on connaît fort mal l’or-
ganisation du pouvoir politique du 
pays khmer à la fin du VIIe et au 
début du VIIIe siècle.
On sait en revanche que des 
échanges scientifiques existaient à 
cette époque entre l’Inde et le Cam-
bodge, notamment grâce à l’ins-
cription khmère K. 127 datée de 
605 Aaka (683 A.D.), réputée être 
la première occurrence connue au 
monde de la figuration du « zéro », 
invention d’origine indienne du 
 début du VIIe siècle attribuée à 
Brahmagupta, comme la numéra-
tion de position utilisée dans la 
même inscription.
Ainsi, c’est sans doute du côté des 
échanges qui ont eu lieu entre des 
savants venus de l’Inde et leurs cor-
respondants au Cambodge qu’il faut 
regarder pour espérer comprendre 
les raisons pour lesquelles un pou-
voir local a mobilisé les moyens 
d’aménager une structure aussi 
vaste et aussi sophistiquée – quelle 
qu’en ait été la fonction, encore une 
fois – que la prouesse technique que 
représente du cercle de Chœung Ek. 
oLIvIER dE bERNoN
Directeur d’Études à l’École française 
d’Extrême-Orient / Responsable du programme 
de participation UNESCO PP8290113061

La terrasse d’argile. On distingue facilement le sol naturel de terre argileuse rougeâtre qui court 
sous la terrasse d’argile grisâtre extrêmement dure et compacte.
(Photo « Programme de participation de l’UNESCO PP8290113061 : Chœung Ek : un site 
exceptionnel en danger. Proposition pour un programme de fouilles archéologiques de sauvetage » 
Cliché Michel Pichon). 

ទីលានធ្វើពីដីឥដ្ឋ។ គ្រមើលឃើញដ្រយងយស្រួលនូវដីធម្មជាតិដ្រលមានដីឥដ្ឋពណ៌ក្រហមតិចៗ ដ្រ
លស្ថិតន្រខាងក្រ្រមទីលានដីឥដ្ឋពណ៌ប្រផ្រះតិចៗ ដ្រលរឹងខា្ល្រំងនិងហាប់ណ្រន។  
(រូបថត « កម្មវិធីន្រការចូលរួមរបស់ UNESCO PP8290113061៖ ជើងឯក៖ រមណីយដ្ឋ្រនដ៏ពិស្រសមួយ
ដ្រលស្ថិតន្រក្នុងគ្រ្រះថា្ន្រក់, សំណើសុំឲ្រយមានកម្មវិធីកំណយបុរាណវិទ្រយាសង្គ្្រ្រះមួយ » ។ រូបថតដ្រយ 
មីស៊្រល ពីសុង(Michel Pichon)
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ស្ថិតន្រ ចមា្ង្រយ ១៧ គីឡូម៉្រត្រ  ភាគខាងត្របូងន្រ ទីក្រុង ភ្នំព្រញ 
រចនាសម្ពន័្ធរាងមូលន្រជើងឯក ពិបាកនឹង មើលឃើញ ណស់  
ប្រសិនបើគ្រ មើលពីដី ត្រ ប្រសិនបើគ្រ មើលពីលើម្រឃវិញវា 
ងយនឹង មើលឃើញ ។

រចនាសម្ព័ន្ធ ន្រះ ផ្គុំឡើងដ្រយសា្ន្រមរណ្ដ្រ មួយ  ទទឹងប្រហ្រល 
១០ ម៉្រត្រ ដ្រល បង្កើត  ជា រង្វង ់មួយល្អ ដ្រលមានវិជ្រឈមាត្រ ៧៨០ 
ម៉្រត្រ ព័ទ្ធជុំវិញ តំបន់ ដីឥដ្ឋរាបស្មើ ។ វា ផ្តុំជា  « បាល់កុងធម្មជាតិ » 
ដ្រល ធ្វើឲ្រយមើលឃើញច្របាស់ជើងម្រឃ  ទំនាបបឹងដ៏ធំមួយ  
ន្រភាគខាងជើង ខាងកើត និង អាគ្ន្រយ៍។ ដ្រយសារ 
« បាល់កុងធម្មជាតិ » ន្រះ ពីដើមឡើយមិនមានរាងជា  
រង្វង់ ទ្រ ក្រុម « វិស្វករ » ជើងឯក បាន ដំណើរការការងរ រៀបចំ 

យ៉្រងស្មុគសា្ម្រញ៖ ការពង្រ្រប ដីមួយចំនួន ន្រភាគខាងត្របូង 
ឬការលើកដ ី និងការ បង្ហ្រប់ឲ្រយ មូលន្រ ភាគ ឥសាន និងខាងកើត។ 

លក្ខណៈចម្របងន្ររចាសម្ព័ន្ធភរាងមូលន្រជើងឯក
រចនាសម្ព័ន្ធ រាងមូល ន្រជើង ឯក  ល្រចច្រញចំព្រះ មនុស្រស ទូទ្រ ជា 
សំណង់ល្អឯកគ្ម្រនគូប្រដូចក្នុង មជ្រឈដ្ឋ្រន ខ្ម្ររ ហើយជាពិស្រស  វា 
មិនដូច   « ទីក្រុងរាង មូល » ល្របីៗន្រអាសុីអាគ្ន្រយ៍។ តាមពិតទ្រ 
« ទីក្រុងរាងមូល » របស់ ថ្រ ឬកម្ពុជាភាគច្រើន  គ្រ្រន់ ត្រជា 
រចនាសម្ព័ន្ធ តម្រឹមឲ្រយ មូល ឬក៏ឲ្រយ រាបស្មើ  ដ្រលសម្របូរទ្រ ដ្រយ   
វត្ថុបុរាណ ។ វត្ថុទាំងន្រះ  ជាទូទ្រ មានតាំងពី មុនគ្រិស្តសករាជ 
ទ្រទៀត ខណៈ ដ្រល រចនាសម្ព័ន្ធ ធរណីមាត្រន្រ ជើង ឯក  ដ្រលគ្ម្រន  
វត្ថុបុរាណកើតន្រ សតវត្រស ទី ៧ និងសតវត្រស ទី៨ ន្រគ្រិស្តសករាជ។ 

Le profil du fossé circulaire parfaitement lisible. (Photo « Programme de participation de l’UNESCO PP8290113061 : Chœung Ek : un site exceptionnel 
en danger. Proposition pour un programme de fouilles archéologiques de sauvetage » Cliché Phon Kaseka)

ទ្រង់ទ្រ្រយរណ្ដ្ររាងជារង្វង់ដ្រលអាចមើលឃើញច្របាស់ក្រឡ្រត។ 
(រូបថត « កម្មវិធីន្រការចូលរួមរបស់ UNESCO PP8290113061៖ ជើងឯក៖ រមណីយដ្ឋ្រនដ៏ពិស្រសមួយដ្រលស្ថិតន្រក្នុងគ្រ្រះថា្ន្រក់, សំណើសុំឲ្រយមានកម្មវិធី 
កណំយបុរាណវិទ្រយាសង្គ្្រ្រះមួយ »។ រូបថតដ្រយ ផុន កសិកា(Phon Kaseka)

រចាសម្ព័ន្ធភ រាងមូលន្រជើងឯក៖ បច្ច្រកទ្រស ដ៏អសា្ច្ររ្រយ 
មួយក្នុង ប្រទ្រសកម្ពុជាាសតវត្រស ទី ៧-៨
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កណ្ដ្រលសតវត្រស ទី ៨ (1231 BP)។ ភាពសុីសង្វ្រក់ គ្ន្រ ន្រ 
កាលបរិច្ឆត្រទទាំងពីរន្រះ អាច ឲ្រយ យើងសន្មតបានថា រណ្ដ្រមូល  និង 
ខ្ពង់រាប គឺស្ថិតក្នុងជំនាន់គ្ន្រ៖  អ្វីគ្រប់យ៉្រង បង្ហ្រញឲ្រយ ដឹងថា សំណង់ 
ទាំងន្រះ ត្រូវ បាន សាងសង ់ឡើង និង ប្រះ បង់ ច្រល ដំណលគ្ន្រ 
ហើយ វា បង្កើត ជា « ប្រព័ន្ធមួយ » ដ្រល ជាឧបករណ ៍ល្អឯក មិន 
ត្រឹមត្រ ថាវាមានមុខងរផ្ទុកទឹកក្នុងរណ្ដ្រ មូល ថ្រមត្រ  អាច ដើរតួនាទី 
ជា « នីវ៉ូ » សម្រ្រប់ ផ្ទៀង ផ្ទ្រត់ភាពផ្ដ្រកន្រប្រព័ន្ធ ទាំងមូល។

យើងសន្មតថា គំនិតដើម និង សំណង់រចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំធ្រង 
និងសំា្រញុ្រំន្រ ជើង ឯក គឺជាការ ដើរទន្ទនឹម គ្ន្ររវាង ចំណ្រះដឹង 
ផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្ត ដ៏អសា្ច្ររ្រយ   អំណចនយ្របាយ និង ភាពរឹងមាំន្រ 

កំណាយ បុរាណវិទ្រយ ដ្រលបានធ្វើឡើងក្នុង ឆ្ន្រំ ២០១៣  ២០១៥ 
និង ២០១៧
តំបន់ ជើងឯកសំម្របូរទ្រដ្រយ ឡភាជន៍ជាច្រើន ដ្រលមាន 
សកម្មភាព ន្រ ចន្ល្រះ  ពី  សតវត្រសទី ៧ ដល់ សតវត្រស ទី 
១៤ ។ ក៏ប៉ុន្ត្រ ការស្រ្រវជ្រ្រវដ្រលបានធ្វើឡើង ក្នុង ឆា្ន្រំ 
២០១៣ ក្នុង ក្របខណ្ឌ  កម្មវិធីរបស ់យូណ្រស្កូ « ជើងឯក ៖  
រមនីយដ្ឋ្រនអសា្ច្ររ្រយ ស្ថិតក្នុងសា្ថ្រនភាព  គ្រ្រះ ថា្ន្រក់ កំពុង ដង្ហ្រយហ្រ 
ឲ្រយមានកម្មវិធីកណំយ បុរាណវិទ្រយា សង្គ្្រ្រះ  » បាន បង្ហ្រញ ថា គ្ម្រន 
សា្ល្រកសា្ន្រម ភាជន៍អ្វីមួយន្រក្នុងការលុបបំព្រញ រណ្ដ្រមូលន្រះទ្រ។ 
ដូច្ន្រះ គ្រ អាចសន្និដ្ឋ្រនបាន ថា បឹងន្រះ ត្រូវបានគ្រ  ប្រះ បង ់ច្រល ន្រ 
មុន អាជីវកម្មឡ។
ក្នុង ឆា្ន្រំ ២០១៥ ការសា្ទ្របស្ទនង់ ប្រ្រំលើក ន្រតាម ចំណិតភាគនិរតី និង 
ភាគខាងត្របូងន្រ រណ្ដ្រ មូល  ដ្រលឃ្ល្រត គ្ន្រពីមួយទ្រមួយ ប្រហ្រល 
ពី ៨០ ទ្រ  ១០០ ម៉្រត្រ និងមានបណ្ដ្រយប្រហ្រល ៣០ ម៉្រត្រ 
ទទឹងប្រហ្រល ៤ ម៉្រត្រ និង ជម្រ្រប្រហ្រល  ៦  ម៉្រត្រ បានឲ្រយ គ្រ 
រកឃើញ នូវ រូប ដដ្រលៗ ន្រ រណ្ដ្រ ដ្រលមានរាងជាអក្រសរ V ដ្រលមាន 
ជម្រ្រ ថ្ររ ព ី ៣ ម៉្រត្រ ទ្រ ៤ ម៉្រត្រ  និង ទទឹងជាមធ្រយម  ៩ ម៉្រត្រ 
ន្រផ្ន្រកខ្ពស់ បំផុតរបស់វា។ ស្តរាសាស្រ្ត រណ្ដ្រ បាន បង្ហ្រញ ឲ្រយ 
ឃើញ នូវ ដំណក់កាលលុប  រណ្ដ្រ ដ្រយ ធម្មជាតិជាបន្តបនា្ទ្រប់ 
រហូតដល់ព្រល ដ្រល រមនីយដ្ឋ្រនន្រះត្រូវបានគ្រប្រះ បង់ ច្រល  និង 
ដំណក់កាល ក្រ្រយមក ទៀតដ្រលទាក ់ទងនឹងការ រៀបចំ តំបន់ 
ន្រះទ្រជា វាលស្រ្រ។ 
គ្ម្រនភស្តុតាងណមួយ ដ្រលបង្ហ្រញថា   ទី  ន្រះ ជាទីសំណល់ ទីក្រុង 
ឬកន្ល្រងឧស្រសាហកម្ម ឡើយ ។ គ្រពិបាកនឹងមើលឃើញថា  តើ 
វាមាន ភាព ចាំបាច ់ ផ្ន្រក កសិកម្ម ធារាសាស្ត្រ  ឬយ្រធា  អ្វីខ្លះ ដ្រល 
អាចតម្រូវឲ្រយមាន « ការសាងសង » ន្រ សតវត្រសទី ៧ នូវ រណ្ដ្រ 
រាក់ រាងមូលថ្លុញ មួយ ដ្រល មានវិជ្រឈមាត្រប្រវ្រង ៧៨០ ម៉្រត្រ។ 
ដូច្ន្រះ  គ្រត្រូវ ច្រទសួរទ្រលើ ទិសដ្ររបស់ រចនាសម្ព័ន្ធ ន្រះ និង 
ភាពជឿនលឿនរបស់វា។
ការស្រ្រវជ្រ្រវ ឆា្ន្រំ២០១៧ បានបង្ហ្រញ ថាន្រចំណុចកណ្ដ្រលរណ្ដ្រ  
ដ្រលមានរាង ជាកាកបាទ  ទំហ ំប្រហ្រល ៣០ ម៉្រត្រ ដ្រយ  
« សា្ល្រប » នីមួយៗ មាន ទទឹង ជិត ១០ ម៉្រត្រ។ រណ្ដ្រ ដ្រលមិន 
អាច មើលឃើញ តាម LIDAR បានន្រះ  មានរាង ដូចជា តុ 
ក្រ្រល ដីឥដ្ឋ ប្រផ្រះ ធំសម្របើមដ៏ស្រនរឹងមួយ កម្រ្រស់  ៧០ សង់ 
ទីម៉្រត្រ កសាងឡើង បនា្ទ្រប់ ពី ដ ីធម្មជាតិផ្រសំឡើង ដ្រយដីឥដ្ឋ  
ក្រហមឆ្អ្រ    និងដីខ្រសាច់ និងមានលក្ខណៈជាដីធូរ  ត្រូវ បាន 
កាយច្រញ រហូតដល ់ជម្រ្រ កំណត់។  ដូច្ន្រះ រណ្ដ្រន្រះមានទ្រង ់
ទ្រ្រយជាខ្ពង់រាបនឹងថ្កល់មួយ ដ្រល  កប់បាត់ទ្រ ។ 

រណ្ដ្រន្រជើងឯក និង ខ្ពង់រាបកណា្ដ្រល បង្កើតបានជា « ប្រព័នមួយ » 
ការរកឃើញ ធ្រយូងឈើ ខាងក្រ្រមខ្ពង់រាបរាង កាកបាទ និង 
ខាងលើបន្តិច អាច ឲ្រយ យើង សន្មតបានថា ខ្ពង់រាប ន្រះ ត្រូវបាន 
សាងសង់ឡើង ន្រ រវាង ពាក់កណ្ដ្រល សតវត្រស ទី ៧ (ចន្ល្រះពី 
1292 BP ដល់  1280 BP)។ កាលបរិច្ឆត្រទន្រះ ត្រូវគ្ន្រ នឹង 
កាលបរិច្ឆត្រទ ន្រការ ចាប ់ផ្ដើម លុប រណ្ដ្រ មូល ន្រ រវាង ពាក់ 

Vue aérienne de la structure ronde, au premier plan le village de Cheung Ek
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រវាង អ្នកប្រ្រជ្ញមកពី ឥណ្ឌ្រ និង អ្នក ដ្រគូន្រកម្ពុជា  ដើម្របីមានសង្រឃឹម 
ថានឹងបានយល ់ពី មូលហ្រតុ ដ្រល អំណចមូលដ្ឋ្រន បាន ប្រមូលគ្រប់
មធ្រយាបាយដើម្របីសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធ ដ៏ធំ សម្របើម  និងអសា្ច្ររ្រយដូច
បច្ច្រកទ្រសរង្វង់មូលន្រ ជើងឯកមួយន្រះ ឡើង មិនថាវាមានមុខងរ 
ជាអ្វីក៏ដ្រយ ។ 
អូលីវីយ្រ ដឺ ប៊្រកណុង Olivier de Bernon

សាស្ត្រ្រចារ្រយន្រ សាលាបារាំងចុងបពូា៌្រ 
ប្រធានកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការ unesco PP8290113061

ស្រដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុន្ត្រ ជាអកុសល  យើងពិបាកនឹងសា្គ្រល់ ពីការ រៀបចំ 
អំណច នយ្របាយ របស់ខ្ម្ររន្រ ចុង សតវត្រស ទី ៧ និង ដើម សតវត្រស ទី 
៨ ខា្ល្រំងណស់។
ក៏ប៉ុន្ត្រ  យើងដឹងថា  ការ ផ្ដ្រះ ប្ដូរ ផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្ត រវាង ឥណ្ឌ្រ និង 
កម្ពុជា មានន្រ សម័យន្រះ ជាអាទិ៍  ដ្រយផ្អ្រកទ្រលើ សិលាចរិក 
ខ្ម្ររល្រខ K.១២៧ ចុះកាលបរិច្ឆត្រទន្រ ៦០៥ ស័ក (ឆា្ន្រំ ៦៨៣ 
ន្រ គ្រិស្តសករាជ) ដ្រល គ្រកំណត់  ថា  ជា ការចាប ់ផ្ដើមរាប់  ឆា្ន្រំ 
« សូន្រយ » ន្រ ពិភពល្រក ជាដើម គឺជាការ បង្កើតដ្រល មានប្រភព 
មក ពី ឥណ្ឌ្រ ន្រ ដើម សតវត្រស ទី ៧ របស ់ Brahmagupta ដូចជា 
ការដក់ល្រខចំណំទីតាំង ដ្រលប្រើ ន្រក្នុងសិលាចារឹក។
ដូច្ន្រះ   គ្ម្រនអ្វីគួរឲ្រយ ឆ្ងល ់ឡើយ ដ្រលត្រូវ ស្វ្រងយល់ពីការ ផ្ដ្រះ ប្ដូរ 

Vue aérienne de la structure ronde, au premier plan le village de Cheung Ek    រូបភាពមើលពីលើអាកាសន្ររចនាសម្ព័ន្ធរាងមូល ន្រប្លង់ទីមួយ គឺភូមិជើងឯក
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Le plan de développement de la zone 
sud de Phnom Penh a pour objectif la 
maitrise de l’urbanisation du secteur 
de Boeng Cheung Ek, depuis la RN2 et 
jusqu’à la RN2 ouest, et depuis les 
digues du Boeng Trabek et du Boeng 
Tumpun au nord jusqu’à la rivière du 
Prek Thnot au sud. 

Le plan de développement de la zone 
sud prend acte du projet ING City, 
commencé en 2013 et toujours en 
cours de réalisation dans le secteur du 
Boeng Cheung Ek. Deux routes 
principales ont été construites, l’une 
nord-sud dénommée Boulevard Hun 
Sen, l’autre est-ouest dénommée Ring 
Road 2. 

Le plan de développement est un plan 
qui servira de guide pour tous afi n de 
mettre en œuvre un développement 
cohérent pour la zone sud. Il est 
destiné à défi nir les éléments 
fondamentaux du développement de la 
zone. 

Le plan de développement est basé sur 
une estimation de la population 
résidente à l’horizon 2025 d’environ 
500 000 habitants à laquelle il faut 
ajouter la population qui y travaillera 
et celle qui y passera. Cette estimation 
correspond à la population actuelle des 
4 khans centraux de Phnom Penh qui 

Le plan de développement 
de la zone sud de Phnom Penh

occupent un territoire d’une dimension 
semblable à celle de la zone sud. 

Le plan de développement précise les 
principes communs à appliquer dans 
tous les projets, quels que soient leur 
taille et leur emplacement dans le 
territoire. Il a pour vocation d’être 
appliqué par tous les investisseurs et 
les  promoteurs. 

n Le plan de développement résume 
les obligations en matière 
d’assainissement et de gestion des 
eaux pluviales et de protection contre 
les inondations qui s’imposent à tous. 

n Il précise le réseau principal des 
voies publiques qui permet une 
desserte correcte de tous les terrains. 

n Il indique les emplacements réservés 
pour les parcs et jardins et les 
équipements publics nécessaires au 
fonctionnement du secteur, notamment 
dans le domaine de l’éducation, du 
commerce, de la santé, de la culture, 
du sport et des loisirs. 

n Il indique les lieux et les espaces 
protégés en raison leurs qualités 
patrimoniales et environnementales. 

Mékong
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ផ្ន្រក ទី ២ អត្ថបទ ទ ី៧
ប្លង់ អភិវឌ្រឍន៍ តំបន ់ាគខាង ត្របូង រាជធានី ភ្នំ ព្រញ 

ប្លង ់អភិវឌ្រឍន៍ តំបន់ភាគ  ខាង ត្របូង រាជធានី ភ្នំ ព្រញ  មាន 
ទិសដ្រ  គ្រប់គ្រងនគរូបនីយកម្ម តំបន់បឹង  ជើង ឯក ចាប់ 
ពី ផ្លូវ ជាតិ ល្រខ ២ ប៉្រកខាង កើត   រហូត ដល់  ប៉្រក ខាង លិច  
និង ចាប់ ពី ទំនប ់បឹង ត្រប្រក   និង ទំនប់ បឹង ទំពុនន្រ ភាគ 
ខាង ជើង  រហូត ដល់ ស្ទនឹង ព្រ្រក ត្ន្រតន្រ  ភាគ ខាង ត្របូង ។

ប្លង់ អភិវឌ្រឍន៍តំបន់ ភាគ ខាង ត្របូង បាន គិតគូរ ដល ់ គម្រ្រង 
របស់  ING City ដ្រល បាន ចាប់ ផ្ដើម  ន្រឆា្ន្រំ   ២០១៣  
និងដ្រល កំពុង បន្ត អនុវត្ត ន្រ  ក្នុង តំបន់ បឹង ជើង ឯក ។ ផ្លូវ 
ម្រសំខាន់  ពីរ ខ្រស្រ ត្រូវ បាន សាងសង់   គឺផ្លូវ  ពីទិសខាង ជើង 
ទ្រ ទិស ខាងត្របូង មាន ឈ្ម្រះថា មហា វិថី សម្ដ្រច  ហ៊ុន 
ស្រន  និង ផ្លូវពីទិស ខាងកើត ទ្រ ទិស ខាងលិច  មាន 
ឈ្ម្រះថា  Ring Road 2 ។ 

ប្លង ់អភិវឌ្រឍ ន៍គឺ ជា ប្លង់ មួយ ដ្រលនឹង ប្រើប្រ្រស់ ជា សៀវភ្រ 
មគ្គុទ្ទន្រសក៌សម្រ្រប់ មនុស្រស គ្រប់ រូប  ដើម្របីធ្វើ ការ អភិវឌ្រឍ 
ប្រកប ដ្រយ ភាព សុីសង្វ្រក់ គ្ន្រ  មួយ   សម្រ្រប់ តំបន់  
ភាគខាង ត្របូង ។ សៀវភមគ្គុទ្ទន្រសក៌ន្រះ  ប្រើ សម្រ្រប់ កំណត់ 
ធាតុ ជាមូល ដ្ឋ្រន ន្រ ការ អភិវឌ្រឍតំបន់។ 

ប្លង់ អភិវឌ្រឍ ផ្អ្រក ទ្រ លើ ការ ប៉ា្រន់សា្ម្រន អំពី ចំនួន ប្រជា ជន  
ដ្រល មករស់ន្រ ប្រមាណជា ង៥០០  ០០០នាក់   ន្រក្នងុ  ឆា្ន្រំ  
២០២៥ខាងមុខ(សូម អាន អត្ថបទ  « ការ បំពាក់ បរិកា្ខ្ររ  
សម្រ្រប់ ទីក្រុង ») ហើយ ពីលើ ចំនួន ន្រះ ត្រូវ  បូក បន្ថ្រម   
ចំនួន ប្រជាជន ដ្រល នឹង មក ធ្វើ ការងរ និង ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង 
កាត់តំបន់ន្រះ  ផង ដ្ររ។ ការ ប៉ា្រន់សា្ម្រន អំពី ចំនួន ប្រជាជន 
ន្រះ គឺ  ស្មើ នឹង ចំនួន ប្រជាជន ដ្រល បច្ចុប្របន្ន រ ស់ន្រ 
ក្នុង ខណ្ឌកណ្ដ្រល ក្រុង ទាំង ៤ ន្រ  រាជធានី ភ្នំ ព្រញ  ដ្រល 
គ្របដណ្ដប ់លើផ្ទន្រ ដី មានទំហំ ប្រហាក់ ប្រហ្រល នឹង ផ្ទន្រដី 
តំបន ់ភាគ ខាង ត្របូងដ្ររ ។ 

ប្លង់ អភិវឌ្រឍន៍ បញ្ជ្រក់ យ៉្រង ច្របាស ់អំពី គ្រល ការ ណ៍ រួម  ដ្រល 
ត្រូវអនុវត្ត សម្រ្រប់ គ្រប់ គម្រ្រង ទាំង អស់  មិន ថា គម្រ្រង 
ទាំងន្រះ មាន ទំហំប៉ុណ្ណ្រ និង មាន  ទី  តាំង ស្ថិតន្រទី 
កន្ល្រងណ  ឡើយ។   គ្រលបំណង ន្រ ប្លង់ អភិវឌ្រឍន៍ 
ន្រះ  គឺ សម្រ្រប់ ឲ្រយ  វិនិយ្រគិន និង អ្នក អភិវឌ្រឍន៍  ទាំង 
អស់អនុវត្តតាម ។ 

n ប្លង់ អភិវឌ្រឍន៍ ន្រះ និយយសង្ខ្រប អំពី កាតព្វកិច្ច ទំាង 
ាយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ សមា្អ្រត ទឹក កខ្វក់  និង ការ គ្រប់ គ្រង 
ទឹកភ្លៀង ដើម្របី ការ ពារ ទល់ នឹង ទឹក ជំនន់  ដ្រល មនុស្រស 
គ្រប់រូប ត្រូវត្រ អនុវត្តតាម ។ 

n ប្លង់ អភិវឌ្រឍន៍ ន្រះ បញ្ជ្រក់ យ៉្រង ច្របាស់ អំពី បណ្ដ្រញ 
ម្រ ដ៏ សំខាន់ ន្រ ផ្លូវ សាធារណៈ  ដ្រល អាចបង្កើត  
បានជាចរាចរណ៍ ឆ្លងកាត់  ត្រឹមត្រូវមួយ  ន្រ គ្រប់ ទីកន្ល្រង 
ទាំងអស់ ។ 

n ប្លង់ អភិវឌ្រឍន៍ ន្រះ ចង្អុល បង្ហ្រញ អំពី ទី តាំង ទាំងអស់ 
ដ្រល បម្រុង ទុក សម្រ្រប់ ឧទ្រយាន និង សួនច្របារ ព្រមទំាង 
សម្រ្រប់ បរិកា្ខ្ររ សាធារណៈ នានា ដ្រល ត្រូវ ការ ជាចាំបាច់ 
សម្រ្រប់ ដំណើរការ ន្រក្នុង តំបន់   ដូចជាន្រក្នុង  វិស័យ 
 អប់ រំ ពាណិជ្ជកម្ម សុខាភិបាល វប្របធម៌ កីា និងការ  
កម្រសាន្ត ជាដើម។ 

n ប្លង់ អភិវឌ្រឍន៍ន្រះ ចង្អុល បង្ហ្រញអំ ពីទីកន្ល្រង និង បរិវ្រណ 
ដ្រលត្រូវ ការពារ  ដ្រយ សារត្រ លក្ខណៈ សម្របត្តិ ផ្ន្រក 
ប្រតិកភណ្ឌ  និង ផ្ន្រក  បរិសា្ថ្រនន្រ ទីកន្ល្រង ទាំងន្រះ  ។
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Le Lac est désormais urbain. Il doit 
devenir l’élément de valorisation de 
l’ensemble du secteur sud. Une 
vaste promenade linéaire est créée 
pour l’entourer et le protéger. 
Dans le plan de développement, 
l’emprise du lac est dessinée préci-
sément. Le lac est placé de façon à 
disposer d’une place suffisante 
entre l’eau et les constructions exis-
tantes pour pouvoir créer un large 
quai public et créer des terrains à 
bâtir le long de ce quai. 
Le lac est ceinturé par un boulevard 
public continu. Côté lac, ce boule-
vard est bordé de jardins inonda-
bles qui constituent la berge natu-
relle du lac et forment un immense 
parc planté d’arbres. Le lac et ses 
berges  valorisent ainsi l’ensemble 
du secteur et en premier lieu les 
parcelles qui le bordent. 

neuves sans détruire les bâtiments 
existants le long de la route digue. 
(détail du plan) 
Les canaux d’amenée des eaux vers 
le lac et de conduite des eaux du lac 
vers le Prek Thnot (au nord le canal 
Mol et le bassin amont de la nou-
velle station du boeng Trabek, au 
sud le nouveau canal est-ouest pro-
longé par le Stung Chrov) sont di-
mensionnés largement et bordés de 
quais publics. Leurs berges sont 
stabilisées et plantées. 
Ainsi le paysage d’un vaste parc 
aquatique est constitué au centre du 
site, il est prolongé par le grand ca-
nal est ouest qui qualifi e la partie 
sud du site.  

