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Phnom Penh est une ville riche d’une culture an-
cienne et d’une population très diverse, d’origines 
et de religions multiples. Elle est connue comme 
une ville accueillante et ouverte. Ses monuments 
et son patrimoine architecturel, dans le site ex-
ceptionnel des quatre bras du Mékong en font 
aujourd’hui une des métropoles les plus attrac-
tives de l’Asie du Sud Est. 
Pourtant, Phnom Penh sort de l’enfer. Dans les 
années 70, durant les années de guerre, elle a été 
massivement bombardée, puis elle a été en proie 
à une terrible guerre civile qui a donné lieu à un 
génocide estimé à 2 millions de morts. Durant le 
régime Khmer rouge, d’Avril 1975 à Janvier 1979. 
Phnom Penh est devenue une ville fantôme, vidée 
de sa population déportée et décimée. 
Après la libération de 1979, Phnom Penh s’est 
progressivement repeuplée, elle a été réhabilitée 
et s’est développée. Aujourd’hui, grâce au lea-
dership avec bienveillance de Samdech Techo Hun 
Sen, Premier Ministre du Royaume du Cambodge, 
la ville connait un nouvel essor de son développe-
ment. Sa politique « gagnant-gagnant » a permis 
d’en finir avec la guerre civile endémique, de 
conclure la réconciliation nationale et de ramener 
une paix durable, de consolider un système de 

gouvernement stable, conditions sine qua non 
pour mettre en œuvre le développement que le 
Cambodge connait maintenant.
Le bien-être dont nous jouissons aujourd’hui a 
également été obtenu grâce à la mise en œuvre de 
la politique de décentralisation et de déconcentra-
tion conjuguée avec une politique d’encourage-
ment des investissements directs étrangers.
Mais de nouveaux défis sont devant nous. Nous 
sommes entrés dans l’ère de l’industrie de qua-
trième génération, avec l’apparition de l’intelli-
gence artificielle, de l’économie numérique et des 
villes intelligentes. Nous devons adapter la gestion 
quotidienne de nos villes à ces nouvelles techno-
logies qui changent nos vies et nos manières de 
travailler. Nous sommes aussi entrés dans une 
période marquée par le changement climatique 
avec ses conséquences sur le cours de nos fleuves, 
les rythmes de notre agriculture et sur les dépla-
cements massifs de population vers nos villes. 
L’adaptation de nos politiques publiques à ces 
enjeux majeurs oriente désormais nos actions 
quotidiennes. 
C’est pour cela qu’il est plus que jamais nécessaire 
de partager nos expériences pour pouvoir avancer 
tous ensemble. 

Phnom Penh is a city with a rich and 
ancient culture and a very diverse 
population, with multiple origins and 
religions.
It is known as a welcoming and open 
city.
Its monuments and architectural heritage 
and its exceptional location within the 
four arms of the Mekong River today 
make it one of the most attractive cities 
in Southeast Asia.
Yet Phnom Penh has emerged out of hell.
In the 1970s, in the war years, it was 
heavily bombed, and then fell prey to a 

terrible civil war which led to a genocide 
that is estimated to have killed 2 million 
people, under the Khmer Rouge regime, 
from April 1975 to January 1979.
Phnom Penh became a ghost city, 
deserted, its population deported and 
decimated.
After the liberation of 1979, Phnom Penh 
was gradually repopulated and 
rehabilitated, and embarked upon a 
process of development.
Today, thanks to the benevolent 
leadership of Samdech Techo Hun Sen, 
Prime Minister of the Kingdom of 
Cambodia, the city is enjoying a new 
upsurge in development.
With its “win-win” policy, it has been able 

to turn its back on endemic civil war, 
achieve national reconciliation and 
restore lasting peace, to consolidate a 
stable system of government, all 
conditions that have been critical to 
achieving the development that 
Cambodia is currently experiencing.
The well-being we now enjoy has also 
been won through the implementation of 
a policy of decentralisation and 
devolution, combined with a strategy of 
encouraging foreign direct investment.
However, new challenges lie before us.
We have entered the era of the fourth 
industrial revolution, with the emergence 
of artificial intelligence, the digital 
economy and smart cities.

From ghost city to smart city
BY H.E. KHUONG SRENG,  
Governor of Phnom Penh

D’une ville fantôme  
à une ville intelligente 
PAR S. E. KHUONG SRENG,  
Gouverneur de Phnom Penh



3Résilience des villes après les catastrophes

We need to adapt the day-to-day 
management of our cities to these new 
technologies, which are changing our 
lives and the ways we work.
We have also entered a period marked 
by climate change, which is affecting the 
courses of our rivers and the rhythms of 
our agriculture, and driving massive 
population movements into our cities.
Our day-to-day actions are now guided 
by the need to adjust our public policies 
to these big challenges.
That is why it is more necessary than 
ever to share our experiences so that we 
can move forward together.

Le jardin du Wat 
Phnom, 2012.
Wat Phnom Garden, 
2012.
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ពីទីីក�ុងខ្ម�ចទ�ជាទីីក�ុងឆ្ល�តវ�
ដ�យឯ�ឧត្ដម ឃួង ស��ង

អំភិបាលន�គិណៈអំភិបាលរាជធាន់ីភ្នំព�ញ

 ភ្នំពេ�ញជារាជធានីមួួយដែ�លមានវប្ាបធមួ៌វ័យចំំណាស់និងសមួាបូូរ
ដែប្ប្ មានប្រប្ជា�លរ�ឋចំប្រមួះ�ជាតិសាសន៍។ ភ្នំពេ�ញទទួលបានកិិត្តិស័�ទថាជាទី
ប្រកិះងដែ�លប្រប្កិប្ពេ�យភា�សះខ�ះមួរមួនា រាកិ់ទាកិ់ និងមានការអធាយាប្រស័យ
ខពស់។ វត្តអារាមួនិងពេប្តិកិភណ្ឌឌសាាាប្តាយកិមួមពេ�កិុ�ងភូមួិសាប្រស្តមួួយ�៏លអឯកិចំំ
ទពេនេប្ួនមួះខ ពេធើ�ឱ្ាយភ្នំពេ�ញប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� កាាាយជាទីប្រកិះងធំមួួយប្រប្កិប្ពេ�យភា�
ទាកិ់ទាញខ្លាំាាំងពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍។
 ប្ុះដែន្ត ភ្នំពេ�ញកិ៏ពេទ�ប្បានចាកិពេចំញ�ីឋាននរកិដែ�រ។ ពេ�ទសវតាសរ៍
ឆ្នាំ៧០ កិុ�ងសមួ័យសង្គ្រា�ាាមួ ភ្នំពេ�ញបានរងការទមាាាកិ់ប្រ�ប្់ដែប្កិ និងធាាាកិ់
ចំូលកិុ�ងសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល ដែ�លពេធើ�ឱ្ាយមានរប្ប្ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍សមាាាប្់
ប្រប្ជាជនដែខមរអស់ប្រប្មាណ្ឌជា�ីរលាននាកិ់។ កិុ�ងរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ �ីដែខពេមួសា
 ឆ្នាំ១៩៧៥ �ល់ដែខមួកិរា ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញបានកាាាយជាទីប្រកិះងពេខ្លាំោាចំ 
ប្រប្ជាជនប្រតូវបានជពេមួៀ�សពេចំញ និងសមាាាប្់ពេចាលអស់។
 ពេប្រកាយថ្ងៃ�ៃរំពេ�� ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញទទួលប្រប្ជាជនឱ្ាយមួកិរស់ពេ�
វិញជាប្ពេណ្ឌើ�រៗ និងប្រតូវបានសាាារ ប្រ�មួទាំងអភិវឌ្ាឍប្ន្តិចំមួដងៗ។ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន�
ពេប្រកាមួការ�ឹកិនាំប្រប្កិប្ពេ�យកិិត្តិប្ណ្ឌឌិតរប្ស់សពេមួដចំអ�គពេសនាប្តីពេតពេជា ហ៊ុុុន់
សែសន់ នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីីថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា ភ្នំពេ�ញបានសាាាល់សារជា�មី
នូវការអភិវឌ្ាឍ។ នពេ�បាយ ឈ្នះ្ន�-ឈ្នះ្ន� រប្ស់សពេមួដចំ បានពេធើ�ឱ្ាយសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល
រាំាំថ្ងៃរ�បានប្ញ្ចចប្់ជាសាាា�រ នាំមួកិនូវការប្ប្រងួប្ប្ប្រងួមួជាតិ និងសះខសន្តិភា�ពេ�ញ
ពេលញជូនកិមួុ�ជា ប្ពេងើ�តបានជាមួូល�ាានប្រ�ឹ�សប្រមាប្់ប្ពេងើ�តរប្ប្ប្រ�ប្់ប្រ�ង �ឹកិនាំ
រ�ឋបាលសាធារណ្ឌៈ និងអភិវឌ្ាឍពេស�ឋកិិចំចកិមួុ�ជានាពេ�លប្ចំុ�ប្ាបន្ន។
 ពេជា�ជ័យនិងវិប្ះលភា�ជាប្់ជាប្រប្ចាំដែ�លពេយ�ងទទួលបានស�ើថ្ងៃ�ៃ
ពេន��ឺជាផលដែ�លបានមួកិ�ីការអនះវត្តនពេ�បាយវិមួជាឈការ និងវិសហមួជាឈការ 
ពេ�យផាសារភាាាប្់ជាមួួយនឹងនពេ�បាយពេល�កិទឹកិចំិត្តវិនិពេ��ផ្ទាាាល់�ីប្រពេទស។
ប្ុះដែន្ត ពេ�ចំំពេ��មួះខពេយ�ង ពេ�មានប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួជាពេប្រចំ�នពេទៀត។ ពេយ�ងបាន
ចំូល មួកិ�ល់សមួ័យឧសាសាហកិមួមជំនាន់ទី៤  ជាមួួយនឹងការពេលចំពេ��ងនូវ
ប្ញ្ហាាាសិប្ាបនិមួមិត ពេស�ឋកិិចំចឌ្ីជី�ល និងទីប្រកិះងឆាាតថ្ងៃវ។ ពេយ�ងប្រតូវសប្រមួប្រពេប្ៀប្
ប្រ�ប្់ប្រ�ងទីប្រកិះងរប្ស់ពេយ�ងប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃ ពេ�តាមួប្ពេចំចកិវិទាយា�មីៗទាំងពេន� ដែ�លពេធើ�
ឱ្ាយជីវិត និងរពេប្ៀប្ពេធើ�ការរប្ស់ពេយ�ងមានការផ្ទាាាស់ប្ូូរ។ ពេយ�ងកិ៏ឈានចំូលកិុ�ង
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ពេ�មួះខរួមួ�្នា។

3Résilience des villes après les catastrophes

We need to adapt the day-to-day 
management of our cities to these new 
technologies, which are changing our 
lives and the ways we work.
We have also entered a period marked 
by climate change, which is affecting the 
courses of our rivers and the rhythms of 
our agriculture, and driving massive 
population movements into our cities.
Our day-to-day actions are now guided 
by the need to adjust our public policies 
to these big challenges.
That is why it is more necessary than 
ever to share our experiences so that we 
can move forward together.

Le jardin du Wat 
Phnom, 2012.
Wat Phnom Garden, 
201  2.
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វិញជាប្ពេណ្ឌើ�រៗ និងប្រតូវបានសាាារ ប្រ�មួទាំងអភិវឌ្ាឍប្ន្តិចំមួដងៗ។ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន�
ពេប្រកាមួការ�ឹកិនាំប្រប្កិប្ពេ�យកិិត្តិប្ណ្ឌឌិតរប្ស់សពេមួដចំអ�គពេសនាប្តីពេតពេជា ហ៊ុុុន់
សែសន់ នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីីថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា ភ្នំពេ�ញបានសាាាល់សារជា�មី
នូវការអភិវឌ្ាឍ។ នពេ�បាយ ឈ្នះ្ន�-ឈ្នះ្ន� រប្ស់សពេមួដចំ បានពេធើ�ឱ្ាយសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល
រាំាំថ្ងៃរ�បានប្ញ្ចចប្់ជាសាាា�រ នាំមួកិនូវការប្ប្រងួប្ប្ប្រងួមួជាតិ និងសះខសន្តិភា�ពេ�ញ
ពេលញជូនកិមួុ�ជា ប្ពេងើ�តបានជាមួូល�ាានប្រ�ឹ�សប្រមាប្់ប្ពេងើ�តរប្ប្ប្រ�ប្់ប្រ�ង �ឹកិនាំ
រ�ឋបាលសាធារណ្ឌៈ និងអភិវឌ្ាឍពេស�ឋកិិចំចកិមួុ�ជានាពេ�លប្ចំុ�ប្ាបន្ន។
 ពេជា�ជ័យនិងវិប្ះលភា�ជាប្់ជាប្រប្ចាំដែ�លពេយ�ងទទួលបានស�ើថ្ងៃ�ៃ
ពេន��ឺជាផលដែ�លបានមួកិ�ីការអនះវត្តនពេ�បាយវិមួជាឈការ និងវិសហមួជាឈការ 
ពេ�យផាសារភាាាប្់ជាមួួយនឹងនពេ�បាយពេល�កិទឹកិចំិត្តវិនិពេ��ផ្ទាាាល់�ីប្រពេទស។
ប្ុះដែន្ត ពេ�ចំំពេ��មួះខពេយ�ង ពេ�មានប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួជាពេប្រចំ�នពេទៀត។ ពេយ�ងបាន
ចំូល មួកិ�ល់សមួ័យឧសាសាហកិមួមជំនាន់ទី៤  ជាមួួយនឹងការពេលចំពេ��ងនូវ
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3Résilience des villes après les catastrophes

We need to adapt the day-to-day 
management of our cities to these new 
technologies, which are changing our 
lives and the ways we work.
We have also entered a period marked 
by climate change, which is affecting the 
courses of our rivers and the rhythms of 
our agriculture, and driving massive 
population movements into our cities.
Our day-to-day actions are now guided 
by the need to adjust our public policies 
to these big challenges.
That is why it is more necessary than 
ever to share our experiences so that we 
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 ឆ្នាំ១៩៧៥ �ល់ដែខមួកិរា ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញបានកាាាយជាទីប្រកិះងពេខ្លាំោាចំ 
ប្រប្ជាជនប្រតូវបានជពេមួៀ�សពេចំញ និងសមាាាប្់ពេចាលអស់។
 ពេប្រកាយថ្ងៃ�ៃរំពេ�� ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញទទួលប្រប្ជាជនឱ្ាយមួកិរស់ពេ�
វិញជាប្ពេណ្ឌើ�រៗ និងប្រតូវបានសាាារ ប្រ�មួទាំងអភិវឌ្ាឍប្ន្តិចំមួដងៗ។ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន�
ពេប្រកាមួការ�ឹកិនាំប្រប្កិប្ពេ�យកិិត្តិប្ណ្ឌឌិតរប្ស់សពេមួដចំអ�គពេសនាប្តីពេតពេជា ហ៊ុុុន់
សែសន់ នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីីថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា ភ្នំពេ�ញបានសាាាល់សារជា�មី
នូវការអភិវឌ្ាឍ។ នពេ�បាយ ឈ្នះ្ន�-ឈ្នះ្ន� រប្ស់សពេមួដចំ បានពេធើ�ឱ្ាយសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល
រាំាំថ្ងៃរ�បានប្ញ្ចចប្់ជាសាាា�រ នាំមួកិនូវការប្ប្រងួប្ប្ប្រងួមួជាតិ និងសះខសន្តិភា�ពេ�ញ
ពេលញជូនកិមួុ�ជា ប្ពេងើ�តបានជាមួូល�ាានប្រ�ឹ�សប្រមាប្់ប្ពេងើ�តរប្ប្ប្រ�ប្់ប្រ�ង �ឹកិនាំ
រ�ឋបាលសាធារណ្ឌៈ និងអភិវឌ្ាឍពេស�ឋកិិចំចកិមួុ�ជានាពេ�លប្ចំុ�ប្ាបន្ន។
 ពេជា�ជ័យនិងវិប្ះលភា�ជាប្់ជាប្រប្ចាំដែ�លពេយ�ងទទួលបានស�ើថ្ងៃ�ៃ
ពេន��ឺជាផលដែ�លបានមួកិ�ីការអនះវត្តនពេ�បាយវិមួជាឈការ និងវិសហមួជាឈការ 
ពេ�យផាសារភាាាប្់ជាមួួយនឹងនពេ�បាយពេល�កិទឹកិចំិត្តវិនិពេ��ផ្ទាាាល់�ីប្រពេទស។
ប្ុះដែន្ត ពេ�ចំំពេ��មួះខពេយ�ង ពេ�មានប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួជាពេប្រចំ�នពេទៀត។ ពេយ�ងបាន
ចំូល មួកិ�ល់សមួ័យឧសាសាហកិមួមជំនាន់ទី៤  ជាមួួយនឹងការពេលចំពេ��ងនូវ
ប្ញ្ហាាាសិប្ាបនិមួមិត ពេស�ឋកិិចំចឌ្ីជី�ល និងទីប្រកិះងឆាាតថ្ងៃវ។ ពេយ�ងប្រតូវសប្រមួប្រពេប្ៀប្
ប្រ�ប្់ប្រ�ងទីប្រកិះងរប្ស់ពេយ�ងប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃ ពេ�តាមួប្ពេចំចកិវិទាយា�មីៗទាំងពេន� ដែ�លពេធើ�
ឱ្ាយជីវិត និងរពេប្ៀប្ពេធើ�ការរប្ស់ពេយ�ងមានការផ្ទាាាស់ប្ូូរ។ ពេយ�ងកិ៏ឈានចំូលកិុ�ង
សមួ័យមួួយដែ�លមានប្ញ្ហាាាប្ដែប្រមួប្ប្រមួួលអាកាសធាតះ អាចំជ�ឥទិិ�លពេ�ពេល�
ចំរន្តទឹកិទពេនេរប្ស់ពេយ�ង ពេល�ការពេធើ�កិសិកិមួម និងពេល�ប្មាាាស់ទីរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ
�ាាងពេប្រចំ�នសំពេ�មួកិទីប្រកិះង។ ការសប្រមួប្ពេ�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈរប្ស់
ពេយ�ងឱ្ាយប្រតូវនឹងប្ញ្ហាាាធំៗទាំងពេន� �ិតជាពេភេ�ងប្ំភេឺផៀូវថ្ងៃនសកិមួមភា�ការ�រ
ប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃរប្ស់ពេយ�ង។
 ពេហតះ�ូពេចំ្ន�ពេហ�យបានជា ការដែចំកិរំដែលកិប្ទ�ិពេសាធន៍រប្ស់ពេយ�ង
ជាមួួយ�្នា �ឺជាពេរឿងចាំបាចំ់ជាងពេ�លណាៗទាំងអស់ ពេ��មួាបីឱ្ាយពេយ�ងពេធើ��ំពេណ្ឌ�រ
ពេ�មួះខរួមួ�្នា។

3Résilience des villes après les catastrophes

We need to adapt the day-to-day 
management of our cities to these new 
technologies, which are changing our 
lives and the ways we work.
We have also entered a period marked 
by climate change, which is affecting the 
courses of our rivers and the rhythms of 
our agriculture, and driving massive 
population movements into our cities.
Our day-to-day actions are now guided 
by the need to adjust our public policies 
to these big challenges.
That is why it is more necessary than 
ever to share our experiences so that we 
can move forward together.

Le jardin du Wat 
Phnom, 2012.
Wat Phnom Garden, 
201  2.

សួនវត្តភ្នំ ឆ្នាំ២០១២
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ពីទីីក�ុងខ្ម�ចទ�ជាទីីក�ុងឆ្ល�តវ�
ដ�យឯ�ឧត្ដម ឃួង ស��ង

អំភិបាលន�គិណៈអំភិបាលរាជធាន់ីភ្នំព�ញ

 ភ្នំពេ�ញជារាជធានីមួួយដែ�លមានវប្ាបធមួ៌វ័យចំំណាស់និងសមួាបូូរ
ដែប្ប្ មានប្រប្ជា�លរ�ឋចំប្រមួះ�ជាតិសាសន៍។ ភ្នំពេ�ញទទួលបានកិិត្តិស័�ទថាជាទី
ប្រកិះងដែ�លប្រប្កិប្ពេ�យភា�សះខ�ះមួរមួនា រាកិ់ទាកិ់ និងមានការអធាយាប្រស័យ
ខពស់។ វត្តអារាមួនិងពេប្តិកិភណ្ឌឌសាាាប្តាយកិមួមពេ�កិុ�ងភូមួិសាប្រស្តមួួយ�៏លអឯកិចំំ
ទពេនេប្ួនមួះខ ពេធើ�ឱ្ាយភ្នំពេ�ញប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� កាាាយជាទីប្រកិះងធំមួួយប្រប្កិប្ពេ�យភា�
ទាកិ់ទាញខ្លាំាាំងពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍។
 ប្ុះដែន្ត ភ្នំពេ�ញកិ៏ពេទ�ប្បានចាកិពេចំញ�ីឋាននរកិដែ�រ។ ពេ�ទសវតាសរ៍
ឆ្នាំ៧០ កិុ�ងសមួ័យសង្គ្រា�ាាមួ ភ្នំពេ�ញបានរងការទមាាាកិ់ប្រ�ប្់ដែប្កិ និងធាាាកិ់
ចំូលកិុ�ងសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល ដែ�លពេធើ�ឱ្ាយមានរប្ប្ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍សមាាាប្់
ប្រប្ជាជនដែខមរអស់ប្រប្មាណ្ឌជា�ីរលាននាកិ់។ កិុ�ងរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ �ីដែខពេមួសា
 ឆ្នាំ១៩៧៥ �ល់ដែខមួកិរា ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញបានកាាាយជាទីប្រកិះងពេខ្លាំោាចំ 
ប្រប្ជាជនប្រតូវបានជពេមួៀ�សពេចំញ និងសមាាាប្់ពេចាលអស់។
 ពេប្រកាយថ្ងៃ�ៃរំពេ�� ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញទទួលប្រប្ជាជនឱ្ាយមួកិរស់ពេ�
វិញជាប្ពេណ្ឌើ�រៗ និងប្រតូវបានសាាារ ប្រ�មួទាំងអភិវឌ្ាឍប្ន្តិចំមួដងៗ។ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន�
ពេប្រកាមួការ�ឹកិនាំប្រប្កិប្ពេ�យកិិត្តិប្ណ្ឌឌិតរប្ស់សពេមួដចំអ�គពេសនាប្តីពេតពេជា ហ៊ុុុន់
សែសន់ នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីីថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា ភ្នំពេ�ញបានសាាាល់សារជា�មី
នូវការអភិវឌ្ាឍ។ នពេ�បាយ ឈ្នះ្ន�-ឈ្នះ្ន� រប្ស់សពេមួដចំ បានពេធើ�ឱ្ាយសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល
រាំាំថ្ងៃរ�បានប្ញ្ចចប្់ជាសាាា�រ នាំមួកិនូវការប្ប្រងួប្ប្ប្រងួមួជាតិ និងសះខសន្តិភា�ពេ�ញ
ពេលញជូនកិមួុ�ជា ប្ពេងើ�តបានជាមួូល�ាានប្រ�ឹ�សប្រមាប្់ប្ពេងើ�តរប្ប្ប្រ�ប្់ប្រ�ង �ឹកិនាំ
រ�ឋបាលសាធារណ្ឌៈ និងអភិវឌ្ាឍពេស�ឋកិិចំចកិមួុ�ជានាពេ�លប្ចំុ�ប្ាបន្ន។
 ពេជា�ជ័យនិងវិប្ះលភា�ជាប្់ជាប្រប្ចាំដែ�លពេយ�ងទទួលបានស�ើថ្ងៃ�ៃ
ពេន��ឺជាផលដែ�លបានមួកិ�ីការអនះវត្តនពេ�បាយវិមួជាឈការ និងវិសហមួជាឈការ 
ពេ�យផាសារភាាាប្់ជាមួួយនឹងនពេ�បាយពេល�កិទឹកិចំិត្តវិនិពេ��ផ្ទាាាល់�ីប្រពេទស។
ប្ុះដែន្ត ពេ�ចំំពេ��មួះខពេយ�ង ពេ�មានប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួជាពេប្រចំ�នពេទៀត។ ពេយ�ងបាន
ចំូល មួកិ�ល់សមួ័យឧសាសាហកិមួមជំនាន់ទី៤  ជាមួួយនឹងការពេលចំពេ��ងនូវ
ប្ញ្ហាាាសិប្ាបនិមួមិត ពេស�ឋកិិចំចឌ្ីជី�ល និងទីប្រកិះងឆាាតថ្ងៃវ។ ពេយ�ងប្រតូវសប្រមួប្រពេប្ៀប្
ប្រ�ប្់ប្រ�ងទីប្រកិះងរប្ស់ពេយ�ងប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃ ពេ�តាមួប្ពេចំចកិវិទាយា�មីៗទាំងពេន� ដែ�លពេធើ�
ឱ្ាយជីវិត និងរពេប្ៀប្ពេធើ�ការរប្ស់ពេយ�ងមានការផ្ទាាាស់ប្ូូរ។ ពេយ�ងកិ៏ឈានចំូលកិុ�ង
សមួ័យមួួយដែ�លមានប្ញ្ហាាាប្ដែប្រមួប្ប្រមួួលអាកាសធាតះ អាចំជ�ឥទិិ�លពេ�ពេល�
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�ាាងពេប្រចំ�នសំពេ�មួកិទីប្រកិះង។ ការសប្រមួប្ពេ�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈរប្ស់
ពេយ�ងឱ្ាយប្រតូវនឹងប្ញ្ហាាាធំៗទាំងពេន� �ិតជាពេភេ�ងប្ំភេឺផៀូវថ្ងៃនសកិមួមភា�ការ�រ
ប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃរប្ស់ពេយ�ង។
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ជាមួួយ�្នា �ឺជាពេរឿងចាំបាចំ់ជាងពេ�លណាៗទាំងអស់ ពេ��មួាបីឱ្ាយពេយ�ងពេធើ��ំពេណ្ឌ�រ
ពេ�មួះខរួមួ�្នា។

3Résilience des villes après les catastrophes

We need to adapt the day-to-day 
management of our cities to these new 
technologies, which are changing our 
lives and the ways we work.
We have also entered a period marked 
by climate change, which is affecting the 
courses of our rivers and the rhythms of 
our agriculture, and driving massive 
population movements into our cities.
Our day-to-day actions are now guided 
by the need to adjust our public policies 
to these big challenges.
That is why it is more necessary than 
ever to share our experiences so that we 
can move forward together.

Le jardin du Wat 
Phnom, 2012.
Wat Phnom Garden, 
201  2.
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ដែប្ប្ មានប្រប្ជា�លរ�ឋចំប្រមួះ�ជាតិសាសន៍។ ភ្នំពេ�ញទទួលបានកិិត្តិស័�ទថាជាទី
ប្រកិះងដែ�លប្រប្កិប្ពេ�យភា�សះខ�ះមួរមួនា រាកិ់ទាកិ់ និងមានការអធាយាប្រស័យ
ខពស់។ វត្តអារាមួនិងពេប្តិកិភណ្ឌឌសាាាប្តាយកិមួមពេ�កិុ�ងភូមួិសាប្រស្តមួួយ�៏លអឯកិចំំ
ទពេនេប្ួនមួះខ ពេធើ�ឱ្ាយភ្នំពេ�ញប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� កាាាយជាទីប្រកិះងធំមួួយប្រប្កិប្ពេ�យភា�
ទាកិ់ទាញខ្លាំាាំងពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍។
 ប្ុះដែន្ត ភ្នំពេ�ញកិ៏ពេទ�ប្បានចាកិពេចំញ�ីឋាននរកិដែ�រ។ ពេ�ទសវតាសរ៍
ឆ្នាំ៧០ កិុ�ងសមួ័យសង្គ្រា�ាាមួ ភ្នំពេ�ញបានរងការទមាាាកិ់ប្រ�ប្់ដែប្កិ និងធាាាកិ់
ចំូលកិុ�ងសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល ដែ�លពេធើ�ឱ្ាយមានរប្ប្ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍សមាាាប្់
ប្រប្ជាជនដែខមរអស់ប្រប្មាណ្ឌជា�ីរលាននាកិ់។ កិុ�ងរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ �ីដែខពេមួសា
 ឆ្នាំ១៩៧៥ �ល់ដែខមួកិរា ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញបានកាាាយជាទីប្រកិះងពេខ្លាំោាចំ 
ប្រប្ជាជនប្រតូវបានជពេមួៀ�សពេចំញ និងសមាាាប្់ពេចាលអស់។
 ពេប្រកាយថ្ងៃ�ៃរំពេ�� ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញទទួលប្រប្ជាជនឱ្ាយមួកិរស់ពេ�
វិញជាប្ពេណ្ឌើ�រៗ និងប្រតូវបានសាាារ ប្រ�មួទាំងអភិវឌ្ាឍប្ន្តិចំមួដងៗ។ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន�
ពេប្រកាមួការ�ឹកិនាំប្រប្កិប្ពេ�យកិិត្តិប្ណ្ឌឌិតរប្ស់សពេមួដចំអ�គពេសនាប្តីពេតពេជា ហ៊ុុុន់
សែសន់ នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីីថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា ភ្នំពេ�ញបានសាាាល់សារជា�មី
នូវការអភិវឌ្ាឍ។ នពេ�បាយ ឈ្នះ្ន�-ឈ្នះ្ន� រប្ស់សពេមួដចំ បានពេធើ�ឱ្ាយសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល
រាំាំថ្ងៃរ�បានប្ញ្ចចប្់ជាសាាា�រ នាំមួកិនូវការប្ប្រងួប្ប្ប្រងួមួជាតិ និងសះខសន្តិភា�ពេ�ញ
ពេលញជូនកិមួុ�ជា ប្ពេងើ�តបានជាមួូល�ាានប្រ�ឹ�សប្រមាប្់ប្ពេងើ�តរប្ប្ប្រ�ប្់ប្រ�ង �ឹកិនាំ
រ�ឋបាលសាធារណ្ឌៈ និងអភិវឌ្ាឍពេស�ឋកិិចំចកិមួុ�ជានាពេ�លប្ចំុ�ប្ាបន្ន។
 ពេជា�ជ័យនិងវិប្ះលភា�ជាប្់ជាប្រប្ចាំដែ�លពេយ�ងទទួលបានស�ើថ្ងៃ�ៃ
ពេន��ឺជាផលដែ�លបានមួកិ�ីការអនះវត្តនពេ�បាយវិមួជាឈការ និងវិសហមួជាឈការ 
ពេ�យផាសារភាាាប្់ជាមួួយនឹងនពេ�បាយពេល�កិទឹកិចំិត្តវិនិពេ��ផ្ទាាាល់�ីប្រពេទស។
ប្ុះដែន្ត ពេ�ចំំពេ��មួះខពេយ�ង ពេ�មានប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួជាពេប្រចំ�នពេទៀត។ ពេយ�ងបាន
ចំូល មួកិ�ល់សមួ័យឧសាសាហកិមួមជំនាន់ទី៤  ជាមួួយនឹងការពេលចំពេ��ងនូវ
ប្ញ្ហាាាសិប្ាបនិមួមិត ពេស�ឋកិិចំចឌ្ីជី�ល និងទីប្រកិះងឆាាតថ្ងៃវ។ ពេយ�ងប្រតូវសប្រមួប្រពេប្ៀប្
ប្រ�ប្់ប្រ�ងទីប្រកិះងរប្ស់ពេយ�ងប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃ ពេ�តាមួប្ពេចំចកិវិទាយា�មីៗទាំងពេន� ដែ�លពេធើ�
ឱ្ាយជីវិត និងរពេប្ៀប្ពេធើ�ការរប្ស់ពេយ�ងមានការផ្ទាាាស់ប្ូូរ។ ពេយ�ងកិ៏ឈានចំូលកិុ�ង
សមួ័យមួួយដែ�លមានប្ញ្ហាាាប្ដែប្រមួប្ប្រមួួលអាកាសធាតះ អាចំជ�ឥទិិ�លពេ�ពេល�
ចំរន្តទឹកិទពេនេរប្ស់ពេយ�ង ពេល�ការពេធើ�កិសិកិមួម និងពេល�ប្មាាាស់ទីរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ
�ាាងពេប្រចំ�នសំពេ�មួកិទីប្រកិះង។ ការសប្រមួប្ពេ�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈរប្ស់
ពេយ�ងឱ្ាយប្រតូវនឹងប្ញ្ហាាាធំៗទាំងពេន� �ិតជាពេភេ�ងប្ំភេឺផៀូវថ្ងៃនសកិមួមភា�ការ�រ
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 ពេហតះ�ូពេចំ្ន�ពេហ�យបានជា ការដែចំកិរំដែលកិប្ទ�ិពេសាធន៍រប្ស់ពេយ�ង
ជាមួួយ�្នា �ឺជាពេរឿងចាំបាចំ់ជាងពេ�លណាៗទាំងអស់ ពេ��មួាបីឱ្ាយពេយ�ងពេធើ��ំពេណ្ឌ�រ
ពេ�មួះខរួមួ�្នា។

3Résilience des villes après les catastrophes

We need to adapt the day-to-day 
management of our cities to these new 
technologies, which are changing our 
lives and the ways we work.
We have also entered a period marked 
by climate change, which is affecting the 
courses of our rivers and the rhythms of 
our agriculture, and driving massive 
population movements into our cities.
Our day-to-day actions are now guided 
by the need to adjust our public policies 
to these big challenges.
That is why it is more necessary than 
ever to share our experiences so that we 
can move forward together.
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 ភ្នំពេ�ញជារាជធានីមួួយដែ�លមានវប្ាបធមួ៌វ័យចំំណាស់និងសមួាបូូរ
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ខពស់។ វត្តអារាមួនិងពេប្តិកិភណ្ឌឌសាាាប្តាយកិមួមពេ�កិុ�ងភូមួិសាប្រស្តមួួយ�៏លអឯកិចំំ
ទពេនេប្ួនមួះខ ពេធើ�ឱ្ាយភ្នំពេ�ញប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� កាាាយជាទីប្រកិះងធំមួួយប្រប្កិប្ពេ�យភា�
ទាកិ់ទាញខ្លាំាាំងពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍។
 ប្ុះដែន្ត ភ្នំពេ�ញកិ៏ពេទ�ប្បានចាកិពេចំញ�ីឋាននរកិដែ�រ។ ពេ�ទសវតាសរ៍
ឆ្នាំ៧០ កិុ�ងសមួ័យសង្គ្រា�ាាមួ ភ្នំពេ�ញបានរងការទមាាាកិ់ប្រ�ប្់ដែប្កិ និងធាាាកិ់
ចំូលកិុ�ងសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល ដែ�លពេធើ�ឱ្ាយមានរប្ប្ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍សមាាាប្់
ប្រប្ជាជនដែខមរអស់ប្រប្មាណ្ឌជា�ីរលាននាកិ់។ កិុ�ងរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ �ីដែខពេមួសា
 ឆ្នាំ១៩៧៥ �ល់ដែខមួកិរា ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញបានកាាាយជាទីប្រកិះងពេខ្លាំោាចំ 
ប្រប្ជាជនប្រតូវបានជពេមួៀ�សពេចំញ និងសមាាាប្់ពេចាលអស់។
 ពេប្រកាយថ្ងៃ�ៃរំពេ�� ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញទទួលប្រប្ជាជនឱ្ាយមួកិរស់ពេ�
វិញជាប្ពេណ្ឌើ�រៗ និងប្រតូវបានសាាារ ប្រ�មួទាំងអភិវឌ្ាឍប្ន្តិចំមួដងៗ។ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន�
ពេប្រកាមួការ�ឹកិនាំប្រប្កិប្ពេ�យកិិត្តិប្ណ្ឌឌិតរប្ស់សពេមួដចំអ�គពេសនាប្តីពេតពេជា ហ៊ុុុន់
សែសន់ នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីីថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា ភ្នំពេ�ញបានសាាាល់សារជា�មី
នូវការអភិវឌ្ាឍ។ នពេ�បាយ ឈ្នះ្ន�-ឈ្នះ្ន� រប្ស់សពេមួដចំ បានពេធើ�ឱ្ាយសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល
រាំាំថ្ងៃរ�បានប្ញ្ចចប្់ជាសាាា�រ នាំមួកិនូវការប្ប្រងួប្ប្ប្រងួមួជាតិ និងសះខសន្តិភា�ពេ�ញ
ពេលញជូនកិមួុ�ជា ប្ពេងើ�តបានជាមួូល�ាានប្រ�ឹ�សប្រមាប្់ប្ពេងើ�តរប្ប្ប្រ�ប្់ប្រ�ង �ឹកិនាំ
រ�ឋបាលសាធារណ្ឌៈ និងអភិវឌ្ាឍពេស�ឋកិិចំចកិមួុ�ជានាពេ�លប្ចំុ�ប្ាបន្ន។
 ពេជា�ជ័យនិងវិប្ះលភា�ជាប្់ជាប្រប្ចាំដែ�លពេយ�ងទទួលបានស�ើថ្ងៃ�ៃ
ពេន��ឺជាផលដែ�លបានមួកិ�ីការអនះវត្តនពេ�បាយវិមួជាឈការ និងវិសហមួជាឈការ 
ពេ�យផាសារភាាាប្់ជាមួួយនឹងនពេ�បាយពេល�កិទឹកិចំិត្តវិនិពេ��ផ្ទាាាល់�ីប្រពេទស។
ប្ុះដែន្ត ពេ�ចំំពេ��មួះខពេយ�ង ពេ�មានប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួជាពេប្រចំ�នពេទៀត។ ពេយ�ងបាន
ចំូល មួកិ�ល់សមួ័យឧសាសាហកិមួមជំនាន់ទី៤  ជាមួួយនឹងការពេលចំពេ��ងនូវ
ប្ញ្ហាាាសិប្ាបនិមួមិត ពេស�ឋកិិចំចឌ្ីជី�ល និងទីប្រកិះងឆាាតថ្ងៃវ។ ពេយ�ងប្រតូវសប្រមួប្រពេប្ៀប្
ប្រ�ប្់ប្រ�ងទីប្រកិះងរប្ស់ពេយ�ងប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃ ពេ�តាមួប្ពេចំចកិវិទាយា�មីៗទាំងពេន� ដែ�លពេធើ�
ឱ្ាយជីវិត និងរពេប្ៀប្ពេធើ�ការរប្ស់ពេយ�ងមានការផ្ទាាាស់ប្ូូរ។ ពេយ�ងកិ៏ឈានចំូលកិុ�ង
សមួ័យមួួយដែ�លមានប្ញ្ហាាាប្ដែប្រមួប្ប្រមួួលអាកាសធាតះ អាចំជ�ឥទិិ�លពេ�ពេល�
ចំរន្តទឹកិទពេនេរប្ស់ពេយ�ង ពេល�ការពេធើ�កិសិកិមួម និងពេល�ប្មាាាស់ទីរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ
�ាាងពេប្រចំ�នសំពេ�មួកិទីប្រកិះង។ ការសប្រមួប្ពេ�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈរប្ស់
ពេយ�ងឱ្ាយប្រតូវនឹងប្ញ្ហាាាធំៗទាំងពេន� �ិតជាពេភេ�ងប្ំភេឺផៀូវថ្ងៃនសកិមួមភា�ការ�រ
ប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃរប្ស់ពេយ�ង។
 ពេហតះ�ូពេចំ្ន�ពេហ�យបានជា ការដែចំកិរំដែលកិប្ទ�ិពេសាធន៍រប្ស់ពេយ�ង
ជាមួួយ�្នា �ឺជាពេរឿងចាំបាចំ់ជាងពេ�លណាៗទាំងអស់ ពេ��មួាបីឱ្ាយពេយ�ងពេធើ��ំពេណ្ឌ�រ
ពេ�មួះខរួមួ�្នា។

3Résilience des villes après les catastrophes

We need to adapt the day-to-day 
management of our cities to these new 
technologies, which are changing our 
lives and the ways we work.
We have also entered a period marked 
by climate change, which is affecting the 
courses of our rivers and the rhythms of 
our agriculture, and driving massive 
population movements into our cities.
Our day-to-day actions are now guided 
by the need to adjust our public policies 
to these big challenges.
That is why it is more necessary than 
ever to share our experiences so that we 
can move forward together.

Le jardin du Wat 
Phnom, 2012.
Wat Phnom Garden, 
201  2.

សួនវត្តភ្នំ ឆ្នាំ២០១២
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ពីទីីក�ុងខ្ម�ចទ�ជាទីីក�ុងឆ្ល�តវ�
ដ�យឯ�ឧត្ដម ឃួង ស��ង

អំភិបាលន�គិណៈអំភិបាលរាជធាន់ីភ្នំព�ញ

 ភ្នំពេ�ញជារាជធានីមួួយដែ�លមានវប្ាបធមួ៌វ័យចំំណាស់និងសមួាបូូរ
ដែប្ប្ មានប្រប្ជា�លរ�ឋចំប្រមួះ�ជាតិសាសន៍។ ភ្នំពេ�ញទទួលបានកិិត្តិស័�ទថាជាទី
ប្រកិះងដែ�លប្រប្កិប្ពេ�យភា�សះខ�ះមួរមួនា រាកិ់ទាកិ់ និងមានការអធាយាប្រស័យ
ខពស់។ វត្តអារាមួនិងពេប្តិកិភណ្ឌឌសាាាប្តាយកិមួមពេ�កិុ�ងភូមួិសាប្រស្តមួួយ�៏លអឯកិចំំ
ទពេនេប្ួនមួះខ ពេធើ�ឱ្ាយភ្នំពេ�ញប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� កាាាយជាទីប្រកិះងធំមួួយប្រប្កិប្ពេ�យភា�
ទាកិ់ទាញខ្លាំាាំងពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍។
 ប្ុះដែន្ត ភ្នំពេ�ញកិ៏ពេទ�ប្បានចាកិពេចំញ�ីឋាននរកិដែ�រ។ ពេ�ទសវតាសរ៍
ឆ្នាំ៧០ កិុ�ងសមួ័យសង្គ្រា�ាាមួ ភ្នំពេ�ញបានរងការទមាាាកិ់ប្រ�ប្់ដែប្កិ និងធាាាកិ់
ចំូលកិុ�ងសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល ដែ�លពេធើ�ឱ្ាយមានរប្ប្ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍សមាាាប្់
ប្រប្ជាជនដែខមរអស់ប្រប្មាណ្ឌជា�ីរលាននាកិ់។ កិុ�ងរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ �ីដែខពេមួសា
 ឆ្នាំ១៩៧៥ �ល់ដែខមួកិរា ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញបានកាាាយជាទីប្រកិះងពេខ្លាំោាចំ 
ប្រប្ជាជនប្រតូវបានជពេមួៀ�សពេចំញ និងសមាាាប្់ពេចាលអស់។
 ពេប្រកាយថ្ងៃ�ៃរំពេ�� ឆ្នាំ១៩៧៩ ភ្នំពេ�ញទទួលប្រប្ជាជនឱ្ាយមួកិរស់ពេ�
វិញជាប្ពេណ្ឌើ�រៗ និងប្រតូវបានសាាារ ប្រ�មួទាំងអភិវឌ្ាឍប្ន្តិចំមួដងៗ។ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន�
ពេប្រកាមួការ�ឹកិនាំប្រប្កិប្ពេ�យកិិត្តិប្ណ្ឌឌិតរប្ស់សពេមួដចំអ�គពេសនាប្តីពេតពេជា ហ៊ុុុន់
សែសន់ នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីីថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា ភ្នំពេ�ញបានសាាាល់សារជា�មី
នូវការអភិវឌ្ាឍ។ នពេ�បាយ ឈ្នះ្ន�-ឈ្នះ្ន� រប្ស់សពេមួដចំ បានពេធើ�ឱ្ាយសង្គ្រា�ាាមួសះីវិល
រាំាំថ្ងៃរ�បានប្ញ្ចចប្់ជាសាាា�រ នាំមួកិនូវការប្ប្រងួប្ប្ប្រងួមួជាតិ និងសះខសន្តិភា�ពេ�ញ
ពេលញជូនកិមួុ�ជា ប្ពេងើ�តបានជាមួូល�ាានប្រ�ឹ�សប្រមាប្់ប្ពេងើ�តរប្ប្ប្រ�ប្់ប្រ�ង �ឹកិនាំ
រ�ឋបាលសាធារណ្ឌៈ និងអភិវឌ្ាឍពេស�ឋកិិចំចកិមួុ�ជានាពេ�លប្ចំុ�ប្ាបន្ន។
 ពេជា�ជ័យនិងវិប្ះលភា�ជាប្់ជាប្រប្ចាំដែ�លពេយ�ងទទួលបានស�ើថ្ងៃ�ៃ
ពេន��ឺជាផលដែ�លបានមួកិ�ីការអនះវត្តនពេ�បាយវិមួជាឈការ និងវិសហមួជាឈការ 
ពេ�យផាសារភាាាប្់ជាមួួយនឹងនពេ�បាយពេល�កិទឹកិចំិត្តវិនិពេ��ផ្ទាាាល់�ីប្រពេទស។
ប្ុះដែន្ត ពេ�ចំំពេ��មួះខពេយ�ង ពេ�មានប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួជាពេប្រចំ�នពេទៀត។ ពេយ�ងបាន
ចំូល មួកិ�ល់សមួ័យឧសាសាហកិមួមជំនាន់ទី៤  ជាមួួយនឹងការពេលចំពេ��ងនូវ
ប្ញ្ហាាាសិប្ាបនិមួមិត ពេស�ឋកិិចំចឌ្ីជី�ល និងទីប្រកិះងឆាាតថ្ងៃវ។ ពេយ�ងប្រតូវសប្រមួប្រពេប្ៀប្
ប្រ�ប្់ប្រ�ងទីប្រកិះងរប្ស់ពេយ�ងប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃ ពេ�តាមួប្ពេចំចកិវិទាយា�មីៗទាំងពេន� ដែ�លពេធើ�
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6 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

PAR PIERRE BAILLET,  
secrétaire permanent de l’AIMF

En 2019, Phnom Penh a célébré le 40e anniver-
saire de la fin du régime Khmer Rouge qui avait 
provoqué la mort de plus de deux millions de cam-
bodgiens. Cet anniversaire, qui coïncidait avec le 
40e anniversaire de l’Association internationale 
des maires francophones, a donné l’occasion d’en-
tendre les voix des témoins d’alors, de ceux qui ont 
mené des reconstructions à Phnom Penh, Kigali 
ou Port au Prince, ainsi que les analyses des his-
toriens, des sociologues et des urbanistes, autour 
d’une question essentielle: Comment gérer, piloter, 
construire la résilience des territoires après les ca-
tastrophes ? Alors que nous vivons plus que jamais 
dans un mode de l’incertain où les situations de 
crise peuvent affecter tous les territoires, il sem-
blait indispensable de revenir sur les capacités à 
les surmonter et à imaginer un avenir. 
Dans son allocution introductive, Pierre Baillet, 
Secrétaire permanent de l’AIMF, rappelle à la 
fois l’importance de la préoccupation et l’ur-
gence d’en retenir les enseignements. 

Messieurs les Ministres, 
Monsieur le Gouverneur, 
Mesdames et Messieurs les Représentants du 
corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis de Phnom Penh,

Notre rencontre est une rencontre qui aura plu-
sieurs angles d’intervention dans la reconstruction 
de la ville et, notamment, sur la mémoire dans ce 
qu’elle a de positif dans la construction d’une socié-
té humaine.
La mémoire comme force au service de la résilience 
et du développement durable.
Ce n’est pas la première fois que nous nous réunis-
sons pour travailler, ensemble, sur ce sujet.
Comme l’a fortement souhaité notre Présidente, 

Madame Anne Hidalgo, retenue à Paris par des Ob-
sèques Nationales, nous avons eu la belle rencontre 
en Louisiane, à Lafayette et à la Nouvelle Orléans, 
sur ce thème associant mémoire et développement 
durable. Comme elle l’a voulu personnellement, 
avec l’appui du Bureau, nous avons poursuivi cette 
réflexion en juin dernier, à Kigali, pour mieux nous 
retrouver ici, à Phnom Penh.
Nous avons mis en œuvre des partenariats qui vont 
dans ce sens à Ouidah au Bénin, à Kananga en 
RDC, à Yopougon en Côte d’Ivoire et dans bien 
d’autres villes d’Afrique.
La mémoire et la résilience vont de pair, tout comme 
la résilience et le développement durable. Et ce trip-
tyque mémoire, résilience, développement durable, 
prend tout son sens, ici, à Phnom Penh.
Parce que les catastrophes ont été et sont de grande 
ampleur. Catastrophes humaines, politiques, naturelles.
Dans ce contexte, ensemble, vous avez pris le parti 
d’une stratégie de réduction de ces risques d’hier 
et d’aujourd’hui, en mettant en œuvre une dé-
marche qui associe le national et le local, la ré-
flexion et l’action.
Et au cœur du dispositif, nous avons la lutte contre 
la pauvreté, ce que nous faisons ensemble avec le 
soutien de l’Union européenne. Que l’UE en soit 
remerciée.
L’histoire d’un peuple et de sa ville capitale se com-
prend en référence à son passé. Mais son passé 
s’éclaire à la lumière de son actualité.
Quarante ans après les violences, les menaces, la 
séparation, la torture, la malnutrition, la suppres-
sion de la religion, la mortalité élevée, les familles 
ont été meurtries.
Face à ces récits traumatiques, les citoyens d’une 
ville capitale ont donné un sens à la reconstruction 
d’un espace de vie. La force de la pulsion de vie. 
L’importance de la résilience issue de la famille 
élargie rassemblée.
L’incontournable construction d’une mémoire, 
cette trace transmissible et structurante de la so-
ciété locale.
Avec l’université, avec l’art, avec le discours des 
médias, avec la photographie. Et à cet égard, il y a 
la belle exposition organisée par la ville, le long de 
la promenade sur le quai du Mékong. Il y a le centre 
Bophana, initié par Rithy Panh, qui rassemble toute 
la documentation audiovisuelle sur le Cambodge.
Il y a aussi le musée du génocide de Tuol Sleng. Un 
hymne à la mémoire et à la paix, servi par des ar-
chives numérisées. Car la modernité est à présent 
une aide précieuse pour diffuser et faire connaitre 
ces moments qui font la cohésion d’un peuple, qui 
font la réconciliation et le vivre ensemble en harmo-
nie. Car c’est dans ce lycée que près de 20 000 pri-
sonniers ont été interrogés, torturés, et assassinés 
dans ce qui était le camp S21 de Phnom Penh.
Et l’Unesco a inscrit ces archives dans son registre 
de mémoire du monde pour promouvoir la rési-
lience, la paix, le dialogue interculturel, la réconci-
liation.
Nous avons pris la mesure de cette démarche, de 
sa force et de ses résultats, à Kigali, en juin dernier. 
Là aussi, il s’agit du long apprentissage du vivre 
ensemble en harmonie, entre les enfants des géno-
cidaires et les enfants des victimes.

Reconstruire après  
les catastrophes : 
quelles leçons 
pouvons-nous tirer ?
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Un apprentissage qui a permis de porter haut cette 
société et la vôtre dans le développement durable.

Excellences, 
La résilience est un dialogue constant et renou-
velé. D’abord entre les habitants d’un territoire 
et nous venons d’en parler, mais aussi entre les 
citoyens et l’espace qui les entourent.
Or, là aussi, Phnom Penh porte une belle leçon d’ex-
périence historique. Une expérience qui doit inspi-
rer tous les continents.
Phnom Penh, comme d’autres civilisations, est un 
système hydraulique, ceinturé de digues, subdivisé 
en bassins versants et parcouru d’un réseau 
d’égouts pour évacuer les eaux usées et les eaux de 
pluie hors la ville.
La ville fait corps avec cet environnement. Elle est 
l’expression sophistiquée d’une culture. Et, quand 
le 17 avril 1975 la ville a été vidée de sa population, 
ce système sophistiqué de vannes n’a plus été en 
état de fonctionner. Tout était envasé.
Mais la ville a été en mesure de renaitre. A la libé-
ration, en janvier 1979, avec le retour de la popula-
tion, il a fallu reconstruire les savoirs détruits par 

les Khmers rouges pour se réapproprier le territoire.
Les institutions politiques et la mobilisation des 
cultures professionnelles ont participé à la rési-
lience du système qui, à lui seul, était l’expression 
de la résilience d’un territoire et de son peuple.
Très symboliquement, l’eau, qui chaque année est 
fêtée, restera une entrée et une composante de la 
résilience.
Autre symbole : alors que nous nous retrouvons, se 
tient la COP25, à Madrid, sur le climat. L’objectif est 
d’accomplir plusieurs tâches pour la réalisation des 
accords de Paris sur le changement climatique.
Je forme le vœu que les villes de notre réseau, 
notamment les villes du Sud-Est asiatique 
puissent, ensemble, représenter un modèle de 
développement, notamment par la gestion de son 
espace public, par ses services.

Excellences, 
Nous sommes ici pour bien comprendre, pour 
que Phnom Penh nous inspire.
Et pour cela, pour votre accueil, pour votre atten-
tion au réseau des maires francophones, soyez-en 
remerciés.

Honourable Ministers, 
Honourable Governor, 
Honourable Representatives of the 
Diplomatic Corps,
Honourable Mayors, 
Ladies and Gentlemen,
Dear friends of Phnom Penh,
In this gathering, we will analyse the 
reconstruction of the city through several 
lenses, notably regarding the memory 
of what it stands for positively in the 
construction of human society.
Memory is a force on which resilience 
and sustainable development can thrive.
It is not the first time we have met to 
work together on this theme.
As our chairperson, Ms. Anne Hidalgo, 
who had to stay in Paris for a state 
funeral, strongly wished, we had 
a wonderful meeting in Louisiana, 
Lafayette, and New Orleans, on the 

In 2019, Phnom Penh celebrated  
the 40th anniversary of the end  
of the Khmer Rouge regime, which  
had caused the death of more than 
two million Cambodians. This 
anniversary, which coincided with 
the 40th anniversary of the 
Association Internationale des 
Maires Francophones (AIMF), was 
an opportunity to hear the voices  
of people who witnessed the events,  
of those who headed the rebuilding 
programmes in Phnom Penh, Kigali 
or Port au Prince, as well as 

analyses by historians, sociologists 
and urbanists, around an essential 
question: How to manage, guide and 
develop the resilience of cities in the 
wake of disasters? At a time when, 
more than ever, we are living in 
conditions of uncertainty, when 
crises can affect any part of the 
world, it seemed of paramount 
importance to examine how such 
crises can be overcome and how to 
plan for a future. 
In his introductory talk, Pierre 
Baillet, Permanent Secretary of 
AIMF, emphasises both the 
importance of the subject and the 
urgency of the lessons to be learned. 

Reconstruction after disasters:  
what lessons can we learn?
BY PIERRE BAILLET,  
Permanent Secretary to the AIMF

Kigali, le mémorial. 
Kigali Memorial Site. 

ស្ដូបអនុសាសាវរីយ៍ Kigali

De gauche à droite:
From left to right:

ពីឆ្វាងទាសា្ដាំ

Phnom Penh, le 
musée du génocide 
Tuol Sleng. 
Tuol Sleng Genocide 
Museum Archives, 
Phnom Penh.

ទីកាុងភ្នំពាញ សារមន្ទីរឧ
កាិដ្ឋកម្មបាល័យពូជសា
សន៏ទូលស្លាង

Port-au-Prince,  
le Palais national 
après le  
tremblement de 
terre.  
The National Palace 
after the earthquake 

ទីកាងុ Port au Prince 
វិមានជាតិ 
បន្ទាប់ពីរញ្ជយួដី
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theme of memory and sustainable 
development. As she personally wished, 
with the support of the office, we 
continued our discussions last June in 
Kigali and we now meet again here in 
Phnom Penh.
We have established partnerships along 
these lines in Ouidah, Benin, in Kananga, 
DRC, in Yopougon, Ivory Coast, and in 
many other African cities.
Memory and resilience go hand in 
hand, as do resilience and sustainable 
development.
And the triptych of memory, resilience, 
and sustainable development is 
particularly significant here in Phnom 
Penh.
Because disasters have been and 
continue to be of great magnitude. 
Human, political, and natural disasters.
Against such a backdrop, together, you 
have adopted a strategy that focuses on 
reducing past and present risks, with an 
approach that combines the national and 
local levels, and thinking and action.
At the heart of this operation is the fight 
against poverty, a fight supported by the 
European Union supports to whom we 
are most grateful.
The history of a people and its capital 
city can be understood with reference to 
its past. But its past is also understood 
through its present.
Forty years after the violence, threats, 
separations, torture, malnutrition, 
religious persecution and high death 
rates, families were fractured.
Faced with these traumatic events, the 
citizens of Phnom Penh gave meaning 
to the reconstruction of a living 
environment.
The driving force of life.
The significance of a resilience born of 
the extended family, reunited.
The indispensable building of a memory, 
this transmissible, structuring element of 
a local society.
With university, art, the media, 
photography. In this regard, a beautiful 
exhibition has been set up by the city 
along the Mekong River promenade.
We have the Bophana Center, Rithy 
Panh’s brainchild, home to all 
audiovisual documentation about 
Cambodia.
We also have the Tuol Sleng Genocide 
Museum. An hymn to memory and 
peace, with its collection of digitalized 
archives. Modernity is now an invaluable 
aid to disseminate and reveal these 
moments that are the binding force of a 
people, that promote reconciliation and 
living together in harmony. In this high 
school nearly 20,000 prisoners were 
interrogated, tortured and slaughtered in 
what was Camp S21 in Phnom Penh.
UNESCO has added these archives in 
its record of world memory to promote 
resilience, peace, intercultural dialogue, 
and reconciliation.
We took stock of that approach, its force 
and its results, in Kigali, last June. Again, 

it involves the long learning curve of how 
to live together in harmony, between the 
children of those who perpetrated the 
genocide and the children of its victims.
This learning curve has lifted both 
their society and yours onto the way of 
sustainable development.

Excellencies, 
Resilience is a constant dialogue, always 
renewed, firstly, among the inhabitants of 
a land, as I have just mentioned, as well 
as between the citizens and the space 
around them.
Again, Phnom Penh provides a fine 
lesson of historical experience, an 
experience that must be an inspiration 
on all continents.
Phnom Penh, like other civilizations, 
is a hydraulic system, surrounded by 
dikes, subdivided into watersheds and 
equipped with a sewer system to drain 
wastewater and rainwater out of the city.
The city is in sync with its environment. 
The city is the sophisticated expression of 
a culture. And when, on April 17, 1975, 
the city was emptied of its population, 
this sophisticated system of valves was 
no longer functional. Everything was 
silted up.
But the city was able to be reborn. When 
liberation came in January 1979, the 
population returned and everything that 
had been destroyed by the Khmer Rouge 
had to be rebuilt in order to reclaim the 
territory.
Political institutions and the mobilization 
of different professional cultures 
contributed to the resilience of the 
system that, per se, was the expression 
of the resilience of a territory and its 
people.

Very symbolically, water—the yearly 
water festival—is a key factor of 
resilience.
Another symbol: the COP25 in Madrid on 
climate is currently being held. The goal 
is to achieve a number of tasks to move 
forward with the Paris agreements on 
climate change.
It is my hope that the cities in our 
network, notably the cities of Southeast 
Asia, can together be a model of 
development, notably in the management 
of their public space and their services.

Excellencies, 
We are here to gain insight, to let Phnom 
Penh be an inspiration for us.
And to that end, for your hospitality, 
for your regard for the Association of 
Francophone Mayors, please accept our 
grateful thanks.
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 ពេ�ឆ្នាំ២០១៩ ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញបានប្របារ�ិខួប្៤០ឆ្នាំថ្ងៃនការញ្ចចប្់
រប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ ដែ�លបានសមាាាប្់ប្រប្ជាជនដែខមរអស់ជាង២លាននាកិ់។ ខួប្
ពេន�ប្រតូវនឹងខួប្�ប្រមួប្់៤០ឆ្នាំរប្ស់សមា�មួអន្តរជាតិថ្ងៃនអភិបាលប្រកិះងនិ�យ
ភាសាបារាំង (AIMF) ដែ�រ និងបានផដល់ឱ្កាសឲ្ាយពេយ�ងសាាាប្់សាកិាសីដែ�ល
បានឆ្លេងកាត់សមួ័យពេនា� និងសាាាប្់អ្នកិដែ�លបានចំូលរួមួកិសាងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ
 ទីប្រកិះង Kigali និងទីប្រកិះង Port au Prince ពេ��ងវិញ ប្រ�មួទាំងសាាាប្់ការ
វិភា�រប្ស់ប្រប្វត្តិវិទូ សងគមួវិទូ និងន�រូប្នីយកិរ ជះំវិញសំណ្ឌួរសំខ្លាំន់មួួយ
 �ឺ៖ ពេត�ប្រតូវប្រ�ប្់ប្រ�ង ចាត់ដែចំង និងកិសាងភា�ធនថ្ងៃនទីប្រកិះងមួួយ ប្នាាាប្់�ី
ពេប្រ��មួហន្តរាយពេ�យរពេប្ៀប្ណា? ខណ្ឌៈដែ�លពេយ�ងកិំ�ះងរស់ពេ�កិុ�ង�ិភ�
មួួយដែ�លកាន់ដែត�ោានភា�ប្របាកិ�ប្រប្ជា ជាងពេ�លណាៗទាំងអស់ ពេហ�យដែ�ល
សាាានភា�វិប្ត្តិអាចំប្ុ��ល់�ល់ប្រ�ប្់ទីប្រកិះងទាំងអស់ វាហាកិ់�ូចំជាពេរឿងចាំបាចំ់
ដែ�លប្រតូវប្រត�ប្់មួកិ�ិនិតាយពេមួ�លសមួតថភា�រប្ស់ពេយ�ងកិុ�ងការពេ��ប្រសាយវិប្ត្តិ
ទាំងពេន� និងសំលឹងអនា�តវិញ។

កសាងឡើងវិិញបន្ទ្រប់ពីគ្រ្រះមហ៊ុន្តរាយ៖ 
តើយើងបានដកបទីពិស្រធន៍អំ្វីខ្លួ្លះ?

theme of memory and sustainable 
development. As she personally wished, 
with the support of the office, we 
continued our discussions last June in 
Kigali and we now meet again here in 
Phnom Penh.
We have established partnerships along 
these lines in Ouidah, Benin, in Kananga, 
DRC, in Yopougon, Ivory Coast, and in 
many other African cities.
Memory and resilience go hand in 
hand, as do resilience and sustainable 
development.
And the triptych of memory, resilience, 
and sustainable development is 
particularly significant here in Phnom 
Penh.
Because disasters have been and 
continue to be of great magnitude. 
Human, political, and natural disasters.
Against such a backdrop, together, you 
have adopted a strategy that focuses on 
reducing past and present risks, with an 
approach that combines the national and 
local levels, and thinking and action.
At the heart of this operation is the fight 
against poverty, a fight supported by the 
European Union supports to whom we 
are most grateful.
The history of a people and its capital 
city can be understood with reference to 
its past. But its past is also understood 
through its present.
Forty years after the violence, threats, 
separations, torture, malnutrition, 
religious persecution and high death 
rates, families were fractured.
Faced with these traumatic events, the 
citizens of Phnom Penh gave meaning 
to the reconstruction of a living 
environment.
The driving force of life.
The significance of a resilience born of 
the extended family, reunited.
The indispensable building of a memory, 
this transmissible, structuring element of 
a local society.
With university, art, the media, 
photography. In this regard, a beautiful 
exhibition has been set up by the city 
along the Mekong River promenade.
We have the Bophana Center, Rithy 
Panh’s brainchild, home to all 
audiovisual documentation about 
Cambodia.
We also have the Tuol Sleng Genocide 
Museum. An hymn to memory and 
peace, with its collection of digitalized 
archives. Modernity is now an invaluable 
aid to disseminate and reveal these 
moments that are the binding force of a 
people, that promote reconciliation and 
living together in harmony. In this high 
school nearly 20,000 prisoners were 
interrogated, tortured and slaughtered in 
what was Camp S21 in Phnom Penh.
UNESCO has added these archives in 
its record of world memory to promote 
resilience, peace, intercultural dialogue, 
and reconciliation.
We took stock of that approach, its force 
and its results, in Kigali, last June. Again, 

it involves the long learning curve of how 
to live together in harmony, between the 
children of those who perpetrated the 
genocide and the children of its victims.
This learning curve has lifted both 
their society and yours onto the way of 
sustainable development.

Excellencies, 
Resilience is a constant dialogue, always 
renewed, firstly, among the inhabitants of 
a land, as I have just mentioned, as well 
as between the citizens and the space 
around them.
Again, Phnom Penh provides a fine 
lesson of historical experience, an 
experience that must be an inspiration 
on all continents.
Phnom Penh, like other civilizations, 
is a hydraulic system, surrounded by 
dikes, subdivided into watersheds and 
equipped with a sewer system to drain 
wastewater and rainwater out of the city.
The city is in sync with its environment. 
The city is the sophisticated expression of 
a culture. And when, on April 17, 1975, 
the city was emptied of its population, 
this sophisticated system of valves was 
no longer functional. Everything was 
silted up.
But the city was able to be reborn. When 
liberation came in January 1979, the 
population returned and everything that 
had been destroyed by the Khmer Rouge 
had to be rebuilt in order to reclaim the 
territory.
Political institutions and the mobilization 
of different professional cultures 
contributed to the resilience of the 
system that, per se, was the expression 
of the resilience of a territory and its 
people.

Very symbolically, water—the yearly 
water festival—is a key factor of 
resilience.
Another symbol: the COP25 in Madrid on 
climate is currently being held. The goal 
is to achieve a number of tasks to move 
forward with the Paris agreements on 
climate change.
It is my hope that the cities in our 
network, notably the cities of Southeast 
Asia, can together be a model of 
development, notably in the management 
of their public space and their services.

Excellencies, 
We are here to gain insight, to let Phnom 
Penh be an inspiration for us.
And to that end, for your hospitality, 
for your regard for the Association of 
Francophone Mayors, please accept our 
grateful thanks.