Toutes les faces du lac ne seront pas 
semblables. Alors que la rive Est du 
lac sera bordée par des bâtiments 
neufs qui lui donneront une image 
contemporaine, la rive ouest der-
rière laquelle se trouve le village de 
Cheung Ek conservera un paysage 
plus semblable à l’actuel. La berge 
elle-même sera différente en raison 
de la conservation des chemins qui 
mènent du village au lac et des ac-
tivités à la fois plus rurales et plus 
touristiques que le village accueille 
en raison de la présence du site mé-
moriel, du site archéologique et des 
pagodes.
Au nord pour ne pas augmenter le 
trafi c sur la route digue du Boeng 
Tumpun et constituer la façade du 
lac, la voie nouvelle qui borde le lac 
est tracée plus au sud afi n de pou-
voir accueillir des constructions 

PRINCIPES dU PLAN dE dÉvELoPPEmENt dE LA zoNE SUd

1/ tRANSfoRmER LE boENG EN UN GRANd LAC URbAIN 
QUI vALoRISE L’ENSEmbLE dE LA zoNE SUd 

Remblais

Accès au lac pour bateaux des villageois

ទំនប់�ត់���ំង

Villages à préserver
ភូមិករណ៍��ល���វរក��ទុក

Emprise de protection des villages
តំបន់�រ�រភូមិករណ៍
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Routes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��ល�នប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ

បរ������ល�ន���ប់

វត�

បរ������លស�ិតក��ងគ���ង
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ផ��រ

លំហ��តង

���យទឹក���មដី

Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés

"
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រច�សម�័ន���������លស�ិតក��ងគ���ង

���នីយ៍បូមទឹក

���រទឹក�ចប����ន��លនឹង���វ�ងសង់
Seuil réglable 

Station de pompage

Ouvrages hydrauliques du projet

��ះ��ី
Bassins de 
pisciculture

La structure ronde 
de Cheung Ek

Killing 
Fields
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ExtRAIt dU PLAN dE dÉvELoPPEmENt moNtRANt LE LAC boRdÉ PAR UN PARC Et UN boULEvARd 
កា រដកស្រ ង់ប្ល ង់អភិវឌ្រឍ៍ដ្រលបងា្ហ ្រញអំពីបឹង ដ្រលអមដ្រយសួនឧទ្រយ ននិងមហា វិថីRoutes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��លប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ
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Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés et rénovés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés
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Ouvrages hydrauliques du projet
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១. ប្រ ្រកា្ល ្រយ បឹង ឱ្រយទ្រ ជា  បឹង ដ៏  ធំមួយ សម្រ ្រប់ ទីក្រ ុង ដ្រលលើក តម្ល ្រ តំបន់ ា គ ខា ង ត្របូង 
ា ំង មូល 

គ្រល កា រណ៍  ន្រ ប្ល ង់ អភិវឌ្រឍន៍  តំបន់ា គ ខា ង ត្របូង 

Remblais

Accès au lac pour bateaux des villageois

ទំនប់�ត់���ំង

Villages à préserver
ភូមិករណ៍��ល���វរក��ទុក

Emprise de protection des villages
តំបន់�រ�រភូមិករណ៍
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Routes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��ល�នប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ

បរ������ល�ន���ប់

វត�

បរ������លស�ិតក��ងគ���ង
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de Cheung Ek
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ចា ប់ពី ព្រលន្រះ ទ្រ   បឹង  កា្ល ្រយទ្រ ជា  តំបន់ ទី ក្រ ុង ។ បឹងន្រះ  ត្រ ូវ កា្ល ្រយ 
ជា   ធា តុ សម្រ ្រប់ លើក  តម្ល ្រ តំបន់ ភា គ ខា ង ត្របូង ទា ំង មូល ។ កន្ល ្រង 
ដើរកម្រសា ន្ត   រាងជា  បនា្ទ ្រត់ត្រ ង់ ដ៏ធំ ទូលា យមួយ ត្រ ូវ  បាន បង្ក ើត ឡើង  
ព័ទ្ធ  ជុំវិញបឹង និង ដើម្របី កា រ ពា របឹង ។ 

ន្រ ក្ន ុង ប្ល ង់ អភិវឌ្រឍ ន៍  ទីកន្ល ្រង ន្រជុំវិញ បឹង ត្រ ូវ បា ន គូរ យ៉្រង ច្របា ស់ 
លា ស់  ។ ទីតា ំង បឹង ត្រ ូវបា ន រៀបចំ  ឡើង ដ្រយ ធ្វ ើ យ៉្រងណ  ឲ្រយ មា ន 
ទីកន្ល ្រង គ្រ ប់ គ្រ ្រន់  ន្រចន្ល ្រះ  ទឹក និង សំ ណង់ ដ្រល មា ន ស្រ ្រប់  ដើម្របី 
អា ច បង្ក ើតបា ន  ជា   តីរវិថី សា ធា រណៈ ធំទូលា យ មួយ និង បង្ក ើត ជា  ផ្ទន ្រ ដី 
សម្រ ្រប់ សា ងសង់  ន្រតា ម បណ្ដ ្រយ តីរវិថី ន្រះ ។

បឹង ត្រ វូ  ព័ទ្ធ  ជំុ វិញ ដ្រយ មហា  វិថី សា ធា រណៈ ដ្រល ត ភា្ជ ្រប់ គ្ន ្រឥត ដច់  ។ 
ន្រផ្ន ្រក ខា ងបឹង មហា  វិថី ន្រះ អមដ្រយ សួន ដ្រលអា ចលិច ទឹកបា ន 
ដ្រលបង្ក ើត បា ន ជា   ច្រ ្រំង ធម្ម  ជាតិ របស់  បឹង និង ជា  សួន ឧទ្រយា ន 
ដ៏ ធំមួយ  ដ្រល មា ន ដ ំ ដើម ឈើ។ ដូច្ន ្រះ  បឹង និង ច្រ ្រំងបឹងនឹង 
លើកតម្ល ្រ  តំបន់ ទា ងំ មូល   ហើយ ជា បឋម គឺក្របា លដី ដ្រលស្ថ តិន្រ តា ម 

មា ត់បឹង  ។ មុខមា ត់  បឹង នឹង មិន មា ន រូប រា ង  ដូច គ្ន ្រ  ទាំងអស់ ន្រះ ទ្រ។  
ខណៈ ដ្រលមា ត់ច្រ ្រំងបឹង ន្រ ទិស  ខា ង កើត នឹង អមដ្រយ អគ រ ថ្ម ី ៗ      
ដ្រលនឹង ផ្ដ ល់  ទិដ្ឋ ភា ពប្រប សម័យ បច្ច ុប្របន្ន   មួយ   ន្រ មា ត់ច្រ ្រំង បឹង 
ទិស  ខា ង លិចដ្រល មា ន ភូមិ   ជើង ឯក ស្ថ ិតន្រ ពីក្រ ្រយ ឯណ្រះវិញ   
នឹងរក្រសា ទុក  ទ្រសភា ពដ្រលមា ន លក្ខ ណៈ ដូចគ្ន ្រ នឹង ទ្រសភា ព 
ន្រព្រល បច្ច ុប្របន្ន  ។ មា ត់ច្រ ្រំង បឹងន្រះផ្ទ ្រល់ នឹង មា ន រូប រា ងផ្រស្រង    
ដ្រយ សា រ  ត្រ កា ររក្រសា ទុក ផ្ល ូវច្រញ ពី  ភូមិ ទ្រ បឹង  និងសកម្ម   ភាព  នានា  
ដ្រល មា ន លក្ខ ណៈ ប្រប ជន បទ និង ប្រប ទ្រស ចរណ៍ជា ង ន្រ ក្ន ុង ភូមិ 
បច្ច ុប្របន្ន   ព្រ ្រះថា  ន្រ ទី ន្រះ   មា ន រមណីយដ្ឋ ្រន រំឭក  កា រចងចា ំ ប្រ វត្ត ិ 
សា ស្ត ្រ   រមណីយដ្ឋ ្រន បុរា ណវិទ្រយា   និង វត្ត   អា រាម  ជា ដើម ។ 

ន្រ ទិសខា ង ជើង  ដើម្របី កុំ ឲ្រយ ចរា ចរណ៍ ន្រ   លើ ផ្ល ូវ ទំនប់ បឹង ទំពន់ 
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ExtRAIt dU PLAN dE dÉvELoPPEmENt moNtRANt LE LAC boRdÉ PAR UN PARC Et UN boULEvARd 
កា រដកស្រ ង់ប្ល ង់អភិវឌ្រឍ៍ដ្រលបងា្ហ ្រញអំពីបឹង ដ្រលអមដ្រយសួនឧទ្រយ ននិងមហា វិថី
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Le trafi c actuel dans la zone sud et 
sur le boulevard Hun Sen ne sont 
rien à côté de ce qu’ils seront dans 
quelques années. Il faut anticiper 
cette augmentation du trafi c qui va 
accompagner l’urbanisation. 
Un nouveau réseau de voies publi-
ques est à créer pour desservir l’en-
semble du secteur. Il doit être bien 
raccordé aux voies existantes et en 
de nombreux points pour permettre 
une fluidité des déplacements et 
une multitude de parcours simples. 
Le plan de développement fi xe l’em-
placement des voies principales in-
dispensables. Il indique les voies 
existantes, à l’est et à l’ouest qui 
doivent être prolongées pour former 
le maillage local du réseau des voies 
publiques. 
Le nouveau réseau de voies doit 
permettre de créer de nouvelles 
grandes voies est-ouest qui relient 

entre elles les routes nationales du 
sud – RN1, RN2 Est et Ouest et RN3. 
Pour cela, le projet de développe-
ment fi xe l’emplacement de la ro-
cade intermédiaire à créer et du 
futur pont sur le Tonlé Bassac entre 
le pont Monivong et le pont de 
Takhmao. Cette nouvelle rocade 
entre la RN1 et la RN3 est indispen-
sable pour désaturer le pont Moni-
vong et décharger le trafic des 
routes-digue du Boeng Trabek et du 
Boeng Tumpun.  
Le plan de développement anticipe 
l’arrivée des transports en commun 
en fi xant de grandes largeurs aux 
voies qui devront les accueillir pour 
pouvoir y installer des voies dédiées 
aux bus et plus tard à des tramways. 

Le Lac doit continuer à jouer son 
rôle d’épuration des eaux usées qui 
s’y déversent et son rôle de réten-
tion des eaux pluviales lors des 
fortes pluies de la mousson et du-
rant la période de crue du Mékong.  
Le niveau du lac doit être maintenu 
à une côte suffi sante pour rester en 
eau toute l’année. La qualité des 
eaux du lac doit être bonne pour 
que le secteur soit vivable. 

n Un nouveau système d’assainis-
sement des eaux usées qui se déver-
sent dans le Lac est mis en place. 
Une phytoremédiation intensive est 
installée dans le lac et les eaux 
usées y sont envoyées directement 
toute l’année. 
n Un nouveau système de gestion 
des eaux pluviales est installé. Il se 
compose de plusieurs ouvrages : 

1/ AU NoRd, la station du boeng 
Trabek est déplacée en aval de la 
digue du boeng Trabek, elle est po-
sitionnée à l’entrée nord du Lac et 
dotée d’un bassin de rétention en 
amont.    

2/ AU SUd, un ouvrage de régulation 
du niveau des eaux du lac est instal-
lé entre le lac et le canal est-ouest

3/A tAkHmAo, le pont barrage du 
Stung Chrov est reconstruit. 
Les ensembles bâtis gèrent leurs 
eaux usées par fosses septiques et 
leurs eaux pluviales dans leur ter-
rain sans rejet direct vers le lac.

2/ CRÉER UN SyStèmE d’ASSAINISSEmENt Et dE GEStIoN 
dES EAUx PLUvIALES AdAPtÉ À LA NoUvELLE CoNfIGURAtIoN dU LAC 

3/dÉvELoPPER UN RÉSEAU dE voIES PUbLIQUES QUI PRotèGE LES oUvRAGES HydRAULIQUES, 
ASSURE LA dESSERtE dU SECtEUR Et LE foNCtIoNNEmENt dE L’ENSEmbLE dU tERRItoIRE SUd dE PHNom PENH 
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វត�

បរ����រ��លស�ិតក��ងគ���ង

���ៀន

មន�ីរ��ទ�� និងមណ�លសុខ�ព

ផ��រ

លំហ��តង

���យទឹក���មដី

Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés et rénovés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés

"

រច�សម�័ន���������លស�ិតក��ងគ���ង

���នីយបូមទឹក

���រទឹក�ចប����ន��លនឹង���វ�ងសង់
Seuil réglable 

Station de pompage

Ouvrages hydrauliques du projet
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២. បង្ក ើត ប្រ ព័ន្ធ  សមា្អ ្រត ទឹកកខ្វ ក់ និង  គ្រ ប់ គ្រ ង ទឹក ភ្ល ៀង មួយ ដ្រល សមស្រ ប ទ្រនឹង 
ទិដ្ឋ ភា ពថ្ម ី របស់ បឹង 

៣/ អភិវឌ្រឍប្រ ព័ន្ធភ  ផ្ល ូវសា ធា រណៈ មួយ  ដ្រល កា រពា រ សំណង់ ធា រា សា ស្ត  ្រ     ធាា 
ឱ្រយមា ន ចរា ចរណ៍ ឆ្ល ង កាត់  ន្រក្ន ុង តំបន់ និង  ឱ្រយមា ន ដំណើរកា រន្រក្ន ុង តំបន់  
ា គខា ងត្របូងក្រ ុងភ្ន ំព្រញ ា ំងមូល

Remblais

Accès au lac pour bateaux des villageois

ទំនប់�ត់���ំង

Villages à préserver
ភូមិករណ៍��ល���វរក��ទុក

Emprise de protection des villages
តំបន់�រ�រភូមិករណ៍

��កចូល��ទូកអ�កភូមិករណ៍��ន់បឹង
0 0,7 1,4 2,1 2,8
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Canal Cheung Ek Prèk Thnot

Prèk Thnot
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Routes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��ល�នប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ

បរ������ល�ន���ប់

វត�

បរ������លស�ិតក��ងគ���ង

���ៀន

មន�ីរ��ទ�� និងមណ�លសុខ�ព

ផ��រ

លំហ��តង

���យទឹក���មដី

Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés

"

T

រច�សម�័ន���������លស�ិតក��ងគ���ង

���នីយ៍បូមទឹក

���រទឹក�ចប����ន��លនឹង���វ�ងសង់
Seuil réglable 

Station de pompage

Ouvrages hydrauliques du projet

��ះ��ី
Bassins de 
pisciculture

La structure ronde 
de Cheung Ek

Killing 
Fields

""

បឹង ត្រ ូវ បន្ត  ដើរ តួនា ទី បន្រសុទ្ធ ទឹកកខ្វ ក់  ដ្រល ហូរ ចា ក់ចូលទ្រក្ន ុង បឹង  
និងដើរ តួនា ទី ស្ត ុកទប់ ទឹក ភ្ល ៀង ន្រ ព្រលមា ន  ភ្ល ៀង ធា្ល ្រក់ខា្ល ្រំង ន្រ រដូវ 
វស្រសា   និងន្រក្ន ុង អំឡុង ព្រល  រដូវ ទឹក ឡើង ន្រ  ទន្ល ្រ ម្រគង្គ  ។   កម្រ ិត 
កម្ព ស់ ទឹក បឹងត្រ ូវ រក្រសា ទុក  ឲ្រយន្រ កម្រ ិត  មួយ គ្រ ប់ គ្រ ្រន់   ដើម្របី ឱ្រយ ន្រ 
មា ន ទឹកព្រញ មួយឆា្ន ្រំ ។  

គុណភា ព ទឹកបឹង ត្រ ូវមា ន គុណភា ព ល្អ  ដើម្របី អា ចឱ្រយ មនុស្រស ក្ន ុង តំបន់ 
អា ច រស់ន្រ បា ន។

·	 ប្រ ព័ន្ធ  ថ្ម ីមួយ សម្រ ្រប់ សមា្អ ្រត  ទឹក កខ្វ ក់ ដ្រល ហូរ ចា ក់ចូល 
ទ្រក្ន ុង បឹង ត្រ ូវ បា ន បង្ក ើត ឡើង ។ បច្ច ្រកទ្រស បំបា ត់ ជា តិពុល (ដ្រយ 
ប្រ ើរុក្ខ  ជាតិ និង អន្ត រកម្ម រ  វាងរុក្ខ  ជាតិ ជា មួយ ដី និង មីក្រ ូ សពា៌្រង្គ  កាយ) 
ត្រ ូវបា ន ដំឡើង ន្រក្ន ុង បឹង  ហើយ ទឹក កខ្វ ក់ត្រ ូវបា ន បញ្ជ ូន 
ដ្រយផ្ទ ្រល់ ទ្រទីន្រះ ព្រញមួយឆា្ន ្រំ។

·	 ប្រ ព័ន្ធ  គ្រ ប់ គ្រ ង ទឹក ភ្ល ៀង ថ្ម ីមួយ ត្រ ូវបា ន ដំឡើង។ ប្រ ព័ន្ធ  
ន្រះ ផ្គ ុំ ទ្រ ដ្រយសំណង់ ជា ច្រ ើន៖

ចរា ចរណ៍ ន្រក្ន ុង តំបន់ ភា គខា ងត្របូង បច្ច ុប្របន្ន  និង ន្រ តា ម ដង មហា វិថី 
សម្ដ ្រច  ហ៊ុន  ស្រន  នឹង មា នភា ពខុសគ្ន ្រស្រ ឡះ ទ្រនឹង ចរា ចរណ៍ 
ន្រក្ន ុង រយៈព្រល ប៉ុនា្ម ្រន ឆា្ន ្រំខា ងមុខ។ គឺត្រ ូវ គិត ប្រ មើល មើល 
ជា មុន អំពី  កំណើនចរា ចរណ៍ន្រះ  ដ្រល នឹង ដើរ ទន្ទន ឹម គ្ន ្រ  ជាមួយនឹង 
នគរូបនីយកម្ម ។

បណ្ដ ្រញ ផ្ល ូវ សា ធា រណៈ ថ្ម ីមួយ ត្រ ូវ បង្ក ើត ឡើង  ដើម្របី បម្រ ើ ចរា ចរណ៍ 
ឆ្ល ងកា ត់ ន្រក្ន ុង តំបន់ ទា ំងមូល។ បណ្ដ ្រញ ន្រះ ត្រ ូវ តភា្ជ ្រប់ ជា មួយ ផ្ល ូវ 
ដ្រលមា នស្រ ្រប់ និង ន្រតា ម ចំណុច ជា ច្រ ើន ដើម្របី អនុញ្ញ ្រត ឱ្រយមា ន 
កា រ បនា្ល ្រស់ទី ដ្រយ រលូន  និងឱ្រយ មា នផ្ល ូវ សា មញ្ញ  ធម្ម  តា  ជា ច្រ ើន។ 

ប្ល ង់ អភិវឌ្រឍន៍ កំណត់    ទីតា ំង ផ្ល ូវ ម្រ សំខា ន់ៗ ដ្រលចា ំបា ច់ មិនអា ច 
ខ្វ ះបា ន ។ ប្ល ង់ ន្រះ  ចង្អ ុល បង្ហ ្រញ អំពី ផ្ល ូវ ដ្រលមា នស្រ ្រប់  ស្ថ ិតន្រ 
ប៉្រកខា ង កើត និង ប៉្រកខា ងលិច    ដ្រល ត្រ ូវ  សង់បន្ត  ឱ្រយវ្រង បន្ថ ្រមទៀត 
ដើម្របី បង្ក ើត បា ន ជា  ប្រ ព័ន្ធ ផ្ល ូវ សាធា រណៈ ដ្រល ចា ក់ស្រ ្រះ 
ប្រ ទា ក់  ក្រ  ា គ្ន ្រ ន្រក្ន ុង តំបន់។  

១/ ន្រទិស ខា ងជើង សា្ថ ្រនីយបឹងត្រ ប្រក ត្រ ូវ បា ន ផ្ល ្រស់ ទី 
ពី ផ្ន ្រកខា ងក្រ ្រម ន្រ ទំនប់ បឹងត្រ ប្រក ។ ដ្រយ ដ ក់ ន្រ ច្រ កចូល 
បឹង ប៉្រក ខា ងជើង និង បំពា ក់ ដ្រយ អា ងស្ត ុកទប់ ទឹក  ន្រផ្ន ្រក  ខាង 
លើទំនប់។

២/ ន្រទិស ខា ងត្របូង សំណង់  សម្រ ្រប់ និយតកម្ម  កម្រ ិត 
កម្ព ស់ ទឹក បឹង មួយ ត្រ ូវ បា ន ដំឡើង  ន្រចន្ល ្រះ បឹង និង ប្រ  ាយ ពីទិស 
ខា ងកើត ទ្រទិស ខា ងលិច។

៣/ ន្រតា ខ្ម ្រ សា្ព ្រន ទំនប់ ទឹក ស្ទន ឹង ជ្រ ្រ ត្រ ូវបា ន សា ងសង់ 
ឡើងវិញ។

សំណង់ទា ំងអស់  គ្រ ប់គ្រ ង ទឹក កខ្វ ក់របស់ វា ដ្រយ ប្រ ើ   អាងបង្គ ន់  
និងគ្រ ប់គ្រ ង ទឹកភ្ល ៀង  ន្រក្ន ុង បរិវ្រណ សំណង់ ដ្រយ មិន បញ្ច ្រញទឹក 
ដ្រយ  ផ្ទ ្រល់ ចូលទ្រក្ន ុង បឹងឡើយ។

បណ្ដ ្រញផ្ល ូវ ថ្ម ី ត្រ ូវ អនុញ្ញ ្រតឲ្រយ បង្ក ើត  បា នជា ផ្ល ូវ   ធំៗ ថ្ម ីៗ ពីទិស ខា ង 
កើត ទ្រ ទិសខា ងលិច ដ្រល តភា្ជ ្រប់ គ្ន ្រ នូវ ផ្ល ូវ ជា តិ នា នា ន្រទិស ខា ង 
ត្របូង ផ្ល ូវ ជា តិ ល្រខ ១ ផ្ល ូវជា តិ ល្រខ ២ ប៉្រកខា ងកើតនិង ខា ងលិច 
និង ផ្ល ូវជា តិ ល្រខ ៣។ សម្រ ្រប់ កិច្ច  ការ ន្រះ គម្រ ្រង អភិវឌ្រឍន៍  កំណត់ 
ទីតា ំង  ផ្ល ូវ ក្រ  វាត់ក្រ ុង ដ្រលត្រ ូវ បង្ក ើតឡើង និង អនា គតសា្ព ្រន ន្រលើ 
ទន្ល ្របា សា ក់  ស្ថ ិតន្រ ចន្ល ្រះ សា្ព ្រន មុនីវង្រស និង សា្ព ្រន តា ខ្ម ្រ។ ផ្ល ូវ 
ក្រ វា ត់ ក្រ ុង ថ្ម ី ស្ថ ិត ន្រច ន្ល ្រះ ផ្ល ូវ ជាតិល្រខ ១ និង ផ្ល ូវ  ជាតិល្រខ  
៣ ន្រះ  គឺជា  ផ្ល ូវចា ំបា ច់ មិនអា ច ខ្វ ះ បានដើម្របី កុំ ឲ្រយ មា នកា រ ចា ល់ 
ចរា ចរណ៍ន្រលើ សា្ព ្រន មុនីវង្រស និងកា ត់ បន្ថ យ ចរា ចរណ៍ ន្រលើ ផ្ល ូវ 
ទំនប់បឹង ត្រ ប្រក និង ទំនប់ បឹងទំពុន។ 

ប្ល ង់ អភិវឌ្រឍន៍ ប្រ មើលមើល ចំព្រះ  កា រ មកដល់ ន្រ 
មធ្រយា បា យដឹកជញ្ជ ូន សធា រណៈ  ដ្រយ កំណត់យក ទទឹង ផ្ល ូវ ឱ្រយ ធំ 
ដ្រល នឹង ត្រ ូវ ទទួលយក  មធ្រយា បា យដឹកជញ្ជ ូន សា ធា រណៈទា ំងន្រះ  
ដើម្របី អា ច បង្ក ើត ផ្ល ូវ សម្រ ្រប់ រថយន្ត  ក្រ ុង  និងបនា្ទ ្រប់ មកទៀត សម្រ ្រប់ 
រថភ្ល ើង ដើរដ្រយ ចរន្ត   អគ្គ ិសនី។
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104 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

Pouvoir accueillir 500 000 habitants 
dans la zone sud à l’horizon 2025-
2030 oblige d’anticiper la création 
des équipements publics et des 
 services nécessaires à leur vie 
 quotidienne. Dans chaque secteur, 
en même temps que l’urbanisation 
avance, les écoles, les hôpitaux,  
les marchés, les jardins publics… 
doivent être créés. 
Le plan de développement indique 
les lieux où des équipements seront 

à créer. Deux méthodes sont pos-
sibles pour le faire ; Soit des ré-
serves foncières sont créées pour 
que l’administration publique dis-
pose de terrains pour installer les 
équipements, soit un accord est 
trouvé entre l’administration de Ph-
nom Penh et les investisseurs pour 
que chaque projet privé intègre un 
équipement – marché, école, hôpital 
ou jardin.