ដាយឯកិឧតដមួ PIERRE BAILLET  
លាខ្លាំអចំិនីាាយ៍នា ស.អ.អ.ប្ 

ពេ�កិុ�ងសះនទរកិថាពេផដ�មួរប្ស់ពេលាកិ ពេលាកិ Pierre Baillet ពេលខ្លាំធិការ
អចំិថ្ងៃង្គ្រានីយ៍ ថ្ងៃនសមា�មួ AIMF បានរំលឹកិអំ�ីទំហំថ្ងៃនកិដីបារមួភផង និងអំ�ីភា�
ប្នាាាន់ដែ�លប្រតូវចំងចាំ�ីប្ទ�ិពេសាធន៍ដែ�លទទួលបានផង។
 សូមួពេ�រ� ឯកិឧតដមួ រ�ឋមួង្គ្រានីី  ឯកិឧតដមួ អភិបាល រាជធានី ភ្នំពេ�ញ 
ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  តំណាង អងគ ទូត ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ អភិបាលប្រកិះង 
ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ ពេលាកិ ពេលាកិប្រសី  និង មិួត្តភកិដិទាំងអស់ ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ 
ជា ទី ពេ�រ� រាប្់ អាន!  
 ជំនួប្ រប្ស់ ពេយ�ង ថ្ងៃ�ៃ ពេន� �ឺ ជា ជំនួប្ មួួយ ដែ�ល នឹង �ិនិតាយ ពេមួ�ល �ី ប្រជះង
ជាពេប្រចំ�ន ថ្ងៃន អន្តរា�មួន៍ ពេ� កុិ�ង ការ កិសាង ទីប្រកិះង ពេ��ង វិញ   ជា អាទ៍  ពេយ�ង នឹង
និ�យ �ី សាោារតី ចំង ចំា ពេ� កុិ�ង  អើី ដែ�ល មាន លកិខណ្ឌៈ វិជជមាន ពេ��មួាបី  ការ កិសាង
សងគមួ មួនះសាស មួួយ ។  សាោារតី ចំង ចាំ �ឺ ពេប្រប្ៀប្ �ូចំជា កិមាាាំង សប្រមាប្់  ជួយ ឱ្ាយ មាន
ភា�ធន់ និង សប្រមាប្់ ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ ចំីរភា�។
 ពេន� មួិនដែមួន ជា ពេល�កិ ទី មួួយ ពេទ ដែ�ល ពេយ�ង ជួប្ ប្រប្ជះំ ជាមួួយ �្នា  ពេ��មួាបី
ពេធើ�ការ ជាមួួយ �្នា ពេល� ប្រប្ធានប្ទ ពេន� ។  �ូចំ ដែ�ល ប្រប្ធាន រប្ស់ ពេយ�ង  �ឺ ពេលាកិជំទាវ
អាន អី��ល់ពេហាាា ដែ�ល ជាប្់ រវល់ ភារកិិចំច ពេ� ទីប្រកិះង បាាារី ស  ពេ�យសារ �ិធី ប្ះណ្ឌាយ
ប្ូជា ស� ថា្នាកិ់  ជាតិ មួួយ ធាាាប្់ បាន �ូស ប្ញ្ហាាាកិ់រួចំ មួកិ ពេហ�យ ពេយ�ង ធាាាប្់ បាន
ជួប្�្នា �ាាង  សប្ាបាយរីកិរាយ ពេ�  លើីសាយាន ឡាថ្ងៃហើដែយុត នូដែវ�លអ័រពេ�អង់ ពេ��មួាបី
ពេធើ�ការ ពេល�  ប្រប្ធានប្ទ ពេន�  ពេ�យ ផាសារភាាាប្់ សាោារតី ចំង ចំា  និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្ 
ពេ�យចំីរភា� ។  �ូចំ ដែ�ល ពេលាកិជំទាវ ផ្ទាាាល់ ចំង់ បាន និង ពេ�យ មាន  ការជួយ
ពេប្រជាមួដែប្រជង �ី ការិ�ល័យ  ពេយ�ង បាន ប្ន្ត ការ�ិចារណា  ពេល� ប្រប្ធានប្ទ ពេន� កាល
�ី ដែខ មិួ�ះនា កិនេង ពេ�  ពេ� ទីប្រកិះង �ីហាាាលី ពេ��មួាបី ពេប្រតៀមួ ឱ្ាយ កិិចំចប្រប្ជះំ ពេយ�ង ពេ�ពេ�ល
ពេន�  ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ទទួល បាន លទិផល លអ ។  
 ពេយ�ង បាន ប្ពេងើ�ត ភា� ជាថ្ងៃ��ូ ដែ�ល ពេ��រ តាមួ  ទិសពេ� ពេន�  ពេ�ប្រកិះងវី
�ស់ ប្រប្ពេទសពេប្ណាំង ពេ�ប្រកិះងកាណ្ឌង់ហាាា សារធារណ្ឌរ�ឋប្រប្ជាធិប្ពេតយាយ
កិះងពេហាាា ពេ�ប្រកិះងពេ��ូហុ�ន ប្រប្ពេទសកិូតឌ្ីវ័រ និងពេ� តាមួប្ណាាាប្រកិះងជាពេប្រចំ�ន
ពេទៀតកិុ�ងទើីប្អាប្រហើីកិ។ សាោារតី ចំង ចាំ និងភា� ធន់ ប្រតូវ ពេ��រ ទនទឹមួ �្នា  �ឺ ពេប្រប្ៀប្
�ូចំជា ភា� ធន់  និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ  ចំីរភា��ូពេចា្នា�ដែ�រ ។ ពេហ�យ ចំំណ្ឌំចំ
ទាំង បី្ ពេន� �ឺ សាោារតី ចំង ចំា  ភា� ធន់ និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ ចីំរភា�  �ិតជា
មានអតថន័យសះីជពេប្រ�ណាស់ ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ពេន�   �ីពេប្រ�� ពេប្រ�� មួហន្តរាយ
ធាាាប្់ និង  ពេ� ដែត  មាន  វិសាលភា� ធំពេធង   ពេនា��ឺ ពេប្រ�� មួហន្តរាយ �ល់ ជីវិត មួនះសាស
នពេ�បាយ  និង ធមួមជាតិ ។ ពេ�កិុ�ងប្រិប្ទពេន� ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ ទាំង អស់
�្នា និង រួមួ�្នា បានប្រប្កាន់យកិយះទិសាប្រស្តមួួយ សំពេ� ពេ� កាត់ ប្នថយ ហានិភ័យ
នានា ទាំង ហានិភ័យ �ីមួះន និង ហានិភ័យ ប្ចំុ�ប្ាបន្ន  ពេ�យ អនះវត្ត  វិធីសាប្រស្ត  មួួយ
ដែ�ល ផាសារភាាាប្់ ថា្នាកិ់ ជាតិ និង ថា្នាកិ់មួូល�ាាន  ការប្រតិ�រិ� �ិចារណា  និងសកិមួមភា�
ការ�រជាកិ់ដែស្តង ។   ពេហ�យ ពេ� ចំំ ពេប្��ូង ថ្ងៃន យះទិសាប្រស្ត ពេន�  ពេយ�ង បាន ប្រប្យះទិ
ប្រប្ឆំង នឹង ភា� ប្រកិីប្រកិ  ពេនា� �ឺ ជា អើី ដែ�ល ពេយ�ង ពេធើ� រួមួ�្នា  ពេ�យ មាន ការ�ំប្រទ  និង
ជួយ ពេប្រជាមួដែប្រជង �ី សហភា�អឺរ�ះប្។ សូមួ អរ�ះណ្ឌ សហភា�អឺរ�ះប្  ។
 ប្រប្វត្តិសាប្រស្ត ថ្ងៃន ប្រប្ជាជាតិ មួួយ និង រ�ឋធានី រប្ស់ប្រប្ជាជាតិ ពេនា�   ប្រតូវ
បាន កិសាង ពេ��ង  ពេ�យ ពេ�ង ពេ� តាមួ អតីតកាល រប្ស់ខៀួន ។  ប្ុះដែន្ត ពេយ�ង អាចំ
យល់ �ី  អតីតកាល បាន �ឺ ពេ�យសារ   �នេឺ ថ្ងៃន  ប្ចំុ�ប្ាបន្នភា�។  ៤០ឆ្នាំ ប្នាាាប្់�ី អំពេ��រ
ហឹងាសា �ាាងពេ�ពេ�  ការ �ប្រមាមួ�ំដែហង  ការដែប្កិដែខែកិ  ទារះណ្ឌកិមួម  ការហូប្ចំះកិ
មួិន ប្រ�ប្់ប្រ�ន់  ការលះប្ប្ំបាត់ សាសនា  អប្រតា មួរណ្ឌៈ ខពស់  ប្រកិះមួប្រ�ួសារ រប្ស់
ប្រប្ជា�លរ�ឋ បាន រងទះកិខ �ាាងសដែងើកិ ។  ពេ� ចំំពេ�� មួះខ ការពេរៀប្រាប្់ ប្រប្កិប្ពេ�យ
ភា�ប្រ�ំប្រ� ពេន�  ប្រប្ជា�លរ�ឋ ថ្ងៃន រាជធានី មួួយ បាន ផ្តល់ អតថន័យ �ល់ ការកិសាង
  ជីវិត រប្ស់ខៀួន ពេ��ងវិញ  កិមាាាំង  ថ្ងៃន ការចំង់ រស់រាន មាន ជីវិត ពេ��ងវិញ ។ទមួៃន់  ថ្ងៃន
ភា�ធន់ ពេកិ�តពេចំញ �ី ប្រ�ួសារ រីកិធំ រួមួថ្ងៃ��្នា ។  ការកិសាង និង ពេផទរ សាោារតី ចំងចាំ
ការ កិសាង ជា រចំនា សមួព័និ សងគមួ �ឺ ជា ការ�រ មិួន អាចំ ខើ� បាន ដែ�ល ប្រតូវ ពេធើ�
ពេ��ង ជាមួួយ សកិលវិទាយាល័យ  ជាមួួយ សិលាបៈ  ជាមួួយ �កិាយពេ�ជចំ៍ រប្ស់ អ្នកិ
សារ�ត៌មាន  ជាមួួយ រូប្�ត ។  ពេ�កិុ�ង ន័យពេន� ដែ�រ  មាន �ិ�័រណ្ឌ៍ �៏លអ មួួយ ដែ�ល
ប្រតូវបាន ពេរៀប្ចំំ ពេ��ង ពេ�យ សាលា រាជធានី ភ្នំពេ�ញ  �កិ់ តាំង ពេ�តាមួ ផៀូវ ពេ�ម�រ
ពេជ�ង មាត់ ទពេនេបាសាកិ់ ។
 មាន មួជាឈមួណ្ឌឌល ប្ះបាាាណា  ប្ពេងើ�ត ពេ��ង ពេ�យ ពេលាកិ  បាាាន រិទិី  
ដែ�ល ប្រប្ដែមួប្រប្មួូល រាល់ ឯកិសារ ពេសាតទសាសន៍ ទំាងអស់ ស្តី �ី កិមុួ�ជា យកិ ពេ� រកិាសា
ទះកិ ។ ពេហ�យ ពេ� មាន សារមួនទីរ ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍ ទួលដែសេង ពេទៀត   ជាសារមួនទីរ 
ថ្ងៃន  សាោារតី ចំងចាំ   និងសន្តិភា�  ដែ�លរកិាសា ទះកិ ប្័ណ្ឌណសារ និងប្រតូវ បាន �ត ជាទប្រមួង់

ឌ្ីជី�ល ទះកិ ផងដែ�រ   �ីពេប្រ�� ប្ចំុ�ប្ាបន្ន ពេន�  ភា�ទំពេន�ប្ �ឺជា ជំនួយ�៏ លអមួួយ  ពេ��មួាបី
ផាស�ើផាសាយ និងពេធើ�ឱ្ាយពេ��ឹងអំ�ីអតីត កាល ទាំងពេន� ដែ�លពេធើ�ឱ្ាយប្រប្ជាជាតិមួួយ
រស់ ពេ� ប្រប្កិប្ ពេ�យ ភា�សះីស�ាាកិ់�្នា ពេធើ�ឱ្ាយមានការផាស�ផាសារ�្នា និងរស់ពេ�
ជាមួួយ�្នាពេ�យសះខ�ះមួរមួនា។  �ឺ ពេ� កុិ�ងសាលាមួធាយមួ សិកិាសា ពេន� ពេហ�យ ឬ អើី
ដែ�ល ពេ�ពេ�ថា  មួនទីរស២១ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ដែ�ល អ្នកិពេទាស ជាង ២មួះឺន
នាកិ់ ប្រតូវ បាន ចាប្់ យកិ មួកិ សួរ ចំពេមួេ�យ  ពេធើ�ទារះណ្ឌកិមួម  និងសមាាាប្់ ពេចាល។ ពេហ�យ
អងគការយូពេណ្ឌសូូ បាន ចំះ� ប្័ណ្ឌណសារ ទាំង ពេន� ពេ� កិុ�ង កិប្រមួង សាោារតី ចំង ចាំ �ិភ�
  ពេលាកិ  ពេ��មួាបី ពេល�កិសួួយ ភា�ធន់  សន្តិភា�  ការចំរចាអន្តរវប្ាបធមួ៌ និងការ
ផាស�ផាសារ�្នា។ ពេយ�ងបានយល់ �ី សារៈសំខ្លាំន់  ថ្ងៃន �ំពេណ្ឌ�រការ ពេន� �ីកិមាាាំង   និង
លទិផល ដែ�ល ទទួល បាន ពេ�ទីប្រកិះង  �ីហាាាលី កាល�ី ដែខ មួិ�ះនា កិនេងពេ� ។  ពេ�
ទីប្រកិះង ពេន� �ូចំ�្នា   ដែ�រ  វា ជា ពេរឿង សិកិាសា ពេរៀនសូប្រត មួួយ ពេ�យ ពេប្រប្� ពេ�ល �ាាង  ដែវង
សំពេ� ពេ�  ពេធើ� ឱ្ាយ  កិូនៗ រប្ស់ ឧប្រកិិ�ឋជន  និង កូិនៗ រប្ស់ ជនរងពេប្រ�� អាចំ រស់ពេ�
ជាមួួយ �្នា បាន ប្រប្កិប្ ពេ�យ សះខ�ះមួរមួនា។  វា ជា ការសិកិាសា ពេរៀនសូប្រត មួួយ ដែ�ល
អនះញ្ហាាាតឱ្ាយ ពេ� ពេល�កិសួួយ សងគមួ រប្ស់ ពេ�  ពេ� �ល់ កិប្រមួិត មួួយ ខពស់  ថ្ងៃន ការអភិវឌ្ាឍ
ប្រប្កិប្ពេ�យ ចីំរភា� រួមួទាំង សងគមួ រប្ស់  ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  ផងដែ�រ។
  ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  ជាទីពេ�រ� !
ភា�ធន់ �ឺ ជា ការ�ិភាកិាសា �្នាជាប្់ រហូត  មួដងពេហ�យ មួដងពេទៀត ។  �ំប្ូង  �ឺ ការ
�ិភាកិាសា �្នា រវាង ប្រប្ជា�លរ�ឋ ពេ� កុិ�ង ដែ�ន�ី មួួយ  �ូចំ ដែ�ល ពេយ�ង បាន និ�យ
រួចំមួកិ ពេហ�យ   ប្ុះដែន្តកិ៏ ជា ទំនាកិ់ទំនង    រវាង ប្រប្ជា�លរ�ឋ  និង ប្រិសាាាន  ដែ�ល ពេ�
ជះំវិញ �ួកិផងដែ�រ ។  ពេ� ប្រតង់ ចំំនះចំ �ូចំ�្នា ពេន� ដែ�រ  ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ �ិតជា ទទួល បាន
ពេមួពេរៀន  និង ប្ទ�ិពេសាធន៍ មួួយ �៏លអ   �ឺជា  ប្ទ�ិពេសាធន៍ ដែ�ល អាចំ  ដែត ផដល់ �ំនិតលអ
ៗ  �ល់ ប្រ�ប្់ ទើីប្ ទាំងអស់ ។  
 រាជធានី ភ្នំពេ�ញកិ៏ �ូចំប្ណាាា ទីប្រកិះង មួួយចំំនួន  ពេផាសងពេទៀត ដែ�រ  �ឺ ជា
ទីប្រកិះង មាន ប្រប្�័និ ធារាសាប្រស្ត  ជា ទីប្រកិះង   �័ទិ  ជះំវិញ ពេ� ពេ�យ ទំនប្់  និង មាន
អាង សី�កិ ទឹកិ ជាពេប្រចំ�ន  ប្រ�មួទាំង មាន ប្រប្�័និ លូ ខ្លាំាាត់ដែខើង ពេ��មួាបី ប្ងូូរ ទឹកិកិងើកិ់  និង
ទឹកិពេភៀ�ង ពេ� ខ្លាំងពេប្រ� ប្រកិះង ។ ទីប្រកិះងប្រតូវ បាន កិសាង  ពេ��ង ពេ� កុិ�ង សណាាាន  ដែប្ប្
ពេន� ។  ពេហ�ាា រចំនាសមួព័និ ពេន� �ឺ ជា ការប្ពេញ្ចចញ សា្នាថ្ងៃ� វប្ាបធមួ៌ �៏ លអ ឥតពេខ្លាំះា� មួួយ 
ពេហ�យ ពេ�ថ្ងៃ�ៃ ១៧  ពេមួសា ១៩៧៥  រ�ឋធានី ប្រតូវ បាន ជពេមួៀ�ស ប្រប្ជាជន ពេចំញ អស់
ប្រប្�័និ ប្ងូូរ ទឹកិ �៏ លអ ឥតពេខ្លាំះា� ពេន� ដែលង មាន �ំពេណ្ឌ�រការ ពេទៀតពេហ�យ  អើីៗ ប្រតូវ បាន
ប្ំផេិចំប្ំផ្ទាាាញ ។  ប្ុះដែន្ត ទីប្រកិះង អាចំ មាន សមួតថភា� រស់ពេ��ង វិញបាន ។  ពេ�ពេប្រកាយ
ពេ�ល រំពេ��  ដែខមួកិរា  ឆ្នាំ ១៩៧៩   ប្រប្ជាជន បាន  ប្រត�ប្់ ចំូលមួកិ រស់ពេ� កិុ�ង ទីប្រកិះង
វិញ  ពេ� ចំាបាចំ់ ប្រតូវ កិសាង ពេ��ងវិញ នូវ ទិន្នន័យ ដែ�ល ប្រតូវ បាន បំ្ផេិចំប្ំផ្ទាាាញ ពេ�យ
�ួកិ ដែខមរប្រកិហមួ  ពេ��មួាបី ប្នាសាំ ខៀួន ពេ��ងវិញ ពេ� នឹង ដែ�ន�ី ពេន� ។  សាាាប្័ន នពេ�បាយ  
ការពេកិៀរ�រប្ញ្ហាាាវ័ន្តឱ្ាយ មួកិ ជួយ ពេធើ� ការ សះទិដែត បាន ចំូលរួមួ កិុ�ង ការ កិសាង ភា�ធន់ 
ថ្ងៃន ប្រប្�័និ នា ពេ�ល ពេនា� ពេហ�យ ប្រប្�័និ ដែត មួួយ ពេនា� �ឺ ជា  ភសី�តាង ថ្ងៃន ភា�ធន់ រប្ស់
ដែ�ន�ី មួួយ  និង រប្ស់ ប្រប្ជា�លរ�ឋ ដែ�ល រស់ពេ� កុិ�ង ដែ�ន�ី ពេនា� ។  ទឹកិ ដែ�ល មាន
អតថន័យ  និមួិត្ត រូប្ ខពស់  �ឺ ជា កិមួមវតុ� ថ្ងៃន �ិធីប្ះណ្ឌាយ ដែ�ល ពេ� ប្របារ�ិ ពេ��ង ពេរៀងរាល់ ឆ្នាំ  
ទឹកិ ពេ�ដែត ជា ធាតះ មួួយ ថ្ងៃន ភា�ធន់ ។
 និមួិត្តរូប្ ពេផាសងពេទៀត ៖  ខណ្ឌៈ ដែ�ល ពេយ�ង ជួប្ជះំ �្នា ពេ�លពេន�  សិន្និសីទ
COP25 កិំ�ះង ប្រប្ប្រ�ឹត្ត ពេ� ពេ� ទីប្រកិះង  មាាាប្រឌ្ី� ស្តី អំ�ី អាកាសធាតះ ។  ពេ�ល
ប្ំណ្ឌង ថ្ងៃន សន្និសីទ ពេនា� �ឺ ប្ញ្ចចប្់ កិិចំចការ ជាពេប្រចំ�ន  ពេ��មួាបី សប្រមួចំឱ្ាយ បាន នូវ កិិចំច
ប្រ�មួពេប្រ�ៀង ប្រកិះង បាាារីស  ស្តី អំ�ី ប្ដែប្រមួប្ប្រមួួល អាកាសធាតះ ។  ខំ�ំ សូមួ  ប្ន់ប្រសន់ ឱ្ាយ
ប្ណាាា ប្រកិះង ដែ�ល ជា សមាជិកិ សមា�មួ រប្ស់ពេយ�ង  ជា�ិពេសស  �ឺ ប្ណាាា ប្រកិះង ថ្ងៃន
អាសះីអាពេ�្នយ៍  អាចំ រួមួ�្នា តំណាង ឱ្ាយ �ប្រមួូ មួួយ ថ្ងៃន ការអភិវឌ្ាឍ ជា�ិពេសស �ឺ �ប្រមួូ ថ្ងៃន 
ការប្រ�ប្់ប្រ�ង កិដែនេង  សាធារណ្ឌៈ  និង ពេសវាកិមួម ផដល់ ជូន ប្រប្ជា�លរ�ឋ ។  
 ឯកិឧតដមួ  ពេលាកិ ជំទាវ  ជាទីពេ�រ�!
 ពេយ�ង មួកិ ជួប្ជះំ �្នា ពេ�ទីពេន�  ពេ��មួាបី ដែសើងយល់ ឱ្ាយ បានកាន់ ដែត  ពេប្រចំ�ន
  ពេ��មួាបី ឱ្ាយ ប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ផ្តល់ �ំនិត �ល់ �ួកិពេយ�ង  ពេហ�យ �ីពេប្រ�� ដែត  ចំំណ្ឌំចំ ពេន�  និង
�ីពេប្រ��  ឯកិឧតដមួ  ពេលាកិ ជំទាវ បាន ផដល់ ប្�ិសណាាារកិិចំច   �ាាង កិកិ់ ពេ�ាា និង ប្រប្កិប្
ពេ�យ ការ យកិចំិត្ត ទះកិ�កិ់ ពេល� សមា�មួ  អភិបាលប្រកិះង និ�យ ភាសា បារាំង
រប្ស់ ពេយ�ង ដែប្ប្ ពេន� ពេយ�ង ខំ�ំ សូមួដែ�េង អំណ្ឌរ �ះណ្ឌ �ាាង ប្រជាលពេប្រ� �ល់ ឯកិឧតដមួ  
ពេលាកិជំទាវ  ទំាងអស់ �្នា ។  
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 ពេ�ឆ្នាំ២០១៩ ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញបានប្របារ�ិខួប្៤០ឆ្នាំថ្ងៃនការញ្ចចប្់
រប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ ដែ�លបានសមាាាប្់ប្រប្ជាជនដែខមរអស់ជាង២លាននាកិ់។ ខួប្
ពេន�ប្រតូវនឹងខួប្�ប្រមួប្់៤០ឆ្នាំរប្ស់សមា�មួអន្តរជាតិថ្ងៃនអភិបាលប្រកិះងនិ�យ
ភាសាបារាំង (AIMF) ដែ�រ និងបានផដល់ឱ្កាសឲ្ាយពេយ�ងសាាាប្់សាកិាសីដែ�ល
បានឆ្លេងកាត់សមួ័យពេនា� និងសាាាប្់អ្នកិដែ�លបានចំូលរួមួកិសាងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ
 ទីប្រកិះង Kigali និងទីប្រកិះង Port au Prince ពេ��ងវិញ ប្រ�មួទាំងសាាាប្់ការ
វិភា�រប្ស់ប្រប្វត្តិវិទូ សងគមួវិទូ និងន�រូប្នីយកិរ ជះំវិញសំណ្ឌួរសំខ្លាំន់មួួយ
 �ឺ៖ ពេត�ប្រតូវប្រ�ប្់ប្រ�ង ចាត់ដែចំង និងកិសាងភា�ធនថ្ងៃនទីប្រកិះងមួួយ ប្នាាាប្់�ី
ពេប្រ��មួហន្តរាយពេ�យរពេប្ៀប្ណា? ខណ្ឌៈដែ�លពេយ�ងកិំ�ះងរស់ពេ�កិុ�ង�ិភ�
មួួយដែ�លកាន់ដែត�ោានភា�ប្របាកិ�ប្រប្ជា ជាងពេ�លណាៗទាំងអស់ ពេហ�យដែ�ល
សាាានភា�វិប្ត្តិអាចំប្ុ��ល់�ល់ប្រ�ប្់ទីប្រកិះងទាំងអស់ វាហាកិ់�ូចំជាពេរឿងចាំបាចំ់
ដែ�លប្រតូវប្រត�ប្់មួកិ�ិនិតាយពេមួ�លសមួតថភា�រប្ស់ពេយ�ងកិុ�ងការពេ��ប្រសាយវិប្ត្តិ
ទាំងពេន� និងសំលឹងអនា�តវិញ។

កសាងឡើងវិិញបន្ទ្រប់ពីគ្រ្រះមហ៊ុន្តរាយ៖ 
តើយើងបានដកបទីពិស្រធន៍អំ្វីខ្លួ្លះ?

theme of memory and sustainable 
development. As she personally wished, 
with the support of the office, we 
continued our discussions last June in 
Kigali and we now meet again here in 
Phnom Penh.
We have established partnerships along 
these lines in Ouidah, Benin, in Kananga, 
DRC, in Yopougon, Ivory Coast, and in 
many other African cities.
Memory and resilience go hand in 
hand, as do resilience and sustainable 
development.
And the triptych of memory, resilience, 
and sustainable development is 
particularly significant here in Phnom 
Penh.
Because disasters have been and 
continue to be of great magnitude. 
Human, political, and natural disasters.
Against such a backdrop, together, you 
have adopted a strategy that focuses on 
reducing past and present risks, with an 
approach that combines the national and 
local levels, and thinking and action.
At the heart of this operation is the fight 
against poverty, a fight supported by the 
European Union supports to whom we 
are most grateful.
The history of a people and its capital 
city can be understood with reference to 
its past. But its past is also understood 
through its present.
Forty years after the violence, threats, 
separations, torture, malnutrition, 
religious persecution and high death 
rates, families were fractured.
Faced with these traumatic events, the 
citizens of Phnom Penh gave meaning 
to the reconstruction of a living 
environment.
The driving force of life.
The significance of a resilience born of 
the extended family, reunited.
The indispensable building of a memory, 
this transmissible, structuring element of 
a local society.
With university, art, the media, 
photography. In this regard, a beautiful 
exhibition has been set up by the city 
along the Mekong River promenade.
We have the Bophana Center, Rithy 
Panh’s brainchild, home to all 
audiovisual documentation about 
Cambodia.
We also have the Tuol Sleng Genocide 
Museum. An hymn to memory and 
peace, with its collection of digitalized 
archives. Modernity is now an invaluable 
aid to disseminate and reveal these 
moments that are the binding force of a 
people, that promote reconciliation and 
living together in harmony. In this high 
school nearly 20,000 prisoners were 
interrogated, tortured and slaughtered in 
what was Camp S21 in Phnom Penh.
UNESCO has added these archives in 
its record of world memory to promote 
resilience, peace, intercultural dialogue, 
and reconciliation.
We took stock of that approach, its force 
and its results, in Kigali, last June. Again, 

it involves the long learning curve of how 
to live together in harmony, between the 
children of those who perpetrated the 
genocide and the children of its victims.
This learning curve has lifted both 
their society and yours onto the way of 
sustainable development.

Excellencies, 
Resilience is a constant dialogue, always 
renewed, firstly, among the inhabitants of 
a land, as I have just mentioned, as well 
as between the citizens and the space 
around them.
Again, Phnom Penh provides a fine 
lesson of historical experience, an 
experience that must be an inspiration 
on all continents.
Phnom Penh, like other civilizations, 
is a hydraulic system, surrounded by 
dikes, subdivided into watersheds and 
equipped with a sewer system to drain 
wastewater and rainwater out of the city.
The city is in sync with its environment. 
The city is the sophisticated expression of 
a culture. And when, on April 17, 1975, 
the city was emptied of its population, 
this sophisticated system of valves was 
no longer functional. Everything was 
silted up.
But the city was able to be reborn. When 
liberation came in January 1979, the 
population returned and everything that 
had been destroyed by the Khmer Rouge 
had to be rebuilt in order to reclaim the 
territory.
Political institutions and the mobilization 
of different professional cultures 
contributed to the resilience of the 
system that, per se, was the expression 
of the resilience of a territory and its 
people.

Very symbolically, water—the yearly 
water festival—is a key factor of 
resilience.
Another symbol: the COP25 in Madrid on 
climate is currently being held. The goal 
is to achieve a number of tasks to move 
forward with the Paris agreements on 
climate change.
It is my hope that the cities in our 
network, notably the cities of Southeast 
Asia, can together be a model of 
development, notably in the management 
of their public space and their services.

Excellencies, 
We are here to gain insight, to let Phnom 
Penh be an inspiration for us.
And to that end, for your hospitality, 
for your regard for the Association of 
Francophone Mayors, please accept our 
grateful thanks.

ដាយឯកិឧតដមួ PIERRE BAILLET  
លាខ្លាំអចំិនីាាយ៍នា ស.អ.អ.ប្ 

ពេ�កិុ�ងសះនទរកិថាពេផដ�មួរប្ស់ពេលាកិ ពេលាកិ Pierre Baillet ពេលខ្លាំធិការ
អចំិថ្ងៃង្គ្រានីយ៍ ថ្ងៃនសមា�មួ AIMF បានរំលឹកិអំ�ីទំហំថ្ងៃនកិដីបារមួភផង និងអំ�ីភា�
ប្នាាាន់ដែ�លប្រតូវចំងចាំ�ីប្ទ�ិពេសាធន៍ដែ�លទទួលបានផង។
 សូមួពេ�រ� ឯកិឧតដមួ រ�ឋមួង្គ្រានីី  ឯកិឧតដមួ អភិបាល រាជធានី ភ្នំពេ�ញ 
ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  តំណាង អងគ ទូត ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ អភិបាលប្រកិះង 
ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ ពេលាកិ ពេលាកិប្រសី  និង មិួត្តភកិដិទាំងអស់ ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ 
ជា ទី ពេ�រ� រាប្់ អាន!  
 ជំនួប្ រប្ស់ ពេយ�ង ថ្ងៃ�ៃ ពេន� �ឺ ជា ជំនួប្ មួួយ ដែ�ល នឹង �ិនិតាយ ពេមួ�ល �ី ប្រជះង
ជាពេប្រចំ�ន ថ្ងៃន អន្តរា�មួន៍ ពេ� កុិ�ង ការ កិសាង ទីប្រកិះង ពេ��ង វិញ   ជា អាទ៍  ពេយ�ង នឹង
និ�យ �ី សាោារតី ចំង ចំា ពេ� កុិ�ង  អើី ដែ�ល មាន លកិខណ្ឌៈ វិជជមាន ពេ��មួាបី  ការ កិសាង
សងគមួ មួនះសាស មួួយ ។  សាោារតី ចំង ចាំ �ឺ ពេប្រប្ៀប្ �ូចំជា កិមាាាំង សប្រមាប្់  ជួយ ឱ្ាយ មាន
ភា�ធន់ និង សប្រមាប្់ ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ ចំីរភា�។
 ពេន� មួិនដែមួន ជា ពេល�កិ ទី មួួយ ពេទ ដែ�ល ពេយ�ង ជួប្ ប្រប្ជះំ ជាមួួយ �្នា  ពេ��មួាបី
ពេធើ�ការ ជាមួួយ �្នា ពេល� ប្រប្ធានប្ទ ពេន� ។  �ូចំ ដែ�ល ប្រប្ធាន រប្ស់ ពេយ�ង  �ឺ ពេលាកិជំទាវ
អាន អី��ល់ពេហាាា ដែ�ល ជាប្់ រវល់ ភារកិិចំច ពេ� ទីប្រកិះង បាាារី ស  ពេ�យសារ �ិធី ប្ះណ្ឌាយ
ប្ូជា ស� ថា្នាកិ់  ជាតិ មួួយ ធាាាប្់ បាន �ូស ប្ញ្ហាាាកិ់រួចំ មួកិ ពេហ�យ ពេយ�ង ធាាាប្់ បាន
ជួប្�្នា �ាាង  សប្ាបាយរីកិរាយ ពេ�  លើីសាយាន ឡាថ្ងៃហើដែយុត នូដែវ�លអ័រពេ�អង់ ពេ��មួាបី
ពេធើ�ការ ពេល�  ប្រប្ធានប្ទ ពេន�  ពេ�យ ផាសារភាាាប្់ សាោារតី ចំង ចំា  និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្ 
ពេ�យចំីរភា� ។  �ូចំ ដែ�ល ពេលាកិជំទាវ ផ្ទាាាល់ ចំង់ បាន និង ពេ�យ មាន  ការជួយ
ពេប្រជាមួដែប្រជង �ី ការិ�ល័យ  ពេយ�ង បាន ប្ន្ត ការ�ិចារណា  ពេល� ប្រប្ធានប្ទ ពេន� កាល
�ី ដែខ មួិ�ះនា កិនេង ពេ�  ពេ� ទីប្រកិះង �ីហាាាលី ពេ��មួាបី ពេប្រតៀមួ ឱ្ាយ កិិចំចប្រប្ជះំ ពេយ�ង ពេ�ពេ�ល
ពេន�  ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ទទួល បាន លទិផល លអ ។  
 ពេយ�ង បាន ប្ពេងើ�ត ភា� ជាថ្ងៃ��ូ ដែ�ល ពេ��រ តាមួ  ទិសពេ� ពេន�  ពេ�ប្រកិះងវី
�ស់ ប្រប្ពេទសពេប្ណាំង ពេ�ប្រកិះងកាណ្ឌង់ហាាា សារធារណ្ឌរ�ឋប្រប្ជាធិប្ពេតយាយ
កិះងពេហាាា ពេ�ប្រកិះងពេ��ូហុ�ន ប្រប្ពេទសកិូតឌ្ីវ័រ និងពេ� តាមួប្ណាាាប្រកិះងជាពេប្រចំ�ន
ពេទៀតកិុ�ងទើីប្អាប្រហើីកិ។ សាោារតី ចំង ចាំ និងភា� ធន់ ប្រតូវ ពេ��រ ទនទឹមួ �្នា  �ឺ ពេប្រប្ៀប្
�ូចំជា ភា� ធន់  និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ  ចំីរភា��ូពេចា្នា�ដែ�រ ។ ពេហ�យ ចំំណ្ឌំចំ
ទាំង ប្ី ពេន� �ឺ សាោារតី ចំង ចំា  ភា� ធន់ និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ ចីំរភា�  �ិតជា
មានអតថន័យសះីជពេប្រ�ណាស់ ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ពេន�   �ីពេប្រ�� ពេប្រ�� មួហន្តរាយ
ធាាាប្់ និង  ពេ� ដែត  មាន  វិសាលភា� ធំពេធង   ពេនា��ឺ ពេប្រ�� មួហន្តរាយ �ល់ ជីវិត មួនះសាស
នពេ�បាយ  និង ធមួមជាតិ ។ ពេ�កិុ�ងប្រិប្ទពេន� ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ ទាំង អស់
�្នា និង រួមួ�្នា បានប្រប្កាន់យកិយះទិសាប្រស្តមួួយ សំពេ� ពេ� កាត់ ប្នថយ ហានិភ័យ
នានា ទាំង ហានិភ័យ �ីមួះន និង ហានិភ័យ ប្ចំុ�ប្ាបន្ន  ពេ�យ អនះវត្ត  វិធីសាប្រស្ត  មួួយ
ដែ�ល ផាសារភាាាប្់ ថា្នាកិ់ ជាតិ និង ថា្នាកិ់មួូល�ាាន  ការប្រតិ�រិ� �ិចារណា  និងសកិមួមភា�
ការ�រជាកិ់ដែស្តង ។   ពេហ�យ ពេ� ចំំ ពេប្��ូង ថ្ងៃន យះទិសាប្រស្ត ពេន�  ពេយ�ង បាន ប្រប្យះទិ
ប្រប្ឆំង នឹង ភា� ប្រកិីប្រកិ  ពេនា� �ឺ ជា អើី ដែ�ល ពេយ�ង ពេធើ� រួមួ�្នា  ពេ�យ មាន ការ�ំប្រទ  និង
ជួយ ពេប្រជាមួដែប្រជង �ី សហភា�អឺរ�ះប្។ សូមួ អរ�ះណ្ឌ សហភា�អឺរ�ះប្  ។
 ប្រប្វត្តិសាប្រស្ត ថ្ងៃន ប្រប្ជាជាតិ មួួយ និង រ�ឋធានី រប្ស់ប្រប្ជាជាតិ ពេនា�   ប្រតូវ
បាន កិសាង ពេ��ង  ពេ�យ ពេ�ង ពេ� តាមួ អតីតកាល រប្ស់ខៀួន ។  ប្ុះដែន្ត ពេយ�ង អាចំ
យល់ �ី  អតីតកាល បាន �ឺ ពេ�យសារ   �នេឺ ថ្ងៃន  ប្ចំុ�ប្ាបន្នភា�។  ៤០ឆ្នាំ ប្នាាាប្់�ី អំពេ��រ
ហឹងាសា �ាាងពេ�ពេ�  ការ �ប្រមាមួ�ំដែហង  ការដែប្កិដែខែកិ  ទារះណ្ឌកិមួម  ការហូប្ចំះកិ
មួិន ប្រ�ប្់ប្រ�ន់  ការលះប្ប្ំបាត់ សាសនា  អប្រតា មួរណ្ឌៈ ខពស់  ប្រកិះមួប្រ�ួសារ រប្ស់
ប្រប្ជា�លរ�ឋ បាន រងទះកិខ �ាាងសដែងើកិ ។  ពេ� ចំំពេ�� មួះខ ការពេរៀប្រាប្់ ប្រប្កិប្ពេ�យ
ភា�ប្រ�ំប្រ� ពេន�  ប្រប្ជា�លរ�ឋ ថ្ងៃន រាជធានី មួួយ បាន ផ្តល់ អតថន័យ �ល់ ការកិសាង
  ជីវិត រប្ស់ខៀួន ពេ��ងវិញ  កិមាាាំង  ថ្ងៃន ការចំង់ រស់រាន មាន ជីវិត ពេ��ងវិញ ។ទមួៃន់  ថ្ងៃន
ភា�ធន់ ពេកិ�តពេចំញ �ី ប្រ�ួសារ រីកិធំ រួមួថ្ងៃ��្នា ។  ការកិសាង និង ពេផទរ សាោារតី ចំងចាំ
ការ កិសាង ជា រចំនា សមួព័និ សងគមួ �ឺ ជា ការ�រ មិួន អាចំ ខើ� បាន ដែ�ល ប្រតូវ ពេធើ�
ពេ��ង ជាមួួយ សកិលវិទាយាល័យ  ជាមួួយ សិលាបៈ  ជាមួួយ �កិាយពេ�ជចំ៍ រប្ស់ អ្នកិ
សារ�ត៌មាន  ជាមួួយ រូប្�ត ។  ពេ�កិុ�ង ន័យពេន� ដែ�រ  មាន �ិ�័រណ្ឌ៍ �៏លអ មួួយ ដែ�ល
ប្រតូវបាន ពេរៀប្ចំំ ពេ��ង ពេ�យ សាលា រាជធានី ភ្នំពេ�ញ  �កិ់ តាំង ពេ�តាមួ ផៀូវ ពេ�ម�រ
ពេជ�ង មាត់ ទពេនេបាសាកិ់ ។
 មាន មួជាឈមួណ្ឌឌល ប្ះបាាាណា  ប្ពេងើ�ត ពេ��ង ពេ�យ ពេលាកិ  បាាាន រិទិី  
ដែ�ល ប្រប្ដែមួប្រប្មួូល រាល់ ឯកិសារ ពេសាតទសាសន៍ ទាំងអស់ ស្តី �ី កិមួុ�ជា យកិ ពេ� រកិាសា
ទះកិ ។ ពេហ�យ ពេ� មាន សារមួនទីរ ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍ ទួលដែសេង ពេទៀត   ជាសារមួនទីរ 
ថ្ងៃន  សាោារតី ចំងចាំ   និងសន្តិភា�  ដែ�លរកិាសា ទះកិ ប្័ណ្ឌណសារ និងប្រតូវ បាន �ត ជាទប្រមួង់

ឌ្ីជី�ល ទះកិ ផងដែ�រ   �ីពេប្រ�� ប្ចំុ�ប្ាបន្ន ពេន�  ភា�ទំពេន�ប្ �ឺជា ជំនួយ�៏ លអមួួយ  ពេ��មួាបី
ផាស�ើផាសាយ និងពេធើ�ឱ្ាយពេ��ឹងអំ�ីអតីត កាល ទាំងពេន� ដែ�លពេធើ�ឱ្ាយប្រប្ជាជាតិមួួយ
រស់ ពេ� ប្រប្កិប្ ពេ�យ ភា�សះីស�ាាកិ់�្នា ពេធើ�ឱ្ាយមានការផាស�ផាសារ�្នា និងរស់ពេ�
ជាមួួយ�្នាពេ�យសះខ�ះមួរមួនា។  �ឺ ពេ� កុិ�ងសាលាមួធាយមួ សិកិាសា ពេន� ពេហ�យ ឬ អើី
ដែ�ល ពេ�ពេ�ថា  មួនទីរស២១ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ដែ�ល អ្នកិពេទាស ជាង ២មួះឺន
នាកិ់ ប្រតូវ បាន ចាប្់ យកិ មួកិ សួរ ចំពេមួេ�យ  ពេធើ�ទារះណ្ឌកិមួម  និងសមាាាប្់ ពេចាល។ ពេហ�យ
អងគការយូពេណ្ឌសូូ បាន ចំះ� ប្័ណ្ឌណសារ ទាំង ពេន� ពេ� កិុ�ង កិប្រមួង សាោារតី ចំង ចាំ �ិភ�
  ពេលាកិ  ពេ��មួាបី ពេល�កិសួួយ ភា�ធន់  សន្តិភា�  ការចំរចាអន្តរវប្ាបធមួ៌ និងការ
ផាស�ផាសារ�្នា។ ពេយ�ងបានយល់ �ី សារៈសំខ្លាំន់  ថ្ងៃន �ំពេណ្ឌ�រការ ពេន� �ីកិមាាាំង   និង
លទិផល ដែ�ល ទទួល បាន ពេ�ទីប្រកិះង  �ីហាាាលី កាល�ី ដែខ មិួ�ះនា កិនេងពេ� ។  ពេ�
ទីប្រកិះង ពេន� �ូចំ�្នា   ដែ�រ  វា ជា ពេរឿង សិកិាសា ពេរៀនសូប្រត មួួយ ពេ�យ ពេប្រប្� ពេ�ល �ាាង  ដែវង
សំពេ� ពេ�  ពេធើ� ឱ្ាយ  កិូនៗ រប្ស់ ឧប្រកិិ�ឋជន  និង កូិនៗ រប្ស់ ជនរងពេប្រ�� អាចំ រស់ពេ�
ជាមួួយ �្នា បាន ប្រប្កិប្ ពេ�យ សះខ�ះមួរមួនា។  វា ជា ការសិកិាសា ពេរៀនសូប្រត មួួយ ដែ�ល
អនះញ្ហាាាតឱ្ាយ ពេ� ពេល�កិសួួយ សងគមួ រប្ស់ ពេ�  ពេ� �ល់ កិប្រមួិត មួួយ ខពស់  ថ្ងៃន ការអភិវឌ្ាឍ
ប្រប្កិប្ពេ�យ ចំីរភា� រួមួទាំង សងគមួ រប្ស់  ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  ផងដែ�រ។
  ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  ជាទីពេ�រ� !
ភា�ធន់ �ឺ ជា ការ�ិភាកិាសា �្នាជាប្់ រហូត  មួដងពេហ�យ មួដងពេទៀត ។  �ំប្ូង  �ឺ ការ
�ិភាកិាសា �្នា រវាង ប្រប្ជា�លរ�ឋ ពេ� កុិ�ង ដែ�ន�ី មួួយ  �ូចំ ដែ�ល ពេយ�ង បាន និ�យ
រួចំមួកិ ពេហ�យ   ប្ុះដែន្តកិ៏ ជា ទំនាកិ់ទំនង    រវាង ប្រប្ជា�លរ�ឋ  និង ប្រិសាាាន  ដែ�ល ពេ�
ជះំវិញ �ួកិផងដែ�រ ។  ពេ� ប្រតង់ ចំំនះចំ �ូចំ�្នា ពេន� ដែ�រ  ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ �ិតជា ទទួល បាន
ពេមួពេរៀន  និង ប្ទ�ិពេសាធន៍ មួួយ �៏លអ   �ឺជា  ប្ទ�ិពេសាធន៍ ដែ�ល អាចំ  ដែត ផដល់ �ំនិតលអ
ៗ  �ល់ ប្រ�ប្់ ទើីប្ ទាំងអស់ ។  
 រាជធានី ភ្នំពេ�ញកិ៏ �ូចំប្ណាាា ទីប្រកិះង មួួយចំំនួន  ពេផាសងពេទៀត ដែ�រ  �ឺ ជា
ទីប្រកិះង មាន ប្រប្�័និ ធារាសាប្រស្ត  ជា ទីប្រកិះង   �័ទិ  ជះំវិញ ពេ� ពេ�យ ទំនប្់  និង មាន
អាង សី�កិ ទឹកិ ជាពេប្រចំ�ន  ប្រ�មួទាំង មាន ប្រប្�័និ លូ ខ្លាំាាត់ដែខើង ពេ��មួាបី ប្ងូូរ ទឹកិកិងើកិ់  និង
ទឹកិពេភៀ�ង ពេ� ខ្លាំងពេប្រ� ប្រកិះង ។ ទីប្រកិះងប្រតូវ បាន កិសាង  ពេ��ង ពេ� កុិ�ង សណាាាន  ដែប្ប្
ពេន� ។  ពេហ�ាា រចំនាសមួព័និ ពេន� �ឺ ជា ការប្ពេញ្ចចញ សា្នាថ្ងៃ� វប្ាបធមួ៌ �៏ លអ ឥតពេខ្លាំះា� មួួយ 
ពេហ�យ ពេ�ថ្ងៃ�ៃ ១៧  ពេមួសា ១៩៧៥  រ�ឋធានី ប្រតូវ បាន ជពេមួៀ�ស ប្រប្ជាជន ពេចំញ អស់
ប្រប្�័និ ប្ងូូរ ទឹកិ �៏ លអ ឥតពេខ្លាំះា� ពេន� ដែលង មាន �ំពេណ្ឌ�រការ ពេទៀតពេហ�យ  អើីៗ ប្រតូវ បាន
ប្ំផេិចំប្ំផ្ទាាាញ ។  ប្ុះដែន្ត ទីប្រកិះង អាចំ មាន សមួតថភា� រស់ពេ��ង វិញបាន ។  ពេ�ពេប្រកាយ
ពេ�ល រំពេ��  ដែខមួកិរា  ឆ្នាំ ១៩៧៩   ប្រប្ជាជន បាន  ប្រត�ប្់ ចំូលមួកិ រស់ពេ� កិុ�ង ទីប្រកិះង
វិញ  ពេ� ចំាបាចំ់ ប្រតូវ កិសាង ពេ��ងវិញ នូវ ទិន្នន័យ ដែ�ល ប្រតូវ បាន បំ្ផេិចំប្ំផ្ទាាាញ ពេ�យ
�ួកិ ដែខមរប្រកិហមួ  ពេ��មួាបី ប្នាសាំ ខៀួន ពេ��ងវិញ ពេ� នឹង ដែ�ន�ី ពេន� ។  សាាាប្័ន នពេ�បាយ  
ការពេកិៀរ�រប្ញ្ហាាាវ័ន្តឱ្ាយ មួកិ ជួយ ពេធើ� ការ សះទិដែត បាន ចំូលរួមួ កិុ�ង ការ កិសាង ភា�ធន់ 
ថ្ងៃន ប្រប្�័និ នា ពេ�ល ពេនា� ពេហ�យ ប្រប្�័និ ដែត មួួយ ពេនា� �ឺ ជា  ភសី�តាង ថ្ងៃន ភា�ធន់ រប្ស់
ដែ�ន�ី មួួយ  និង រប្ស់ ប្រប្ជា�លរ�ឋ ដែ�ល រស់ពេ� កុិ�ង ដែ�ន�ី ពេនា� ។  ទឹកិ ដែ�ល មាន
អតថន័យ  និមួិត្ត រូប្ ខពស់  �ឺ ជា កិមួមវតុ� ថ្ងៃន �ិធីប្ះណ្ឌាយ ដែ�ល ពេ� ប្របារ�ិ ពេ��ង ពេរៀងរាល់ ឆ្នាំ  
ទឹកិ ពេ�ដែត ជា ធាតះ មួួយ ថ្ងៃន ភា�ធន់ ។
 និមួិត្តរូប្ ពេផាសងពេទៀត ៖  ខណ្ឌៈ ដែ�ល ពេយ�ង ជួប្ជះំ �្នា ពេ�លពេន�  សិន្និសីទ
COP25 កិំ�ះង ប្រប្ប្រ�ឹត្ត ពេ� ពេ� ទីប្រកិះង  មាាាប្រឌ្ី� ស្តី អំ�ី អាកាសធាតះ ។  ពេ�ល
ប្ំណ្ឌង ថ្ងៃន សន្និសីទ ពេនា� �ឺ ប្ញ្ចចប្់ កិិចំចការ ជាពេប្រចំ�ន  ពេ��មួាបី សប្រមួចំឱ្ាយ បាន នូវ កិិចំច
ប្រ�មួពេប្រ�ៀង ប្រកិះង បាាារីស  ស្តី អំ�ី ប្ដែប្រមួប្ប្រមួួល អាកាសធាតះ ។  ខំ�ំ សូមួ  ប្ន់ប្រសន់ ឱ្ាយ
ប្ណាាា ប្រកិះង ដែ�ល ជា សមាជកិិ សមា�មួ រប្ស់ពេយ�ង  ជា�ិពេសស  �ឺ ប្ណាាា ប្រកិះង ថ្ងៃន
អាសះីអាពេ�្នយ៍  អាចំ រួមួ�្នា តំណាង ឱ្ាយ �ប្រមួូ មួួយ ថ្ងៃន ការអភិវឌ្ាឍ ជា�ិពេសស �ឺ �ប្រមួូ ថ្ងៃន 
ការប្រ�ប្់ប្រ�ង កិដែនេង  សាធារណ្ឌៈ  និង ពេសវាកិមួម ផដល់ ជូន ប្រប្ជា�លរ�ឋ ។  
 ឯកិឧតដមួ  ពេលាកិ ជំទាវ  ជាទីពេ�រ�!
 ពេយ�ង មួកិ ជួប្ជះំ �្នា ពេ�ទីពេន�  ពេ��មួាបី ដែសើងយល់ ឱ្ាយ បានកាន់ ដែត  ពេប្រចំ�ន
  ពេ��មួាបី ឱ្ាយ ប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ផ្តល់ �ំនិត �ល់ �ួកិពេយ�ង  ពេហ�យ �ីពេប្រ�� ដែត  ចំំណ្ឌំចំ ពេន�  និង
�ីពេប្រ��  ឯកិឧតដមួ  ពេលាកិ ជំទាវ បាន ផដល់ ប្�ិសណាាារកិិចំច   �ាាង កិក់ិ ពេ�ាា និង ប្រប្កិប្
ពេ�យ ការ យកិចំិត្ត ទះកិ�កិ់ ពេល� សមា�មួ  អភិបាលប្រកិះង និ�យ ភាសា បារាំង
រប្ស់ ពេយ�ង ដែប្ប្ ពេន� ពេយ�ង ខំ�ំ សូមួដែ�េង អំណ្ឌរ �ះណ្ឌ �ាាង ប្រជាលពេប្រ� �ល់ ឯកិឧតដមួ  
ពេលាកិជំទាវ  ទំាងអស់ �្នា ។  

8 9ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ Résilience des villes après les catastrophes

 ពេ�ឆ្នាំ២០១៩ ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញបានប្របារ�ិខួប្៤០ឆ្នាំថ្ងៃនការញ្ចចប្់
រប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ ដែ�លបានសមាាាប្់ប្រប្ជាជនដែខមរអស់ជាង២លាននាកិ់។ ខួប្
ពេន�ប្រតូវនឹងខួប្�ប្រមួប្់៤០ឆ្នាំរប្ស់សមា�មួអន្តរជាតិថ្ងៃនអភិបាលប្រកិះងនិ�យ
ភាសាបារាំង (AIMF) ដែ�រ និងបានផដល់ឱ្កាសឲ្ាយពេយ�ងសាាាប្់សាកិាសីដែ�ល
បានឆ្លេងកាត់សមួ័យពេនា� និងសាាាប្់អ្នកិដែ�លបានចំូលរួមួកិសាងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ
 ទីប្រកិះង Kigali និងទីប្រកិះង Port au Prince ពេ��ងវិញ ប្រ�មួទាំងសាាាប្់ការ
វិភា�រប្ស់ប្រប្វត្តិវិទូ សងគមួវិទូ និងន�រូប្នីយកិរ ជះំវិញសំណ្ឌួរសំខ្លាំន់មួួយ
 �ឺ៖ ពេត�ប្រតូវប្រ�ប្់ប្រ�ង ចាត់ដែចំង និងកិសាងភា�ធនថ្ងៃនទីប្រកិះងមួួយ ប្នាាាប្់�ី
ពេប្រ��មួហន្តរាយពេ�យរពេប្ៀប្ណា? ខណ្ឌៈដែ�លពេយ�ងកិំ�ះងរស់ពេ�កិុ�ង�ិភ�
មួួយដែ�លកាន់ដែត�ោានភា�ប្របាកិ�ប្រប្ជា ជាងពេ�លណាៗទាំងអស់ ពេហ�យដែ�ល
សាាានភា�វិប្ត្តិអាចំប្ុ��ល់�ល់ប្រ�ប្់ទីប្រកិះងទាំងអស់ វាហាកិ់�ូចំជាពេរឿងចាំបាចំ់
ដែ�លប្រតូវប្រត�ប្់មួកិ�ិនិតាយពេមួ�លសមួតថភា�រប្ស់ពេយ�ងកិុ�ងការពេ��ប្រសាយវិប្ត្តិ
ទាំងពេន� និងសំលឹងអនា�តវិញ។

កសាងឡើងវិិញបន្ទ្រប់ពីគ្រ្រះមហ៊ុន្តរាយ៖ 
តើយើងបានដកបទីពិស្រធន៍អំ្វីខ្លួ្លះ?

theme of memory and sustainable 
development. As she personally wished, 
with the support of the office, we 
continued our discussions last June in 
Kigali and we now meet again here in 
Phnom Penh.
We have established partnerships along 
these lines in Ouidah, Benin, in Kananga, 
DRC, in Yopougon, Ivory Coast, and in 
many other African cities.
Memory and resilience go hand in 
hand, as do resilience and sustainable 
development.
And the triptych of memory, resilience, 
and sustainable development is 
particularly significant here in Phnom 
Penh.
Because disasters have been and 
continue to be of great magnitude. 
Human, political, and natural disasters.
Against such a backdrop, together, you 
have adopted a strategy that focuses on 
reducing past and present risks, with an 
approach that combines the national and 
local levels, and thinking and action.
At the heart of this operation is the fight 
against poverty, a fight supported by the 
European Union supports to whom we 
are most grateful.
The history of a people and its capital 
city can be understood with reference to 
its past. But its past is also understood 
through its present.
Forty years after the violence, threats, 
separations, torture, malnutrition, 
religious persecution and high death 
rates, families were fractured.
Faced with these traumatic events, the 
citizens of Phnom Penh gave meaning 
to the reconstruction of a living 
environment.
The driving force of life.
The significance of a resilience born of 
the extended family, reunited.
The indispensable building of a memory, 
this transmissible, structuring element of 
a local society.
With university, art, the media, 
photography. In this regard, a beautiful 
exhibition has been set up by the city 
along the Mekong River promenade.
We have the Bophana Center, Rithy 
Panh’s brainchild, home to all 
audiovisual documentation about 
Cambodia.
We also have the Tuol Sleng Genocide 
Museum. An hymn to memory and 
peace, with its collection of digitalized 
archives. Modernity is now an invaluable 
aid to disseminate and reveal these 
moments that are the binding force of a 
people, that promote reconciliation and 
living together in harmony. In this high 
school nearly 20,000 prisoners were 
interrogated, tortured and slaughtered in 
what was Camp S21 in Phnom Penh.
UNESCO has added these archives in 
its record of world memory to promote 
resilience, peace, intercultural dialogue, 
and reconciliation.
We took stock of that approach, its force 
and its results, in Kigali, last June. Again, 

it involves the long learning curve of how 
to live together in harmony, between the 
children of those who perpetrated the 
genocide and the children of its victims.
This learning curve has lifted both 
their society and yours onto the way of 
sustainable development.

Excellencies, 
Resilience is a constant dialogue, always 
renewed, firstly, among the inhabitants of 
a land, as I have just mentioned, as well 
as between the citizens and the space 
around them.
Again, Phnom Penh provides a fine 
lesson of historical experience, an 
experience that must be an inspiration 
on all continents.
Phnom Penh, like other civilizations, 
is a hydraulic system, surrounded by 
dikes, subdivided into watersheds and 
equipped with a sewer system to drain 
wastewater and rainwater out of the city.
The city is in sync with its environment. 
The city is the sophisticated expression of 
a culture. And when, on April 17, 1975, 
the city was emptied of its population, 
this sophisticated system of valves was 
no longer functional. Everything was 
silted up.
But the city was able to be reborn. When 
liberation came in January 1979, the 
population returned and everything that 
had been destroyed by the Khmer Rouge 
had to be rebuilt in order to reclaim the 
territory.
Political institutions and the mobilization 
of different professional cultures 
contributed to the resilience of the 
system that, per se, was the expression 
of the resilience of a territory and its 
people.

Very symbolically, water—the yearly 
water festival—is a key factor of 
resilience.
Another symbol: the COP25 in Madrid on 
climate is currently being held. The goal 
is to achieve a number of tasks to move 
forward with the Paris agreements on 
climate change.
It is my hope that the cities in our 
network, notably the cities of Southeast 
Asia, can together be a model of 
development, notably in the management 
of their public space and their services.

Excellencies, 
We are here to gain insight, to let Phnom 
Penh be an inspiration for us.
And to that end, for your hospitality, 
for your regard for the Association of 
Francophone Mayors, please accept our 
grateful thanks.

ដាយឯកិឧតដមួ PIERRE BAILLET  
លាខ្លាំអចំិនីាាយ៍នា ស.អ.អ.ប្ 

ពេ�កិុ�ងសះនទរកិថាពេផដ�មួរប្ស់ពេលាកិ ពេលាកិ Pierre Baillet ពេលខ្លាំធិការ
អចំិថ្ងៃង្គ្រានីយ៍ ថ្ងៃនសមា�មួ AIMF បានរំលឹកិអំ�ីទំហំថ្ងៃនកិដីបារមួភផង និងអំ�ីភា�
ប្នាាាន់ដែ�លប្រតូវចំងចាំ�ីប្ទ�ិពេសាធន៍ដែ�លទទួលបានផង។
 សូមួពេ�រ� ឯកិឧតដមួ រ�ឋមួង្គ្រានីី  ឯកិឧតដមួ អភិបាល រាជធានី ភ្នំពេ�ញ 
ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  តំណាង អងគ ទូត ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ អភិបាលប្រកិះង 
ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ ពេលាកិ ពេលាកិប្រសី  និង មិួត្តភកិដិទាំងអស់ ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ 
ជា ទី ពេ�រ� រាប្់ អាន!  
 ជំនួប្ រប្ស់ ពេយ�ង ថ្ងៃ�ៃ ពេន� �ឺ ជា ជំនួប្ មួួយ ដែ�ល នឹង �ិនិតាយ ពេមួ�ល �ី ប្រជះង
ជាពេប្រចំ�ន ថ្ងៃន អន្តរា�មួន៍ ពេ� កុិ�ង ការ កិសាង ទីប្រកិះង ពេ��ង វិញ   ជា អាទ៍  ពេយ�ង នឹង
និ�យ �ី សាោារតី ចំង ចំា ពេ� កុិ�ង  អើី ដែ�ល មាន លកិខណ្ឌៈ វិជជមាន ពេ��មួាបី  ការ កិសាង
សងគមួ មួនះសាស មួួយ ។  សាោារតី ចំង ចាំ �ឺ ពេប្រប្ៀប្ �ូចំជា កិមាាាំង សប្រមាប្់  ជួយ ឱ្ាយ មាន
ភា�ធន់ និង សប្រមាប្់ ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ ចំីរភា�។
 ពេន� មួិនដែមួន ជា ពេល�កិ ទី មួួយ ពេទ ដែ�ល ពេយ�ង ជួប្ ប្រប្ជះំ ជាមួួយ �្នា  ពេ��មួាបី
ពេធើ�ការ ជាមួួយ �្នា ពេល� ប្រប្ធានប្ទ ពេន� ។  �ូចំ ដែ�ល ប្រប្ធាន រប្ស់ ពេយ�ង  �ឺ ពេលាកិជំទាវ
អាន អី��ល់ពេហាាា ដែ�ល ជាប្់ រវល់ ភារកិិចំច ពេ� ទីប្រកិះង បាាារី ស  ពេ�យសារ �ិធី ប្ះណ្ឌាយ
ប្ូជា ស� ថា្នាកិ់  ជាតិ មួួយ ធាាាប្់ បាន �ូស ប្ញ្ហាាាកិ់រួចំ មួកិ ពេហ�យ ពេយ�ង ធាាាប្់ បាន
ជួប្�្នា �ាាង  សប្ាបាយរីកិរាយ ពេ�  លើីសាយាន ឡាថ្ងៃហើដែយុត នូដែវ�លអ័រពេ�អង់ ពេ��មួាបី
ពេធើ�ការ ពេល�  ប្រប្ធានប្ទ ពេន�  ពេ�យ ផាសារភាាាប្់ សាោារតី ចំង ចំា  និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្ 
ពេ�យចំីរភា� ។  �ូចំ ដែ�ល ពេលាកិជំទាវ ផ្ទាាាល់ ចំង់ បាន និង ពេ�យ មាន  ការជួយ
ពេប្រជាមួដែប្រជង �ី ការិ�ល័យ  ពេយ�ង បាន ប្ន្ត ការ�ិចារណា  ពេល� ប្រប្ធានប្ទ ពេន� កាល
�ី ដែខ មួិ�ះនា កិនេង ពេ�  ពេ� ទីប្រកិះង �ីហាាាលី ពេ��មួាបី ពេប្រតៀមួ ឱ្ាយ កិិចំចប្រប្ជះំ ពេយ�ង ពេ�ពេ�ល
ពេន�  ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ទទួល បាន លទិផល លអ ។  
 ពេយ�ង បាន ប្ពេងើ�ត ភា� ជាថ្ងៃ��ូ ដែ�ល ពេ��រ តាមួ  ទិសពេ� ពេន�  ពេ�ប្រកិះងវី
�ស់ ប្រប្ពេទសពេប្ណាំង ពេ�ប្រកិះងកាណ្ឌង់ហាាា សារធារណ្ឌរ�ឋប្រប្ជាធិប្ពេតយាយ
កិះងពេហាាា ពេ�ប្រកិះងពេ��ូហុ�ន ប្រប្ពេទសកិូតឌ្ីវ័រ និងពេ� តាមួប្ណាាាប្រកិះងជាពេប្រចំ�ន
ពេទៀតកិុ�ងទើីប្អាប្រហើីកិ។ សាោារតី ចំង ចាំ និងភា� ធន់ ប្រតូវ ពេ��រ ទនទឹមួ �្នា  �ឺ ពេប្រប្ៀប្
�ូចំជា ភា� ធន់  និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ  ចំីរភា��ូពេចា្នា�ដែ�រ ។ ពេហ�យ ចំំណ្ឌំចំ
ទាំង ប្ី ពេន� �ឺ សាោារតី ចំង ចំា  ភា� ធន់ និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ ចីំរភា�  �ិតជា
មានអតថន័យសះីជពេប្រ�ណាស់ ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ពេន�   �ីពេប្រ�� ពេប្រ�� មួហន្តរាយ
ធាាាប្់ និង  ពេ� ដែត  មាន  វិសាលភា� ធំពេធង   ពេនា��ឺ ពេប្រ�� មួហន្តរាយ �ល់ ជីវិត មួនះសាស
នពេ�បាយ  និង ធមួមជាតិ ។ ពេ�កិុ�ងប្រិប្ទពេន� ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ ទាំង អស់
�្នា និង រួមួ�្នា បានប្រប្កាន់យកិយះទិសាប្រស្តមួួយ សំពេ� ពេ� កាត់ ប្នថយ ហានិភ័យ
នានា ទាំង ហានិភ័យ �ីមួះន និង ហានិភ័យ ប្ចំុ�ប្ាបន្ន  ពេ�យ អនះវត្ត  វិធីសាប្រស្ត  មួួយ
ដែ�ល ផាសារភាាាប្់ ថា្នាកិ់ ជាតិ និង ថា្នាកិ់មួូល�ាាន  ការប្រតិ�រិ� �ិចារណា  និងសកិមួមភា�
ការ�រជាកិ់ដែស្តង ។   ពេហ�យ ពេ� ចំំ ពេប្��ូង ថ្ងៃន យះទិសាប្រស្ត ពេន�  ពេយ�ង បាន ប្រប្យះទិ
ប្រប្ឆំង នឹង ភា� ប្រកិីប្រកិ  ពេនា� �ឺ ជា អើី ដែ�ល ពេយ�ង ពេធើ� រួមួ�្នា  ពេ�យ មាន ការ�ំប្រទ  និង
ជួយ ពេប្រជាមួដែប្រជង �ី សហភា�អឺរ�ះប្។ សូមួ អរ�ះណ្ឌ សហភា�អឺរ�ះប្  ។
 ប្រប្វត្តិសាប្រស្ត ថ្ងៃន ប្រប្ជាជាតិ មួួយ និង រ�ឋធានី រប្ស់ប្រប្ជាជាតិ ពេនា�   ប្រតូវ
បាន កិសាង ពេ��ង  ពេ�យ ពេ�ង ពេ� តាមួ អតីតកាល រប្ស់ខៀួន ។  ប្ុះដែន្ត ពេយ�ង អាចំ
យល់ �ី  អតីតកាល បាន �ឺ ពេ�យសារ   �នេឺ ថ្ងៃន  ប្ចំុ�ប្ាបន្នភា�។  ៤០ឆ្នាំ ប្នាាាប្់�ី អំពេ��រ
ហឹងាសា �ាាងពេ�ពេ�  ការ �ប្រមាមួ�ំដែហង  ការដែប្កិដែខែកិ  ទារះណ្ឌកិមួម  ការហូប្ចំះកិ
មួិន ប្រ�ប្់ប្រ�ន់  ការលះប្ប្ំបាត់ សាសនា  អប្រតា មួរណ្ឌៈ ខពស់  ប្រកិះមួប្រ�ួសារ រប្ស់
ប្រប្ជា�លរ�ឋ បាន រងទះកិខ �ាាងសដែងើកិ ។  ពេ� ចំំពេ�� មួះខ ការពេរៀប្រាប្់ ប្រប្កិប្ពេ�យ
ភា�ប្រ�ំប្រ� ពេន�  ប្រប្ជា�លរ�ឋ ថ្ងៃន រាជធានី មួួយ បាន ផ្តល់ អតថន័យ �ល់ ការកិសាង
  ជីវិត រប្ស់ខៀួន ពេ��ងវិញ  កិមាាាំង  ថ្ងៃន ការចំង់ រស់រាន មាន ជីវិត ពេ��ងវិញ ។ទមួៃន់  ថ្ងៃន
ភា�ធន់ ពេកិ�តពេចំញ �ី ប្រ�ួសារ រីកិធំ រួមួថ្ងៃ��្នា ។  ការកិសាង និង ពេផទរ សាោារតី ចំងចាំ
ការ កិសាង ជា រចំនា សមួព័និ សងគមួ �ឺ ជា ការ�រ មិួន អាចំ ខើ� បាន ដែ�ល ប្រតូវ ពេធើ�
ពេ��ង ជាមួួយ សកិលវិទាយាល័យ  ជាមួួយ សិលាបៈ  ជាមួួយ �កិាយពេ�ជចំ៍ រប្ស់ អ្នកិ
សារ�ត៌មាន  ជាមួួយ រូប្�ត ។  ពេ�កិុ�ង ន័យពេន� ដែ�រ  មាន �ិ�័រណ្ឌ៍ �៏លអ មួួយ ដែ�ល
ប្រតូវបាន ពេរៀប្ចំំ ពេ��ង ពេ�យ សាលា រាជធានី ភ្នំពេ�ញ  �កិ់ តាំង ពេ�តាមួ ផៀូវ ពេ�ម�រ
ពេជ�ង មាត់ ទពេនេបាសាកិ់ ។
 មាន មួជាឈមួណ្ឌឌល ប្ះបាាាណា  ប្ពេងើ�ត ពេ��ង ពេ�យ ពេលាកិ  បាាាន រិទិី  
ដែ�ល ប្រប្ដែមួប្រប្មួូល រាល់ ឯកិសារ ពេសាតទសាសន៍ ទាំងអស់ ស្តី �ី កិមួុ�ជា យកិ ពេ� រកិាសា
ទះកិ ។ ពេហ�យ ពេ� មាន សារមួនទីរ ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍ ទួលដែសេង ពេទៀត   ជាសារមួនទីរ 
ថ្ងៃន  សាោារតី ចំងចាំ   និងសន្តិភា�  ដែ�លរកិាសា ទះកិ ប្័ណ្ឌណសារ និងប្រតូវ បាន �ត ជាទប្រមួង់

ឌ្ីជី�ល ទះកិ ផងដែ�រ   �ីពេប្រ�� ប្ចំុ�ប្ាបន្ន ពេន�  ភា�ទំពេន�ប្ �ឺជា ជំនួយ�៏ លអមួួយ  ពេ��មួាបី
ផាស�ើផាសាយ និងពេធើ�ឱ្ាយពេ��ឹងអំ�ីអតីត កាល ទាំងពេន� ដែ�លពេធើ�ឱ្ាយប្រប្ជាជាតិមួួយ
រស់ ពេ� ប្រប្កិប្ ពេ�យ ភា�សះីស�ាាកិ់�្នា ពេធើ�ឱ្ាយមានការផាស�ផាសារ�្នា និងរស់ពេ�
ជាមួួយ�្នាពេ�យសះខ�ះមួរមួនា។  �ឺ ពេ� កុិ�ងសាលាមួធាយមួ សិកិាសា ពេន� ពេហ�យ ឬ អើី
ដែ�ល ពេ�ពេ�ថា  មួនទីរស២១ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ដែ�ល អ្នកិពេទាស ជាង ២មួះឺន
នាកិ់ ប្រតូវ បាន ចាប្់ យកិ មួកិ សួរ ចំពេមួេ�យ  ពេធើ�ទារះណ្ឌកិមួម  និងសមាាាប្់ ពេចាល។ ពេហ�យ
អងគការយូពេណ្ឌសូូ បាន ចំះ� ប្័ណ្ឌណសារ ទាំង ពេន� ពេ� កិុ�ង កិប្រមួង សាោារតី ចំង ចាំ �ិភ�
  ពេលាកិ  ពេ��មួាបី ពេល�កិសួួយ ភា�ធន់  សន្តិភា�  ការចំរចាអន្តរវប្ាបធមួ៌ និងការ
ផាស�ផាសារ�្នា។ ពេយ�ងបានយល់ �ី សារៈសំខ្លាំន់  ថ្ងៃន �ំពេណ្ឌ�រការ ពេន� �ីកិមាាាំង   និង
លទិផល ដែ�ល ទទួល បាន ពេ�ទីប្រកិះង  �ីហាាាលី កាល�ី ដែខ មិួ�ះនា កិនេងពេ� ។  ពេ�
ទីប្រកិះង ពេន� �ូចំ�្នា   ដែ�រ  វា ជា ពេរឿង សិកិាសា ពេរៀនសូប្រត មួួយ ពេ�យ ពេប្រប្� ពេ�ល �ាាង  ដែវង
សំពេ� ពេ�  ពេធើ� ឱ្ាយ  កិូនៗ រប្ស់ ឧប្រកិិ�ឋជន  និង កូិនៗ រប្ស់ ជនរងពេប្រ�� អាចំ រស់ពេ�
ជាមួួយ �្នា បាន ប្រប្កិប្ ពេ�យ សះខ�ះមួរមួនា។  វា ជា ការសិកិាសា ពេរៀនសូប្រត មួួយ ដែ�ល
អនះញ្ហាាាតឱ្ាយ ពេ� ពេល�កិសួួយ សងគមួ រប្ស់ ពេ�  ពេ� �ល់ កិប្រមួិត មួួយ ខពស់  ថ្ងៃន ការអភិវឌ្ាឍ
ប្រប្កិប្ពេ�យ ចំីរភា� រួមួទាំង សងគមួ រប្ស់  ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  ផងដែ�រ។
  ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  ជាទីពេ�រ� !
ភា�ធន់ �ឺ ជា ការ�ិភាកិាសា �្នាជាប្់ រហូត  មួដងពេហ�យ មួដងពេទៀត ។  �ំប្ូង  �ឺ ការ
�ិភាកិាសា �្នា រវាង ប្រប្ជា�លរ�ឋ ពេ� កុិ�ង ដែ�ន�ី មួួយ  �ូចំ ដែ�ល ពេយ�ង បាន និ�យ
រួចំមួកិ ពេហ�យ   ប្ុះដែន្តកិ៏ ជា ទំនាកិ់ទំនង    រវាង ប្រប្ជា�លរ�ឋ  និង ប្រិសាាាន  ដែ�ល ពេ�
ជះំវិញ �ួកិផងដែ�រ ។  ពេ� ប្រតង់ ចំំនះចំ �ូចំ�្នា ពេន� ដែ�រ  ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ �ិតជា ទទួល បាន
ពេមួពេរៀន  និង ប្ទ�ិពេសាធន៍ មួួយ �៏លអ   �ឺជា  ប្ទ�ិពេសាធន៍ ដែ�ល អាចំ  ដែត ផដល់ �ំនិតលអ
ៗ  �ល់ ប្រ�ប្់ ទើីប្ ទាំងអស់ ។  
 រាជធានី ភ្នំពេ�ញកិ៏ �ូចំប្ណាាា ទីប្រកិះង មួួយចំំនួន  ពេផាសងពេទៀត ដែ�រ  �ឺ ជា
ទីប្រកិះង មាន ប្រប្�័និ ធារាសាប្រស្ត  ជា ទីប្រកិះង   �័ទិ  ជះំវិញ ពេ� ពេ�យ ទំនប្់  និង មាន
អាង សី�កិ ទឹកិ ជាពេប្រចំ�ន  ប្រ�មួទាំង មាន ប្រប្�័និ លូ ខ្លាំាាត់ដែខើង ពេ��មួាបី ប្ងូូរ ទឹកិកិងើកិ់  និង
ទឹកិពេភៀ�ង ពេ� ខ្លាំងពេប្រ� ប្រកិះង ។ ទីប្រកិះងប្រតូវ បាន កិសាង  ពេ��ង ពេ� កុិ�ង សណាាាន  ដែប្ប្
ពេន� ។  ពេហ�ាា រចំនាសមួព័និ ពេន� �ឺ ជា ការប្ពេញ្ចចញ សា្នាថ្ងៃ� វប្ាបធមួ៌ �៏ លអ ឥតពេខ្លាំះា� មួួយ 
ពេហ�យ ពេ�ថ្ងៃ�ៃ ១៧  ពេមួសា ១៩៧៥  រ�ឋធានី ប្រតូវ បាន ជពេមួៀ�ស ប្រប្ជាជន ពេចំញ អស់
ប្រប្�័និ ប្ងូូរ ទឹកិ �៏ លអ ឥតពេខ្លាំះា� ពេន� ដែលង មាន �ំពេណ្ឌ�រការ ពេទៀតពេហ�យ  អើីៗ ប្រតូវ បាន
ប្ំផេិចំប្ំផ្ទាាាញ ។  ប្ុះដែន្ត ទីប្រកិះង អាចំ មាន សមួតថភា� រស់ពេ��ង វិញបាន ។  ពេ�ពេប្រកាយ
ពេ�ល រំពេ��  ដែខមួកិរា  ឆ្នាំ ១៩៧៩   ប្រប្ជាជន បាន  ប្រត�ប្់ ចំូលមួកិ រស់ពេ� កិុ�ង ទីប្រកិះង
វិញ  ពេ� ចំាបាចំ់ ប្រតូវ កិសាង ពេ��ងវិញ នូវ ទិន្នន័យ ដែ�ល ប្រតូវ បាន បំ្ផេិចំប្ំផ្ទាាាញ ពេ�យ
�ួកិ ដែខមរប្រកិហមួ  ពេ��មួាបី ប្នាសាំ ខៀួន ពេ��ងវិញ ពេ� នឹង ដែ�ន�ី ពេន� ។  សាាាប្័ន នពេ�បាយ  
ការពេកិៀរ�រប្ញ្ហាាាវ័ន្តឱ្ាយ មួកិ ជួយ ពេធើ� ការ សះទិដែត បាន ចំូលរួមួ កិុ�ង ការ កិសាង ភា�ធន់ 
ថ្ងៃន ប្រប្�័និ នា ពេ�ល ពេនា� ពេហ�យ ប្រប្�័និ ដែត មួួយ ពេនា� �ឺ ជា  ភសី�តាង ថ្ងៃន ភា�ធន់ រប្ស់
ដែ�ន�ី មួួយ  និង រប្ស់ ប្រប្ជា�លរ�ឋ ដែ�ល រស់ពេ� កុិ�ង ដែ�ន�ី ពេនា� ។  ទឹកិ ដែ�ល មាន
អតថន័យ  និមួិត្ត រូប្ ខពស់  �ឺ ជា កិមួមវតុ� ថ្ងៃន �ិធីប្ះណ្ឌាយ ដែ�ល ពេ� ប្របារ�ិ ពេ��ង ពេរៀងរាល់ ឆ្នាំ  
ទឹកិ ពេ�ដែត ជា ធាតះ មួួយ ថ្ងៃន ភា�ធន់ ។
 និមួិត្តរូប្ ពេផាសងពេទៀត ៖  ខណ្ឌៈ ដែ�ល ពេយ�ង ជួប្ជះំ �្នា ពេ�លពេន�  សិន្និសីទ
COP25 កិំ�ះង ប្រប្ប្រ�ឹត្ត ពេ� ពេ� ទីប្រកិះង  មាាាប្រឌ្ី� ស្តី អំ�ី អាកាសធាតះ ។  ពេ�ល
ប្ំណ្ឌង ថ្ងៃន សន្និសីទ ពេនា� �ឺ ប្ញ្ចចប្់ កិិចំចការ ជាពេប្រចំ�ន  ពេ��មួាបី សប្រមួចំឱ្ាយ បាន នូវ កិិចំច
ប្រ�មួពេប្រ�ៀង ប្រកិះង បាាារីស  ស្តី អំ�ី ប្ដែប្រមួប្ប្រមួួល អាកាសធាតះ ។  ខំ�ំ សូមួ  ប្ន់ប្រសន់ ឱ្ាយ
ប្ណាាា ប្រកិះង ដែ�ល ជា សមាជកិិ សមា�មួ រប្ស់ពេយ�ង  ជា�ិពេសស  �ឺ ប្ណាាា ប្រកិះង ថ្ងៃន
អាសះីអាពេ�្នយ៍  អាចំ រួមួ�្នា តំណាង ឱ្ាយ �ប្រមួូ មួួយ ថ្ងៃន ការអភិវឌ្ាឍ ជា�ិពេសស �ឺ �ប្រមួូ ថ្ងៃន 
ការប្រ�ប្់ប្រ�ង កិដែនេង  សាធារណ្ឌៈ  និង ពេសវាកិមួម ផដល់ ជូន ប្រប្ជា�លរ�ឋ ។  
 ឯកិឧតដមួ  ពេលាកិ ជំទាវ  ជាទីពេ�រ�!
 ពេយ�ង មួកិ ជួប្ជះំ �្នា ពេ�ទីពេន�  ពេ��មួាបី ដែសើងយល់ ឱ្ាយ បានកាន់ ដែត  ពេប្រចំ�ន
  ពេ��មួាបី ឱ្ាយ ប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ផ្តល់ �ំនិត �ល់ �ួកិពេយ�ង  ពេហ�យ �ីពេប្រ�� ដែត  ចំំណ្ឌំចំ ពេន�  និង
�ីពេប្រ��  ឯកិឧតដមួ  ពេលាកិ ជំទាវ បាន ផដល់ ប្�ិសណាាារកិិចំច   �ាាង កិក់ិ ពេ�ាា និង ប្រប្កិប្
ពេ�យ ការ យកិចំិត្ត ទះកិ�កិ់ ពេល� សមា�មួ  អភិបាលប្រកិះង និ�យ ភាសា បារាំង
រប្ស់ ពេយ�ង ដែប្ប្ ពេន� ពេយ�ង ខំ�ំ សូមួដែ�េង អំណ្ឌរ �ះណ្ឌ �ាាង ប្រជាលពេប្រ� �ល់ ឯកិឧតដមួ  
ពេលាកិជំទាវ  ទំាងអស់ �្នា ។  
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 ពេ�ឆ្នាំ២០១៩ ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញបានប្របារ�ិខួប្៤០ឆ្នាំថ្ងៃនការញ្ចចប្់
រប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ ដែ�លបានសមាាាប្់ប្រប្ជាជនដែខមរអស់ជាង២លាននាកិ់។ ខួប្
ពេន�ប្រតូវនឹងខួប្�ប្រមួប្់៤០ឆ្នាំរប្ស់សមា�មួអន្តរជាតិថ្ងៃនអភិបាលប្រកិះងនិ�យ
ភាសាបារាំង (AIMF) ដែ�រ និងបានផដល់ឱ្កាសឲ្ាយពេយ�ងសាាាប្់សាកិាសីដែ�ល
បានឆ្លេងកាត់សមួ័យពេនា� និងសាាាប្់អ្នកិដែ�លបានចំូលរួមួកិសាងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ
 ទីប្រកិះង Kigali និងទីប្រកិះង Port au Prince ពេ��ងវិញ ប្រ�មួទាំងសាាាប្់ការ
វិភា�រប្ស់ប្រប្វត្តិវិទូ សងគមួវិទូ និងន�រូប្នីយកិរ ជះំវិញសំណ្ឌួរសំខ្លាំន់មួួយ
 �ឺ៖ ពេត�ប្រតូវប្រ�ប្់ប្រ�ង ចាត់ដែចំង និងកិសាងភា�ធនថ្ងៃនទីប្រកិះងមួួយ ប្នាាាប្់�ី
ពេប្រ��មួហន្តរាយពេ�យរពេប្ៀប្ណា? ខណ្ឌៈដែ�លពេយ�ងកិំ�ះងរស់ពេ�កិុ�ង�ិភ�
មួួយដែ�លកាន់ដែត�ោានភា�ប្របាកិ�ប្រប្ជា ជាងពេ�លណាៗទាំងអស់ ពេហ�យដែ�ល
សាាានភា�វិប្ត្តិអាចំប្ុ��ល់�ល់ប្រ�ប្់ទីប្រកិះងទាំងអស់ វាហាកិ់�ូចំជាពេរឿងចាំបាចំ់
ដែ�លប្រតូវប្រត�ប្់មួកិ�ិនិតាយពេមួ�លសមួតថភា�រប្ស់ពេយ�ងកិុ�ងការពេ��ប្រសាយវិប្ត្តិ
ទាំងពេន� និងសំលឹងអនា�តវិញ។

កសាងឡើងវិិញបន្ទ្រប់ពីគ្រ្រះមហ៊ុន្តរាយ៖ 
តើយើងបានដកបទីពិស្រធន៍អំ្វីខ្លួ្លះ?

theme of memory and sustainable 
development. As she personally wished, 
with the support of the office, we 
continued our discussions last June in 
Kigali and we now meet again here in 
Phnom Penh.
We have established partnerships along 
these lines in Ouidah, Benin, in Kananga, 
DRC, in Yopougon, Ivory Coast, and in 
many other African cities.
Memory and resilience go hand in 
hand, as do resilience and sustainable 
development.
And the triptych of memory, resilience, 
and sustainable development is 
particularly significant here in Phnom 
Penh.
Because disasters have been and 
continue to be of great magnitude. 
Human, political, and natural disasters.
Against such a backdrop, together, you 
have adopted a strategy that focuses on 
reducing past and present risks, with an 
approach that combines the national and 
local levels, and thinking and action.
At the heart of this operation is the fight 
against poverty, a fight supported by the 
European Union supports to whom we 
are most grateful.
The history of a people and its capital 
city can be understood with reference to 
its past. But its past is also understood 
through its present.
Forty years after the violence, threats, 
separations, torture, malnutrition, 
religious persecution and high death 
rates, families were fractured.
Faced with these traumatic events, the 
citizens of Phnom Penh gave meaning 
to the reconstruction of a living 
environment.
The driving force of life.
The significance of a resilience born of 
the extended family, reunited.
The indispensable building of a memory, 
this transmissible, structuring element of 
a local society.
With university, art, the media, 
photography. In this regard, a beautiful 
exhibition has been set up by the city 
along the Mekong River promenade.
We have the Bophana Center, Rithy 
Panh’s brainchild, home to all 
audiovisual documentation about 
Cambodia.
We also have the Tuol Sleng Genocide 
Museum. An hymn to memory and 
peace, with its collection of digitalized 
archives. Modernity is now an invaluable 
aid to disseminate and reveal these 
moments that are the binding force of a 
people, that promote reconciliation and 
living together in harmony. In this high 
school nearly 20,000 prisoners were 
interrogated, tortured and slaughtered in 
what was Camp S21 in Phnom Penh.
UNESCO has added these archives in 
its record of world memory to promote 
resilience, peace, intercultural dialogue, 
and reconciliation.
We took stock of that approach, its force 
and its results, in Kigali, last June. Again, 

it involves the long learning curve of how 
to live together in harmony, between the 
children of those who perpetrated the 
genocide and the children of its victims.
This learning curve has lifted both 
their society and yours onto the way of 
sustainable development.

Excellencies, 
Resilience is a constant dialogue, always 
renewed, firstly, among the inhabitants of 
a land, as I have just mentioned, as well 
as between the citizens and the space 
around them.
Again, Phnom Penh provides a fine 
lesson of historical experience, an 
experience that must be an inspiration 
on all continents.
Phnom Penh, like other civilizations, 
is a hydraulic system, surrounded by 
dikes, subdivided into watersheds and 
equipped with a sewer system to drain 
wastewater and rainwater out of the city.
The city is in sync with its environment. 
The city is the sophisticated expression of 
a culture. And when, on April 17, 1975, 
the city was emptied of its population, 
this sophisticated system of valves was 
no longer functional. Everything was 
silted up.
But the city was able to be reborn. When 
liberation came in January 1979, the 
population returned and everything that 
had been destroyed by the Khmer Rouge 
had to be rebuilt in order to reclaim the 
territory.
Political institutions and the mobilization 
of different professional cultures 
contributed to the resilience of the 
system that, per se, was the expression 
of the resilience of a territory and its 
people.

Very symbolically, water—the yearly 
water festival—is a key factor of 
resilience.
Another symbol: the COP25 in Madrid on 
climate is currently being held. The goal 
is to achieve a number of tasks to move 
forward with the Paris agreements on 
climate change.
It is my hope that the cities in our 
network, notably the cities of Southeast 
Asia, can together be a model of 
development, notably in the management 
of their public space and their services.

Excellencies, 
We are here to gain insight, to let Phnom 
Penh be an inspiration for us.
And to that end, for your hospitality, 
for your regard for the Association of 
Francophone Mayors, please accept our 
grateful thanks.

ដាយឯកិឧតដមួ PIERRE BAILLET  
លាខ្លាំអចំិនីាាយ៍នា ស.អ.អ.ប្ 

ពេ�កិុ�ងសះនទរកិថាពេផដ�មួរប្ស់ពេលាកិ ពេលាកិ Pierre Baillet ពេលខ្លាំធិការ
អចំិថ្ងៃង្គ្រានីយ៍ ថ្ងៃនសមា�មួ AIMF បានរំលឹកិអំ�ីទំហំថ្ងៃនកិដីបារមួភផង និងអំ�ីភា�
ប្នាាាន់ដែ�លប្រតូវចំងចាំ�ីប្ទ�ិពេសាធន៍ដែ�លទទួលបានផង។
 សូមួពេ�រ� ឯកិឧតដមួ រ�ឋមួង្គ្រានីី  ឯកិឧតដមួ អភិបាល រាជធានី ភ្នំពេ�ញ 
ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  តំណាង អងគ ទូត ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ អភិបាលប្រកិះង 
ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ ពេលាកិ ពេលាកិប្រសី  និង មិួត្តភកិដិទាំងអស់ ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ 
ជា ទី ពេ�រ� រាប្់ អាន!  
 ជំនួប្ រប្ស់ ពេយ�ង ថ្ងៃ�ៃ ពេន� �ឺ ជា ជំនួប្ មួួយ ដែ�ល នឹង �ិនិតាយ ពេមួ�ល �ី ប្រជះង
ជាពេប្រចំ�ន ថ្ងៃន អន្តរា�មួន៍ ពេ� កុិ�ង ការ កិសាង ទីប្រកិះង ពេ��ង វិញ   ជា អាទ៍  ពេយ�ង នឹង
និ�យ �ី សាោារតី ចំង ចំា ពេ� កុិ�ង  អើី ដែ�ល មាន លកិខណ្ឌៈ វិជជមាន ពេ��មួាបី  ការ កិសាង
សងគមួ មួនះសាស មួួយ ។  សាោារតី ចំង ចាំ �ឺ ពេប្រប្ៀប្ �ូចំជា កិមាាាំង សប្រមាប្់  ជួយ ឱ្ាយ មាន
ភា�ធន់ និង សប្រមាប្់ ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ ចំីរភា�។
 ពេន� មួិនដែមួន ជា ពេល�កិ ទី មួួយ ពេទ ដែ�ល ពេយ�ង ជួប្ ប្រប្ជះំ ជាមួួយ �្នា  ពេ��មួាបី
ពេធើ�ការ ជាមួួយ �្នា ពេល� ប្រប្ធានប្ទ ពេន� ។  �ូចំ ដែ�ល ប្រប្ធាន រប្ស់ ពេយ�ង  �ឺ ពេលាកិជំទាវ
អាន អី��ល់ពេហាាា ដែ�ល ជាប្់ រវល់ ភារកិិចំច ពេ� ទីប្រកិះង បាាារី ស  ពេ�យសារ �ិធី ប្ះណ្ឌាយ
ប្ូជា ស� ថា្នាកិ់  ជាតិ មួួយ ធាាាប្់ បាន �ូស ប្ញ្ហាាាកិ់រួចំ មួកិ ពេហ�យ ពេយ�ង ធាាាប្់ បាន
ជួប្�្នា �ាាង  សប្ាបាយរីកិរាយ ពេ�  លើីសាយាន ឡាថ្ងៃហើដែយុត នូដែវ�លអ័រពេ�អង់ ពេ��មួាបី
ពេធើ�ការ ពេល�  ប្រប្ធានប្ទ ពេន�  ពេ�យ ផាសារភាាាប្់ សាោារតី ចំង ចំា  និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្ 
ពេ�យចំីរភា� ។  �ូចំ ដែ�ល ពេលាកិជំទាវ ផ្ទាាាល់ ចំង់ បាន និង ពេ�យ មាន  ការជួយ
ពេប្រជាមួដែប្រជង �ី ការិ�ល័យ  ពេយ�ង បាន ប្ន្ត ការ�ិចារណា  ពេល� ប្រប្ធានប្ទ ពេន� កាល
�ី ដែខ មួិ�ះនា កិនេង ពេ�  ពេ� ទីប្រកិះង �ីហាាាលី ពេ��មួាបី ពេប្រតៀមួ ឱ្ាយ កិិចំចប្រប្ជះំ ពេយ�ង ពេ�ពេ�ល
ពេន�  ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ទទួល បាន លទិផល លអ ។  
 ពេយ�ង បាន ប្ពេងើ�ត ភា� ជាថ្ងៃ��ូ ដែ�ល ពេ��រ តាមួ  ទិសពេ� ពេន�  ពេ�ប្រកិះងវី
�ស់ ប្រប្ពេទសពេប្ណាំង ពេ�ប្រកិះងកាណ្ឌង់ហាាា សារធារណ្ឌរ�ឋប្រប្ជាធិប្ពេតយាយ
កិះងពេហាាា ពេ�ប្រកិះងពេ��ូហុ�ន ប្រប្ពេទសកិូតឌ្ីវ័រ និងពេ� តាមួប្ណាាាប្រកិះងជាពេប្រចំ�ន
ពេទៀតកិុ�ងទើីប្អាប្រហើីកិ។ សាោារតី ចំង ចាំ និងភា� ធន់ ប្រតូវ ពេ��រ ទនទឹមួ �្នា  �ឺ ពេប្រប្ៀប្
�ូចំជា ភា� ធន់  និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ  ចំីរភា��ូពេចា្នា�ដែ�រ ។ ពេហ�យ ចំំណ្ឌំចំ
ទាំង ប្ី ពេន� �ឺ សាោារតី ចំង ចំា  ភា� ធន់ និង ការអភិវឌ្ាឍប្រប្កិប្  ពេ�យ ចីំរភា�  �ិតជា
មានអតថន័យសះីជពេប្រ�ណាស់ ពេ� ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ពេន�   �ីពេប្រ�� ពេប្រ�� មួហន្តរាយ
ធាាាប្់ និង  ពេ� ដែត  មាន  វិសាលភា� ធំពេធង   ពេនា��ឺ ពេប្រ�� មួហន្តរាយ �ល់ ជីវិត មួនះសាស
នពេ�បាយ  និង ធមួមជាតិ ។ ពេ�កិុ�ងប្រិប្ទពេន� ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ ទាំង អស់
�្នា និង រួមួ�្នា បានប្រប្កាន់យកិយះទិសាប្រស្តមួួយ សំពេ� ពេ� កាត់ ប្នថយ ហានិភ័យ
នានា ទាំង ហានិភ័យ �ីមួះន និង ហានិភ័យ ប្ចំុ�ប្ាបន្ន  ពេ�យ អនះវត្ត  វិធីសាប្រស្ត  មួួយ
ដែ�ល ផាសារភាាាប្់ ថា្នាកិ់ ជាតិ និង ថា្នាកិ់មួូល�ាាន  ការប្រតិ�រិ� �ិចារណា  និងសកិមួមភា�
ការ�រជាកិ់ដែស្តង ។   ពេហ�យ ពេ� ចំំ ពេប្��ូង ថ្ងៃន យះទិសាប្រស្ត ពេន�  ពេយ�ង បាន ប្រប្យះទិ
ប្រប្ឆំង នឹង ភា� ប្រកិីប្រកិ  ពេនា� �ឺ ជា អើី ដែ�ល ពេយ�ង ពេធើ� រួមួ�្នា  ពេ�យ មាន ការ�ំប្រទ  និង
ជួយ ពេប្រជាមួដែប្រជង �ី សហភា�អឺរ�ះប្។ សូមួ អរ�ះណ្ឌ សហភា�អឺរ�ះប្  ។
 ប្រប្វត្តិសាប្រស្ត ថ្ងៃន ប្រប្ជាជាតិ មួួយ និង រ�ឋធានី រប្ស់ប្រប្ជាជាតិ ពេនា�   ប្រតូវ
បាន កិសាង ពេ��ង  ពេ�យ ពេ�ង ពេ� តាមួ អតីតកាល រប្ស់ខៀួន ។  ប្ុះដែន្ត ពេយ�ង អាចំ
យល់ �ី  អតីតកាល បាន �ឺ ពេ�យសារ   �នេឺ ថ្ងៃន  ប្ចំុ�ប្ាបន្នភា�។  ៤០ឆ្នាំ ប្នាាាប្់�ី អំពេ��រ
ហឹងាសា �ាាងពេ�ពេ�  ការ �ប្រមាមួ�ំដែហង  ការដែប្កិដែខែកិ  ទារះណ្ឌកិមួម  ការហូប្ចំះកិ
មួិន ប្រ�ប្់ប្រ�ន់  ការលះប្ប្ំបាត់ សាសនា  អប្រតា មួរណ្ឌៈ ខពស់  ប្រកិះមួប្រ�ួសារ រប្ស់
ប្រប្ជា�លរ�ឋ បាន រងទះកិខ �ាាងសដែងើកិ ។  ពេ� ចំំពេ�� មួះខ ការពេរៀប្រាប្់ ប្រប្កិប្ពេ�យ
ភា�ប្រ�ំប្រ� ពេន�  ប្រប្ជា�លរ�ឋ ថ្ងៃន រាជធានី មួួយ បាន ផ្តល់ អតថន័យ �ល់ ការកិសាង
  ជីវិត រប្ស់ខៀួន ពេ��ងវិញ  កិមាាាំង  ថ្ងៃន ការចំង់ រស់រាន មាន ជីវិត ពេ��ងវិញ ។ទមួៃន់  ថ្ងៃន
ភា�ធន់ ពេកិ�តពេចំញ �ី ប្រ�ួសារ រីកិធំ រួមួថ្ងៃ��្នា ។  ការកិសាង និង ពេផទរ សាោារតី ចំងចាំ
ការ កិសាង ជា រចំនា សមួព័និ សងគមួ �ឺ ជា ការ�រ មិួន អាចំ ខើ� បាន ដែ�ល ប្រតូវ ពេធើ�
ពេ��ង ជាមួួយ សកិលវិទាយាល័យ  ជាមួួយ សិលាបៈ  ជាមួួយ �កិាយពេ�ជចំ៍ រប្ស់ អ្នកិ
សារ�ត៌មាន  ជាមួួយ រូប្�ត ។  ពេ�កិុ�ង ន័យពេន� ដែ�រ  មាន �ិ�័រណ្ឌ៍ �៏លអ មួួយ ដែ�ល
ប្រតូវបាន ពេរៀប្ចំំ ពេ��ង ពេ�យ សាលា រាជធានី ភ្នំពេ�ញ  �កិ់ តាំង ពេ�តាមួ ផៀូវ ពេ�ម�រ
ពេជ�ង មាត់ ទពេនេបាសាកិ់ ។
 មាន មួជាឈមួណ្ឌឌល ប្ះបាាាណា  ប្ពេងើ�ត ពេ��ង ពេ�យ ពេលាកិ  បាាាន រិទិី  
ដែ�ល ប្រប្ដែមួប្រប្មួូល រាល់ ឯកិសារ ពេសាតទសាសន៍ ទាំងអស់ ស្តី �ី កិមួុ�ជា យកិ ពេ� រកិាសា
ទះកិ ។ ពេហ�យ ពេ� មាន សារមួនទីរ ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍ ទួលដែសេង ពេទៀត   ជាសារមួនទីរ 
ថ្ងៃន  សាោារតី ចំងចាំ   និងសន្តិភា�  ដែ�លរកិាសា ទះកិ ប្័ណ្ឌណសារ និងប្រតូវ បាន �ត ជាទប្រមួង់

ឌ្ីជី�ល ទះកិ ផងដែ�រ   �ីពេប្រ�� ប្ចំុ�ប្ាបន្ន ពេន�  ភា�ទំពេន�ប្ �ឺជា ជំនួយ�៏ លអមួួយ  ពេ��មួាបី
ផាស�ើផាសាយ និងពេធើ�ឱ្ាយពេ��ឹងអំ�ីអតីត កាល ទាំងពេន� ដែ�លពេធើ�ឱ្ាយប្រប្ជាជាតិមួួយ
រស់ ពេ� ប្រប្កិប្ ពេ�យ ភា�សះីស�ាាកិ់�្នា ពេធើ�ឱ្ាយមានការផាស�ផាសារ�្នា និងរស់ពេ�
ជាមួួយ�្នាពេ�យសះខ�ះមួរមួនា។  �ឺ ពេ� កុិ�ងសាលាមួធាយមួ សិកិាសា ពេន� ពេហ�យ ឬ អើី
ដែ�ល ពេ�ពេ�ថា  មួនទីរស២១ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ដែ�ល អ្នកិពេទាស ជាង ២មួះឺន
នាកិ់ ប្រតូវ បាន ចាប្់ យកិ មួកិ សួរ ចំពេមួេ�យ  ពេធើ�ទារះណ្ឌកិមួម  និងសមាាាប្់ ពេចាល។ ពេហ�យ
អងគការយូពេណ្ឌសូូ បាន ចំះ� ប្័ណ្ឌណសារ ទាំង ពេន� ពេ� កិុ�ង កិប្រមួង សាោារតី ចំង ចាំ �ិភ�
  ពេលាកិ  ពេ��មួាបី ពេល�កិសួួយ ភា�ធន់  សន្តិភា�  ការចំរចាអន្តរវប្ាបធមួ៌ និងការ
ផាស�ផាសារ�្នា។ ពេយ�ងបានយល់ �ី សារៈសំខ្លាំន់  ថ្ងៃន �ំពេណ្ឌ�រការ ពេន� �ីកិមាាាំង   និង
លទិផល ដែ�ល ទទួល បាន ពេ�ទីប្រកិះង  �ីហាាាលី កាល�ី ដែខ មួិ�ះនា កិនេងពេ� ។  ពេ�
ទីប្រកិះង ពេន� �ូចំ�្នា   ដែ�រ  វា ជា ពេរឿង សិកិាសា ពេរៀនសូប្រត មួួយ ពេ�យ ពេប្រប្� ពេ�ល �ាាង  ដែវង
សំពេ� ពេ�  ពេធើ� ឱ្ាយ  កិូនៗ រប្ស់ ឧប្រកិិ�ឋជន  និង កូិនៗ រប្ស់ ជនរងពេប្រ�� អាចំ រស់ពេ�
ជាមួួយ �្នា បាន ប្រប្កិប្ ពេ�យ សះខ�ះមួរមួនា។  វា ជា ការសិកិាសា ពេរៀនសូប្រត មួួយ ដែ�ល
អនះញ្ហាាាតឱ្ាយ ពេ� ពេល�កិសួួយ សងគមួ រប្ស់ ពេ�  ពេ� �ល់ កិប្រមួិត មួួយ ខពស់  ថ្ងៃន ការអភិវឌ្ាឍ
ប្រប្កិប្ពេ�យ ចំីរភា� រួមួទាំង សងគមួ រប្ស់  ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  ផងដែ�រ។
  ឯកិឧតដមួ ពេលាកិជំទាវ  ជាទីពេ�រ� !
ភា�ធន់ �ឺ ជា ការ�ិភាកិាសា �្នាជាប្់ រហូត  មួដងពេហ�យ មួដងពេទៀត ។  �ំប្ូង  �ឺ ការ
�ិភាកិាសា �្នា រវាង ប្រប្ជា�លរ�ឋ ពេ� កុិ�ង ដែ�ន�ី មួួយ  �ូចំ ដែ�ល ពេយ�ង បាន និ�យ
រួចំមួកិ ពេហ�យ   ប្ុះដែន្តកិ៏ ជា ទំនាកិ់ទំនង    រវាង ប្រប្ជា�លរ�ឋ  និង ប្រិសាាាន  ដែ�ល ពេ�
ជះំវិញ �ួកិផងដែ�រ ។  ពេ� ប្រតង់ ចំំនះចំ �ូចំ�្នា ពេន� ដែ�រ  ទីប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ �ិតជា ទទួល បាន
ពេមួពេរៀន  និង ប្ទ�ិពេសាធន៍ មួួយ �៏លអ   �ឺជា  ប្ទ�ិពេសាធន៍ ដែ�ល អាចំ  ដែត ផដល់ �ំនិតលអ
ៗ  �ល់ ប្រ�ប្់ ទើីប្ ទាំងអស់ ។  
 រាជធានី ភ្នំពេ�ញកិ៏ �ូចំប្ណាាា ទីប្រកិះង មួួយចំំនួន  ពេផាសងពេទៀត ដែ�រ  �ឺ ជា
ទីប្រកិះង មាន ប្រប្�័និ ធារាសាប្រស្ត  ជា ទីប្រកិះង   �័ទិ  ជះំវិញ ពេ� ពេ�យ ទំនប្់  និង មាន
អាង សី�កិ ទឹកិ ជាពេប្រចំ�ន  ប្រ�មួទាំង មាន ប្រប្�័និ លូ ខ្លាំាាត់ដែខើង ពេ��មួាបី ប្ងូូរ ទឹកិកិងើកិ់  និង
ទឹកិពេភៀ�ង ពេ� ខ្លាំងពេប្រ� ប្រកិះង ។ ទីប្រកិះងប្រតូវ បាន កិសាង  ពេ��ង ពេ� កុិ�ង សណាាាន  ដែប្ប្
ពេន� ។  ពេហ�ាា រចំនាសមួព័និ ពេន� �ឺ ជា ការប្ពេញ្ចចញ សា្នាថ្ងៃ� វប្ាបធមួ៌ �៏ លអ ឥតពេខ្លាំះា� មួួយ 
ពេហ�យ ពេ�ថ្ងៃ�ៃ ១៧  ពេមួសា ១៩៧៥  រ�ឋធានី ប្រតូវ បាន ជពេមួៀ�ស ប្រប្ជាជន ពេចំញ អស់
ប្រប្�័និ ប្ងូូរ ទឹកិ �៏ លអ ឥតពេខ្លាំះា� ពេន� ដែលង មាន �ំពេណ្ឌ�រការ ពេទៀតពេហ�យ  អើីៗ ប្រតូវ បាន
ប្ំផេិចំប្ំផ្ទាាាញ ។  ប្ុះដែន្ត ទីប្រកិះង អាចំ មាន សមួតថភា� រស់ពេ��ង វិញបាន ។  ពេ�ពេប្រកាយ
ពេ�ល រំពេ��  ដែខមួកិរា  ឆ្នាំ ១៩៧៩   ប្រប្ជាជន បាន  ប្រត�ប្់ ចំូលមួកិ រស់ពេ� កិុ�ង ទីប្រកិះង
វិញ  ពេ� ចំាបាចំ់ ប្រតូវ កិសាង ពេ��ងវិញ នូវ ទិន្នន័យ ដែ�ល ប្រតូវ បាន បំ្ផេិចំប្ំផ្ទាាាញ ពេ�យ
�ួកិ ដែខមរប្រកិហមួ  ពេ��មួាបី ប្នាសាំ ខៀួន ពេ��ងវិញ ពេ� នឹង ដែ�ន�ី ពេន� ។  សាាាប្័ន នពេ�បាយ  
ការពេកិៀរ�រប្ញ្ហាាាវ័ន្តឱ្ាយ មួកិ ជួយ ពេធើ� ការ សះទិដែត បាន ចំូលរួមួ កិុ�ង ការ កិសាង ភា�ធន់ 
ថ្ងៃន ប្រប្�័និ នា ពេ�ល ពេនា� ពេហ�យ ប្រប្�័និ ដែត មួួយ ពេនា� �ឺ ជា  ភសី�តាង ថ្ងៃន ភា�ធន់ រប្ស់
ដែ�ន�ី មួួយ  និង រប្ស់ ប្រប្ជា�លរ�ឋ ដែ�ល រស់ពេ� កុិ�ង ដែ�ន�ី ពេនា� ។  ទឹកិ ដែ�ល មាន
អតថន័យ  និមួិត្ត រូប្ ខពស់  �ឺ ជា កិមួមវតុ� ថ្ងៃន �ិធីប្ះណ្ឌាយ ដែ�ល ពេ� ប្របារ�ិ ពេ��ង ពេរៀងរាល់ ឆ្នាំ  
ទឹកិ ពេ�ដែត ជា ធាតះ មួួយ ថ្ងៃន ភា�ធន់ ។
 និមួិត្តរូប្ ពេផាសងពេទៀត ៖  ខណ្ឌៈ ដែ�ល ពេយ�ង ជួប្ជះំ �្នា ពេ�លពេន�  សិន្និសីទ
COP25 កិំ�ះង ប្រប្ប្រ�ឹត្ត ពេ� ពេ� ទីប្រកិះង  មាាាប្រឌ្ី� ស្តី អំ�ី អាកាសធាតះ ។  ពេ�ល
ប្ំណ្ឌង ថ្ងៃន សន្និសីទ ពេនា� �ឺ ប្ញ្ចចប្់ កិិចំចការ ជាពេប្រចំ�ន  ពេ��មួាបី សប្រមួចំឱ្ាយ បាន នូវ កិិចំច
ប្រ�មួពេប្រ�ៀង ប្រកិះង បាាារីស  ស្តី អំ�ី ប្ដែប្រមួប្ប្រមួួល អាកាសធាតះ ។  ខំ�ំ សូមួ  ប្ន់ប្រសន់ ឱ្ាយ
ប្ណាាា ប្រកិះង ដែ�ល ជា សមាជិកិ សមា�មួ រប្ស់ពេយ�ង  ជា�ិពេសស  �ឺ ប្ណាាា ប្រកិះង ថ្ងៃន
អាសះីអាពេ�្នយ៍  អាចំ រួមួ�្នា តំណាង ឱ្ាយ �ប្រមួូ មួួយ ថ្ងៃន ការអភិវឌ្ាឍ ជា�ិពេសស �ឺ �ប្រមួូ ថ្ងៃន 
ការប្រ�ប្់ប្រ�ង កិដែនេង  សាធារណ្ឌៈ  និង ពេសវាកិមួម ផដល់ ជូន ប្រប្ជា�លរ�ឋ ។  
 ឯកិឧតដមួ  ពេលាកិ ជំទាវ  ជាទីពេ�រ�!
 ពេយ�ង មួកិ ជួប្ជះំ �្នា ពេ�ទីពេន�  ពេ��មួាបី ដែសើងយល់ ឱ្ាយ បានកាន់ ដែត  ពេប្រចំ�ន
  ពេ��មួាបី ឱ្ាយ ប្រកិះង ភ្នំពេ�ញ ផ្តល់ �ំនិត �ល់ �ួកិពេយ�ង  ពេហ�យ �ីពេប្រ�� ដែត  ចំំណ្ឌំចំ ពេន�  និង
�ីពេប្រ��  ឯកិឧតដមួ  ពេលាកិ ជំទាវ បាន ផដល់ ប្�ិសណាាារកិិចំច   �ាាង កិកិ់ ពេ�ាា និង ប្រប្កិប្
ពេ�យ ការ យកិចំិត្ត ទះកិ�កិ់ ពេល� សមា�មួ  អភិបាលប្រកិះង និ�យ ភាសា បារាំង
រប្ស់ ពេយ�ង ដែប្ប្ ពេន� ពេយ�ង ខំ�ំ សូមួដែ�េង អំណ្ឌរ �ះណ្ឌ �ាាង ប្រជាលពេប្រ� �ល់ ឯកិឧតដមួ  
ពេលាកិជំទាវ  ទំាងអស់ �្នា ។  
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SE RECONSTRUIRE
Lorsque nous avons été invités à organiser une 
conférence portant sur le thème de la reconstruc-
tion, le terme de résilience nous est rapidement 
apparu comme étant le plus adéquat pour décrire 
la manière dont certaines villes, comme Phnom 
Penh, ont su trouver les moyens de se recons-
truire après une destruction de grande ampleur.
La notion de résilience urbaine désigne la capa-
cité des villes et de ses habitants à se relever d’un 
évènement traumatique, à faire face à un choc 
causé par une catastrophe, un évènement excep-
tionnel et souvent violent, pouvant entrainer des 
destructions et des morts, des déplacements de 
populations, une déliquescence des structures 
politiques et sociales existantes, ainsi que des 
traumatismes importants et sur le long terme de 
la population et de la société.
40 ans après l’expulsion de l’ensemble de la po-
pulation urbaine et la destruction d’une partie 
importante de Phnom Penh sous le régime des 
Khmers rouges, la reconstruction de la capitale 
cambodgienne est un exemple particulièrement 
édifiant de la capacité de résilience des villes et 
sociétés urbaines 1. Cependant, si Phnom Penh 
représente un cas exceptionnel par la violence de 
la politique anti-urbaine des Khmers rouges, les 
catastrophes et les enjeux de reconstruction 
concernent un nombre toujours plus important 
de villes dans le monde, au point que la recons-
truction urbaine devient peu à peu une norme. 
En effet, l’augmentation du rythme et de la force 
des aléas naturels, tout comme le réchauffement 
climatique, entrainent une accélération des évène-
ments catastrophiques. Comme un récent rapport 
de l’ONU l’a montré, 1,4 milliard de personnes 

dans le monde vivant dans des villes de plus de 
500 000 habitants sont aujourd’hui exposées à au 
moins un type de risque naturel. En Asie plus par-
ticulièrement, comme l’a montré une autre récente 
étude, la montée des eaux menace de nombreuses 
villes de la région, comme Jakarta, Bangkok, ou 
encore Hô Chi Minh-Ville. En plus de ces risques, 
l’accélération de la croissance urbaine (notam-
ment sur les continents africains et asiatiques) 
augmente les impacts des aléas, et donc la vulné-
rabilité des territoires et des populations.
En d’autres termes, la ville est devenue un « ter-
ritoire du risque », et la reconstruction urbaine 
une probabilité de plus en plus prégnante. Dans 
ce contexte, la gestion du risque d’une part, des 
vulnérabilités urbaines d’autre part, sont deve-
nues des priorités absolues pour les villes et 
 devraient être au cœur des politiques de dévelop-
pement urbain.

PENSER LA RECONSTRUCTION,  
C’EST PENSER LE RISQUE ET LES VULNÉRABILITÉS
Le risque d’une catastrophe ou d’un évènement 
traumatique est très difficile à appréhender, car 
tout risque reste théorique et incertain. Notre rap-
port au risque se construit donc en fonction de ce 
qui est arrivé dans le passé, de ce qui pourrait 

Ce 39e congrès de l’AIMF fut une importante 
occasion de revenir, 40 ans après, sur le 
processus de reconstruction de Phnom Penh 
après la chute du régime khmer rouge et sa 
tentative d’urbicide. Au-delà de la capitale 
cambodgienne proprement dite, d’importants 
témoignages de Kigali ou de Port-au-Prince 
sont venus enrichir les débats. 

La ville résiliente : 
penser les défis  
de la reconstruction 
urbaine
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1. Voir, notamment : 
Carrier A., 2007, Les 
« lois de la possession » 
à Phnom Penh: 
conversion des droits 
d’usage résidentiel issus 
du contexte socialiste de 
réappropriation urbaine 
(1979-1989) en droits 
de propriété, thèse de 
doctorat, Architecture, 
Université Paris 8, 
599 p. ;  
Pierdet C., 2008, Les 
temporalités de la 
relation ville-fleuve à 
Phnom Penh: la fixation 
d’une capitale fluviale 
par la construction d’un 
système hydraulique 
(1865-2005), thèse de 
doctorat, Géographie, 
Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 
589 p. ;  
Fauveaud G., 2015, La 
production des espaces 
urbains à Phnom Penh. 
Pour une géographie 
sociale de l’immobilier, 
Paris, Publications de la 
Sorbonne, 368 p.
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borer des scénarios et des plans d’action permet-
tant une réponse organisée en cas d’urgence.
Enfin, une politique de gestion des risques doit 
anticiper la résilience. Car celle-ci n’est pas innée : 
elle se construit et s’accompagne par l’intermé-
diaire de politiques publiques, de programmes de 
développement sociaux et économiques, d’actions 
citoyennes et de pratiques participatives. Cela est 
d’autant plus nécessaire que nous ne sommes pas 
tous et toutes égaux face aux changements urbains 
brusques provoqués par des catastrophes. Les po-
pulations les plus modestes étant les plus vulné-
rables face aux catastrophes, ce sont elles qui 
doivent le plus faire « œuvre de résilience ».
Si une catastrophe est toujours soudaine, la ges-
tion du risque s’appréhende selon des tempora-
lités multiples, à la fois avant, pendant et après 
l’évènement traumatique. Vulnérabilité, risque et 
reconstruction désignent donc des processus 
complexes appelant des approches systémiques 
et globales, autant que des interventions plus lo-
calisées et ciblées.

AGIR AVEC LE RISQUE
Comment agir avec le risque ? Trois éléments cen-
traux doivent ici être mentionnés. Premièrement, 
la gestion du risque est politique. Elle demande 
la mise en œuvre de politiques publiques permet-
tant de réduire les vulnérabilités, de développer 
des cadres réglementaires adaptés et de sensibi-

arriver dans le futur, et de la manière dont nous 
considérons cette incertitude au moment présent. 
Si les catastrophes de grande ampleur semblent 
bien souvent inévitables, il est aujourd’hui acquis 
que les conséquences de celles-ci ne sont jamais 
des fatalités « exogènes », mais plutôt le produit de 
nos structures économiques, techniques, politiques 
et sociales. Nous avons en effet aujourd’hui les 
capacités de nous protéger des catastrophes et des 
aléas climatiques, ou du moins d’en atténuer lar-
gement les effets. C’est bien pour cela que les po-
litiques urbaines ne peuvent se passer d’une poli-
tique de gestion des risques.
Qu’est-ce qu’une politique de gestion des risques 
urbains ? En amont, la gestion du risque passe par 
l’identification des risques potentiels d’une part, 
et des vulnérabilités face à ces risques d’autre 
part. Par exemple, à quel point les infrastructures 
de drainage existantes peuvent-elles supporter des 
épisodes pluviométriques exceptionnels ? Quels 
sont les populations et espaces les plus exposés à 
des risques potentiels ? Les vulnérabilités urbaines 
sont complexes à appréhender, car elles sont gé-
néralement interdépendantes et se nourrissent les 
unes des autres.  Réduire les vulnérabilités, c’est 
non seulement amoindrir ou prévenir les effets des 
catastrophes, mais aussi protéger les populations 
les plus  vulnérables.
Lorsque le risque se réalise, il faut avoir développé 
en amont les moyens techniques et institutionnels 
pour gérer les conséquences des catastrophes, 
comme les mouvements de populations, ou les 
destructions physiques. Prévoir le risque, c’est éla-

Risque d’un type  
de catastrophe
Risk of one type of 
disaster
ហាន់ិភ័យគ��ះ 
មហន់្តរាយមួយប�ភ�ទី

Risque de deux types  
de catastrophe
Risk of two types  
of disaster
ហាន់ិភ័យគ��ះ 
មហន់្តរាយពីរប�ភ�ទី

Risque de trois ou plus  
types de catastrophe
Risk of three or more  
types of disaster
ហាន់ិភ័យគ��ះ 
មហន់្តរាយ�ីប�ភ�ទី ឬច�ើន់ប�ភ�ទី

10 millions ou plus
10 million or more
១០លាននក់ 
ឬលើសពី១០លាននក់

Population  
de la ville
City population
ក្រុ�ជាជន់�្នុងទីីក្រុ�ុង

5 à 10 millions
5 to 10 million
ពី៥ ទា១០លាននក់

1 à 5 millions
1 to 5 million
ពី១ ទា៥លាននក់

Moins de 1 million
Less than 1 million
តិចជាង១លាននក់
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liser les acteurs urbains (privés, habitants, pu-
blics) à la gestion du risque, notamment car ce-
lui-ci se nourrit des perceptions et comportements 
individuels et collectifs face à l’incertitude.
Deuxièmement, la gestion du risque est sociale. 
Elle doit être appréhendée comme un enjeu col-
lectif, et requiert une étroite collaboration entre 
tous les acteurs urbains. La participation ci-
toyenne est essentielle, car elle facilite les prises 
de conscience et la mise en œuvre de solutions 
adaptées aux différentes formes de vulnérabilités 
que peuvent rencontrer les citadins. Les statuts 
économiques, l’éducation, le milieu de vie, ou en-
core les réseaux sociaux et familiaux vont large-
ment déterminer l’effet des catastrophes sur les 
populations, ainsi que la capacité des individus à 
y faire face. Par ailleurs, la sécurité des uns peut 
accroître la vulnérabilité des autres. L’équité face 
aux vulnérabilités est un enjeu déterminant dans 
la construction de sociétés urbaines stables, pé-
rennes et plus égalitaires. Ainsi, la mise en place 
de politiques publiques ciblant les populations les 
plus vulnérables apparaît indispensable.
Troisièmement, la gestion du risque est écono-
mique. Elle demande tout d’abord d’allouer du 
financement à l’identification 
des risques et des vulnérabilités, 
à leurs réductions et à leur ges-
tion si jamais le risque se réa-
lise. Les investissements publics 
et politiques économiques 
doivent aussi servir à réduire les 
vulnérabilités, particulièrement 
auprès des populations les plus 
précaires. 
En conséquence, la gestion du risque requiert 
bien souvent un changement ou une adaptation 
de nos modèles économiques, qui ont encore du 
mal à intégrer le caractère « incertain » du risque. 
Ce changement de pratiques demande, par 
exemple, la mise en place de cadres légaux  
et réglementaires plus contraignants pour les 
 acteurs privés, qui sont aussi des bénéficiaires 
des politiques publiques de réduction des risques. 
Enfin, la gestion du risque est économique, car 
les villes sont de plus en plus exposées aux réces-
sions économiques, aux crises financières et à 
l’explosion de bulles spéculatives.
En d’autres termes, si la résilience doit être consi-
dérée comme une dynamique positive, elle n’est 
pas un choix, mais une nécessité face aux chan-
gements urbains soudains. C’est bien à cela que 
doivent servir une meilleure approche et une 
prise en considération du risque et des vulnéra-
bilités face aux catastrophes : empêcher les des-
tructions, pour ne pas avoir à reconstruire, et ne 
pas avoir à être résilient.

RÉCITS DE RÉSILIENCE
Au cours de cette conférence, de nombreux ex-
posés nous ont permis de mieux saisir la trajec-
toire des villes en reconstruction. Des premières 
heures aux premières années de la reconstruc-
tion, les témoignages de S.E. Thong Khong et de 
S.E. Mok Mareth démontrent comment, à Phnom 
Penh, chaque petite initiative a compté dans la 

 
Les politiques 
urbaines ne peuvent  
se passer d’une 
politique de gestion  
des risques.

remise en route des institutions et de la gouver-
nance. Leurs récits illustrent comment de nom-
breux défis ont dû être gérés de front, comme 
l’insécurité, les maladies, la remise en place 
d’une administration publique, le manque 
d’écoles et d’enseignants, le redémarrage du 
commerce, ou encore la production de nourriture 
et l’approvisionnement de la capitale. À ce titre, 
l’histoire de la Régie des eaux de Phnom Penh 
reconstituée par S.E. Ek Sonn Chan illustre 
 particulièrement bien les défis du redémarrage 
des infrastructures et l’évolution des modes de 
gestion de l’approvisionnement des ressources.
Les interventions de Nak Moneang Men Chandevy 
et Fabienne Luco retracent, quant à elles, une 
histoire peu écrite de la reconstruction à Phnom 
Penh (comme ailleurs) : celle des habitants, qui 
ont dû s’adapter, développer des réseaux de so-
lidarité et faire œuvre d’inventivité pour survivre 
et se réinventer. Dans ce contexte, l’informalité 
n’est pas une anomalie, mais la ressource pre-
mière de la résilience. Ces récits font écho à celui 
de Jean Marie Théodat qui nous démontre, à par-
tir de l’exemple de Port-au-Prince, comment l’ab-
sence d’une gouvernance publique efficace pré-
carise un peu plus les habitants les plus fragiles. 
À Phnom Penh, comme l’explique S.E. Mann 
Choeun, la gestion des quartiers considérés 
comme « informels » fut une préoccupation im-
portante des instances publiques depuis le début 
des années 1990. Les évictions et relocalisations 
en périphérie de la capitale des habitants vivant 
dans des zones de logements précaires dans le 
centre-ville se sont faites en coordination avec les 
pouvoirs publics et des associations locales. Pour 
ces habitants, de nombreuses questions de-
meurent cependant : est-ce que l’accès à la pro-
priété foncière représente réellement la condition 
première du développement socio-économique ? 
La précarité des ménages n’est-elle pas aggravée 
par le déracinement forcé et la relocalisation au 
sein de territoires éloignés du cœur des activités 
économiques ?
S.E. Kep Chuktema, S.E. Pa Socheat Vong et Seng 
Vannak de la Municipalité de Phnom Penh, ainsi 
que Christiane Blancot de l’APUR, ont fourni 
d’importants témoignages sur l’évolution des en-
jeux de la reconstruction urbaine depuis les 
trente dernières années. Si le développement et 
l’entretien des infrastructures ont été une priori-
té au cours des années 1990, les années 2000 ont 
permis de faire évoluer les interventions sur dif-
férents sujets comme les tenures foncières, la 
gouvernance (avec la mise en place d’une poli-
tique de décentralisation), le transport, ou encore 
la planification urbaine. Aujourd’hui, les grands 
projets urbains (ville-satellite par exemple) et la 
forte croissance urbaine témoignent de la vitalité 
de la capitale cambodgienne. Comme le rap-
pellent de nombreux intervenants, comme Ngo 
Natharoun, l’interaction entre un marché immo-
bilier dynamique et l’adoption de modèles de 
 développement internationalisés, comme la ville 
intelligente, représentent un moteur important 
des transformations urbaines actuelles. Comme 
en témoigne Hun Chansan à propos de l’architec-
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RECONSTRUCTION, AN EXCEPTION THAT IS 
BECOMING A NORM
When we were invited to hold a conference 
on the topic of urban reconstruction, we 
quickly came to the view that “resilience” is 
the term that best describes the way in 
which certain cities, like Phnom Penh, 
were able to find the means to rebuild after 
large-scale destruction.
The notion of urban resilience refers to 
the capacity of cities and their inhabitants 
to recover from a traumatic event, to face 
a shock caused by a disaster, an 
exceptional and often violent event, which 
may result in destruction and death, the 
displacement of populations, the collapse 
of existing political and social structures, 
as well as major and long term trauma to 
individuals and societies.
Forty years after the expulsion of the 
entire urban population and the 
destruction of a significant part of Phnom 
Penh under the Khmer Rouge regime, the 
reconstruction of the Cambodian capital is 
a particularly uplifting example of the 
capacity for resilience of cities and urban 
societies.1 However, while Phnom Penh 
stands alone for the violence of the Khmer 
Rouge’s anti-urban policy, disasters and 
rebuilding issues affect an ever-growing 
number of cities around the world, to the 
point that urban reconstruction is 
gradually becoming a norm. 
Indeed, the increasing frequency and 
impact of natural hazards, along with global 
warming, are leading to an acceleration in 
natural disasters. As a recent UN report has 
shown, 1.4 billion people around the world 
living in cities with more than 
500,000 inhabitants are now exposed to at 
least one type of natural risk. In Asia in 
particular, as a recent study has shown, 
rising sea levels threatens many cities in the 
region, such as Jakarta, Bangkok or Ho Chi 
Minh City. In addition to these risks, the 
acceleration in urban growth (particularly 
on the African and Asian continents) is 
increasing the impact of natural hazards, 
and therefore the vulnerability of territories 
and populations.
In other words, the city has become a 
“high risk area”, and the need for urban 
reconstruction an ever more present 
probability. Against this background, risk 
management and urban vulnerabilities 
have become absolute priorities for cities 
and should be central to urban 
development policies.

The resilient city: thinking 
about the challenges  
of urban rebuilding
This 39th Conference of the AIMF was a significant opportunity 
to return, 40 years on, to the process of rebuilding Phnom 
Penh after the fall of the Khmer Rouge regime and its 
attempted urbicide. In addition to the Cambodian capital itself, 
the debates were enriched by interesting contributions 
concerning Kigali or Port-au-Prince. 

BY GABRIEL FAUVEAUD
Assistant professor,  
University of Montreal 

ture, il ne s’agit cependant pas de faire table-rase 
du passé, mais plutôt d’inscrire ces innovations 
dans le temps long de la construction des villes. 
Le témoignage de Nadine Umutoni Gatsinzi, Vice-
Maire de Kigali, nous montre comment ces poli-
tiques de développement urbain doivent s’articu-
ler aux politiques sociales de lutte contre la 
pauvreté et la corruption, qui ont fait de la capi-
tale du Rwanda un exemple à suivre en Afrique 
et dans le monde. Le développement social, l’in-
clusion et la participation citoyenne sont des in-
grédients essentiels de la résilience. Ils peuvent 
porter, comme nous l’explique bien Hassan 
Hajam, une évolution indispensable des modèles 
économiques existants. 
Mis bout à bout, les nombreux témoignages en-
tendus lors de cette conférence et retranscrits 
dans cet ouvrage tissent une véritable « histoire 
orale » de la reconstruction urbaine, dont Lionel 
Prigent nous propose par ailleurs une synthèse à 
la fin de cet ouvrage. Ces récits sont d’autant plus 
importants qu’ils viennent combler le manque de 
connaissances de ces épisodes aussi soudains que 
mouvementés de l’histoire des villes et des indi-
vidus. Une fois écrite, cette histoire orale peut 
devenir mémoire et ainsi servir à orienter les po-
litiques contemporaines de gestion des risques 
urbains et de réduction des vulnérabilités.

Economic

--Financer la gestion du risque

--Accroître la participation  
du secteur privé

--Changer nos modèles  
économiques pour  
une meilleure  
gestion  
du risque,  
de l’incertain  
et des  
vulnérabilités.