4/ RÉSERvER LES ESPACES NÉCESSAIRES À LA CRÉAtIoN dES foNCtIoNS 
URbAINES d’INtÉRêt GÉNÉRAL, ÉQUIPEmENtS Et SERvICES PUbLICS 

5/ dÉvELoPPER UNE URbANISAtIoN AdAPtÉE AU CLImAt  
Et RESPECtUEUSE dE L’ENvIRoNNEmENt 

Le climat de Phnom Penh est de 
plus en plus chaud. Les change-
ments climatiques et l’expansion 
urbaine imposent de modifier les 
façons d’urbaniser la ville. 

Le plan de développement préco-
nise de nouvelles dispositions ur-
baines : 

n Les voies locales sont majoritaire-
ment positionnées perpendiculaire-
ment aux plans d’eau pour créer 
des brises thermiques (issues de la 
différence de températures entre les 
plans d’eau plus frais et l’intérieur 
de la ville plus chaud). 

n Les bâtiments ne doivent pas pré-
senter de longues façades continues 

en bord de plan d’eau  qui crée un 
barrage à l’air frais généré par la 
présence de l’eau. 

n Les jardins sont positionnés en 
bordure des plans d’eau pour que le 
promeneur profite de cette fraicheur 
qui est renforcée par la présence de 
végétation au sol et d‘ombrage. 

LES ILotS dISPoSÉS PERPENdICULAIREmENt AU LAC LAISSENt L’AIR 
fRAIS CIRCULER  
ដីឡូត៍ដ្រលស្ថិតន្រកាត់ក្រងទ្រនឹងបឹង ដ្រលធ្វើឱ្រយខ្រយល់ត្រជាក់ 
អាចបក់ច្រញចូលបាន

LES ILotS dISPoSÉS PARALLèLEmENt À LA bERGE dU LAC bLoQUENt 
L’AIR fRAIS dE CIRCULER  
ដីឡូត៍ដ្រលស្ថិតន្រស្របទិសគ្ន្រទ្រនឹងមាត់បឹង ដ្រលរាំងខ្ទនប់ខ្រយល់ត្រជាក់
មិនឱ្រយបក់ច្រញចូលបាន
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៤/ បម្រុងទុក នូវ ទីកន្ល្រង ចាំបាច់ សម្រ្រប ់ការបង្កើតមុខងារ  ទីក្រុង ផ្រស្រងៗ ដ្រលបម្រើ 
ផលប្រយ្រជន៍ ទូទ្រ បរកិា្ខ្ររ និងស្រាកម្ម សាធារណៈ

៥/ អភិវឌ្រឍ  នគរូបនីយកម្ម មួយ ដ្រល មាន លក្ខណៈ សមស្រប នឹង  អាកាសធាតុ  និង ដ្រល 
គ្ររពដល់ បរិសា្ថ្រន

ដើម្របី  មាន លទ្ធភាព អាច ទទួល ប្រជាជន  ចំនួន៥០០ ០០០នាក់  
ន្រក្នុង តំបន់ ភាគខាង ត្របូង  ន្រក្នុង អំឡុងឆា្ន្រំ  ២០២៥-២០៣០ 
ខាងមុខ គឺ តម្រូវឱ្រយប្រមើលមើលទុកជាមុន អំព ី ការ បង្កើត បរិកា្ខ្ររ 
សាធារណៈ និង ស្រវាកម្ម ដ្រល ចាំបាច ់សម្រ្រប់ ការ រស់ ន្រ ប្រចាំ 
ថ្ង្រ របស់ ប្រជាជន ទាំងន្រះ។ ន្រក្នុង តំបន ់នីមួយៗ ទន្ទនឹមគ្ន្រ 
នឹង នគរូបនីយកម្ម  ជឿនលឿន ទ្រមុខ សាលារៀន  មន្ទនីរ ព្រទ្រយ  ផ្រសារ  
សួនច្របារ សាធារណៈ...ត្រូវ ត្របង្កើត ឡើងជាចាំបាច់។

អាកាសធាត ុ ន្រ ទីក្រុងភ្នំព្រញ កាន ់ត្រក្ដ្រឡើងៗ។ បម្រ្របម្រួល 
អាកាសធាត ុ និង ការ ពង្រីកទីក្រុង កាន់ត្រធ ំ  តម្រូវ ឲ្រយ មានការ 
ក្រប្រ្ររបៀប ធ្វើនគរូបនីយកម្ម ទីក្រុង។

ប្លង ់អភិវឌ្រឍន៍ គ្រ្រងឱ្រយមាន  ការរៀបច ំថ្មីៗ ន្រក្នុង ទីក្រុង   
ដូចខាងក្រ្រម៖

·	 ផ្លូវ ន្រក្នុង តំបន ់ភាគច្រើន ត្រូវបាន ដក់ឲ្រយ មាន ទីតាំង កាត់ 
ក្រងទ្រ នឹងទី កន្ល្រងមានទឹក ដើម្របី បង្កើតបាន    ជា ខ្រយល់ក្ត្រ (ដ្រល 
កើត ច្រញ ពី ភាពខុសគ្ន្រ ន្រ សីតុណ្ហភាព រវាង ទីកន្ល្រង មានទឹក និង 
បរិយកាសក្ដ្រ ន្រខាងក្នុង ទីក្រុង)។

ប្លង់ អភិវឌ្រឍន៍ ចង្អុលបង្ហ្រញ  អំពី ទីកន្ល្រង នានា ដ្រល បរិកា្ខ្ររ 
របស់ ទីកន្ល្រង ទាំងន្រះ នឹងត្រូវ បង្កើត  ឡើង។ មានវិធីសាស្រ្ត  
ដ្រលអាចពីរដើម្របី  ធ្វើរឿងន្រះ បាន៖ អាចបម្រុងទុក ដីធ្ល ី  ដើម្របី អាចឲ្រយ 
រដ្ឋបាលសាធារណៈ មាន ដី ដើម្របី បំពាក់ បរិកា្ខ្ររ  ឬ មួយអាច រកឱ្រយបាន 
កិច្ច ព្រមព្រៀង មួយ រវាង រដ្ឋបាលទ ីក្រុង ភ្នំព្រញ  និង វិនិយ្រគិន  ដើម្របី 
ឲ្រយគម្រ្រង ឯកជន នីមួយៗ មានការ ដក់ បញ្ចូលបរិកា្ខ្ររ ដូចជា ផ្រសារ  
សាលារៀន  មន្ទនីរព្រទ្រយ  ឬសួនច្របារ ។ល។

·	 អគរ ទាំងាយ មិនត្រូវមាន ផ្ន្រក ខាងមុខផ្ទនះ វ្រងជាប់គ្ន្រ 
ឥតដច ់ន្រ តាម មាត់ច្រ្រំង ទឹក  ដ្រល បង្កើត ជា របាំង បាំង 
ខ្រយល់ត្រជាក់  ទទួល បានមកព ី  ទឹកឡើយ ។

·	 សួនច្របារ នានា ត្រូវបាន ដក់ឱ្រយមាន ទីតាំង  ន្រ តាម មាត់ 
ច្រ្រំង ទឹក  ដើម្របី ឲ្រយ អ្នក ដើរកម្រសាន្ត ឆ្លៀត ទទួលបាន ភាពត្រជាក់  ដ្រល 
ផ្ដល់ ដ្រយ  រុក្ខជាតិ ន្រលើ ដ ីនិង ម្លប់ របស់វា ។

L’AIR fRAIS CIRCULE ENtRE UN LAC PLUS fRAIS Et dES RUES PLUS CHAUdES mAIS LES CoNStRUCtIoNS mAL ImPLANtÉES PEUvENt L’EmPêCHER  
ខ្រយល់ត្រជាក់បក់ច្រញចូលន្រចន្ល្រះបឹងដ្រលមានអាកាសធាតុត្រជាក់ និងផ្លូវដ្រលមានអាកាសធាតុក្ត្រ ប៉ុន្ត្រ សំណង់ដ្រលសាងសង់ខុសទីតាំង 
អាចបងា្អ្រក់ចលាន្រខ្រយល់ត្រជាក់ន្រះ
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Le site du Prek Thnot, ses méandres, 
les villages et les terres agricoles qui 
l’entourent doivent être protégés de 
toute urbanisation en raison des 
risques d’inondation, de l’intérêt 
écologique du site et de ses activités 
de pépinières. 
Le plan de développement institue 
un périmètre de protection autour 
du Prek Thnot interdisant toute 
construction autre que des maisons 
de village. 

L’urbanisation de la zone sud ne 
doit pas entrainer la destruction des 
villages existants, notamment du 
village de Cheung Ek.  Ils doivent 
pouvoir continuer de mener leurs 
activités agraires et conserver leur 
caractère. Le plan de développe-
ment institue un périmètre de pro-
tection des villages et conforte les 
sites remarquables dans leur fonc-
tion actuelle.
À l’ouest, Le village de Cheung Ek 
est protégé ainsi que l’ensemble des 
monuments, sites et édifices pré-
sents : l’Université royale d’agricul-
ture, le mémorial du génocide 
khmers rouges, les pagodes, le site 

archéologique. Leurs abords doivent 
être réaménagés et demeurés non 
bâtis sur une largeur d’au moins 
20  mètres pour les protéger de 
constructions trop proches. Le site 
archéologique devient un site 
 protégé qui conserve sa fonction 
 agricole. 
À l’est, le cimetière chinois, les pa-
godes, le site des piscicultures sont 
protégés. Ce dernier est reconverti 
en parc de loisirs. Les bassins doi-
vent être conservés et dédiés à la 
pêche, leurs abords réaménagés 
pour y installer des restaurants 
dans des jardins, et les arbres exis-
tants conservés. 

6/ PRotÉGER LES vILLAGES Et LES moNUmENtS ExIStANtS 
CoNtRE LES RISQUES dE dEStRUCtIoN

7/ PRotÉGER 
LE PREk tHNot  
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រមណីយដ្ឋ ្រន ស្ទន ឹងព្រ ្រកត្ន ្រត និង របត់ ស្ទន ឹង  ភូមិឋា ន នា នា  និង ផ្ទន ្រដី 
កសិកម្ម  ដ្រលស្ថ ិតន្រ  ព័ទ្ធ  ជុំ វិញ រមណីយដ្ឋ ្រន   ត្រ ូវ ទទួលបា ន 
កា រកា រពា រ ទល់ នឹង រា ល់ ទម្រ ង់ នគរូបនីយកម្ម   ទាំងអស់ 
ដ្រយហ្រតុផលន្រែជ ហា និភ័យន្រ ទឹកជំនន់ អត្ថ ប្រ យ្រជន៍ផ្ន ្រក 
អ្រកូឡូសុីរបស់ រមណីយដ្ឋ ្រន  និង សកម្ម ភា ព  បណ្ដ ុះ កូនឈើ ។ 

ប្ល ង់ អភិវឌ្រឍន៍ បង្ក ើតជា   បរិវ្រណ កា រពា រ ន្រ ជុំ វិញ ស្ទន ឹងព្រ ្រកត្ន ្រត  ដ្រល 
ហា មឃ ត់ មិនឱ្រយមា ន  កា រ សា ងសង់ ផ្រស្រងៗ  ក្រ ្រពី ផ្ទន ះ អ្ន ក ភូមិឡើយ។

៧/ កា រពា រ ស្ទន ឹងព្រ ្រកត្ន ្រត

Remblais

Accès au lac pour bateaux des villageois

ទំនប់�ត់���ំង

Villages à préserver
ភូមិករណ៍��ល���វរក��ទុក

Emprise de protection des villages
តំបន់�រ�រភូមិករណ៍

��កចូល��ទូកអ�កភូមិករណ៍��ន់បឹង
0 0,7 1,4 2,1 2,8

Kilomètres¯

Takhmao

Route du Boeng Trabek (Route N°271)

Boulevard M
onivong

Boulevard Monireth

Boulevard Norodom

Boulevard Sothearos

Boulevard Mao Tse Toung

Boulevard Sihanouk

Route du Boeng Tumpun (Route N°371)

Cham
kar Doung (Route N°217)

Prey Sa

RN2 Ouest

RN2 Est

RN2 

Route de Pochentong

Ring Road 2

RN 1Digue de Veng Sreng

Boulevard Hun Sen

T

T

T

""

""

""

Mékong

Tonlé Bassac

Boeng 
Cheung Ek

"

"

Stu
ng

 M
ea

nc
he

y

Canal Mol

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Tu
mp

un

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Sa
lan

g

Stung Chrov

Canal Cheung Ek Prèk Thnot

Prèk Thnot

Boeng
TrabekBoeng

Tumpun

Prèk Thnot

Ca
na

l 1
05

Routes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��ល�នប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ

បរ������ល�ន���ប់

វត�

បរ������លស�ិតក��ងគ���ង

���ៀន

មន�ីរ��ទ�� និងមណ�លសុខ�ព

ផ��រ

លំហ��តង

���យទឹក���មដី

Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés

"

T

រច�សម�័ន���������លស�ិតក��ងគ���ង

���នីយ៍បូមទឹក

���រទឹក�ចប����ន��លនឹង���វ�ងសង់
Seuil réglable 

Station de pompage

Ouvrages hydrauliques du projet

��ះ��ី
Bassins de 
pisciculture

La structure ronde 
de Cheung Ek

Killing 
Fields

""

Remblais

Accès au lac pour bateaux des villageois

ទំនប់�ត់���ំង

Villages à préserver
ភូមិករណ៍��ល���វរក��ទុក

Emprise de protection des villages
តំបន់�រ�រភូមិករណ៍

��កចូល��ទូកអ�កភូមិករណ៍��ន់បឹង
0 0,7 1,4 2,1 2,8

Kilomètres¯

Takhmao

Route du Boeng Trabek (Route N°271)

Boulevard M
onivong

Boulevard Monireth

Boulevard Norodom

Boulevard Sothearos

Boulevard Mao Tse Toung

Boulevard Sihanouk

Route du Boeng Tumpun (Route N°371)

Cham
kar Doung (Route N°217)

Prey Sa

RN2 Ouest

RN2 Est

RN2 

Route de Pochentong

Ring Road 2

RN 1Digue de Veng Sreng

Boulevard Hun Sen

T

T

T

""

""

""

Mékong

Tonlé Bassac
Boeng 

Cheung Ek

"

"

Stu
ng

 M
ea

nc
he

y

Canal Mol

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Tu
mp

un

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Sa
lan

g

Stung Chrov

Canal Cheung Ek Prèk Thnot

Prèk Thnot

Boeng
TrabekBoeng

Tumpun

Prèk Thnot

Ca
na

l 1
05

Routes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��ល�នប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ

បរ������ល�ន���ប់

វត�

បរ������លស�ិតក��ងគ���ង

���ៀន

មន�ីរ��ទ�� និងមណ�លសុខ�ព

ផ��រ

លំហ��តង

���យទឹក���មដី

Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés

"

T

រច�សម�័ន���������លស�ិតក��ងគ���ង

���នីយ៍បូមទឹក

���រទឹក�ចប����ន��លនឹង���វ�ងសង់
Seuil réglable 

Station de pompage

Ouvrages hydrauliques du projet

��ះ��ី
Bassins de 
pisciculture

La structure ronde 
de Cheung Ek

Killing 
Fields

""

នគរូបនីយកម្ម  តំបន់ ប៉្រកខា ងត្របូង មិនត្រ ូវ នា ំ ឲ្រយ មា ន កា រ បំផ្ល ្រញ 
ភូមិឋា ន ដ្រល មា ន ស្រ ្រប់ ឡើយ  ជា ពិស្រស ភូមិ ជើង ឯក ។ ភូមិឋា ន 
ទា ំងន្រះ ត្រ ូវ ត្រ អា ច បន្ត  សកម្ម  ភាព  ដំដុះ និង រក្រសា  លក្ខ ណៈសមា្គ ្រល់ 
របស់ វា  ។ ប្ល ង់ អភិវឌ្រឍន៍ បង្ក ើតជា  បរិវ្រណ កា រពា រ ភូមិឋា ន និងពង្រ ឹង 
មុខង រ បច្ច ុប្របន្ន  ន្រ រមណីយដ្ឋ ្រន ដ៏ គួរឱ្រយ កត់សមា្គ ្រល់ ។ ន្រ ប៉្រក 
ខា ងលិច  ភូមិ ជើង ឯក ត្រ ូវបា ន កា រពា រ  ព្រ ម ទាំង សំណង់ នា នា  មា ន 
ដូចជា   សា កលវិទ្រយា ល័យ ភូមិន្ទន  កសិកម្ម  វិមា នរំឭកកា រ ចងចា ំអំពី  
របបប្រ ល័យពូជសា សន៍ ខ្ម ្ររក្រ ហម វត្ត   អា រាម  រមណីយដ្ឋ ្រន 
បុរា ណវិទ្រយា ។ ទីកន្ល ្រងន្រ ជិតៗ សំណង់ ទា ំងន្រះ  ត្រ ូវ រៀបចំឡើង វិញ 
និង  ន្រ ដ្រយគ្ម ្រន កា រសា ងសង់  ដ្រលមា ន ទំហំ ទទឹង ប្រ វ្រង 
យ៉្រ ង តិច  ២០ ម៉្រត្រ  ដើម្របី កា រពា រ កុំ ឲ្រយ មា នកា រ សា ងសង់ ន្រជិតៗ 
ទីកន្ល ្រង ទា ំងន្រះ ព្រក។ រមណីយដ្ឋ ្រន បុរា ណវិទ្រយា  កា្ល ្រយ ជា 
រមណីយដ្ឋ ្រន  ទទួលបា ន កា រកា រពា រ  ដ្រល រក្រសា ទុក នូវ  មុខង រ ផ្ន ្រក 
កសិកម្ម  របស់ វា ។ ន្រទិសខា ងកើត  ទីកន្ល ្រង បញ្ច ុះ សព ចិន  វត្ត  អា រាម 
រមណីយដ្ឋ ្រន វា រីវប្របកម្ម   ត្រ ូវបា ន កា រពា រ។ រមណីយដ្ឋ ្រន វារីវប្របកម្ម  
ន្រះ ត្រ ូវបា ន ប្រ ្រកា្ល ្រយ ឱ្រយ ទ្រ ជា  ឧទ្រយា នកម្រសា ន្ត ។  អាង ស្ត ុកទឹក 
ត្រ ូវ ធ្វ ើកា រ អភិរក្រស  និង ប្រ ើសម្រ ្រប់ កា រ ន្រសា ទ  ហើយទីកន្ល ្រង 
ស្ថ ិតន្រជិតៗ អា ងស្ត ុកទឹក  ទា ំង ន្រះ ត្រ ូវ រៀបចំឡើងវិញ  ដើម្របី 
ដ ក់ឱ្រយមា ន  ភ្រជនីយដ្ឋ ្រន ន្រតា ម  សួនច្របា រ  និង  ធ្វ ើ ការ អភិរក្រស  
ដើមឈើ ដ្រល មា នស្រ ្រប់។

៦/ កា រ ពា រ ភូមិា ន និង សំណង់ ដ្រលមា ន 
ស្រ ្រប់ ទល់ នឹង ហា និភ័យ ន្រ កា រ បំផ្ល ចិបំផ្ល ្រញ

ExtRAIt dU PLAN dE dÉvELoPPEmENt moNtRANt LE SItE dU PREk tHNot À PRotÉGER   
កា រដកស្រ ង់ប្ល ង់អភិវឌ្រឍន៍ ដ្រលបងា្ហ ្រញអំពីរមណីយដា្ឋ ្រនស្ទន ឹងព្រ ្រកត្ន ្រតដ្រលត្រ ូវធ្វ ើ ការ ការពា រ



108 ក្រ ុងភ្ន ំព្រញ៖ កា រពង្រ ីក និងកា រផ្ល ្រស់ប្ដ ូរ

Remblais

Accès au lac pour bateaux des villageois

ទំនប់�ត់���ំង

Villages à préserver
ភូមិករណ៍��ល���វរក��ទុក

Emprise de protection des villages
តំបន់�រ�រភូមិករណ៍

��កចូល��ទូកអ�កភូមិករណ៍��ន់បឹង
0 0,7 1,4 2,1 2,8

Kilomètres¯

Takhmao

Route du Boeng Trabek (Route N°271)

Boulevard M
onivong

Boulevard Monireth

Boulevard Norodom

Boulevard Sothearos

Boulevard Mao Tse Toung

Boulevard Sihanouk

Route du Boeng Tumpun (Route N°371)

Cham
kar Doung (Route N°217)

Prey Sa

RN2 Ouest

RN2 Est

RN2 

Route de Pochentong

Ring Road 2

RN 1Digue de Veng Sreng

Boulevard Hun Sen

T

T

T

""

""

""

Mékong

Tonlé Bassac

Boeng 
Cheung Ek

"

"

Stu
ng

 M
ea

nc
he

y

Canal Mol

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Tu
mp

un

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Sa
lan

g

Stung Chrov

Canal Cheung Ek Prèk Thnot

Prèk Thnot

Boeng
TrabekBoeng

Tumpun

Prèk Thnot

Ca
na

l 1
05

Routes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��ល�នប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ

បរ������ល�ន���ប់

វត�

បរ������លស�ិតក��ងគ���ង

���ៀន

មន�ីរ��ទ�� និងមណ�លសុខ�ព

ផ��រ

លំហ��តង

���យទឹក���មដី

Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés

"

T

រច�សម�័ន���������លស�ិតក��ងគ���ង

���នីយ៍បូមទឹក

���រទឹក�ចប����ន��លនឹង���វ�ងសង់
Seuil réglable 

Station de pompage

Ouvrages hydrauliques du projet

��ះ��ី
Bassins de 
pisciculture

La structure ronde 
de Cheung Ek

Killing 
Fields

""

Remblais

Accès au lac pour bateaux des villageois

ទំនប់�ត់���ំង

Villages à préserver
ភូមិករណ៍��ល���វរក��ទុក

Emprise de protection des villages
តំបន់�រ�រភូមិករណ៍

��កចូល��ទូកអ�កភូមិករណ៍��ន់បឹង
0 0,7 1,4 2,1 2,8

Kilomètres¯

Takhmao

Route du Boeng Trabek (Route N°271)

Boulevard M
onivong

Boulevard Monireth

Boulevard Norodom

Boulevard Sothearos

Boulevard Mao Tse Toung

Boulevard Sihanouk

Route du Boeng Tumpun (Route N°371)

Cham
kar Doung (Route N°217)

Prey Sa

RN2 Ouest

RN2 Est

RN2 

Route de Pochentong

Ring Road 2

RN 1Digue de Veng Sreng

Boulevard Hun Sen

T

T

T

""

""

""

Mékong

Tonlé Bassac

Boeng 
Cheung Ek

"

"

Stu
ng

 M
ea

nc
he

y

Canal Mol

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Tu
mp

un

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Sa
lan

g

Stung Chrov

Canal Cheung Ek Prèk Thnot

Prèk Thnot

Boeng
TrabekBoeng

Tumpun

Prèk Thnot

Ca
na

l 1
05

Routes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��ល�នប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ

បរ������ល�ន���ប់

វត�

បរ������លស�ិតក��ងគ���ង

���ៀន

មន�ីរ��ទ�� និងមណ�លសុខ�ព

ផ��រ

លំហ��តង

���យទឹក���មដី

Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés

"

T

រច�សម�័ន���������លស�ិតក��ងគ���ង

���នីយ៍បូមទឹក

���រទឹក�ចប����ន��លនឹង���វ�ងសង់
Seuil réglable 

Station de pompage

Ouvrages hydrauliques du projet

��ះ��ី
Bassins de 
pisciculture

La structure ronde 
de Cheung Ek

Killing 
Fields

""

Remblais

Accès au lac pour bateaux des villageois

ទំនប់�ត់���ំង

Villages à préserver
ភូមិករណ៍��ល���វរក��ទុក

Emprise de protection des villages
តំបន់�រ�រភូមិករណ៍

��កចូល��ទូកអ�កភូមិករណ៍��ន់បឹង
0 0,7 1,4 2,1 2,8

Kilomètres¯

Takhmao

Route du Boeng Trabek (Route N°271)

Boulevard M
onivong

Boulevard Monireth

Boulevard Norodom

Boulevard Sothearos

Boulevard Mao Tse Toung

Boulevard Sihanouk

Route du Boeng Tumpun (Route N°371)

Cham
kar Doung (Route N°217)

Prey Sa

RN2 Ouest

RN2 Est

RN2 

Route de Pochentong

Ring Road 2

RN 1Digue de Veng Sreng

Boulevard Hun Sen

T

T

T

""

""

""

Mékong

Tonlé Bassac

Boeng 
Cheung Ek

"

"

Stu
ng

 M
ea

nc
he

y

Canal Mol

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Tu
mp

un

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Sa
lan

g

Stung Chrov

Canal Cheung Ek Prèk Thnot

Prèk Thnot

Boeng
TrabekBoeng

Tumpun

Prèk Thnot

Ca
na

l 1
05

Routes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��ល�នប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ

បរ������ល�ន���ប់

វត�

បរ������លស�ិតក��ងគ���ង

���ៀន

មន�ីរ��ទ�� និងមណ�លសុខ�ព

ផ��រ

លំហ��តង

���យទឹក���មដី

Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés

"

T

រច�សម�័ន���������លស�ិតក��ងគ���ង

���នីយ៍បូមទឹក

���រទឹក�ចប����ន��លនឹង���វ�ងសង់
Seuil réglable 

Station de pompage

Ouvrages hydrauliques du projet

��ះ��ី
Bassins de 
pisciculture

La structure ronde 
de Cheung Ek

Killing 
Fields

""

PLAN dE dEvELoPPEmENt dE LA zoNE SUd 
ប្ល ង់អភិវឌ្រឍន៍តំបន់ប៉្រកខា ងត្របូង

Routes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��លប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ

បរ����រ��ល�ន���ប់

វត�

បរ����រ��លស�ិតក��ងគ���ង

���ៀន

មន�ីរ��ទ�� និងមណ�លសុខ�ព

ផ��រ

លំហ��តង

���យទឹក���មដី

Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés et rénovés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés

"

រច�សម�័ន���������លស�ិតក��ងគ���ង

���នីយបូមទឹក

���រទឹក�ចប����ន��លនឹង���វ�ងសង់
Seuil réglable 

Station de pompage

Ouvrages hydrauliques du projet



Remblais

Accès au lac pour bateaux des villageois

ទំនប់�ត់���ំង

Villages à préserver
ភូមិករណ៍��ល���វរក��ទុក

Emprise de protection des villages
តំបន់�រ�រភូមិករណ៍

��កចូល��ទូកអ�កភូមិករណ៍��ន់បឹង
0 0,7 1,4 2,1 2,8

Kilomètres¯

Takhmao

Route du Boeng Trabek (Route N°271)

Boulevard M
onivong

Boulevard Monireth

Boulevard Norodom

Boulevard Sothearos

Boulevard Mao Tse Toung

Boulevard Sihanouk

Route du Boeng Tumpun (Route N°371)

Cham
kar Doung (Route N°217)

Prey Sa

RN2 Ouest

RN2 Est

RN2 

Route de Pochentong

Ring Road 2

RN 1Digue de Veng Sreng

Boulevard Hun Sen

T

T

T

""

""

""

Mékong

Tonlé Bassac

Boeng 
Cheung Ek

"

"

Stu
ng

 M
ea

nc
he

y

Canal Mol

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Tu
mp

un

Ca
na

l d
u B

oe
ng

 Sa
lan

g

Stung Chrov

Canal Cheung Ek Prèk Thnot

Prèk Thnot

Boeng
TrabekBoeng

Tumpun

Prèk Thnot

Ca
na

l 1
05

Routes existantes 

Canaux souterrains

ផ��វ��ល�ន���ប់

Routes projetées 
ផ��វ��លស�ិតក��ងគ���ង

��ព័ន���������ល�ន���ប់

គ���ង��ព័ន�������បឹង�ើងឯក

ទ�����ល�ន���ប់, ទ���, បឹង

���យ��ល�នប��ើតថ�ី រ���ើឲ�����ើរ�ើងវ�ញ

បរ������ល�ន���ប់

វត�

បរ������លស�ិតក��ងគ���ង

���ៀន

មន�ីរ��ទ�� និងមណ�លសុខ�ព

ផ��រ

លំហ��តង

���យទឹក���មដី

Système hydraulique existant

Système hydraulique du projet

Fleuve, rivières et boengs existants

Canaux créés

Equipements existants

Pagodes

Equipements projetés

Espaces verts

Ecoles

Hôpitaux et centres de santé

Marchés

"

T

រច�សម�័ន���������លស�ិតក��ងគ���ង

���នីយ៍បូមទឹក

���រទឹក�ចប����ន��លនឹង���វ�ងសង់
Seuil réglable 

Station de pompage

Ouvrages hydrauliques du projet

��ះ��ី
Bassins de 
pisciculture

La structure ronde 
de Cheung Ek

Killing 
Fields

""



110 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ



111Phnom Penh extension et mutations

Quai Sisowath,  
du port à  
la promenade

តីរវិថីព្រះសីុសុវត្ថិ៖  
ចាប់ពីកំពង់ផ្រ 
រហូតដល់កន្ល្រង 
ដើរកម្រសាន្ត 
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Le Quai Sisowath :  
compléter et embellir la façade fluviale de la ville

Phnom Penh s’est d’abord déve-
loppée sur la rive ouest du Tonlé 
Sap, cours d’eau qui relie le Mékong 
au grand lac du Tonlé Sap situé à 
130 km au nord-ouest. Les pre-
mières installations s’allongent le 
long du bourrelet de berge, juste au-
dessus du niveau des plus hautes 

eaux, au pied de la colline du Phnom 
qui accueille à son sommet une 
grande stupa bouddhique vénérée 
depuis le 13e siècle, le Vat Phnom. 
Le quai Sisowath/1 fut donc la pre-
mière avenue de Phnom Penh, no-
tamment sa partie nord, où fut ins-
tallé le port qui accueillait les flottes 

marchandes qui remontaient le 
 Mékong depuis la mer de Chine et 
celles qui descendaient le Tonlé Sap, 
depuis les grandes plaines à riz de 
la région de Battambang. Là dé-
barquaient les marchandises du 
monde entier et embarquaient  
les épices et le riz vers l’Europe. 

Vue à vol d’oiseau sur le port de tourisme du quai Sisowath en 2017

រូបភាពមើលពីលើអាកាសស្តីពីកំពង់ផ្រទ្រសចរណ៍ ស្ថិតន្រតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ ន្រឆា្ន្រំ២០១៧
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Jusqu’aux années 1950, les touristes 
en route pour Angkor embarquaient 
sur des bateaux qui remontaient le 
Tonlé Sap. 
Naturellement, c’est sur le quai que 
s’installèrent les premières maisons 
de commerces et les institutions de la 
communauté sino-khmère qui les 
possédaient. Au début du 20e siècle, 
s’y trouvent la pagode chinoise où 
sont célébrées toutes les grandes fêtes 
de la communauté, l’école chinoise, 
ainsi que plusieurs grandes maisons 
chi noises qui jalonnent le quai. 
À la fin du 19e siècle, avec le pre-
mier plan d’aménagement de la ville 
établi par le protectorat français, 
c’est logiquement cette partie de la 
ville qui est d’abord endiguée et 
remblayée. La colline du Phnom de-

vient le jardin botanique, les caser-
nes et l’hôpital s’installent au sud, 
les enclos chrétiens et le cimetière 
au nord, le palais du gouverneur en 
limite sud, la grande poste, la 
banque et le premier hôtel sont dis-
posés autour d’une place triangu-
laire entre la colline du Vat Phnom 
et le quai du Tonlé Sap. Le premier 
lotissement de compartiments chi-
nois est bâti entre la place et le quai.  
À la fin des années 1930, au mo-
ment où sont construits le marché 
central et la gare centrale, un nou-
veau palais du gouverneur est édifié 
face au Vat Phnom, confirmant ainsi 
le quartier dans son rôle de siège de 
l’administration coloniale. 
Avec l’indépendance (1953) le quar-
tier perd son rôle administratif. La 

ville s’étend et les grandes institu-
tions du Cambodge moderne s’ins-
tallent dans les nouveaux quartiers. 
Après la période khmère rouge, les 
bâtiments publics à l’abandon sont 
occupés par la population qui se 
réinstalle dans la ville et transfor-
més en habitations de fortune. Des 
maisons et des paillottes sont édi-
fiées dans les cours et les jardins. 
L’enclos religieux de la pagode chi-
noise accueille un orphelinat. Plus 
tard, les enfants devenus adultes y 
resteront en divisant le terrain pour 
y cons truire des maisons. 
Cette histoire particulière explique 
pourquoi, alors que les autres quar-
tiers de Phnom Penh changent à un 
rythme accéléré depuis les années 
2000, ce secteur est resté surtout 

Carte IGN -1943  -de la ville de Phnom Penh, extrait 

ផ្រនទី IGN-ឆា្ន្រំ១៩៤៣-ន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ, ផ្រនទីដកស្រង់
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celui des artisans, des entrepôts et 
des maisons pauvres. Coincé der-
rière les murs du port qui empêche 
d’entrevoir le fleuve, le quartier 
reste à l’écart des transformations 
spectaculaires de la partie sud du 
quai Sisowath, initiées en 1994 par 
la création de la longue promenade, 
à la place des entrepôts à riz qui 
s’étendaient jusqu’au Palais Royal.  
Aujourd’hui, le départ du port de 
marchandises vers un site sur le Mé-
kong, pose la question du devenir de 
ses emprises le long des berges et de 

1/ Le quai est en 1902 
divisé en trois parties 
appelées respectivement 
du sud au nord : Quai 
Sisowat (du Palais Royal 
jusqu’au Vat Unnalom), 
Quai Norodom (du Vat 

Unnalom jusqu’au Quai 
Piquet sur les berges du 
canal, bras sud) et Quai 
Lagrandière (du Quai de 
Verneville du canal bras 
jusqu’au canal bras nord.

l’ouverture de cette partie de la ville 
vers le fleuve. Face à l’appétit des 
investisseurs, la mutation de ce site 
au potentiel unique est un enjeu qui 
concerne le quai lui-même et l’en-
semble des îlots qui le bordent. La 
Municipalité de Phnom Penh sou-
haite s’engager pour réaliser une 
reconversion ambitieuse et coor-
donner les initiatives privées. 
Depuis une quinzaine d’années, 
l’extension rapide de la capitale 
s’accom  pagne d’une densification 
des construc tions dans les quartiers 
centraux. 
La ville est soumise à une augmen-
tation des températures liée à la dis-
parition de la végétation au cœur 
des îlots et à l’intensification de la 
circulation automobile. Les change-
ments climatiques amplifient ces 
phénomènes de micro climat ur-
bain. Les obstacles créés par les sé-
ries d’immeubles hauts implantés 
en bord de fleuve atténuent les 
brises fraîches sur la ville. 
Ce phénomène de surchauffe dont 
sont victimes toutes les grandes mé-
tropoles a conduit les autorités lo-
cales à retrouver des relations étroi-
tes entre leur ville et leur fleuve. Il 
s’agit d’activer l’extraordinaire po-
tentiel de la présence de l’eau au 
cœur des villes pour offrir des es-
paces de fraicheur aux habitants. 
Face aux changements climatiques, 
les berges libérées et réhabilitées 
deviennent des vitrines de la ville 
durable et attractive. Les usages se 
réinventent et des opportunités éco-
nomiques sont créées. 
À Phnom Penh, le dépla ce ment du 
port offre enfin l’oppor tunité de 
requa    li fier la sé quence nord du quai 
Sisowath et de proposer de nou-
veaux usages en accord avec les as-
pirations et les défis du 21e siècle.
Dans cette perspective, le projet 
élaboré par la coopération propose 
de réorganiser les espaces publics 
pour créer une vitrine du transport 
en commun et une promenade pu-
blique continue sur toute la lon-
gueur des berges : depuis l’île de 
Koh Pich, jusqu’au pont de l’amitié 
Cambodge/Japon. 
ELodIE CUENCA

Vue à vol d’oiseau du quai Sisowath en 1927 –photo IGN 

រូបភាពមើលពីលើអាកាសន្រតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ ន្រឆា្ន្រំ១៩២៧, រូបថត IGN

Les archives nationales, l’un des bâtiments 
patrimoniaux aux abords du Vat Phnom 

ប័ណ្ណសារដ្ឋ្រនជាតិ  ជាអគរប្រតិកភណ្ឌមួយក្នុង
ចំណ្រមអគរប្រតិកភណ្ឌដទ្រទៀត ន្រក្រប្ររវត្តភ្នំឺ

L’ancienne école chinoise, quai Sisowath, 
devenue quartier d’habitat  précaires à partir 
de 1979 – photo 1992 

អតីតសាលារៀនចិនស្ថិតន្រតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ 
ដ្រលបានកា្ល្រយជាសង្ក្រត់លំន្រឋានបណ្ដ្រះអា
សន្ន ចាប់ពីឆា្ន្រំ១៩៧៩, រូបថតន្រឆា្ន្រំ១៩៩២ 

L’ancienne pagode chinoise devenue quartier 
d’habitat précaire à partir de 1979 – photo 1992 

អតីតវត្តចិន ដ្រលបានកា្ល្រយជាសង្ក្រត់លំន្រឋាន
បណ្ដ្រះអាសន្ន ចាប់ពីឆា្ន្រំ១៩៧៩, 
រូបថតន្រឆា្ន្រំ១៩៩២
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ដំបូងឡើយ ក្រុងភ្នំព្រញបានអភិវឌ្រឍខ្លួនន្រលើត្រើយខាងលិច
ន្រទន្ល្រសាប ជាខ្រស្រទឹកដ្រលតភា្ជ្រប់ទន្ល្រម្រគង្គទ្រកាន់ 
បឹងទន្ល្រសាប ដ្រលស្ថិតន្រចមា្ង្រយ ១៣០ គីឡូម៉្រត្រ 
ភាគពាយព្រយ។ ការតាំងទីលំន្រដំបូងៗបង្អស់លាតសន្ធឹងន្រ
តាមបណ្ដ្រយមាត់ច្រ្រំងទន្ល្រ ខ្ពស់ជាងនីវ៉ូទឹកបន្តិច គឺន្រជើង
វត្តភ្នំដ្រលមានព្រះពុទ្ធបដិមាជាទីសកា្ក្ររៈធំមួយអង្គន្រលើកំពូ
លភ្នំតាំងពីសតវត្រសទី១៣។ ដូច្ន្រះ តិរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ គឺជា 
រុក្ខវិថីទីមួយន្រទីក្រុងភ្នំព្រញ ជាពិស្រស ប៉្រកខាងជើង 
តិរវិថីមានកំពង់ផ្រទទួលនាវាដឹកទំនិញដ្រលឡើងព ី
ទន្ល្រម្រគង្គតាំងពីសមុទ្រចិន និងនាវាដ្រលចុះពីទន្ល្រសាប  
ចាប់ពីវាលស្រ្រធំល្វឹងល្វើយន្រតំបន់បាត់ដំបង។ ទំនិញជុំវិញ 
ពិភពល្រកទមា្ល្រក់ន្រទីន្រះ ហើយគ្រឿងទ្រស និងអង្ករត្រូវ
បានលើកដក់នាវាដឹកឆ្ព្រះទ្រអឺរ៉ុប។ រហូតដល់ទសវត្រសឆា្ន្រំ 
១៩៥០ ភ្ញៀវទ្រសចរដ្រលធ្វើដំណើរទ្រអង្គរឡើងទូកទ្រតាម
ទន្ល្រសាប។

តីិរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ៖ បំព្រញ  
និងក្រលម្អមុខមាត់ទន្ល្ររបស់ 
ទីក្រុង

Vue à vol d’oiseau du quai Sisowath et des  emprises de l’ancien port de commerce រូបភាពមើលពីលើអាកាសន្រតីរវិថីព្រះសីុសុវត្ថ ិនិងន្រម្តុអំតីតកំពង់ផ្រពាណិជ្ជកម្ម

Carte 1925 de la ville de Phnom Penh montrant le projet d’extension et 
d’embellissement (en rouge) – extrait

ផ្រនទីទីក្រុងភ្នំព្រញន្រឆា្ន្រំ១៩២៥ ដ្រលបង្ហ្រញអំពីគម្រ្រងពង្រីកនិង 
ក្រលម្អស្រភ័ណភាពទីក្រុង(ពណ៌ក្រហម)-ផ្រនទីដកស្រង់
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តបទ្រនឹងតម្រូវការរបស់វិនិយ្រគិន ការផ្ល្រស់ប្ដូរតំបន់ន្រះទ្រ
ជាតំបន់សកា្ត្រនុពលប្ល្រកគ្រ គឺជាបញ្ហ្រមួយទាក់ទងនឹងតីិរវិថី
ផ្ទ្រល់ត្រម្ដង និងប្រជុំកូនក្រះដ្រលន្រអ្របតីិរវិថី។ សាលា 
រាជធានីភ្នំព្រញមានបំណងប្ដ្រជា្ញ្រធ្វើការផ្ល្រស់ប្ដូរថ្មីប្រកបដ្រយ
មហិច្ឆតតាមួយ និងសម្របសម្រួលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់វិស័យ 
ឯកជន។ ជាងដប់ប្រ្រំឆា្ន្រំមកហើយដ្រលការពង្រីករាជធានី 
យ៉្រងឆាប់រហ័សបាននាំមកនូវសំណង់ច្រើនស្អ្រកស្កះន្រតាម
សង្ក្រត់កណ្ដ្រលក្រុង។ ទីក្រុងបានទទួលរងនូវការកើនឡើងន្រ
កម្ដ្រដ្រយសារការបាត់បង់លំហប្រតងន្រកណ្ដ្រលកូនក្រះ 
និងចរាចរណ៍យនយន្តច្រើនកកកុញ។ បម្រ្របម្រួលអាកាស
ធាតុបណ្ដ្រលឲ្រយមានការកើនឡើងន្របាតុភូតមីក្រូអាកាស 
ធាតុក្រុងទាំងន្រះថ្រមមួយកម្រិតទៀត។ 
អគរតជាប់ៗគ្ន្រខ្ពស់ៗតាមមាត់ទន្ល្រកាត់បន្ថយខ្រយល់រំភើយ
ស្រស់ស្រ្រយដ្រលបក់មកលើទីក្រុង។ 
បាតុភូតកើនកម្ដ្រដ្រលទីក្រុងធំៗសុទ្ធត្រកំពុងទទួលរងគ្រ្រះ
ន្រះ បានជម្រុញឲ្រយអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងជិត
ស្និទរវាងទីក្រុង និងទន្ល្ររបស់ខ្លួន គឺការប្រើសកា្ត្រនុពលដ៏ 
អសា្ច្ររ្រយន្រវត្តមានទឹកន្រកណ្ដ្រលក្រុងដើម្របីផ្ដល់លំហស្រស់
ស្រ្រយដល់ប្រជាជន។ ប្រឈមនឹងបម្រ្របម្រួលអាកាសធាតុ 
ន្រះ ច្រ្រងំទន្ល្រដ្រលបានរំដ្រះ និងសា្ដ្ររនីតិសម្របទាបានកា្ល្រយជា 
កញ្ចក់ឆ្លុះទីក្រុងដ្រលមានចីរភាព និងភាពទាក់ទាញ។ 

កាលដើមឡើង តីិរវិថីព្រះសីុសុវត្ថិជាកន្ល្រងដ្រលផ្ទនះអាជីវកម្ម 
និងសា្ថ្រប័នរបស់សហគមន៍ខ្ម្ររ-ចិនតាំងន្រ។ 
ន្រដើមសតវត្រសទី២០ កន្ល្រងន្រះមានវត្តចិនដ្រលគ្រប្រ្ររព្វពិធី
បុណ្រយសហគមន៍ធំៗ សាលាចិន ព្រមទាំងផ្ទនះចិនធំៗជាច្រើន 
ន្រដង្ហ្រតាមតីរវិថីន្រះ។ 
ន្រចុងសតវត្រសទី១៩ សមា្អ្រងលើប្លង់រៀបចំក្រុងដំបូងដ្រលធ្វើ
ឡើងដ្រយអាណព្រយាបាលបារាំង យើងអាចនិយយបានថា 
ក្រុងប៉្រកខាងន្រះហើយដ្រលត្រូវបានជីករួចលុបវិញ។ 
វត្តភ្នំកា្ល្រយរ្របន្រទ្រយាន។ បនា្ទ្រយទាហាន និងមន្ទនីរព្រទ្រយប្រះ
ទីតាំងន្រភាគខាងត្របូង វិហារគ្រឹះសាសនា 
និងវិមានសពន្រភាគខាងជើង វិមានទ្រសាភិបាលន្រព្រំ 
ប្រទល់ខាងត្របូង ប្រ្រសនីយ៍ធំ ធនាគរ និងសណ្ឋ្រគរទីមួយ
ស្ថិតន្រជុំវិញទីលានត្រីក្រណន្រចន្ល្រះវត្តភ្នំ 
និងតិរវិថីទន្ល្រសាប។ ប្លុកផ្ទនះល្វ្រងចិនដំបូងគ្រត្រូវបានសាង 
សង់ឡើង ន្រចន្ល្រះទីលាន និងតិរវិថី។ 
ន្រចុងទសវត្រសឆា្ន្រំ១៩៣០ ជាព្រលដ្រលផ្រសារថ្មី 
និងសា្ថ្រនីយអយស្ម័យនត្រូវបានសាង 
សង់។ ហើយវិមានទ្រសាភិបាលថ្មីមួយត្រូវបានសា្ថ្របនាឡើង
ន្រវត្តភ្នំ ដ្រលបញ្ជ្រក់ថា សង្ក្រត់ន្រះដើរតួនាទីជាទីសា្ន្រក់ការ 
របស់រដ្ឋបាលអាណនិគម។ 
ដ្រយសារឯករាជ្រយ (1953) សង្ក្រត់ន្រះបាត់តួនាទីរដ្ឋបាល 
របស់ខ្លួន។ ទីក្រុងលាតសន្ធឹងឡើង ហើយសា្ថ្រប័នធំៗន្រ 
កម្ពុជាសម័យទំនើបបានប្រះទីតាំងន្រតាមសង្ក្រត់ថ្មីៗ។ 
ក្រ្រយសម័យខ្ម្ររក្រហម អគរសាធារណៈ ដ្រលគ្រប្រះបង់
ច្រលត្រូវបានកាន់កាប់ដ្រយប្រជាជនដ្រលចូលមកតាំងទីលំ
ន្រជាថ្មីន្រក្នុងទីក្រុង និងត្រូវបានក្រប្រ្រទ្រជាលំន្រដ្ឋ្រនឲ្
យ្រត បានៗ។ ផ្ទនះធម្មតា និងផ្ទនះស្របូវត្រូវបានសាងសង់ន្រតា
មទីធា្ល្រ និងសួនច្របារ។ វិហារសាសនារបស់វត្តចិនផ្ដល់ជាកន្ល្រង 
មណ្ឌលកុមារកំព្រ្រ។ ក្រ្រយមក កុមារដ្រលធំដឹងក្ដីឡើងនឹង
សា្ន្រក់ន្រទីន្រះ ពុះដីន្រះសម្រ្រប់សង់ផ្ទនះ។ 
ប្រវត្តិពិស្រសន្រះបង្ហ្រញថា តើហ្រតុអ្វីបានជាប៉្រកខាងន្រះន្រ
ត្រជាតំបន់សិប្របករ ឃ្ល្រំង និងផ្ទនះក្រីក្រ ខណៈដ្រលសង្ក្រត់ 
ដទ្រន្រទីក្រុងភ្នំព្រញមានការផ្ល្រស់ប្ដូរយ៉្រងខា្ល្រំងចាប់តាំងពី 
ឆា្ន្រំ២០០០។ ដ្រយសារស្ថិតន្រផ្ទនប់ពីក្រ្រយជញ្ជ្រំងកំពង់ផ្រ
ដ្រលបាំងមើលមិនឃើញទន្ល្រ សង្ក្រត់ន្រះស្ថិតន្រឃ្ល្រតឆា្ង្រយ
ពីការប្រ្រមុខមាត់ថ្មីដ៏អសា្ច្ររ្រយន្រប៉្រកខាងត្របូងតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ 
ដ្រលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆា្ន្រំ១៩៩៤ ដ្រយការបង្កើតកន្ល្រងដើរ
ល្រងយ៉្រងវ្រងន្រលើអតីតឃ្ល្រំងអង្ករដ្រលលាតសន្ធឹងរហូត 
ដល់ព្រះបរមរាជវាំង។
បច្ចុប្របន្ន រាល់ព្រលធ្វើដំណើរច្រញពីផ្រទំនិញឆ្ព្រះទ្រតំបន់ 
ន្រលើដងទន្ល្រម្រគង្គ គ្រត្រងច្រទសួរទាក់ទងនឹង 
អនាគតន្រដីស្រវភាពតាមបណ្ដ្រយច្រ្រំងទន្ល្រ និងការបើក 
ចំហន្រក្រុងប៉្រកខាងន្រះឆ្ព្រះទ្រទន្ល្រ។ 

L’hôpital, bâtiment patrimonial aux abords du Vat Phnom – photo 1992 

មន្ទនីរព្រទ្រយ អគរប្រតិកភណ្ឌ ស្ថិតន្រក្រប្ររវត្តភ្នំ-រូបថត ឆា្ន្រំ១៩៩២
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វិញ ដើម្របីជាកញ្ចក់ឆ្លុះការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ហើយ 
កន្ល្រងដើរល្រងសាធារណៈបន្តតាមដងច្រ្រំងទន្ល្រគឺ៖ ពីក្រះ 
ព្រជ្ររហូតដល់សា្ព្រនមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន។ 
អ្រឡូឌី កង់កា Elodie Cuenca

1/ ឆា្ន្រំ ១៩០២ តីិរវិថីត្រូវបានច្រកជាបី 
ភាគពីភាគខាងត្របូងដល់ភាគខាងជើង 
ដ្រលមានឈ្ម្រះរៀងគ្ន្រថា ៖ 
តីិរវិថីសុីសុវត្ថិ (ពីព្រះបរមរាជវាំងរហូត 
ដល់វត្តឧណ្ណ្រល្រម) តីិរវិថីនរ្រត្ដម (ព ី

វត្តឧណ្ណ្រល្រមរហូតដល់តីិរវិថីពីក្រន្រលើច្រ្រំង
ប្រាយ ដ្រខាងត្របូង) និងតីិរវិថាីហ្ក្រង់ដ្រយ្ររ ពី
តីិរវិថីវ្ររណឺវីលដ្រប្រាយរហូតដល់ដ្រ 
ប្រាយខាងជើង។

ការប្រើប្រ្រស់បានក្រច្ន្រឡើងវិញ ហើយកាលានុវត្តភាព 
ស្រដ្ឋកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើង។
ន្រភ្នំព្រញ សម្រ្រចសម្រួលទ្រ ការផ្ល្រស់ទីតាំងកំពង់ផ្រផ្ដល់ 
ឱកាសក្នុងការក្រលម្អគុណភាពតំបន់ខាងជើងតីិរវិថីព្រះ 
សុីសុវត្ថិឡើងវិញ និងដក់ស្នើនូវការប្រើប្រ្រស់ថ្មីស្របតាម 
ស្រចក្ដីប្រ្រថា្ន្រ និងបញ្ហ្រប្រឈមន្រសតវត្រសទី២១។ 
តាមទស្រសនវិស័យន្រះ គម្រ្រងដ្រលបានបង្កើតឡើងដ្រយ 
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្នើឲ្រយមានការរៀបចំទីសាធារណៈឡើង

Le quai Sisowath occupé par les entrepôts de stockage de riz avant son 
aménagement en promenade en 1994 

ន្រតាមដងតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិមានឃ្ល្រំងស្តុកស្រូវជាច្រើន មុននឹងការរៀបចំ 
តីរវិថីន្រះឱ្រយកា្ល្រយជាផ្លូវដើរកម្រសាន្ត ន្រឆា្ន្រំ១៩៩៤ 

Le quai Sisowath et les bâtiments anciens qui le bordait en 1992 

តីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិនិងអគរចាស់ៗដ្រលស្ថិតន្រអមសងខាងតីរវិថី 
ន្រឆា្ន្រំ១៩៩២

Vue à vol d’oiseau du quai Sisowath en 1927 – photo IGN   

រូបភាពមើលពីលើអាកាសន្រតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ ន្រឆា្ន្រំ១៩២៧-រូបថត IGN 
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Une séquence nord du quai Sisowath  
délaissée et dédiée au transit

AU SUd, LE QUAI SISowAtH ESt UNE 
PRomENAdE URbAINE CoNvIvIALE Et 
toURIStIQUE
Depuis qu’en 1994 la berge du Mé-
kong, du site des quatre bras au 
sud, à l’esplanade de la Gare au 
nord, a été transformée en prome-
nade publique mettant en valeur les 
plus prestigieux monuments histo-
riques de la ville : le Vat Unnalom, 
le Musée national, et le Palais 
Royal ; le quai Sisowath est un des 
principaux lieux de rendez-vous de 
la capitale. Tout le monde s’y côtoie, 
s’y croise, habitants comme touris-
tes, y piquenique ou s’y promène. 
La fête des eaux s’y déroule, on 
vient y constater la montée des 
eaux lors de la crue du Mékong, les 
bateaux à passagers y accostent. 
La fraîcheur matinale attire les 
sportifs et au coucher du soleil, les 
nombreux commerces ambulants, 
restaurants, hôtels, bars et bou-
tiques voient affluer les promeneurs 
et les clients au bord de l’eau. En 
2015, la promenade a été prolongée 
vers le sud jusqu’à l’île de Koh Pich. 