Economic
--Allocate public  
ressources to risk  
management
--Increase the  
participation  
of the private sector
--Adapt economic models  
to better manage and adress risks, 
uncertainty and vulnerabilities

Social

--Un enjeu collectif

--Un enjeu d’équité sociale au 
cœur de la gestion du risque

--Améliorer la 
participation et 

privilégier les 
approches 
concrètes de 
réduction des 
risques

Social

--A collective rather 
than individual stake

--Social equity and 
vulnerabilities at the center  

of risk management policies

--Improve participation and 
evidence-based approaches of risk 
reduction

Politique
Political

Construire  
des villes résilientes
Building  
resilient cities

Economique
Economic

Sociale
Social

Gestion  
du risque
Risk  
management

Politique
--Identification et réduction des 
vulnérabilités
--Adoption de cadres 
réglementaires
--Politiques de sensibilisation
--Planification et coordination  
des actions publiques

Political
--Identification and reduction of 
vulnerabilities
--Adoption of specific legislations
--Awareness-raising and information 
initiatives
--Planification and coordination of 
public actions

នយាបាយ
--ធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្ម 
និងកាត់បន្ថយភាទនីយភាព
--អនុម័តកាបខណ្ឌចាបាប់់
--គាលនយាបាយវាយិតកម្ម
--ផានការកម្ម 
និងសមាបសមាួលសកម្មភាពសាធារណៈ

ស�ដ្ឋ�ិច្ច
--ផ្ដល់ហិរញ្ញបាបទានសមាាប់ការគាប់គាងហានិភ័យ
--បង្កើនការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជន
--ប្ដូរគមាូសាដ្ឋកិច្ចរបស់យើង ដើមាបីគាប់គាង 
ហានិភ័យ ភាពមិនបាាកដបាជា និងភាទនីយភាព 
ឲាយបានបាសើរជាងមុន

ន់យ�បាយ

ស�ដ្ឋ�ិច្ច
សង្គម

ន់យ�បាយ

�សាងទីីក�ុង 
មាន់ភាពធន់់

សង្គម

ការគ��់គ�ង 
ហាន់ិភ័យ

សង្គម
--ជារឿងទាំងអស់គ្នា
--ជារឿងសមធម៌សង្គម ចំកណា្ដាលបាះដូងនាះ 
ការគាប់គាងហានិភ័យ
--កាលម្អការចូលរួម និងងាកទាបាើវិធីសាស្តា 
ជាក់ស្ដាងនាការកាត់បន្ថយហានិភ័យឲាយបានចាើន
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and governance. Their accounts illustrate 
how many challenges had to be tackled 
simultaneously, such as insecurity, disease, 
the re-establishment of a public 
administration, the shortage of schools and 
teachers, the reactivation of commerce, 
and food production and supplies to the 
city. In this regard, the story of the Phnom 
Penh Water Board reconstructed by 
H.E.  Ek Sonn Chan perfectly illustrates the 
challenges of reactivating infrastructures 
and developing methods of managing and 
supplying resources.
For their part, the papers given by Nak 
Moneang Men Chandevy and Fabienne 
Luco retrace a largely neglected aspect of 
urban reconstruction in Phnom Penh (as 
elsewhere): the story of the inhabitants, 
who had to adapt, develop community 
networks and exercise ingenuity in order 
to survive and rebuild their lives. In these 
circumstances, informality is not an 
anomaly, but the primary raw material of 
resilience. These narratives are in 
counterpoint with the story told by Jean 
Marie Théodat who, through the example 
of Port-au-Prince, showed how the 
absence of effective public governance has 
the effect of further increasing the fragility 
of the most vulnerable population groups. 
In Phnom Penh, as H.E. Mann Choeun 
explained, managing neighbourhoods that 
were considered “informal” became a 
major preoccupation of the public 
authorities from the early 1990s. The 
removal of populations living in informal 
housing areas in the city centre, and their 
resettlement in the outskirts, took place 
through coordination between the public 
authorities and local associations. 
Regarding these groups, however, 
questions remain: does the possibility of 
owning property really represent the 
primary condition for socio-economic 
development? Is not household 
vulnerability exacerbated by forced 
uprooting and relocation to areas remote 
from centres of economic activity?
H.E. Kep Chuktema, H.E. Pa Socheat Vong 
and Vannak Seng from Phnom Penh 
Municipality, and Christiane Blancot from 
APUR, gave important accounts about 
how the issues of urban reconstruction 
have changed over the last 30 years. 
While the development and maintenance 
of infrastructures were a priority in the 
1990s, the 2000s have seen a shift in 
emphasis towards different questions 
such as landownership, governance (with 
the introduction of decentralisation 
policies), transport or urban planning. 
Today, big urban projects (e.g. satellite 
cities) and rapid urban growth testify to 
the vitality of the Cambodian capital. As 
many speakers, for example Natharoun 
Ngo, have pointed out, the interaction 
between a dynamic real estate market 
and the adoption of internationalised 
models of development, such as the smart 
city, are significant drivers of current 
urban transformations. However, as Chan 
San Hun recalled, in relation to 

ANTICIPATING URBAN RECONSTRUCTION:  
RISKS AND VULNERABILITIES
The risk of a disaster or a traumatic event 
is very difficult to assess, because all risks 
remain theoretical and uncertain. Our 
attitude to risk is therefore based on what 
has happened in the past, on what could 
happen in the future, and on how we think 
about this uncertainty in the present. While 
large-scale disasters often seem inevitable, 
it is now accepted that the consequences of 
such disasters are never “exogenous” 
fatalities, but rather the outcome of our 
economic, technical, political and social 
structures. In fact, today we have the 
capacity to protect ourselves again climate 
disasters and hazards, or at least to largely 
mitigate their effects. That is why a risk 
management strategy is a crucial 
component of urban policies.
What is an urban risk management 
strategy? Risk management entails on the 
one hand looking forward to identify 
potential risks, and on the other 
identifying vulnerabilities to those risks. 
For example, to what extent can the 
existing drainage infrastructures cope 
with exceptional rainfall events? Which 
populations and areas are most exposed 
to potential risks? Urban vulnerabilities 
are complex to assess, because they are 
generally interdependent and mutually 
reinforcing. Reducing vulnerabilities is not 
only about lessening or preventing the 
impact of disasters, but also protecting the 
most vulnerable populations.
When risk becomes reality, one must 
already have developed the technical and 
institutional resources to manage the 
consequences of disasters, such as 
population movements or material 
destruction. Anticipating risk is about 
developing scenarios and action plans so 
as to respond to an emergency in an 
organised way.
Finally, a risk management policy must 
anticipate resilience. Because resilience is 
not innate: it is something that is built up 
and fed by public policies, by social and 
economic development programmes, by 
citizen action and participatory practices. 
This is particularly necessary as not 
everyone is equal when it comes to sudden 
urban changes caused by disasters. Since 
the poorest populations are those most 
vulnerable to disasters, they are the ones 
most called upon to “show resilience”.
While a disaster is always sudden, risk 
management operates in multiple 
timeframes, both before, during and after 
the traumatic event. So vulnerability, risk 
and urban reconstruction refer to complex 
processes that demand systemic and 
global approaches, as much as more 
situated and targeted interventions.

APPROACHES TO RISK
How should one approach risk? There are 
three central factors that need to be 
mentioned here. First, risk management 
is political. It requires the implementation 
of public policies that can reduce 

vulnerabilities, develop appropriate 
regulatory frameworks and educate 
urban stakeholders (private, inhabitants, 
public) about risk management, in 
particular as risk is fed by individual and 
collective perceptions and behaviours in 
response to uncertainty.
Second, risk management is social. It 
must be understood as a community 
issue, and requires close collaboration 
between all urban stakeholders. Citizen 
participation is essential, because it 
facilitates awareness and implementation 
of appropriate solutions to the different 
forms of vulnerability that city dwellers 
may encounter. Economic status, 
education, living environment, along with 
social and family networks, will 
significantly determine the effect of 
disasters on populations, as well as the 
capacity of individuals to cope with them. 
Moreover, safety for one group may mean 
greater vulnerability for another. Equality 
in relation to vulnerabilities is a crucial 
factor in the construction of stable, 
durable and more egalitarian societies. 
For this reason, it is essential to 
implement public policies that target the 
most vulnerable groups in society.
Third, risk management is economic. 
Above all, it requires allocating funds to 
the identification of risks and 
vulnerabilities, to their reduction, and to 
their management if risk turns into 
reality. Economic investment, both public 
and political, needs to go into reducing 
vulnerabilities, particularly in the most 
disadvantaged populations. In 
consequence, risk management often 
requires us to change or adapt our 
models, which are still ill-suited to 
handling the “uncertain” nature of risk. 
Such changes include, for example, the 
introduction of legal and regulatory 
frameworks that place greater constraints 
on private actors, who also benefit from 
public risk reduction policies. Finally, risk 
management is economic because cities 
are increasingly exposed to recessions, to 
financial crises and to the bursting of 
speculative bubbles.
In other words, while resilience should be 
seen as a positive dynamic, it is not a 
choice, but a necessity in the face of 
sudden urban change. This is precisely 
why we need to improve our approach to 
and recognition of risk and vulnerabilities 
to natural disasters: to prevent 
destruction so that there is no need to 
rebuild, and therefore no need to be 
resilient.

RESILIENCE NARRATIVES
In the course of this conference, there have 
been many papers that have helped us to 
understand the pathways of urban 
reconstruction. From the first hours to the 
first years of the reconstruction process, 
the accounts given by H.E. Thong Khong 
and H.E. Mok Mareth demonstrate how, in 
Phnom Penh, every minor initiative 
counted in the restoration of institutions 
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architecture, the aim is not to erase the 
past and start from scratch, but rather to 
integrate these innovations into the long 
timescales of city-making. The account by 
Nadine Umutoni Gatsinzi, Deputy Mayor 
of Kigali, shows us how these urban 
development policies needed to be linked 
with social policies for poverty reduction 
and against corruption, which have made 
the capital of Rwanda a model to be 
followed in Africa and around the world. 
Social development, inclusion and citizen 
participation are essential ingredients of 
resilience. As Hassan Hajam clearly 
explained, they can effect essential 
changes in existing economic models. 
Placed end to end, the many accounts 
heard in the course of this conference and 
transcribed into this book weave a 
genuine “oral history” of urban 
reconstruction, a history summarised by 
Lionel Prigent at the end of this text. These 
stories are all the more important in that 
they fill a gap in our knowledge of these 
very sudden and turbulent episodes in the 
history of cities and individuals. Once 
written down, this oral history can become 
memory and thereby help to guide 
contemporary policies for the 
management of urban risk and the 
reduction of vulnerabilities.

ការ�សាងដោ�ើងវិិញគិឺជា�រណីពិដោសសដែដល�ំពុងកា្ល�យដោ�ជា�ទី�ា�ន់មួយ
 នៅ�នៅពលដែដលនៅយើងខំ�ំត្រូតូវបានអនៅញើើញឲាយនៅរៀបចំសន្និសីទមួយស្ដីអំពី 
ត្រូបធានបទនៃនការកសាងនៅ�ើងវិញ ពាកាយ ភាពធន់ ់នៅយើងខំ�ំយល់ថាគឺជាពាកាយ 
ដែដលសមរមាយជាងនៅគ នៅដើមាបីពិពណ៌នអំពីរនៅបៀបដែដលទីត្រូកុងមួយចំនួន ដូចជា 
ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ នៅចះដែស្វងរកមនៅធាយាបាយនៅដើមាបីកសាងខួួននៅ�ើងវិញ បន្ទាប់ព ី
មានការបំផ្លិចបំផ្លា្លាញមួយកុ�ងត្រូទង់ត្រូទាយធំ។

 សញ្ញាណនៃនភាពធន់ទីត្រូកុង គឺសំនៅ�នៅ�សមត្ថភាពនៃនទីត្រូកុង និង 
សមត្ថភាពរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ ដែដលរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុង នៅចះនៅងើបឈរនៅ�ើងវិញ 
បន្ទាប់ពីបានឆ្ល្លងកាត់ត្រូពឹត្តិការណ៍ដ៏ត្រូគំត្រូគមួយ នៅចះត្រូបឈមមុខនៅ�នឹងការ 
ប៉ះទង្គិច ដែដលបង្កនៅ�ើងនៅ�យនៅត្រូគះមហន្តរាយ ឬនៅ�យត្រូពឹត្តិការណ៍ពិនៅសស 
ណាមួយ នៅហើយត្រូពឹត្តិការណ៍ទាំងនៅនះ ជាទូនៅ� មានវិសាលភាពធំ អាចបង្កឲាយ 
មានការខូចខាតធងន់ធងរ និងសមា្លាប់ជីវិតមនុសាសនៅត្រូចើននក់ នៅធ្វើឲាយត្រូបជាជនត្រូតូវនៅធ្វើ
បន្លាស់ទី នៅធ្វើ ឲាយ រចនសម័័នធននៅ�បាយនិងសង្គមដែដលមានត្រូសាប់ចុះទន់ នៅខាសាយ 
ត្រូពមទាំងបង្កភាពត្រូគំត្រូគ�ាាងខា្លាំងនៅ�នៅលើត្រូបជាជននិងសង្គម នៅ�កុ�ងរយៈនៅពល 
មួយដ៏ដែវង។

ទីីក�ងុមាន់ភាពធន់់៖ គិិតអំំពី�ញ្ហាា�ប�ឈម 
ន�ការ�សាងទីីក�ងុឡើងវិិញ
អង្គមហាសន្នបិាតនៅលើកទី៣៩នៃនសមាគម AIMF នៅនះ គឺជា ឱកាសមួយដ៏ 
សំខាន់ ដែដលអនុញ្ញាតឲាយនៅយើងត្រូត�ប់មកពិចារណានៅ�នៅលើដំនៅណើរការនៃន
ការកសាងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញនៅ�ើងវិញ ៤០ឆ្នាំនៅត្រូកាយពីរបបដែខ្មរត្រូកហមបានដួល 
រលំនៅ� និងបន្ទាប់ពីនៅចតនរបស់ពួកដែខ្មរត្រូកហមកុ�ងការលុបបំបាត់ទីត្រូកុង។ 
នៅត្រូ�ពីការនិ�យអំពីទីត្រូកុងដែខ្មរ សកីីកម្មអំពីទីត្រូកុងគីហាាាលី ឬទីត្រូកុងព័រអូ 
ត្រូបាំងស៍ ក៏ត្រូតូវបាននៅធ្វើនៅ�ើងដែដរ នៅដើមាបីនៅធ្វើឲាយការពិភាកាសាកាន់ដែតមានភាព 
ផុលផុស និង សមាបូូរដែបបដែ�មនៅទៀត។

1. See in particular: Carrier 
A., 2007, Les “lois de la 
possession” à Phnom Penh: 
conversion des droits 
d’usage résidentiel issus 
du contexte socialiste de 
réappropriation urbaine 
(1979-1989) en droits de 
propriété, thèse de doctorat, 
Architecture, Université 
Paris 8, 599 p. ; Pierdet C., 
2008, Les temporalités de 
la relation ville-fleuve à 
Phnom Penh: la fixation 

d’une capitale fluviale 
par la construction d’un 
système hydraulique (1865-
2005), thèse de doctorat, 
Géographie, Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
589 p. ; Fauveaud G., 2015, 
La production des espaces 
urbains à Phnom Penh. Pour 
une géographie sociale 
de l’immobilier, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 
368 p.

Phnom Penh, habitat précaire 
sur un site inondable.
Precarious housing in a flood zone.

ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ លំនៅ��ាានមិនមាំទាំនៅ�កុ�ង
ទីតាំំងអាចលិចទឹក
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16 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

 ពិតដែមននៅហើយ ការនៅកើននៅ�ើងនូវសងាាាក់និងកមា្លាំងនៃនភាពមិន 
ត្រូបាកដត្រូបជាធម្មជាតិ ក៏ដូចជាការនៅកើននៅ�ើងនូវកំនៅ�ធម្មជាតិ បណា្ដាលឲាយមាន
ការពនៅនួ�ននៃនត្រូពឹត្តិការណ៍នៅត្រូគះមហន្តរាយ។ ដូចដែដលរបាយការណ៍�្មីមួយ 
របស់អង្គការសហត្រូបជាជាតិបានបងា្ហាញនៅហើយថា មនុសាសចំនួន១,៤ពាន់លាន
នក់នៅ�កុ�ងពិភពនៅលាក កំពុងរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងដែដលមានត្រូបជាជននៅលើស 
ពី៥០មុឺននក់ បចុ�បាបន្ននៅនះ ពួកនៅគកំពុងត្រូបឈមមុខ�ាាងនៅហាចណាស់នៅ� 
នឹងហានិភ័យនៃននៅត្រូគះធម្មជាតិមួយត្រូបនៅភទ ជាពិនៅសស នៅ�អាសុី ដូចដែដល 
ការសិកាសាត្រូសាវត្រូជាវ�្មីមួយនៅទៀតបានបងា្ហាញដូចគ្នាដែដរថា ការនៅកើននៅ�ើងនៃនកត្រូមិត 
ទឹកកំពុងគំរាមកំដែហងទីត្រូកុងជានៅត្រូចើននៅ�កុ�ងតំបន់នៅនះ ដូចជាទីត្រូកុងហាសាការតាំ 
ទីត្រូកុងបាងកក ឬទីត្រូកុងហូជីមិញជានៅដើម។ បដែន្ថមពីនៅលើហានិភ័យទាំងនៅនះនៅទៀត
កំនៅណើនត្រូបជាពលរដ្ឋរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងកាន់ដែតខា្លាំង (ជាអាទ៍ នៅ�ទ្វីបអាត្រូហ្វិក 
និងអាសុី) កាន់ដែតបនៅង្កើនវិសាលភាពនៃនភាពមិនត្រូបាកដត្រូបជា ដូនៅច្នះ ក៏នៅ�នៅលើ 
នៅភទនីយភាពនៃនទីត្រូកុង និងត្រូបជាពលរដ្ឋផងដែដរ។

 នៅបើនិ�យដែបបមាយាាាងវិញនៅទៀត ទីត្រូកុងបានកា្លាយនៅ�ជា “ដែដនដីនៃន 
ហានិភ័យ” នៅហើយការកសាងទីត្រូកុងនៅ�ើងវិញកាន់ដែតមានលកីណៈភវនីយភាព 
ខា្លាំងនៅ�ើងៗ។ នៅ�កុ�ងបរិបទនៅនះ មាយាាាង ការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យ និងមាយាាាងនៅទៀត
នៅភទនីយភាពនៃនទីត្រូកុងបានកា្លាយនៅ�ជាអាទិភាព�ច់ខាតសត្រូមាប់ទីត្រូកុង នៅហើយ
គួរដែត�ក់បញុូលនៅ�កុ�ងនៅបះដូងនៃននៅគលននៅ�បាយអភិវឌ្ាឍន៍ត្រូកុង។

គិិតគិូរពីការ�សាងដោ�ើងវិិញ គិឺគិិតគិូរពីហាន់ិភ័យន់ិងដោភទីន់ីយភាព
 ហានិភ័យនៃនការនៅកើតមាននៅត្រូគះមហន្តរាយ ឬត្រូពឹត្តិការណ៍បង្ក 
ភាពត្រូគំត្រូគណាមួយនៅនះ គឺនៅយើងពិបាកនឹងដឹងខា្លាំងណាស់ ពីនៅត្រូពាះថា រាល់ 
ហានិភ័យ គឺដែតងដែតស្ថតិនៅ�កុ�ងវិស័យនៃនត្រូទឹស្ដី និងមិនត្រូបាកដត្រូបជានៅ�ើយ ។
ដូនៅច្នះ ទំនក់ទំនងរបស់នៅយើងជាមួយហានិភ័យ គឺនៅធ្វើនៅ�ើងនៅ�យនៅ�ងនៅ�នៅលើ 
អ្វីដែដលធា្លាប់បាននៅកើតនៅ�ើងកន្លងរួចនៅ�នៅហើយកុ�ងអតីតកាល នៅ�នៅលើអ្វីដែដល 
អាចនឹងនៅកើតនៅ�ើងនៅ�កុ�ងនៃ�ងអនគត ត្រូពមទាំងនៅ�នៅលើរនៅបៀបដែដលនៅយើងគិតគូរ 
ពីភាពមិនត្រូបាកដត្រូបជាទាំងនៅនះនៅ�កុ�ងបចុ�បាបន្នកាល។ �្វីតាបិតថា ជាញឹកញាប់ 
នៅត្រូគះមហន្តរាយដែដលមានវិសាលភាពធំ នៅគហាក់ដូចជាមិនអាចនៅគចផុត  
ក៏ប៉ុដែន្ត បចុ�បាបន្ននៅនះ នៅគទទួលសាាាល់ថា ផលវិបាកនៃននៅត្រូគះមហន្តរាយទាំងនៅនះ 
មិនដែមនមកពីកម្មនៅត្រូពងវាសនបង្កនៅ�ើងនៅ�យកតាំ្តាខាងនៅត្រូ�នៅនះនៅទ ផុ�យនៅ�វិញ
វានៅត្រូចើនដែតជាផលិតផលនៃនរចនសម័័នធនៅសដ្ឋកិច្ច បនៅច្ចកនៅទស ននៅ�បាយ និង 
សង្គមរបស់នៅយើងនៅ�វិញនៅទ។ ពិតដែមននៅហើយ បចុ�បាបន្ននៅនះ នៅយើងមានសមត្ថភាព 
ការពារខួួននៅយើង ទប់ទល់នឹងនៅត្រូគះមហន្តរាយ និងភាពមិនត្រូបាកដត្រូបជា 
នៃនអាកាសធាតុ ឬក៏�ាាងនៅហាចណាស់ អាចកាត់បន្ថយ�ាាងនៅត្រូចើននូវផល  
ប៉ះពាល់បណា្ដាលមកពីនៅត្រូគះមហន្តរាយទាំងនៅនះដែដរ។ នៅហតុដូនៅច្នះនៅហើយបាន
ជានៅគលននៅ�បាយត្រូកុង មិនអាចខ្វះនៅគលននៅ�បាយត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យ 
បាននៅទ។
 នៅតើនៅគលននៅ�បាយត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យត្រូកុងជាអ្វី? មុននៅគបង្អស់ 
គឺថា មាយាាាង ការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យត្រូតូវឆ្ល្លងកាត់តាំមការគិតឱាយនៅ�ើញពីហានិភ័យ 
ដែដលអាចនៅកើតមាននៅ�ើងជាយថានៅហតុ និងមាយាាាងនៅទៀត រកឲាយនៅ�ើញនូវនៅភទនីយ
ភាពនៅ�ចំនៅពាះមុខហានិភ័យទាំងនៅនះ។ ឧទាហរណ៍ នៅតើនៅហ�ាារចនសម័័នធនៃន
លូបងូូរទឹកសព្វនៃ�ងនៅនះអាចត្រូទាំត្រូទកមា្លាំងទឹកនៅភួ�ង កុ�ងរដូវដែដលមាននៅភួ�ងធា្លាក់ 
នៅត្រូចើនខា្លាំងហួសត្រូបមាណដល់កត្រូមិតណា? នៅតើត្រូបជាពលរដ្ឋណា និងទីតាំំងណា
ខ្លះដែដលត្រូបឈមមុខខា្លាំងជាងនៅគ នៅ�នឹងហានិភ័យជាយថានៅហតុទាំងនៅនះ?  
នៅភទនីយភាពនៃនទីត្រូកុងពិតជាសុ�គសា្មាញ ពិបាកនឹងយល់ណាស់ ពីនៅត្រូពាះកតាំ្តា 
នៅភទនីយភាពទាំងនៅនះ ជាទូនៅ� ពឹងដែផ្អកគ្នានៅ�វិញនៅ�មក នៅហើយក៏បំនៅពញ 

ឲាយគ្នានៅ�វិញនៅ�មកដែដរ។ កាត់បន្ថយនៅភទនីយភាព គឺមានន័យថា មិនត្រូតឹមដែត 
កាត់បន្ថយ ឬនៅត្រូតៀមបងាាារផលប៉ះពាល់នៃននៅត្រូគះមហន្តរាយប៉ុនៅណាះាះនៅទ ប៉ុដែន្តក៏  
ត្រូតូវការពារត្រូបជាពលរដ្ឋទន់នៅខាសាយជាងនៅគផងដែដរ។ 

 នៅ�នៅពលដែដលហានិភ័យនៅកើតនៅ�ើងជាក់ដែស្ដង មុននឹងហានិភ័យ 
មកដល់នៅ�នៅទៀតនៅនះ នៅគត្រូតូវមានមនៅធាយាបាយបនៅច្ចកនៅទស និងសាាាប័ន នៅដើមាប ី
ត្រូគប់ត្រូគងផលវិបាកបង្កនៅ�ើងនៅ�យនៅត្រូគះមហន្តរាយ ដូចជា ត្រូគប់ត្រូគងបញ្ហា 
បន្លាស់ទីរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ ឬការខូចខាតនៅហ�ាារចនសម័័នធជានៅដើម។ បងាាារ 
ហានិភ័យ គឺមានន័យថា នៅរៀបចំបនៅង្កើតនៅសណារីនៅ� និងដែផនការសកម្មភាព 
ដែដលអនុញ្ញាតឲាយនៅយើងនៅឆ្ល្លើយតបតាំមដែបបមួយ ដែដលមានការនៅរៀបចំត្រូតឹមត្រូតូវ 
ទុកជាមុននៅ�កុ�ងករណីបន្ទាន់។

 ចំណុចចុងនៅត្រូកាយ នៅគលននៅ�បាយត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យត្រូតូវដែត 
គិតគូរទុកជាមុនពីភាពធន់ ពីនៅត្រូពាះថា នៅគលននៅ�បាយនៅនះ មិនដែមននៅកើតនៅ�ើង 
នៅ�យឯកឯងនៅនះនៅទ មានន័យថា នៅគលននៅ�បាយនៅនះ នៅយើងត្រូតូវកសាងនៅ�ើង  
និងទទួលការគំត្រូទពីនៅគលននៅ�បាយសាធារណៈ កម្មវិធីអភិវឌ្ាឍន៍សង្គមនិង 
 នៅសដ្ឋកិច្ច សកម្មភាពរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ និងការអនុវត្តមួយដែបបចូលរួម។ 
នៅគលននៅ�បាយនៅនះ រឹតដែតសំខាន់ និងចាំបាច់ដែ�មនៅទៀត នៅ�យនៅហតុថា 
នៅយើងទាំងអស់គ្នា ទាំងត្រូសីទាំងត្រូបុស គ្មានសមត្ថភាពនៅស្មើគ្នានៅទ នៅ�ចំនៅពាះមុខ 
ការផ្លា្លាស់ប្ដូរដ៏គំហុកនៃនទីត្រូកុង ដែដលបង្កនៅ�ើងនៅ�យនៅត្រូគះមហន្តរាយ។ ត្រូបជា 
ពល រដ្ឋត្រូកីត្រូកជាងនៅគ គឺជាអ្នកដែដលមាននៅភទនីយភាពជាងនៅគនៅ�ចំនៅពាះមុខ 
នៅត្រូគះមហន្តរាយ គឺត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកជាងនៅគទាំងនៅនះនៅហើយដែដលរឹតដែតត្រូតូវ 
បងា្ហាញឲាយនៅ�ើញនូវសមត្ថភាពធន់ជាងនៅគ។

 ពិតដែមននៅហើយថា នៅត្រូគះមហន្តរាយដែតងដែតនៅកើតនៅ�ើងគំហុកភា្លាមៗ 
ប៉ុដែន្តការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យ គឺត្រូតូវនៅធ្វើនៅ�ើងនៅ�តាំមនៅពលនៅវលា និងដំណាក់កាល 
នៅត្រូចើន នៅពាលគឺមុននៅពលត្រូពឹត្តិការណ៍នៅកើតនៅ�ើង កុ�ងនៅពលត្រូពឹត្តិការណ៍នៅកើតនៅ�ើង 
និ ងបន្ទាប់ពីមហន្តរាយនៅកើតនៅ�ើង។ ដូនៅច្នះ នៅភទនីយភាព ហានិភ័យ និងការ 
កសាងនៅ�ើងវិញ គឺសំនៅ�នៅ�ដំនៅណើរការមួយដ៏សុ�គសា្មាញមួយ ដែដលតត្រូមូវឲាយ 
មានវិធីសាត្រូស្តស្វ័យត្រូបវត្តិ និងជារួម ក៏ដូចជាអន្តរាគមន៍ឲាយចំនៅគលនៅ�។

ចំណាត់ការចំដោ�ះហាន់ិភ័យ
 នៅតើត្រូតូវនៅធ្វើចំណាត់ការដែបបណា កុ�ងនៅពលមានហានិភ័យ? មាន 
ចំណុច៣ សំខាន់ៗ ដែដលត្រូតូវនៅលើកយកមកបងា្ហាញជូននៅ�នៅពលនៅនះ។ ចំណុច 
ទី១ ការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យគឺជានៅរឿងននៅ�បាយ។ ចំណុចនៅនះ តត្រូមូវឲាយមានការ
អនុវត្តនៅគលននៅ�បាយសាធារណៈមួយ ដែដលអនុញ្ញាតឲាយកាត់បន្ថយនៅភទ 
នីយភាព បនៅង្កើតត្រូកបខណ្ឌចាបាប់សមត្រូសប និងចលននៃដគូត្រូកុងទាំងអស់ ទាំង 
ឯកជន ត្រូបជាពលរដ្ឋ និងរដ្ឋ ឱាយចូលរួមកុ�ងការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យ ពីនៅត្រូពាះថា
ហានិភ័យគឺពាក់ព័នធនៅ�នឹងការយល់នៅ�ើញ និងឥរិ�បទរបស់បុគ្គលនីមួយៗ 
ក៏ដូចជាឥរិ�បទរបស់មនុសាសរួមគ្នានៅ�ចំនៅពាះមុខភាពមិនត្រូបាកដត្រូបជា។

 ចំណុចទី២ ការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យគឺជានៅរឿងសង្គម។ ចំណុចនៅនះគួរ 
ត្រូតូវបានយល់ថា ហានិភ័យគឺជាបញ្ហារួមគ្នា និងតត្រូមូវឱាយមានកិច្ចសហត្រូបតិបត្តិ
ការ�ាាងជិតស្និទធរវាងនៃដគូត្រូកុងទាំងអស់។ ការចូលរួមពីត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូគប់រូប 
គឺជានៅរឿងសំខាន់បំផុត ពីនៅត្រូពាះការចូលរួមដែបបនៅនះបង្កឱាយមានការយល់ដឹង�ាាង
ទូលំទូលាយ និងសត្រូមួលការនៅលើកសំនៅណើដំនៅណាះត្រូសាយសមត្រូសបសត្រូមាប់ 
ត្រូគប់ត្រូបនៅភទនៃននៅភទនីយភាពដែដលត្រូបជាជនត្រូកុងអាចជួបត្រូបទះ។ សាាានភាព 
នៅសដ្ឋកិច្ច អប់រំ ទីកដែន្លងរស់នៅ� ឬក៏បណា្ដាញសង្គម និងត្រូគួសារ សុទធដែតចូលរួម
កណំត់�ាាងទូលទូំលាយនូវផលប៉ះពាលន់ៃននៅត្រូគះមហន្តរាយនៅ�នៅលើត្រូបជាពលរដ្ឋ 
ត្រូពមទាំងសមត្ថភាពនៃនបុគ្គល ត្រូបឈមមុខនឹងនៅត្រូគះមហន្តរាយ។ មាយាាាងវិញនៅទៀត
សុវត្ថិភាពរបស់មនុសាសមួយត្រូកុមអាចនឹងបនៅង្កើននៅភទនីយភាពរបស់មនុសាសមួយ
ត្រូកុមនៅផាសងនៅទៀត។ សមធម៌នៅ�ចំនៅពាះមុខនៅភទនីយភាពគឺជានៅរឿងមួយដ៏សំខាន់ 
បំផុតនៅ�កុ�ងការកសាងសង្គមទីត្រូកុងមួយដែដលមានស្ថិរភាព មាននិរន្តរភាព 
និងមានសមភាពខា្លាំងជាងមុន។ ដូនៅច្នះ ការ�ក់នៅចញនូវនៅគលននៅ�បាយ  
សាធារណៈនៅផ្លា្ដាតនៅ�នៅលើត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលមាននៅភទនីយភាពជាងនៅគ នៅមើលនៅ� 
គឺជានៅរឿងចាំបាច់ខានមិនបាន។

 ចំណុចទី៣ ការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យគឺជានៅរឿងនៅសដ្ឋកិច្ច។ 
ជាបឋម ចំណុចនៅនះតត្រូមូវឱាយមានកញ្ចប់�វិកានៅត្រូបើសត្រូមាប់រកឱាយនៅ�ើញនូវ 
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ពេភទនីយភា� ជា�ិពេសស ពេភទនីយភា�ប្រប្ជា�លរ�ឋដែ�លប្រកិីប្រកិជាងពេ�។ ជា 
លទិផល ការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ ជាញឹកិញុយ តប្រមួូវឲ្ាយមានការផ្ទាាាស់ប្ូូរ ឬ 
ការសប្រមួប្សប្រមួួល�ប្រមួូពេស�ឋកិិចំចរប្ស់ពេយ�ង ដែ�លពេ�ដែត�ិបាកិនឹងប្ញ្ចុូល 
លកិខណ្ឌៈ "មួិនប្របាកិ�ប្រប្ជា" ថ្ងៃនហានិភ័យពេ�ពេ��យ។ ការផ្ទាាាស់ប្ូូរទមាាាប្់ពេន� 
ជាឧទាហរណ្ឌ៍ តប្រមួូវឲ្ាយមានការ�កិ់ពេចំញនូវប្រកិប្ខណ្ឌឌចំាបាប្់ និងប្ទប្ញ្ហាាា 
កាន់ដែតមានភា�តឹងដែតងជាងមួះន ចំំពេ��វិស័យឯកិជន ដែ�លកិ៏ជាអ្នកិទទួល 
បានផល�ីនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈ ពេល�ការកាត់ប្នថយហានិភ័យដែ�រ។
 ចំំណ្ឌំចំចំះងពេប្រកាយ ការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ�ឺជាពេរឿងពេស�ឋកិិចំច �ីពេប្រ��
 ថា ទីប្រកិះងប្រប្ឈ្នះមួមួះខកាន់ដែតខ្លាំាាំងពេ��ងពេ�នឹងការធាាាកិ់ចំះ�ថ្ងៃនពេស�ឋកិិចំច ពេ�នឹង 
វិប្ត្តិហិរញ្ច្ញវតុ� និងការពេកិ�នពេ��ង�ាាងខ្លាំាាំងថ្ងៃនការទិញទះកិសប្រមាប្់លកិ់។ ពេប្� 
និ�យតាមួដែប្ប្ពេផាសងវិញ �ើីតាបិតថា ភា�ធន់ប្រតូវបានចាត់ទះកិ�ូចំជាថាមួភា� 
វិជជមាន ប្ុះដែន្តភា�ធន់មួិនដែមួនជាជពេប្រមួ�សពេនា�ពេទ មានន័យថា ភា�ធន់�ឺជាពេរឿង 
ចាំបាចំ់ ប្រតូវពេធើ�ទីប្រកិះងឱ្ាយមានភា�ធន់ ពេ�ចំំពេ��មួះខប្ដែប្រមួប្ប្រមួួលប្រកិះង�៏�ំហះកិ 
និងប្នាាាន់។ �ូពេចំ្ន� �ឺវិធីសាប្រស្តមួួយលអជាងមួះន និងការ�ិត�ូរអំ�ីហានិភ័យ 
និងពេភទនីយភា�ពេ�ចំំពេ��មួះខពេប្រ��មួហន្តរាយទាំងពេនា�ពេហ�យ ដែ�លនាំមួកិ 
នូវប្រប្ពេ�ជន៍�ល់ការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ ពេ�ល�ឺការ�រឲ្ាយបានកិះំឲ្ាយមានការ 
ខូចំខ្លាំត មួិនចាំបាចំ់កិសាងពេ��ងវិញ �ូពេចំ្ន�មានន័យថា មួិនចាំបាចំ់មានភា� 
ធន់។

ការដោរៀបរាប់អំំពីភាពធន់
 ពេ�កិុ�ងសន្និសីទពេន� ប្ទប្�ាាញជាពេប្រចំ�នបានអនះញ្ហាាាតឲ្ាយពេយ�ង 
យល់កាន់ដែតចំាបាស់អំ�ី�នេងផៀូវថ្ងៃនការកិសាងទីប្រកិះងពេ��ងវិញ។ ចាប្់�ីនាទី�ំប្ូង 
ពេ�កិុ�ងឆ្នាំ�ំប្ូងថ្ងៃនការកិសាងពេ��ងវិញ សកិខីកិមួមរប្ស់ឯកិឧតដមួ ពេថាង ខះន និង 
ឯកិឧតដមួ មួុះកិ មាាាពេរ�ត បានប្�ាាញថា ពេត�ពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ រាល់�ំនិតផូួចំពេផដ�មួ 
តូចំតាចំនីមួួយៗ មានសារៈសំខ្លាំន់�ាាងណា ពេ�កិុ�ងការពេធើ�ឲ្ាយសាាាប្័ននានា និង
អភិបាលកិិចំចចាប្់ពេផដ�មួ�ំពេណ្ឌ�រការពេ��ងវិញ។ ការពេរៀប្រាប្់រប្ស់ឯកិឧតដមួទាំង�ីរ 
បានឆ្លៀ��ប្ញ្ហាះាំងថា ពេត�ប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួជាពេប្រចំ�នប្រតូវបានប្រ�ប្់ប្រ�ងពេ�យរពេប្ៀប្ណា 
�ូចំជា ប្ញ្ហាាាអសន្តិសះខ ជំងឺ��ាាត់ ការប្ពេងើ�តពេ��ងវិញនូវរ�ឋបាលសាធារណ្ឌៈ 
កិងើ�ខ្លាំតសាលាពេរៀននិងប្រ�ូប្ពេប្រងៀន ការចាប្់ពេផដ�មួពេ��ងវិញនូវការលកិ់�ូរ ឬកិ៏ 
ការផលិតមួូូប្អាហារ និងការផគត់ផគង់ពេសាបូ�ង�ល់រ�ឋធានីជាពេ��មួ។ ពេ�កិុ�ងន័យ 
�ូចំ�្នាពេន�ដែ�រ ប្រប្វត្តិរ�ាាកិរសើយ័តទឹកិប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ដែ�លពេរៀប្រាប្់ពេ�យឯកិឧតដមួ 
ឯកិ សុះនចាន់ �ិតជាប្�ាាញ�ាាងលអ�ិពេសសអំ�ីប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួថ្ងៃនការ�កិ់ឲ្ាយ 
�ំពេណ្ឌ�រការពេ��ងវិញនូវពេហ�ាារចំនាសមួព័និ និងការវិវឌ្ាឍថ្ងៃនរពេប្ៀប្ប្រ�ប្់ប្រ�ងការ 
ផគត់ផគង់ធនធានទឹកិ។
 ប្ទអន្តរា�មួន៍រប្ស់អ្នកិមា្នាង សះីសះវតថិ ដែមួុន ចាន់ពេទវី និងពេលាកិប្រសី 
ហាាាប្ី�ដែយន លះយកិូ ពេរៀប្រាប្់អំ�ីប្រប្វត្តិពេរឿងរាាាវមួួយដែ�លមួិនសូវមានពេ�សរពេសរ
ពេ��យ �ឺប្រប្វត្តិថ្ងៃនការកិសាងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញពេ��ងវិញ (�ូចំទីប្រកិះងពេផាសងពេទៀតដែ�រ) 
ពេនា��ឺប្រប្វត្តិពេរឿងរាាាវរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋដែ�លប្រតូវសប្រមួប្ខៀួន ប្ពេងើ�តជាដែខាសប្ណាាាញ 
សាមួ�គី�្នា ប្�ាាញឲ្ាយពេ��ញនូវ�ំនិតថ្ងៃចំ្នប្រប្ឌ្ិត ពេ��មួាបីប្រប្ឹងរស់ និងប្ពេងើ�ត�ំនិត ថ្ងៃចំ្ន
ប្រប្ឌ្ិត�មីៗ។ ពេ�កិុ�ងប្រិប្ទពេន� អើីដែ�លពេប្រ�ផៀូវការមួិនដែមួនជាពេរឿងមួិនធមួមតា 
ពេនា�ពេទ ប្ុះដែន្ត�ឺជាប្រប្ភ�ធនធានសំខ្លាំន់ថ្ងៃនភា�ធន់។ ប្រប្វត្តិពេរឿងរាាាវទាំងពេន� 
ឆ្លៀ��ប្ញ្ហាះាំងអំ�ីប្រប្វត្តិពេរឿងរាាាវដែ�លពេរៀប្រាប្់ពេ�យពេលាកិ ហាសង់មាាារី ពេតអូ�ពេ�យ 
ពេផដ�មួពេចំញ�ីឧទាហរណ្ឌ៍ថ្ងៃនទីប្រកិះង �័រអូប្របាំងស៍ ថាពេត�អវត្តមានថ្ងៃនអភិបាលកិិចំច 
សាធារណ្ឌៈប្រប្កិប្ពេ�យប្រប្សិទិភា�មួួយ ពេធើ�ឲ្ាយប្រប្ជា�លរ�ឋប្រកិីប្រកិធាាាកិ់ចំូលពេ�
កិុ�ងភា�មួិនប្របាកិ�ប្រប្ជាកាន់ដែតខ្លាំាាំងពេ��ង�ាាង�ូចំពេមួដចំ។ ពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ 
�ូចំដែ�លឯកិឧតដមួ មាាាន់ ពេឈ្នះឿន បាន�នាយល់�ូពេចា្នា�ដែ�រថា ការប្រ�ប្់ប្រ�ងស�ាាត់ 
ទាំងឡាយដែ�លប្រតូវបានចាត់ទះកិថាជាស�ាាត់ "ពេប្រ�ផៀូវការ" �ឺជាកិដីបារមួភ�ាាង 
ខ្លាំាាំងរប្ស់អាជាាាធររ�ឋ តាំង�ីពេ��មួ�ំប្ូងថ្ងៃនទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០មួកិពេមួេុ�។ ការ 
ប្ញ្ច្ជូនប្រប្ជា�លរ�ឋដែ�លរស់ពេ�កិុ�ងតំប្ន់អាណាធិប្ពេតយាយកិុ�ងទីប្រកិះង ឲ្ាយពេ� 
រស់ពេ�កិុ�ងទីតាំង�មី តាមួជាយប្រកិះង ប្រតូវបានពេធើ�ពេ��ងពេ�យមានការសប្រមួប្ 
សប្រមួួលជាមួួយអាជាាាធរសាធារណ្ឌៈ និងសមា�មួកិុ�ងប្រសះកិ។ ប្ុះដែន្តសប្រមាប្់ 
ប្រប្ជា�លរ�ឋទាំងពេនា� ពេ�ដែតមានចំំពេណាទសំណ្ឌួរជាពេប្រចំ�ន �ូចំជាថា ពេត�ការ 
ទទួលបាននូវកិមួមសិទិិ�ីធេី �ឺជាលកិខខណ្ឌឌ�ិតប្របាកិ�ថ្ងៃនការអភិវឌ្ាឍសងគមួនិង 
ពេស�ឋកិិចំចឬពេទ? អថាវរភា�រប្ស់ប្រកិះមួប្រ�ួសារប្រប្ជា�លរ�ឋមួិនកាន់ដែតធៃន់ធៃរ 
ពេទៀតពេទឬ? ពេ�យសារដែតការផ្ទាាាចំ់ឫស�ល់រប្ស់�ួកិពេ�ពេ�យប្ងខំ និងការពេ�
តាំងទីលំពេ��មីកិុ�ងដែ�ន�ីមួួយដែ�លពេ�ឆាាយ�ីពេប្��ូងថ្ងៃនសកិមួមភា�ពេស�ឋកិិចំច?

 រយៈពេ�ល៤០ឆ្នាំ ពេប្រកាយ�ីមានការជពេមួៀ�សប្រប្ជាជនទាំងអស់
ពេចំញ�ីទីប្រកិះង និងការប្ំផេិចំប្ំផ្ទាាាញមួួយដែផ្នកិធំថ្ងៃនទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ពេ�យ�ួកិ
ដែខមរប្រកិហមួ ការកិសាងទីប្រកិះងដែខមរពេ��ងវិញ �ឺជាឧទាហរណ្ឌ៍�៏លអ�ិពេសសមួួយ 
ប្�ាាញ�ីសមួតថភា� ភា�ធន់ថ្ងៃនទីប្រកិះង និងសងគមួរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង1។ ប្ុះដែន្ត 
�ើីតាបិតថា ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញជាកិរណ្ឌី�ិពេសសមួួយ ពេ�យសារហឹងាសាថ្ងៃនពេ�ល 
នពេ�បាយប្រប្ឆំងនឹងទីប្រកិះងរប្ស់�ួកិដែខមរប្រកិហមួ កិ៏ប្ុះដែន្តពេប្រ��មួហន្តរាយនិង
ប្ញ្ហាាាថ្ងៃនការកិសាងទីប្រកិះងពេ��ងវិញពេ�កិដែនេងពេផាសងពេទៀត �ិតជាមានចំំនួន
កាន់ដែតពេប្រចំ�នពេ��ងៗពេ�កិុ�ង�ិភ�ពេលាកិ រហូត�ល់ពេយ�ងអាចំនិ�យបានថា 
ការកិសាងទីប្រកិះងពេ��ងវិញបានកាាាយប្ន្តិចំមួដងៗជាប្ទ�ាានមួួយ។
 �ិតដែមួនពេហ�យ ការពេកិ�នពេ��ងនូវស�ាាកិ់និងកិមាាាំងថ្ងៃនភា�មួិន 
ប្របាកិ�ប្រប្ជាធមួមជាតិ កិ៏�ូចំជាការពេកិ�នពេ��ងនូវកិំពេ�ធមួមជាតិ ប្ណាាាលឲ្ាយមាន
ការ�ពេនៀ�នថ្ងៃនប្រ�ឹត្តិការណ្ឌ៍ពេប្រ��មួហន្តរាយ។ �ូចំដែ�លរបាយការណ្ឌ៍�មីមួួយ 
រប្ស់អងគការសហប្រប្ជាជាតិបានប្�ាាញពេហ�យថា មួនះសាសចំំនួន១,៤�ន់លាន
នាកិ់ពេ�កិុ�ង�ិភ�ពេលាកិ កិំ�ះងរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងដែ�លមានប្រប្ជាជនពេល�ស 
�ី៥០មួះឺននាកិ់ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� �ួកិពេ�កិំ�ះងប្រប្ឈ្នះមួមួះខ�ាាងពេហាចំណាស់ពេ� 
នឹងហានិភ័យថ្ងៃនពេប្រ��ធមួមជាតិមួួយប្រប្ពេភទ ជា�ិពេសស ពេ�អាសះី �ូចំដែ�ល 
ការសិកិាសាប្រសាវប្រជាវ�មីមួួយពេទៀតបានប្�ាាញ�ូចំ�្នាដែ�រថា ការពេកិ�នពេ��ងថ្ងៃនកិប្រមួិត 
ទឹកិកិំ�ះង�ំរាមួកិំដែហងទីប្រកិះងជាពេប្រចំ�នពេ�កិុ�ងតំប្ន់ពេន� �ូចំជាទីប្រកិះងហាសាការតា 
ទីប្រកិះងបាងកិកិ ឬទីប្រកិះងហូជីមួិញជាពេ��មួ។ ប្ដែនថមួ�ីពេល�ហានិភ័យទាំងពេន�ពេទៀត
កិំពេណ្ឌ�នប្រប្ជា�លរ�ឋរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងកាន់ដែតខ្លាំាាំង (ជាអាទ៍ ពេ�ទើីប្អាប្រហើិកិ 
និងអាសះី) កាន់ដែតប្ពេងើ�នវិសាលភា�ថ្ងៃនភា�មួិនប្របាកិ�ប្រប្ជា �ូពេចំ្ន� កិ៏ពេ�ពេល� 
ពេភទនីយភា�ថ្ងៃនទីប្រកិះង និងប្រប្ជា�លរ�ឋផងដែ�រ។
 ពេប្�និ�យដែប្ប្មួាយាាាងវិញពេទៀត ទីប្រកិះងបានកាាាយពេ�ជា "ដែ�ន�ីថ្ងៃន 
ហានិភ័យ" ពេហ�យការកិសាងទីប្រកិះងពេ��ងវិញកាន់ដែតមានលកិខណ្ឌៈភវនីយភា� 
ខ្លាំាាំងពេ��ងៗ។ ពេ�កិុ�ងប្រិប្ទពេន� មួាយាាាង ការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ និងមួាយាាាងពេទៀត
ពេភទនីយភា�ថ្ងៃនទីប្រកិះងបានកាាាយពេ�ជាអាទិភា��ចំ់ខ្លាំតសប្រមាប្់ទីប្រកិះង ពេហ�យ
�ួរដែត�កិ់ប្ញ្ចុូលពេ�កិុ�ងពេប្��ូងថ្ងៃនពេ�លនពេ�បាយអភិវឌ្ាឍន៍ប្រកិះង។

គិិតគិូរពីការកសាងដោ�ើងវិិញ គិឺគិិតគិូរពីហានិភ័យនិងដោភទីនីយភាព
 ហានិភ័យថ្ងៃនការពេកិ�តមានពេប្រ��មួហន្តរាយ ឬប្រ�ឹត្តិការណ្ឌ៍ប្ងើ 
ភា�ប្រ�ំប្រ�ណាមួួយពេនា� �ឺពេយ�ង�ិបាកិនឹង�ឹងខ្លាំាាំងណាស់ �ីពេប្រ��ថា រាល់ 
ហានិភ័យ �ឺដែតងដែតសថិតពេ�កិុ�ងវិស័យថ្ងៃនប្រទឹសដី និងមួិនប្របាកិ�ប្រប្ជាពេ��យ ។
�ូពេចំ្ន� ទំនាកិ់ទំនងរប្ស់ពេយ�ងជាមួួយហានិភ័យ �ឺពេធើ�ពេ��ងពេ�យពេ�ងពេ�ពេល� 
អើីដែ�លធាាាប្់បានពេកិ�តពេ��ងកិនេងរួចំពេ�ពេហ�យកិុ�ងអតីតកាល ពេ�ពេល�អើីដែ�ល 
អាចំនឹងពេកិ�តពេ��ងពេ�កិុ�ងថ្ងៃ�ៃអនា�ត ប្រ�មួទាំងពេ�ពេល�រពេប្ៀប្ដែ�លពេយ�ង�ិត�ូរ 
�ីភា�មួិនប្របាកិ�ប្រប្ជាទាំងពេន�ពេ�កិុ�ងប្ចំុ�ប្ាបន្នកាល។ �ើីតាបិតថា ជាញឹកិញាប្់ 
ពេប្រ��មួហន្តរាយដែ�លមានវិសាលភា�ធំ ពេ�ហាកិ់�ូចំជាមួិនអាចំពេ�ចំផះត 
កិ៏ប្ុះដែន្ត ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� ពេ�ទទួលសាាាល់ថា ផលវិបាកិថ្ងៃនពេប្រ��មួហន្តរាយទាំងពេនា� 
មួិនដែមួនមួកិ�ីកិមួមពេប្រ�ងវាសនាប្ងើពេ��ងពេ�យកិតាាាខ្លាំងពេប្រ�ពេនា�ពេទ ផួ�យពេ�វិញ
វាពេប្រចំ�នដែតជាផលិតផលថ្ងៃនរចំនាសមួព័និពេស�ឋកិិចំច ប្ពេចំចកិពេទស នពេ�បាយ និង 
សងគមួរប្ស់ពេយ�ងពេ�វិញពេទ។ �ិតដែមួនពេហ�យ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� ពេយ�ងមានសមួតថភា� 
ការ�រខៀួនពេយ�ង ទប្់ទល់នឹងពេប្រ��មួហន្តរាយ និងភា�មួិនប្របាកិ�ប្រប្ជា ថ្ងៃន
អាកាសធាតះ ឬកិ៏�ាាងពេហាចំណាស់ អាចំកាត់ប្នថយ�ាាងពេប្រចំ�ននូវផល  
ប្ុ��ល់ប្ណាាាលមួកិ�ីពេប្រ��មួហន្តរាយទាំងពេនា�ដែ�រ។ ពេហតះ�ូពេចំ្ន�ពេហ�យបាន
ជាពេ�លនពេ�បាយប្រកិះង មួិនអាចំខើ�ពេ�លនពេ�បាយប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ 
បានពេទ។
 ពេត�ពេ�លនពេ�បាយប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យប្រកិះងជាអើី? មួះនពេ�ប្ងអស់ 
�ឺថា មួាយាាាង ការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យប្រតូវឆ្លេងកាត់តាមួការ�ិតឱ្ាយពេ��ញ�ីហានិភ័យ 
ដែ�លអាចំពេកិ�តមានពេ��ងជាយថាពេហតះ និងមួាយាាាងពេទៀត រកិឲ្ាយពេ��ញនូវពេភទនីយ
ភា�ពេ�ចំំពេ��មួះខហានិភ័យទាំងពេនា�។ ឧទាហរណ្ឌ៍ ពេត�ពេហ�ាារចំនាសមួព័និថ្ងៃន
លូប្ងូូរទឹកិស�ើថ្ងៃ�ៃពេន�អាចំប្រទាំប្រទកិមាាាំងទឹកិពេភៀ�ង កិុ�ងរ�ូវដែ�លមានពេភៀ�ងធាាាកិ់ 
ពេប្រចំ�នខ្លាំាាំងហួសប្រប្មាណ្ឌ�ល់កិប្រមួិតណា? ពេត�ប្រប្ជា�លរ�ឋណា និងទីតាំងណា
ខេ�ដែ�លប្រប្ឈ្នះមួមួះខខ្លាំាាំងជាងពេ� ពេ�នឹងហានិភ័យជាយថាពេហតះទាំងពេនា�?  
ពេភទនីយភា�ថ្ងៃនទីប្រកិះង�ិតជាសុ��សាោាញ �ិបាកិនឹងយល់ណាស់ �ីពេប្រ��កិតាាា 
ពេភទនីយភា�ទាំងពេនា� ជាទូពេ� �ឹងដែផអកិ�្នាពេ�វិញពេ�មួកិ ពេហ�យកិ៏ប្ំពេ�ញឲ្ាយ
�្នាពេ�វិញពេ�មួកិដែ�រ។ កាត់ប្នថយពេភទនីយភា� �ឺមានន័យថា មួិនប្រតឹមួដែត 

កាត់ប្នថយ ឬពេប្រតៀមួប្�ាារផលប្ុ��ល់ថ្ងៃនពេប្រ��មួហន្តរាយប្ុះពេណាះា�ពេទ ប្ុះដែន្តកិ៏  
ប្រតូវការ�រប្រប្ជា�លរ�ឋទន់ពេខាសាយជាងពេ�ផងដែ�រ។ 
 ពេ�ពេ�លដែ�លហានិភ័យពេកិ�តពេ��ងជាកិ់ដែសដង មួះននឹងហានិភ័យ 
មួកិ�ល់ពេ�ពេទៀតពេនា� ពេ�ប្រតូវមានមួពេធាយាបាយប្ពេចំចកិពេទស និងសាាាប្័ន ពេ��មួាប ី
ប្រ�ប្់ប្រ�ងផលវិបាកិប្ងើពេ��ងពេ�យពេប្រ��មួហន្តរាយ �ូចំជា ប្រ�ប្់ប្រ�ងប្ញ្ហាាា 
ប្នាាាស់ទីរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ ឬការខូចំខ្លាំតពេហ�ាារចំនាសមួព័និជាពេ��មួ។ ប្�ាារ 
ហានិភ័យ �ឺមានន័យថា ពេរៀប្ចំំប្ពេងើ�តពេសណារីពេ� និងដែផនការសកិមួមភា� 
ដែ�លអនះញ្ហាាាតឲ្ាយពេយ�ងពេឆ្លេ�យតប្តាមួដែប្ប្មួួយ ដែ�លមានការពេរៀប្ចំំប្រតឹមួប្រតូវ 
ទះកិជាមួះនពេ�កិុ�ងកិរណ្ឌីប្នាាាន់។
 ចំំណ្ឌំចំចំះងពេប្រកាយ ពេ�លនពេ�បាយប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យប្រតូវដែត 
�ិត�ូរទះកិជាមួះន�ីភា�ធន់ �ីពេប្រ��ថា ពេ�លនពេ�បាយពេន� មួិនដែមួនពេកិ�តពេ��ង 
ពេ�យឯកិឯងពេនា�ពេទ មានន័យថា ពេ�លនពេ�បាយពេន� ពេយ�ងប្រតូវកិសាងពេ��ង  
និងទទួលការ�ំប្រទ�ីពេ�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈ កិមួមវិធីអភិវឌ្ាឍន៍សងគមួនិង 
 ពេស�ឋកិិចំច សកិមួមភា�រប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ និងការអនះវត្តមួួយដែប្ប្ចំូលរួមួ។ 
ពេ�លនពេ�បាយពេន� រឹតដែតសំខ្លាំន់ និងចាំបាចំ់ដែ�មួពេទៀត ពេ�យពេហតះថា ពេយ�ង
ទាំងអស់�្នា ទាំងប្រសីទាំងប្រប្ះស �ោានសមួតថភា�ពេសម��្នាពេទ ពេ�ចំំពេ��មួះខ 
ការផ្ទាាាស់ប្ូូរ�៏�ំហះកិថ្ងៃនទីប្រកិះង ដែ�លប្ងើពេ��ងពេ�យពេប្រ��មួហន្តរាយ។ ប្រប្ជា 
�ល រ�ឋប្រកិីប្រកិជាងពេ� �ឺជាអ្នកិដែ�លមានពេភទនីយភា�ជាងពេ�ពេ�ចំំពេ��មួះខ 
ពេប្រ��មួហន្តរាយ �ឺប្រប្ជា�លរ�ឋប្រកិីប្រកិជាងពេ�ទាំងពេន�ពេហ�យដែ�លរឹតដែតប្រតូវ 
ប្�ាាញឲ្ាយពេ��ញនូវសមួតថភា�ធន់ជាងពេ�។
 �ិតដែមួនពេហ�យថា ពេប្រ��មួហន្តរាយដែតងដែតពេកិ�តពេ��ង�ំហះកិភាាាមួៗ 
ប្ុះដែន្តការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ �ឺប្រតូវពេធើ�ពេ��ងពេ�តាមួពេ�លពេវលា និង�ំណាកិ់កាល 
ពេប្រចំ�ន ពេ�ល�ឺមួះនពេ�លប្រ�ឹត្តិការណ្ឌ៍ពេកិ�តពេ��ង កិុ�ងពេ�លប្រ�ឹត្តិការណ្ឌ៍ពេកិ�តពេ��ង 
និ ងប្នាាាប្់�ីមួហន្តរាយពេកិ�តពេ��ង។ �ូពេចំ្ន� ពេភទនីយភា� ហានិភ័យ និងការ 
កិសាងពេ��ងវិញ �ឺសំពេ�ពេ��ំពេណ្ឌ�រការមួួយ�៏សុ��សាោាញមួួយ ដែ�លតប្រមួូវឲ្ាយ 
មានវិធីសាប្រស្តសើ័យប្រប្វត្តិ និងជារួមួ កិ៏�ូចំជាអន្តរា�មួន៍ឲ្ាយចំំពេ�លពេ�។

ចំណាត់ការចំដោ�ះហានិភ័យ
 ពេត�ប្រតូវពេធើ�ចំំណាត់ការដែប្ប្ណា កិុ�ងពេ�លមានហានិភ័យ? មាន 
ចំំណ្ឌំចំ៣ សំខ្លាំន់ៗ ដែ�លប្រតូវពេល�កិយកិមួកិប្�ាាញជូនពេ�ពេ�លពេន�។ ចំំណ្ឌំចំ 
ទី១ ការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ�ឺជាពេរឿងនពេ�បាយ។ ចំំណ្ឌំចំពេន� តប្រមួូវឲ្ាយមានការ
អនះវត្តពេ�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈមួួយ ដែ�លអនះញ្ហាាាតឲ្ាយកាត់ប្នថយពេភទ 
នីយភា� ប្ពេងើ�តប្រកិប្ខណ្ឌឌចំាបាប្់សមួប្រសប្ និងចំលនាថ្ងៃ��ូប្រកិះងទាំងអស់ ទាំង 
ឯកិជន ប្រប្ជា�លរ�ឋ និងរ�ឋ ឱ្ាយចំូលរួមួកិុ�ងការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ �ីពេប្រ��ថា
ហានិភ័យ�ឺ�កិ់�័និពេ�នឹងការយល់ពេ��ញ និងឥរិ�ប្ទរប្ស់ប្ះ�គលនីមួួយៗ 
កិ៏�ូចំជាឥរិ�ប្ទរប្ស់មួនះសាសរួមួ�្នាពេ�ចំំពេ��មួះខភា�មួិនប្របាកិ�ប្រប្ជា។
 ចំំណ្ឌំចំទី២ ការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ�ឺជាពេរឿងសងគមួ។ ចំំណ្ឌំចំពេន��ួរ 
ប្រតូវបានយល់ថា ហានិភ័យ�ឺជាប្ញ្ហាាារួមួ�្នា និងតប្រមួូវឱ្ាយមានកិិចំចសហប្រប្តិប្ត្តិ
ការ�ាាងជិតស្និទិរវាងថ្ងៃ��ូប្រកិះងទាំងអស់។ ការចំូលរួមួ�ីប្រប្ជា�លរ�ឋប្រ�ប្់រូប្ 
�ឺជាពេរឿងសំខ្លាំន់ប្ំផះត �ីពេប្រ��ការចំូលរួមួដែប្ប្ពេន�ប្ងើឱ្ាយមានការយល់�ឹង�ាាង
ទូលំទូលាយ និងសប្រមួួលការពេល�កិសំពេណ្ឌ��ំពេណា�ប្រសាយសមួប្រសប្សប្រមាប្់ 
ប្រ�ប្់ប្រប្ពេភទថ្ងៃនពេភទនីយភា�ដែ�លប្រប្ជាជនប្រកិះងអាចំជួប្ប្រប្ទ�។ សាាានភា� 
ពេស�ឋកិិចំច អប្់រំ ទីកិដែនេងរស់ពេ� ឬកិ៏ប្ណាាាញសងគមួ និងប្រ�ួសារ សះទិដែតចំូលរួមួ
កំិណ្ឌត់�ាាងទូលំទូលាយនូវផលបុ្��ល់ថ្ងៃនពេប្រ��មួហន្តរាយពេ�ពេល�ប្រប្ជា�លរ�ឋ 
ប្រ�មួទាំងសមួតថភា�ថ្ងៃនប្ះ�គល ប្រប្ឈ្នះមួមួះខនឹងពេប្រ��មួហន្តរាយ។ មួាយាាាងវិញពេទៀត
សះវតថិភា�រប្ស់មួនះសាសមួួយប្រកិះមួអាចំនឹងប្ពេងើ�នពេភទនីយភា�រប្ស់មួនះសាសមួួយ
ប្រកិះមួពេផាសងពេទៀត។ សមួធមួ៌ពេ�ចំំពេ��មួះខពេភទនីយភា��ឺជាពេរឿងមួួយ�៏សំខ្លាំន់ 
ប្ំផះតពេ�កិុ�ងការកិសាងសងគមួទីប្រកិះងមួួយដែ�លមានសថិរភា� មាននិរន្តរភា� និង
មានសមួភា�ខ្លាំាាំងជាងមួះន។ �ូពេចំ្ន� ការ�កិ់ពេចំញនូវពេ�លនពេ�បាយ  
សាធារណ្ឌៈពេផ្ទាាាតពេ�ពេល�ប្រប្ជា�លរ�ឋដែ�លមានពេភទនីយភា�ជាងពេ� ពេមួ�លពេ� 
�ឺជាពេរឿងចាំបាចំ់ខ្លាំនមួិនបាន។
 ចំំណ្ឌំចំទី៣ ការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ�ឺជាពេរឿងពេស�ឋកិិចំច។ 
ជាប្ឋមួ ចំំណ្ឌំចំពេន�តប្រមួូវឱ្ាយមានកិញ្ចចប្់�វិកាពេប្រប្�សប្រមាប្់រកិឱ្ាយពេ��ញនូវ 
ហានិភ័យនិងពេភទនីយភា� សប្រមាប្់ការកាត់ប្នថយនិងប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យ 
ទាំងពេនា� កិុ�ងកិរណ្ឌីដែ�លពេប្រ��មួហន្តរាយពេកិ�តពេ��ង។ វិនិពេ��សាធារណ្ឌៈ 
ពេ�លនពេ�បាយពេស�ឋកិិចំច ប្រតូវដែតអនះវត្តពេ��មួាបីជាប្រប្ពេ�ជន៍ថ្ងៃនការកាត់ប្នថយ

ឯកិឧតដមួ ដែកិប្ ជះតិមា ឯកិឧតដមួ បាាា សះជាតិវងាស និងពេលាកិ ពេសង វណ្ឌណៈ មួកិ 
�ីសាលារាជធានីភ្នំពេ�ញ ប្រ�មួទាំងពេលាកិប្រសី ប្រ�ីសាយាាាន ប្េង់កិូ មួកិ�ីអងគភា� 
APUR ទីប្រកិះងបាាារីស កិ៏បានផដល់នូវសកិខីកិមួមសំខ្លាំន់ៗផងដែ�រ សដី�ីការវិវឌ្ាឍថ្ងៃន 
ការកិសាងទីប្រកិះងពេ��ងវិញ កិុ�ងរយៈពេ�លជាង៣០ឆ្នាំចំះងពេប្រកាយពេន�។ �ើីពេប្� 
ការអភិវឌ្ាឍនិងការដែ�ទាំពេហ�ាារចំនាសមួព័និ�ឺជាអាទិភា�មួួយកិុ�ងទសវតាសរ៍ 
ឆ្នាំ១៩៩០ កិ៏ប្ុះដែន្ត �ឺពេ�ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ២០០០ប្ុះពេណាះា� ពេទ�ប្មានអន្តរា�មួន៍ 
ពេ�ពេល�វិស័យពេផាសងពេទៀត �ូចំជា កិមួមសិទិិ�ីធេី អភិបាលកិិចំច (ការ�កិ់ពេចំញនូវ
ពេ�លនពេ�បាយវិមួជាឈការ) ការ�ឹកិជញ្ច្ជូន ឬការពេធើ�ដែផនការប្រកិះង ជាពេ��មួ។
 ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� �ពេប្រមាងប្រកិះងធំៗ �ូចំជាប្រកិះងរណ្ឌប្ជាពេ��មួ ប្រ�មួទាំង 
កិំពេណ្ឌ�នប្រប្ជា�លរ�ឋខ្លាំាាំងពេ�កិុ�ងប្រកិះង �ិតជាប្�ាាញ�ីភា�សកិមួម រស់រពេវីកិ ថ្ងៃន
រាជធានីកិមួុ�ជា។ �ូចំដែ�លវា�មិនជាពេប្រចំ�ន ឧទាហរណ្ឌ៍ ពេលាកិ ពេ�ាា ណ្ឌតថរះន បាន
រំលឹកិពេ��ងវិញរួចំពេហ�យថា អន្តរកិមួមរវាងទីផាសារអចំលនប្រទ�ាយប្រប្កិប្ពេ�យ 
ថាមួភា� និងការអនះមួ័តយកិតាមួ�ំរូថ្ងៃនការអភិវឌ្ាឍដែប្ប្អន្តរជាតិ �ូចំជាទីប្រកិះង 
ឆាាតថ្ងៃវជាពេ��មួ �ឺតំណាងឲ្ាយចំលកិរ�៏សំខ្លាំន់មួួយថ្ងៃនរូប្ប្រិវត្តន៍ទីប្រកិះងប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន�
។ �ូចំដែ�លពេលាកិ ចាន់ សាន់ហុះន ផដល់ជាសាកិាសីប្រសាប្់អំ�ីសាាាប្តាយកិមួម �ឺ
ផួ�យពេ�វិញ មួិនដែមួនជាការប្ំផ្ទាាាញអតីតកាលពេនា�ពេទ ប្ុះដែន្ត�ឺប្ញ្ចុូលនវានះវត្ត 
ភា�ទាំងពេន�ពេ�កិុ�ងរយៈពេ�លដែវងថ្ងៃនការកិសាងទីប្រកិះង។
 សកិខីកិមួមរប្ស់ពេលាកិជំទាវ ណាឌ្ីន អុះមួះតូនី ហាាាត់សះីនហាស៊ី�ី 
អភិបាលរងប្រកិះង �ីហាាាលី ប្�ាាញពេយ�ងថា ពេត�ពេ�លនពេ�បាយអភិវឌ្ាឍន៍ប្រកិះង
ទាំងពេន�ប្រតូវផាសារភាាាប្់ជាមួួយនឹងពេ�លនពេ�បាយសងគមួ ប្រប្យះទិប្រប្ឆំងនឹង 
ភា�ប្រកិីប្រកិ និងអំពេ���ះកិរលួយពេ�យរពេប្ៀប្ណា ដែ�លពេធើ�ឲ្ាយរ�ឋធានីប្រប្ពេទស រ�ូវាាាន់ 
� មួួយពេន� កាាាយជាឧទាហរណ្ឌ៍មួួយ�ួរយកិ�ំរូតាមួពេ�ទើីប្អាប្រហើិកិ កិ៏�ូចំជា 
ពេ�កិុ�ង�ិភ�ពេលាកិទាំងមួូល។ ការអភិវឌ្ាឍសងគមួ ប្រិ�ប្័ន្នភា� និងការចំូលរួមួ 
រប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ សះទិដែតជាដែផ្នកិសំខ្លាំន់ៗថ្ងៃនភា�ធន់។ �ូចំដែ�លពេលាកិ 
ហាសាន ហាចាមួ បាន�នាយល់�ាាងពេកិាបា�កិាបាយពេហ�យថា ចំំណ្ឌំចំសំខ្លាំន់ៗ 
ទាំងពេន� អាចំនាំពេ�រកិការវិវឌ្ាឍសំខ្លាំន់មួិនអាចំខើ�បានថ្ងៃន�ំរូពេស�ឋកិិចំចប្ចំុ�ប្ាបន្ន។
 ពេប្រកាយ�ីការ�កិ់ប្ញ្ចុូល�្នារួចំមួកិ សកិខីកិមួមជាពេប្រចំ�នទាំងពេន� 
ដែ�លពេយ�ងបានសាាាប្់ពេ�កិុ�ងសន្និសីទ ពេហ�យចំមួេងពេចំញពេ�កិុ�ងសា្នាថ្ងៃ�ដែ�ល 
ពេលាកិអ្នកិអានកំិ�ះងកាន់ពេ�កុិ�ងថ្ងៃ�ពេន� �ិតជាប្ពេងើ�តបាននូវប្រប្វត្តពិេរឿងរាាាវពេរៀប្រាប់្ 
ពេ�យផ្ទាាាល់មាត់មួួយ�ិតប្របាកិ� អំ�ីការកិសាងទីប្រកិះងពេ��ងវិញ ដែ�លពេលាកិ លី 
យូដែណ្ឌល ប្រ�ីហាសង់ ពេល�កិសំពេណ្ឌ�ជាពេសចំកិដីសពេងខប្មួួយ ជូនពេយ�ងទាំងអស់�្នា 
ពេ�ដែផ្នកិខ្លាំងចំះងថ្ងៃនសា្នាថ្ងៃ�ពេន�។ ប្រប្វត្តិពេរឿងរាាាវទាំងពេន� កាន់ដែតសំខ្លាំន់ដែ�មួពេទៀត 
ពេ�យសារថា វាប្ំពេ�ញប្ដែនថមួឲ្ាយកិងើ�ខ្លាំតថ្ងៃនចំំពេណ្ឌ��ឹងអំ�ីសមួ័យកាល 
ទាំងពេនា� ដែ�លជារប្ត់មួួយ�៏ពេលឿន និងប្រប្កិប្ពេ�យភា�កិូ�កិកិូួលថ្ងៃនប្រប្វត្តិ
សាប្រស្តទីប្រកិះង និងប្រប្វត្តិសាប្រស្តប្រប្ជា�លរ�ឋជាលកិខណ្ឌៈប្ះ�គល។ ពេប្រកាយ�ី 
សរពេសរពេចំញពេហ�យ ប្រប្វត្តិពេរឿងរាាាវទាំងពេន� ដែ�លពេរៀប្រាប្់ពេ�យផ្ទាាាល់មាត់ អាចំ 
កាាាយពេ�ជាសាោារតីចំងចាំមួួយ និងប្ពេប្រមួ�ជាប្រប្ពេ�ជន៍ថ្ងៃនការកិំណ្ឌត់ទិសពេ� 
ពេ�លនពេ�បាយប្ចំុ�ប្ាបន្ន កិុ�ងការប្រ�ប្់ប្រ�ងហានិភ័យប្រកិះង និងកាត់ប្នថយពេភទ 
នីយភា�។

1. សូមួអានជាអាទ៍ សា្នាថ្ងៃ�រប្ស់អ្នកិនិ�និ Carrier A. ឆ្នាំ២០០៧ មានចំំណ្ឌងពេជ�ងថា "ចំាបាប្់
កាន់កាប្់អចំលនប្រទ�ាយ" ពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ៖ ការដែប្រប្កាាាយសិទិិថ្ងៃនការពេប្រប្�ប្របាស់លំពេ��ាាន ពេចំញ�ី 
ប្រិប្ទសងគមួនិយមួថ្ងៃនការចំូលមួកិរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងវិញ (ឆ្នាំ១៩៧៩-១៩៨៩) ឱ្ាយពេ�ជាកិមួមសិទិិ
ឯកិជន និពេកិខប្ទថា្នាកិ់ប្ណ្ឌឌិតដែផ្នកិសាាាប្តាយកិមួម សាកិលវិទាយាល័យបាាារីស៨ កិប្រមាស់៥៩៩ទំ�័រ សា្នាថ្ងៃ� 
ពេលាកិ Pierdet C. ឆ្នាំ២០០៨ មានចំំណ្ឌងពេជ�ងថា "កាលពេវលាថ្ងៃនទំនាកិ់ទំនងរវាងទីប្រកិះងនិងទពេនេ 
ពេ�ភ្នំពេ�ញ"៖ ការតាំងទីថ្ងៃនទីប្រកិះងជាប្់មាត់ទពេនេ ពេ�យការកិសាងប្រប្�័និធារាសាប្រស្តមួួយ (ឆ្នាំ១៨៦៥
-២០០៥) និពេកិខប្ទថា្នាកិ់ប្ណ្ឌឌិតដែផ្នកិភូមួិវិទាយា សាកិលវិទាយាល័យបាាារីស១ Panthéon-Sorbonne 
កិប្រមាស់៥៨៩ទំ�័រ សា្នាថ្ងៃ�រប្ស់ពេលាកិ Fauveaud G. ឆ្នាំ២០១៥ ដែ�លមានចំំណ្ឌងពេជ�ងថា "
ការ  ប្ពេងើ�តលំហប្រកិះងពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ សប្រមាប្់ភូមួិសាប្រស្តសងគមួថ្ងៃនអចំលនប្រទ�ាយ" ទីប្រកិះងបាាារីស 
ពេបា��ះមួព ផាសាយពេ�យសាកិលវិទាយាល័យ Sorbonne កិប្រមាស់៣៦៨ទំ�័រ។
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ហានិភ័យនិងនៅភទនីយភាព សត្រូមាប់ការកាត់បន្ថយនិងត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យ 
ទាំងនៅនះ កុ�ងករណីដែដលនៅត្រូគះមហន្តរាយនៅកើតនៅ�ើង។ វិនិនៅ�គសាធារណៈ 
នៅគលននៅ�បាយនៅសដ្ឋកិច្ច ត្រូតូវដែតអនុវត្តនៅដើមាបីជាត្រូបនៅ�ជន៍នៃនការកាត់បន្ថយ
នៅភទនីយភាព ជាពិនៅសស នៅភទនីយភាពត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលត្រូកីត្រូកជាងនៅគ។ ជា 
លទធផល ការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យ ជាញឹកញ៉យ តត្រូមូវឲាយមានការផ្លា្លាស់ប្ដូរ ឬ 
ការសត្រូមបសត្រូមួលគត្រូមូនៅសដ្ឋកិច្ចរបស់នៅយើង ដែដលនៅ�ដែតពិបាកនឹងបញុូល 
លកីណៈ “មិនត្រូបាកដត្រូបជា” នៃនហានិភ័យនៅ�នៅ�ើយ។ ការផ្លា្លាស់ប្ដូរទមា្លាប់នៅនះ 
ជាឧទាហរណ៍ តត្រូមូវឲាយមានការ�ក់នៅចញនូវត្រូកបខណ្ឌចាបាប់ និងបទបញាា 
កាន់ដែតមានភាពតឹងដែតងជាងមុន ចំនៅពាះវិស័យឯកជន ដែដលក៏ជាអ្នកទទួល 
បានផលពីននៅ�បាយសាធារណៈ នៅលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែដរ។

 ចំណុចចុងនៅត្រូកាយ ការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យគឺជានៅរឿងនៅសដ្ឋកិច្ច ពីនៅត្រូពាះ 
ថា ទីត្រូកុងត្រូបឈមមុខកាន់ដែតខា្លាំងនៅ�ើងនៅ�នឹងការធា្លាក់ចុះនៃននៅសដ្ឋកិច្ច នៅ�នឹង 
វិបត្តិហិរញ្ញវតុ� និងការនៅកើននៅ�ើង�ាាងខា្លាំងនៃនការទិញទុកសត្រូមាប់លក់។ នៅបើ 
និ�យតាំមដែបបនៅផាសងវិញ �្វីតាបិតថា ភាពធន់ត្រូតូវបានចាត់ទុកដូចជាថាមភាព 
វិជើមាន ប៉ុដែន្តភាពធន់មិនដែមនជាជនៅត្រូមើសនៅនះនៅទ មានន័យថា ភាពធន់គឺជានៅរឿង 
ចាំបាច់ ត្រូតូវនៅធ្វើទីត្រូកុងឱាយមានភាពធន់ នៅ�ចំនៅពាះមុខបដែត្រូមបត្រូមួលត្រូកុងដ៏គំហុក 
និងបន្ទាន់។ ដូនៅច្នះ គឺវិធីសាត្រូស្តមួយល្អជាងមុន និងការគិតគូរអំពីហានិភ័យ 
និងនៅភទនីយភាពនៅ�ចំនៅពាះមុខនៅត្រូគះមហន្តរាយទាំងនៅនះនៅហើយ ដែដលនំមក 
នូវត្រូបនៅ�ជន៍ដល់ការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យ នៅពាលគឺការពារឲាយបានកុំឲាយមានការ 
ខូចខាត មិនចាំបាច់កសាងនៅ�ើងវិញ ដូនៅច្នះមានន័យថា មិនចាំបាច់មានភាព 
ធន់។

ការដោរៀ�រា�់អំំពីភាពធន់់
 នៅ�កុ�ងសន្និសីទនៅនះ បទបងា្ហាញជានៅត្រូចើនបានអនុញ្ញាតឲាយនៅយើង 
យល់កាន់ដែតចាបាស់អំពីគន្លងផួូវនៃនការកសាងទីត្រូកុងនៅ�ើងវិញ។ ចាប់ពីនទីដំបូង 
នៅ�កុ�ងឆ្នាំដំបូងនៃនការកសាងនៅ�ើងវិញ សកីីកម្មរបស់ឯកឧត្ដម នៅថាង ខុន និង 
ឯកឧត្ដម ម៉កុ មាាានៅរ�ត បានបងា្ហាញថា នៅតើនៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ រាល់គំនិតផ្ដួចនៅផ្ដើម 
តូចតាំចនីមួយៗ មានសារៈសំខាន់�ាាងណា នៅ�កុ�ងការនៅធ្វើឲាយសាាាប័ននន និង
អភិបាលកិច្ចចាប់នៅផ្ដើមដំនៅណើរការនៅ�ើងវិញ។ ការនៅរៀបរាប់របស់ឯកឧត្ដមទាំងពីរ 
បានឆ្លួ�ះបញំាំងថា នៅតើបញ្ហាត្រូបឈមជានៅត្រូចើនត្រូតូវបានត្រូគប់ត្រូគងនៅ�យរនៅបៀបណា 
ដូចជា បញ្ហាអសន្តិសុខ ជំងឺដងាាាត់ ការបនៅង្កើតនៅ�ើងវិញនូវរដ្ឋបាលសាធារណៈ 
កង្វះខាតសាលានៅរៀននិងត្រូគូបនៅត្រូងៀន ការចាប់នៅផ្ដើមនៅ�ើងវិញនូវការលក់ដូរ ឬក៏ 
ការផលិតមូូបអាហារ និងការផ្គត់ផ្គង់នៅសាបូ�ងដល់រដ្ឋធានីជានៅដើម។ នៅ�កុ�ងន័យ 
ដូចគ្នានៅនះដែដរ ត្រូបវត្តរិ�ាាករស្វយ័តទឹកត្រូកុងភ្នំនៅពញ ដែដលនៅរៀបរាប់នៅ�យឯកឧត្ដម 
ឯក សុុនចាន់ ពិតជាបងា្ហាញ�ាាងល្អពិនៅសសអំពីបញ្ហាត្រូបឈមនៃនការ�ក់ឲាយ 
ដំនៅណើរការនៅ�ើងវិញនូវនៅហ�ាារចនសម័័នធ និងការវិវឌ្ាឍនៃនរនៅបៀបត្រូគប់ត្រូគងការ 
ផ្គត់ផ្គង់ធនធានទឹក។

 បទអន្តរាគមន៍របស់អ្នកមា្នាង សុីសុវត្ថិ ដែម៉ន ចាន់នៅទវី និងនៅលាកត្រូសី 
ហាាាបី�ដែយន លុយកូ នៅរៀបរាប់អំពីត្រូបវត្តិនៅរឿងរាាាវមួយដែដលមិនសូវមាននៅគសរនៅសរ
នៅ�ើយ គឺត្រូបវត្តិនៃនការកសាងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញនៅ�ើងវិញ (ដូចទីត្រូកុងនៅផាសងនៅទៀតដែដរ) 
នៅនះគឺត្រូបវត្តិនៅរឿងរាាាវរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលត្រូតូវសត្រូមបខួួន បនៅង្កើតជាដែខាសបណា្ដាញ 
សាមគ្គីគ្នា បងា្ហាញឲាយនៅ�ើញនូវគំនិតនៃច្នត្រូបឌ្ិត នៅដើមាបីត្រូបឹងរស់ និងបនៅង្កើតគំនិត 
នៃច្នត្រូបឌ្ិត�្មីៗ ។ នៅ�កុ�ងបរិបទនៅនះ អ្វីដែដលនៅត្រូ�ផួូវការមិនដែមនជានៅរឿងមិនធម្មតាំ 
នៅនះនៅទ បុ៉ដែន្តគឺជាត្រូបភពធនធានសំខាន់នៃនភាពធន់។ ត្រូបវត្តិនៅរឿងរាាាវទាំងនៅនះ 
ឆ្លួ�ះបញំាំងអំពីត្រូបវត្តិនៅរឿងរាាាវដែដលនៅរៀបរាប់នៅ�យនៅលាក ហាសង់មាាារី នៅតអូ�នៅ�យ 
នៅផ្ដើមនៅចញពីឧទាហរណ៍នៃនទីត្រូកុង ព័រអូត្រូបាំងស៍ ថានៅតើអវត្តមាននៃនអភិបាលកិច្ច 
សាធារណៈត្រូបកបនៅ�យត្រូបសិទធភាពមួយ នៅធ្វើឲាយត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកធា្លាក់ចូលនៅ�
កុ�ងភាពមិនត្រូបាកដត្រូបជាកាន់ដែតខា្លាំងនៅ�ើង�ាាងដូចនៅម្ដច។ នៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ 
ដូចដែដលឯកឧត្ដម មាាាន់ នៅឈឿន បានពនាយល់ដូនៅចា្នាះដែដរថា ការត្រូគប់ត្រូគងសងាាាត់ 
ទាំងឡាយដែដលត្រូតូវបានចាត់ទុកថាជាសងាាាត់ “នៅត្រូ�ផួូវការ” គឺជាក្ដីបារមភ�ាាង 
ខា្លាំងរបស់អាជាាាធររដ្ឋ តាំំងពីនៅដើមដំបូងនៃនទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០មកនៅម្ល៉ះ។ ការ 
បញ្ជូនត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលរស់នៅ�កុ�ងតំបន់អាណាធិបនៅតយាយកុ�ងទីត្រូកុង ឲាយនៅ� 
រស់នៅ�កុ�ងទីតាំំង�្មី តាំមជាយត្រូកុង ត្រូតូវបាននៅធ្វើនៅ�ើងនៅ�យមានការសត្រូមប 
សត្រូមួលជាមួយអាជាាាធរសាធារណៈ និងសមាគមកុ�ងត្រូសុក។ ប៉ុដែន្តសត្រូមាប់ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋទាំងនៅនះ នៅ�ដែតមានចំនៅណាទសំណួរជានៅត្រូចើន ដូចជាថា នៅតើការ 

ទទួលបាននូវកម្មសិទធិដីធ្លី គឺជាលកីខណ្ឌពិតត្រូបាកដនៃនការអភិវឌ្ាឍសង្គមនិង 
នៅសដ្ឋកិច្ចឬនៅទ? អថាវរភាពរបស់ត្រូកុមត្រូគួសារត្រូបជាពលរដ្ឋមិនកាន់ដែតធងន់ធងរ 
នៅទៀតនៅទឬ? នៅ�យសារដែតការផ្លា្ដាច់ឫសគល់របស់ពួកនៅគនៅ�យបងីំ និងការនៅ�
តាំំងទីលំនៅ��្មីកុ�ងដែដនដីមួយដែដលនៅ�ឆាាយពីនៅបះដូងនៃនសកម្មភាពនៅសដ្ឋកិច្ច?
ឯកឧត្ដម ដែកប ជុតិមា ឯកឧត្ដម បាាា សុជាតិវងាស និងនៅលាក នៅសង វណៈៈ មក 
ពីសាលារាជធានីភ្នំនៅពញ ត្រូពមទាំងនៅលាកត្រូសី ត្រូគីសាយាាាន ប្លង់កូ មកពីអង្គភាព 
APUR ទីត្រូកុងបាាារីស ក៏បានផ្ដល់នូវសកីីកម្មសំខាន់ៗផងដែដរ ស្ដីពីការវិវឌ្ាឍនៃន 
ការកសាងទីត្រូកុងនៅ�ើងវិញ កុ�ងរយៈនៅពលជាង៣០ឆ្នាំចុងនៅត្រូកាយនៅនះ។ �្វីនៅបើ 
ការអភិវឌ្ាឍនិងការដែ�ទាំនៅហ�ាារចនសម័័នធគឺជាអាទិភាពមួយកុ�ងទសវតាសរ៍ 
ឆ្នាំ១៩៩០ ក៏ប៉ុដែន្ត គឺនៅ�ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ២០០០ប៉ុនៅណាះាះ នៅទើបមានអន្តរាគមន៍ 
នៅ�នៅលើវិស័យនៅផាសងនៅទៀត ដូចជា កម្មសិទធិដីធ្លី អភិបាលកិច្ច (ការ�ក់នៅចញនូវ
នៅគលននៅ�បាយវិមជាឈការ) ការដឹកជញ្ជូន ឬការនៅធ្វើដែផនការត្រូកុង ជានៅដើម។

 បចុ�បាបន្ននៅនះ គនៅត្រូមាងត្រូកុងធំៗ ដូចជាត្រូកុងរណបជានៅដើម ត្រូពមទាំង 
កំនៅណើនត្រូបជាពលរដ្ឋខា្លាំងនៅ�កុ�ងត្រូកុង ពិតជាបងា្ហាញពីភាពសកម្ម រស់រនៅវីក 
នៃនរាជធានីកមុ�ជា។ ដូចដែដលវាគ្មិនជានៅត្រូចើន ឧទាហរណ៍ នៅលាក នៅងាាា ណត្ថរុន 
បានរំលឹកនៅ�ើងវិញរួចនៅហើយថា អន្តរកម្មរវាងទីផាសារអចលនត្រូទពាយត្រូបកបនៅ�យ 
ថាមភាព និងការអនុម័តយកតាំមគំរូនៃនការអភិវឌ្ាឍដែបបអន្តរជាតិ ដូចជាទីត្រូកុង 
ឆ្លាតនៃវជានៅដើម គឺតំណាងឲាយចលករដ៏សំខាន់មួយនៃនរូបបរិវត្តន៍ទីត្រូកុងបចុ�បាបន្ន
នៅនះ។ ដូចដែដលនៅលាក ចាន់ សាន់ហុុន ផ្ដល់ជាសាកាសីត្រូសាប់អំពីសាាាបតាយកម្ម 
គឺផុ�យនៅ�វិញ មិនដែមនជាការបំផ្លា្លាញអតីតកាលនៅនះនៅទ ប៉ុដែន្តគឺបញុូលនវានុវត្ត 
ភាពទាំងនៅនះនៅ�កុ�ងរយៈនៅពលដែវងនៃនការកសាងទីត្រូកុង។

 សកីីកម្មរបស់នៅលាកជំទាវ ណាឌ្ីន អុុមុតូនី ហាាាត់សុីនហាស៊ី�ី 
អភិបាលរងត្រូកុង គីហាាាលី បងា្ហាញនៅយើងថា នៅតើនៅគលននៅ�បាយអភិវឌ្ាឍន៍ត្រូកុង
ទាំងនៅនះត្រូតូវផាសារភាាាប់ជាមួយនឹងនៅគលននៅ�បាយសង្គម ត្រូបយុទធត្រូបឆំងនឹង 
ភាពត្រូកីត្រូក និងអំនៅពើពុករលួយនៅ�យរនៅបៀបណា ដែដលនៅធ្វើឲាយរដ្ឋធានីត្រូបនៅទស រ�ូវាាាន់ 
� មួយនៅនះ កា្លាយជាឧទាហរណ៍មួយគួរយកគំរូតាំមនៅ�ទ្វីបអាត្រូហ្វិក ក៏ដូចជា 
នៅ�កុ�ងពិភពនៅលាកទាំងមូល។ ការអភិវឌ្ាឍសង្គម បរិ�ប័ន្នភាព និងការចូលរួម 
របស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ សុទធដែតជាដែផ្នកសំខាន់ៗនៃនភាពធន់។ ដូចដែដលនៅលាក 
ហាសាន ហាចាម បានពនាយល់�ាាងនៅកាបាះកាបាយនៅហើយថា ចំណុចសំខាន់ៗ 
ទាំងនៅនះ អាចនំនៅ�រកការវិវឌ្ាឍសំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៃនគំរូនៅសដ្ឋកិច្ចបចុ�បាបន្ន។

 នៅត្រូកាយពីការ�ក់បញុូលគ្នារួចមក សកីីកម្មជានៅត្រូចើនទាំងនៅនះ 
ដែដលនៅយើងបានសា្ដាប់នៅ�កុ�ងសន្និសីទ នៅហើយចម្លងនៅចញនៅ�កុ�ងសា្នានៃដដែដល 
នៅលាកអ្នកអានកំពងុកានន់ៅ�កុ�ងនៃដនៅនះ ពតិជាបនៅង្កើតបាននូវត្រូបវត្តនិៅរឿងរាាាវនៅរៀបរាប់ 
នៅ�យផ្លា្ទាល់មាត់មួយពិតត្រូបាកដ អំពីការកសាងទីត្រូកុងនៅ�ើងវិញ ដែដលនៅលាក លី 
យូដែណល ត្រូពីហាសង់ នៅលើកសំនៅណើជានៅសចក្ដីសនៅងីបមួយ ជូននៅយើងទាំងអស់គ្នា 
នៅ�ដែផ្នកខាងចុងនៃនសា្នានៃដនៅនះ។ ត្រូបវត្តិនៅរឿងរាាាវទាំងនៅនះ កាន់ដែតសំខាន់ដែ�មនៅទៀត 
នៅ�យសារថា វាបំនៅពញបដែន្ថមឲាយកង្វះខាតនៃនចំនៅណះដឹងអំពីសម័យកាល 
ទាំងនៅនះ ដែដលជារបត់មួយដ៏នៅលឿន និងត្រូបកបនៅ�យភាពក្ដ�កក្ដួលនៃនត្រូបវត្តិ
សាត្រូស្តទីត្រូកុង និងត្រូបវត្តិសាត្រូស្តត្រូបជាពលរដ្ឋជាលកីណៈបុគ្គល។ នៅត្រូកាយពី 
សរនៅសរនៅចញនៅហើយ ត្រូបវត្តិនៅរឿងរាាាវទាំងនៅនះ ដែដលនៅរៀបរាប់នៅ�យផ្លា្ទាល់មាត់ អាច 
កា្លាយនៅ�ជាសា្មារតីចងចាំមួយ និងបនៅត្រូមើជាត្រូបនៅ�ជន៍នៃនការកំណត់ទិសនៅ� 
នៅគលននៅ�បាយបចុ�បាបន្ន កុ�ងការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យត្រូកុង និងកាត់បន្ថយនៅភទ 
នីយភាព។

1. សូមអានជាអាទ៍ សា្នានៃដរបស់អ្នកនិពនធ Carrier A. ឆ្នាំ២០០៧ មានចំណងា�ើងថា“ចាបាប់ានការ 
កាន់កាប់អចលនាទពាយ” នៅ�ទីាកុងភ្នំនៅពញ៖ ការាត្រូបកា្លាយសិទធិនៃនការាត្រូបើាបាស់លំា��ាាន បន្ទាប់ពី 
បរិបទសង្គមនិយមនៃនការចូលមករស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងវិញ (ឆ្នាំ១៩៧៩-១៩៨៩) ឱាយនៅ�ជាកម្មសិទធិ 
ឯកជន និនៅកីបទថា្នាក់បណ្ឌិតដែផ្នកសាាាបតាយកម្ម សាកលវិទាយាល័យបាាារីស៨ កត្រូមាស់៥៩៩ទំព័រ សា្នានៃដ 
នៅលាក Pierdet C. ឆ្នា២ំ០០៨ មានចំណងនៅជើងថា “កាលនៅវលានៃនទំនក់ទំនងរវាងទីត្រូកុងនិងទនៅន្ល 
នៅ�ភ្នំនៅពញ”៖ ការតាំំងទីនៃនទីត្រូកុងជាប់មាត់ទនៅន្ល នៅ�យការកសាងត្រូបព័នធធារាសាត្រូស្តមួយ (ឆ្នាំ១៨៦៥-
២០០៥) និនៅកីបទថា្នាក់បណ្ឌិតដែផ្នកភូមិវិទាយា សាកលវិទាយាល័យបាាារីស១ Panthéon-Sorbonne 
កត្រូមាស់៥៨៩ទំព័រ សា្នានៃដរបស់នៅលាក Fauveaud G. ឆ្នាំ២០១៥ ដែដលមានចំណងនៅជើងថា “ការ  
បនៅង្កើតលំហត្រូកុងនៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ សត្រូមាប់ភូមិសាត្រូស្តសង្គមនៃនអចលនត្រូទពាយ” ទីត្រូកុងបាាារីស 
នៅបាះពុម័ ផាសាយនៅ�យសាកលវិទាយាល័យ Sorbonne កត្រូមាស់៣៦៨ទំព័រ។
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Retour sur les enjeux  
de la reconstruction  
à Phnom Penh

A look back at the challenges  
of the reconstruction  
of Phnom Penh 

I.១. ត���់ទ�ពិនិ់ត�យមើល�ញ្ហាា�ន�ការ�សាងទីីក�ុង
ភ្នំព�ញឡើងវិិញ
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Retour sur les enjeux  
de la reconstruction  
à Phnom Penh

After a short chronology of the 
main steps that punctuated the 
reconstruction of Phnom Penh  
by H.E. Pa Socheat Vong, 
Christiane Blancot describes the 
key measures in that 
reconstruction process and 
Fabienne Luco the resilience of 
the population and its role in the 
revival of the city. 

�ន្ទ��់ពីបាន់សាា��់អំំពីជំហាន់ធំៗជា�ន់្ត�ន្ទ��់នៃន់ការ�សាងទីីក្រុ�ុងភ្នំដោព
ញដោ�ើងវិិញ ដោរៀ�រា�់ក្រុតួសៗដោ�យឯ�ឧត្ដម បាា� សុជាតិវិង�ស ដោោ�ក្រុសី 
Christiane Blancot បាន់ក្រុត��់ម�ន់ិយាយអំំពីស�ម្មភាពគិន់ះឹះ
ៗនៃន់ការ�សាងដោ�ើងវិិញដោន់ះ ដោហើយដោោ�ក្រុសី Fabienne Luco បា
ន់ពន់�យល់អំំពីភាពធន់់រ�ស់ក្រុ�ជាពលរដ្ឋ ន់ិងតួនទីីរ�ស់ក្រុ�ជាពលរដ្ឋ
ដោ��្នុងជីវិិតរស់ដោ�ថ្មី្មី�្នុងទីីក្រុ�ុង។

Après une brève 
chronologie des grandes 
étapes qui ont jalonné  
la reconstruction  
de Phnom Penh  
par S.E. Pa Socheat Vong, 
Christiane Blancot  
revient sur les actions clés 
de cette reconstruction et 
Fabienne Luco sur la 
résilience de la population  
et son rôle dans le 
renouveau de la ville. 

Gare de Phnom Penh, 9 février 1980 : 
réouverture du chemin de fer. Le transport 
ferroviaire est important et les 
Cambodgiens doivent le réhabiliter. 
Phnom Penh railway station, 9 February 1980: 
reopening of the railway. Rail transport is 
important and Cambodia needs to revive it. 

សា្ថ�ន់ីយរថ្មីដោភះើង�្នុងទីីក្រុ�ុងភ្នំដោពញ នៃថ្មី្ងទីី៩ 
ដែខ្លួ�ុមៈៈ ឆ្ន�ំ១៩៨០៖ ការដោ�ើ�ឲ�យផួូវិដែដ�ដំដោណើ
រការដោ�ើងវិិញ។ ការដឹ�ជញ្ជូូូន់តមផួូវិដែដ� 
គិឺជា�ណាា�ញគិមនគិមន់៍ដ៏សំខន់់ ដែដលក្រុ�ជាជន់�ម្ុជាចំា
បាចត់ក្រុតូវិសាា�រដោ�ើងវិិញ។
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SE RECONSTRUIRE
Phnom Penh, qui a traversé les tragédies et les 
épreuves les plus amères et les plus indescrip-
tibles lorsqu’elle a été transformée en ville fan-
tôme entre 1975 et 1979, est aujourd’hui une ville 
prospère et peuplée de près de 3 millions d’habi-
tants bénéficiant désormais d’un mode de vie 
décent.
Phnom Penh est l’une des vieilles villes de la 
Francophonie. Après la libération du 7 janvier 
1979 du régime génocidaire des Khmers rouges, 
la ville commence sa renaissance et sa recons-
truction. Depuis la signature de l’Accord de paix 
de Paris en 1991, une plus grande attention a été 
accordée à la restauration de la ville. La proprié-
té foncière privée est rétablie en 1989, entraînant 
une forte croissance dans les secteurs de la 
construction et de l’immobilier au cours de la dé-
cennie suivante. À partir des années 2000, les 
borey, ou communautés fermées, parsèment peu 
à peu le paysage et les immeubles de grande hau-
teur commencent à germer. La transformation de 
la ville entraine également de 
multiples défis concernant l’en-
vironnement. Les déchets so-
lides et liquides augmentent en 
volume, mais les infrastruc-
tures de traitement restent très 
médiocres. Par ailleurs, du dé-
but des années 1980 à l’an 
2000, la ville compte environ 
2 000 établissements commu-
nautaires pauvres s’étendant 
au bord des lacs, des canaux, 
de la voie ferrée, sur les toits 
des bâtiments existants et dans 
certains espaces publics.
Pour faire face à ces défis, des mesures ont été 
prises pour définir une vision à long terme de la 
ville. Entre 2003 et 2015, dans le cadre d’un pro-
jet financé par le FSP (Fonds de Solidarité Prio-
ritaire français), la Ville de Phnom Penh et des 
experts cambodgiens, en étroite collaboration 
avec des experts français, entreprennent une 
étude pour concevoir et développer le Plan direc-
teur stratégique de Phnom Penh à l’horizon 2035. 
Approuvé par le Conseil des ministres le 15 dé-

cembre 2015, le schéma directeur à l’horizon 
2035 définit de grandes orientations du dévelop-
pement urbain de la capitale cambodgienne, 
comme la durabilité, son caractère multifonction-
nel, la réalisation d’infrastructures et de nou-
velles zones d’urbanisation, ainsi que le dévelop-
pement d’une ville inclusive pour tous, riches et 
pauvres.
De plus, grâce à une coopération avec l’Agence 
japonaise de coopération internationale (JICA), la 
ville développe un plan directeur des transports 
ainsi qu’un plan directeur pour gérer les inonda-
tions. Un plan stratégique de gestion environne-
mentale de la ville est également conclu grâce à 
une coopération avec l’organisation Green Inter-
national Science.
Avec le plan directeur 2015-2035 à notre dispo-
sition, l’administration municipale de Phnom 
Penh a lancé, pendant mon mandat, un certain 
nombre de plans d’actions prioritaires pour rele-
ver plusieurs défis clés au cours de la période 
2013-2017 en utilisant la combinaison de 3 prio-
rités clés nommées « 3.2.1 » 3 pour 3 défis, 2 pour 
2 services et 1 pour une politique de décentrali-
sation/déconcentration.

RELEVER TROIS DÉFIS PRIORITAIRES :
1. L’ordre public relatif à la circulation, aux par-
kings, aux transports, aux marchands ambulants, 
à la construction et à la gestion de l’aménage-
ment du territoire ;
2. Les problèmes environnementaux liés à la ges-
tion des déchets liquides et solides ;
3. Les problèmes d’infrastructure, y compris les 
routes, le système de drainage et les réseaux de 
distribution d’eau potable et d’électricité, qui 
doivent être améliorés dans le cadre du plan de 
relocalisation des usines et autres établissements 
d’entreprise sur des sites le long des routes de la 
ceinture de la ville.

FOURNIR DEUX SERVICES PRINCIPAUX AUX HABITANTS 
DE LA VILLE :
1. Un service de sécurité : la sécurité et la stabilité 
politique doivent être assurées à tout moment. 
Cela a été mis en œuvre à diverses reprises lors de 
manifestations, parfois violentes, de la population. 

“Leadership, processus de 
reconstruction et de développement 
de la Ville de Phnom Penh”
Ancien Gouverneur de Phnom Penh de 2013 à 2017, Pa Socheat Vong partage  
son expérience et les défis que la municipalité de Phnom Penh a rencontrés pendant 
son mandat. PAR S. E. PA SOCHEAT VONG

Pour faire face 
à ces défis,  
des mesures 
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une vision  
à long terme 
de la ville. 

©
 C

am
bo

dg
e 

N
ou

ve
au



21Résilience des villes après les catastrophes

2. Fournir des services publics, y compris des 
services de santé et d’éducation, aux citoyens 
avec transparence, responsabilité et efficacité.

POLITIQUE DE DÉCENTRALISATION ET DE 
DÉCONCENTRATION :
1. Poursuite de la mise en œuvre de la politique 
de décentralisation et de déconcentration, de ma-
nière plus large et approfondie, dans le cadre du 
développement démocratique infranational afin 
de rapprocher les services publics de la popula-
tion. Cela se fait grâce à une coopération renfor-
cée entre la ville et les organisations de la société 
civile, les partenaires du développement et par la 
consultation publique, ainsi que par le renforce-
ment du mécanisme du service à guichet unique 
à tous les niveaux administratifs et avec un degré 
élevé de confiance.

Avec les plans directeurs et des stratégies ciblées 
comme principaux outils à notre disposition, ap-
puyés par la sagesse de la « ville nourricière de la 
ville » mise en place par Samdech Techo Hun Sen, 
Premier ministre du Royaume du Cambodge, 
 Phnom Penh a réussi certaines réalisations ma-
jeures. Pour n’en nommer que quelques-unes : la 
construction des routes de ceinture de la ville, des 
autoponts et des routes du centre-ville pour éviter 
la congestion du trafic, un autopont piétonnier 
érigé pour minimiser les accidents de la route, des 
châteaux d’eau publics construits dans des zones 
excentrées pour répondre aux besoins du public, 

un système de transport public par bus, la réno-
vation des parcs publics, l’amélioration de l’éclai-
rage public et l’installation de caméras de sécuri-
té, la pavement d’une voie piétonne le long de la 
rivière Tonlé Bassac, ainsi que l’amélioration du 
système de drainage (la capacité des 12 stations 
de pompage a été multipliée par trois). 
Ces réalisations ont également été accompagnées 
par la forte croissance du nombre d’immeubles 
de grande hauteur, des borey et des villes satel-
lites. Des conflits fonciers chroniques dans des 
communautés non organisées ont également été 
résolus. Sur ce front, la politique visant à relever 
le niveau de vie des communautés défavorisées 
a été appliquée avec vigueur. Un comité intermi-
nistériel a été formé pour mener une étude et une 
évaluation afin de déterminer la compensation et 
les droits de propriété pour les résidents ou les 
communautés qui sont affectés par l’objectif du 
plan directeur. Entre 2001 et 2014, le nombre de 
communautés pauvres est passé de 1 369 à 252 
grâce à une campagne de concession de terres 
octroyées à ceux qui résident dans les zones tou-
chées et grâce à leur intégration dans les struc-
tures formelles de village et de sangkat.
Malgré ces progrès, la ville de Phnom Penh fait 
toujours face à de nombreux défis et face à une 
importante concurrence économique, qui dépasse 
ce que le plan directeur de la ville prévoyait.  
Le développement inégal entre les différentes 
zones de la ville et les modes d’utilisation du sol 
et de la géographie de la ville se traduisent par 

Chantier  
de construction 
du réseau de 
drainage, 
Phnom Penh, 
2007.  
Phnom Penh, 
drainage system 
construction site, 
2007. 

ការ�ាានសាងសង់លូ 
នាទីកាុងភ្នំពាញ 
ឆ្នាំ២០០៧
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REBUILDING
Phnom Penh, which suffered the most 
bitter and indescribable trials and 
tragedies when it was turned into a ghost 
city between 1975 and 1979, is today a 
prosperous and populous city of almost 
3 million people who now enjoy a decent 
way of life.
Phnom Penh is one of the world’s old 
Francophone cities. After it was liberated 
on January 7, 1979 from the genocidal 
Khmer Rouge regime, the city embarked 
upon its renaissance and reconstruction. 
Since the signature of the Paris Peace 
Agreement in 1991, greater attention has 
been paid to the restoration of the city. 
Private land ownership was re-
established in 1989, leading to strong 
growth in the construction and real 
estate sectors over the decade that 
followed. From the 2000s onwards, the 
landscape gradually became peppered 
with borey, or gated communities, and 
high-rise buildings began to spring up. 
The transformation of the city also 

“Leadership, 
Reconstruction 
Process  
and Development 
in the City  
of Phnom Penh” 
Former Governor of Phnom Penh 
from 2013 to 2017, Pa Socheat 
Vong looks back on his 
experience and on the challenges 
that Phnom Penh municipality 
faced during his mandate.
BY H. E. PA SOCHEAT VONG 

des pertes économiques. Celles-
ci s’accompagnent d’un désé-
quilibre entre les besoins d’ou-
vrir plus d’espace foncier pour 
les activités de construction 
axées sur les services, et les in-
frastructures publiques. Ces 
dernières restent insuffisantes 
face à la croissance démo-
graphique et au boom de la 
construction, comme en té-
moigne l’aggravation des em-
bouteillages année après année 
dans le centre-ville. Pendant ce 
temps, alors que la ville se 
transforme de plus en plus en 
une métropole pouvant accueil-
lir jusqu’à 6 millions d’habi-
tants, alors qu’elle ne compte 
maintenant que 2 millions 
d’habitants, elle créera alors 
également un précédent pour 
d’autres grandes provinces, qui doivent être ré-
gies par la même loi.
Au cours des décennies suivantes, les villes et les 
municipalités de l’ANASE sont impatientes d’adop-
ter le concept de réseau de villes intelligentes dé-
fendu par les dirigeants de l’organisation. À la 
lumière des défis que je viens de mentionner, je 
souhaiterais insister sur deux enjeux importants 
auxquels la ville devra faire face dans un futur 
proche. 
Tout d’abord, avec son évolution et son dévelop-
pement, Phnom Penh a maintenant dépassé son 
statut de capitale et est en passe de devenir une 
métropole qui aura des fonctions plus spécifiques 
et nécessitera plus de ressources, de capacités et 
de responsabilités en matière juridique, tech-
nique, financière et de gestion.
Ensuite, avec la forte augmentation de la popula-
tion, des moyens de transport et de la construc-
tion, le moment est venu pour les dirigeants de la 
ville de reconsidérer la révision du plan directeur 
de la ville de manière à répondre à la concurrence 
économique et afin d’assurer un développement 
plus durable. En tant que membre du réseau 
Smart City, la ville de Phnom Penh doit se prépa-
rer à pouvoir rattraper la tendance régionale.
Pour conclure, je souhaiterais dire que si les défis 
rencontrés par toutes nos villes respectives 
peuvent être similaires ou différents, j’espère que 
nous, en tant que partenaires de la Francophonie, 
continuerons de partager les bonnes leçons 
 apprises avec la ville de Phnom Penh. J’espère 
aussi que nous travaillerons ensemble pour rele-
ver ces défis, pour garantir un développement 
urbain plus durable et une croissance écono-
mique dans un environnement sain, exempt de 
congestion routière, de détritus et d’inondations, 
afin de prendre soin du bien-être des résidents 
pour continuer à garantir l’équilibre de leur 
 niveau de vie. 

Graphique 1.14 : 
Augmentation du 
nombre de véhicules  
à Phnom Penh de 1990  
à 2012.
Graph 1.14: Increase in the 
number of vehicles in 
Phnom Penh from 1990 to 
2012. 

ត្រូកាហ្វិក១.១៤៖ ការនៅកើននៅ�ើងនៃន
ចំនួន�នយន្តនៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ 
ពីឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ឆ្នាំ២០១២

Graphique 1.15 : 
Evolution du trafic de 
2001 à 2012. 
Graph 1.15: Traffic growth 
from 2001 to 2012. 
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2. Providing citizens with public services, 
including health and education services, 
with transparency, with accountability 
and with efficiency.

DECENTRALISATION  
AND DEVOLUTION POLICY
1. Broadening and intensification of the 
decentralisation and devolution policy, 
within the framework of infranational 
democratic development, in order to bring 
public services closer to the population. 
This is achieved through greater 
cooperation between the city and civil 
society organisations and development 
partners, and by public consultation, as 
well as by a reinforced and highly trusted 
one-stop shop mechanism for services at 
all administrative levels.
With the master plans and targeted 
strategies as the main tools available to 
us, underpinned by the wisdom of the 
“city nurturing the city” principle 
established by Samdech Techo Hun Sen, 
Prime Minister of the Kingdom of 
Cambodia, Phnom Penh has achieved 
some major accomplishments. To name 
but a few: the building of orbital roads 
around the city, elevated roads in the city 
centre to avoid traffic congestion, a 
pedestrian overpass to minimise road 
accidents, public water towers in 
peripheral areas to meet public needs, a 
public bus transport service, the 
renovation of public parks, 
improvements to public lighting and the 
installation of CCTV cameras, the 
creation of a pedestrian walkway along 
the Tonlé Bassac River, and 
improvements to the drainage system 
(with a tripling of the capacity of the 
12 pumping stations). 
These accomplishments were paralleled 
by significant growth in the numbers of 
high-rise buildings, boreys and satellite 
towns. Chronic land conflicts in the 
non-organised communities were also 
resolved. On this front, the policy to 
improve the living standards of 
disadvantaged communities was 
vigorously applied. An interministerial 
committee was set up to conduct a study 
and assessment to determine the 
compensation and property rights to be 
awarded to the residents or communities 
affected by the goals of the masterplan. 
Between 2001 and 2014, the number of 
poor communities fell from 1369 to 252 
thanks to a land grant concession 
programme for people living in the 
affected areas and their integration into 
the formal village and sangkat structures.
Despite these advances, the city of 
Phnom Penh still faces many challenges, 
in particular significant economic 
competition, which exceeds the levels 
anticipated in the city’s masterplan. 
Unequal development between the city’s 
different zones and changes in the land 
use and geography of the city have led to 
economic losses. Alongside these, there is 
an imbalance between the quantities of 

land provided for service-oriented 
construction activities, and the need to 
build public infrastructures. The latter 
are inadequate to handle the level of 
demographic growth and the 
construction boom, as evidenced by the 
year-on-year increase in city centre 
congestion. During this time, as the city 
increasingly develops into a metropolis 
with the capacity to accommodate up to 
6 million inhabitants, as compared with 
the current 2 million, it will also create a 
precedent for other big provinces, which 
must be governed by the same principles.
Over the coming decades, cities and 
municipalities in ASEAN are impatient to 
adopt the concept of the smart cities 
network advocated by the organisation’s 
leaders. In the light of the challenges I 
have just mentioned, I would like to 
emphasise two important issues that the 
city will need to deal with in the near 
future. 
First, as it has changed and developed, 
Phnom Penh has now become more than 
a capital and is in the process of 
becoming a metropolis, which will have 
more specific functions and require more 
resources, capacities and responsibilities 
in the legal, technical, financial and 
management domains.
Then, with the rapid increase in 
population, transport systems and 
construction, the time has come for the 
municipal leaders to consider revising 
the city masterplan in response to 
economic competition and to ensure 
more sustainable development. As a 
member of the Smart City network, the 
city of Phnom Penh needs to prepare in 
order to keep pace with regional trends.
To conclude, I would like to say that 
while the challenges our respective cities 
face may be similar or different, I hope 
that we – as partners in Francophonie – 
will continue to share the important 
lessons learned with the city of Phnom 
Penh. I also hope that we will work 
together to tackle these challenges, to 
guarantee more sustainable urban 
development and economic growth in a 
healthy environment, free of road 
congestion, detritus and flooding, where 
we can continue to advance the well-
being of citizens and to guarantee them 
stable living standards.

generated many environmental 
challenges. Volumes of solid and liquid 
waste increased, but the infrastructures 
for treating them remained very modest. 
Moreover, from the early 1980s to the 
year 2000, the city was home to some 
2000 poor community settlements, 
located along lakes, canals, the railway, 
on the roofs of existing buildings and in 
certain public spaces.
To tackle these challenges, measures 
were taken to establish a long-term 
vision for the city. Between 2003 and 
2015, as part of a project funded by the 
FSP (France’s Priority Solidarity Fund), 
Phnom Penh Municipality and 
Cambodian experts, in close 
collaboration with French experts, 
undertook a study to design and develop 
the strategic masterplan for Phnom Penh 
up to the time horizon of 2035. Approved 
by the Council of Ministers on December 
15, 2015, the 2035 Masterplan sets out 
the main orientations for the urban 
development of the Cambodian capital, 
such as sustainability, multi-functionality, 
the construction of infrastructures and 
new urban areas, as well as the 
development of a city that is inclusive for 
everyone, rich and poor alike.
Moreover, thanks to a cooperation with 
JICA (Japanese International Cooperation 
Agency), the city developed a transport 
masterplan as well as a flood control 
plan. A strategic plan for the 
environmental management of the city 
was also completed, in cooperation with 
the Green International Science 
organisation.
Once we had the 2015-2035 masterplan 
available, Phnom Penh’s municipal 
administration – during my mandate – 
launched a number of priority action 
plans to tackle several key challenges 
over the period 2013-2017, using the 
combination of 3 key priorities named 
“3.2.1”: 3 for three challenges, 2 for two 
services and 1 for a policy of 
decentralisation/devolution.

THREE PRIORITY CHALLENGES
1. Public order problems relating to 
traffic, parking, transport, street vendors, 
construction and spatial planning;
2. Environmental problems linked with 
the management of liquid and solid 
waste;
3. Infrastructure problems, including 
roads, the drainage system and the 
drinking water and power networks, 
which have to be improved under the 
plan to relocate factories and other 
enterprises to sites along the orbital 
roads around the city.

PROVIDING THE CITY’S INHABITANTS WITH TWO 
MAIN SERVICES
1. A security service: safety and political 
stability must be maintained at all times. 
This was implemented on several 
occasions in the context of sometimes 
violent demonstrations by the population.
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  រាជធានីភ្នំនៅពញ ដែដលជាទីត្រូកុងមួយធា្លប់ឆ្ល្លងកាត់នូវនៅសាកនដកម្ម
�ាាងជូរចត់ ការលំបាករាប់មិនអស់កុ�ងអតីតកាល និងកា្លាយជាទីត្រូកុងនៅខា្មាចកុ�ង
ចនៅន្លាះឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩ បានកា្លាយមកជាទីត្រូកុងមួយ ដែដលមានមនុសាស 
រស់នៅ�ជិត៣លាននក់ ត្រូបកបនៅ�យការអភិវឌ្ាឍ សមាបូូរសបាបាយ និងត្រូបជាជន
មានជីវភាពសមរមាយននៅពលបចុ�បាបន្ន។
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ត្រូកុងនិ�យភាសាបាំរាំងនន។ នៅត្រូកាយនៃ�ងរំនៅ�ះ ៧ មករា ១៩៧៩ ទីត្រូកុងនៅនះ
បានចាប់ទទួលមនុសាសឲាយចូលមករស់នៅ�នៅ�ើងវិញ និងត្រូតូវបានសា្ដារនៅ�ើងវិញជា
បនៅណើើរៗ។ នៅត្រូកាយកិច្ចត្រូពមនៅត្រូពៀងសន្តិភាពទីត្រូកុងបាាារីស ឆ្នាំ១៩៩១ រាជធានី 
ភ្នំនៅពញបានទទួលការយកចិត្តទុក�ក់ ជាពិនៅសស កុ�ងការសា្តានៅ�ើងវិញជា 
បន្ត បន្ទាប់ ជាមួយកំសួលនៃនការអនុវត្តទីផាសារនៅសរី និងការកំណត់ឲាយមានសិទធិ
នៅលើកម្មសិទធឯិកជននៅលើវិស័យដីធ្លី និងអចលនត្រូទពាយ ដែដលបាននៅបើកតាំំងពី 
ឆ្នាំ១៩៨៩ បាននៅធ្វើឲាយភ្នំនៅពញ កុ�ងរង្វង់១០ឆ្នាំនៅត្រូកាយ ចាប់នៅផ្តើមសាាាល់នូវការ  
រីកដុះ�ល�ាាងខា្លាំងកា្លានៅលើវិស័យសំណង់និងអចលនត្រូទពាយ។ ការនៅលចនៅ�ើង 
ជាបន្តបន្ទាប់នូវសំណង់ខ័ស់ៗ សំណង់បូរីជានៅត្រូចើនកដែន្លង បណា្ដាលឱាយនៅយើង 
ជួបត្រូបទះបញ្ហាត្រូបឈមនៅផាសងនៅទៀត គឺបញ្ហាបរិសាាាន បញ្ហាសំណល់រឹង រាវ ភាព 
ទន់នៅខាសាយនៅហ�ាារចនសម័័នធទាំងទន់និងរឹង និងភាពត្រូកីត្រូក ដែដលនៅគអាចសនៅង្កត
នៅ�ើញមានសហគមន៍ត្រូកីត្រូកជិត២០០០ នៅ�ចនៅន្លាះពីនៅដើមទសវតាសរ៍ទី៨០ ដល់ 
ពាក់កណា្ដាលឆ្នាំ២០០០ ដែដលបានតាំំងទីនៅ�រាយបាាាយ តាំមមាត់បឹង មាត់ 
ត្រូបឡាយ តាំមផួូវរ�នៅភ្លើង តាំមដំបូលអគរ និងតាំមទីសាធារណៈ។

  នៅដើមាបីនៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាត្រូបឈមទាំងនៅនះ វិធានការត្រូតូវបានចាត់នៅ�ើង 
សំនៅ� នៅ�កំណត់ចកុ�វិស័យរយៈនៅពលដែវងសត្រូមាប់រាជធានី។ កិច្ចសហត្រូបតិបត្តិ
ការនៅត្រូកាមគនៅត្រូមាងជំនួយមូលនិធិសាមគ្គីភាពអាទិភាព (FSP) របស់បារាំង 
សាលារាជធានីភ្នំនៅពញ អ្នកបនៅច្ចកនៅទសកមុ�ជា បានសហការ�ាាងជិតស្និទធ 
ជាមួយជំនញការបារាំង បានចាប់នៅផ្តើមសិកាសានូវប្លង់នៅមយុទធសាត្រូស្តអភិវឌ្ាឍន៍ 
រាជធានីភ្នំនៅពញ ឆ្នា២ំ០៣៥ នៅ�យបាននៅផ្តើមនៅចញដំនៅណើរពីឆ្នាំ២០០៣ និង 
បានបញ្ចប់ជាសាាាពរ នៅ�យបានទទួលការអនុម័ត នៅ�យកិច្ចត្រូបជុំនៅពញអង្គរបស់

គណៈរដ្ឋមន្រ្តីន្តី កាលពីនៃ�ងទី១៥ ដែខធុូ ឆ្នាំ២០១៥។ ប្លង់នៅមនៅនះបាន�ក់នៅចញ 
នូវទសាសនវិស័យអភិវឌ្ាឍន៍ដល់ឆ្នាំ២០៣៥ និងបានតត្រូមង់ទិសការអភិវឌ្ាឍ នៅលើ 
ចំណុច សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ភ្នំនៅពញជារាជធានីដែដលទទួលយកការអភិវឌ្ាឍ 
ត្រូបកបនៅ�យចីរភាព និងមានមុខងារចត្រូមុះ ការកសាងនៅហ�ាារចនសម័័នធ និង 
តំបន់ ត្រូកុងរណប�្មីៗ ជាត្រូកុងសត្រូមាប់ទាំងអស់គ្នា ទាំងសត្រូមាប់អ្នកមាន ទាំង 
សត្រូមាប់អ្នកត្រូក។

  ទន្ទឹមនៅនះ នៅត្រូកាមកិច្ចសហត្រូបតិបត្តិការជាមួយភា្នាក់ងារសហត្រូបតិបត្តិ
ការ អន្តរ ជាតិជប៉ុន (JICA) រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំនៅពញ ក៏បានសិកាសារួចរាល់នូវ
ប្លង់នៅមដឹកជញ្ជូនកុ�ងត្រូកុង  ប្លង់នៅមត្រូគប់ត្រូគងជំនន់ទឹកនៅភួ�ង និងទឹកជំនន់ផងដែដរ។
 បដែន្ថមនៅលើនៅនះ ក៏បានសិកាសាចប់សព្វត្រូគប់នូវដែផនការយុទធសាត្រូស្ត សត្រូមាប ់
ការត្រូគប់ត្រូគងបរិសាាានទីត្រូកុងផងដែដរ នៅត្រូកាមកិច្ចសហត្រូបតិបត្តិការជាមួយអង្គការ
វិទាយាសាត្រូស្តនៃបតងអន្តរជាតិ។

  ជាមួយនឹងទសាសនវិស័យនៃនការអភិវឌ្ាឍចំនៅពាះមុខ និងសត្រូមាប់ 
រយៈនៅពលដែវង ដែដលមាននៅ�កុ�ងប្លង់នៅគល ឆ្នាំ២០១៥-២០៣៥ គណៈអភិបាល 
រាជធានីភ្នំនៅពញ ក៏បានផ្តួចនៅផ្តើម�ក់នៅចញនូវដែផនការសកម្មភាពជាអាទិភាព 
មួយចំនួននៅដើមាបីនៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាត្រូបឈមសំខាន់ៗ កុ�ងអំឡុ�ងឆ្នាំ២០១៣- 
២០១៧ នៅពាល គឺ យុទធសាត្រូស្ត ៣.២.១ (ផ្ត�ំ៣ ផ្តល់២ និង នៅផ្តើម១)។ 

➜ ផំុំ៣៖ គិឺសំដោ�ដល់ការក្រុ�មូលផំុំន់ូវិ�ញ្ហាា�ជាអាទីិភាពគិន់ះឹះចំន់ួន់៣ 
- ទីី១: បញ្ហា សណា្ដាប់ធា្នាប់សាធារណៈ រួមមាន សណា្ដាប់ធា្នាប់ចរាចរណ៍, 
ចំណត, និងការដឹកជញ្ជូន, សណា្ដាប់ធា្នាប់លក់ដូរ, និងសណា្ដាប់ធា្នាប់សំណង់  
ជាមួយនឹងការត្រូគប់ត្រូគងការនៅត្រូបើត្រូបាស់ដីធ្លី 
- ទីី២: បញ្ហា បរិសាាាន ពិនៅសសបញ្ហាសំរាម ដែដលជាកាកសំណល់រឹង និង កាក
សំណល់ រាវ
- ទីី៣: បញ្ហានៅហ�ាារចនសម័័នធមាន ផួូវ និងលូ, ត្រូបព័នធដែចកចាយទឹកសាាាត 
អគ្គីសនី ដែដលត្រូតូវពត្រូងឹង និងពត្រូងីកវិសាលភាព នៅដើមាបីជំរុញ និងបដែង្វទីតាំំង 
នៅរាងចត្រូក សហត្រូគស ឱាយងាកនៅ�ទីតាំំងតាំមផួូវត្រូកវាាាត់ត្រូកុងវិញ។

“ការដឹ�នំ ដំណើរ�សាង ន់ិងអំភិវិឌ�ឍន់៍រាជធាន់ីភ្នំព�ញ”
កុ�ងនមអតីតអភិបាលនាគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពាញ កុ�ងចន្លាះឆ្នាំ ២០១៣-២០១៧ ខំ�ំមានកិត្តិយស និង 
សាចក្ដី រីករាយចាករំលាកនូវបាវត្តិ បទពិសាធន៍ បញ្ហាបាឈម ក៏ដូចជាទសាសនវិស័យមួយចំនួនសមាាប់ការគាប់គាង 
និងការអភិវឌ្ាឍរាជធានីភ្នំពាញកុ�ងអាណៈត្តិរបស់ខំ�ំ។
ដ�យ ឯ�ឧត្តម បាា� សុជាតិវិង�ស

Nouvelle infrastructure routière, Phnom Penh, 2018. 
New road infrastructure, Phnom Penh 2018. 

ហា�ាារចនផូួវ�្នល់�្មី ទីកាុងភ្នំពាញ ឆ្នាំ២០១៨ 

Doublement du pont entre Phnom Penh et la presqu’île de Chrui Changvar. 
Doubling of the bridge between Phnom Penh and the Chrui Changvar peninsula. 

សា្ពានទីពីរឆ្ល្លងពីភ្នំពាញទាជាាយចងាាារ
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➜ ផ្តល់២៖ ជាការផ្តល់នូ់វិដោសវាសំខន់់ៗចំន់ួន់០២ ជូន់ដល់ក្រុ�ជាពលរដ្ឋគិឺ 
- ទីី១: នៅសវាសន្តិសុខ ដែដលរដ្ឋបាលត្រូតូវធានទាំងសុវត្ថិភាព និងស្ថិរភាព 
ននៅ�បាយកុ�ងទីត្រូកុង នៅ�នៅពលដែដលមានបាតុកម្មជានៅត្រូចើនដង នៅហើយនៅពលខ្លះ 
ជាបាតុកម្មដែដលបានបង្កហឹងាសានៅទៀតផង។
- ទីី២: គឺការផ្តល់នៅសវារដ្ឋបាលសាធារណៈ រួមទាំងនៅសវាអប់រំ សុខាភិបាល 
ដែដលជានៅសវាតត្រូមូវការ និងនៅសវាសំណូមពរ ត្រូបកបនៅ�យតមា្លាភាព គណនៅនយាយ 
ភាព និងត្រូបសិទធភាព។

➜ ដោផ្តើម១៖ សំដោ�ដល់ការដោផ្តើមអំន់ុវិត្តដោគាលន់ដោយាបាយ�ំដែណទីក្រុមង់ 
  វិមជាឈការ វិសហមជាឈការទូលំទូលាយ និងសុីជនៅត្រូ� កុ�ងត្រូកបខណ្ឌ 
អភិវឌ្ាឍតាំមដែបបត្រូបជាធិបនៅតយាយនៅ�ថា្នាក់នៅត្រូកាមជាតិ នៅដើមាបីបងីិតនៅសវាសាធារណៈ 
ឱាយនៅកៀកកិត ត្រូបជាពលរដ្ឋ តាំមរយៈការបនៅង្កើន និងពត្រូងីកកិច្ចសហការជាមួយ 
ទីត្រូកុងសម័័នធភាព សង្គមសុីវិល និងនៃដគូអភិវឌ្ាឍន៍ពាក់ព័នធ ការពិនៅត្រូគះនៅ�បល់ 
ជាមួយមហាជន ក៏ដូចជាការពត្រូងឹងយន្តការត្រូចកនៅចញ-ចូលដែតមួយ ឱាយបានត្រូគប់ 
ថា្នាក់រដ្ឋបាលទាំងអស់ ត្រូបកបនៅ�យការយកចិត្តទុក�ក់ខ័ស់។

  នៅ�យបាននៅត្រូបើត្រូបាសប់្លងន់ៅគល នងិយទុធសាត្រូស្ត “ផំុំ៣ ផ្ដល់២ 
ដោផ្ដើម១”  ខាង នៅលើនៅធ្វើជាឧបករណ៍តត្រូមង់ទិសដ៏សំខាន់ នៃនការត្រូគប់ត្រូគងអភិវឌ្ាឍន ៍
គួបផាសំជាមួយការនៃច្នត្រូបឌ្ិតខ័ស់ តាំមយៈយន្តការ “យ�ទីីក្រុ�ុង ចិញ្ជូ្ចឹមទីីក្រុ�ុង” 
របស់សនៅម្ដចនៅតនៅជា ត្រូបមុខរាជរ�ាាភិបាល រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំនៅពញកុ�ង 
អាណត្តិកន្លងនៅ�សនៅត្រូមច បាននូវសមិទធផលធំៗជានៅត្រូចើន ដូចជាការសាងសង់
នៅហ�ាារចនសម័័នធនៅម ផួវូត្រូកវាាាត់ត្រូកុង និងត្រូចកចូលត្រូកុងនៅធ្វើពីនៅបតុងធំៗជានៅត្រូចើន 
ដែដលអាចធានដល់ ការដឹកជញ្ជូនធងន់ៗ បនៅញ្ជ�សការកកស្ទះ, ការសាងសង់ 
សា្ពានអាកាសសា្ពាននៅ�្មើរនៅជើង ដែដលធានដល់ការនៅ�ះត្រូសាយនៅត្រូគះថា្នាក់ការ
សាងសង់បង្គន់ អនម័យនៅ�តាំមទីសាធារណៈនន ការ�ក់ឲាយដំនៅណើរការ 
នូវមនៅធាយាបាយដឹក ជញ្ជូនសាធារណៈរ�យន្តត្រូកុង ការនៅរៀបចំនៅលើកកម័ស់  
នៅសាភ័ណភាពសួនចាបាររមណីយ�ាានត្រូបវត្តិសាត្រូស្តវត្តភ្នំ, ការដែកលំអត្រូបព័នធបំភ្លឺ 
សាធារណៈ និងត្រូបព័នធកានៅមរាាាសុវត្ថិភាព ការសាងសង់ផួូវនៅ�្មើរនៅជើងតាំមបនៅណា្ដាយ 
ទនៅន្លរបាសាក់ ការ សាង សង់ត្រូបព័នធលូរំនៅ�ះទឹកជំនន់ ការដែកលំអសមត្ថភាព 
សាាានយីបូ៍មទឹកទំាង ១២ទីតាំងំ ដែដលភាគនៅត្រូចើនមានសមត្ថភាពនៅកើននៅ�ើង៣ដង។

  សមិទធផលទាំងនៅនះក៏បាននំដល់ការរីកដុះ�លនៃនសំណង់អគរ 
ខ័ស់ៗ និងបុរីជានៅត្រូចើន ទីត្រូកុងរណប និងការនៅ�ះត្រូសាយបញ្ចប់នូវជនៅមា្លាះដីធ្លីដ ៏
រាុាំនៃរ�  ដែដលនៅកើតមាននៅ�តាំមសហគមន៍មិននៅរៀបរយ។ ពិនៅសសជាងនៅនះ នៅគល
ននៅ�បាយនៃនការដែកដែត្រូបសាាានភាពត្រូបជាជន រស់នៅ�កុ�ងសហគមន៍ត្រូកីត្រូកត្រូតូវ 
បានអនុវត្ត�ាាងសាាាហាប់ នៅ�យបានបនៅង្កើតគណកម្មការអន្តរត្រូកសួង ចុះ 
សិកាសា វាយតនៃម្ល និងនៅ�ះត្រូសាយការផ្ដល់ត្រូបទានកម្ម កម្មសិទធិជូនត្រូបជាជន ឬ 
សហគមន៍ទាំងឡាយណាដែដលមានទីតាំំងមិនប៉ះពាល់ ឬរំខានដល់ទិសនៅ� 
នៃនការនៅត្រូបើត្រូបាស់មុខងារដីដែដលកំណត់នៅ�យប្លង់នៅមនៅនះ។ សហគមន៍ត្រូកីត្រូក 

បានធា្លាក់ចុះពីចំនួន១៣៦៩ នៅ�ឆ្នាំ២០០១ មកត្រូតឹម ២៥២ សហគមន៍ នៅ� 
ឆ្នាំ២០១៤ តាំមរយៈការអនុវត្តនូវយុទធនការផ្ដល់ដីសមាបទាននៅ�នឹងកដែន្លង និង
ការនៅធ្វើសមាហរណកម្មនៃនសហគមន៍ទាំងនៅនះនៅ�ជាភូមិ ជាត្រូកុម ឬបញុូលនៅ� 
កុ�ងរចនសម័័នធសងាាាត់នៅ�នឹងកដែន្លង។ល។

  នៅទាះបី�ាាងណាក៏នៅ�យ នៅ�យសារមានការត្រូបកួតត្រូបដែជងខ័ស់ 
នៅលើផលត្រូបនៅ�ជន៍នៅសដ្ឋកិច្ច និងននៅ�បាយ ការងារអភិវឌ្ាឍរាជធានីភ្នំនៅពញ  
ត្រូតូវត្រូបឈមជាមួយនឹងភាពខ្វះចនៅន្លាះកុ�ងការរកាសាជំហាននៃនការអភិវឌ្ាឍរបស់ 
ខួួនឲាយបានត្រូសបនៅ�តាំមដែផនការនៅម ដែដលបានគូសវាសទុក។ ការអភិវឌ្ាឍមិន 
នៅស្មើសាច់ ដែដលមិនមានភាពត្រូបទាក់គ្នាពីតំបន់មួយនៅ�តំបន់មួយ ការដែកដែត្រូប 
មុខងារដីមិនសមត្រូសបជាមួយនៅពលនៅវលា និងភូមិសាត្រូស្តនៅធ្វើឲាយមានការខាតបង់
ផលត្រូបនៅ�ជន៍នៅសដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹងអតុលាយភាពនៃនតត្រូមូវការលំហនៅបើក និងនៃផ្ទដី
សត្រូមាប់សាងសង់បនៅត្រូមើជានៅសវាកម្ម និងនៅហ�ាារចនសម័័នធសាធារណៈ ដែដល 
មិនមានសមាមាត្រូតជាមួយចំនួនមនុសាស ជាមួយការនៅកើននៅ�ើងនូវសន្ទសាសន៍ភាព 
ទាំងសំណង់ និងអ្នករស់នៅ�ទីកណា្ដាលត្រូកុង នៅធ្វើឱាយសាាានភាពកកស្ទះចរាចរណ៍
កាន់ដែតអាត្រូកក់នៅ�ើង ពីមួយឆ្នាំនៅ�មួយឆ្នាំ។ ជាមួយគ្នានៅនះ ដំនៅណើរត្រូបត្រូពឹត្តនៅ�នៃន 
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំនៅពញបចុ�បាបន្ន មិនខុសពីបណា្ដានៅខត្តនននៅ�ើយ គឺត្រូតូវបាន 
ត្រូគប់ត្រូគងនៅ�យចាបាប់ដែតមួយដូចគ្នា នៅ�នៅពលដែដលរាជធានីនៅនះកំពុងដែតនៅដើរតួ 
នទី�ាាងធំនៅធងជាត្រូកុងធំ តាំមរយៈការផ្តល់នូវនៅសវាកម្មនន ដល់ត្រូបជាជន 
ដល់នៅ�ត្រូបមាណ ៦លាននក់ នៅ�នៅពលដែដលត្រូបជាជនរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងនៅនះ 
មានត្រូបមាណដែត២លាននក់ប៉ុនៅណាះាះ។

  កុ�ងទសវតាសរ៍ខាងមុខនៅនះ បណា្ដាត្រូកុង និងរាជធានីអាសាាាន កំពុង 
នៅមើលនៅឆ្ពាះនៅ�ការកសាងនូវបណា្ដាញទីត្រូកុងនៃវឆ្លាតមួយ ដែដលមានការគំត្រូទ 
នៅ�យថា្នាក់ដឹកនំអាសាាាន។ នៅ�យដែ�ក រាជធានីភ្នំនៅពញ ដែដលកំពុងត្រូបឈម 
ដូចបាននៅពាលខាងនៅលើ ខំ�ំសូមយកឱកាសនៅនះ នៅលើកនៅ�ើងនូវកិច្ចការ២ ដែដលត្រូតូវ 
ពិចារណា រួមគំនិតនៅ�បល់ និងការគំត្រូទ ដូចខាងនៅត្រូកាម៖ 

 ទីី១.ជាមួយតួនទីដែដលកំពុងអនុវត្ត ភ្នំនៅពញបាននៅដើរតួនទីហួសពីឋានៈ 
ជាត្រូកុងរាជធានី នៅពាលគឺបានកំពុងទទួលយក និងឈានដល់ដំណាក់កាលនៃន
ការនៅរៀបចំដែកដែត្រូបជាផួូវការនូវមុខងាររបស់ខួួនពីត្រូកុងជារាជធានី នៅ�ជាត្រូកុងធំមួយ
ដែដលត្រូតូវមានភាពជាក់លាក់ទាំងមុខងារ ធនធាន សមត្ថភាព និងដែដនកំណត់
នៃនការទទួលខុសត្រូតូវទាំងនៅលើទិដ្ឋភាពចាបាប់ បនៅច្ចកនៅទស ការត្រូគប់ត្រូគង និង 
ហិរញ្ញវតុ�។

 ទីី២.ជាមួយការសុ�ះនៅ�ើង�ាាងនៅលឿន ទាំងកំនៅណើនមនុសាស មនៅធាយាបាយ និង 
សំណង់ វាជានៅពលសមត្រូសបដែដលភ្នំនៅពញត្រូតូវពិចារណា នៅធ្វើការដែកសត្រូមួលនូវ 
ប្លង់នៅមរបស់ខួួននៅ�ើងវិញ សត្រូមាប់ទទួលនូវចរន្តនៃនការត្រូបកួតត្រូបដែជង�្មីនៅលើវិស័យ
នៅសដ្ឋកិច្ច ដូចជានៅដើមាបីធានបាននូវការអភិវឌ្ាឍមួយ ដែដលត្រូបកបនៅ�យនិរន្តរភាព 
និងចីរភាព។ ពិនៅសសភ្នំនៅពញ ត្រូតូវនៅត្រូតៀមខួួនឱាយបាននៅត្រូសចបាច់ នៅដើមាបីរត់ឱាយទាន់ 
ចរន្តកុ�ងតំបន់ កុ�ងឋានៈជាសមាជិកមា្នាក់នៃនបណា្ដាញទីត្រូកុងនៃវឆ្លាត។

  ជានៅសចក្ដីសន្និ�ាាន នៅទាះបីថា ទីត្រូកុងរបស់នៅយើងមានបញ្ហាត្រូបឈម 
ដូចគ្នាឬនៅផាសងគ្នា ខំ�ំសងាឃឹឹមថា កុ�ងនមជានៃដគូ កុ�ងសមាគមអភិបាលត្រូកុង 
និ�យភាសាបារាំងដូចគ្នា នៅយើងនឹងបន្តដែចករំដែលកនូវបទពិនៅសាធន៍ល្អៗដល ់
រាជធានីភ្នំនៅពញ ក៏ដូចជាទីត្រូកុងនន នៅដើមាបីរួមគ្នានៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាត្រូបឈម 
ននរបស់ទីត្រូកុង នៅដើមាបីធានថា ទីត្រូកុងរបស់ពួកនៅយើងនឹងមានការអភិវឌ្ាឍ 
ត្រូបកបនៅ�យចីរភាព មានកំនៅណើននៅសដ្ឋកិច្ចទីត្រូកុងល្អ នៅពារនៅពញនៅ�យបរិសាាាន 
អនម័យល្អគ្មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ គ្មានសំរាម គ្មានការជន់លិច ពិនៅសស 
ធានបាននូវសុខមាលភាព ក៏ដូចជាអាចរកាសាបាននូវលំនឹងជីវភាពរបស ់
ត្រូបជាជនដែដលរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងទាំងមូល។

Doublement du pont entre Phnom Penh et la presqu’île de Chrui Changvar. 
Doubling of the bridge between Phnom Penh and the Chrui Changvar peninsula. 