AU NoRd, LE QUAI SISowAtH REStE 
UNE RUE bANALE SoUmISE À UN 
foRt tRAfIC RoUtIER
La promenade piétonne du quai Si-
sowath s’arrête aujourd’hui 
brusquement au niveau de l’espla-
nade de la gare qui accueille le 
marché de nuit (rue 106). 
Au nord de l’esplanade, les usages 
du quai et son occupation de-
viennent très disparates jusqu’au 
pont de l’amitié Cambodge/Japon. 
La zone du projet se situe sur ce 
tronçon nord du quai Sisowath, 
d’une longueur d’environ 2 km. 
Un diagnostic détaillé a été réalisé 
à partir d’enquêtes et de relevés de 
terrain afin de répertorier les ca-
ractéristiques du tissu urbain et 

d’analyser les différentes fonctions, 
activités commerciales et services 
existants en rez-de-chaussée, face 
au quai. Une marche exploratoire a 
été organisée pour observer les 
dysfonctionnements et relever les 
conflits d’usages et des données so-
ciodémographiques ont été collec-
tées auprès des autorités locales.
Trois séquences ont été identifiées : 
(1) du marché de nuit (rue 106) à la 
rue 94 où l’étroitesse et l’encom-
brement des trottoirs se combinent 
avec un trafic dense, (2) l’esplanade 
piétonne entre les rues 94 et 88 qui 
ne dispose pas d’aménagements 
adaptés et (3) le tronçon entre la 
rue 88 et le pont de l’amitié Cam-
bodge/Japon, où rien n’est prévu 
pour la marche à pied et où le trafic 
s’intensifie. 

UN QUARtIER ANImÉ AU foRt 
PotENtIEL dE dÉvELoPPEmENt
Le quartier riverain du quai Si-
sowath, sur ce tronçon nord, ac-
cueille une grande mixité d’activités 
et une vie locale très animée, à la 
fois face au quai et à l’intérieur du 
quartier. 
De nombreux services publics y 
sont localisés avec notamment deux 
hôpitaux, des pagodes, plusieurs 
écoles et des administrations de 
premier plan comme le siège de 
l’EDC (Électricité du Cambodge), 
celui des Douanes ou le Conseil de 
Développement du Cambodge, qui 
occupe l’ancien palais du Gouver-
neur au pied de la colline du Vat 
Phnom, et enfin l’Ambassade des 
États-Unis à la place du club spor-
tif. 
De multiples activités commerciales 
(services, équipements ou loisirs) 
sont présentes en rez-de-chaussée 
et sur les trottoirs, où s’alignent de 
nombreux commerces ambulants. 

Une économie du tourisme et des 
loisirs s’est installée depuis long-
temps dans ce secteur autour de la 
rue de France, face à l’esplanade 
du Phnom. Le marché de nuit 
 (Phsar Reatrey) propose tous les 
soirs sur l’esplanade de la gare, une 
offre de produits et d’artisanat des-
tinée aux touristes. C’est un lieu de 
vie incontournable où la jeunesse 
se croise sur fond de karaoké et de 
concerts « pop ». À proximité, de 
nombreuses compagnies de bus 
touristiques et interurbaines sont 
installées. La dépose et la montée 
des voyageurs génèrent des conflits 
d’usage sur la voirie. 
La place de la Poste, rue n°13, est 
un lieu attractif avec ses bâtiments 
de l’époque coloniale et ses multi-
ples restaurants. La colline du Vat 
Phnom, sa grande stupa et son 
temple chinois, tous proches, 
constitue le site le plus ancien et le 
plus visité de la ville. 
Peu de touristes s’aventurent 
au-delà du marché de nuit sauf 
pour accéder aux quelques bateaux 
touristiques et aux bateaux – res-
taurants. Au bout de cette séquence 
nord, le quai de déchargement du 
port, aujourd’hui vidé de ses activi-
tés portuaires, est entouré par un 
mur qui prive la ville de sa relation 
avec le fleuve. Le pont de l’amitié 
Cambodge/Japon, l’un des ponts les 
plus importants de la ville, accentue 
ces coupures urbaines. Il permet de 
se rendre à Siem Reap et dans le 
nord-est du pays par la nationale 6.

LE QUAI SISowAtH ESt UN AxE 
RoUtIER QUI PRoLoNGE LES RoUtES 
NAtIoNALES 5 Et 6 jUSQU’AU 
CENtRE-vILLE 
Le quai Sisowath est une voie struc-
turante de Phnom Penh qui accueille 
actuellement un trafic dense mesuré 
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Marche exploratoire avec les services 
municipaux 

ការដើរពិនិត្រយរកទីតាំង ជាមួយផ្ន្រកស្រវាកម្ម
នានារបស់សាលារាជធានី

De nombreuses activités occupent les trottoirs 
(commerce ambulant, voitures en 
stationnement…) ce qui constitue une difficulté 
pour les piétons 

សកម្មភាពជាច្រើន ប្រើប្រ្រស់ចិញ្ចើមផ្លូវ(ការ 
លក់ដូរចល័ត ការចតយនយន្ត។ល។) 
ដ្រលបង្កការលំបាកដល់ថ្មើរជើង

Le débarcadère où affluent les petits bateaux de tourisme et de commerce sur le quai Sisowath

កំពង់ចំណតសម្រ្រប់កបា៉្រល់ទ្រសចណ៍និងកបា៉្រល់ពាណិជ្ជកម្មតូចៗ ដ្រលស្ថិតន្រតាមតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ

Les activités présentes dans les rez-de-
chaussée des immeubles occupent aussi les 
trottoirs. 

សកម្មភាពផ្រស្រងៗដ្រលមានន្រជាន់ផ្ទ្រល់ដី 
ន្រអគរនានា ក៏ប្រើប្រ្រស់ចិញ្ចើមផ្លូវផងដ្ររ
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lors de la campagne de comptage 
(cf. Encadré) à 2000 uvp/h depuis le 
Nord et 1000 uvp/h depuis le sud. 
Comme dans le reste de la ville de 
Phnom Penh, le trafic général est 
composé de plusieurs types de véhi-
cules, avec une prédominance de 
deux roues motorisés (43%) et de 
voitures particulières (31%). Les vé-
hicules de moyen et grand gabarit 
(camions de marchandise, autocars, 
Tuk-Tuk) sont aussi fortement repré-
sentés (22%), 
Les voies est-ouest entre le quai Si-
sowath et la rue de France, depuis 
le Vat Phnom jusqu’au pont de 
l’amitié Cambodge-Japon sont très 
peu circulées. Le quartier de la 
Poste est doté d’un plan de circula-

tion avec des voies à sens unique 
mais il reste très emprunté par les 
véhicules motorisés (entre 350 et 
650 uvp/h selon les voies). Les es-
paces piétons, trottoirs et traver-
sées, ne permettent pas une circu-
lation piétonne confortable.
Le trafi c sur les axes principaux du 
secteur, rue de France, boulevards 
Norodom et Monivong, et les 
grands carrefours – ronds-points 
du « Old Stadium » et du Vat Phnom 
– a été mesuré par une campagne 
de comptage pour estimer quels 
seraient les effets sur les autres 
voies d’une réduction du trafi c sur 
le quai. L’analyse montre que des 
capacités de report de ce trafi c sur 
les avenues voisines existent, à 

condition de mettre en place des 
actions pour organiser et canaliser 
les fl ux : gestion du stationnement 
sauvage, sécurisation des trottoirs 
pour empêcher le stationnement de 
les envahir, modifi cation de la si-
gnalisation, refonte du plan de cir-
culation, aménagement de couloirs 
bus dédiés pour que les bus ne 
soient pas pris dans les embouteil-
lages.
Par sa localisation, le quai Sisowath 
joue un rôle de desserte locale 
 permettant l’accès au fl euve, aux 
emplois et aux services. Il se carac-
térise par un trafi c de transit im-
portant et majoritaire alors que la 
voirie ne mesure que 10 mètres de 
large répartie en 2 voies de circula-
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La répartition du trafi c pour le quai Sisowath 
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Les fonctions urbaines  
មុខងាររបស់ទីក្រុង

សា្ថ្រនីយច្រកចាយបន្ត
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tion. Le quai étant situé dans le pro-
longement direct de la route natio-
nale 5 qui arrive de Battambang, 
les conducteurs sont incités à conti-
nuer tout droit alors que des axes 
mieux adaptés existent à proximité. 
L’absence de signalisation, de car-
refours équipés de feux et de tra-
versées piétonnes favorisent une 
circulation continue et rapide au 
détriment de la vie locale, et de la 
sécurité routière. 
Dans ce contexte, impossible d’as-
surer une circulation fluide des bus 
de la régie municipale, qui ne dis-
posent pas de voies dédiées. La vi-
tesse moyenne du trafic est de 
13 km/h, ce qui signifie que la vi-
tesse commerciale des lignes de 
bus est encore moindre. Lancé en 
2014, ce premier réseau de trans-
ports collectifs offre ainsi une faible 
qualité de service. Il sera composé 

de 10 lignes en 2020. Une ligne 
avait été aménagée sur le quai mais 
a été rapidement interrompue en 
raison des conflits d’usage. Le quai 
Sisowath apparait pourtant comme 
un lieu idéal pour valoriser le trans-
port collectif. 
Enfin, l’absence de gestion efficace 
du stationnement renforce le carac-
tère chaotique et encombré du quai.

UN ENCombREmENt dES tRottoIRS 
QUI ENtRAvE LA CIRCULAtIoN dES 
PIÉtoNS Et LE PotENtIEL LoCAL
Aujourd’hui, les commerçants ou 
locataires des rez-de-chaussée 
s’approprient les trottoirs, dont ils 
ont bien souvent payé la construc-
tion ou la réfection. Les aménage-
ments sont réalisés sans cohérence, 
en fonction du budget et de la sen-
sibilité de chacun. Les trottoirs 
d’une largeur de 2.40 mètres au 

maximum sont grignotés par les 
terrasses et les étalages de com-
merces ambulants ou envahis par 
le stationnement sauvage. À Phnom 
Penh, le trottoir est un lieu où l’on 
fait du commerce. Les piétons sont 
contraints de se déplacer sur la 
chaussée et de se faufiler entre les 
voitures et les motos. Seule l’espla-
nade existante sur la berge du Ton-
lé Sap entre la rue n°94 et la rue 
n°88, crée un espace de respiration 
sur environ 400 mètres de long 
même si les revêtements sont en-
dommagés, le mobilier urbain ab-
sent et les arbres inexistants. 
La marche exploratoire réalisée 
avec les usagers et l’administration 
municipale a révélé de multiples 
dysfonctionnements, causés par 
l’absence d’entretien : obstacles, 
discontinuité, poubel les qui 
stagnent en pied d’arbres, stockage 
de gravats de chantiers, absence de 
signalétique et d’informations et de 
réglementation de la publicité. 
Tous ces éléments découragent les 
piétons. Or, avec l’arrivée des trans-
ports en commun, leur place va se 
modifier. Aujourd’hui, seuls les 
pauvres et les touristes marchent à 
 Phnom Penh. Comment trouver un 
compromis entre les différents 
usages ? Comment encourager et 
valoriser la marche à pied ?
Des pistes d’améliorations sont à 
trouver mais sans la mise en place 
de transports en commun perfor-
mants, capables de rivaliser avec 
les tuk-tuk et les motodop qui lais-
sent leurs clients devant chez eux 
pour un prix modique ; les habitu-
des changeront peu. 
Aujourd’hui, l’organisation de la 
voirie facilite le trafic automobile de 
transit qui génère de nombreuses 
nuisances (bruit, insécurité rou-
tière, coupures urbaines, encom-
brement, pollution) et limite ainsi la 
possibilité d’accueillir de nouveaux 
usages sur le quai. Ce fonctionne-
ment rend difficile la bonne prise 
en charge des besoins locaux (li-
vraison des commerces, stationne-
ment résident et visiteurs, desserte 
touristique) et l’émergence d’activi-
tés de loisirs, touristiques et com-
merciales. 
dAmIEN PoNS

1/ UVP : Unités de 
Véhicules Particuliers.

Des comptages manuels ont été 
effectués pour relever la 
composition de trafic au cours de 
l’heure de pointe du matin 
(7h30-9h00) pour 5 catégories de 
véhicules : Voitures Particulières 
(VP), Poids Lourds et bus (PL), 2 
Roues Motorisées (2RM), Tuk-Tuk 
(TT), Autres (A). La plage horaire 
des comptages a été séparée en 6 
quarts d’heure. Au cours de 
chaque plage, les véhicules de 
chaque catégorie ont été comptés 
pendant 5 minutes. Au total, 
chaque catégorie de véhicule a été 
observée pendant 30 minutes 
réparties sur toute l’heure de 
pointe. 
La même méthode a été appliquée 
pour analyser les effets de report 
de trafic sur les voies 
structurantes alentours. Le trafic 
sur toutes les voies entrantes et 
sortantes des ronds-points du 
« Old Stadium » et du « Vat 
Phnom » a été mesuré. Le trafic 
sur la rue de France à l’heure de 
pointe du matin en découle 
également.
Une fois les relevés de terrain 
effectués, les données ont été 
transposées en unités de véhicules 

particuliers (UVP) pour 
caractériser les flux et mesurer la 
capacité des voies. Une voiture est 
associée à 1 UVP, un deux-roues 
motorisé à 0,3 UVP. Les poids 
lourds, tuk-tuk et autres sont 
respectivement associés à 2 UVP.
Les données de trafic collectées 
par l’agence de coopération du 
Japon (JICA) sur le secteur et sur 
le boulevard Monivong ont été 
précieuses pour consolider les 
analyses.
Différentes hypothèses de report 
du trafic de transit sur de 
nouveaux itinéraires ont été 
testées. Finalement, 2 scénarios 
ont été modélisés reportant le 
trafic de transit sur le boulevard 
Monivong (66% et 33%), la rue de 
France (66% et 35%) puis la rue 
n°61 (35% et 25%), le boulevard 
Norodom (25% et 33%) et des 
voies intérieures au secteur élargi 
(25% et 35%). 
L’ensemble de ces informations 
ont permis de simuler les effets de 
report du trafic en cas de nouvel 
aménagement de voirie et ainsi de 
valider la faisabilité des options 
proposées.

mEtHodE d’ANALySE dES dEPLACEmENtS
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កំណាត់ខាងជើងតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិដ្រលគ្ម្រនការក្រលម្អ 
និងសម្រ្រប់ត្រចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់

Marche exploratoire avec les services municipaux

ការដើរពិនិត្រយរកទីតាំង ជាមួយផ្ន្រកស្រវាកម្មនានារបស់សាលារាជធានី

De nombreuses activités occupent les trottoirs (commerce ambulant, 
voitures en stationnement… ) ce qui constitue une difficulté pour les piétons 

/សកម្មភាពជាច្រើន ប្រើប្រ្រស់ចិញ្ចើមផ្លូវ(ការលក់ដូរចល័ត 
ការចតយនយន្ត។ល។) ដ្រលបង្កការលំបាកដល់ថ្មើរជើង

La promenade existante créée en 1994 sur le quai Sisowath

កន្ល្រងដើរកម្រសាន្តដ្រលមានស្រ្រប់ ដ្រលបានបង្កើតឡើងន្រឆា្ន្រំ១៩៩៤ 
ន្រលើតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ

Les activités présentes dans les rez-de-chaussée des immeubles occupent 
aussi les trottoirs. 

/សកម្មភាពផ្រស្រងៗដ្រលមានន្រជាន់ផ្ទ្រល់ដីន្រអគរនានា 
ក៏ប្រើប្រ្រស់ចិញ្ចើមផ្លូវផងដ្ររ
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ន្រកំណាត់ខាងត្របូង តាមបណ្ដ្រយតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ 
មានផ្លូវសម្រ្រប់មនុស្រសមា្ន្រនិងភ្ញៀវទ្រសចរដើរល្រង 
កម្រសាន្តជាទីមន្ររម្រយ
តាំងពីឆា្ន្រំ១៩៩៤មក ច្រ្រំងទន្ល្រម្រគង្គ ចាប់ពីតំបន់មុខបួនន្រភាគ 
ខាងត្របូង រហូតដល់កន្ល្រងដើរកម្រសាន្តមុខសា្ថ្រនីយអយស្ម័យយនន្រ 
ភាគខាងជើង ត្រូវបានក្រប្រ្រទ្រជាកន្ល្រងដើរកម្រសាន្តរបស់មហាជន 
ទូទ្រ ដ្រលជាការលើកតម្ល្រទីតាំងប្រវត្តិសាស្រ្តសំខាន់ៗន្រក្នុងទី 
ក្រុង មានដូចជា វត្តឧណ្ណ្រល្រម សារមន្ទនីរជាតិ និងព្រះបរមរាជវាំង 
ព្រលគឺ តីរវថីិព្រះសុសុីវត្ថជិាកន្ល្រងណត់ជួបមួយក្នងុចំណ្រមកន្ល្រង
ណត់ជួបធំៗក្នុងរាជធានី។ គ្រប់គ្ន្រសុទ្ធត្រដើរនិងអាចជួបគ្ន្រតាម 
មាត់ទន្ល្រ ទាំងអ្នករស់ន្រក្រុងភ្នំព្រញ ក៏ដូចជាភ្ញៀវទ្រសចរ 
ត្រងត្រទ្រពិកនិក ឬដើរកម្រសាន្តន្រទីន្រះ។ បុណ្រយអុំទូកត្រងប្រ្ររព្ធ
ឡើងន្រតាមបណ្ដ្រយវិថីន្រះ មនុស្រសមា្ន្រមកគយគន់ទឹកឡើងក្នុងទ
ន្ល្រ 
ម្រគង្គ និងទូកដ្រលចូលចតន្រទីន្រះ។ 
អាកាសធាតុស្រស់ស្រ្រយនាព្រលព្រលឹមទាក់ទាញប្រជាជនឲ្រយមក
ហាត់ប្រ្រណ។ រីឯព្រលថ្ង្រលិចវិញ មានរទ្រះលក់ដូរចល័ត 
ភ្រជនីយដ្ឋ្រន សណ្ឋ្រគរ បារ និងហាងលក់ទំនិញជាច្រើនបើកទា្វ្ររ
ទទួលអ្នកដើរកម្រសាន្ត និងអតិថិជនជាច្រើនកុះករន្រតាមមាត់ទន្ល្រ។ 
ន្រឆា្ន្រំ២០១៥ កន្ល្រងដើរល្រងន្រះត្រូវបានពង្រីកឆ្ព្រះទ្រទិសខាង
ត្របូង រហូតដល់ក្រះព្រជ្រ។ 

ន្រាគខាងជើង តីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិន្រត្រជាផ្លូវសាមញ្ញ
ដ្រលមានចរាចរណ៍កកកុញ
កន្ល្រងដើរល្រងថ្មើររជើងតាមបណ្ដ្រយតីរវិថីព្រះសីុសុវត្ថិ បច្ចុប្របន្ន 
បញ្ចប់ត្រង់មុខសា្ថ្រនីយអយស្ម័យយនដ្រលមានផ្រសាររាត្រីមួយន្រទី
ន្រះ (ផ្លូវល្រខ១០៦)។ ន្រភាគខាងជើងន្រកន្ល្រងដើរល្រងមុខ 
សា្ថ្រនីយអយស្ម័យយន ការប្រើប្រ្រស់ និងកាន់កាប់ដីន្រតាម 
បណ្ដ្រយតិរវិថីមានសភាពរញ៉្ររញ៉្រខា្ល្រំងរហូតដលស់ា្ព្រនមិត្តភាព 
កម្ពុជា-ជប៉ុន។ តំបន់គម្រ្រងស្ថិតន្រប៉្រកខាងជើងតីីរវិថីព្រះសីុសុវត្ថិ 
ន្រះ មានបណ្ដ្រយប្រវ្រងប្រហ្រល២គីឡូម៉្រត្រ។ 
ការសិក្រសាលម្អិតត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការអង្ក្រត និងការចុះស្រង់
ទិន្នន័យដល់ទីតាំងផ្ទ្រល់ ដើម្របីធ្វើលិបិក្រមរចនាសម្ព័ន្ធក្រុង 
និងវិភាគមុខងរ សកម្មភាពអាជីវកម្ម និងស្រវាកម្មដ្រលមានស្រ្រប់ 
ន្រជាន់ផ្ទ្រល់ដី ទល់មុខតីរវិថី។ ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវមួយត្រូវបាន 
រៀបចំឡើងដើម្របីអង្ក្រតភាពអសកម្ម និងធ្វើសម្រង់អំពីការប្រើប្រ្រស់
ចម្រូងចម្រ្រស ហើយទិន្នន័យសង្គមនិងប្រជាសាស្រ្តត្រូវបានប្រមូល
ពីអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន។ 
តំបន់បីត្រូវបានកំណត់៖ (១)ពីផ្រសាររាត្រី (ផ្លូវល្រខ១០៦) ដល់ 
ផ្លូវល្រខ៩៤ ដ្រលមានផ្លូវថ្មើរជើងតូចចង្អៀត ទើសទ្រង 
និងចរាចរណ៍កកកុញ (២)កន្ល្រងដើរល្រងថ្មើរជើងន្រចន្ល្រះផ្លូវ
ល្រខ៩៤ និង ផ្លូវល្រខ៨៨ ដ្រលគ្ម្រនការរៀបចំសមស្រប និង (៣)
ប៉្រកត្រង់ចន្ល្រះផ្លូវល្រខ៨៨ និងសា្ព្រនមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន ដ្រល 
គ្ម្រនការគ្រ្រងទុកសម្រ្រប់អ្នកដំណើរថ្មើរជើងទាល់ត្រស្រះ 
និងមានចរាចរណ៍កកកុញ។ 

សងា្ក្រត់អ៊ូអរមួយដ្រលមានសកា្ដ្រនុពលអភិវឌ្រឍន៍ខ្ពស់
សង្ក្រត់មាត់ច្រ្រំងតាមបណ្ដ្រយតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ 
ន្រប៉្រកខាងជើងន្រះ មានសកម្មភាពចម្រុះខា្ល្រំង ហើយការរស់ន្រ 
ក្នុងមូលដ្ឋ្រនន្រះមានភាពអ៊ូអរណស់ ទាំងន្រទល់មុខតីរវិថី ទាំង
ន្រខាងក្នុងសង្ក្រត់ផ្ទ្រល់ត្រម្ដង។ 
ន្រទីន្រះ មានស្រវាសាធារណៈជាច្រើន ដូចជា មន្ទនីរព្រទ្រយ វត្តអារាម 
សាលារៀន និងសា្ថ្រប័នរដ្ឋបាលសំខាន់ៗ ដូចជា សា្ន្រក់ការ 
អគ្គិសនីកម្ពុជា សា្ន្រក់ការគយ ឬក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា ដ្រល 
មានទីតាំងន្រក្នុងអតីតវិមានទ្រសាភិបាល ន្រជាប់វត្តភ្នំ 
និងចុងក្រ្រយ គឺសា្ថ្រនទូតអាម្ររិកដ្រលពីមុនជាក្លឹបកីា។ 
អាជីវកម្មជាច្រើន (ស្រវាកម្ម បរកិា្ខ្ររ ឬស្រវាកម្រសាន្ត) 
មានន្រជាន់ផ្ទ្រល់ដី និងន្រលើចញ្ចើមថ្នល់ ដ្រលមានកន្ល្រងលក់ដូរ
ចល័តតម្រង់ជួរគ្ន្រជាច្រើន។ ស្រដ្ឋកិច្ចទ្រសចរណ៍ និងស្រវាកម្រសាន្ត
បានប្រះទីតាំងក្នុងតំបន់ជុំវិញវិថីបារាំង ទល់មុខកន្ល្រងដើរល្រងជាប់
វត្តភ្នំន្រះជាយូរមកហើយ។ ន្រក្នុងផ្រសាររាត្រី រៀងរាល់លា្ង្រច 
មានលក់ផលិតផលប្រើប្រ្រស់ និងផលិតផលសិប្របកម្មសម្រ្រប់ភ្ញៀវ
ទ្រសចរ ន្រចំទិសទល់មុខសា្ថ្រនីយអយស្ម័យយន។ ទីន្រះ គឺជា 
កន្ល្រងដ្រលយុវជនត្រងត្រមកជួបជុំគ្ន្រកម្រសាន្ត មានការច្រៀងរាំ 
និងការ ប្រគុំតន្ត្រីសម័យ។ ន្រក្រប្ររន្រះ មានក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុង
ជាច្រើនសម្រ្រប់ដឹកអ្នកទ្រសចរណ៍ឆ្លងខ្រត្ត។ ការដក់អ្នកដំណើរ 
ចុះឡើងបង្កឲ្រយមានទំនាស់លើការប្រើប្រ្រស់ផ្លូវ។
ទីធា្ល្រមុខប្រ្រសណីយ៍ ផ្លូវល្រខ១៣ គឺជាកន្ល្រងទាក់ទាញមួយដ្រយ
សារអគរសម័យអាណនិគម និងភ្រជនីយដ្ឋ្រនជាច្រើនន្រ 
ទីន្រះ។ វត្តភ្នំ ច្រតិយដ៏ធំ និងវិហារចិន ដ្រលសុទ្ធត្រន្រក្រប្ររន្រះ 
ធ្វើឲ្រយទីតាំងន្រះកា្ល្រយជារមណីយដ្ឋ្រនចណំស់ជាងគ្រក្នុងក្រុង និង
មានអ្នកទ្រសចរមកទស្រសនាយ៉្រងច្រើន។
ភ្ញៀវទ្រសចរតិចណស់ដ្រលប្រថុយទ្រហួសផ្រសាររាត្រី លើកល្រងត្រ 
ព្រលគ្រត្រូវទ្រឡើងទូកទ្រសចរណ៍ និងទូកមានភ្រជនីយដ្ឋ្រនមួយ
ចំនួនប៉ុណ្ណ្រះ។ ន្រចុងតំបន់ខាងជើង ទីតាំងទមា្ល្រក់ទំនិញរបស់ 
កំពង់ផ្រ ដ្រលសព្វថ្ង្រគ្ម្រនសកម្មភាពទៀតន្រះ ត្រូវបានបាំងបាត់
ដ្រយជញ្ជ្រំងមួយដ្រលកាត់ផ្ដ្រច់ទំនាក់ទំនងទីក្រុងពីទន្ល្រ។ 
សា្ព្រនមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន ដ្រលជាសា្ព្រនមួយក្នុងចំណ្រមសា្ព្រនធំៗ
ន្រទីក្រុង ធ្វើឲ្រយយើងមើលឃើញកាន់ត្រច្របាស់នូវការកាត់ផ្ដ្រច់ទីក្រុង
ប្របន្រះ។ តាមរយៈសា្ព្រនន្រះ គ្រអាចឆ្លងទ្រខ្រត្តសៀមរាប និង 
ទិសឥសាន្តប្រទ្រសតាមផ្លូវជាតិល្រខ៦។ 

តីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិជាផ្លូវមួយដ្រលា្ជ្រប់ទ្រនឹងផ្លូវជាតិ
ល្រខ៥ និងល្រខ៦ រហូតដល់ទីរួមខ្រត្ត
តីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ គឺជាវិថីមួយក្នុងក្រុងភ្នំព្រញ ដ្រលបច្ចុប្របន្ន 
មានចរាចរណ៍កកកុញ ព្រលគឺមានានប្រមាណជា២០០០គ្រឿង
បើកឆ្លងកាត់ក្នុង រយៈព្រលមួយម៉្រង មកពីទិសខាងជើង 
និង១០០០គ្រឿង រយៈព្រលក្នុងមួយម៉្រង ពីទិសខាងត្របូង ន្រះបើ
តាមទិន្នន័យដ្រលបានមកពីយុទ្ធនាការរាប់ានបើកកាត់។ មិនខ ុ
សពីទីកន្ល្រងដទ្រទៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញន្រះទ្រ ចរាចរណ៍ទូទ្រមាន
យនជំនិះច្រើនប្រភ្រទ ដ្រយភាគច្រើនជាទ្រចក្រយនយន្ត 
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Les activités en rez-de-chaussée  
សកម្មាពផ្រស្រងៗន្រជាន់ផ្ទ្រល់ដី

សា្ថ្រនីយច្រកចាយបន្ត
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(៤៣%) និងរថយន្តផ្ទ្រល់ខ្លួន (៣១%)។ យនជំនិះធុនមធ្រយម 
និងធុនធ្ងន់ (ានដឹកទំនិញ ានក្រុង រឺម៉កកង់បី) 
ក៏មានចំនួនច្រើនណស់ ដ្ររ (២២%)។ 
ផ្លូវពីកើតទ្រលិច ន្រចន្ល្រះតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ និងវិថីបារាំង ពីវត្តភ្នំ 
ដល់សា្ព្រនមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន មានចរាចរណ៍តិចតួចណស់។ 
សង្ក្រត់ប្រ្រសណីយ៍មានប្លង់ចរាចរណ៍ជាផ្លូវឯកទិស ប៉ុន្ត្រន្រត្រមាន
យនយន្តធ្វើចរាចរណ៍តិចតួច (ចន្ល្រះពី៣៥០ ដល់៦៥០គ្រឿង 
ក្នុងមួយម៉្រង អាស្រ័យទ្រតាមផ្លូវ)។ ទធីា្ល្រសម្រ្រប់ថ្មើរជើង 
ចិញ្ចើមថ្នល់ និងកន្ល្រងឆ្លងកាត់ មិនអាចធ្វើឲ្រយមានចរាចរថ្មើរជើងប្រ
កបដ្រយផសុកភាពន្រះទ្រ។
ចរាចរណ៍ន្រលើផ្លូវធំៗក្នុងតំបន់ន្រះ ដូចជា វិថីបារាំង មហាវិថី 
ព្រះនរ្រត្ដម និងព្រះមុនីវង្រស និងផ្លូវចាក់ចំរង្វង់មូលសា្ត្រតចាស់ 
និងវត្តភ្នំ ត្រូវបានបញ្ចូលទ្រក្នុងយុទ្ធនាការណ៍រាប់ាន ដើម្របី 
បា៉្រន់សា្ម្រនឲ្រយដឹងថា តើមានផលអ្វីខ្លះប៉ះពាល់ទ្រលើផ្លូវផ្រស្រងៗទៀត 
ប្រសិនបើមានការកាត់បន្ថយចរាចរណ៍ន្រតីរវិថី។ ការវិភាគ 
បង្ហ្រញថា សមត្ថភាពបញ្ជៀសចរាចរណ៍ទ្រតាមរុក្ខវិថីក្រប្ររៗន្រះ 
ពិតជាមាន ក្នុងលក្ខខណ្ឌណមួយដ្រលមានការបង្កើតសកម្មភាព 
ដើម្របីរៀបចំ លំហូរចរាចរណ៍ឲ្រយបានល្អ ដូចជាការគ្រប់គ្រង 

ចំណតអាណធិប្របត្រយ្រយ ការទប់សា្ក្រត់កុំឲ្រយមានការចូលចតលើ 
ចិញ្ចើមថ្នល់ ការក្រលម្អសា្ល្រកសញ្ញ្រ ក្រប្លង់ចរាចរណ៍ឡើងវិញ 
ការរៀបចំផ្លូវសម្រ្រប់រថយន្តក្រុង ដើម្របីកុំឲ្រយរថយន្តក្រុងស្ទនះ 
ចរាចរណ៍ជាដើម។
បើនិយយពីទីតាំងវិញ តីរវិថីសុីព្រះសុវត្ថិដើរតួនាទីជាផ្លូវតភា្ជ្រប់ 
ចរាចរណ៍ទ្រដល់ទន្ល្រ ឲ្រយមនុស្រសរកការងរបានធ្វើ និងទទួលបាន 
នូវស្រវាកម្មនានា។ តីរវិថីន្រះមានចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់មមារញឹកខា្ល្រំង 
ខណៈព្រលដ្រលផ្លូវមានទទឹងត្រ១០ម៉្រត្រ 
និងច្រកជា២ខ្រស្រប៉ុណ្ណ្រះ។ ដ្រយសារតីរវិថីតភា្ជ្រប់ត្រង់ពីផ្លូវជាតិ
ល្រខ៥ ដ្រលចាក់មកពី បាត់ដំបង ដូច្ន្រះអ្នកបើកបរបង្ខំចិត្តបន្តដំ
ណើរត្រង់បើទ្រះជាមានផ្លូវសមស្របជាងន្រះខ្លះស្ថិតន្រក្រប្ររន្រះក៏
ដ្រយ។ ការណ៍ដ្រលគ្ម្រនសា្ល្រកសញ្ញ្រផ្លូវក្រងដ្រលមានបំពាក់ភ្លើង
ស្តុប និងគ្ម្រនផ្លូវឆ្លងកាត់សម្រ្រប់អ្នកថ្មើរជើងបង្កលក្ខណៈឲ្រយមានចរា
ចរណ៍ ឥតដច់ និងលឿន ដ្រលធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ការរស់ន្ររបស់ 
ប្រជាជន និងសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវ។
ក្នុងបរិបទន្រះ គ្រមិនអាចធានាបានឡើយនូវចរាចរណ៍រលូនន្រ 
រថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋ្រករស្វយ័តរាជធានីដ្រលគ្ម្រនផ្លវូជាពិស្រស
ន្រះ។ ល្របឿនជាមធ្រយមន្រចរាចណ៍ គឺ១៣គីឡូម៉្រត្រ/ម៉្រង 

Les résultats de comptage de trafic 
លទ្ធភផលន្រការរាប់ចំនួនចរាចរណ៍
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Les objectifs du projet pour le quai Sisowath 
ទិស�្រន្រគម្រ ្រងសម្រ ្រប់តីរវិថីព្រ ះសុីសុវត្ថ ិ

មធ្រយ បា យដឹកជញ្ជ ូនសា ធា រណៈ
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ដ្រលន្រះមា នន័យថា  ល្របឿនរថយន្ត ក្រ ុងកា ន់ត្រយឺតជា ងន្រះទ្រ
ទៀត។ ដូច្ន ្រះ បណ្ដ ្រញដឹកជញ្ជ ូនសា ធា រណៈដំបូងគ្រ ដ្រលបា ន
ចា ប់ផ្ដ ើមឡើងក្ន ងុឆា្ន ្រ២ំ០១៤ន្រះ ផ្ដ ល់ជូននូវស្រវា កម្ម  ដ្រលគុណភា ព 
នា មា នកម្រ ិតន្រឡើយ។ បណ្ដ ្រញន្រះនឹងមា នចំនួន១០ខ្រស្រ 
ន្រឆា្ន ្រំ២០២០។ មួយខ្រស្រត្រ ូវបា នរៀបចំន្រលើតីរវិថី ប៉ុន្ត ្រត្រ ូវបា ន
បញ្រឈប់ទ្រវិញយ៉្រងលឿន ដ្រយសា រមា នភា ពចម្រ ូងចម្រ ្រស។ 
ក៏ប៉ុន្ត ្រ តីរវិថីព្រ ះសុីសុវត្ថ ិត្រ ូវបា នគ្រមើលឃើញថា  ជា កន្ល ្រងប្រ សើរ
បំផុតសម្រ ្រប់លើកកម្ព ស់កា រដឹកជញ្ជ ូនសា ធា រណៈ។
ចំណុចចុងក្រ ្រយគឺថា  កា រណ៍ដ្រលគ្ម ្រន ការគ្រ ប់គ្រ ងចំណតប្រ ក
ដ្រយប្រ សិទ្ធ  ភាព កា ន់ត្រធ្វ ើឲ្រយមា នភា ពច្រ បូកច្រ បល់ 
និងភា ពរញ៉្ររញ៉្រ ន្រលើតីរវិថី។

ា ពទើសទ្រងតា មចិញ្ច ើមថ្ន ល់ដ្រលរា ំងស្ទន ះដល់
ចរា ចរណ៍របស់អ្ន កថ្ម ើរជើង និងសកា្ត ្រនុពលក្ន ុងមូលដា្ឋ ្រន
សព្វ ថ្ង ្រន្រះ ពា ណិជ្ជ ករ ឬអ្ន កជួលជា ន់ផ្ទ ្រល់ដីត្រងយកចិញ្ច ើមថ្ន ល់្ធ ិ
ដ្រលខ្ល ួនបា នចំណ យធ្វ ើ ឬជួសជុលឡើងវិញជា កម្ម សិទ។ កា ររៀប
ចំត្រ ូវបា នធ្វ ើឡើងដ្រយមិនត្រ ឹមត្រ ូវ ព្រលគឺអា ស្រ ័យទ្រតា មថវិកា  
និងអា រម្ម ណ៍របស់មា្ច ្រស់មា្ន ្រក់ៗ។ ចិញ្ច ើមថ្ន ល់ទទឹងអតិបរមា ២,៤០
ម៉្រត្រ  ត្រ ូវបា នគ្រយកទ្រធ្វ ើ ជាទីតា ំងលក់ដូរ ដ ក់រទ្រះលក់ចល័ត 
ឬជា ចំណតអា ណ ធិបត្រយ្រយ។ ន្រភ្ន ំព្រញ ចិញ្ច ើមថ្ន ល់ គឺជា កន្ល ្រង 
សម្រ ្រប់លក់ដូរ។ អ្ន កថ្ម ើរជើងត្រ ូវបង្ខ ំចិត្ត ដើរន្រលើទ្រ ូងផ្ល ូវ និង 
ប្រ ជ្រ ៀតតា មប្រ ឡ្រះា ន និងម៉ូតូ។ មា នត្រកន្ល ្រងដើរកម្រសា ន្ត ន្រ
តា មមា ត់ទន្ល ្រ សាប ស្ថ ិតន្រចន្ល ្រះផ្ល ូវល្រខ៩៤ និងផ្ល ូវល្រខ៨៨ 
ប៉ុណ្ណ ្រះ ដ្រលបង្ក ើតជា ទីធា្ល ្រស្រ ូបខ្រសល់អា កា សបា ន ទីតា ំងន្រះមា ន
ប្រ វ្រងប្រ ហ្រល៤០០ម៉្រត្រ  បើទ្រះបីជា កម្រ ្រលមា នកា រខូចខា ត 
គ្ម ្រនក្រអីអង្គ ុយល្រង និងគ្ម ្រនដើមឈើក៏ដ្រយ។
កា រដើរពិនិត្រយមើលដ្រលធ្វ ើឡើងជា មួយអ្ន កប្រ ើប្រ ្រស់ និងមន្ត  ្រី 
រដ្ឋ បា លរា ជធា នី បា នបង្ហ ្រញឲ្រយឃើញពីភា ពអសកម្ម  ជាច្រ ើន 
ដ្រលបណ្ដ ្រលមកពីកង្វ ះកា រថ្រទា ំ៖ ឧបសគ្គ  ក្រ ឡុក ធុងសម្រ ្រមន្រ 
គល់ឈើគ្ម ្រនអ្ន កយកច្រញ កា រស្ត ុកកម្ទន ្រចកម្ទន ីកា រដ្ឋ ្រន គ្ម ្រនសញ្ញ ្រ 
និងព័ត៌មា ន និងគ្ម ្រនបទបញ្ញ ត្ត ិគ្រ ប់គ្រ ងលើកា រផ្រសា យពា ណិជ្ជ កម្ម ។
កតា្ត ្រទា ំងអស់ន្រះបង្អ ្រក់ទឹកចិត្ត អ្ន កថ្ម ើរជើង។ ប៉ុន្ត ្រ តា មរយៈកា រដ ក់
ឲ្រយប្រ ើប្រ ្រស់នូវមធ្រយា បា យដឹកជញ្ជ ូន សាធា រណៈ ទមា្ល ្រប់អ្ន កថ្ម ើរជើង
នឹងមា នកា រក្រប្រ ្រ។ បច្ច ុប្របន្ន   មានត្រប្រ  ជាជនក្រ ីក្រ  និងភ្ញ ៀវ 
ទ្រសចរប៉ុណ្ណ ្រះ ដ្រលធ្វ ើដំណើរន្រក្ន ុងក្រ ុងភ្ន ំព្រញ។ ធ្វ ើដូចម្ដ ្រច
ដើម្របីស្វ ្រងរកចំណុចរួមមួយសម្រ ្រប់កា រប្រ ើប្រ ្រស់ខុសៗគ្ន ្រ ទាំង
ន្រះ? តើត្រ ូវ ធ្វ ើដូចម្ដ ្រចដើម្របីលើកទឹកចិត្ត  និងលើកកម្ព ស់កា រធ្វ ើដំ
ណើរដ្រយថ្ម ើរជើង? តើត្រ ូវ គ្រត្រ ូវរកឲ្រយឃើញនូវមធ្រយា បា យក្រលម្អ  
បុ៉ន្ត ្រប្រ សនិបើគ្ម ្រនកា រផ្ដ លម់ធ្រយា បា យដឹកជញ្ជ ូន សាធា រណៈល្អ  ដ្រល
អា ចប្រ កួតប្រ ជ្រងជា មួយរុឺម៉កកង់បីនិងម៉ូតូឌុបដ្រលដឹកអតិថិជន
ដល់ផ្ទន ះ ក្ន ុងតម្ល ្រ ថ្រកបា នទ្រ ន្រះ ទមា្ល ្រប់នឹងមា នកា រផ្ល ្រស់ប្ដ ូរតិច
តួចណ ស់។
បច្ច ុប្របន្ន  កា ររៀបចំផ្ល ូវធ្វ ើឲ្រយមា នចរា ចរណ៍យ នយន្ត ឆ្ល  ងកាត់ដ្រលបង្ក 
កា ររំខា នជា ច្រ ើន (សំឡ្រង អសុវត្ថ ិ ភាព តាមដងផ្ល ូវ  ការ កាត់ផ្ដ ្រច់ 
ក្រ ុង កា រកកស្ទន ះ កា របំពុលបរិសា្ថ ្រន) ដូច្ន ្រះ វា ធ្វ ើឲ្រយលទ្ធ  ភាពទទួល

កា រប្រ ើប្រ ្រស់ថ្ម ីៗ ន្រលើតីរវិថីមា នកម្រ ិត។ ដំណើរកា រប្របន្រះធ្វ ើឲ្រយ
កា រឆ្ល ើយតបទ្រនឹងតម្រ ូវកា ររបស់ប្រ  ជាជនដ្រលរស់ន្រក្ន ុងតំបន់
ន្រះ មិនអា ចបា នល្អ ទ្រ។តម្រ ូវកា រទា ំងន្រះ មា នដូចជា  កា រប្រ គល់ 
ទំនិញ ចំណតអ្ន កសា្ន ្រក់ន្រ និងភ្ញ ៀវ ផ្ដ ល់ស្រវា កម្ម ចរា ចរណ៍ 
ទ្រសចរណ៍ និងកា រផុសឡើងន្រសកម្ម  ភាពកម្រសា ន្ត  ទ្រសចរណ៍ 
និងពា ណិជ្ជ កម្ម ។ 
ដា ម្ញ ៀង បុ៉ង Damien Pons

កា ររា ប់យ នយន្ត ប្រ ចាំខ្រត្រូ វបា នធ្វើ ឡើង ដើម្របីស្រង ់សមា ា សភា ព
ចរា ចរណ៍ក្ន ុងម៉្រងមមា ញឹកព្រលព្រ ឹក (៧:៣០-៩:០០) 
គឺរា ប់យ នជំនិះ៥ប្រ ភ្រទ មា នរថយន្ត ផ្ទ ្រល់ខ្ល ួន រថយន្ត ធុនធ្ង ន់ 
និងរថយន្ត ក្រ ុង និងទ្រចក្រ យ នយន្ត  រុឺម៉កកង់បី និងយ នយន្ត  
ផ្រស្រងៗទៀត។ រយៈព្រលរា ប់ត្រ ូវបា នច្រកជា ១៥នា ទី៦ដង។ 
ក្ន ុងរយៈព្រលនីមួយៗ យ នជំនិះប្រ ភ្រទនីមួយៗត្រ ូវបា នរា ប់ក្ន ុងរយៈ
ព្រល៥នា ទី។ សរុបមក ប្រ ភ្រទយ នជំនិះនីមួយៗត្រ ូវបា នសង្ក ្រត 
ក្ន ុងរយៈព្រល៣០នា ទី ន្រក្ន ុងម៉្រងមមា ញឹកខា្ល ្រំង។ 
វិធីសា ស្រ ្ត ដដ្រលន្រះត្រ ូវបា នអនុវត្ត ដើម្របីវិភា គផលប៉ះពា ល់ន្រកា រ
បញ្ជ ៀសចរា ចរណ៍ទ្រតា មផ្ល ូវជា ប់ៗន្រះ។ ចរា ចរណ៍ន្រលើផ្ល ូវច្រញ
ចូលរង្វ ង់មូលសា្ត ្រតចា ស់ ជុំវិញវត្ត ភ្ន ំ និងន្រលើវិថីបា រា ំងត្រ ូវ បាន
ពិនិត្រយមើលនិងរា ប់ដូចគ្ន ្រដ្ររក្ន ុងម៉្រងមមា ញឹកព្រលព្រ ឹក។
ន្រព្រលសម្រ ង់តា មទីតា ំងផ្ទ ្រល់ត្រ ូវបា នធ្វ ើរួច រាល់ហើយ ទិន្ន ន័យ
ត្រ ូវបា នប្ដ ូរទ្រជា ឯកតា្ត ្រ យនជំនិះផ្ទ ្រល់ខ្ល ួន ដើម្របីកំណត់ 
លក្ខ ណៈចរា ចរណ៍ និងវា ស់សមត្ថ  ភាពរបស់ផ្ល ូវ។ 
រថយន្ត មួយគ្រ ឿងតា ងដ្រយឯកតា  1UVP ទ្រចក្រ យ នយន្ត មួយ 
គ្រ ឿងតា ងដ្រយឯកតា  0,3UVP។ រថយន្ត ធុនធ្ង ន់ រុឺម៉កកង់បី 
និងមធ្រយា បា យផ្រស្រងទៀត តា ងដ្រយឯកតា  2UVP។ ទិន្ន ន័យ
ចរា ចរណ៍ដ្រលប្រ មូលបា នដ្រយទីភា្ន ្រក់ង រសហប្រ តិបត្ត ិ ការជប៉ុន 
ហ្រកា ត់ថា  អង្គ  ការច្រកា  ន្រក្ន ុងតំបន់ន្រះ និងន្រតា មវិថីព្រ ះ 
មុនីវង្រស មា នតម្ល ្រខ្ព ស់សម្រ ្រប់ពង្រ ឹងកា រវិភា គ។ សម្ម តិកម្ម ខុសៗគ្ន ្រ
អំពីកា របញ្ជ ៀសចរា ចរណ៍ទ្រតា មផ្ល ូវថ្ម ីត្រ ូវ បានធ្វ ើត្រស្ត ។ ទីបញ្ច ប់ 
ស្រនា រីយ្រ២ ត្រ ូវបា នបង្ក ើតឡើងជា គំរូដ្រលបញ្ជ ៀសច រាចរណ៍ ឆ្ល ង
កា ត់ទ្រតា មមហា វិថីព្រ ះមុនីវង្រស (៦៦% និង៣៣%) វិថីបា រា ំង 
(៦៦% និង៣៥%) បនា្ទ ្រប់មក ផ្ល វូល្រខ៦១ (៣៥% និង ២៥%) 
មហា វិថីព្រ ះនរ្រត្ដ ម (២៥% និង៣៣ %) និងផ្ល ូវក្ន ុងតំបន់ដ្រល 
បា នពង្រ ីក (២៥% និង ៣៥%)។
ព័ត៌មា នទា ំងអស់ន្រះបា នអនុញ្ញ ្រតឲ្រយគ្រសា កល្របងដូចសា្ថ ្រន ភាព
ពិតពិនិត្រយផលប៉ះពា ល់ន្រកា របញ្ជ ៀសចរា ចរណ៍ក្ន ុងករណីមា នកា រ
រៀបចំផ្ល ូវថ្ម ី ហើយដូច្ន ្រះ គ្រអា ចផ្ដ ល់សុពលភា ពដល់ភា ពអា ចធ្វ ើទ្រ
បា នន្រជម្រ ើសដ្រលបា នស្ន ើឡើង។
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ការិយាល័យបេេសណីយ៍

ផ្លូវឯកទិស

ផ្លូវរថភ្លើងធុនសេេលតាមបណ្តេយតិរវិថីពេះសុីសុវត្ថិ
វត្តភ្នំ

ផ្លូវថ្មើរជើងដេលមានសេេប់

លំហបេតង

ដើមឈើដេលមានសេេប់

ការដាំដើមឈើបន្ថេមថ្មី

កំនត់សមា្គេល់

អគារ

ផ្លូវរថភ្លើងធុនសេេល

ការសាយភាយនេការអភិវឌេឍន៍ឆ្ពេះ
ទេតំបន់កណ្តេលទីកេុង

ផេទេសចរណ៍

ផេទេសចរណ៍

ផ្លូវថ្មើរជើងនេលើផេបណ្តេតទឹក

លំហសាធារណៈមានសេេប់
ដេលតេូវរៀបចំឡើងវិញ

Le plan du projet  
pour le quai Sisowath  
ផ្រនការន្រគម្រ្រងសម្រ្រប់តីរវិថីព្រះសីុ
សុវត្ថិ
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ការិយាល័យបេេសណីយ៍

ផ្លូវឯកទិស

ផ្លូវរថភ្លើងធុនសេេលតាមបណ្តេយតិរវិថីពេះសុីសុវត្ថិ
វត្តភ្នំ

ផ្លូវថ្មើរជើងដេលមានសេេប់

លំហបេតង

ដើមឈើដេលមានសេេប់

ការដាំដើមឈើបន្ថេមថ្មី

កំនត់សមា្គេល់

អគារ

ផ្លូវរថភ្លើងធុនសេេល

ការសាយភាយនេការអភិវឌេឍន៍ឆ្ពេះ
ទេតំបន់កណ្តេលទីកេុង

ផេទេសចរណ៍

ផេទេសចរណ៍

ផ្លូវថ្មើរជើងនេលើផេបណ្តេតទឹក

លំហសាធារណៈមានសេេប់
ដេលតេូវរៀបចំឡើងវិញ

ផ្លូវរថភ្លើងធុនស្រ្រលតាមតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ
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ការិយាល័យបេេសណីយ៍

ផ្លូវឯកទិស

ផ្លូវរថភ្លើងធុនសេេលតាមបណ្តេយតិរវិថីពេះសុីសុវត្ថិ
វត្តភ្នំ

ផ្លូវថ្មើរជើងដេលមានសេេប់

លំហបេតង

ដើមឈើដេលមានសេេប់

ការដាំដើមឈើបន្ថេមថ្មី

កំនត់សមា្គេល់

អគារ

ផ្លូវរថភ្លើងធុនសេេល

ការសាយភាយនេការអភិវឌេឍន៍ឆ្ពេះ
ទេតំបន់កណ្តេលទីកេុង

ផេទេសចរណ៍

ផេទេសចរណ៍

ផ្លូវថ្មើរជើងនេលើផេបណ្តេតទឹក

លំហសាធារណៈមានសេេប់
ដេលតេូវរៀបចំឡើងវិញ

Requalifier les berges :  
un espace public pour tous, vitrine de la ville durable 

APRèS LE PoRt, oUvRIR  
AU PUbLIC LA bERGE dU toNLÉ SAP 

Créer les conditions d’une 
reconquête publique des berges
La fièvre immobilière qui s’est em-
parée de Phnom Penh depuis dix 
ans va arriver sur les berges du 
Tonlé Sap à la faveur du démé-
nagement du port marchand. Le 
projet développé ici propose une 
stratégie pour valoriser le paysage 

Conserver la relation entre  
la ville et le fleuve 
L’ouverture vers le fleuve exige de 
conserver une emprise publique 
d’au moins 15 mètres de large, 
entre le mur en perré du quai et les 
constructions, accessible à tous pour 
créer une promenade publique large 
et continue sur les berges. Les in-
vestisseurs devront laisser devant  
leurs constructions au moins ces 
15 mètres de berge publique. 

unique du site du Tonlé Sap au 
cœur de la ville historique. 
À l’image de l’aménagement réalisé 
il y a 25 ans sur la partie sud du 
quai Sisowath, il s’agit de créer une 
vaste promenade publique pour ou-
vrir la ville sur son fleuve, valoriser 
l’ensemble des terrains qui le bor-
dent et d’offrir de nouveaux es-
paces de détente, de nature, de loi-
sirs aux habitants. Le projet 
s’appuie sur trois principes. 