សា្ពានទីពីរឆ្ល្លងពីភ្នំពាញទាជាាយចងាាារ

L’île de Koh Pich en construction en 2018. 
Koh Pich Island under construction in 2018. 

កាះពាជាកំពុងសាងសង់ ឆ្នាំ២០១៨
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PARTICULARITÉ DE PHNOM PENH 
Parmi les cas de villes détruites par la guerre ou 
les catastrophes naturelles, celui de Phnom Penh 
est particulier. Cette capitale, très peu touchée par 
la guerre 1, a été entièrement vidée de ses habitants 
en 1975 par les Khmers rouges comme toutes les 
villes du Cambodge. Phnom Penh est restée quasi-
ment vide pendant près de 4 ans et a été réinvestie 
par des populations différentes de celles qui y 
avaient habité précédemment. En 1979, la ville 
abandonnée avait souffert mais les bâtiments « en 
dur » du centre étaient toujours debout et opéra-
tionnels. La catastrophe est avant tout humaine. 
Près d’un quart de la population du pays, princi-
palement celle originaire des villes, a péri de faim, 
de maladie ou a été exterminée entre 1975 et 1979.

CONTEXTE DE LA CATASTROPHE – LA VILLE VIDÉE DE 
SES HABITANTS
Que s’est-il passé ? Revenons au 17 avril 1975. Les 
soldats Khmers rouges entrent dans Phnom Penh. 
La ville, qui compte à ce moment 2 millions d’ha-
bitants pour une population nationale de 7 mil-
lions, se rend sans combat. L’ordre est rapidement 
donné aux habitants de quitter immédiatement la 
ville et de se diriger vers la campagne. Pour les 
Khmers rouges d’obédience communiste, « la ville 
est mauvaise 2 ». Elle représente en effet toutes 
sortes de dépravations et de corruptions appor-
tées par le capitalisme venu de l’extérieur et qu’il 
faut éradiquer. Les gens de la ville sont perçus 
comme des suspects à rééduquer ou comme en-
nemis à éliminer. En trois jours, Phnom Penh est 
entièrement vidée.
Pendant près de quatre ans, Phnom Penh devient 
une ville fantôme où s’installent l’administration 
Khmère rouge, quelques divisions militaires, ainsi 
que de petites usines en périphérie. Seuls certains 
bâtiments symboliques comme la cathédrale et la 
Banque Nationale sont détruits. Les Khmers rouges 
ne construisent pas de nouveaux bâtiments, mais 
en transforment certains pour de nouveaux usages 
comme la tristement célèbre prison politique S-21, 
aménagée dans une école. Dans une volonté de 
faire disparaitre l’urbain et tous les signes des mé-
faits du capitalisme qu’il représente, beaucoup d’in-
térieurs de logements sont saccagés. Les meubles 
et appareils électro-ménagers sont détruits ou bien 
recyclés. Dans un souci de réemploi, nombre de 

maisons en bois, en paillotte et en tôle sont démo-
lies. Certains matériaux sont réutilisés. Le métal est 
par exemple refondu dans des ateliers de fortune 
pour devenir des cuillères, tandis que le bois sert 
de combustible dans les cuisines collectives.
Comme pour mieux nier la ville marchande, une 
partie des espaces urbains, comme les jardins ou 
les parcs, sont transformés en rizières ou en pota-
ger afin de revaloriser les pratiques agrariennes 
que la ville aurait tendance à faire disparaître. Des 
cocotiers et des bananiers sont aussi plantés le 
long des rues. Vidée de ses habitants, Phnom Penh 
est debout, mais elle n’est plus qu’une ville morte, 
un squelette de brique et de béton sur lequel la 
végétation commence à pousser. Des auteurs 
évoquent un urbicide 3 pour décrire ce phénomène.

LE RETOUR À PHNOM PENH
Le 7 Janvier 1979 marque la fin du régime des 
Khmers rouges. Les troupes vietnamiennes et le 
Front National de Libération entrent dans Phnom 
Penh vide. Ils découvrent une ville dont les bâti-
ments semblent figés dans le temps. L’herbe a 
poussé sur les boulevards et trottoirs. La ville est 
décrite par les premiers observateurs étrangers, 
principalement des journalistes, comme étant « un 
fantôme de cité, comme dans un décor de cinéma. 
Les maisons ne sont plus que des façades mortes, 
des coquilles vides sans âme 4. » 
Très rapidement, c’est toute une population 
 exsangue libérée des coopératives agricoles qui 
se presse aux portes de la ville fantôme. Chacun 
espère trouver en ville une structure qui prendra 
soin d’eux. Face à cet afflux de réfugiés, les nou-
velles autorités mettent en place un cordon de 
sécurité autour de la ville et bloquent les accès. 
Les gens s’installent dans des campements de 
 fortune en attendant de pouvoir entrer. 

LA REFONDATION
Pour la poignée d’hommes qui prend la tête du 
pays, tout est à reconstruire. Pour cela, l’urgence, 
c’est tout d’abord de reconstituer un appareil 
d’État. Le bâti de Phnom Penh va servir de sup-
port physique à cette refondation. Des Ministères 
sont ainsi recréés dans les anciens bâtiments et 
une zone résidentielle est délimitée autour de cha-
cun d’entre eux 5. Il s’agit ensuite de trouver du 
personnel pour y travailler et recréer un embryon 
d’État. Les gens qui se pressent autour de Phnom 
Penh sont recensés. Ceux qui ont des qualifica-
tions particulières sont affectés à un Ministère 6. 
Les gens éduqués et les fonctionnaires ont été par-
ticulièrement ciblés pendant le régime des Khmers 
rouges. En effet, 70 à 80 % d’entre eux auraient 
disparu 7. Ce qui reste des anciens fonctionnaires, 
médecins, juges et étudiants, ainsi que leurs 
 familles, répondent à l’appel. Dans les premiers 
mois, ils composent la première vague d’habitants. 
Les anciens forment rapidement des jeunes à leurs 
nouvelles tâches. Tous les terrains et bâtiments 
dans tout le pays sont déclarés propriété de l’État. 
On propose aux fonctionnaires nouvellement 
 recrutés de s’installer dans un logement d’État 
qu’ils peuvent choisir dans une zone impartie 
 autour de leur Ministère de rattachement. 

1979 –  
La ville réinventée 
Phnom Penh, après presque quatre ans 
d’abandon, ne sera plus jamais habitée comme 
avant. Ceux qui arrivent ont vécu autrement et 
vont la faire revivre différemment. On assiste à 
une réinvention de cette ville par ses nouveaux 
occupants. PAR FABIENNE LUCO
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27Résilience des villes après les catastrophes

Les professeurs de l’Université des Beaux-Arts 
sont ainsi logés dans les compartiments tout au-
tour de l’Université, non loin du Palais Royal. C’est 
encore aujourd’hui le quartier des galeries de 
peinture. Les gens qui travaillent au Ministère du 
Commerce habitent autour du vieux marché Psar 
chas. Les militaires sont installés dans le quartier 
de Tuol Kork. La prison S-21 est gardée en l’état 
pour témoigner des crimes commis et transfor-
mée en Musée du génocide. Le personnel du Mu-
sée est logé dans les maisons des rues adjacentes. 

LA VILLE RÉINVESTIE
Après quelques mois, devant l’afflux des réfugiés 
qu’il devient difficile de contenir, les barrages aux 
portes de la ville s’ouvrent et laissent entrer plus 
de personnes. Les modalités d’attribution des 
 logements sont plus lâches et les nouveaux arri-
vants s’installent plus librement là où il y a des 
logements libres en vertu du principe du « pre-
mier arrivé, premier servi ».
L’insécurité est grande dans les premiers temps 
et l’on craint les pillages. On recherche donc à 
s’installer à côté d’autres familles par souci de 
protection. Les familles s’agglutinent les unes aux 
autres. Il ne fait pas bon s’installer à l’écart ni aux 
rez-de-chaussée 8. Les grandes maisons sont ainsi 

partagées par plusieurs familles. Chaque famille 
s’installe dans une petite pièce ou bien partage 
une grande pièce. 
Une partie des individus et familles qui ne peuvent 
bénéficier d’un emploi dans l’administration et 
donc disposer d’un bon logement, ainsi que ceux 
arrivant après que la grande majorité des loge-
ments existants ait été occupée, s’installent dans 
des bâtiments qui n’étaient pas autrefois des lo-
gements, ou bien dans les « interstices » de la ville. 
Les bâtiments administratifs inoccupés, les an-
ciens jardins ou parcelles libres, les enceintes des 
monastères, les espaces vides entre les bâtiments, 
les ruelles, puis les toits des immeubles ou même 
les escaliers des immeubles sont petit à petit in-
vestis. Des familles construisent tout d’abord des 
huttes avec ce qu’ils trouvent à leur portée : bam-
bous, palmes de cocotiers, planches en bois et 
tôles. Derrière les façades des immeubles mo-
dernes des grandes avenues, la ville se transforme 
ainsi en un gigantesque camp de réfugiés. 
Dans les premiers temps, les gens racontent une 
vie encore difficile. Cependant, après ces années 
d’enfer, le simple fait de prendre ses repas en fa-
mille sous un même toit est déjà un luxe. Dans ce 
moment de survie et de débrouille, le logement est 
surtout appréhendé comme un simple abri pour 

Les ruelles,  
puis les toits  
des immeubles  
ou même  
les escaliers sont 
investis  
petit à petit.

Les premiers 
arrivants s’intallent 
les uns à côté des 
autres dans les 
pièces d’immeubles 
ou de maisons 
abandonnés. Ils 
construisent des 
murs dans les 
grandes pièces, puis 
sur les toits, les 
halls, les paliers...

The first arrivals 
settled side-by-
side in rooms in 
abandoned 
apartment blocks 
or houses. They 
built walls in the 
big rooms, then 
on roofs, landings 
and staircases...

បាជាពលរដ្ឋមកដល់ដំបូងៗរស់នា
ជាមួយគ្នាកុ�ងអគរឬផ្ទះដាលគា 
បាះបង់ចាល។ ពួកគាធ្វើជញាាងំខណ្ឌ 
បន្ទប់ធំៗ បន្ទាប់មក មានអ្នកទារស់នា 
លើដំបូល កុ�ងសាលធំកណា្ដាលផ្ទះ តាំម 
ជណើើរ។ល។
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soi et sa famille où reprendre des forces et vivre au 
jour le jour. On ne s’y attache pas. Les temps sont 
encore incertains et il est difficile de penser au long 
terme. L’insécurité foncière n’incite pas à investir 
le peu dont on dispose dans des réparations. Cer-
taines familles bougent aussi d’un quartier à l’autre 
en fonction des réquisitions ainsi que des opportu-
nités d’emploi et de logement. Nombre d’intérieurs 
d’appartements sont dépecés et réaménagés. Les 
boiseries des fenêtres et portes sont démontées. Le 
bois sert de combustible pour la cuisson des ali-
ments. Le métal des gouttières et des canalisations 
d’eau est revendu au prix du poids du métal. 
40 années plus tard, on observe que certaines 
 familles sont restées dans les mêmes logements 
qu’ils occupaient dans les années 1980 sans y avoir 
apporté beaucoup d’entretien et de rénovations, 
favorisant encore leur dégradation. D’autres, enfin, 
continuent à habiter les campements informels des 
premiers temps qui se sont solidifiés au fil du 
temps. Le temps de l’amélioration du cadre domes-
tique ne viendra qu’à partir de 1989, quand l’oc-
cupation formelle du logement (autorisation tem-
poraire) ouvrira à des droits de propriété qui vont 
sécuriser le logement sur le long terme. 
Là où les occupants occupent de façon informelle 
des lieux (sans autorisation de résidence), les au-
torités vont récupérer les terrains et les bâtiments 
occupés au fil des ans. C’est le cas, entre autres, 
du Ministère de la justice 9, d’une partie de l’hôpi-
tal Calmette, du Lycée français René Descartes, 
ainsi que de l’Ambassade de France où habitaient 
les chauffeurs du Ministère des transports. Dans 
d’autres endroits, ce qui était au départ des huttes 
en matériaux légers sont devenues des habitations 
pérennes, et les matériaux originaux ont peu à peu 
été remplacés par des structures plus  durables, 

MME OUCH  
EST NÉE EN 1947
Elle est originaire de Phnom 
Penh, elle y revient au début de 
1979. Son père est médecin 
militaire et on lui propose de 
s’installer dans une maison 
dans le quartier de Tuol Kork où 
étaient établies des garnisons 
militaires. La maison est isolée. 
Mme Ouch ne se sent pas en 
sécurité. Elle cherche à partir. 
Elle veut habiter un lieu plus 
sûr entouré d’autres familles. 
Comme elle est éduquée, elle 
aide le chef de commune à 
rédiger ses documents. Celui-ci 
l’aide ensuite à récupérer une 
villa près du marché de Daem 
Kor. Elle se lance dans le 
marché du change de l’argent et 
de la vente d’or au marché de 
Tuol Tumpung. Quelques années 
plus tard, elle revend la maison 
et avec le prix de la vente elle 
achète plusieurs terrains et 
appartements. Elle installe son 
stand de vente d’or au marché 

MONSIEUR YI  
EST NÉ EN 1937
Il est originaire de la province de 
Kandal. Il arrive à Phnom Penh au 
milieu de l’année 1979 avec sa 
famille. Un ami l’aide à s’installer 
dans un logement du bloc Tan-Pa. 
Autour de lui, il raconte que ceux 
qui avaient des compétences 
techniques et des relations sont 
engagés par la municipalité pour 
aider aux raccordements d’eau et 
d’électricité. Les autres étaient 
affectés à des taches de simples 
ouvriers ou de porteurs. Son 
origine ethnique chinoise ne lui 
permet pas de travailler dans 
l’administration. Il survit au 
quotidien en trouvant et 
revendant des objets de toutes 
sortes dans les logements, les 
rues et les entrepôts. En 2019, il 
vit toujours dans le même 
logement encombré de pièces 
d’appareils d’électro-ménager, 
ventilateurs que son fils et 
maintenant son petit-fils réparent 
et revendent.

central. Jusqu’à l’ouverture des 
premières banques, le marché 
central de Phnom Penh est le 
lieu où ont lieu les plus grosses 
transactions financières, 
achat-vente d’or et de devises 
étrangères, Son commerce est 
florissant. Elle est aujourd’hui 
propriétaire d’un grand 
immeuble situé sur les 
pourtours du marché central. 
Au rez-de-chaussée, elle 
continue de vendre des bijoux 
en or. Mme Ouch avait sept 
frères et sœurs. Trois sont morts 
pendant les Khmers rouges. Les 
trois autres sont partis aux 
Etats-Unis. Elle est restée. Elle 
a fait fortune avec le commerce 
d’or et la revente de terrains. 
Désormais c’est elle qui aide 
financièrement des membres de 
sa famille qui résident aux 
Etats-Unis.

faites de briques ou de ciment par exemple. Au-
jourd’hui, on trouve ainsi de nombreuses zones 
d’habitat d’urgence qui se sont consolidées. Cer-
taines perdurent jusqu’à aujourd’hui. C’est par 
exemple le cas dans l’enceinte du monastère de 
Prayu Vuong, où des ruelles serpentent entre de 
petites maisons accolées les unes aux autres. L’ex-
pansion de l’habitat a même ici coralisé 10 d’an-
ciens bâtiments du monastère, comme les cellules 
des moines et même la pagode vihear.

LES NOUVEAUX HABITANTS
Ainsi la vie repart-elle, mais la ville n’est plus la 
même. Les gens qui reviennent sont aussi différents 
de la population urbaine qui habitait Phnom Penh 
avant 1975. Non seulement les anciens urbains sont 
marqués par ces années éprouvantes mais peu 
d’entre eux ont des racines urbaines. Ce sont en effet 
surtout des gens de la campagne qui viennent s’ins-
taller dans la ville. Les urbains ont été particulière-
ment décimés par la politique des Khmers rouges 
qui les considéraient comme des ennemis de classe 
– de riches capitalistes. Nombre d’entre eux sont 
morts ou partis à l’étranger. Les nouveaux habitants 
ne connaissent pas les codes urbains. Comme à la 
campagne, chaque famille s’établit de façon indépen-
dante sur son petit territoire familial. Ce mode d’oc-
cupation de l’espace de vie est répliqué dans un 
contexte urbain, que ce soit au sein de logements 
semi-détachés, de bâtiments collectifs, ou de maisons 
individuelles. À l’intérieur de l’appartement ou 
même d’une pièce, c’est ainsi le monde de la maison 
cambodgienne rurale qui est ici reproduit. Chaque 
famille installe un foyer sur trois pierres pour cuire 
le riz au feu de bois. Les nattes sont déroulées au sol 
pour dormir. Mais, à l’inverse de la campagne ou 
l’espace autour des maisons est extensible et où il 

2019
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29Résilience des villes après les catastrophes

était possible de bouger facilement sur un autre ter-
rain, la ville n’offre que des espaces restreints fixes. 
Ces nouveaux urbains doivent vivre avec des voisins 
proches à côté, mais aussi au-dessus et en dessous 
d’eux. Au fil des ans, cette promiscuité qui était au 

départ vécue comme une protec-
tion et un réconfort après une 
période très difficile devient 
source de conflits. 
Après le temps où il faut aller 
chercher l’eau dans les puits au 
pied des immeubles, chacun ins-
talle petit à petit ses propres 
tuyaux de raccordement au ré-
seau d’eau nouvellement rétabli 
et trouve des solutions pour éva-
cuer les eaux sales. Des réseaux 
denses de fils électriques et des 
tuyaux en PVC s’accrochent sur 
les façades des immeubles et 
dans les couloirs. Dans les im-
meubles collectifs, la gestion des 
passages des tuyaux d’eau et 
d’égouts et des câbles électriques 
doit être négociée parfois diffici-
lement avec tous les voisins. Avec 
l’accroissement du nombre de 

familles et la densification des habitats, l’espace 
domestique est étendu sur les parties communes. 
Les jarres d’eau et les foyers de cuisson sont instal-
lés dans les couloirs, les escaliers et les trottoirs. Des 
pièces d’habitat fermées sont également construites 
dans les cages d’escalier. Encore aujourd’hui, la 
notion d’espace commun et d’espace public peine 
à être intégrée par les habitants. Dans les quartiers 
anciens, chacun cherche à rogner sur les couloirs, 
les trottoirs et les rues. Des familles arrivées plus 
tardivement se trouvent obligées d’investir les toits 
terrasses des immeubles . 
Les anciens immeubles sont aussi peu entretenus. 
La priorité est de subvenir aux besoins quotidiens 
et la notion de copropriété n’existe pas, que ce soit 
dans les mentalités ou dans la loi. Habiter dans des 
logements en dur est aussi nouveau pour les gens 
de la campagne habitués aux maisons ou huttes en 
matières végétales périssables comme le bois, le 
bambou, les feuilles de palmier à sucre ou la pail-
lotte. Comme on en a l’habitude pour les maisons 
végétales, on laisse la maison ou l’immeuble dispa-
raître à son rythme. Plus tard, si l’argent arrive, on 
détruira le logement vétuste pour en reconstruire 
un neuf, pour l’habiter ou le louer. Ou bien, s’il s’agit 
d’un appartement situé dans une zone centrale au 
prix de élevé, on le vendra tel quel pour partir s’ins-
taller en périphérie dans un bâtiment neuf. Les plus 
démunis restent dans les appartements anciens qui 
ne sont souvent pas rénovés. Mais ce sont surtout 
les parties communes des immeubles qui se dé-
gradent le plus, faute d’une gestion collective.

LA VILLE REFORMULÉE
Les bâtiments de la ville subsistent mais les 
usages de la ville ne sont plus les mêmes. Il s’agit 
de parer au plus pressé et tous les bâtiments sont 
réinvestis. Leurs usages précédents sont souvent 
remplacés par d’autres.

L’enclos de la 
Congrégation des 
sœurs de la 
Providence est 
transformé en 
orphelinat en 1979. 
Devenus adultes, 
les orphelins y 
construisent leur 
maison. 
The Sisters of 
Providence 
Congregation 
compound was 

converted to an 
orphanage in 1979. 
Once grown-up, the 
orphans built their 
houses there. 

បរិនៅវណខាងកុ�ងវិហារ 
សាសនត្រូតូវបានយកនៅ� 
នៅធ្វើជាមណ្ឌល កុមារកំត្រូពា 
នៅ�ឆ្នាំ១៩៧៩។ នៅពល 
ធំនៅពញវ័យ កុមារកំត្រូពា 
សង់ផ្ទះនៅ�កុ�ងបរិនៅវណ 
វិហារនៅនះ។

1992

1992

2019

2019

2019

2019

2019 2019

2019

Des appartements 
sont aménagés 
dans l’église et 
autour. 
Apartments were 
arranged in and 
around the church. 

គាសង់ផ្ទះ 
នាកុ�ងវិហារកាតូលិក 
និងកុ�ងបរិវាណជុំវិញ

Aujourd’hui,  
on trouve ainsi  
de nombreuses zones 
d’habitat d’urgence qui  
se sont consolidées.
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C’est ainsi l’exemple du quartier de kolab Muoy 
situé au Nord Est de Wat Phnom. L’habitat y est 
aujourd’hui dense. De petites constructions, héri-
tées des anciens habitats précaires, s’imbriquent 
les unes aux autres. Au détour d’une ruelle, un 
bâtiment apparait tout à fait anachronique – c’est 
une ancienne église catholique située dans un 
vaste terrain appartenant autrefois à la congréga-
tion catholique de sœurs de la Providence.
En 1979, les soldats vietnamiens ont amené ici des 
enfants orphelins. Un dortoir de garçons est ins-
tallé dans l’église. Quand l’orphelinat a été fermé 
en 2000, les enfants qui avaient grandi là sont 
restés. Ils ont privatisé l’espace autour de leur lit 
en métal. Chacun a érigé une paroi pour s’isoler 
de son voisin avec un tissu, une cloison en bambou 
et des feuilles de palmier à sucre, puis avec des 
briques. Finalement, au fil des ans, des petits toits 
situés sous le grand toit de l’église sont venu clore 
plusieurs espaces familiaux. L’église est mainte-
nant devenue un immeuble d’habitat collectif. 
Comme dans de nombreux autres lieux dans 
 Phnom Penh, le bâtiment ancien disparait peu à 
peu, mangé ou coralisé par des constructions nou-
velles. La structure très dégradée finit alors par être 
détruite pour laisser place à de nouvelles construc-
tions. Le vieux Phnom Penh est ainsi peu à peu 
remplacé par une ville patchwork composée d’un 
assemblage de constructions aux allures modernes. 
Les nouvelles générations cherchent également à 
s’installer dans des logements neufs s’ils en ont les 
moyens financiers. Comme leurs parents et 
grands-parents, ils privilégient le modèle du com-
partiment 11 ou de la maison individuelle. Leur  souci 
de protection hérité d’années d’insécurité se trouve 
satisfait dans la proposition des borey, ces cités où 
s’alignent petites et grandes maisons  recréant  ainsi 
un village cambodgien idéal. On y retrouve le mo-
dèle traditionnel où l’on vit séparé des autres, tout 
en ayant la propriété de la terre « sous les pieds ». 
Une nouvelle tendance s’observe cependant. Les 
petits-enfants commencent à acheter des apparte-
ments dans les immeubles collectifs neufs, alors que 
ces formes d’habitat n’étaient pas prisées des 
 précédentes générations. Ainsi, la culture urbaine 
semble reprendre forme, et Phnom Penh est à nou-
veau en phase de réinvention. 

1. Guerre civile qui a opposé les 
forces armées républicaines du 
Général Lon Nol (basées dans les 
villes) aux soldats Khmers rouges 
(qui enrôlent les gens de la 
campagne) entre 1970 et -1975. . 
2. Ponchaud, F., le Cambodge année 
zéro, ed. Kailash: Paris, 1977
3. Tyner J.A., Henkin S., Sirik S., 
Phnom Penh during the Cambodian 
genocide: A case of selective 
urbicide, in Environment and 
Planning A 46(8):1873-1891, 
January 2014.  
4. https://www.youtube.com/
watch?v=2BJ4LWp4q4c 
5. A. Carrier, Les « lois de la 
possession » à Phnom Penh : 
conversion des droits d’ usage 
résidentiel issus du contexte 
socialiste de réappropriation 
urbaine (1979-1989) en droits de 
propriété, Thèse, 2007- https://www.
theses.fr/2007PA082895
6. Yao T., 1997. « 1979-1990, le 
retour et la réorganisation de la vie 
urbaine » in Atelier parisien 
d’urbanisme, Phnom Penh, 
développement urbain et 
patrimoine, Paris, APUR, pp. 54-59.

7. Kanharith K., 1997. « 1979, les 
premiers jours du nouveau Phnom 
Penh » in Atelier parisien 
d’urbanisme, Phnom Penh, 
développement urbain et patrimoine, 
Paris, APUR, p. 52
8. Qui vont devenir par la suite très 
prisés quand les commerces s’y 
installent
9. Clément-Charpentier., Mort et 
Renaissance d’une capitale: Phnom 
Penh victime des Khmers rouges in 
Géographie et culture, 2008, no 65, 
pp. 91-110.
10. Dans le sens « d’englober ».
11. Dans le grand immeuble collectif 
Tan-Pa, le nombre de maisons était 
tellement important que l’ensemble 
est compris en tant que « village ». Le 
village du bloc Tan-Pa disparait dans 
un incendie en 2002.
12. Le compartiment chinois (ou shop 
house) est un appartement-maison 
peu large mais profond, associant une 
activité commerciale ou artisanale au 
rez-de-chaussée à des espaces de vie 
et de logements à l’étage. Les 
compartiments sont généralement 
accolés les uns aux autres, permettant 
de fortes densités de population.

MADAME VENG  
EST NÉE EN 1945
Avant 1975, elle était institutrice 
et célibataire. Elle habitait dans 
le Sud de Phnom Penh à Chhbar 
Ampov avec ses parents. Pendant 
la période khmère rouge, elle 
réside à la campagne dans un 
village de la province de Kandal. 
En mars 1979, elle rejoint sa 
famille déjà installée à Chhbar 
Ampov. Ils ont essayé de 
réoccuper leur ancienne maison 
mais la zone où elle se trouve 
n’est pas accessible, entourée  
de grillages. Les autorités locales 
les orientent vers un autre 
quartier où ils peuvent choisir un 
appartement. La famille 
s’installe au deuxième étage 
pour des raisons de sécurité. 
Comme institutrice, elle est 
recrutée par le ministère  
de l’Industrie. Sa tâche est  
de former des instituteurs qui 
apprendront aux enfants du 
personnel à lire et à écrire. Il lui 
est demandé de quitter Chhbar 
Ampov et de s’installer dans le 
périmètre du Ministère au centre 
de Phnom Penh. On lui propose 
de choisir un appartement dans 
un immeuble de la rue 130 où 
logent d’autres instituteurs.  

Par souci de sécurité, elle choisit 
le dernier étage de l’immeuble.  
En 1989, avec la nouvelle loi 
foncière, elle devient propriétaire 
de l’appartement qu’elle occupe. 
Elle va y rester jusqu’en 2017.  
Au fil des années, elle a vu  
ses anciens voisins instituteurs 
partir. La rue 130 est proche  
du marché central. Elle est très 
convoitée par les commerçants. 
Les temps ont changé et les 
rez-de-chaussée propices au 
commerce sont les plus prisés  
et les plus chers. Au fil des ans, 
les instituteurs qui touchent  
un maigre salaire vendent leur 
appartement un bon prix  
et achètent un logement plus 
excentré. Avec ce qui reste de 
l’argent de la vente, certains 
achètent un ou deux terrains en 
plus qui se revendront bien plus 
cher quelques années plus tard. 
Elle a vendu son appartement  
il y a deux ans. Elle est revenue  
à Chhbar Ampov auprès  
de sa famille. Avec la vente de 
l’appartement de la rue 130,  
elle a pu acheter des petits 
appartements pour ses neveux et 
s’assurer une retraite plus 
confortable.

MADAME MUTH  
EST NÉE EN 1947
Avant 1975, elle cultivait  
la rizière dans un village de la 
province de Kampot. Paysanne 
pauvre, elle a été enrôlée 
comme petit cadre dans les 
rangs Khmers rouges ainsi que 
son mari. Début 1979, elle est 
veuve et décide de rejoindre 
Phnom Penh avec ses enfants 
pour se fondre dans la masse 
des réfugiés par crainte de 
représailles dans son village. 
Elle a déroulé sa natte dans le 
vaste espace ouvert du premier 
étage d’un immeuble sur les 
quais devant le fleuve Tonlé 
Sap. L’usage de ce bel immeuble 
avant 1975 est inconnu des 
habitants actuels. Certains 
disent qu’il s’agissait d’un hôtel 
de luxe comme semblait le 
suggérer la présence d’un piano 
sur une terrasse couverte au 
dernier étage. D’autres penchent 
plutôt pour un hôpital comme  
en témoignaient les bouteilles 
de sérum laissées au sol 
certainement par les Khmers 
rouges. D’autres disent qu’il 
s’agissait d’un immeuble  
de bureau comme la disposition 
ouverte du premier étage semble 
le suggérer. En 1979, petit à 

petit, des familles sont venues 
s’installer à côté de Mme Muth. 
Chacune a construit des 
cloisons/murs à l’intérieur de  
la grande salle autour de sa 
natte. Très vite, Mme Muth a 
installé un foyer dans le couloir 
pour y faire la cuisine et une 
table sur le trottoir pour vendre 
des plats simples. Depuis 
40 ans, Mme Muth occupe 
l’escalier de l’immeuble pour 
laver et découper les aliments 
et le couloir pour cuisiner.  
La forme de la bassine en métal 
posée chaque jour au pied  
des escaliers se lit dans l’usure 
des carreaux de ciment.  
La famille a grandi et sa fille a 
installé une glacière à côté 
d’elle sur le trottoir. Elle vend 
des boissons. Cette famille qui 
n’a pas bougé de son logement 
et qui ne l’a pas rénové vit 
toujours dans une économie  
de survie au jour le jour comme 
au lendemain de 1979.  
Avec l’argent généré par le petit 
commerce de rue, Madame Muth 
a acheté des terrains à Kampot 
où elle pense prendre sa retraite 
bientôt maintenant que les gens 
du village se sont réconciliés 
avec leur passé.
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THE SINGULARITY OF PHNOM PENH 
Among the examples of cities destroyed 
by war or natural disasters, Phnom Penh 
is a case apart. Little affected by the 
war, 1 this capital city was entirely 
emptied of its inhabitants in 1975 by the 
Khmer Rouge, as were all of Cambodia’s 
cities. Phnom Penh remained virtually 
empty for almost 4 years, and the 
populations that reoccupied it were 
different from its old inhabitants. In 
1979, the abandoned city had suffered 
but the “hard” buildings of the centre 
were still standing and operational. The 
disaster was primarily human. Almost a 
quarter of the country’s population, 
mainly from the urban areas, died of 
hunger, sickness, and extermination 
between 1975 and 1979.

BACKGROUND TO THE DISASTER  
– EMPTYING THE CITY
What happened? Let us go back to April 
17, 1975, when the Khmer Rouge 
soldiers enter Phnom Penh. The city, 
which at the time is home to 2 million 
people out of a national population of 
7 million, surrenders without a fight. The 
inhabitants are soon ordered to leave the 
city immediately and head for the 
countryside. For the Communist aligned 
Khmer Rouge, “the city is evil”. 2 It is seen 
as representing every kind of depravity 
and corruption brought from outside by 
capitalism, something to be eradicated. 
City dwellers are seen as suspects to be 
re-educated or enemies to be eliminated. 
Within three days, Phnom Penh is 
entirely emptied.
For almost four years, Phnom Penh 
becomes a ghost city, occupied by the 
Khmer Rouge administration, a few 

military divisions, and some small 
factories on the outskirts. Only certain 
symbolic buildings, like the cathedral and 
the National Bank, are demolished. The 
Khmer Rouge do not erect any new 
buildings, but convert some to other 
purposes, like a school that became the 
infamous S-21 political prison. Out of a 
desire to eliminate the urban and every 
sign of the misdeeds of capitalism that it 
represents; many of the interiors of 
houses are trashed. Furniture and 
household appliances are destroyed or 
recycled. Many wooden, straw, or 
corrugated iron houses are demolished. 
Some of the materials are reused. The 
metal, for example, is melted down in 
makeshift workshops and made into 
spoons, and the wood is used for fuel in 
collective kitchens.
As if to more effectively eradicate the city 
as a mercantile centre, some of the urban 
spaces, such as gardens or parks, are 
converted into rice fields or vegetable 
plots, in order to revive the agrarian 
practices that the modern city tends to 
eliminate. Coconut and banana trees are 
planted along the streets. Emptied of its 
inhabitants, Phnom Penh still stands, but 
it is now no more than a dead city, a 
skeleton of brick and concrete on which 
vegetation is beginning to grow. Some 
authors would refer to this phenomenon 
as an urbicide. 3 

THE RETURN TO PHNOM PENH
January 7, 1979, marks the end of the 
Khmer Rouge regime. The Vietnamese 
troops and the National Liberation Front 
enter the empty streets of Phnom Penh. 
They find a city whose buildings seem 
frozen in time. Grass has grown on the 
avenues and sidewalks. The city is 
described by the first foreign observers, 
mainly journalists, as a “ghost city”, “like 
a movie set. The houses are no more 
than blank façades, soulless empty 
shells.” 4 
Very quickly, an entire population, 
exhausted but liberated from the farming 
cooperatives, is pressing at the gates of 
the ghost city. Everyone hopes to find in 
the city a structure that will take care of 
them. Faced with this influx of refugees, 
the new authorities set up a security 
cordon around the city and block the 
access routes. People settle in makeshift 
camps waiting to be able to enter. 

THE RECONSTRUCTION
For the handful of men who take charge 
of the country, everything has to be 
rebuilt. To that end, the first and most 
urgent priority is to re-establish a state 
apparatus. The old built fabric of Phnom 
Penh would serve as a physical structure 
of this reconstruction. Ministries are 
therefore recreated in the old buildings 
and a residential zone is demarcated 
around each of them. 5 The next step is to 
find staff to work in them and to recreate 
the embryo of a state. A census of the 

people gathered around Phnom Penh is 
conducted. Those with specific 
qualifications are assigned to a Ministry. 6 
Educated people and civil servants, have 
been specific targets of the Khmer Rouge 
regime. Indeed, it is estimated that 70 to 
80% of them have been decimated. 7 
What remains of the former civil 
servants, doctors, judges, and students, 
as well as members of their families, 
answer the call. In the early months, they 
form the first wave of inhabitants. The 
oldest quickly train the youngest in their 
new tasks. All the land and buildings 
throughout the country are declared state 
property. The newly recruited civil 
servants are offered state housing to live 
in, chosen within a set area around the 
Ministry in which they work. 
For example, teachers at the University 
of Fine Arts are housed in “tube houses” 
all around the University, not far from 
the Royal Palace. This is still today the 
art gallery district. People working at the 
Ministry of Trade are housed around the 
old market, Phsar Chas. Military 
personnel settle in Toul Kork district. The 
S-21 prison is left as it was found, as a 
reminder of the atrocities committed and 
will become a “Genocide Museum”. The 
Museum staff is housed in the buildings 
in the adjacent streets. 

REOCCUPATION OF THE CITY
After a few months, faced with the influx 
of refugees, which was becoming hard to 
contain, the barriers at the gates of the 
city are removed and more people are 
allowed to enter. The housing allocation 
systems became looser and the new 
arrivals are able to settle more freely 
wherever there is space available, on a 
first-come first-served basis.
Initially, insecurity is high, and people 
are afraid of looting. Therefore, they 
settle close by other families, looking for 
protection. It is not good to live away 
from other people, or on the ground 
floor. 8 Families cluster together. As a 
result, the big houses are shared by 
several families. Each family settles into 
a small room, or else share a large room 
with another family. 
Some of the individuals and families that 
are unable to obtain a job in the 
administration and therefore good 
accommodation, as well as those who 
arrive after the majority of the existing 
dwellings have been occupied, move into 
buildings that had not previously been 
residential, or else into the “interstices” 
of the city. Unoccupied administrative 
buildings, old gardens or empty plots, 
monastery compounds, empty spaces 
between buildings, alleyways, then the 
roofs or even staircases of buildings, are 
gradually occupied. Families initially 
construct huts with whatever comes to 
hand: bamboo, coconut palms, wooden 
planks, and corrugated iron. Behind the 
façades of the modern buildings on the 
main avenues, the city is thus 

1979 –  
The Reinvented  
City 
After almost 4 years of 
abandonment, Phnom Penh 
would never again be inhabited 
as before. The arriving 
populations had lived differently 
and would give the city a 
different kind of life. The new 
occupants set about reinventing 
the city. 
BY FABIENNE LUCO
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transformed into a gigantic refugee 
camp. 
In these early days, life is still difficult. 
However, after the years of hell, simply 
being able to enjoy a family meal under a 
single roof is already a luxury. At this 
time of survival and making do, a 
dwelling is primarily seen simply as a 
shelter for oneself and one’s family, a 
place to gather strength and live from 
day to day. People are not attached to the 
places. The times are still uncertain and 
it is difficult to think far ahead. The 
insecurity of land occupancy gives people 
no incentive to invest what little they 
have in repairs. Some families also move 
from one neighbourhood to another, as a 
result of requisitions or in search of 
employment and housing opportunities. 
During these difficult times, many 
apartment interiors are dismembered 
and rearranged. Window and door 
frames are dismantled. The wood is used 
for cooking fuel. Metal from gutters and 
water pipes is sold by the weight. Forty 
years on, some families are still in the 
same dwellings they occupied in the 
1980s, with little maintenance or 
renovation, in deteriorating conditions. 
Others continue to live in the informal 
camps of the early days, which solidify 
over time. Some incentive to improve 
living conditions would only come after 
1989 when formal occupancy of a 
dwelling (temporary authorisation) would 
open up property rights that would 
provide long-term security of tenure. 
In some places where the occupants are 
living informally (with no residence 
permit), the authorities would reclaim 
the land and buildings occupied over the 
years. This is the case of the Ministry of 

Justice, 9 part of Calmette Hospital, the 
René Descartes French Lycée, and the 
French Embassy (where the drivers from 
the Ministry of Transport lived). In other 
places, dwellings that had initially been 
huts made of light materials will become 
lasting structures, the original perishable 
materials gradually being replaced by 
more durable substances like brick or 
cement. Many emergency housing areas 
thus became permanent residential 
spaces, some of which are still there 
today. One example is the compound of 
the Prayu Vuong monastery, where 
narrow alleyways wind between clusters 
of small houses. The houses here have 
even expanded to absorb former 
monastery buildings, such as the monks’ 
cells and even the vihear pagoda.

THE NEW INHABITANTS
Life starts over, but the city is no longer 
the same. The people who come back are 
different from the urban population that 
inhabited Phnom Penh before 1975. Not 
only are the former residents marked by 
those terrible years, but it has to be 
noted that the majority of the new 
arrivals do not have urban roots. Indeed, 
most of the people who come to settle in 
the city are countryfolk. Urbanites were 
specifically targeted by the Khmer Rouge, 
who saw them as class enemies – rich 
capitalists. Many have died or gone 
abroad. The new inhabitants are 
unfamiliar with the urban codes. In the 
countryside, each family lives 
independently in its small family 
territory. These rural populations transfer 
this mode of life to urban conditions, 
whether in semi-detached houses, 
apartment blocks or individual houses. 

They reproduce the world of the 
Cambodian rural house inside the 
apartments, or even in the single rooms. 
Each family builds a hearth on three 
rocks to cook their rice with charcoal in 
the corridors. Sleeping mats are rolled 
out on the ground. However, by contrast 
with the countryside, where the space 
around the houses is extensible and 
where families can easily move to 
another plot, the city only offers small 
fixed spaces. These new urbanites have 
to live with neighbours not just close by, 
but also above and below them. Over the 
years, this promiscuity, which was 
initially experienced as a source of 
protection and comfort after a very 
difficult time, would become a source of 
conflict. 
After a period when water has to be 
fetched from wells at the foot of the 
buildings, each family gradually installs 
its own connections to the newly re-
established water system and finds ways 
to evacuate wastewater. Dense bundles of 
electric wires and PVC pipes are fastened 
to the façades of the buildings and to 
corridor walls. In apartment blocks, the 
routes of water pipes, waste pipes and 
electricity cables have to be negotiated 
with all the neighbours, not always an 
easy process. As the number of families 
grows and housing density increases, 
domestic space expands into the 
communal areas. Water jars and hearths 
are installed in corridors and on 
stairways and sidewalks. Rooms are built 
in the stairways. Even today, residents 
find it hard to adjust to the notion of 
common or public space. In the old 
districts, everyone tries to grab more 
space in the corridors, the sidewalks, and 

MS. OUCH  
WAS BORN IN 1947
She is from Phnom Penh and she 
returned there in early 1979. 
Her father was a military doctor 
and was offered to settle in a 
house in Tuol Kork district where 
military garrisons were set up. 
The house was isolated. Ms. 
Ouch did not feel safe there. She 
wanted to leave. She wanted to 
live in a safer area, surrounded 
with other families. Due to her 
education, she helped the head 
of the commune write his 
documents. He then helped her 
acquire a villa near Daem Kor 
Market. She went into currency 
exchange and sold gold at Tuol 
Tumpung Market. Some years 
later, she sold the house and 
with the money from the sale 
purchased several lots and 
apartments. She set up her gold 
shop in Central Market. Prior to 
the creation of the first banks, 
Phnom Penh’s Central Market 
was where the biggest financial 

MR YI  
WAS BORN IN 1937
He originates from Kandal 
Province. He arrived in Phnom 
Penh in mid-1979 with his 
family. A friend helped him find 
a place to live in the Tan-Pa 
Block. Around him he relates 
that those who had technical 
skills and connections were 
hired by the municipality to help 
with water and electricity 
hookups. Others were given jobs 
as day laborers or porters. 
Because his ethnic origin is 
Chinese, he could not get a civil 
servant job. He survived from 
day to day by collecting items of 
all sorts in the housing units, on 
the street and in depots and 
reselling them. In 2019, he still 
lives in the same unit cluttered 
with household appliance parts 
and fans that his son and now 
his grandson repair and resell. 

transactions took place (buying 
and selling gold, currency 
exchange). Her business 
prospered. She now owns a tall 
building next to Central Market. 
On the ground floor, she 
continues to sell gold jewelry. 
Ms. Ouch had seven siblings. 
Three died during the Khmer 
Rouge period. Three others left 
for the United States. She stayed 
on. She made a fortune by 
trading gold and reselling lots. 
She is now the one who supports 
some of her family members in 
the United States.

MADAME VENG  
WAS BORN IN 1945
Before 1975, she was single and 
worked as a teacher. She lived in 
Chhbar Ampov with her parents, 
in the southern part of Phnom 
Penh. During the Khmer Rouge 
period, she lived in the 
countryside in a village in 
Kandal Province. In March 1979, 
she returned to her family which 
was already back in Chhbar 
Ampov. They tried to move back 
into their former house, but the 
area where it stood was fenced 
off and inaccessible. The local 
authorities directed them to 
another ward where the family 
could choose an apartment. The 
family lived on the second floor 
for safety reasons. As a teacher, 
she was recruited by the 
Ministry of Industry. Her job was 
to train teachers who would 
teach reading and writing to 
staff children. She was asked to 
leave Chhbar Ampov and move 
near the ministry in the center 
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streets. Families that arrived later are 
then obliged to occupy the flat roofs of 
buildings or the space in between 
buildings. 10
The old buildings are poorly maintained. 
The priority is to meet everyday needs 
and the notion of joint ownership does 
not exist, whether in mentalities or in the 
law. Living in solid buildings is a novelty 
for people from the countryside, who are 
used to houses made of perishable plant 
materials, like wood, bamboo, sugar 
palm leaves, or straw. As was the custom 
with dwellings made of these kinds of 
materials, the house or building was 
allowed to crumble away at its own pace. 
Later, if money is available, the old 
building would be knocked down and 
replaced with a new one, whether to live 
in or to rent out. Or else, if it is an 
apartment located in a high-value central 
area, it would be sold in its existing state, 
and its occupants would move into a new 
building in the outskirts. The poorest 
families remain in the old apartments, 
which are often not renovated. This is 
particularly the case in the communal 
areas of buildings that deteriorated the 
most, in the absence of collective 
management.

THE REFORMULATED CITY
Most of the city’s buildings remains, but 
the uses of the city are no longer the 
same. The priority is to deal with the 
most urgent matters, and all the 
buildings are reoccupied. Their previous 
uses are often replaced by new ones.
This is the case, for example, with the 
Kolab Ti Muoy district, located in the 
north-east of Wat Phnom. Today, the 
fabric is dense. Small buildings, inherited 

from the old temporary dwellings, are 
tightly clustered together. At the end of 
an alleyway appears an anachronistic 
building – a former Catholic Church 
located on a large plot that previously 
belonged to the Catholic Congregation of 
the Sisters of Providence.
In 1979, the Vietnamese soldiers brought 
orphaned children here. A boys’ 
dormitory is installed in the church. 
When the orphanage is closed in 2000, 
the children who had grown up there 
remained. They had privatised the space 
around their metal beds. Each one built a 
partition to separate him from his 
neighbour with a piece of fabric, a 
bamboo screen or sugar palm leaves, 
and then with bricks. Finally, over the 
years, small roofs situated under the 
great roof of the church, began to turn 
some of these partition spaces into family 
rooms. The church has now become an 
apartment building.
As in many other places in Phnom Penh, 
the old building gradually disappears, 
absorbed or incorporated into new 
constructions. The very damaged 
structure is ultimately destroyed, giving 
way to new constructions. The old Phnom 
Penh is thus gradually replaced by a 
patchwork city, made up of an assembly 
of modern look constructions. 
The new generations also consider 
moving into new dwellings, if they have 
the resources. Like their parents and 
grandparents, they prefer the model of 
the compartment 11 or detached house. 
Their desire for protection, inherited 
from years of insecurity, is met with the 
borey, housing estates characterised by 
lines of small and large houses that 
re-create an ideal Cambodian village. 

Here, we find the traditional model, 
where people live separately from each 
other while owning the land “under their 
feet”. A new trend can also be observed. 
The second and the third generation 
after the Khmer rouge are beginning to 
buy apartments in the new apartment 
blocks, whereas these forms of housing 
were not popular with the previous 
generations. In consequence, urban 
culture seems to be taking a new shape, 
and Phnom Penh is once again in a 
phase of reinvention. 
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of Phnom Penh. She chose an 
apartment in a building on 
Street 130 where other teachers 
lived. For safety reasons, she 
chose to live on the top floor. In 
1989, the new land law allowed 
her to buy the apartment in 
which she lived. She stayed 
there until 2017. As the years 
went by, her fellow teacher 
neighbors left. Retailers were 
drawn to Street 130 due to its 
proximity to Central Market. 
Times changed: the ground 
floors of buildings became the 
most coveted and expensive 
floors due to their lucrative 
potential. Over the years, 
teachers, with their meager 
salary, sold their apartments for 
a fair price and relocated away 
from the center. With the money 
left over from the sale, some 
purchased an additional lot or 
two to resell it at a much higher 
price a few years later. She sold 
her apartment two years ago. 
She returned to her family in 

MS. MUTH WAS BORN  
IN 1947
Before 1975, she grew rice in a 
village in Kampot Province. As a 
poor peasant famer, the Khmer 
Rouge recruited her, along with 
her husband, as a lower-level 
cadre. In early 1979, now a 
widow, she decided to head to 

Phnom Penh with her children 
and blend into the mass of 
refugees for fear of retaliation in 
her village. She unrolled her mat 
in the broad open space on the 
first floor of a building along the 
banks of the Tonle Sap River. The 
people who now live there know 
nothing of the beautiful 
building’s purpose prior to 1975. 
Some believe it was a luxury 
hotel as suggested by the 
presence of a piano on the top 
floor’s covered terrace. Others 
took it for a hospital because of 
the medical infusion bottles left 
around, most probably by the 
Khmer Rouge. Others claim that 
it used to be an office building 
due to the open layout of the 
first floor. In 1979, families 
gradually settled next to Ms. 
Muth. Each family put up 
partitions/walls around its mat 
inside the big hall. Quickly, Ms. 
Muth set up a hearth in the 
corridor for cooking and a table 
on the sidewalk to sell simple 

Chhbar Ampov. After selling the 
apartment on Street 130, she 
was able to buy smaller 
apartments for her nephews and 
arrange a more comfortable 
retirement.

meals. For the past 40 years, 
Ms. Muth has used the stairwell 
of the building to wash and cut 
up food and the corridor for 
cooking. The shape of the metal 
recipient which she places every 
day at the foot of the stairwell 
can be detected in the worn 
cement tiles. Her family has 
grown up and her daughter has 
set up an icebox beside her 
mother on the sidewalk. She 
sells beverages. This family, who 
has not moved out of its home 
and has never renovated it, still 
live in a survival economy, one 
day at a time, just like in the 
aftermath of 1979. With the 
money she has made from her 
little business, Ms. Muth has 
bought land in Kampot where 
she plans to retire soon, now 
that the people in the village 
have made peace with their 
past.
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ពីអំនៅពើនៅសា្មាគនៅត្រូគករបស់ពួកមូលធននិយមនៅ�កុ�ងទីត្រូកុង ដែផ្នកខាងកុ�ងអគរ 
ជានៅត្រូចើនត្រូតូវរុះនៅរីបំផ្លា្លាញនៅចាល។ នៅត្រូគឿងសងា្ហារឹម និងនៅត្រូគឿងបរិកាាានៅត្រូបើនៅភ្លើងនៅ�កុ�ងផ្
ទះត្រូតូវបានកនៅម្ទចនៅចាល ឬក៏យកនៅ�ដែកនៃច្នជាវតុ�នៅផាសងវិញ។ នៅដើមាបីយកសមាាារនៅ� 
នៅត្រូបើត្រូបាស់បន្ត ផ្ទះជានៅត្រូចើនដែដលនៅធ្វើពីនៅឈើ ស្លឹក ឬស័ង្កសីត្រូតូវបានរុះនៅរីនៅចាល។ 
សមាាារមួយចំនួនត្រូតូវបាននៅគយកនៅ�ដែកនៃច្ននៅត្រូបើត្រូបាស់នៅ�ើងវិញ។ ជាឧទាហរណ៍ 
នៅត្រូគឿងដែដកត្រូតូវបាននៅគយកនៅ�ស្លនៅ�កុ�ងនៅរាងជាងស្លដែដក នៅដើមាបីបំដែប្លងឱាយនៅ�ជា 
សា្លាបត្រូពា ចំដែណកឯនៅត្រូគឿងនៅឈើ ត្រូតូវបាននៅគយកនៅ�នៅធ្វើជាអុសដុតនៅ�កុ�ងនៅរាង 
បាយសហករណ៍។

 នៅត្រូបៀបដូចជានៅដើមាបីបដិនៅសធនៅ�យនៅចញមុខចំនៅពាះទីត្រូកុងពា
ណិជើកម្មមួយដែផ្នកនៃនដីត្រូកុង ដូចជាសួនសាធារណៈ ឬឧទាយានជានៅដើម 
ត្រូតូវបាននៅគយកនៅ�នៅធ្វើដែត្រូស ឬ�ំបដែន្ល នៅដើមាបីនៅលើកតនៃម្លការ�ំាដុះ 
ការនៅធ្វើដែត្រូសចមាាារនៅ�ើងវិញ ខណៈដែដលទីត្រូកុងគួរដែតមានទំនៅនរនៅ�លុបបំ
បាត់នៅ�វិញ។ នៅដើមដូង និងនៅដើមនៅចក ក៏ត្រូតូវបាននៅគ�ំនៅ�តាំមបនៅណា្ដាយផួូ
វននកុ�ងត្រូកុងដែដរ។ នៅត្រូកាយពីត្រូតូវបានជនៅមួ�សត្រូបជាជននៅចញអស់នៅហើយ 
ភ្ននំៅពញនៅ�ដែតគ្មានការប៉ះពាល់ដដែដល បុ៉ដែន្តភ្ននំៅពញត្រូគន់ដែតជាទីត្រូកុងនៅខា្មាចមួយបុ៉ណ្
នៅណាះ នៅ�សល់ដែតនៅត្រូគងឆ្ល្អឹង�្ម និងនៅបតុងដែដលរុកីជាតិចាប់នៅផ្ដើមដុះពីនៅលើ។ អ្នក
និពនធជានៅត្រូចើនបានពិពណ៌នបាតុភូតនៅនះថា ជាឃ្លាតកម្មត្រូកុង3។

ការវិិលក្រុត��់ម�ភ្នំដោពញវិិញ
 នៃ�ង៧ មករា ១៩៧៩ គឺជានៃ�ងបញ្ចប់របបដែខ្មរត្រូកហម។ កងទ័ពដែខ្មរ
ត្រូកហម និងកងទ័ពរណសិរាយរំនៅ�ះជាតិបានចូលមកដល់ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ 
ទនៅទសាាាត។ ពួកនៅគត្រូបទះនៅ�ើញទីត្រូកុងដែដលមានសំណង់អគរទាំងឡាយឈ
រត្រូទឹងឥតដែត្រូបត្រូបួលននៅពលកន្លងមក។ នៅ�្មានិងរុកីជាតិបានដុះនៅ�តាំមមហាវិ
�ី និងតាំមចិនៅញ្ចើមផួូវ។ អ្នកសនៅង្កតការណ៍បរនៅទសដំបូងៗ ភាគនៅត្រូចើន ជាអ្នកកា
ដែសតបានពិពណ៌នទីត្រូកុងភ្នំនៅពញថា នៅត្រូបៀបដូចជាទីត្រូកុងនៅខា្មាច ដូចជាការដែតង
លម្អសត្រូមាប់�តភាពយន្តដូនៅចា្នាះដែដរ។ ផ្ទះសដែមាបងទាំងឡាយគឺមានដែតជញំាំង
ខាង មុខ និងគ្មានជីវិតនៅ�ខាងកុ�ងនៅ�ើយ នៅត្រូបៀបដូចជាមនុសាសមានដែតខួួនគ្មានត្រូព
លឹង4។
 មិនយូរប៉ុន្មាន ត្រូបជាជនអស់កមា្លាំងលិិតនៃលិដែដលត្រូតូវបានរំនៅ�ះនៅចញ
ពីសហករណ៍កសិកម្ម ក៏បានត្រូបញាប់ត្រូបញាល់ត្រូត�ប់មកតាំមត្រូចកទាាារនន
ចូល កុ�ងទីត្រូកុងនៅខា្មាចនៅនះវិញ។ មា្នាក់ៗសងាឃឹឹមថា មកដល់ទីត្រូកុង ពួកនៅគនឹងមាន
រចនសម័័នធដែ�ទាំពួកនៅគ។ នៅ�ចំនៅពាះមុខរំហូរ�ាាងពពាក់ពពូននៃនជននៅភៀសខួួន
ទាំងនៅនះ អាជាាាធរ�្មីបាន�ក់ដែខាសត្រូកវាាាត់ការពារសុវត្ថិភាពជុំវិញទីត្រូកុង នៅហើយបិទ
មិនឱាយត្រូបជាជនចូលនៅ�ើយ។ មនុសាសមា្នាបាននៅបាះជំរុំនៅ�កុ�ងខ្ទមរនៅខករខាក នៅ�
យរង់ចាំលទធភាពចូលកុ�ងទីត្រូកុងវិញ។ 

ការ�សាងមូល�ា�ន់ក្រុគិឹះដោ�ើងវិិញ
 សត្រូមាប់អ្នកដឹកនំត្រូបនៅទសមួយកា្ដាប់នៅ�នៅពលនៅនះ 
អ្វីៗត្រូតូវកសាងនៅ�ើងវិញទាំងត្រូសុង។ នៅដើមាបីនៅធ្វើនៅ�បាន ជាបន្ទាន់ដំបូងនៅនះ 
គឺត្រូតូវកសាងរចន សម័័នធរដ្ឋមួយសិន។ អគរនននៅ�កុ�ងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញត្រូតូ
វបាននៅត្រូបើត្រូបាស់ជាមនៅធាយាបាយសត្រូមាប់ការកសាងនៅ�ើងវិញនូវមូល�ាានត្រូគឹះ
នៅនះ។ គឺដែបបនៅនះនៅហើយ ដែដលត្រូកសួងមន្ទីរននត្រូតូវបានបនៅង្កើតនៅ�ើងវិញនៅ�យ
នៅត្រូបើត្រូបាស់អគរចាស់ៗ នៅហើយតំបន់លំនៅ��ាានត្រូតូវបានកំណត់ឱាយនៅ�ជុំវិញអ
គរត្រូកសួងមន្ទីរនីមួយៗទាំងនៅនះ5។ បន្ទាប់មក នៅគត្រូតូវរកបុគ្គលិកមកនៅធ្វើការ 
នៅហើយបនៅង្កើតជាកាបាលមាាាសុីនមួយរបស់រដ្ឋ។ អ្នកនៅ�រស់ដែដលត្រូបញា
ប់ត្រូបញាល់ចូលមកកុ�ងភ្នំនៅពញវិញ ត្រូតូវបានកត់ត្រូតាំបញុូលកុ�ងស្ថិតិ។ 
អ្នកដែដលមានចំនៅណះជំនញពិនៅសស ៗ  ត្រូតូវបាននៅគបញ្ជូនឱាយនៅ�នៅធ្វើការតាំមត្រូកសួ
ងជំនញរបស់ពួកនៅគ6 ។ 
អ្នកាដលមានការអប់រំ និងមាន្តីរាជការ បានកា្លាយជានៅគលា�ពិាសសា�កុ�
ងរបបាខ្មរត្រូកហម។ ជាការពិត ៧០% នៅ� ៨០% កុ�ងចំាណាមអ្នកទាំងានះប្
រាហលជាបានបាត់បង់ជីវិតា�នៅហើយ7។ អ្នកាដលា�រស់កុ�ងចំាណាមអតីត 
មាន្តីរាជការ ត្រូគូនៅពទាយ នៅៅត្រូកម និងនិសាសិត ត្រូពមទាំងសមាជិកាគួសាររបស់
ពួកាគបានាឆ្លើយតបា�តាំមការអំពាវនវ។ នៅ�កុ�ងរយៈប៉ុន្មានាខដំបូង 
ពួកាគគឺជារលក ទីមួយានាបជាជនាដលបានចូលមករស់ា�កុ�ងទីាកុងភ្នំនៅពញ។ 
អ្នកចាស់ៗ បានបណ្ដះបណា្ដាលយុវជនភា្លាមៗ ឱាយពួកាគាចះនៅធ្វើកិច្ចការ�្មីៗ ។ 

ឆ្ន�ំ១៩៧៩ - ទីីក�ុងច្ន�ប�ឌិតឡើងវិិញ
ភ្នំពាញ បន្ទាប់ពីតាូវបានបាះបង់ចាលស្ទើរតាអស់រយៈពាល៤ឆ្នាំ គ្មានបាជាជនរស់នាដូចមុនទៀតឡើយ។ អ្នក 
ដាលចូលមករស់នាកុ�ងទីកាុងភ្នំពាញវិញ សុទធតាធា្លាប់បានរស់នាតាំមរបៀបផាសាង ដូច្នាះ ពួកគានឹងធ្វើឱាយទីកាុងនាះ
មានការរស់នាបាបផាសាងទាវិញ។ គាឃើញអ្នកដាលចូលមករស់នា�្មី បានច្នាបាឌ្ិតរបៀបរស់នារបស់ពួកគាតាំម
បាប�្មីមួយ។  ដ�យល��ស�ី FABIENNE LUCO



35Résilience des villes après les catastrophes

Le boulevard Preah Monivong en 1979. La ville est vide, à l’abandon depuis 1975.  
Boulevard Preah Monivong in 1979. The city is empty, abandoned since 1975. 