La promenade existante sur le quai Sisowath sert de modèle au projet pour la section nord du quai  

កន្ល្រងដើរកម្រសាន្តដ្រលមានស្រ្រប់ន្រលើតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ ប្រើជាគំរូចំព្រះគម្រ្រងសម្រ្រប់ផ្ន្រកខាងជើងន្រតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ
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Coupe sur la promenade existante au niveau du PsarChaas 
រូបភាពកាត់ទទឹងន្រកន្ល្រងដើរកម្រសាន្តដ្រលមានស្រ្រប់ ន្រត្រង់ចំណុចផ្រសារចាស់

Coupe avec intégration d’une ligne de tramway  
រូបភាពកាត់ទទឹងដ្រយមានការដក់បញ្ចូលខ្រស្ររថភ្លើងដើរដ្រយចរន្តអគ្គិសនីមួយខ្រស្រ

vue du quai créé en surplomb du tonlé Sap  ទិដ្ឋភាពន្រតីរវិធីដ្រលបានបង្កើតឡើង ដ្រលទ្ររទ្ររកទន្ល្រសាប
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Réduire la surchauffe  
des espaces urbains 
L’aménagement de la berge doit 
créer un lieu frais et ombragé pour 
le confort de la promenade. Les 
constructions nouvelles devront 
laisser passer les vents dominants 
Est/Ouest entre le Tonlé Sap et la 
ville et le quai sera planté de grands 
arbres pour être ombragé. 

Diminuer la pollution de l’air
L’apaisement de la circulation au-
tomobile, la promotion des trans-
ports en commun, la végétalisation 
des espaces publics sont indispen-
sables pour assainir l’air au cœur 
de la ville. 
Sur le quai particulièrement, le tra-
fic routier sera réduit et des trans-
ports en commun plus efficaces 
seront expérimentés : desserte ren-
forcée en bus, en BHNS (bus à haut 
niveau de service) voire à terme en 
tramway. 

UNE PRomENAdE CoNtINUE  
LE LoNG dE L’EAU 
Le projet propose d’aménager une 
promenade piétonne le long des 
berges, qui viendra prolonger la 
promenade existante jusqu’à l’île de 
Koh Pich et offrir un espace de fraî-
cheur et de respiration continu sur 
l’ensemble du quai Sisowath. Au to-
tal, ce sont plus de 4 km qui devien-
dront un lieu privilégié de flâneries, 
de rencontres et de partage. 
La continuité de la promenade sera 
assurée par un ponton créé en sur-
plomb de la berge naturelle du Ton-
lé Sap. Il offrira des vues panora-
miques sur le fleuve. Cette solution 
permet de contourner les construc-
tions existantes sur le quai qui l’oc-
cupe jusqu’à la limite des plus hautes 
eaux. Ce ponton dédié à la prome-
nade sera ponctué de bancs, de fon-
taines et d’espaces verts. Il permet-
tra l’installation de commerces, de 
lieux de repos au calme et d’usages 
multiples : aires de danse, jeux pour 
enfants, agrès de sport.
Des points d’eau et des branche-
ments électriques sécurisés permet-
tront aux commerces ambulants de 
bénéficier d’un minimum de confort.

RÉoRGANISER  
LES dÉPLACEmENtS
Le quai est un axe routier histo-
rique de Phnom Penh. Le long de la 

Stationnement et livraison : un 
point clé de la gestion des mobilités
Aujourd’hui, le déchargement des 
marchandises destinées aux multi-
ples commerces, restaurants et ca-
fés s’effectuent sur la chaussée ou 
sur le trottoir. Des zones de livrai-
son spécifiques et clairement défi-
nies seront créées pour limiter les 
nuisances pour les autres usagers 
et les embouteillages. 
Le stationnement des deux-roues, 
des voitures et des livraisons doit 
être organisé. Le long du quai, un 
espace continu de 1,80 mètre de 
large sera dédié au stationnement 
longitudinal en bordure de trottoir. 
Tous les bâtiments neufs devront 
être dotés de parkings souterrains. 

UN ESPACE dÉdIÉ AUx ÉCHoPPES  
Et AUx CommERCES dE RUE  
SUR LES tRottoIRS
Les trottoirs seront élargis et désen-
combrés pour faciliter le passage des 
piétons, et organiser les activités. 
Le long de la bordure de trottoir 
une bande dédiée aux commerces 
sera aménagée, elle accueillera 
aussi les alignements d’arbres et 
des emplacements dédiés aux ven-
deurs pour organiser le commerce 
de rue. Cet espace planté de 
1,50 mètre à 2 mètres de large sera 
aménagé là où le trottoir fait plus 
de 3,50 mètres de large ainsi qu’au 
niveau de la nouvelle esplanade. 
Cette bande sera marquée au sol et 
équipée de mobiliers urbains 
conçus spécialement : notamment 
des bornes de branchement au ré-
seau d’eau et d‘électricité de la Ville 
pour les activités commerciales et 
les fêtes. Des bancs et d’autres mo-
biliers (points d’information, cor-
beilles, éclairage, fontaines) vien-
dront structurer la promenade. 
Une règlementation spécifique sera 
appliquée pour réguler l’occupation 
des trottoirs, en s’appuyant sur une 
phase de concertation des autorités 
du quartier avec les commerçants 
et les propriétaires des immeubles. 
Le quai Sisowath pourra servir de 
projet pilote, pour une nouvelle ges-
tion des trottoirs du centre-ville. 

RENoUER AvEC LA vILLE vERtE : 
bERGES NAtURALISÉES Et CANoPÉE 
La place de la nature dans le 
réaménagement des berges est 
 primordiale pour le confort de la 

Nationale 5 des gares routières si-
tuées autour du marché de nuit et 
au nord du pont de l’amitié Cam-
bodge/Japon organisent le trans-
port régional, national, voire inter-
national. S’y ajoute le port fluvial de 
transport touristique. Il est donc 
essentiel que la circulation soit 
fluide sur cet axe qui relie le nord 
et le sud de la ville et dessert de 
grands équipements (hôpitaux, éco-
les, etc.) et des sites touristiques 
majeurs. 

Développer les transports  
en commun 
Les usages de la voirie au centre de 
Phnom Penh sont à repenser pour 
y installer des lignes de transports 
en commun plus performantes que 
les bus actuels. 
La mise en place sur le quai Siso-
wath d’une voie dédiée au bus et 
plus tard à un tramway, permettra 
de mettre en place un mode de 
transport moins polluant et plus ef-
ficace que la voiture et facilement 
accessible aux habitants, aux visi-
teurs comme aux touristes. 
Pour aménager une voie de circula-
tion dédiée aux bus ou au tramway, 
le quai Sisowath sera mis à sens 
unique, le sens sud – nord sera 
conservé tandis que le sens nord – 
sud sera supprimé. Cette voie bus 
sera aussi accessible aux véhicules 
d’urgence des hôpitaux alentour, 
aux véhicules municipaux et éven-
tuellement aux bus et cars de tou-
risme. Cette modification peut être 
mise en place rapidement, grâce à 
des aménagements de voirie simples 
comme des marquages au sol. 

Améliorer le confort  
et la sécurité des espaces 
publics pour les piétons 
Le trafic routier doit être réduit le 
long de la promenade et la marche 
à pied facilitée. 
Des traversées piétonnes larges se-
ront réalisées afin d’assurer les 
continuités piétonnes entre les 
grands équipements publics, les 
lieux touristiques et le quai. 
Le trafic de transit sera dissuadé et 
reporté sur des axes parallèles plus 
larges et moins chargés, comme la 
rue de France et la rue 61. 
Les trottoirs seront élargis sur 
 l’ensemble du quai et des voies 
adjacentes. 
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Coupe de l’état existant au niveau de l’ancien port de commerce  
០៤. រូបភាពកាត់ទទឹងស្តីពីសា្ថ្រនភាពបច្ចុប្របន្នន្រត្រង់ចំណុចអតីតកំពង់ផ្រពាណិជ្ជកម្ម

Coupe projetée 
រូបភាពកាត់ទទឹងរបស់គម្រ្រង

vue du quai réaménagé au droit de l’ancien port de commerce  ទិដ្ឋភាពន្រតីរវិថីដ្រលបានធ្វើការរៀបចំឡើងវិញ ន្រត្រង់ចំណុចអតីតកំពង់ផ្រពាណិជ្ជកម្ម
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promenade notamment durant la 
saison chaude. 
La berge naturelle du Tonlé Sap 
sera conservée et renforcée. 
Des radeaux végétalisés dépol-
luants seront amarrés au perré du 
fleuve hors de la zone d’accostage 
des bateaux. Grâce à la technique 
de la phytoépuration, ces bacs flot-
tants participeront à la dépollution 
du fleuve.
Sur les quais, les arbres existants 
seront conservés et des séries d’ar-
bres seront plantées pour assurer 
une couverture ombragée continue. 
Les alignements d’arbres qui bor-
daient la rue de France ont pra-
tiquement tous disparu. Des ran-
gées d’arbres y seront replantées 
ainsi que dans les rues perpendicu-
laires au quai Sisowath. Elles ren-
forceront le lien à la fois visuel et 
physique avec les sites majeurs voi-
sins que sont le jardin Vat Phnom 
et la place de la Poste. 
La collecte des eaux de pluie sera 
facilitée par la présence du végétal, 
le traitement des fosses d’arbres et 
le choix d’un revêtement de sol 
adapté. 
Enfin, l’éclairage pourra en partie 
s’appuyer sur les atouts climatiques 
de la ville, à travers l’énergie solaire.

UN fLEUvE REdÉCoUvERt QUI offRE 
dE NoUvEAUx USAGES 

Revaloriser l’esplanade : un 
espace public vitrine des quais 
La place située sur les rives entre les 
rues 88 et 94, à proximité du Vat Ph-
nom, est aujourd’hui la seule respira-
tion sur le tronçon Nord du quai Si-
sowath. Au petit matin, les sportifs 
affluent. L’esplanade reste fréquentée 
toute la journée malgré la dégradation 
des espaces et le manque d’ombre. Le 
coucher du soleil marque le départ de 
quelques bateaux touristiques pré-
sents sur le port en contrebas. Cet 
espace sera repensé pour améliorer 
le confort des usagers. 
Les arbres présents seront conservés 
et les espaces verts seront agrandis 
par la création d’aires engazonnées 
et ombragées, très utiles pour se ré-
unir et piqueniquer. Des jeux pour 
enfants et des agrès sportifs seront 
ajoutés. Une piste de danse dotée 
d’un sol adapté y sera créée. 

Un port touristique réinventé
Le port de tourisme, principal atout 
économique de cette séquence 
Nord, sera réorganisé et agrandi. 
Des pontons flottants rénovés se-
ront installés pour accueillir les ba-
teaux existants et augmenter la 
capacité d’accueil. Des escaliers -
gradins permettront l’accès aux 
bateaux et offriront un point de vue 
unique sur le Tonlé Sap. 
Une signalétique y sera déployée 
pour les touristes, indiquant la dis-
tance et le temps de trajet (notam-
ment à pied) vers les lieux remar-
quables du quartier et de la ville. 

Reconversion de l’ancien port : 
place à l’art 
Depuis l’esplanade, en empruntant 
le ponton suspendu, la promenade 
se poursuit vers le Nord. Les anciens 
quais de déchargement du port se-
ront recyclés et reconvertis en un 
espace urbain végétalisé composé 
d’un miroir d’eau et d’un jardin. Des 
activités culturelles pourront s’y dé-
velopper comme cela a été fait il y a 
quelques années dans le jardin du 
Vat Phnom, avec l’accueil d’œuvres 
d’art de grande taille. 
Ainsi transformé, le quai Sisowath de-
viendra une vitrine du renouveau de 
ce secteur historique de Phnom Penh. 
L’ÉQUIPE dU PRojEt
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ក្រលម្អស្រភ័ណាពមាត់ទន្ល្រឡើងវិញ៖ 
ជាទីសាធារណៈសម្រ្រប់ាំងអស់គ្ន្រ ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ច្រំង 
ទីក្រុងប្រកបដ្រយចីរាព

បា្ទ្រប់ពីកំពង់ផ្រគឹបើកមាត់ទន្ល្រសាបជូន 
សាធាណៈជន 
ទី១ បង្កលក្ខណៈសមប្រកបឲ្រយមហាជនទ្រមាត់ទន្ល្រ
ភាពរំជើបរំជួលន្រទីផ្រសារអចលនទ្រព្រយដ្រលកើតមានន្រក្នុងទីក្រុង 
ភ្នំព្រញតាំងពីដប់ឆា្ន្រំកន្លងមកន្រះនឹងរីករាលដលដល់មាត ់
ទន្ល្រសាប ដ្រយសារត្រផ្រទំនិញនឹងត្រូវរីច្រញ។ 
គម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ន្រទីន្រះ ស្នើជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយលើកកម្ពស់ទ្រស
ភាពល្អឯកន្រតំបន់ទន្ល្រសាបដ្រលជាប្រះដូងន្រទីក្រុងប្រវត្តិសាស្រ្ត។
ដូចការរៀបចំន្រប៉្រកខាងត្របូងន្រតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិដ្រលបាន 
ធ្វើឡើងកាលពី២៥ឆា្ន្រំមុនដ្ររ គម្រ្រងថ្មីន្រះនឹងបង្កើតកន្ល្រងដើរ 
កម្រសាន្តសាធារណៈដ៏ធំទូលាយមួយសម្រ្រប់បើកចំហរទីក្រុងឆ្ព្រះទ្រ
ទន្ល្រ ដីទាំងអស់ដ្រលន្រជិតមាត់ទន្ល្រនឹងឡើងថ្ល្រ។ មានការផ្ដល់ 
ទីធា្ល្រសម្រ្រកលំហ្រ រៀបចំបង្កើតទ្រសភាពធម្មជាតិ នឹងឡើងថ្ល្រ។ 
កន្ល្រងកម្រសាន្តថ្មីៗជូនប្រជាជន។ គម្រ្រងន្រះផ្អ្រកលើគ្រលការណ៍ 
ចំនួនបី។

ទី២ រក្រសាទាំក់ទំនងរាងទីក្រុង និងទន្ល្រ 
ការបើកចំហទីក្រុងឆ្ព្រះទ្រទន្ល្រតម្រូវឲ្រយគម្រ្រង រក្រសាទុកដី 
សាធារណៈជាប់មាត់ទន្ល្រដ្រលមានទទឹងយ៉្រងតិច១៥ម៉្រត្រ ន្រ 
ចន្ល្រះរវាងជញ្ជ្រំងប្រតុងទប់ច្រ្រំងទន្ល្រ និងសំណង់ 
ដ្រលមហាជនអាចចូលបាន ដើម្របីបង្កើតជាកន្ល្រងដើរល្រងសាធារណៈ 
ធំទូលាយមួយជាប់ច្រ្រំងទន្ល្រ។ វិនិយ្រគិននឹងត្រូវទុកចន្ល្រះខាងមុខ
សំណង់របស់ខ្លួនយ៉្រងតិច១៥ម៉្រត្រពីច្រ្រំងសាធារណៈ។

Ci-contre: Pour le nouvel an khmer de 2012, une œuvre d’art 
représentant un naga est installé au pied du Vat Phnom.  
L’œuvre a été réalisée par le groupe Siela sous la direction de Mr Kong 
Bolin.  

ន្រក្នុងពិធីបុណ្រយចូលឆា្ន្រំថ្មីខ្ម្ររ ន្រឆា្ន្រំ២០១២ សា្ន្រដ្រសិល្របៈដ្រលបង្ហ្រញ 
អំពីរូបនាគមួយ ត្រូវបានដក់តាំងន្រជើងវត្តភ្នំ។ សា្ន្រដ្រសិល្របៈន្រះត្រូវ 
បានកសាងឡើងដ្រយក្រុមសីលា(Seile) ក្រ្រមការដឹកនាំរបស់ល្រក 
គង់ បូលីន(Kong Bolin)
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Coupe au nord du Psar Reatrey  
រូបភាពកាត់ទទឹងន្រប៉្រកខាងជើងផ្រសាររាត្រី

Coupe projetée  
រូបភាពកាត់ទទឹងរបស់គម្រ្រង

vue du quai réaménagé à la jonction de la promenade existante et de la promenade future  
ទិដ្ឋភាពន្រតីរវិថីដ្រលបានធ្វើការរៀបចំឡើងវិញ ន្រត្រង់ចំណុចតំណភា្ជ្រប់គ្ន្ររវាងកន្ល្រងដើរកម្រសាន្តដ្រលមានស្រ្រប់និងកន្ល្រងដើរកម្រសាន្តន្រព្រលអនាគត
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ទី៣ កាត់បន្ថយការកើនកម្ដ្រក្នុងក្រុង 
ការរៀបចំមាត់ទន្ល្រត្រូវបង្កើតជាកន្ល្រងស្រស់ស្រ្រយ និងមានម្លប់  
ដើម្របីផ្ដល់ផសុខភាពដល់អ្នកដើរកម្រសាន្ត។ សំណង់ថ្មីៗត្រូវទុកឲ្រយ 
មានខ្រយល់បក់ពីកើតទ្រលិច ន្រចន្ល្រះទន្ល្រសាប និងទីក្រុង 
ហើយន្រតាមបណ្ដ្រយតីរវិថី ត្រូវដំដើមឈើធំៗបង្កើតជាម្លប់។ 

ទី៤ កាត់បន្ថយការបំពុលខ្រយល់អាកាស
ការកាត់បន្ថយចរាចរណ៍យនយន ្តការលើកកម្ពស់ការដឹក 
ជញ្ជូនសាធារណៈ ការបង្កើតទីសាធារណៈប្រតង 
ពិតជាមានសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបាន ក្នុង ការសមា្អ្រតខ្រយល់អាកា
សន្រក្នុងក្រុង។ ជាពិស្រសន្រលើតីរវិថី ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនឹងត្រូ
វកាត់បន្ថយហើយការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដ្រលមានប្រសិទ្ធ 
ភាពខ្ពស់នឹងត្រូវដកពិស្រធន៍៖ ពង្រឹងការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់តាម 
រថយន្តក្រុងធម្មតារថយន្តក្រុងអាទិភាពឬក៏ទ្រថ្ង្រអនាគតអាចជា 
ត្រ្រំវ្រ ជាដើម។ 

ផ្លូវដើរកម្រសាន្តតាមបណ្ដ្រយមាត់ទន្ល្រ
គម្រ្រងស្នើឲ្រយមានការរៀបចំជាកន្ល្រងដើរកម្រសាន្តថ្មើរជើងមួយន្រ 
តាមបណ្ដ្រយមាត់ទន្ល្រ ដ្រលបន្តពីផ្លូវដើរកម្រសាន្តដ្រលមានស្រ្រប់ 
រហូតដល់ក្រះព្រជ្រ និងផ្ដល់ជាទធីា្ល្រស្រស់ស្រ្រយ និងស្រូបខ្រយល់ 
អាកាសន្រតាមបណ្ដ្រយតីរវិថីព្រះសីុសុវត្ថិទាំងមូល។ សរុបទ្រ 
មានប្រវ្រងជាង ៤គីឡូម៉្រត្រ ដ្រលនឹងកា្ល្រយជាកន្ល្រដើរល្រងទ្រមក 
កន្ល្រងមនុស្រសមា្ន្រជួបជុំគ្ន្រ និងច្រករំល្រកដ៏ព្រញនិយមមួយ។
ន្រតាមផ្លូវដើរកម្រសាន្តន្រះ នឹងមានរានបណ្ដ្រតទឹកលយច្រញទ្រក្នុង
ទន្ល្រដ្រយអន្លើ។ ការធ្វើប្របន្រះ យើងនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពជូនអ្នកដើរ
កម្រសាន្តមើលឃើញទ្រសភាពទន្ល្រយ៉្រងទូលំទូលាយ។ 
ដំណ្រះស្រ្រយន្រះអាចពង្វ្រង សំណង់ដ្រលមានស្រ្រប់ន្រលើតីរវិថី 
ដ្រលន្រជាប់នឹងមាត់ទឹកខ្ពស់បំផុត។ ន្រលើរានបណ្ដ្រតទឹកន្រះ 
នឹងមានការរៀបចំដក់ក្រអី ប្រភពទឹកសម្រ្រប់ពិសារ 
និងទីធា្ល្រប្រតង អាចមានកន្ល្រងលក់ដូរ កន្ល្រងសម្រ្រកស្ងៀមសា្ង្រត់ 
និងកន្ល្រងរាំកម្រសាន្ត ល្រប្រងសម្រ្រប់កុមារ និងកន្ល្រងហាត់កីា។ ការ
រៀបចំតបណ្ដ្រញទឹកនិងអគ្គិសនីដ្រលមានសុវត្ថិភាពឲ្រយដល់ទីន្រះ  
នឹងអនុញ្ញ្រតឲ្រយការលក់ដូរចល័តអាចទទួលបាននូវផសុខភាព 
អប្របបរមាមួយ។ 

រៀបចំចរាចរណ៍ឡើងវិញ
តីរវិថី គឺជាផ្លូវប្រវត្តិសាស្រ្តមួយក្នុងក្រុងភ្នំព្រញ។ 
តាមបណ្ដ្រយផ្លូវជាតិល្រខ៥ សា្ថ្រនីយអយស្ម័យយនផ្លូវគ្រក 
ដ្រលស្ថិតន្រម្ដុំផ្រសាររាត្រី និងខាងជើងសា្ព្រនមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន 
គឺមានការដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទ្រស ក្នុងតំបន់ ឬអន្តរជាតិទៀតផង។ 
លើសពីន្រះទៀត មានកំពង់ផ្រសម្រ្រប់ទូកដឹកភ្ញៀវទ្រសចរផងដ្ររ។ 
ដូច្ន្រះចរាចរណ៍ចាំបាច់ត្រវូមានភាពរលូនន្រលើផ្លូវន្រះ 
ដ្រលតភា្ជ្រប់ភាគខាងជើង និងភាគខាងត្របូងទីក្រុង និងឆ្លងកាត ់
ទីតាំងសាធារណៈធំៗដូចជា មន្ទនីរព្រទ្រយ សាលារៀន និងរមណីយ 
ដ្ឋ្រនទ្រសចរណ៍សំខាន់ៗជាដើម។ 

អភិវឌ្រឍការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ 
ការប្រើប្រ្រស់ផ្លូវកណ្ដ្រលក្រុងភ្នំព្រញត្រូវគិតគូរជាថ្មីឡើងវិញ ដើម្របី 
បង្កើនចំនួនខ្រស្រដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដ្រលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាង 
រថយន្តក្រុងបច្ចុប្របន្ន។ ការបង្កើតផ្លូវសម្រ្រប់រថយន្តក្រុង និងក្រ្រយ 
មកសម្រ្រប់រថភ្លើងអគ្គិសនីន្រតាមបណ្ដ្រយតីរវិថីសុីព្រះសុវត្ថិ្ថិ នឹង
អាចបង្កើតបានជារបៀបដឹកជញ្ជូនមួយដ្រលមានការបំពុលបរិសា្ថ្រន
តិចបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងរថយន្តធម្មតា។  
ហើយប្រជាជនក៏ ដូចជាភ្ញៀវទ្រសចរក៏នឹងងយស្រួលប្រើប្រ្រស់។ 
ដើម្របីរៀបចំផ្លូវចរាចរណ៍សម្រ្រប់រថយន្តក្រុង ឬទ្រថ្ង្រអនាគត 
សម្រ្រប់រថភ្លើងអគ្គិសនី (ត្រ្រំវ្រ) តីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិនឹងប្រ្រកា្ល្រយឲ្រយ
ទ្រជាផ្លូវឯកទិស មានន័យថា ចរាចរណ៍ពីត្របូងទ្រជើងនឹងត្រូវរក្រសា
ទុក រីឯចរាចរណ៍ពីជើងទ្រត្របូងនឹងត្រូវលុបច្រល។ ផ្លូវរថយន្តក្រុង
ន្រះក៏នឹងបើកឲ្រយយនសង្គ្្រ្រះបនា្ទ្រន់របស់មន្ទនីរព្រទ្រយន្រម្ដុំន្រះ 
យនយន្តសាលាក្រុង ឬរថយន្តក្រុង និងានក្រុងដឹកទ្រសចរ 
ប្រើប្រ្រស់ផងដ្ររ។ ការក្រប្រ្រន្រះអាចធ្វើទ្របានយ៉្រងឆាប់រហ័ស 
ដ្រយសារការរៀបចំផ្លូវធម្មតាៗ ដូចជាការដក់សញ្ញ្រលើផ្លូវដើម្របី ។

ក្រលម្អផសុខាព និងសន្តិសុខទីសាធារណៈសម្រ្រប់អ្នកថ្មើរជើង 
ចរាចរណ៍តាមដងផ្លវូត្រវូកាត់បន្ថយន្រតាមបណ្ដ្រយកន្ល្រងដើរកម្រសាន្ត  
ហើយការធ្វើដំណើរថ្មើរជើងត្រូវទទួលបានការជួយសម្រួល។ ផ្លូវឆ្លង
កាត់ថ្មើរជើងធំទូលាយនឹងត្រូវរៀបចំឡើង ដើម្របីធានាការធ្វើដំណើរ 
ថ្មើរជើងដ្រយគ្ម្រនការរំខាន ពីសា្ថ្រប័នសាធារណៈធំៗ 
ទ្រកន្ល្រងទ្រសចរណ៍ និងតីរវិថី។ 
ចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់នឹងត្រូវហាមឃត់ និងបញ្ជៀសទ្រផ្លូវស្របគ្ន្រ 
ធំទូលាយជាង និងមិនសូវមានមនុស្រសធ្វើដំណើរ ដូចជា វិថីបារាំង 
និងផ្លូវល្រខ៦១។ ចិញ្ចើមថ្នល់នឹងត្រូវពង្រីកន្រតាមបណ្ដ្រយតីរវិថី
ទាំងមូល និងន្រតាមផ្លូវជាប់តីរវិថី។

ចំណត និងការច្រកចាយទំនិញ៖ ចំណុចគន្លះឹន្រការគ្រប់គ្រង 
ចរាចរណ៍
បច្ចុប្របន្ន ការលើកទំនិញចុះសម្រ្រប់ពាណិជ្ជកម្ម ភ្រជនីយដ្ឋ្រន 
និងហាងកាហ្វ្រជាច្រើន ធ្វើឡើងន្រលើទ្រូងផ្លូវ ឬលើចិញ្ចើមថ្នល់។ 
ទីតាំងលើកទំនិញចុះនឹងត្រូវកំណត់ឲ្រយបានច្របាស់លាស់ ដើម្របីកាត់ប
ន្ថយផលរំខានដល់អ្នកប្រើប្រ្រស់ផ្លូវ និងការកកស្ទនះចរាចរណ៍។ 
ចំណតទ្រចក្រយន រថយន្ត និងការប្រគល់ទំនិញត្រូវមានការរៀប
ចំ។ តាមបណ្ដ្រយតីរវិថី ទីធា្ល្រមានទទឹង១,៨០ម៉្រត្រ នឹងត្រូវទុក 
សម្រ្រប់ធ្វើជាចំណតន្រតាមបណ្ដ្រយគ្រមចិញ្ចើមថ្នល់។ អគរថ្មីៗ 
ទាំងអស់នឹងត្រូវតម្រូវឲ្រយមានចំណតក្រ្រមដី។ 