មហាវិ�ពាះមុនីវងាសនាឆ្នាំ១៩៧៩។ ទីកាុងទទាសាាាត តាូវបានគាបាះបង់ចាលតាំំងពីឆ្នាំ១៩៧៥
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ដីធ្លី និងអគរ ទាំងអស់ា�ទូទាំងាបាទស ត្រូតូវបានាបកាសថាជាកម្មសិទធិ 
របស់ រដ្ឋ។ នៅគបាន នៅស្នើមាន្តរីាជការាដលត្រូតូវបានាត្រូ�ើសារីស�្មី 
ឱាយនៅ�រស់ា�កុ�ងអគររដ្ឋ ដែដលពួកាគអាចាត្រូ�ើសារីសបាន នៅ�កុ�ងតំបន់មួយាដ
លាគកំណត់ឱាយនៅ�ម្ត�ំត្រូកសួងាដលពួកាគាតូវា�នៅធ្វើការានះ។

 សាត្រូសា្តាចារាយនៅ�សាកលវិទាយាល័យវិចិត្រូតសិលាបៈត្រូតូវបាននៅគឱាយនៅ� 
រស់នៅ�កុ�ងអគរជិតសាកលវិទាយាល័យ ដែដលនៅ�មិនឆាាយពីត្រូពះបរមរាជវាំង 
ប៉ុន្មាននៅ�ើយ។ បចុ�បាបន្ននៅនះនៅទៀតនៅសាត ផ្ទះទាំងនៅនះគឺជាហាងលក់រូបគំនូរ។  
អ្នកដែដលនៅធ្វើការនៅ�ត្រូកសួងពាណិជើកម្ម រស់នៅ�ម្ដ�ំផាសារចាស់។ ទាហានរស់នៅ� 
កុ�ងសងាាាត់ទួលនៅគក។ មន្ទីរ�ុំឃ្លាំងទួលដែស្លងត្រូតូវបាននៅគរកាសាទុកឱាយនៅ�កុ�ង 
សាាានភាពដដែដល នៅដើមាបីជាសកីីកម្មបងា្ហាញពីឧត្រូកិដ្ឋ កម្មដែដលពួកដែខ្មរត្រូកហមបាន 
ត្រូបត្រូពឹត្ត នៅហើយនៅគបានដែត្រូបកា្លាយមន្ទីរ�ុំឃ្លាំងនៅនះឱាយនៅ�ជាសារមន្ទីរឧត្រូកិដ្ឋកម្ម 
ត្រូបល័យពូជសាសន៍។ បុគ្គលិកសារមន្ទីរត្រូតូវបាននៅគឱាយនៅ�រស់នៅ�កុ�ងផ្ទះនន 
តាំមដងផួូវជិតៗនៅនះ។

ទីីក្រុ�ុងមាន់ក្រុ�ជាជន់ចូលរស់ដោ�វិិញ
 ប៉ុន្មានដែខនៅត្រូកាយមក នៅ�ចំនៅពាះមុខត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលសត្រូមុកចូល 
មក នំឱាយអាជាាាធរពិបាកនឹងទប់ឱាយជាប់ណាស់ រនំងបាំងត្រូចកទាាារចូលទីត្រូកុង 
ក៏ត្រូតូវបាននៅបើក បនៅណា្ដាយឱាយត្រូបជាពលរដ្ឋចូលកុ�ងទីត្រូកុងកាន់ដែតនៅត្រូចើននៅ�ើង។
ដែបបបទនៃនការដែចកផ្ទះមានភាពធូរលុងជាងមុន អ្នកដែដលនៅទើបចូលមកដល់
�្មីអាចនៅ�រកកដែន្លងរស់នៅ�នៅ�យនៅសរីជាងមុន គឺនៅ�កុ�ងផ្ទះណាដែដលទំនៅនរ 
នៅ�តាំមនៅគលការណ៍ “អ្នកមកដល់មុន បានមុន”។

 កុ�ងនៅពលដំបូង នៅ�មានបញ្ហាអសុវត្ថិភាពខា្លាំង នៅហើយត្រូបជាជនបា
រមភពីនៅរឿងការចូលយកឥវាាាន់ដែបបអនធិបនៅតយាយ។ ដូនៅច្នះ មនុសាសមា្នានៅត្រូចើនដែតដែស្វ
ងរកកដែន្លងរស់នៅ�ជិតៗត្រូគួសារនៅផាសងនៅទៀតនៅដើមាបីបានជាគ្នា។ វាមិនដែមនជានៅរឿង
ល្អនៅទដែដលរស់នៅ��ច់ឆាាយពីគ្នា ឬក៏រស់នៅ�កុ�ងផ្ទះជាន់នៅត្រូកាម8។ ដែបបនៅនះ

នៅហើយនៅទើបមានត្រូគួសារនៅត្រូចើនរស់នៅ�ជាមួយគ្នាកុ�ងផ្ទះធំដែតមួយ។ ត្រូគួសារមួយ 
រស់នៅ�កុ�ងបន្ទប់មួយ ឬក៏រស់នៅ�កុ�ងបន្ទប់ធំជាមួយត្រូគួសារនៅផាសងនៅទៀត។

 ត្រូបជាពលរដ្ឋ និងត្រូគួសារមួយចំនួនដែដលមិនបានទទួលការងារ 
នៅធ្វើនៅ�កុ�ងរដ្ឋបាល គ្មានផ្ទះសដែមាបងរស់នៅ�សមរមាយនៅនះនៅទ នៅហើយអ្នកដែដល 
ចូលដល់ភ្នំនៅពញនៅត្រូកាយមកនៅទៀត នៅពាលគឺបន្ទាប់ពីភាគនៅត្រូចើននៃនផ្ទះសដែមាបង 
មានត្រូសាប់មានមាំាស់នៅហើយនៅនះ ក៏គ្មានផ្ទះទំនៅនរនៅ�ដែដរ ពួនៅគត្រូតូវនៅ�រស់នៅ� 
តាំមអគរ ដែដលពីមុនមិនដែមនជាអគរលំនៅ��ាាននៅ�ើយ ឬក៏រស់នៅ�នៅ�តាំម
ផួូវចនៅន្លាះអគរដែដលអ្នកភ្នំនៅពញនៅ�ថា “នៅឌ្ឿងដែហម”។ អគររដ្ឋបាលដែដល
មិនទាន់ត្រូតូវបាននៅគនៅត្រូបើត្រូបាស់ អតីតសួនសាធារណៈ ឬក៏ដីដែដលនៅ�ទំនៅនរកុ�ង 
បរិនៅវណវត្តអារាម ទីតាំំងសារធារណៈ ទីតាំំងចនៅន្លាះរវាងអគរតាំមដងផួូវ និង 
នៅ�នៅលើដំបូលអគរចាស់ៗ ឬក៏នៅ�តាំមជនៅណើើរអគរ បន្តិចម្តងៗ សុទធដែតមាន 
ត្រូបជាជននៅ�រស់នៅ�ទាំងអស់។ ដំបូងនៅ�ើយ ត្រូបជាពលរដ្ឋបានសាងសង់ខ្ទម 
នៅ�យនៅត្រូបើត្រូបាស់អ្វីដែដលពួកនៅគអាចរកបាននៅ�ជិតនៃដ ដូចជាឬសាសី ស្លឹកនៅតាំ្នាត 
បន្ទះនៅឈើ ឬស័ង្កសីជានៅដើម។ កុ�ងរូបភាពដែបបនៅនះនៅហើយ នៅទើបនៅ�ពីនៅត្រូកាយ 
ជញាាំងមុខនៃនអគរទំនៅនើបៗតាំមដងមហាវិ�ីធំៗ ទីត្រូកុងទាំងមូលត្រូតូវបាន 
ដែត្រូបកា្លាយនៅ�ជាជំរុំជននៅភៀសខួួនដ៏ធំមួយ។

 នៅ�កុ�ងត្រូគដំបូង ត្រូបជាជនបាននៅរៀបរាប់ថា ជីវភាពរបស់ពួកនៅគនៅ� 
លំបាកនៅ�នៅ�ើយ។ ប៉ុដែន្ត បន្ទាប់ពីបានឆ្ល្លងកាត់សម័យកាលនៃនឋាននរករួចមក
ត្រូគន់ដែតបានត្រូសស់ត្រូសូបអាហារជួបជុំត្រូគួសារនៅ�នៅត្រូកាមដំបូលដែតមួយ វាជានៅរឿង
ល្អ ដ៏កត្រូមណាស់នៅ�នៅហើយ។ នៅ�កុ�ងកាលនៅវលាដែដលត្រូតូវចាត់ដែចងនៅដើមាបីឱាយដែត  
បានរស់ជីវិតដែបបនៅនះ ផ្ទះសដែមាបង គឺត្រូតូវបាននៅគគិតថា ត្រូគន់ដែតជាជំរកមួយ 
សត្រូមាប់ខួួនឯង និងសត្រូមាប់ត្រូគួសារប៉ុនៅណាះាះ ជាកដែន្លងសត្រូមាប់សនាសំកមា្លាំងនៅដើមាបី 
ដែតរស់ពីមួយនៃ�ងនៅ�មួយនៃ�ងប៉ុនៅណាះាះ។ នៅគមិនយកចិត្តទុក�ក់នឹងផ្ទះសដែមាបង 
នៅពកនៅនះនៅទ។ នៅពលនៅវលានៅ�មិនត្រូបាកដត្រូបជានៅ�នៅ�ើយ នៅហើយវាលំបាកនឹង 
គិតសត្រូមាប់រយៈនៅពលដែវងណាស់។ អសុវត្ថិភាពដីធ្លីផ្ទះសដែមាបងមិនជំរុញឱាយនៅគ 



36 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

វិនិនៅ�គត្រូទពាយសមាបតិ្តតិចតួចដែដលនៅគមាននៅនះ កុ�ងការជួសជុលផ្ទះសដែមាបង 
នៅ�ើយ។ ត្រូគួសារមួយចំនួនផ្លា្លាស់លំនៅ��ាានពីសងាាាត់មួយនៅ�សងាាាត់មួយ នៅ�
តាំមការដកហូត ឬនៅ�តាំមឱកាសការងារ និងផ្ទះសដែមាបង។ នៅ�ខាងកុ�ងផ្ទះ 
ភាគនៅត្រូចើននៅគបានខណ្ឌដែចកជាបន្ទប់ៗ និងនៅរៀបចំនៅ�ើងវិញ។ នៅត្រូគឿងនៅឈើនៅ�តាំម 
ទាាារ បងួួច ត្រូតូវបាននៅគរុះនៅរីរនៅចញ។ នៅគយកនៅឈើនៅ�នៅធ្វើជាអុសដុតចំអិនមូូប។

 ដែដក ទរទឹក និងទុនៅ�ទឹក ត្រូតូវបាននៅគយកនៅ��្លឹងលក់។ ដែសសិប 
ឆ្នាំនៅត្រូកាយមក នៅគសនៅង្កតនៅ�ើញថា ត្រូគួសារខ្លះនៅ�ដែតបន្តរស់នៅ�កុ�ងផ្ទះដដែដល  
ជាផ្ទះដែដលពួកនៅគបានមករស់នៅ�តាំំងពីកុ�ងទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៨០នៅម្ល៉ះ នៅ�យ 
គ្មានបានដែ�ទាំជួសជុលនៅត្រូចើននៅនះនៅ�ើយ។ ទាំងនៅនះនៅធ្វើ ឱាយផ្ទះសដែមាបងទាំងនៅនះ
កាន់ដែតត្រូទុឌ្នៅត្រូទាមខា្លាងំដែ�មនៅទៀត។ ចំដែណកឯត្រូគួសារខ្លះនៅទៀត នៅ�ដែតបន្តរស់នៅ�
កុ�ងតំបន់អនធិនៅតយាយតាំំងដែតពីនៅពលនៅវលាដំបូងមកនៅម្ល៉ះ នៅ�យពួកនៅគបាន 
ជួសជុលជាហូរដែហ នៅធ្វើឱាយជត្រូមកពួកនៅគកាន់ដែតរឹងមាំដែ�មនៅទៀត។ សម័យកាល 
ជួសជុលដែកលម្អផ្ទះសដែមាបង គឺចាប់នៅផ្ដើមពីឆ្នាំ១៩៨៩ប៉ុនៅណាះាះ នៅ�នៅពលដែដល 
ការកាន់កាប់លំនៅ��ាានជាផួូវការ (ការអនុញ្ញាតបនៅណា្ដាះអាសន្ន) នៅបើកផួូវឱាយ 
មាំាស់ផ្ទះទទួលបានកម្មសិទធ ិដែដលនឹងធានឱាយនៅគអាចកាន់កាប់លំនៅ��ាានបាន
កុ�ងរយៈនៅពលដែវង។

 ទីតាំំងដែដលត្រូបជាពលរដ្ឋរស់នៅ�ដែបបនៅត្រូ�ផួូវការ (គ្មានការអនុញ្ញាត
កាន់កាប់លំនៅ��ាានជាផួូវការ) អាជាាាធរនឹងដកហូតយកដី និងផ្ទះដែដលនៅគរស់
នៅ�នៅនះនៅ�វិញជាបនៅណើើរៗ។ ជាក់ដែស្ដង ដូចជាកុ�ងករណីត្រូបជាពលរដ្ឋរស់នៅ�កុ�
ងត្រូកសួងយុត្តិធម9៌ កុ�ងដែផ្នកខ្លះនៃនមន្ទីរនៅពទាយកាល់ដែម៉ត កុ�ងសាលាបារាំង
នៅឈា្មាះ សាលា នៅដកាត និងនៅ�កុ�ងសាាានទូតបារាំង ដែដលមានអ្នកនៅបើកបរជា នៅត្រូចើន
នក់របស់ត្រូកសួងគមនគមន៍រស់នៅ�។ នៅ�តាំមទីកដែន្លងមួយចំនួននៅផាសង នៅទៀត 
អ្វីដែដល កាលនៅដើមនៅ�ើយ ជាខ្ទមសង់ពីសមាាារត្រូសាល បានកា្លាយជាផ្ទះសត្រូមាប់រ
ស់នៅ�យូរដែតម្ដង នៅហើយសមាាារនៅដើម បន្តិចម្ដងៗ ត្រូតូវបានជំនួសនៅ�យរចនស
ម័័នធដែដលជាប់បានយូរ នៅធ្វើពីឥដ្ឋ និងពីសុីម៉ង់ត៍ជានៅដើម។ បចុ�បាបន្ននៅនះនៅគនៅ�ើញ
មានផ្ទះសដែមាបងមួយចំនួនដែដលនៅគបានសាងសង់នៅ�ើង�ាាងត្រូបញាប់ត្រូបញា
ល់ននៅពលនៅនះ នៅ�តាំមតំបន់ខ្លះ ត្រូតូវបាននៅគបន្តនៅធ្វើឱាយកាន់ដែតរឹងមាំជាងមុន
ដែ�ម នៅទៀត។ ផ្ទះសដែមាបងខ្លះនៅ�បន្តមានរូបរាងរហូតមកដល់សព្វនៃ�ងនៅនះ។ឧទា
ហរណ៍ ដូចជាករណីនៅ�កុ�ងបរិនៅវណវត្តមយូវងាស។ នៅ�សងខាងផួូវកុ�ងវត្តនៅនះ 
នៅគបានសង់ផ្ទះតូចៗជាប់ៗគ្នា។ នៅ�ទីនៅនះ ការពត្រូងីកលំនៅ��ាានដែ�ម
ទាំងបានសុីដល់អគរចាស់ៗនៅ�កុ�ងវត្តនៅទៀត ផង ដូចជា កុដ្ឋត្រូពះសងាឃឹ 
និងអគរត្រូពះវិហារជា នៅដើម។

ក្រុ�ជាជន់ថ្មី្មី
 ដែបបនៅនះនៅហើយដែដលជីវិតចាប់នៅផ្ដើមសារជា�្មី ប៉ុដែន្តទីត្រូកុងនៅពលនៅនះ 
មិនដូចទីត្រូកុងពីមុននៅទៀតនៅទ។ ត្រូបជាជនដែដលត្រូត�ប់មកវិញក៏ខុសគ្នាពីត្រូបជាជន 
ដែដលបានរស់នៅ�កុ�ងត្រូកុងភ្នំនៅពញមុនឆ្នាំ១៩៧៥ដែដរ។ ត្រូបជាជននៅ�កុ�ងទីត្រូកុង 
នៅត្រូកាយរបបដែខ្មរត្រូកហម មិនត្រូតឹមដែតដិត�មនៅ�យបណា្ដាឆ្នាំនៅពារនៅពញនៅ�យ 
ទុកីលំបាកនៅវទនប៉ុនៅណាះាះនៅទ ប៉ុដែន្តតិចណាស់កុ�ងចំនៅណាមពួកនៅគ ដែដលមាន 
ឫស គល់ នៅចញពីទីត្រូកុង។ ពិតដែមននៅហើយ អ្នកដែដលចូលមករស់នៅ��្មីនៅនះ ភាគ
នៅត្រូចើន  ជា ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលមកពីជនបទ។ អ្នកទីត្រូកុងត្រូតូវបានសមា្លាប់រងាាាល 
នៅចាល ជាពិនៅសស នៅ�យសារននៅ�បាយពួកដែខ្មរត្រូកហម ដែដលចាត់ទុកពួកនៅគ 
ជាសត្រូតូវវណៈៈ នៅពាលគឺជាអ្នកមាន ជាវណៈៈមូលធន។ ភាគនៅត្រូចើននៃនអ្នកទីត្រូកុង 
នៅនះបានសា្លាប់ ឬក៏រត់នៅ�រស់នៅ�ឯបរនៅទស។ ត្រូបជាជន�្មីមិនសាាាល់ពីរនៅបៀបរស់
នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងនៅទ។ ដូចនៅ�តាំមជនបទដែដរ ត្រូគួសារនីមួយៗរកកដែន្លងរស់នៅ��ច់
នៅ�យដែ�ក។ នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងក៏ពួកនៅគរស់នៅ�រនៅបៀបដូចនៅ�ត្រូសុកដែត្រូសដែដរនៅទាះជា
នៅ�កុ�ងផ្ទះមានជញាាំងជាប់គ្នា ឬផ្ទះរស់នៅ�រួមគ្នា ឬនៅ�កុ�ងផ្ទះវីឡា�ច់ដែតឯង 
ក៏នៅ�យ។ នៅ�កុ�ងផ្ទះដែល្វង ឬនៅ�កុ�ងបន្ទប់មួយក៏នៅ�យ គឺនៅគយកទមា្លាប់រស់ 
តាំមត្រូសុកដែត្រូស មកអនុវត្តនៅ�កុ�ងទីត្រូកុងដូចគ្នា។ ត្រូគួសារនីមួយៗយកឥដ្ឋបីដុ ំ
មកនៅធ្វើជាចន្រ្តីងាាាន�ំស្ល នៅ�យនៅត្រូបើអុសដុត។ នៅគយកកនៅន្ទលមកត្រូកាលនៅដកនៅលើ 
ដី។ ប៉ុដែន្ត ខុសពីនៅ�ត្រូសុកដែត្រូស ដែដលលំហជុំវិញផ្ទះអាចពត្រូងីកបាន និងអាចប្តូរ 
បាន�ាាងងាយពីកដែន្លងមួយ នៅ�កដែន្លង មួយ នៅទៀត ទីត្រូកុងផ្តល់ដែតទីតាំំងដែដលមាន
ជញាាំងខណ្ឌ ជាប់ ប៉ុនៅណាះាះ មិនអាចពត្រូងីកបាននៅ�យងាយនៅ�ើយ។ អ្នកដែដល 
មកពីជនបទទាំងនៅនះត្រូតូវរស់នៅ�ជាមួយអ្នកជិតខាង ប៉ុដែន្តក៏មានអ្នកនៅ�ពីនៅលើ 
និងនៅ�ពីនៅត្រូកាមពួកនៅគដែដរ។ ពីមួយឆ្នាំនៅ�មួយឆ្នាំ ការរស់នៅ�ជិតឬជាមួយគ្នា 

នៅនះ ដែដលនៅដើមនៅ�ើយនៅគយល់ថាជាការរស់នៅ�ឱាយបានជាគ្នា និងជាការជួយគ្នា 
នៅ�វិញនៅ�មក បន្ទាប់ពីសម័យកាលមួយដ៏លំបាក នៅត្រូកាយមក ក៏បានខា្លាចជា 
ត្រូបភពនៃនទំនស់នៅ�វិញ។

 បន្ទាប់ពីរយៈនៅពលមួយដែដលនៅគត្រូតូវនៅ�ដងទឹកនៅ�កុ�ងអណ្�ង ខាង
នៅត្រូកាមអគរផ្ទះរបស់នៅគ មា្នាក់ៗបានចាប់នៅផ្តើមបន្តិចម្ដងៗ តទុនៅ�ទឹកផ្លា្ទាល ់
របស់ ខួួន ភាាាប់នៅ�នឹងត្រូបព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹក ដែដលនៅគនៅទើបដែតបំពាក់�្មី និងរកបាន 
ដំនៅណាះត្រូសាយបនៅញ្ចញទឹកកខ្វក់នៅចាល។ ដែខាសរនៅភ្លើងនៅស្អកស្កះ និងទុនៅ�ទឹក 
ត្រូតូវបាននៅគតនៅ�តាំមជញំាំងខាងមុខផ្ទះឬអគរ និងនៅ�តាំមផួូវនៅដើរកុ�ងអគរ។
នៅ�កុ�ងអគរដែដលមានត្រូបជាពលរដ្ឋរស់នៅ�នៅត្រូចើនត្រូគួសារ ការត្រូគប់ត្រូគងទីតាំំង 
ដែដលមានទុនៅ�ទឹក លូ និងដែខាសរនៅភ្លើងរត់កាត់ ត្រូតូវដែតចរចាគ្នានៅត្រូចើនដែដរ នៅពលខ្លះ 
នៅគនៅ�ើញការជដែជកគ្នាពិតជាមានការលំបាកជាមួយអ្នកជិតខាង។ នៅ�យត្រូគួសារ
និងផ្ទះមានចំនួនកាន់ដែតនៅត្រូចើននៅ�ើង នៃផ្ទផ្ទះត្រូតូវបានពត្រូងីកដល់ដែផ្នករួមនៅ�កុ�ង 
អគរ នៅទៀតផង។ ពាងទឹក និងចន្រ្តីងាាានបាយត្រូតូវបាននៅគ�ក់ និងនៅត្រូបើត្រូបាស់នៅ� 
តាំមផួូវនៅដើរ តាំមជនៅណើើរ និងនៅ�តាំមចិនៅញ្ចើមផួូវជានៅដើម។ នៅពលខ្លះ នៅគដែ�មទាំង 
សង់បន្ទប់នៅដកនៅ�តាំមត្រូបនៅលាះជនៅណើើរនៅទៀតផង។ មកដល់បចុ�បាបន្ននៅនះនៅទៀត
នៅសាត ត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�ដែតពិបាកយល់ពីអ្វីដែដល ជាដែផ្នករួម និងអ្វី ដែដល ជា ទីធា្លា

សាធារណៈ។ នៅ�តាំមសងាាាត់ចាស់ៗ មា្នាក់ៗខិតខំវាតទីសុីចិនៅញ្ចើមផួវូ និងជាន់
នៅលើ ផួូវក៏មាន។ ត្រូគួសារដែដលមកដល់យឺតនៅពក ក៏ចាំបាច់ត្រូតូវដែតរកកដែន្លងនៅផាសងរស់
នៅ� ដូចជានៅលើដំបូលអគរចាស់ៗជានៅដើម10។ 

 អគរចាស់ៗក៏មិនសូវមានការដែ�ទាំបានល្អដែដរ។ អាទិភាពគឺត្រូតូវបំ
នៅពញនៅ�តាំមតត្រូមូវការត្រូបចាំនៃ�ង នៅហើយសញ្ញាណសហកម្មសិទធិគឺគ្មាននៅទ ទាំង
នៅ�កុ�ងគំនិតរបស់ត្រូបជាជន ក៏ដូចជានៅ�កុ�ងចាបាប់។ រស់នៅ�កុ�ងផ្ទះ�្មក៏ជានៅរឿង
�្មីដែដរសត្រូមាប់ត្រូបជាជនដែដលមកពីជនបទ នៅ�យសារពួកនៅគទមា្លាប់នៅ�នឹងផ្ទះ 
ឬខ្ទមនៅធ្វើពីស្លឹក ដែដលងាយពុកផុយ ដូចជានៅឈើ ឬសាសី ស្លឹកនៅតាំ្នាត ឬសាបូូវជានៅដើម។ 
នៅ�យសារទមា្លាប់ដែបបនៅនះ នៅគទុកឱាយផ្ទះ ឬអគរឱាយ ពុកផុយនៅ�តាំមដំនៅណើរ 
របស់ វា។ នៅត្រូកាយមកនៅទៀត ត្រូបសិននៅបើមានលុយ នៅគនឹងរុះផ្ទះចាស់នៅចាល នៅហើយ 
សង់ផ្ទះ�្មីសត្រូមាប់រស់នៅ� ឬក៏សត្រូមាប់ជួល ឬក៏ត្រូបសិននៅបើផ្ទះនៅនះនៅ�កណា្ដាល
ត្រូកុងមានតនៃម្លខ័ស់ នៅគអាចលក់ផ្ទះនៅនះនៅ�យមិនចាំបាច់ប៉ះពាល់ នៅហើយនៅចញ
នៅ� រស់នៅ�ជាយត្រូកុង កុ�ងផ្ទះ�្មីមួយនៅផាសងវិញ។ អ្នកដែដលត្រូកីត្រូកនៅ�ដែតបន្តរស់កុ�ង
ផ្ទះចាស់ ដែដលជាទូនៅ� ពុំមានការជួសជុលអ្វីនៅ�ើយ។ ប៉ុដែន្ត ជាពិនៅសស គឺដែផ្នក 
រួមនៅទដែដលនៅត្រូចើនដែតត្រូទុឌ្នៅត្រូទាមនៅត្រូចើនជាងនៅគ នៅ�យសារកង្វះការដែ�ទាំរួមគ្នា។ 

ទីីក្រុ�ុងក្រុតូវិបាន់ដោក្រុ�ើក្រុបាស់តម ដែ��ថ្មី្មី
 អគរនៅ�កុ�ងទីត្រូកុងនៅ�ដែតមានវត្តមានដដែដល ប៉ុដែន្តការនៅត្រូបើត្រូបាស់ 
អគរ ទាំងនៅនះមិនដូចពីមុននៅទៀតនៅ�ើយ។ នៅគត្រូតូវគិតគូរដល់អ្នកដែដលត្រូតូវការផ្ទះ
បន្ទាន់ជាងនៅគ នៅហើយត្រូគប់ផ្ទះទាំងអស់សុទធដែតមានមនុសាសចូលមករស់នៅ�វិញ។ 
រនៅបៀបនៅត្រូបើត្រូបាស់អគរទាំងនៅនះពីមុន ជាទូនៅ� ត្រូតូវបានជំនួសនៅ�យរនៅបៀបនៅត្រូបើ
ត្រូបាស់ដែបបនៅផាសងនៅ�វិញ។ ជាឧទាហរណ៍ ដូចជានៅ�កុ�ងសងាាាត់កុលាប១ ដែដល 
នៅ�ខាងនៅជើងភាគខាងនៅកើតវត្តភ្នំ។ ផ្ទះនៅ�កុ�ងទីតាំំងនៅនះតូចៗ សង់ជិតៗគ្នា ឬ 
សង់ ជាប់សំណង់អគរចាស់ៗ មិនមាំទាំនៅ�ើយ។ នៅបើនៅគនៅដើរបត់តាំមផួវូតូចមួយ
នៅគអាចនឹងនៅ�ើញអគរធំមួយដែដលហាក់ដូចជាមានសភាពចំណាស់ខុសដែប្លកពី
នៅគ នៅនះគឺវិហារកាតូលិកបុរាណ ដែដលស្ថិតនៅ�កុ�ងបរិនៅវណដីឡូុត៍មួយ ធំទូលាយ 
ពីមុន ជាកម្មសិទធិរបស់សហគមន៍អ្នកបួសកាន់សាសនកាតូលិក។

 នៅ�ឆ្នា១ំ៩៧៩ ពកួទាហាននៅវៀតណាមបានយកកុមារកតំ្រូពាមក�ក់
នៅ�ទនីៅនះ។ កដែន្លងនៅដកសរំាប់កមុារត្រូបសុៗត្រូតូវបាននៅគនៅរៀបចនំៅ�កុ�ងអគរវិហារកា
ត ូលកិ នៅនះ។ នៅ�នៅពលដែដលមណ្ឌលកមុារកតំ្រូពាត្រូតូវបានបទិទាាារនៅ�ឆ្នា២ំ០០០ 
កមុារដែដលបានធដឹំងក្តនីៅ�កុ�ងវិហារនៅនះ ក៏បានបន្តរស់នៅ�ទនីៅនះនៅទៀត។ 
ពកួនៅគបានព័ទធ យកទីតាំងំនៅ�ជំុវិញដែត្រូគនៅធ្វើពីដែដករបសព់កួនៅគ នៅធ្វើជាកដែន្លងឯកជន។ 
មា្នាក់ៗ បាននៅធ្វើជញាាងំបិទបាងំពអី្នកជិតខាង នៅ�យនៅត្រូបើផ្លា្ទាងំត្រូកណាត់ 
បន្ទះឫសាស ីឬស្លកឹនៅតាំ្នាតបន្ទាបម់ក ក៏នៅធ្វើជញាាងំឥដ្ឋដែតម្ដង។ ចុងនៅត្រូកាយ 
អសរ់យៈនៅពលជានៅត្រូចើនឆ្នាកំន្លងមកនៅនះ ដំបលូតចូៗត្រូតូវបាននៅគសងព់នីៅត្រូកាមដំបូ
លធរំបសវិ់ហារកាតលូកិ និងខណ្ឌដែចក ជាបន្ទប់ៗ សត្រូមាបត់្រូគួសារនៅត្រូចើនរសន់ៅ�។ 
បចុ�បាបន្ននៅនះ អគរវិហារកាតលូកិបានកា្លាយនៅ�ជាអគរលនំៅ��ាានរបសត់្រូបជា
ពលរដ្ឋនៅត្រូចើនត្រូគួសាររសន់ៅ�រមួគ្នា។ដូចនៅ�តាំមទីកដែន្លងជានៅត្រូចើននៅផាសងនៅទៀតកុ�
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ងរាជធានីភ្នំនៅពញដែដរ អគរចាស់ៗបានបាត់រូបបន្តិចម្តងៗ ឬក៏ត្រូតូវបានត្រូតបា
ក់នៅលបនៅ�យសំណង់�្មីៗ។ នៅពល នៅនះនៅហើយដែដលសំណង់ត្រូទុឌ្នៅត្រូទាមខា្លាំង 
នៅ�ទីបំផុតនៅ� ត្រូតូវបាននៅគវាយកំនៅទចនៅចាល យកកដែន្លងមកសាងសង់សំណ
ង់�្មីជំនួសវិញ។ ដូនៅច្នះ បន្តចិម្តងៗ ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញចាស់ត្រូតូវជំនួសនៅ�យទីត្រូកុ
ងមួយដែដលមានសំណង់ចត្រូមុះនៅត្រូចើនត្រូបនៅភទមានទត្រូមង់ ជាទីត្រូកុងទំនៅនើប។ ត្រូគួ
សារជំនន់�្មីក៏ស្វះដែស្វងរកផ្ទះសដែមាបង�្មីៗដែដរ ត្រូបសិននៅបើពួកនៅគមានមនៅធាយា
បាយហិរញ្ញវតុ�។ ដូចឪពុកមា្ដាយ និងជីដូនជីតាំរបស់ពួកនៅគដែដរត្រូគួសារជំនន់
�្មីនៅនះចូលចិត្តផ្ទះដែល្វង11 ឬផ្ទះវីឡា។ ក្តីបារមភរបស់ពួកនៅគដែដលនៅ�សល់ពីប
ណា្ដាឆ្នាំអសុវត្ថិភាព នៅពាលគឺការចង់រស់នៅ�កុ�ងទីតាំំងដែដលមានសន្តិសុខខ័
ស់ ត្រូតូវបាននៅ�ះត្រូសាយ�ាាងនៅពញចិត្ត តាំមរយៈសំណង់បុរី ដែដលកុ�ងនៅនះ 
ផ្ទះតូចធំត្រូតូវបានសាងសង់ជាជួរៗ បនៅង្កើតបានជាភូមិដែបបដែខ្មរមួយ�ាាងល្អ។ 
នៅ�កុ�ងបុរី នៅគនៅ�ើញមានគំរូបុរាណ នៅពាលគឺមាំាស់ផ្ទះរស់នៅ��ច់ពីអ្នកជិតខាង 
ទន្ទមឹនៅនះ ក៏មានកម្មសិទធិដីធ្លី និងផ្ទះរបស់ខួួនផងដែដរ។ ប៉ុដែន្ត នៅគក៏អាចសនៅង្កត
នៅ�ើញទំនៅនរ�្មីមួយនៅទៀតដែដរ។ នៅៅៗជំនន់នៅត្រូកាយបានចាប់នៅផ្ដើមទិញផ្ទះខុនដូ
នៅ�កុ�ងអគររួមដែដលនៅគសាងសង់�្មីៗ ខណៈដែដលទត្រូមង់លំនៅ��ាានដែបបនៅនះ មិ
នដែមនជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុសាសជំនន់មុននៅ�ើយ។
ដែបបនៅនះ វបាបធម៌នៃនការរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងហាក់ដូចជាចាប់នៅផ្តើមនៅលចនៅចញជា រូប
រាង នៅហើយជា�្មីម្ដងនៅទៀត ភ្នំនៅពញបានឈានចូលនៅ�កុ�ងដំណាក់កាលនៃនការ 
នៃច្នត្រូបឌិ្តសារជា�្មីម្តងនៅទៀតនៅហើយ។
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នៅត្រូចើន ផ្ទះមានចំនួននៅត្រូចើននៅពលនៅ� រហូតដល់នៅគនៅ�ម្ត�ំ 
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ផង ឬនៅធ្វើកដែន្លងលក់ដូរ ឬនៅធ្វើសិបាបកម្មនៅ�ជាន់នៅត្រូកាម និង 
នៅធ្វើជាបន្ទប់រស់នៅ�ជាន់នៅលើ។  ផ្ទះដែល្វងភាគនៅត្រូចើនត្រូតូវ 
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ដោោ�ក្រុសី ដោវិង ដោ�ើតដោ�ឆ្ន�ំ១៩៤៥។ មុន់ឆ្ន�ំ១៩៧៥ 
គាត់ជាក្រុគិូ�ដោក្រុងៀន់ ន់ិងដោ�លីវិ។ 
គត់រស់នៅ�ខាងតាបូូងត្រូកុងភ្នំនៅពញ នៅ�ចាបារអំនៅ� ជាមួយឪពុកមា្ដាយរបស់គត់។ កុ�ង
សម័យ ដែខ្មរត្រូកហម គត់រស់នៅ�កុ�ងភូមិមួយ កុ�ងនៅខត្តកណា្ដាល។ នៅ�ដែខមីន ឆ្នាំ១៩៧៩  
គត់បានមករស់នៅ�ជាមួយត្រូគួសាររបស់គត់ ដែដលបាននៅ�នៅ�ចាបារអំនៅ�រួចនៅ�នៅហើយ។  
ពួកគត់ចង់យកផ្ទះចាស់របស់ពួកគត់មកវិញ ប៉ុដែន្តគត់មិនអាចចូលនៅ�កុ�ងតំបន់ផ្ទះ 
ចាស់ របស់គត់នៅនះបាននៅទ ពីនៅត្រូពាះមានរបងលួសព័ទធជុំវិញ។ អាជាាាធរបានបញ្ជនូ គត់ 
ឱាយនៅ�រស់នៅ�កុ�ងសងាាាត់នៅផាសងវិញ នៅ�ទីនៅនះ គត់អាចនៅរសីផ្ទះមួយណាក៏បាន។ ត្រូគួសារ 
របស់គត់បាននៅ�នៅ�កុ�ងផ្ទះមួយជាន់ទីពីរ ពីនៅត្រូពាះ  ដែតនៅហតុផលសន្តិសុខ។ នៅ�យសារ 
ធា្លាប់នៅធ្វើជាត្រូគូបនៅត្រូងៀន គត់ត្រូតូវបាននៅត្រូជើសនៅរីសនៅ�យត្រូកសួងឧសាសាហកម្ម។ ការងារ 
របស់ គត់ គឺបណ្ដះបណា្ដាលត្រូគូបនៅត្រូងៀន ដែដលនឹងបនៅត្រូងៀនបន្តដល់កូនៗរបស់បុគ្គលិក 
ឱាយនៅចះអាន និងនៅចះសរនៅសរ។ ដូនៅច្នះ នៅគក៏សុំឱាយគត់នៅចញពីចាបារអំនៅ�នៅ�រស់នៅ�កុ�ង 
បរិនៅវណត្រូកសួង នៅ�កណា្ដាលទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ។ នៅគឱាយគត់នៅរីសផ្ទះមួយនៅ�កុ�ងអគរនៅលើផួូវ
នៅលខ១៣០ ត្រូគូនៅផាសងនៅទៀតក៏រស់នៅ�នៅ�ទីនៅនះដែដរ។ នៅដើមាបីរកាសាសុវត្ថិភាព គត់បាននៅរសី 
យកផ្ទះដែដលនៅ�ជាន់នៅលើនៅគបំផុត នៅ�កុ�ងអគរនៅនះ។ នៅ�ឆ្នាំ១៩៨៩ នៅ�យមានចាបាប់ 
សុរិនៅ�ដី�្ម ីគត់ក៏បានកា្លាយជាមាំាស់ផ្ទះដែដលគត់រស់នៅ�នៅនះ។ គត់បានបន្តរស់នៅ�កុ�ង 
ផ្ទះនៅនះរហូតដល់ឆ្នាំ២០១៧។ ពីមួយឆ្នាំនៅ�មួយឆ្នាំ គត់នៅ�ើញអតីតអ្នកជិតខាងដែដល 
ជាត្រូគូបនៅត្រូងៀនដូចគ្នានៅនះ បាននៅចញពីផ្ទះរបស់ពួកនៅគ។ ផួូវនៅលខ១៣០ នៅ�ជិតផាសារ�្មី។ 
អ្នករកសុីចូលចិត្តផួវូនៅនះណាស់។ កាលនៅវលាបានផ្លា្លាស់ប្តូរនៅ�នៅហើយ ផ្ទះជាន់នៅត្រូកាមដែដល 
ត្រូសួលរកសុី នៅគនៅពញនិយមនៅត្រូចើន និងមានតនៃម្លនៃ�្លជាងនៅគ។ នៅត្រូចើនឆ្នាំកន្លងមក ត្រូគូបនៅត្រូងៀន
ដែដលមានត្រូបាក់ដែខស្តួចនៅស្ដើង បានលក់ផ្ទះរបស់ខួួនកុ�ងតនៃម្លសមរមាយ នៅហើយទិញផ្ទះ�្មីនៅ�
ឆាាយពីកណា្ដាលត្រូកុងបន្តិច។ លុយដែដលនៅ�សល់ពីទិញផ្ទះ�្មីនៅហើយ អ្នកខ្លះទិញដីមួយ ឬ 

ពីរឡុូត៍បដែន្ថមនៅទៀត រួចនៅហើយ ប៉ុន្មានឆ្នាំនៅត្រូកាយមកនៅទៀត ក៏លក់បន្ត បាននៃ�្លខ័ស់។ គត់ 
បានលក់ផ្ទះគត់កាលពីពីរឆ្នាំមុន។ គត់បានមករស់នៅ�ជិតត្រូគួសារគត់។ នៅត្រូកាយពីបាន
លក់ផ្ទះគត់នៅ�ផួូវ១៣០នៅហើយ គត់បានទិញផ្ទះតូចមួយសត្រូមាប់កុួយៗរបស់គត់ និង 
ទុកចាយខួួនឯងខ្លះ�ាាងត្រូសួលនៅពលចូលនិវត្តន៍។

ដោោក�សី មុត ដោកើ���ឆ្ន�ំ១៩៤៧
មនឆ្នាំ១៩៧៥ គត់នៅធ្វើដែត្រូសនៅ�កុ�ងនៅខត្តកំពត។ ជាកសិករត្រូកីត្រូក គត់ និងប្ដីរបស់គត់ 
ត្រូតូវបាននៅត្រូជើសនៅរីសឱាយ នៅធ្វើ ជាកមា្មាភិបាល នៅ�កុ�ងជួរកងទ័ពដែខ្មរត្រូកហម។ 
នៅ�នៅដើមឆ្នាំ១៩៧៩ គត់បានកា្លាយជាត្រូស្តីនៅមមាាាយ នៅហើយសនៅត្រូមចនៅធ្វើដំនៅណើរមកទី
ត្រូកុងភ្នំនៅពញជាមួយកូនៗរបស់គត់ លាយ�ំជាមួយនឹងជននៅភៀសខួួននៅផាសងនៅទៀត 
នៅ�យសារគត់ខា្លាចនៅ�កុ�ងភូមិ នៅគសងសឹកគត់។ គត់បានត្រូកាលកនៅន្ទលនៅ�កុ�ងផ្ទះមួយ
ដែដលនៅបើកទាាារនៅចាល នៅ�ជាន់ទីមួយ កុ�ងអគរមួយនៅ�តាំមមាត់ទនៅន្លទល់មុខទនៅន្លសាប។ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលនៅ�កុ�ងអគរនៅនះ បចុ�បាបន្ន មិនដឹងថា នៅតើអគរនៅនះគឺជាអគរអ្វីនៅនះនៅទ 
នៅ�មុនឆ្នាំ១៩៧៥។ អ្នកខ្លះនិ�យថា អគរនៅនះគឺជាសណាាាគរទំនៅនើបមួយ នៅ�យសា
រមានពាយាណូមួយនៅត្រូគឿងនៅ�ជាន់នៅលើបំផុតមានត្រូបក់ដំបូល។ អ្នកខ្លះនៅទៀតដែបរជាគិតថា 
ជាមន្ទីរនៅពទាយនៅ�វិញ នៅ�យសារនៅគនៅ�ើញមាននៅសរ�មូទុកនៅចាលនៅ�នៅលើឥដ្ឋ ត្រូបាកដជា
ពួកដែខ្មរត្រូកហមជាអ្នកទុកមិនខាន។ រីឯអ្នកខ្លះនៅទៀតនិ�យថា វាជាអគរការិ�ល័យ 
ដូចដែដលមានការនៅរៀបចំនៅ�ជាន់ទីមួយ។ នៅ�ឆ្នាំ១៩៧៩ បន្តិចម្តងៗ ត្រូគួសារនៅផាសង
នៅទៀតបានមករស់នៅ�ជិតនៅលាកត្រូសី មុត ដែដរ។ ត្រូគួសារនីមួយៗចាប់នៅផ្ដើមនៅធ្វើជញាាំង
ឃ្លាំងនៅ�ខាងកុ�ងបន្ទប់ធំជុំវិញកនៅន្ទលរបស់នៅគ។ នៅត្រូកាយពីនៅនះបន្តិច នៅលាកត្រូសី មុត 
នៅធ្វើចន្រ្តីងាាានមួយនៅ�តាំមផួូវនៅដើរ នៅដើមាបីចម្អិនមូូប និង�ក់តុមួយនៅ�នៅលើចិនៅញ្ចើមផួូវ នៅដើ
មាបីលក់មូូបអាហារបន្តិចបន្ដួច។ អស់រយៈនៅពល៤០ឆ្នាំមកនៅហើយ នៅលាកត្រូសី មុត 
លាងនិងហាន់បដែន្លនៅ�តាំមជនៅណើើរអគរ នៅហើយចម្អិនមូូបនៅ�តាំមផួូវនៅដើរ។ ចា
នដែដកដែដលគត់�ក់នៅត្រូបើនៅរៀងរាល់នៃ�ងនៅ�នៅជើងជនៅណើើរ នៅធ្វើឱាយការ�ូសុីម៉ង់ត៍សឹក។ 
កូនៗរបស់គត់បានធំអស់នៅហើយ។
កូនត្រូសីគត់បាន�ក់ធុងទឹកកកមួយជិតគត់នៅ�នៅលើចិនៅញ្ចើមផួូវនៅដើមាបី លក់នៅភសជើៈ។ 
ត្រូគួសារនៅនះ មិនដែដលបានដូរផ្ទះ នៅហើយក៏មិនដែដលបានជួសជុលផ្ទះរបស់គត់ដែដរ គត់ 
នៅ�ដែតរកមួយនៃ�ងសុីមួយនៃ�ងដូចនៅត្រូកាយឆ្នាំ១៩៧៩ដដែដល។ លុយដែដលគត់រកបានពី 
ការលក់ដូរតិចតួចនៅលើចិនៅញ្ចើមផួូវនៅនះ នៅលាកត្រូសី មុត បានយកនៅ�ទិញដីមួយ កដែន្លង  នៅ� 
កំពត ទុកសត្រូមាប់នៅពល ចាស់នៅ�។ គត់គិតថា នឹងឈប់រកសុីកុ�ងនៅពលឆប់ៗនៅនះនៅហើយ 
ពីនៅត្រូពាះឥឡុូវនៅនះ អ្នកភូមិសាាាត់នៅសៀ�មមិននៅសើនៅរីពីនៅរឿងអតីតកាលនៅទៀតនៅទ។

ដោោក�សី អំ៊ុជ ដោកើ���ឆ្ន�ំ១៩៤៧
គត់មាននៅដើមកំនៅណើតនៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ នៅហើយគត់បានត្រូត�ប់មកទីត្រូកុងភ្នំនៅពញវិ
ញនៅ�នៅដើមឆ្នាំ១៩៧៩។ ឪពុករបស់គត់គឺជានៅពទាយទាហាននៅហើយនៅគបាននៅស្នើឱាយគ
ត់នៅ�រស់នៅ�កុ�ងផ្ទះមួយ កុ�ងសងាាាត់ទួលនៅគក ជាម្ត�ំដែដលនៅគទុកនៅសាបូ�ងកងទ័ព។ 
ផ្ទះនៅនះនៅ��ច់ឆាាយពីនៅគឯង។ នៅលាកត្រូសី អុុជ មានអារម្មណ៍ថា 
នៅ�ទីនៅនះគ្មានសុវត្ថិភាពនៅទ។ គត់ចង់នៅចញពីផ្ទះនៅនះ។ គត់ចង់រស់នៅ�កុ�ងទីកដែន្លងមួួយ
ដែដលមានសុវត្ថិភាពជាង ជិតត្រូគួសារនៅផាសងនៅទៀត។ នៅ�យគត់បាននៅរៀនសូត្រូត គត់
បានជួយនៅៅសងាាាត់សរនៅសរឯកសារនៅផាសងៗ។ នៅៅសងាាាត់ក៏បានជួយគត់វិញ រក
ផ្ទះវីឡាមួយនៅ�ជិតផាសារនៅដើមគរឱាយគត់។ គត់បានចាប់នៅផ្តើមរកសុីជាអ្នកដូរលុយ 
និងលក់មាសនៅ�ផាសារទួលទំពូង។ ប៉ុន្មានឆ្នាំនៅត្រូកាយ មកគត់បានលក់ផ្ទះនៅនះ 
នៅហើយលុយដែដលលក់ផ្ទះបាន គត់យកនៅ�ទិញដី និងផ្ទះនៅត្រូចើនកដែន្លង។ គត់បាន
ប្តូរមកទិញតូបលក់មាសនៅ�ផាសារ�្មីវិញ។ សម័យមិនទាន់មានធនគរ ផាសារ�្មនីៅ�កុ�
ងត្រូកុងភ្នំនៅពញគឺជាទីតាំំងមួយដែដលមានការនៅ�ះដូរដែផ្នកហិរញ្ញវតុ� ការលក់ដូរមាស 
និងរូបីយវតុ�អន្តរជាតិនៅត្រូចើន ដូនៅច្នះការរកសុីរបស់គត់ក៏រីកដុះ�លដែដរ។ បចុ�បាបន្ននៅនះ 
គត់ជាមាំាស់អគរដ៏ខ័ស់មួយនៅ�ជិតផាសារ�្មីដែតម្តង។ នៅ�ជាន់នៅត្រូកាម គត់បន្តលក់គ្
នៅរឿងអលងាាារនៅធ្វើពីមាស។ នៅលាកត្រូសីអុុជ មានបង បួូនត្រូបុសត្រូសី៧នក់។ បងបួូន៣នក់ 
បានសា្លាប់កុ�ងសម័យដែខ្មរត្រូកហម។ បងបួូន៣នក់នៅទៀតបាននៅចញនៅ�រស់នៅ�សហរដ្ឋអានៅម
រិក នៅហើយនៅលាកត្រូសីនៅ�ត្រូសុកដែខ្មរមា្នាក់ឯង។ 
គត់ បានកា្លាយជាអ្នកមានត្រូទពាយសមាបត្តិស្ដ�កស្ដមភមា្នាក់ នៅ�យសារការលក់មាស និងលក់ដី 
។ នៅ�នៅពលនៅនះ គឺគត់ជាអ្នកជួយលុយកាក់ ដល់សមាជិកត្រូគួសារនៅផាសងនៅទៀត ដែដលរស់នៅ� 
សហរដ្ឋអានៅមរិក។

ដោោ� យី ដោ�ើតដោ�ឆ្ន�ំ១៩៣៧។ 
គត់មានត្រូសុកកំនៅណើតនៅ�នៅខត្តកណា្ដាល។ គត់មកដល់ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញនៅ�ពាក់កណា្ដា
លឆ្នាំ១៩៧៩ ជាមួយត្រូគួសារ។ មិត្តភក្តិមា្នាក់បានជួយគត់រកផ្ទះមួយនៅ�កុ�ងបួ�ក តាំន់ 
បាាា។ គត់នៅរៀបរាប់ថា អ្នកដែដលមានជំនញបនៅច្ចកនៅទស និងសាាាល់នៅគនៅ�ម្ដ�ំគត់ 
ត្រូតូវបាននៅត្រូជើសនៅរីសនៅ�យសាលាត្រូកុង នៅដើមាបីជួយតទឹក តនៅភ្លើង។ អ្នក ខ្លះនៅទៀតត្រូតូវបាននៅត្រូជើស
នៅរសីឱាយនៅធ្វើការងារសាមញ្ញដូចជា កម្មករ អ្នកនៅលើកឥវាាាន់ជានៅដើម។ 
មាននៅដើមកំនៅណើតជាកូននៅៅចិន គត់មិនអាចនៅធ្វើការរដ្ឋបាននៅទ។ គត់ខំត្រូបឹងរកសុីចិញ្ចមឹ
ជីវិតត្រូបចាំនៃ�ង នៅ�យនៅរសីរបស់របរត្រូគប់ត្រូបនៅភទនៅ�តាំមផ្ទះ ផួូវ និងឃ្លា្លាំងជានៅដើមយកមក 
លក់។ នៅ�ឆ្នាំ២០១៩ គត់នៅ�ដែតបន្តរស់នៅ�កុ�ងផ្ទះដដែដល។ កុ�ងផ្ទះគត់ មាននៅត្រូគឿងនៅត្រូបើ 
នៅភ្លើង នៅត្រូគឿងនៅអ�ិចត្រូតូនិច និងកងា្ហារជានៅត្រូចើន ដែដលកូនត្រូបុសរបស់គត់ នៅហើយឥឡុូវនៅនះ 
នៅៅត្រូបុសរបស់គត់នៅទៀត ជួសជុលនៅដើមាបីលក់។
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SE RECONSTRUIRE SOUS EMBARGO INTERNATIONAL
L’histoire récente de Phnom Penh est marquée 
par une interaction très forte entre la grande po-
litique, les grands évènements de la marche du 
monde et une histoire très locale, née d’une rela-
tion particulière d’une population à son territoire. 
Après la chute du régime Khmer rouge, alors que 
la population revient vers la ville pour s’y réins-
taller, se met en marche un processus de recons-
truction du pays dont Phnom Penh, en tant que 
centre économique et politique du Cambodge, va 
être la vitrine.
Cette réinstallation de la population, en 1979, est 
d’abord une réadaptation à une vie « normale » 
dans une ville qui ne l’est plus. Il n’y a ni eau 
potable ni électricité. Des palmiers et des bana-
niers sont plantés dans le bitume, les immeubles 
sont abandonnés depuis près de 4 ans, certains 
ont été démontés pour récupérer les matériaux, 
l’ensemble des réseaux sont cassés ou bouchés. 
Une longue période de remise en état de tout ce 
qui peut l’être commence alors. 
Dans un contexte marqué par un embargo inter-
national sur le Cambodge, qui va durer jusqu’aux 
accords de paix de 1991, l’aide venant de l’Union 
Soviétique et des pays de l’Est, des ONG interna-
tionales et des agences onusiennes (UNICEF) 
 assure le ravitaillement et fournit les techniciens, 
ingénieurs et administrateurs de toutes sortes 
pour aider à reconstruire les institutions 
 publiques et les infrastructures de base. Ainsi 
vont se combiner les actions des survivants et des  
« experts » pour pallier le manque de personnel 
qualifié, technique et administratif, capable de 
gérer la ville. 
En 1979, il fallait redémarrer les usines d’élec-
tricité et d’eau, recenser la population, la répartir 
dans les lieux de travail, ouvrir des orphelinats, 
rouvrir les écoles et les hôpitaux après un mini-
mum de réparations et très peu de matériel. 
Jusqu’en 1991, le manque de moyens financiers 
a rendu tous grands travaux impossibles. 
La situation sanitaire dans la ville et l’état des 
constructions vont s’aggraver au fil du temps et 
favoriser les branchements sauvages au réseau 

d’eau potable et d’électricité, les coupes d’arbres 
pour faire du charbon de bois, l’utilisation des 
parties communes des immeubles collectifs 
comme cuisines, les fuites d’eau qui ruinent les 
maçonneries, etc. L’entassement des familles 
dans des logements bricolés avec des briques et 
du bois à l‘intérieur de bâtiments anciens – 
écoles, pagodes, administrations – a fortement 
dégradé ces édifices, rendant leur rénovation dif-
ficile, voire impossible. L’embargo, qui a empêché 
pendant près de quinze ans la mise en œuvre 
d’une véritable politique reconstruction pérenne, 
a amplifié la dégradation de la ville et exposé les 
habitants à de nombreux risques, comme les 
inondations récurrentes des rues lors de chaque 
mousson, les épidémies de dengue et de choléra, 
ou encore les incendies. 
La multiplication des villages de paillottes et de 
maisons en bois sur les toits-terrasses des im-
meubles, ainsi que dans les espaces publics et les 
jardins, tout comme l’occupation de berges inon-
dables au bord du fleuve ont abouti à des catas-
trophes humaines à la fin des années 1990 car 
les moussons exceptionnelles de 1996 et 2000 ont 
inondé des quartiers entiers situés sur les bords 
du Mékong et dans les terrains en contrebas des 
digues. Ailleurs, de grands incendies ont ravagé 
des quartiers de plusieurs centaines d’habitations 
précaires. 

Quelques remarques  
sur la période de reconstruction 
de Phnom Penh 
C’est seulement au cours des années 1990 que la reconstruction de Phnom Penh va 
s’accélérer grâce au redémarrage de l’industrie et à la mise en œuvre de nombreux 
projets de coopération. C’est durant cette période que les fondements d’une nouvelle 
croissance urbaine sont posés. PAR CHRISTIANE BLANCOT

Devant l’Hôtel 
Royal, rue 
inondée durant la 
mousson 1995. 
In front of the Royal 
Hotel, a street 
flooded in the 1995 
monsoon.

នៅ�មុខសណា្ដាគរ 
�ឺរូ�ាាល់ 
ផួូវលិចទឹកនៅ�រដូវវសាសា 
ឆ្នាំ១៩៩៥

Autour du marché 
central, rue 
inondée après 
une forte pluie en 
Août 1995. 
Around the central 
market, street 
flooded after heavy 
rain in August 1995.

ម្ដ�ំជុំវិញផាសាធំ�្ម ី
ផួូវលិចទឹកបន្ទាប់ពីនៅភួ�ង 
ខា្លាំងមួយនៅម 
ដែខសីហា ឆ្នាំ១៩៩៥
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L’embargo,  
qui a empêché 
pendant près  
de quinze ans  
la mise en œuvre 
d’une véritable 
politique 
reconstruction 
pérenne,  
a amplifié la 
dégradation de la 
ville et exposé les 
habitants à de 
nombreux risques.©
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Entrepôts / Warehouse / ឃ្លា្លាំង

Briquetteries / Brickworks / �ឥដ្ឋ

Usines et ateliers / Factories and workshops / រាងចកានិងរាងជាង

UNE RECONSTRUCTION ACHARNÉE  
DURANT 20 ANS 
Les accords de Paris signés en Octobre 1991 
ouvrent une nouvelle période. Une administration 
provisoire du Cambodge (APRONUC) est mise en 
place par les Nations Unies pour préparer les 
élections générales de 1993. 
30 000 militaires et administrateurs arrivent au 
début de l’année 1992 et bénéficient de budgets 
conséquents. Leur simple présence, qui engendre 
la restauration de villas et d’immeubles pour les 
loger, ainsi que l’ouverture de bars et de restau-
rants, déclenche les premiers travaux de rénova-
tion de la ville. 
À partir de 1993, la Conférence internationale sur 
la reconstruction du Cambodge, qui réunit les 
principaux pays donateurs de l’aide au dévelop-
pement, va enfin permettre aux institutions cam-
bodgiennes de bénéficier des programmes d’aide 
internationale, bilatérale et multilatérale. Plus d’un 
milliard de dollars d’aide arrive désormais chaque 
année, 500 millions venant des États-Unis d’Amé-
rique, l’autre moitié de l’ensemble des donateurs 
et des ONG. Les fonds sont répartis dans les diffé-
rents ministères et organismes publics (santé, édu-
cation, travaux publics, eau potable, électricité, 

La ville s‘étend. 
Les rizières  
sont remblayées 
pour accueillir  
les usines. 
L’habitat s’installe 
à côté. 
The city expands. 
The rice fields are 
covered to make 
place for factories. 
Housing is built 
alongside.

ត្រូទីត្រូកុងរីកធំ 
នៅគចាក់ដីលុបដែត្រូសនៅដើមាប ី
សាងសង់នៅរាងចត្រូក 
ផ្ទះ ត្រូតូវបាននៅគសាង 
សង់នៅ�ជិតៗនៅនះ

Atelier de confection à la fin des années 1990
Clothing workshop in the late 1990s. 

 រាងជាងកាត់ដារនាដំណាច់ទសាសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ (រូប�តទសាសនវដ្ដី) 
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Implantation des industries à Phnom Penh  
relevé Février 2007  
(BAU de Phnom Penh)
Industries established  
in Phnom Penh – survey 
February 2007

សំណង់ឧស�សាហ�ម្មដោ�ទីីក្រុ�ុងភ្នំដោពញ 
សក្រុមង់ឆ្ន�ំ២០០៧
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routes et ponts, administration, justice, etc.), selon 
un programme d’investissement  annuel présenté 
par le gouvernement cambodgiens et validé par la 
quarantaine de pays et institutions donateurs. Ce 
procédé a été efficace pendant plus de vingt ans. 

LE RÔLE DÉTERMINANT DE L’INDUSTRIE
En parallèle de ce programme d’aide, il est né-
cessaire d’organiser l’arrivée des investisseurs 
privés qui vont permettre le redémarrage de 
l’économie, notamment du secteur industriel. Le 
CDC (Conseil pour le Développement du Cam-
bodge) est créé par le gouvernement pour devenir 
un guichet unique d’entrée au Cambodge des in-
vestisseurs étrangers. Son rôle est de coordonner 
les investissements, fournir un appui technique 
aux ministères et aux institutions gouvernemen-
tales, aider les entreprises dans leurs démarches 
pour s’implanter au Cambodge, et favoriser la 
création de partenariats avec des entreprises 
cambodgiennes, notamment sous la forme d’in-
vestissements joints.
La mise en place de réformes libérales et l’adop-
tion de l’économie de marché permet au Cam-
bodge de bénéficier d’accords préférentiels pour 
exporter sa production textile, essentiellement de 
l’habillement, sur les marchés américains et eu-
ropéens. Ces accords ont entrainé le développe-
ment du secteur de la confection principalement 
porté par des investisseurs asiatiques venant 

chercher au Cambodge une main d’œuvre bon 
marché. En dix ans à partir de 1996, Phnom Penh 
devient une ville industrielle. En 2004, on compte 
à Phnom Penh plus de 280 usines, principalement 
installées en périphérie de la ville. Elles emploient 
200 000 ouvriers textiles, principalement de 
jeunes ouvrières originaires de la campagne. Le 
respect par le Cambodge de certaines normes in-
ternationales du travail, dont le contrôle est assu-
ré par l’Organisation internationale du travail 
(OIT), conforte les investissements dans cette in-
dustrie, qui aide une partie non négligeable de la 
population urbaine à sortir de la pauvreté.
La création du CDC et les mesures prises pour 
respecter les normes de l’OIT ont ainsi été déter-
minantes pour le développement économique du 
Cambodge.
Mais les conséquences de cette industrialisation 
sont très importantes. L’expansion du territoire 
urbanisé a été amplifiée par l’installation  
des usines sur les rizières qui, privées de leur 
système d’irrigation, sont devenues des friches 
urbanisables. 

LA QUESTION FONCIÈRE  
ET LA PRODUCTION DU LOGEMENT
La question du logement est aussi illustrative 
d’un processus de sortie de crise permis par une 
série d’actions conjuguées impliquant l’ensemble 
des acteurs sociaux. A la fin des années 1990, la 

Gauche :  
L’ancienne école 
chinoise :  
les habitants 
transforment les 
bâtiments  
en logements et 
construisent  
dans les cours. 
Left:  
The former Chinese 
school: The 
inhabitants 
converted the 
buildings into homes 
and built in the 
courtyards.

ខាងឆ្វាង 
អតីតសាលារៀនចិន៖ 
បាជាពលរដ្ឋយកអគរ
សាលធ្វើជាផ្ទះរស់នា 
និងសង់បន្ថាមខាង 
កុ�ងទីធា្លាសាលា

Droite : 
Les enclos de 
pagodes sont 
transformés  
en village,1992. 
Right:  
The pagoda 
compounds are 
converted into 
villages, 1992. 

ខាងសា្ដាំ 
បរិវាណកុ�ងវត្តតាូវបាន
បាាកា្លាយជាភូមិបាជាជន 
ឆ្នាំ១៩៩២
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REBUILDING UNDER AN INTERNATIONAL 
EMBARGO
Phnom Penh’s recent history is 
characterized by a strong interaction 
between politics, major events in world 
affairs, and a very local history born of 
the special relationship between a people 
and its land. 
After the fall of the Khmer Rouge regime, 
as people were coming back to resettle in 
the city, a process of national 
reconstruction began, showcasing Phnom 
Penh as Cambodia’s economic and 
political center.
The resettlement of the people in 1979 
firstly required their getting used to a 
“normal” life in a city that was no longer 
normal. It had no running water or 
electricity. Palm trees and banana trees 
had taken root in the pavement; the 
buildings had stood empty for nearly four 
years; some had been dismantled to 
salvage building materials; the networks 
were all broken or clogged. A long period 
of rehabilitating anything that could be 
rehabilitated began. 
In the context of the international 
embargo on Cambodia that lasted until 
the 1991 Peace Agreements, aid from the 
Soviet Union, other Eastern countries, 
international NGOs, and UN agencies 
(UNICEF) ensured the provision of 
supplies and provided Cambodian 
technical experts, engineers, and 
administrators of every sort with help to 
rebuild the public institutions and basic 

Remarks about  
the Reconstruction Period  
in Phnom Penh 
The reconstruction of Phnom Penh did not really begin 
until the 1990s, with the revival of industry  
and the implementation of numerous collaborative 
projects. It was back then that the foundation  
for a new urban growth was laid.  
BY CHRISTIANNE BLANCOT

Le boeng Cheung 
Ek en 2019. Les 
remblais s’étendent 
désormais 
largement sur les 
lacs en périphérie 
de la ville.
Boeng Cheung Ek in 
2019. Large areas of 
the lakes on the 
outskirts of the city 
have been reclaimed 
with earth fill.

បឹងនៅជើងឯក ឆ្នាំ២០១៩ 
បចុ�បាបន្ននៅនះ នៅគចាក់ដី 
លុបបឹ ងជាប់ជាយត្រូកុង 
�ាាងនៅត្រូចើននៅ�នៅហើយ។

situation du logement est catastrophique : on es-
time qu’il faudrait produire 10 000 logements par 
an pour permettre à la population qui s’entasse 
dans les immeubles collectifs des districts cen-
traux d’accéder à un logement neuf.
D’une part, la loi foncière de 2001 et les différents 
décrets qui y sont attachés réinstaurent la 
 propriété privée et permet la création de baux de 
99 ans sur les terrains publics. Cette loi va per-
mettre aux investisseurs de se lancer dans la 
construction de lotissements de compartiments 
sur de vastes emprises foncières. Ces initiatives 
favorisent les extensions urbaines, notamment sur 
les lacs remblayés et les rizières non irriguées.
D’autre part, la pénurie de logements, la  pauvreté 
urbaine et la volonté d’éradiquer les habitats pré-
caires ont amorcé des programmes de relogement 
des populations installées dans des paillottes sur 
les terrains à risque. 
Les habitants, aidés par les ONG internationales, 
se sont organisés en associations communau-
taires par site pour peser sur les politiques de 
relogement et être entendues. Les autorités 
 locales, aidées par le PNUD (UN Habitat) et ADB, 
ont constitué, avec les ONG et ces communautés 
d’habitants, des instances de coordinations 
 permanentes pour organiser les relogements, 
 développant un partenariat étroit soutenu finan-
cièrement par les aides internationales (ADB, UN, 
UE). Les nouveaux sites, situés dans les districts 
extérieurs, vont être, eux aussi, des points d’appui 
pour les extensions urbaines.
Une des conclusions provisoires de ces premières 
interventions pourrait être que le dynamisme de 
la reconstruction a beaucoup tenu à la conjonc-
tion de plusieurs facteurs : l’énergie de la popu-
lation et sa volonté de reconstruire sa vie, l’action 
des gouvernants qui, à tous les niveaux, ont su 
inventer des solutions innovantes, l’action des 
donateurs qui ont fidèlement aidé durant plus de 
vingt ans malgré les aléas politiques, les initia-
tives des investisseurs privés qui, bien qu’arrivés 
plus tardivement car attendant la preuve de la 
stabilité, sont désormais très actifs. 