ទីធា្ល្រសម្រ្រប់តូបលក់ទំនិញ 
និងការលក់ដូរន្រលើចិញ្ចើមថ្នល ់
ចិញ្ចើមថ្នល់នឹងត្រូវពង្រីកឲ្រយធំ និងរៀបចំកុំឲ្រយមានការទើសទ្រង  
ដើម្របីបង្កលក្ខណៈងយស្រួលដល់ការឆ្លងកាត់របស់អគរថ្មីៗជើង 
និងការរៀបចំសកម្មភាព។ តាមគ្រមចិញ្ចើមថ្នល់ នឹងរៀបចំឲ្រយមានទី
តាំងមួយសម្រ្រប់ការលក់ដូរ ដំដើមឈើជាជួរ និងទីតាំងសម្រ្រប់ឲ្រយ



140 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

Coupe sur le quai Sisowath au droit du vat Phnom   
០២. រូបភាពកាត់ទទឹងន្រតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិន្រត្រង់ចំណុចវត្តភ្នំ

Coupe projetée 
រូបភាពកាត់ទទឹងរបស់គម្រ្រង

vue du quai réaménagé : accès aux berges et auport de tourisme  
ទិដ្ឋភាពន្រតីរវិថីដ្រលបានធ្វើការរៀបចំឡើងវិញ៖ច្រកចូលទ្រកាន់ច្រ្រំងទន្ល្រនិងកំពង់ផ្រទ្រសចរណ៍
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អ្នកលក់រៀបចំលក់ដូរតាមផ្លូវ។ ទធីា្ល្រមានដើមឈើដ្រលមានទំហំ 
ទទឹងពី១,៥ម៉្រត្រ ដល់ ២ម៉្រត្រន្រះ នឹងត្រូវរៀបចំន្រកន្ល្រងណ 
ដ្រលចិញ្ចើមថ្នល់មានទទឹងលើសពី៣,៥ម៉្រត្រ និងត្រង់ទីធា្ល្រថ្មី។ 
ទីតាំងន្រះនឹងត្រូវកំណត់ដ្រយមានគំនូសលើដីនិងបំពាក់ដ្រយ 
គ្រឿងបរិកា្ខ្ររអក្រុង ដ្រលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងជាពិស្រសសម្រ្រប់ទីន្រះ 
ដូចជា បង្គ្រលតបណ្ដ្រញទឹក និងអគ្គិសនី សម្រ្រប់អាជីវកម្ម 
និងពិធីបុណ្រយផ្រស្រងៗ។ ក្រអីនិង ចលនវត្ថុដទ្រទៀត ដូចជា 
សា្ល្រកផ្ដល់ព័ត៌មាន ធុងសម្រ្រម អំពូលបំភ្លឺ ប្រភពទឹកសម្រ្រប់ពិសារ 
នឹងត្រូវរៀបចំដក់ន្រតាមផ្លូវដើរកម្រសាន្តន្រះ។ 
បទបញ្ញត្តិជាក់លាក់នឹងត្រូវអនុវត្តដើម្របីគ្រប់គ្រងការកាន់កាប់ចិញ្ចើម
ថ្នល់ ដ្រយផ្អ្រកលើដំណក់កាលពិគ្រ្រះយ្របល់របស់អាជា្ញ្រធរ 
សង្ក្រត់ជាមួយពាណិជ្ជករ និងមា្ច្រស់អគរ។ តីរវិថីព្រះសីុសុវត្ថិនឹង 
អាចប្រើជាគម្រ្រងសាកល្របងសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងចិញ្ចើមថ្នល់ទីរួម
ក្រុងប្របថ្មី។

ា្ជ្រប់ទំាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយទីក្រុងប្រតង៖ 
មាត់ទន្ល្រធម្មជាតិមានដាំដើមឈើ 
លក្ខណៈធម្មជាតិន្រក្នុងការរៀបចំមាត់ទន្ល្រឡើងវិញមានសារៈ 
សំខាន់ជាចម្របង សម្រ្រប់ផ្ដល់ផសុខភាពដល់ការដើរកម្រសាន្ត 
ជាពិស្រស នារដូវប្រ្រំង។ ច្រ្រំងធម្មជាតិទន្ល្រសាបនឹងត្រូវរក្រសាទុក 
និងពង្រឹងបន្ថ្រម។ ក្របូនរុក្ខជាតិបំបាត់សារធាតុបំពុលទឹកនឹងត្រូវចង
ភា្ជ្រប់នឹងច្រ្រំងប្រតុង ន្រខាងក្រ្រតំបន់ទូកចូលចត។ ដ្រយសារ 
បច្ច្រកទ្រសបន្រសុទ្ធទឹកដ្រយរុក្ខជាតិ ក្របូនរុក្ខជាតិបណ្ដ្រតទឹកទាំងន្រះ
នឹងចូលរួមកមា្ច្រត់ការបំពុលទន្ល្រ។
តាមដងតីរវិថី ដើមឈើដ្រលមានស្រ្រប់នឹងត្រូវរក្រសាទុក ហើយដើម
ឈើជាច្រើននឹងត្រូវដំបន្ថ្រម ដើម្របីធានាឲ្រយមានម្លប់ជាប់រហូត។ ដើម
ឈើជាជួរៗដ្រលន្រអមដងវិថីបារាំងបានបាត់បង់អស់ហើយ។ ដើម
ឈើជាជួរៗនឹងត្រូវដំឡើងវិញន្រទីន្រះ ក៏ដូចជា ន្រតាមដង 
ផ្លូវកាត់ក្រងតីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ។ ដើមឈើទាំងន្រះនឹងពង្រឹងទំនាក់ 
ទំនងទាំងចក្ខុទស្រសន៍ និងរូបវ័ន្តជាមួយរមណីយដ្ឋ្រនចម្របងៗក្រប្ររ
ន្រះ ដូចជា សួនច្របារវត្តភ្នំ និងប្រ្រសណីយ៍។ ការប្រមូលទឹកភ្លៀង 
នឹងមានភាពងយស្រួលដ្រយសារវត្តមានរុក្ខជាតិការរៀបចំរណ្ដ្រ 
ដើមឈើ និងជម្រើសរៀបចំផ្ទន្រដីខាងលើដ្រលមានលក្ខណៈ 
សមស្រប។
ចុងបញ្ចប់ ការបំភ្លឺអាចពឹងផ្អ្រកមួយផ្ន្រកទ្រលើដើមទុនអាកាសធាតុ
របស់ទីក្រុង តាមរយៈថាមពលព្រះអាទិត្រយ។

ទន្ល្រមានមុខមាត់ថ្មីដ្រល 
ផ្តល់នូវការប្រើប្រ្រស់ថ្មីៗ
លើកកម្ពស់កន្ល្រងដើរកម្រសាន្តឡើងវិញ៖ ទីសាធារណៈមួយដ្រលជា 
កញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ច្រំងតីរវិថី ទីលានជិតមាត់ទន្ល្រ 
ចន្ល្រះផ្លូវល្រខ៨៨ និងផ្លូវល្រខ៩៤ ក្រប្ររវត្តភ្នំ សព្វថ្ង្រគឺជាកន្ល្រងទូ
លាយត្រមួយគត់ន្រប៉្រកខាងជើងតីរវិថីព្រះសីុសុវត្ថិ។ ព្រលព្រឹកព្រ
លឹមស្រ្រងៗអ្នកហាត់ប្រ្រណធ្វើដំណើរមកច្រើនកុះករ។ ន្រក្នុងទធីា្ល្រ
ន្រះន្រត្រមានមនុស្រសជាប់រហូតព្រញមួយថ្ង្រ ទ្រះបីជាទីធា្ល្រមានការ

ខូចខាតនិងខ្វះម្លប់ក៏ដ្រយ។ ន្រព្រលថ្ង្រលិច ទូកទ្រសចរណ៍មួយចំ
នួនន្រក្នុងកំពង់ផ្រ ច្រញដំណើរទ្រទ្រខាងត្របូង។ 
កន្ល្រងន្រះនឹងត្រូវគិតគូរឡើងវិញ 
ដើម្របីក្រលម្អផសុខភាពសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រ្រស់។ 
ដើមឈើន្រទីន្រះនឹងត្រូវរក្រសាទុក ហើយទីធា្ល្រប្រតងនឹងត្រូវពង្រីក 
ឲ្រយធំដ្រយការបង្កើតវាលដំស្ម្រ និងម្លប់ ដ្រលមានប្រយ្រជន៍ខា្ល្រំង
ណស់សម្រ្រប់ការជួបជុំគ្ន្រ និងការដើរកម្រសាន្ត។ ល្រប្រងសម្រ្រប់កុមារ 
និងកន្ល្រងហាត់ប្រ្រណនឹងត្រូវដក់បន្ថ្រម។ កន្ល្រងរំាល្រងដ្រលមាន
ការរៀបចំផ្ទន្រដីសមស្របនឹងត្រូវបង្កើតឡើងន្រទីន្រះដ្ររ។ 

ផ្រទ្រសចរណ៍ក្រច្ន្រឡើងវិញ
ផ្រទ្រសចរណ៍ ដ្រលជាដើមទុនស្រដ្ឋកិច្ចចម្របងគ្រន្រប៉្រកខាងជើង
ន្រះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញ និងពង្រីកឲ្រយធំជាងមុន។ 
សា្ព្រនបណ្ដ្រតទឹក ក្រ្រយពីបានជួសជុលឡើងវិញ នឹងត្រូវដំឡើង 
សម្រ្រប់ទទួលទូកដ្រលមានស្រ្រប់ និងបង្កើនសមត្ថភាពទទួលឲ្រយ 
បានច្រើនជាងមុន។ ជណ្ដើរ អាចឲ្រយគ្រចុះទ្រកាន់ទូកបាន 
និងមើលទ្រសភាពទន្ល្រសាបដ៏ល្អឯក។ 
សា្ល្រកសញ្ញ្រមួយនឹងត្រូវដក់ន្រទីន្រះ សម្រ្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរ 
សា្ល្រកព័ត៌មានន្រះប្រ្រប់ពីចមា្ង្រយ និងរយៈព្រលធ្វើដំណើរ (ដ្រយ 
ថ្មើរជើង ជាដើម) ឆ្ព្រះទ្រកន្ល្រងល្របីៗក្នុងសង្ក្រត់ និងក្រុង។ 

ការក្រប្រ្រកំពង់ផ្រចាស់ទ្រជាកន្ល្រងសិល្របៈវិញ
ការដើរកម្រសាន្តបន្តឆ្ព្រះទ្រទិសខាងជើង ចាប់ពីទីលានទ្រ ដ្រយឆ្លង
កាត់តាមរានលយទ្រក្នុងទន្ល្រ។ កន្ល្រងទមា្ល្រក់ទំនិញចាស់របស់កំពង់
ផ្រ នឹងត្រូវក្រច្ន្រឲ្រយទ្រជាទីធា្ល្រក្រុងប្រតងដ្រលមានទឹកថា្ល្រ 
និងសួនច្របារ។ សកម្មភាពវប្របធម៌អាចនឹងអភិវឌ្រឍន្រទីន្រះ ដូច 
ដ្រលគ្របានធ្វើកាលពីប៉ុនា្ម្រនឆា្ន្រំមុន ន្រក្នុងសួនច្របារវត្តភ្នំ 
ដ្រយទទួលដក់តាំងសា្ន្រដ្រសិល្របៈធំៗ។
តាមការក្រប្រ្រប្របន្រះ តីរវិថីព្រះសុីសុវត្ថិនឹងកា្ល្រយទ្រជាកញ្ចក់ឆ្លុះ 
បញ្ច្រំងការរៀបចំថ្មីឡើងវិញន្រតំបន់ប្រវត្តិសាស្រ្តភ្នំព្រញមួយន្រះ។
ក្រុមការងារ ទទួល បន្ទុក គម្រ្រង
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វិទ្រយាល័យម៉ុងរ៉្រអាល់
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ក្រុមភា្ន្រក់ងរសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនប្រចាំរា
ជធានីភ្នំព្រញ
Cathy Savourey,  
urbaniste, consultante pour l’AIMF  
ខាធី សាវ៉យ, នគរូបនីយករ, 
អ្នកប្រឹក្រសាយ្របល់សម្រ្រប់ AIMF

ville de Paris សាលាក្រុងបា៉្ររីស
Patrick Klugman, Adjoint à la Maire de 
Paris, en charge des relations 
internationales et de la francophonie  
បា៉្រទ្រីក គ្លុកមា៉្រន់, 
អភិបាលរងក្រុងន្រសាលាក្រុងបា៉្ររីស ទទួលបន្ទុក
ផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និង 
ប្រទ្រសនិយយភាសាបារាំង
Patrizianna Sparacino-Thiellay,  
Ambassadrice, conseillère 
diplomatique de la Maire de Paris, 
Déléguée Générale aux Relations 
Internationales 
ល្រកស្រី បា៉្រទ្រីហ្រសា៊្រណ ស្របារ៉ា្រសុីណូ ធីាយ, 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត, ទីប្រឹក្រសាកិច្ចការទូតរបស់សាលាក្រ ុ
ងបា៉្ររីស, អគ្គប្រតិភូ ទទួលបន្ទុកផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអ
ន្តរជាតិ,
Anne-Laure Ullmann, Déléguée 
Générale Adjointe aux Relations 
Internationales  
ល្រកស្រី អាន់ ល័រ អ៊ូលមា៉្រន់, អគ្គប្រតិភូរង ទទួល
បន្ទុកផ្ន្រកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
Caroline Grandjean, Directrice de la 
voirie et des déplacements 
ការ៉ូលីន ហ្ក្រង់ហ្រសាន់, នាយិកាន្រគមនាគមន៍ 
និងដឹកជញ្ជូន់
Olivier Fraisseix, Directeur de la 
Propreté et de l’eau 
អូលីវីយ្រ ហ្វ្រ្រសស៊្រ នាយកផ្ន្រកអនាម័យ និងទឹក
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municipalité de Phnom Penh  
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directeur adjoint de l’administration 
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l’administration de la municipalité de 
Phnom Penh 
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de la Municipalité de Phnom Penh  
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ressource en eau et de la météorologie 
de la municipalité de Phnom Penh  
ម៉្រ ប៊ុនធឿន, ប្រធានមន្ទនីរធនធានទឹក 
និងឧតុនិយមរាជធានីភ្នំព្រញ
Keat Rainsey, Directeur du 
département de l’environnement de la 
Municipalité de Phnom Penh  
គត រង្រសី, ប្រធានមន្ទនីរបរិសា្ថ្រនរាជធានីភ្នំព្រញ
Seang Borin,  
Directeur du département de 
l’agriculture, de la forêt et de la pêche 
de la Municipalité de Phnom Penh 
សៀង បូរិន, ប្រធានមន្ទនីរកសិកម្ម រកុា្ខ្រប្រមាញ់ 
និងន្រសាទ រាជធានីភ្នំព្រញ
Ean Sokhim, Gouverneur de l’Autorité 
de Phnom Penh Bus  
អា៊្រន សុឃីម, អភិបាលរដ្ឋ្រករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសា
ធារណៈរាជធានីភ្នំព្រញ
Kim Chandina, Directeur du 
département du Plan de la 
Municipalité de Phnom Penh  
គឹម ច័ន្ទនឌីណ, ប្រធានមន្ទនីរផ្រនការ រាជធានីភ្នំព្រញ

Ngy Meanheng,  
Directeur du département de la Santé 
de la Municipalité de Phnom Penh  
ងី មានហ្រង, ប្រធានមន្ទនីរសុខាភិបាល 
រាជធានីភ្នំព្រញ
Theng Nissay,  
Directeur adjoint du cadastre, de 
l’urbanisme et de la construction de la 
Municipalité de Phnom Penh  
ថ្រង និស្រស័យ, អនុប្រធានមន្ទនីររៀបចំដ្រនដី 
នគរូបនិយកម្ម សំណង់ 
និងសុរិយ្រដីរាជធានីភ្នំព្រញ
Chou Kimtry,  
Directeur adjoint du département  
des travaux publics et des transports 
de la Municipalité de Phnom Penh  
ជូ គឹមទ្រី, អនុប្រធានមន្ទនីរសាធារណៈការ 
និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំព្រញ
Doung Chansarath, Chef de l’unité  
en charge des stations de pompage et 
du système d’assainissement  
et des stations de pompage  
ដួង ច័ន្ទនសារា៉្រត, ប្រធានអង្គភាពលូទឹក បូមទឹក 
និងសា្ថ្រនីយ៏ចម្រ្រះសំអាត
Sam Samuth, Chef de l’unité en charge 
des jardins et des plantations  
សំ សាមុត, ប្រធានអង្គភាពសួនច្របារ និងរុក្ខជាតិ
Mey Chetra, Directeur adjoint du 
cadastre, de l’urbanisme et de la 
construction de la Municipalité  
មីុ ចិត្រ្តា, អនុប្រធានមន្ទនីររៀបចំដ្រនដី 
នគរូបនិយកម្ម សំណង់ 
និងសុរិយ្រដីរាជធានីភ្នំព្រញ
Sok Penhvuth,  
Chef du Khan Daun Penh  
សុខ ព្រញវុធ, អៀង អភិបាលខណ្ឌដូនព្រញ
Nuth Puthdara,  
Chef du Khan Dangkor  
នុត ពុធដរា៉្រ, អភិបាលខណ្ឌដង្ក្រ
Pich Keomuny,  
Chef du Khan Meanchey  
ព្រជ្រ ក្រវមុនី, អភិបាលខណ្ឌមានជ័យ
Hem Sinareth,  
Directeur du département de 
l’éducation, de la jeunesse et des sports 
ហ្រម សីុណរ៉្រត, ប្រធានមន្ទនីរអប់រំ យុវជន 
និងកាី រាជធានីភ្នំព្រញ
Sin Boramey,  
Directeur de la division urbanisation 
de l’administration de Phnom Penh 
សុិន បូណ៌មី, នាយកទីចាត់ការរៀបចំក្រុង 
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
Ty Dory, Directeur adjoint de la 
division urbanisation de 
l’administration de Phnom Penh  
ទី ដូរី, នាយករងទីចាត់ការរៀបចំក្រុង 
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
Hok Kimeang, Directeur adjoint de la 
division urbanisation de 
l’administration de Phnom Penh  
ហុក គឹមអៀង, នាយករងទីចាត់ការរៀបចំក្រុងរដ្ឋបា
លរាជធានីភ្នំព្រញ

Sok Chamroeun,  
Directeur des relations publiques  
et de la coopération internationale de 
Phnom Penh  
សុខ ចំរីន, នាយក ទីចាត់ការ 
ទីចាត់ការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 
និងសហប្រតិបត្តិកាអន្តរជាតិ 
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ 
Phan Sopheak Nita,  
Directeur des relations publiques et de 
la coopération internationale de 
Phnom Penh  
ផន សុភ័ក្រ្តនតីា្ត្រ, នាយិការរង 
ទីចាត់ការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 
និងសហប្រតិបត្តិកាអន្តរជាតិ 
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ 
Tauch Ponnareay, Chef des relations 
publiques et du bureau du protocole 
តូច ពណ្ណ្ររាយ, ប្រធានការិយល័យ 
ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងពិធិការ 
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ 
Kheang Vannak, Chef du bureau  
des relations internationales  
ឃង វណ្ណៈ, ប្រធានការិយល័យសហប្រតិបត្តិកាអ
ន្តរជាតិ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
Thai Srun, Chef du bureau du 
planning, division de l’urbanisation, 
administration de Phnom Penh  
ថ្រ ស៊្រុន , ប្រធានការយិល័យ នគរូបនិយកម្ម 
ទីចាត់ការរៀបចំក្រុង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
Phal Sopheak,  
Chef adjoint du bureau du planning, 
division de l’urbanisation, 
administration de Phnom Penh  
ផល សុភក្រស, អនុប្រធានការិយល័យ 
នគរូបនិយកម្ម ទីចាត់ការរៀបចំក្រុង 
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ 
Sor Phara, Chef du bureau du 
développement des constructions, 
administration de Phnom Penh  
សូរ ផរា៉្រ, ប្រធានការិយល័យ គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្រឍ 
និងសំណង់ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ
Cheam Phanin,  
Chef adjoint du bureau du planning, 
division de l’urbanisation, 
administration de Phnom Penh  
ជាម ផន្នីន, អនុប្រធានការិយល័យ 
នគរូបនិយកម្ម ទីចាត់ការរៀបចំក្រុង 
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញ 
Khat Ratana, Directeur du 
département du commerce  
ខាត់ រតនា, ប្រធានមន្ទនរីពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នពំ្រញ
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Elodie Cuenca, ingénieur, délégation 
générale aux relations internationales 
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Damien Pons,  
ingénieur, direction de la voirie et des 
déplacements 
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អាឡិចហៅសង់ ណៅហៅសី, វិស្វករ 
នាយកដា្ឋៅនអនាម័យនិងបរិស្ថៅន
Thibaut Courcier, ingénieur  
ធីបូ គួកសីុយៅ, វិស្វករ
Titouan Le Guern Herry, ingénieur 
ទីទាន់ ឡឺហ្គែ៊ន ហ៊ៅរី, វិស្វករ 

Guillaume Stetten,  
docteur en hydrogéologie,  
expert en systèmes hydrauliques 
ហ្គយូ៉ីម ស្តែ៊ទៅន, បណ្ឌតិផ្នៅកជលសសៅ្តនិងភូគព្ភ
សសៅ្ត, អ្នកជំនាញផ្នៅកបៅព័ន្ធធារាសសៅ្ត

Municipalité de Phnom Penh 
រដ្ឋបលរាជធានីភ្នពំ្រញ
Seng Vannak,  
Directeur d’Administration de la 
municipalité de Phnom Penh  
សៅង វណ្ណៈ, នាយករដ្ឋបលសលារាជធានីភ្នពំៅញ
Chou Kim Try, 
Directeur adjoint du Département des 
Travaux publics et de Transport de la 
municipalité de Phnom Penh  
ជូ គឹមទៅ,ី អនុបៅធានមន្ទរីសធារណការ និងដឹកជញ្ជនូ
Phorn Somnea,  
Chef adjoint du Bureau d’urbanisation, 
Département d’Aménagement des 
territoires, d’Urbanisme, de 
Constructions et de Cadastre, 
Municipalité de Phnom Penh  
ភន សុមនា, អនុបៅធានការិយាល័យនគរូបនីយកម 

Thay Srun,  
Chef du Bureau d’urbanisation de la 
municipalité de Phnom Penh 
ថៅ សៅ៊នុ, បៅធានការិយាល័យនគរូបនីយកម្ម,
Cheam Phanin,  
Chef adjoint du Bureau d’urbanisation 
de la municipalité de Phnom Penh  
ជាម ផាន្ននី, អនុបៅធានការិយាល័យនគរូបនីយកម

Architectes et urbanistes du Bureau 
d’urbanisation de la municipalité de 
Phnom Penh 
ស្ថៅបតៅយករនិងនគរូបនីយករនៅការិយាល័យនគរូបនី
យកម្ម សលារាជធានីភ្នពំៅញ
Phourn Sonith, ភួន សូនិត
Hong Nita, ហុង នីតា
Heng Leuteng, ហៅង លឺតៅង
Sreang Lyhour, សៅៀង លីហួ
Seab Kimsrean, ស៊ៅប គឹមសៅា៊ន
Korn Sonita, កន សុនីតា
Moeun Phollida, មឿន ផល្លដីា

Atelier parisien d’urbanisme  
ក្រមុ រ្រងជាងនគរូបនិយកម្មក្រងុបរីស  
Dolorés Bertrais, paysagiste  
ដូឡូរ៉ៅស ប៊ៅកតៅៅ, អ្នកជំនាញផ្នៅកទៅសភាព
Christiane Blancot, architecte urbaniste  
គៅសីសៅយ៉ាៅន ប្លង់កូ, ស្ថៅបតៅយករនិងនគរូបនីយករ
Florence Hanappe,  
expert transports déplacement 
ផ្លរ៉ូង់ ហាណាប,  
អ្នកជំនាញខាងការដឹកជញ្ជនូនិងចរាចរណ៍



Phnom Penh
extension  
et mutations

Phnom Penh 
extension  
et mutations

ក្រុងភ្នំព្រញ៖ 
ការពង្រីក 
និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

En 2016, Paris et Phnom Penh  
ont célébré 25 ans de partenariat et 
se sont engagés dans un nouveau 
programme de coopération. 
Aujourd’hui, l’explosion du 
développement urbain modifie 
radicalement la morphologie  
et le paysage de la capitale 
cambodgienne.  
Face aux enjeux de qualité de vie  
et d’adaptation au changement 
climatique, les équipes des deux 
villes ont travaillé conjointement  
à l’élaboration du plan de 
développement de la zone sud  
de Phnom penh et au projet de 
reconquête des berges du Tonlé Sap. 

Municipalité de Phnom Penh 
Ville de Paris 
Atelier Parisien  
d’urbanisme 
avec le soutien  
du Ministère de l’Europe  
et des affaires étrangères 

សាលារាជធានីភ្នំព្រញ

ក្រុងប៉្ររីស

ក្រុម រ្រងជាងនគរូបនិយកម្មក្រុងបរីស  

ក្រ្រមជំនួយឧបត្ថម្ភពីក្រសួងកិច្ចកការអឺរ៉ុប 
និងការបរទ្រស

ក្រុងភ្នំព្រញ៖ 
ការពង្រីក 
និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ
នៅឆ្នៅំ២០១៦ ទីកៅុងប៉ៅរីសនិងទីកៅុងភ្នំពៅញបនបៅៅរព្ធខួបលើក
ទី២៥ នៅកិច្ចសហបៅតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៅគូ និងបនប្ដៅជា្ញៅចិត្តរួម
គ្នៅនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសហបៅតិបត្តិការថ្មីមួយ។ បច្ចុបៅបន្ននៅះ ការផ្ទុះ
ឡើងនៅការអភិវឌៅឍនគរូបនីយកម្មបនកៅបៅៅរូបរាងនិងទៅសភាពរាជ
ធានីខ្មៅរទាំងសៅុង។ 
នៅចំពៅះមុខស្ថៅនភាពគុណភាពជីវិតនិងការសមៅបខ្លួនទៅនឹងប
មៅៅបមៅួលអាកាសធាតុ កៅុមការងារនៅទីកៅុងទំាងពីរ បនធ្វើការរួម
គ្នៅនៅក្នុងការបង្កើតប្លង់អភិវឌៅឍន៍តំបន់ភាគខាងតៅបូងទីកៅុងភ្នំពៅញ និ
ងគមៅៅស្តៅរមាត់ចៅៅំងទន្លៅសបឡើងវិញ។ 
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