DE NOUVEAUX DÉFIS 
Entre 1973, et 2015, la superficie de Phnom Penh 
est passée de 3 100 Ha à 25 400 Ha. 21 000 ha de 
terres agricoles et de lacs ont été perdus au profit 
de territoires urbanisés ou en cours d’urbanisation. 
On est donc passé d’une ville d’emprise modeste 
entourée de rizières et dont la subsistance était en 
partie assurée par sa ceinture agricole à une vaste 
métropole dépendante pour son approvisionne-
ment de territoires beaucoup plus lointains. En 
même temps, cette vaste métropole produit une 
grande part des richesses nationales par ses acti-
vités économiques. Cette transformation spectacu-
laire et très rapide génère de nouveaux défis, 
comme l’augmentation de la pollution, la throm-
bose du trafic, ou encore l’augmentation de l’ex-
position aux risques, notamment aux risques 
d’inondations dûs à la disparition des grands lacs. 
Face à ces nombreux défis, Phnom Penh peut se 
trouver fragiliser à nouveau. Évaluer ces risques 
est ainsi une nécessité permanente.
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year had to be produced to relocate the 
people who were crammed into 
apartment blocks in the city’s central 
districts.
On the one hand, the 2001 land law and 
the different decrees that go along with it 
reinstituted private property ownership 
and enabled 99-year leases on public 
land. This law makes it possible for 
investors to undertake the construction 
of compartmented subdivisions on huge 
pieces of land and will help urban 
expansion, notably on landfilled lakes 
and non-irrigated rice fields.
On the other hand, the housing shortage, 
urban poverty, and the commitment to do 
away with inadequate housing have 
generated programs to relocate people 
living in straw huts on subprime land. The 
people, with assistance from international 
NGOs, are organized into community 
associations on a site-by-site basis to 
contribute to the relocation policies and to 
be heard. Local authorities, with 
assistance from the UNPD (UN-Habitat) 
and ADB, have worked in close 
partnership with the NGOs and relevant 
communities to set up permanent 
coordinating bodies to organize rehousing 
with the financial support of international 
agencies (ADB, UN, EU). The new sites 
located in outlying districts will also foster 
urban extension.
One of the tentative conclusions of these 
first interventions suggests that the brisk 
pace of reconstruction is very much due 
to the conjunction of several factors: the 
energy of the people and their desire to 
rebuild their lives, action on the part of 
the governing authorities who, at all 
levels, were up to the task of finding 
innovative solutions, action on the part of 
donors who for over 20 years, despite the 
political ups and downs, have consistently 
supported the initiatives of private 
investors who, although they arrived late 
because they were waiting for evidence of 
stability, are now very active. 

NEW CHALLENGES 
Between 1973 and 2015, the area covered 
by Phnom Penh went from 3,100 ha to 
25,400 ha. Some 21,000 ha of agricultural 
land and lakes were lost to gain land for 
city planning or land with development 
potential. We have gone from a city with a 
modest footprint surrounded by rice 
paddies and whose survival was in part 
ensured by its agricultural belt, to an 
expansive metropolis dependent on 
distant places for its supplies. Meanwhile, 
this sprawling metropolis is producing 
much of the national wealth through its 
economic activities. This spectacular, 
fast-track transformation generates new 
challenges, including increased pollution, 
traffic congestion, and greater exposure to 
risks such as flooding due to the loss of 
the great lakes. Faced with these many 
challenges, Phnom Penh may find itself 
weakened again. Assessing these risks is 
an ongoing necessity.

infrastructure. The initiatives of survivors 
and “experts” were thus combined in an 
effort to make up for the lack of qualified 
technical and administrative staff 
capable of managing the city. 
In 1979, power stations and water 
treatment plants reopened; a census had 
to be completed; people had to be 
assigned to worksites; orphanages, 
schools, and hospitals had to reopen with 
a modicum of repairs and very little 
equipment. Until 1991, a lack of financial 
resources made it impossible to 
undertake any major project. 
The city’s health conditions and the state 
of the buildings went downhill with time 
and led to illegal water and electricity 
hookups, the cutting down of trees to 
make wood charcoal, the use of 
communal areas of shared dwellings as 
kitchens, water leakage which ruined 
masonry work, etc. The crowding of 
families into makeshift accommodations 
made of bricks and wood inside old 
buildings—schools, pagodas, government 
offices—greatly damaged the buildings, 
making their renovation difficult, if not 
impossible. The embargo that prevailed 
for nearly 15 years blocked any true, 
long-term reconstruction policy. The 
city’s degradation only got worse, 
exposing its inhabitants to many risks 
such as the recurrent flooding of streets 
during the monsoons, dengue and 
cholera epidemics, as well as fires. 
The proliferation of straw-hut villages 
and wooden houses on the rooftop 
terraces of buildings, as well as in public 
spaces and parks, along with the 
occupancy of flood-prone riversides led 
to human disasters in the late 1990s 
because the exceptional monsoons of 
1996 and 2000 flooded entire 
neighborhoods on the edges of the 
Mekong and the land below dikes. Major 
fires also devastated neighborhoods 
comprised of several hundred precarious 
homes. 

A DETERMINED 20-YEAR RECONSTRUCTION 
EFFORT 
The Paris Agreements signed in October 
1991 opened the way for a new era. The 
United Nations set up a transitional 
authority in Cambodia (UNTAC) to 
prepare for the 1993 general elections. 
Some 30,000 military officers and 
administrators arrived in early 1992 with 
a hefty budget. Their mere presence, 
which led to the restoration of villas and 
buildings to accommodate them as well 
as the creation of bars and restaurants, 
triggered the first wave of renovation 
works in the city. 
Starting in 1993, the International 
Conference on the Reconstruction of 
Cambodia, an umbrella for the key 
countries funding development 
assistance, would finally enable 
Cambodian institutions to benefit from 
international bilateral and multilateral 
aid programs. Over a billion dollars in 

such aid arrived each year, 500 million 
from the United States of America, the 
other half from the body of donor 
countries and NGOs. The funds were 
distributed among the different 
ministries and public agencies (health, 
education, public works, water, electricity, 
roads and bridges, administration, 
justice, etc.), based on an annual 
investment program outlined by the 
government of Cambodia and confirmed 
by the 40 or so countries and donor 
institutions. This process worked for over 
20 years. 

INDUSTRY’S LEADING ROLE
In parallel with this aid program, work 
was needed to plan for the arrival of 
private investors to help kickstart the 
economy, including the industry sector. 
The CDC (Council for the Development of 
Cambodia) was set up by the government 
to provide a single entry point into 
Cambodia for foreign investors. Its role is 
to coordinate the investments, provide 
technical assistance to the ministries and 
government institutions, help businesses 
in their efforts to get established in 
Cambodia, and promote partnerships 
with Cambodian businesses, including in 
the form of joint ventures.
By getting liberal reforms working and 
adopting a market economy, Cambodia 
has been able to take advantage of 
preferential agreements to export its 
textile production, mainly garments, to the 
American and European markets. Those 
agreements have promoted the 
development of the garment 
manufacturing sector, led mainly by Asian 
investors seeking cheap labor in 
Cambodia. In the ten years from 1996, 
Phnom Penh became an industrial city. By 
2004, Phnom Penh had over 
280 factories, mainly in its outskirts, 
employing some 200,000 textile workers, 
for the most part young female workers 
from the countryside. Cambodia’s 
compliance with certain international 
labor standards is ensured by the 
International Labor Organization (ILO) 
which boosts investments in the sector 
and is helping a considerable segment of 
the urban population escape from poverty. 
The creation of the CDC and the 
measures taken to comply with ILO 
standards have been crucial for 
Cambodia’s economic development.
But the consequences of that 
industrialization are far-reaching. Urban 
sprawl has been exacerbated. Factories 
are being built on rice paddies which, 
deprived of irrigation, become available 
for urban-planning purposes.

LAND TENURE AND HOUSING PRODUCTION
The issue of housing also illustrates a 
post-crisis process facilitated by a series 
of joint initiatives involving all social 
stakeholders. In the late 1990s, the 
housing situation was disastrous. It was 
estimated that 10,000 housing units per 
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Sur les toits terrasse, des maisons en bois  
et en maçonnerie sont bâties.

Wooden houses and masonry houses are built on the flat roofs.

នាលើដំបូលអគរ គាសង់ផ្ទះឈើនិងផ្ទះឥដ្ឋ

�សាងដោ�ើងវិិញដោក្រុកាមទីណឌ�ម្មអំន់្តរជាតិ
 ត្រូបវត្តិកាល�្មីៗនៃនរាជធានីភ្នំនៅពញបានដិត�មនៅ�យអន្តរកម្ម 
មួយ �ាាងខា្លាំង រវាងននៅ�បាយធំៗ ត្រូពឹត្តការណ៍ធំៗ នៃនដំនៅណើរនៅ�មុខរបស់ 
ពិភពនៅលាក និងត្រូបវត្តិសាត្រូស្ដកុ�ងត្រូសុកមួយសុទធសាធ ដែដលនៅកើតនៅចញពីទំនក់
ទំនងពិនៅសសមួយ រវាងត្រូបជាជននិងដែដនដីរបស់ខួួន។ 

 បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៅ�នៃនរបបដែខ្មរត្រូកហម ខណៈដែដលត្រូបជាជនចាប់
នៅផ្ដើមត្រូត�ប់ចូលមករស់នៅ� និងកសាងជីវិតសារជា�្មីកុ�ងទីត្រូកុងវិញ ដំនៅណើរការ
កសាងត្រូបនៅទសនៅ�ើងវិញក៏ចាប់នៅផ្តើមនៅ�ើងដែដរ កុ�ងនៅនះរាជធានីភ្នំនៅពញ កុ�ងនម 
ជាមជាឈមណ្ឌលនៅសដ្ឋកិច្ច និងននៅ�បាយរបស់កមុ�ជា គឺជាកញើក់ឆ្លួ�ះបញំាំងនៃន
ដំនៅណើរការកសាងនៅនះ។ 

 ការត្រូតលប់ចូលមករស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញវិញរបស់ត្រូបជាជននៅ�ឆ្ល្
នំ១៩៧៩ ជាបឋម គឺការសត្រូមបខួួននៅ�នឹងជីវិតរស់នៅ�តាំមធម្មតាំនៅ�ើងវិញ
នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងមួយដែដលពុំមានការរស់នៅ�ធម្មតាំនៅទៀតនៅ�ើយននៅពលនៅនះ។ នៅ�
កុ�ងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ គ្មានទាំងទឹកសាាាតសំរាប់បរិនៅភាគ គ្មានទាំងនៅភ្លើងអគ្គិសនី។ 

នៅដើមដូង និងនៅដើមនៅចក ត្រូតូវបាននៅគ�ំនៅ�នៅលើដីដែដលមានត្រូកាល�្ម អគរទាំង
ឡាយ ត្រូតូវបាននៅគនៅបាះបង់នៅចាលអស់រយៈនៅពលជិតបួនឆ្នាំ ផ្ទះមួយចំនួនត្រូតូវ 
បាននៅគរុះនៅរី នៅដើមាបីយកសមាាារនៅ�នៅត្រូបើត្រូបាស់នៅផាសង នៅហើយត្រូបព័នធលូទាំងមូលបាន 
បាក់ដែបក ឬក៏កកស្ទះទំាងអស់។ នៅ�នៅពលនៅនះនៅហើយដែដលការងារកសាងអ្វីៗ
នៅ�ើងវិញទាំងអស់ បានចាប់នៅផ្តើមនៅ�ើងកុ�ងរយៈនៅពលមួយដ៏ដែវង។

 នៅ�កុ�ងបរិបទមួយដិត�មនៅ�នៅ�យទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ ដែដលត្រូតូវ 
បាននៅគ�ក់មកនៅលើកមុ�ជា នៅហើយទណ្ឌកម្មនៅនះនឹងបន្តរហូតដល់មានកិច្ចត្រូពម
នៅត្រូពៀងសន្ដភិាព នៅ�ឆ្នាំ១៩៩១ ជំនួយដែដលមកពីសហភាពសូនៅវៀត និងបណា្ដា 
ត្រូបនៅទសខាងនៅកើត មកពីអង្គការមិនដែមនរ�ាាភិបាលអន្តរជាតិ និងមកពីភា្នាក់ងារ 
អង្គការសហត្រូបជាជាតិ ដូចជា អង្គការយ៉ូនីនៅសហ្វ បានធានឱាយមានការផ្គត់ផ្គង់ 
ជាមូូបអាហារ និងផ្ដល់អ្នកបនៅច្ចកនៅទស វិស្វករ រ�ាាបាលករត្រូគប់ត្រូបនៅភទ ឱាយមក 
ជួយកសាងនៅ�ើងវិញនូវបណា្ដាសាាាប័នរដ្ឋ និងនៅហ�ាារចនសម័័នជាមូល�ាាន 
នន។ ដែបបនៅនះនៅហើយនៅទើបមានការត្រូចបាច់បញុូលគ្នារវាងសកម្មភាពការងារ 
របស់អ្នកដែដលនៅ�រស់ និងអ្នកជំនញ នៅដើមាបីបំនៅពញបដែន្ថមនៅលើកង្វះចនៅន្លាះខាង 
ដែផ្នកបុគ្គលិកដែដលមានចំនៅណះជំនញ បុគ្គលិកបនៅច្ចកនៅទស និងបុគ្គលិករ�ាា 
បាល ដែដលមានសម្ថភាពត្រូគប់ត្រូគងទីត្រូកុង។

 នៅ�ឆ្ល្នំ�១៩៧៩ នៅគត្រូតូវនៅធ្វើឱាយដំនៅណើរការនៅ�ើងវិញនូវនៅរាងចត្រូកផលិត 
អគ្គិសនី ទឹកសាាាត នៅធ្វើស្ថិតិត្រូបជាជន ដែបងដែចកត្រូបជាជននៅ�តាំមទីកដែន្លងនៅធ្វើការ
នៅផាសងៗ នៅបើកមណ្ឌលកុមារកំត្រូពា សាលានៅរៀន និងមន្ទីរនៅពទាយ បន្ទាប់ពីបានជួស
ជុល តិចតួច និងមានសមាាារតិចតួចបំផុត។ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩១ កង្វះខាត 
មនៅធាយាបាយហិរញ្ញវតុ� បានរារាំងមិនឱាយការ�ាានធំៗអាចនៅធ្វើនៅ�បាននៅ�ើយ។ 
អនម័យនៅ�កុ�ងទីត្រូកុង និងសំណង់អគរនៅផាសងៗកាន់ដែតមានសភាពធងន់ធងរនៅ�ៗ
និងបណា្ដាលឱាយមានការលួចតត្រូបព័នធទឹកសាាាត និងដែខាសរនៅភ្លើងតាំមដែបបរនៅញ៉រនៃញ៉
ការកាប់នៅឈើនៅដើមាបីយកមកនៅធ្វើជាអុសដុត ការយកដែផ្នករួមនៅ�កុ�ងអគរ មកនៅធ្វើ 
ជា កដែន្លង�ំស្លជានៅដើម ទឹកលិចនៅធ្វើឱាយនៅត្រូគឿងបងំ�ំផ្ទះ និងអគរកាន់ដែតខូចខាត 
ខា្លាំងនៅ�ើង។ល។ ត្រូបជាពលរដ្ឋនៅត្រូចើនត្រូគួសាររស់នៅ�ពពាក់ពពូនគ្នាកុ�ងផ្ទះដែដល 
មានការនៅរៀបចំតិចតួច នៅ�យនៅត្រូបើឥដ្ឋនិងនៅឈើ នៅ�កុ�ងអគរចាស់ៗ ដូចជា 
សាលានៅរៀន វត្តអារាម និងអគររដ្ឋបាលនន បាននៅធ្វើឱាយសំណង់អគរទាំងនៅនះ 

កាន់ដែតខូចខាតធងន់ធងរខា្លាំងនៅ�ើងៗ និងនំឱាយការជួសជុលជួបត្រូបទះការលំបាក 
ឬក៏មិនអាចនៅធ្វើនៅ�រួចដែតម្ដង។ ទណ្ឌកម្មនៅសដ្ឋកិច្ចដែដលឃ្លារឃ្លាំងអស់រយៈនៅពល
ជាង១៥ឆ្នាំ មិនឱាយមានការអនុវត្តនៅ�រួចនូវនៅគលននៅ�បាយនៃនការកសាង 
ត្រូបកប នៅ�យនិរន្តភាពពិតត្រូបាកដ នៅធ្វើឱាយទីត្រូកុងខូចខាតកាន់ដែតធងន់ធងរនៅ�ៗ
នៅហើយ ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងក៏ត្រូបឈមមុខនឹងហានិភ័យជានៅត្រូចើន 
ដូចជា ផួូវ�្នល់លិចទឹកជំនន់ជាញឹកញាប់ នៅ�នៅរៀងរាល់រដូវវសាសា មានជំងឺឆ្ល្លង 
និងជំងឺត្រូគុនឈាម ឬក៏អគ្គីភ័យជានៅដើម។

 ការនៅកើននៅ�ើងនូវចំនួនភូមិដែដលមានសំណង់ជាផ្ទះស្លឹក និងផ្ទះនៅធ្វើ ពី 
នៅឈើនៅ�នៅលើដំបូលអគរចាស់ៗ ត្រូពមទាំងនៅ�តាំមទីធា្លាសាធារណៈ ក៏ដូចជានៅ� 
តាំមសួនចាបារនន ឬក៏ការតាំំងទីលំនៅ�តាំមមាត់ទនៅន្លដែដលអាចមានទឹកលិច
នៅធ្វើឱាយមាននៅត្រូគះមហន្តរាយដល់ជីវិតមនុសាសនៅ�ដំណាច់ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០
នៅ�យ សារនៅភួ�ងខា្លាំងមិនធា្លាប់មានពីមុនមក នៅ�ឆ្នាំ១៩៩៦ និង ឆ្នាំ២០០០ 
នៅធ្វើឱាយសងាាាត់មួយចំនួន និងដីដែដលនៅ�តាំមមាត់ទនៅន្លនៅមគង្គជន់លិចអស់។ 
មាយាាាងវិញនៅទៀត អគ្គីភ័យធំៗបានឆបនៅឆ្លះបំផ្លិចបំផ្លា្លាញសងាាាត់មួយ ចំនួន  នៅធ្វើឱាយ 
ត្រូបជាជនរាប់រយត្រូគួសារគ្មានផ្ទះសដែមាបងត្រូជកនៅកាន។ 

ការ�សាងដោ�ើងវិិញយាា�ងស្វិតសា្វ�ញអំស់រយៈដោពល២០ឆ្ន�ំ
 កិច្ចត្រូពមនៅត្រូពៀងទីត្រូកុងបាាារីស ចុះហត្ថនៅលខានៅ�ដែខតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ 
បាននៅបើកសាករាជ�្មីមួយ។ រដ្ឋបាលបនៅណា្ដាះអាសន្ននៅលើកមុ�ជាមួយដែដលនៅ� 
កាត់ថា អុុនតាំក់ (UNTAC) ត្រូតូវបានបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�យអង្គការសហត្រូបជាជាតិ 
នៅដើមាបីនៅត្រូតៀមនៅរៀបចំការនៅបាះនៅឆ្នាតនៅ�ឆ្នាំ១៩៩៣។

 រដ្ឋបាលករ និងទាហានមួកនៅខៀវបីមុឺននក់បានមកដល់ត្រូបនៅទស 
កមុ�ជា នៅ�នៅដើមឆ្នាំ១៩៩២ និងបានចំណាយ�វិការ�ាាងនៅត្រូចើនសនធឹកសនាាប់។ 
ត្រូគន់ដែតវត្តមានរបស់ទាហានមួកនៅខៀវនៅនះ ក៏បណា្ដាលឱាយមានការជួសជុលផ្ទះ 

�ំណត់សំគាល់មួយចនំ់ួន់ស្ដីអំំពីសម័យកាល�សាង
រាជធាន់ីភ្នំព�ញឡើងវិិញ
គឺមកដល់ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ទើបការកសាងរាជធានីភ្នំពាញឡើងវិញតាូវបានចាប់ផ្ដើមពនួ�នទាមុខ�ាាងលឿន 
ដាយសារតាវិស័យឧសាសាហកម្មបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ និងដាយសារមានគមាាងសហបាតិបតិ្តការជាចាើនតាូវបា
នអនុវត្ត។ គឺនាកុ�ងរយៈពាលនាះហើយ ដាលចាប់ផ្ដើមមានមូល�ាានគាឹះនាកំណើន�្មីកុ�ងទីកាុង។
ដ�យល��ស�ី CHRISTIANE BLANCOT 



45Résilience des villes après les catastrophes

វីឡា និងអគរជានៅត្រូចើនដែដរ នៅដើមាបីទទួលពួកនៅគឱាយសា្នាក់នៅ� ត្រូពមទាំងការនៅបើកបារ 
និងនៅភាជនីយ�ាាននន បណា្ដាលឱាយមានការជួសជុលទីត្រូកុងជានៅលើកដំបូង។ 
ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣មក សន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្ដីពីការកសាងត្រូបនៅទសកមុ�ជា 
នៅ�ើងវិញ ដែដលមានការនៅកៀរគរបណា្ដាត្រូបនៅទសផ្តល់ជំនួយ អភិវឌ្ាឍន៍សំខាន់ៗ នឹង
អនុញ្ញាតឱាយសាាាប័នដែខ្មរននទទួលបាននូវគនៅត្រូមាងជំនួយអន្តរជាតិ ជាជំនួយ 
នៅទ្វភាគី ឬពហុភាគី។ ចាប់ពីនៅពលនៅនះមក ទឹកត្រូបាក់ជំនួយជាងមួយពាន់លាន
ដុលា្លារត្រូតូវបានបញុូនមកត្រូបនៅទសកមុ�ជានៅរៀងរាល់ឆ្នាំ កុ�ងនៅនះត្រូបាំរយលាន 
មក ពី សហរដ្ឋអានៅមរិក និងពាក់កណា្ដាលនៅទៀតមកពីបណា្ដាត្រូបនៅទសផ្តល់ជំនួយ 
និងអង្គការមិនដែមនរ�ាាភិបាលនន។ �វិកាជំនួយត្រូតូវបានដែបងដែចកនៅ�តាំម 
ត្រូកសួង មន្ទរីនៅផាសងៗរបស់រដ្ឋ រួមមានខាងដែផ្នកសុខាភិបាល អប់រំ សាធារណៈការ 
រ�ាាករទឹកនិងអគ្គសិនី ផួវូ�្នល់និងសា្ពាន រដ្ឋបាល និង យុត្តិធម៌។ល។ នៅ�តាំម 
កម្មវិធីវិនិនៅ�គត្រូបចំាឆ្នាំមួយ ដែដលបងា្ហាញជូននៅ�យរ�ាាភិបាលកមុ�ជា និងផ្ដល់ 
សុពលភាពនៅ�យបណា្ដាត្រូបនៅទស និងសាាាប័នផ្ដល់ជំនួយជាង៤០។ វិធីសាត្រូស្ដ 
ដែបបនៅនះមានត្រូបសិទធភាពរយៈនៅពលជាង២០ឆ្នាំ។ 

តួនទីីដ៏សំខន់់នៃន់ឧស�សាហ�ម្ម 
 ទន្ទមឹនឹងកម្មវិធីជំនួយនៅនះ វាជានៅរឿងចាំបាច់ដែដលត្រូតូវនៅរៀបចំឱាយមានវិ
និនៅ�គិនឯកជន អនុញ្ញាតឱាយវិស័យនៅសដ្ឋកិច្ច ជាពិនៅសស វិស័យឧសាសាហកម្ម
ចាប់នៅផ្ដើមដំនៅណើរការនៅ�ើងវិញ។ ត្រូកុមត្រូបឹកាសាអភិវឌ្ាឍន៍កមុ�ជា ដែដលត្រូតូវបានបនៅង្កើត
នៅ�ើងនៅ�យរ�ាាភិបាល នឹងកា្លាយជាត្រូចកនៅចញចូលដែតមួយគត់នៅ�កមុ�ជាសត្រូមាប់
វិនិនៅ�គិនបរនៅទស។ តួនទីរបស់ត្រូកុមត្រូបឹកាសានៅនះ គឺសត្រូមបសត្រូមួលការវិនិនៅ�គ 
ផ្ដល់ជំនួយបនៅច្ចកនៅទសដល់ត្រូកសួង និងសាាាប័នននរបស់រ�ាាភិបាលជួយត្រូកុម
ហុុននៅ�កុ�ងដំនៅណើរការវិនិនៅ�គនៅ�កមុ�ជា និងជួយបង្កឱាយមានភាពងាយត្រូសួល
នូវការបនៅង្កើតភាពជានៃដគូជាមួយត្រូកុមហុុនដែខ្មរ ជាពិនៅសស 
កុ�ងទត្រូមង់ជាការវិនិនៅ�គរួមគ្នា។

 ការ�ក់នៅចញនូវកំដែណទត្រូមង់នៅសរី និងការសនៅត្រូមចត្រូបកាន់យក 
នៅសដ្ឋកិច្ចទីផាសារបានអនុញ្ញាតឱាយកមុ�ជាទទួលបាននូវកិច្ចត្រូពមនៅត្រូពៀងអនុនៅត្រូគះ
 មួយ នៅដើមាបីនំនៅចញនូវផលិតកម្មវាយនភណ្ឌរបស់ខួួន ជាពិនៅសសគឺសនៅមួ�ក
បំពាក់នំនៅចញនៅ�ទីផាសារអានៅមរិក និងអឺរ�ុប។ កិច្ចត្រូពមនៅត្រូពៀងទាំងនៅនះបាននំឱាយ
មានការអភិវឌ្ាឍវិស័យវាយនភណ្ឌ ជាពិនៅសស នៅលើកទឹកចិត្តឱាយវិនិនៅ�គិនអាសុី
មករកកំលំាងពលកម្មនៅថាកនៅ�កុ�ងទីផាសារកមុ�ជា។ កុ�ងរយៈនៅពលដប់ឆ្នាំ នៅពាល 
គឺចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៦មក ភ្នំនៅពញបានកា្លាយជាទីត្រូកុងឧសាសាហកម្មមួយ។ នៅ�ឆ្នាំ
២០០៤ នៅគរាប់នៅ�ើញ នៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ មានជាង២៨០នៅរាងចត្រូកដែដលត្រូតូវបាន 
សាងសង់នៅ�ើង ជាពិនៅសស នៅ�តាំមជាយត្រូកុងភ្នំនៅពញ។ នៅរាងចត្រូកទាំងនៅនះ 
នៅត្រូបើ ត្រូបាស់កម្មករ កម្មការនី នៅ�កុ�ងវិស័យវាយណភណ្ឌ ត្រូបមាណជានៃមភមុឺននក់
ជាពិនៅសសគឺកម្មករ កម្មការនីវ័យនៅក្មងដែដលភាគនៅត្រូចើនមកពីជនបទ។ ការនៅគរព
នៅ�យកមុ�ជាចំនៅពាះបទ�ាានអន្តរជាតិការងារមួយចំនួន ដែដលមានការត្រូតួតពិនិតាយ
នៅ�យអង្គការពលកម្មពិភពនៅលាក បានពត្រូងឹងការវិនិនៅ�គនៅ�កុ�ងឧសាសាហកម្ម 
នៅនះ ដែដលជួយមួយដែផ្នកធំនៃនត្រូបជាជនកុ�ងទីត្រូកុង ឱាយចាកផុតពីភាពត្រូកីត្រូក។
ការបនៅង្កើតត្រូកុមត្រូបឹកាសាអភិវឌ្ាឍន៍កមុ�ជា និងវិធានការចាត់នៅ�ើងនៅដើមាបីនៅគរពតាំម
 បទ�ាានអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ពិតជាសំខាន់ខា្លាំងណាស់សត្រូមាប់ការអភិវឌ្ាឍ
នៅសដ្ឋកិច្ចរបស់ត្រូបនៅទសកមុ�ជា។ ប៉ុដែន្តផលវិបាកនៃនឧសាសាហកម្មភាវូបនីយកម្ម 
នៅនះគឺមានសភាពធំនៅធងខា្លាំង។ នៃផ្ទដីត្រូកុងកាន់ដែតរីកធំ ពីនៅត្រូពាះនៅរាងចត្រូកត្រូតូវបាន
សាងសង់នៅ�នៅលើដីដែត្រូសដែដលគ្មានត្រូបព័នធនៅត្រូសាចត្រូសព នៅធ្វើឱាយដីដែត្រូសទាំងនៅនះ
កា្លាយជាដីដែដលនៅគអាចដែត្រូបកា្លាយឱាយនៅ�ជាដែផ្នកមួយនៃនទីត្រូកុង។ 

�ញ្ហាា�ដីធះី និ់ងការ�សាងលំដោ��ា�ន់ 
បញ្ហាលំនៅ��ាានក៏ជាការឆ្លួ�ះបញំាំងមួយនៃនដំនៅណើរការចាកនៅចញផុតពីវិបត្តិ ដែដល 
អាចនៅ�រួច នៅ�យសារដែតសកម្មភាពរួមគ្នាមួយចំនួនរបស់នៃដគូសង្គម។ នៅ� 
ដំណាច់ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ សាាានភាពលំនៅ��ាានមានសភាពធងន់ធងរខា្លាំង 
នៅពាលគឺនៅគបាាាន់ត្រូបមាណនៅ�ើញថា ត្រូតូវកសាងលំនៅ��ាានត្រូបមាណជាមួយមុឺនផ្ទះ
កុ�ងមួយឆ្នាំ នៅដើមាបីអនុញ្ញាតឱាយត្រូបជាជនដែដលរស់នៅ�ពពាក់ពពូនគ្នាកុ�ងអគររដ្ឋ
តាំមសងាាាត់នននៅ�កណា្ដាលត្រូកុង អាចមានលទធភាពទទួលបានផ្ទះ�្មីនៅ�។
មាយាាាង ចាបាប់សុរិនៅ�ដីឆ្នាំ២០០១ និងអនុត្រូកឹតាយននដែដលពាក់ព័នធនឹងចាបាប ់
នៅនះបានបនៅង្កើតនៅ�ើងវិញនូវកម្មសិទធិឯកជន ត្រូពមទាំងអនុញ្ញាតឱាយនៅគទទួល 

បានសមាបទានដីរដ្ឋមកនៅត្រូបើត្រូបាស់រយៈនៅពលរហូតដល់៩៩ឆ្នាំ។ ចាបាប់នៅនះនឹង 
អនុញ្ញាតឱាយវិនិនៅ�គិនចាប់នៅផ្តើមកសាងផ្ទះដែល្វងនៅ�នៅលើនៃផ្ទដីធំៗ។ គំនិត 
ផ្ដួចនៅផ្ដើម ទាំងនៅនះនំឱាយមានការពត្រូងីកទីត្រូកុង ជាអាទ៍ នៅ�ដល់ដីបឹងដែដលនៅគចាក់ 
ដីលុប និងដីដែត្រូសដែដលគ្មានត្រូបព័នធនៅត្រូសាចត្រូសព។

 មាយាាាងវិញនៅទៀត កង្វះខាតផ្ទះសដែមាបង សភាពត្រូកីត្រូកកុ�ងទីត្រូកុង និង 
នៅចតនលុបបំបាត់លំនៅ��ាានអនធិបនៅតយាយ បាននំដល់ការ�ក់នៅចញនូវ  
កម្មវិធីរកទីតាំំង�្មីឱាយត្រូបជាជនដែដលរស់នៅ�តាំមផ្ទះស្លឹក នៅ�កុ�ងទីកដែន្លងដែដល 
ត្រូបឈមនឹងហានិភ័យ។ ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលទទួលបានជំនួយពីអង្គការមិនដែមន 
រ�ាាភិបាលអន្តរជាតិ បាននៅរៀបចំខួួនឯងជាសមាគម ឬសហគមនៅ�តាំមទីតាំំង 
រស់នៅ�របស់ខួួន នៅដើមាបីនៅធ្វើឱាយសនៅម្លងរបស់ពួកនៅគមានទមងន់នៅ�នៅលើននៅ�បាយ 
របស់រ�ាាភិបាលកុ�ងការរកទីតាំំង�្មីជូនពួកនៅគ និងឱាយអជាាាធរគិតគូរដល់ពួកនៅគ។ 
អជាាាធរមូល�ាានដែដលទទួលបានជំនួយពីអង្គការ UNDP ឬអង្គការ UN 
 Habitat និងធនគរអភិវឌ្ាឍន៍អាសុី រួមជាមួយអង្គការមិនដែមនរ�ាាភិបាលនិង
សហគមត្រូបជាពលរដ្ឋទាំងនៅនះ បានបនៅង្កើតអង្គភាពសត្រូមបសត្រូមួលអចិនៃន្រ្តីន្តយ៍ 
នៅ�តាំមមូល�ាាន នៅដើមាបីនៅរៀបចំការនៅរីនៅ�រស់នៅ�កុ�ងទីតាំំង�្មី និងបនៅង្កើតភាពជា 
នៃដគូ�ាាងជិតស្និទធ នៅ�យមានជំនួយហិរញ្ញវតុ�ពីអង្គការអន្តរជាតិនន ដូចជា 
ធនគរអភិវឌ្ាឍន៍អាសុី អង្គការសហត្រូបជាជាតិ ឬសហភាពអឺរ�ុបជានៅដើម។ 
ទីតាំំង�្មីដែដលស្ថិតនៅ�តាំមជាយត្រូកុងក៏នឹងកា្លាយនៅ�ជាទីតាំំងនៃនការចាប់នៅផ្ដើម 
ពត្រូងីកទីត្រូកុងដែដរ។ 

 នៅសចក្ដីសន្និ�ាានមួយកុ�ងចំនៅណាមនៅសចក្ដីសន្និ�ាានបនៅណា្ដាះអាសន្ន
នៃនអន្តរាគន៍មបឋមៗទាំងនៅនះអាចថា ថាមភាពនៃនការកសាងនៅ�ើងវិញ អាចនៅធ្វើ 
នៅ�រួច គឺនៅ�យសារមានកតាំ្តាជានៅត្រូចើនរួមគ្នា នៅនះគឺកំលាំងរបស់ត្រូបជាជន និង 
នៅចតនរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលចង់កសាងជីវិតរបស់ខួួននៅ�ើងវិញ ចំណាត់ការ 
របស់ថា្នាក់ដឹកនំរ�ាាភិបាល ដែដលនៅ�កុ�ងត្រូគប់កំរិតទាំងអស់ នៅចះដែស្វងរក 
ដំនៅណាះ ត្រូសាយត្រូបកបនៅ�យនវានុវត្តន៍ ត្រូពមទាំងនៅ�យសារសកម្មភាពរបស ់
ត្រូបនៅទស និងសាាាប័នផ្តល់ជំនួយនន ដែដលដែតងដែតផ្ដល់ជំនួយអស់រយៈនៅពល 
ជាង២០ឆ្នាំ នៅទាះជានៅពលខ្លះ មានភាពមិនត្រូបាកដត្រូបជាដែផ្នកននៅ�បាយ 
�ាាងណាក្ដី នៅហើយមួយដែផ្នកនៅទៀត គឺនៅ�យសារគំនិតផ្ដួចនៅផ្ដើមរបស់វិនិនៅ�គិន 
ឯកជន នៅទាះបីជាពួកនៅគចូលមកវិនិនៅ�គយឺតបន្តិច�ាាងណាក្ដី នៅនះគឺពីនៅត្រូពាះ
ដែតពួកនៅគរង់ចាំនៅមើលឱាយនៅ�ើញថា កមុ�ជាមានស្ថិរភាពពិតត្រូបាកដសិន។ ចាប់ពី 
នៅពលនៅនះមក វិស័យឯកជនពិតជាមានលកីណៈសកម្ម�ាាងខា្លាំង។

�ញ្ហាា�ក្រុ�ឈមថ្មី្មីៗ
 នៅ�ចនៅន្លាះឆ្នាំ១៩៧៣ និងឆ្នាំ២០១៥ នៃផ្ទដីរាជធានីភ្នំនៅពញបាន 
ប្តូរពី ៣១០០ ហិចតាំ នៅ�ដល់ ២៥៤០០ហិចតាំ។ នៃផ្ទដីកសិកម្ម និងដីបឹង 
២១០០០ ហិចតាំ ត្រូតូវបានដែត្រូបកា្លាយនៅ�ជាដីត្រូកុង ឬក៏កំពុងត្រូតូវបានកសាងជាទី 
ត្រូកុង។ ដូនៅច្នះភ្នំនៅពញបានកា្លាយពីទីត្រូកុងមួយដែដលមានទំហំតូចល្មម ព័ទធជុំវិញនៅ� 
នៅ�យដីដែត្រូស និងដីកសិកម្ម នៅហើយការផ្គត់ផ្គង់បដែន្លបងាាានៅ�នៅពលនៅនះ គឺពឹងដែផ្អក 
នៅ�នៅលើកសិកម្មនៅ�ជាយត្រូកុង នៅ�ជាទីត្រូកុងមួយដ៏ធំ ដែដលពឹងដែផ្អកនៅ�នៅលើការ 
ផ្គត់ផ្អង់បដែន្លបងាាាពីដែដនដីមានចមាាាយឆាាយជាងមុន។ ទន្ទឹងនឹងគ្នានៅនះ ទីត្រូកុងដ៏
ធំនៅនះបនៅង្កើតបានមួយដែផ្នកធំនៃនត្រូទពាយសមាបត្តិជាតិ នៅ�យសារសកម្មភាពនៅសដ្ឋកិច្ច
របស់ខួួន។ ការដែកដែត្រូបដ៏អសាំារាយ និង�ាាងនៅលឿន នូវមុខមាត់នៃនទីត្រូកុងនៅនះបាន 
នំឱាយមានបញ្ហាត្រូបឈម�្មីៗ ដូចជាការនៅកើននៅ�ើងនៃនការបំពុលបរិសាាាន ការកក
ស្ទះចរាចរណ៍ ឬទឹកជំនន់ដែដលបណា្ដាលមកពីការបាត់បង់បឹងបួធំៗជានៅត្រូចើន។
នៅ�ចំនៅពាះមុខបញ្ញាត្រូបឈម�្មីៗទាំងនៅនះ ភ្នំនៅពញអាចត្រូត�ប់ចូលមកកុ�ងសាាាន
ភាពផុយត្រូសួយសារជា�្មី។ វាយតនៃម្លនៅលើហានិភ័យទាំងនៅនះ គឺត្រូបាកដជានៅរឿងចាំា 
បាច់ត្រូគប់ កាលៈនៅទសៈ។
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II.Urgence  
de la reconstru  ction

Urgency  
of reconstruction
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47Résilience des villes après les catastrophes

Urgence  
de la reconstru  ction

Men Chandevy, a child at the time, 
recalls her return to the city. 
H.E. Thong Khon tells us about 
the first political and social 
decisions and H.E. Mok Mareth 
about the difficulty of restarting 
an entire city. By way of a 
counterpoint, Jean Marie Théodat 
describes the impossible 
rebuilding of Port au Prince after 
the earthquake. 

អំ្ន�មា្ន�ង សុីសុវិត្ថិ ដែម៉ន់ ចាន់់ដោទីវិី ដែដលជា�ុមារីមា្ន��់ដោ�ដោ�ើ
ងកាលពីសម័យដោនះ បាន់រាា�យរាា��់ពីដំដោណើរ�ស់អំ្ន�មា្ន�ង 
វិិលក្រុត��់ចូល�្នុងទីីក្រុ�ុងវិិញ។ ឯ�ឧត្ដម ដោថាង ខ្លួុន់ បាន់ក្រុបា�់ដោយើងពី
ដោសច�្ដីសដោក្រុមចដំ�ូងៗដែផ្ន�ន់ដោយាបាយន់ិងសង្គម ដោហើយឯ�ឧត្ដម មុ� 
មាា�ដោរ�ត បាន់ដោរៀ�រា�់អំំពីការលំបា��្នុងការដោរៀ�ចំឲ�យទីីក្រុ�ុងទាំំងមូលដំ
ដោណើរការដោ�ើងវិិញ។ ផុុយដោ�វិិញ ដោោ� Jean Marie Théodat 
បាន់ពិពណ៌នអំំពីសភាពមិន់អាច�សាងទីីក្រុ�ុង Port au Prince 
ដោ�ើងវិិញបាន់ �ន្ទ��់ពីរញ្ជូូ�យដី។

Men Chandevy, enfant  
à l’époque, témoigne de son 
retour dans la ville.  
S.E. Thong Khon nous parle 
des premières décisions 
politiques et sociales  
et S.E. Mok Mareth  
de la difficulté de remettre 
en marche une ville entière.  
En contrepoint,  
Jean Marie Théodat narre 
l’impossible reconstruction 
de Port au Prince après  
le tremblement de terre. 

Urgency  
of reconstruction ២. ភាព�ន្ទ�ន់់ន�ការ�សាងឡើងវិិញ

Réception du riz par les réfugiés  
en Thaïlande, Mai 1983. 
Refugees receiving rice in Thaïland, May 1983. 

ជនភៀសខួួនទទួលអង្ករ នាបាទាសថា ឆ្នាំ១៩៨៣
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Etre jeune à Phnom Penh  
en 1979 Chandevy a presque dix ans quand elle revient 

à Phnom Penh avec sa famille en 1979.  
Elle raconte les débuts de cette nouvelle vie. 
PAR NAK MONEANG MEN CHANDEVY

Chandevy et son 
père dans l’usine 
de clous où  
il travaillait et où 
ils habitaient. 
Chandevy and her 
father in the nail 
factory where he 
worked and where 
they lived. 

អ្នកមា្នាង ចាន់នៅទវី និង 
ឳពុករបស់អ្នកមា្នាង 
នៅ�កុ�ងនៅរាងចត្រូកផលិត 
ដែដកនៅគល ឳពុករបស់ 
អ្នកមា្នាងនៅធ្វើការ និង 
រស់នៅ�កុ�ងនៅរាងចត្រូក ©
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Sortie d’école en 1982. / End of school day, 1982.   

សិសាសចាញពីសាលារៀន ឆ្នា១ំ៩៨២

En 1979, j’avais moins de 10 ans quand j’ai re-
trouvé ma ville natale en empruntant des petits 
chemins à travers les champs et les rizières. Mal-
gré mon jeune âge, des images que mes yeux 
capturaient comme autant de photos sont impri-
mées dans ma mémoire et certaines apparaissent 
encore clairement dans mes souvenirs. Je me 
revois avec ma mère et ma grand-mère, d’autres 
parents et des sœurs. Nous revenons de la pro-
vince de Kandal à pied. Mes sœurs portent leurs 
sacs de vêtements et de la nourriture sur la tête.
Comme de nombreuses autres familles qui reve-
naient à Phnom Penh, nous étions extenués et 
nous nous reposions sur le bord des chemins ou 
des trottoirs quand il y en avait pour faire une 
halte. Quand nous sommes entrés dans Phnom 
Penh, la rue était calme et on voyait les gens scru-
ter la foule avec l’espoir de retrouver des proches 
et des membres de leur famille.
Dès les premiers pas dans Phnom Penh, la ville 
florissante de jadis apparait vide, calme, lugubre, 
morne, sans âme. Les maisons abandonnées sont 
comme imprégnées de tristesse, semblant attendre 
le retour des anciens habitants. On ne voit aucune 
voiture ni aucun autre mode de transport. Les rues 
sont envahies de feuilles mortes et d’herbes folles. 
Une sensation de malaise flotte dans l’air ; pas 
d’eau propre, d’électricité ni de soins médicaux. 
La ville est d’une tristesse insigne.
Autour de moi les survivants du régime de Pol Pot 
cherchent des membres de leur famille disparus. 
Ils sont en haillons. Jeunes ou vieux, ils sont tous 
maigres et pâles. Seuls leurs yeux sont grands 
ouverts, cherchant des voisins, des personnes de 
leur famille. Ce qui me frappe aussi, c’est l’an-
goisse des gens qui n’osent pas vivre dans les 
maisons et qui ont peur des lieux fermés. Ils pré-
fèrent camper dans la rue. Partout, on entend des 
récits tragiques. Dans chaque famille, le soir 
après le dîner, les grands parents ou les parents 
racontent toutes les horreurs vécues pendant le 
régime de Pol Pot.
Nous nous installons à Chak Angrè Krom, le long 
du fleuve Tonlé Bassac, dans une maison qui ser-
vait autrefois de bureau à une usine de clous qui 

redémarrait ses activités. D’autres familles se 
sont installées dans une sorte de hangar pas loin 
de nous. Chaque famille cloisonne alors son es-
pace avec une plaque de contreplaqué pour déli-
miter son périmètre. Nous avons peur de vivre 
isolés et les gens se rassemblent instinctivement. 
La proximité est recherchée. Notre maison est 
petite mais elle accueille deux ou trois autres fa-
milles en plus de nous. Au moins une personne 
par famille travaille dans l’usine de clous. Mon 
père, qui était médecin avant 1975, travaille aus-
si à la fabrication des clous.
Je suis la benjamine de la famille. Mon activité 
principale consiste à aller à l’école qui a rouvert. 
Trop jeune, je n’ai normalement pas le droit d’y 
aller, mais je suis ma grande sœur. Pendant les 
récréations, nous jouons avec les autres enfants, 

mais mes parents me l’ont rapi-
dement interdit car il n‘était pas 
permis de laisser jouer des filles 
avec des garçons. En compensa-
tion en 1985-1986, mon père 
me fait lire des livres ramenés 
d’un centre culturel russe pas 
trop loin de chez nous. Mon 
autre occupation est d’aller col-
lecter l’eau avec ma sœur et 
d’aider aux tâches ménagères. À 
cette époque, il n’y a pas d’eau 
courante. Des vendeurs privés 

utilisent une pompe pour collecter l’eau du Tonlé 
Bassac. Elle est mise dans des bidons métalliques 
recyclés, utilisés initialement pour les huiles indus-
trielles et le carburant d’essence. Ces bidons rem-
plis d’eau sont ensuite mis sur des charrettes que 
nous tirons et poussons jusqu’à la maison. Ensuite, 
il faut traiter l’eau avec du sach chou, un produit 
local très acide qui a pour effet d’éclaircir et de 
décontaminer l’eau. Je dois participer à diverses 
tâches, y compris celles qui demandent de la force 
physique. C’était le lot de beaucoup de familles 
dont les enfants sont uniquement des filles ou dont 
les hommes et les ainés sont absents de la maison. 
Dans mon cas, les deux parents travaillent (ma 
mère au marché, mon père à l’usine), une de mes 
sœurs est partie faire des études en Russie, et mon 
frère est au Vietnam. Je m’occupe donc des tâches 
ménagères (cuisine, lessive, ménage). A cette 

Il faut traiter l’eau 
avec du sach chou, 
un produit local 
très acide qui  
a pour effet  
de l’éclaircir et de 
la décontaminer.

Cambodgiens 
essayant d’éviter 
les roquettes 
lancées par 
l’Armée Khmer 
rouge, février 
1974.
Cambodians trying 
to avoid the rockets 
launched by the 
Khmer Rouge army, 
February, 1974. 

ត្រូបជាពលរដ្ឋដែខ្មរខំ 
រត់នៅគចពីត្រូគប់នៅផ្លា្លាង 
នៅ�យទាហានដែខ្មរ 
ត្រូកហម ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ 
ដែខកុមភៈ ឆ្នាំ១៩៧៤
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50 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

époque, les conditions de vie sont 
pénibles, pour les femmes 
comme pour les hommes. Il y a 
une égalité dans la difficulté et la 
dureté de la vie. Ce qui m’a aussi 
beaucoup marqué, c’est de voir 
que la solidarité est toujours res-
tée très forte entre les gens. 
Même si les familles sont très 
pauvres, on partage toujours nos vivres. Il est aus-
si très fréquent de rendre visite aux autres 
membres de la famille, même éloignés. À cause 
de la guerre et des pertes engendrées, les survi-
vants de chaque famille cherchent à retisser et à 
resserrer les liens.
Nous n’aimons pas être seuls quand nous nous 
déplaçons. Nos peurs sont liées aux récits des 
personnes plus âgées qui parlent tout le temps de 
fantômes et de morts. Cela marque beaucoup 
notre imagination. Cette peur des fantômes va 
poursuivre ma génération pendant longtemps.
Nous avons droit à des rations alimentaires dis-
tribuées de façon stricte. Grâce au travail de mon 
père, nous avons du riz, distribué par l’usine, et 
de la farine pour faire des gâteaux. Nous recevons 
aussi des poissons, mais bien sûr peu de viande 
et pas du tout de lait.
Les conditions d’étude sont difficiles mais nous 
n’avons pas le choix. Parfois, nous n’avons ni 
table ni chaise. Mais le côté positif est que nous 
recevons alors une éducation solide car les pro-
fesseurs et institutrices survivants du régime 
Khmer rouge ont tous été formés pendant ou 
avant l’époque du Sangkum Reastr Nyum. Ils 
nous ont transmis des connaissances culturelles 
et historiques très complètes, ainsi qu’un ensei-
gnement moral et une éducation solide qui, en 
revanche, font défaut aujourd’hui.
Je me souviens aussi qu’après avoir retrouvé 
notre maison familiale d’antan, située dans le 
quartier de Toul Svay Prey à côté de la prison de 
Toul Sleng 1, nous sommes allés la visiter. Ma 
mère y a trouvé par hasard la photo de son frère. 
Depuis, la hantise nous poursuit et nous n’y 
sommes pas retournés.
On a souvent dit « rien ne vaut la jeunesse ». Mais 
moi, je dis « rien de vaut la liberté ». Durant ces 
premières années, la ville de Phnom Penh évolue 
lentement et la vie recommence tant bien que 
mal. Ce qui nous manque, alors, c’est une nou-
velle « façon de vivre », car après le génocide, 
nous survivons en attendant des jours meilleurs. 
Quelques années plus tard, la vie de la population 
s’améliore de jour en jour. Tout semble se dévelop-
per, surtout dans des domaines prioritaires tels que 
l’éducation. Le gouvernement a pu envoyer la gé-
nération de mes frères et sœurs étudier à l’étranger, 
en particulier en URSS et au Vietnam. De retour au 
Cambodge, ces gens formés ont aidé à reconstruire 
le pays. Après l’impression de grande désolation 
que j’ai ressentie au sortir du régime Khmer rouge, 
je sens désormais que la ville a retrouvé son âme.
Les Accords de Paris de 1993 ont amorcé une tran-
sition importante avec le retour de la Royauté et 
une ouverture à l’international. À partir de ce mo-
ment, la ville change alors beaucoup. C’est aussi le 

moment du retour des Khmers partis à l’étranger. 
Ces derniers vont renforcer les capacités de forma-
tion, comme à l’Université Royale des Beaux-Arts. 
Les premiers contrastes sociaux et géographiques 
au sein de Phnom Penh se dessinent, favorisés par 
un important exode rural vers la capitale, ainsi que 
par les emplois dans les usines textiles. Cette nou-
velle population s’agglomère et s’installe dans des 
espaces libres de la ville ou en périphérie, créant 
souvent des zones de précarité.
Les deux guerres civiles et le régime khmer rouge 
ont causé de grandes destructions sociales, éco-
nomiques et culturelles au Cambodge. Dans ce 
pays autrefois décrit comme étant « le pays du 
sourire », retrouver son identité prend beaucoup 
de temps. Aujourd’hui, avec tout ce qui a été fait 
pour moderniser la ville, les années perdues ont 
été rattrapées.

Les survivants  
de chaque famille 
cherchent  
à retisser et 
resserrer les liens.

A côté de la 
fontaine, 
boulevard Preah 
Sihanouk, 1982. 
By the fountain, 
Boulevard Preah 
Sihanouk, 1982. 

នៅ�ជិតនគបាញ់ទឹក 
មហាវិ�ីត្រូពះសីហនុ 
ឆ្នាំ១៩៨២ 

1. L’ancien lycée de Tuol Sleng est 
devenu une prison et un centre de 
tortures sous le régime des Khmers 
rouges. En 1979, elle est 
transformée en lieu de mémoire que 

l’on peut visiter. Les très 
nombreuses photographies de 
détenus assassinés dans ce lieu y 
sont exposées. 

©
 A

K
P
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In 1979, I was about six years old when I 
got back to my birth city after following 
pathways through the fields and rice 
paddies. Although I was young, the 
images that my eyes captured are like 
photographs imprinted in my memory 
and some still show up clearly in my 
recollections. I can see myself with my 
mother and grandmother, other relatives, 
and my sisters. We are returning from 
Kandal Province on foot. My sisters are 
carrying their bags of clothing and food 
on their heads.
Like so many other families returning to 
Phnom Penh, we are exhausted and so 
we take breaks along the road or 
sidewalk. When we get into Phnom Penh, 
the streets are quiet. We can see other 
people looking through the crowd in the 
hope of finding family members or close 
relatives.
After stepping into Phnom Penh, the 
formerly burgeoning city appears empty, 
quiet, dreary, dismal, spiritless. The 
abandoned houses seem overcome by 
sadness, seemingly awaiting the return of 
their former occupants. No automobile or 
any other form of transportation in sight. 
The streets are covered with dead leaves 
and wild grass. A kind of uneasiness is in 
the air; no clean water, no electricity, no 
medical care. A distinctive sadness 
pervades the city.
Around me the survivors of the Pol Pot 
regime are looking for family members 
who went missing. They are clothed in 
rags. They are thin and pale, young and 
old alike. Only their eyes are wide open 
in search of neighbors or family 
members. What surprises me as well is 
the anxiety people feel: they don’t dare 
live in the houses and are afraid of closed 
spaces. They prefer camping out on the 
street. Everywhere, tragic stories are 
being told. In every family, after supper, 
the grandparents or parents recount all 
the atrocities they experienced under the 
Pol Pot regime.
We settle in Chak Angre Krom, along the 
Tonle Bassac River, in a house that was 
once used as an office for a nail factory 
now going back into business. Other 
families settle in a type of shed not far 
from us. Each family partitions off its 
space with panels of plywood. People are 
afraid of being isolated so they gather 
together instinctively. Closeness is 
desired. Our house is small but is home 
to two or three other families in addition 

to ours. At least one member of each 
family works at the nail factory. My 
father who was a doctor until 1975 also 
makes nails for a living.
I am the youngest child in the family. My 
main occupation is school, which has 
reopened. Because of my young age, I 
should not have been allowed in school 
but I followed my big sister there. During 
recess, we play with the other children 
but my parents quickly forbid it because 
girls should not play with boys. To make 
up for it, in 1985–1986, my father has 
me read books that he brought back 
from the Russian Cultural Center, not far 
from where we live. I also have to collect 
water with my sister and 
help with chores. There is 
no running water. Private 
sellers use a pump to get 
water from the Tonle Bassac 
that they put in recycled 
metal barrels initially meant 
for oil and gasoline.  
The barrels are filled with 
water and put on carts that 
we pull or push to the 
house. The water then has 
to be treated with sach 
chou, a very acidic local 
product which clarifies and 
purifies the water. I have to 
do various chores, even those that 
require physical strength. Many families 
with only girls or where the men and 
older siblings are away from home 
function that way. In my case, both my 
parents work (my mother in the market, 
my father at the factory). One of my 
sisters has left to study in Russia and my 
brother has gone to Vietnam. I do 
housework (cooking, laundry, cleaning). 
At that time, living conditions are hard 
for both women and men: life is equally 
difficult and harsh. I am also impressed 
with the solidarity that always remained 
strong among people. The families are 
very poor but everyone shares what they 
have. People also frequently visit other 
family members, even those living far 
away. Because of the war and the losses 
sustained, each family’s survivors seek to 
mend and tighten their bonds.
We don’t like to travel alone. Our fears go 
back to what our elders always told 
about ghosts and the dead which has left 
a mark on our imagination. This fear of 
ghosts has haunted my generation for a 
long time.
Food rations are strictly distributed. With 
my father working, we get an allowance 
of rice from the factory, and flour for 
cake-making. We also get fish, but very 
little meat of course, and no milk.
Schooling is difficult, but we have no 
choice. Sometimes we don’t even have 
desks or chairs. But on the positive side, 
we get a good education because the 
teachers who survived the Khmer Rouge 
were all trained during or after the 
Sangkum Reastr Nyum period. They pass 
on to their students a comprehensive 

understanding of culture and history as 
well as moral and sound education that 
is lacking today.
I also remember that after we found our 
former family home that was located in 
Tuol Svay Prey ward, beside the Tuol 
Sleng 1 prison, we visited the jail. There, 
my mother came across a photograph of 
her brother. We have been haunted by 
that ever since and have not gone back.
It has often been said that “nothing is 
better than youth.” But I say that 
“nothing is better than freedom.” During 
those early years, Phnom Penh gradually 
evolved, and life somehow started again. 
What we were missing then was a new 

“way of life” because after the 
genocide we were only 
surviving, awaiting better 
times. 
A few years passed and 
people’s lives were getting 
better day by day. 
Development was the 
byword, especially in priority 
fields such as education. The 
government was able to send 
my brothers and sisters’ 
generation off to study 
abroad, particularly in the 
USSR and Vietnam. When 
they returned to Cambodia, 

these people used their training to help 
rebuild the country. After the incredible 
desolation that I had perceived at the end 
of the Khmer Rouge regime, I now felt 
that the city had found its soul.
The Paris Agreements of 1991 ushered in 
a major transition with the return of the 
royalty and an international opening up. 
From that time on, the city changed a 
great deal. The Khmers who had gone 
abroad started to return. They helped 
improve training capacity at the Royal 
University of Fine Arts for instance. The 
first social and geographical contrasts in 
Phnom Penh took shape, fostered by a 
major rural exodus to the capital and by 
work opportunities in textile factories. 
This new population wave gathered 
together and settled in empty spaces in 
the city or on its outskirts, often resulting 
in zones of precarious living conditions.
The genocidal war of the Khmer Rouge 
caused incalculable social, economic, and 
cultural devastation in Cambodia. In this 
country formerly described as “the 
country of smiles,” recovering one’s 
identity takes a long time. Today, all the 
efforts to modernize the city have made 
up for the lost years.

1. The former Tuol Sleng 
High School was turned into 
a prison and torture center 
during the Khmer Rouge 
regime. In 1979, it was 

made into a memorial site 
open to tours. A huge 
number of photographs of 
prisoners killed in the place 
are exhibited in it. 

Young in Phnom 
Penh in 1979 
Chandevy was almost six years 
old when she came back to 
Phnom Penh with her family in 
1979. She gives an account of the 
early stages of this new life. 
BY NEAK MONEANG SISOWATH MEN CHANDEVY
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 នៅ�ឆ្នាំ១៩៧៩ ខំ�ំអាយុតិចជាង ៦ ឆ្នាំនៅ�នៅ�ើយនៅទ  នៅពលដែដល 
ខំ�ំត្រូត�ប់ចូល មកទីត្រូកុងកំនៅណើតរបស់ខំ�ំវិញ នៅ�យនៅដើរតាំមផួូវតូចៗ ឆ្ល្លងកាត់ 
វាលដែត្រូស។ នៅទាះ បីជាខំ�ំនៅ�នៅក្មងក៏នៅ�យ រូបភាពដែដលខំ�ំនៅ�ើញនៅ�នៅពលនៅនះគឺ
នៅត្រូបៀបដូច ជា រូប�តដែដលផ្ដិតជាប់នឹងខួរកាបាលរបស់ខំ�ំអីចឹង នៅហើយរូបភាពខ្លះ 
នៅ�ដែតនៅលច នៅ�ើងចាបាស់ នៅ�នៅ�ើយនៅ�កុ�ងអនុសាសាវរីយ៍របស់ខំ�ំ។ ខំ�ំនៅ�ចាំថា ខំ�ំ
នៅ�ជាមួយមា្តាយខំ�ំជីដូនខំ�ំ និងជាមួយបងត្រូសីៗខំ�ំនៅផាសងនៅទៀត។ ពួកខំ�ំនៅដើរមកពី 
នៅខត្តកណា្ដាល។ បងខំ�ំត្រូសីៗទួលសនៅមួ�កបំពាក់ និងមូូបអាហារ។

 ដូចត្រូគួសារជានៅត្រូចើននៅផាសងនៅទៀតដែដលត្រូត�ប់មកទីត្រូកុងភ្នំនៅពញដែដរ ពួក 
ខំ�ំពិតជាអស់កមា្លាំងខា្លាំងណាស់ នៅហើយពួកខំ�ំឈប់សត្រូមាកនៅ�តាំមផួូវ ឬនៅ�នៅលើ 
ចិនៅញ្ចើមផួូវនៅត្រូចើនដង។ នៅ�នៅពលដែដលខំ�ំមកដល់ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ តាំមផួូវសងប់សាាាត់ 
ណាស់ នៅហើយខំ�ំដែតងនៅ�ើញនៅគនៅ�នៅចាមនៅរាមនៅមើលកដែន្លងដែដលមានមនុសាសនៅត្រូចើន 
នៅ�យសងាឃឹឹមថានឹងអាចជួបបងបួូន ឬសមាជិកត្រូគួសាររបស់នៅគ។ 

 ចាប់ពីឈាននៅជើងដល់ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញភា្លាម ខំ�ំនៅ�ើញទីត្រូកុងដ៏ត្រូសស ់
សាាាតកាលពីមុននៅនះ ហាក់ដូចជានៅ�ទនៅទរសាាាត សាាាត់ត្រូជងំគួរឱាយខា្លាច នៅសាក
សនៅត្រូងង និងគ្មានត្រូពលឹង។ ផ្ទះដែដលនៅគនៅបាះបង់នៅចាលដូចជាបង្កប់នូវក្ដីនៅត្រូកៀមត្រូកំ 
ហាក់ដូចជាកំពុងរង់ចាំអតីតមាំាស់របស់វាត្រូត�ប់មកវិញ។ នៅគមិននៅ�ើញមាន 
ឡាន ឬមនៅធាយាបាយដឹកជញុូនណាមួយនៅ�ើយ។ ស្លឹកនៅឈើងាប់ត្រូជុះនៅ�រាយបាយ 
នៅពញ�្នល់ នៅហើយ�្នល់មាននៅ�្មាដុះពីនៅលើត្រូទុបត្រូទុល។ អារម្មណ៍មិនត្រូសួលចិត្តដូច
ជាអដែណើតនៅ�ត្រូគប់កដែន្លង គ្មានទឹកសាាាត គ្មានអគ្គិសនី និងគ្មាននៅពទាយពាយាបាល 
នៅទ។ ទីត្រូកុងពិតជានៅពារនៅពញនៅ�នៅ�យភាពនៅសាកនៅ�គួរឱាយសនៅង្វគ។

 ជុំវិញខំ�ំ អ្នកនៅ�រស់ពីរបបដែខ្មរត្រូកហម ខិតខំដែស្វងរកសមាជិកត្រូគួសារ
នៅគដែដលបានបាត់ខួួននៅ�។ ពួកនៅគនៅសួ�កសនៅមួ�កបំពាក់ចាស់ៗ រដែហករនៅយ៉រនៃយ៉។ 
ទាំងនៅក្មងទំាងចាស់សុទធដែតស្គមសាាាំង នៅស្លកសា្លាំង។ មានដែតដែភ្នកពួកនៅគប៉ុនៅណាះាះ
ដែដលនៅបើកធំៗ ខំសម្លងឹដែស្វងរកអ្នកជិតខាង ឬក៏សមាជិកត្រូគួសាររបស់ពួកនៅគ។
អ្វីដែដលខំ�ំចាប់អារម្មណ៍ដែដរនៅនះ គឺការភ័យខា្លាចមិនហាាានរស់នៅ�កុ�ងផ្ទះ ឬភ័យ
ខា្លាច កដែន្លងបិទជិត។ ពួកនៅគសុខចិត្តផ្ដ�ំគ្នានៅ�តាំមផួូវ។ ត្រូគប់កដែន្លង ខំ�ំដែតងដែតឮ 
នៅគនិទានពីនៅរឿងត្រូបកបនៅ�យនៅសាដនដកម្ម។ នៅ�កុ�ងត្រូគួសារនីមួយៗ បន្ទាប់ព ី
ត្រូសស់ត្រូសូបអាហារនៅពលលាាាចនៅហើយ ជីដូនជីតាំ ឬឪពុកមា្ដាយនៅរៀបរាប់អំពីក្ដីរនធត់
ដែដលពួកនៅគបានជួបត្រូបទះកុ�ងសម័យ ប៉ុល ពត។

 ពួកខំ�ំនៅ�រស់នៅ�កុ�ងផ្ទះមួយ នៅ�ចាក់អដែត្រូងនៅត្រូកាម ជាប់មាត់ទនៅន្ល
បាសាក់។កាលពីមុន ផ្ទះនៅនះគឺជាការិ�ល័យរបស់នៅរាងចត្រូកផលិតដែដកនៅគល
ដែដលចាប់នៅផ្ដើមដំនៅណើរការនៅ�ើងវិញ។ ត្រូគួសារនៅផាសងនៅទៀតបាននៅ�រស់នៅ�កុ�ង ឃ្លា្លាំង 
មិនឆាាយពីពួកខំ�ំប៉ុន្មាននៅទ។ ត្រូគួសារនីមួយៗបានយកបន្ទះកា្ដាកុងផ្លា្លាកនៅក មក
  បាំងនៅដើមាបីកំណត់បរិនៅវណទីតាំំងផ្ទះរបស់ខួួន។ នៅយើងភ័យខា្លាចមិនចង់រស់នៅ� 
�ច់ ដែតឯងនៅនះនៅទ នៅហើយមនុសាសមា្នាបាននៅ�នៅ�ជុំគ្នា នៅនះគឺសភាវគតិរបស់ 
មនុសាស។ នៅគចង់នៅ�ជិតៗគ្នា នៅហើយផ្ទះខំ�ំតូចនៅទ ប៉ុដែន្តមានពីរឬបីត្រូគួសារនៅផាសង
នៅទៀត មករស់នៅ�ជាមួយពួកខំ�ំដែដរ។ កុ�ងត្រូគួសារនីមួយៗ �ាាងនៅហាចណាស់ក៏ 
មានសមាជិកមា្នាក់ដែដរ នៅ�នៅធ្វើការនៅ�កុ�ងនៅរាងចត្រូកដែដកនៅគលនៅនះ។ ឪពុកខំ�ំ 
ដែដល មុនឆ្នា១ំ៩៧៥ ជាត្រូគូនៅពទាយ ក៏នៅធ្វើការកុ�ងនៅរាងចត្រូកដែដកនៅគលដែដរ។

នៅទវី អាយុជិត៦ឆ្នាំ នៅ�នៅពលដែដលនងត្រូត�ប់មក 
ភ្នំនៅពញវិញជាមួយត្រូគួសារនងនៅ�ឆ្នា១ំ៩៧៩ ។ នង
នៅរៀបរាប់ពីនៅពលដំបូងនៃនជីវិត�្មីនៅនះ ។ 
ដោ�យអំ្ន�មា្ន�ង សុីសុវិត្ថិ ដែម៉ន់ ច័ន់្ទដោទីវិី

 ខំ�ំជាកូននៅ�នៅ�កុ�ងត្រូគួសារ។ ការងារសំខាន់របស់ខំ�ំគឺត្រូតូវនៅ�សាលា
នៅរៀនដែដលចាប់នៅផ្ដើមនៅបើកទាាារសារជា�្មី។ នៅ�យសារខំ�ំនៅ�នៅក្មងនៅពក ខំ�ំគ្មានសិទធ ិ
នៅ�សាលានៅរៀននៅទ ប៉ុដែន្តខំ�ំនៅ�តាំមបងត្រូសីរបស់ខំ�ំ។ នៅ�នៅពលនៅចញនៅលង ពួកខំ�ំ 
នៅលងជាមួយនៅក្មងនៅផាសងនៅទៀត ប៉ុដែន្តឪពុកមា្ដាយខំ�ំហាមខំ�ំមិនឱាយនៅលងនៅទ ពីនៅត្រូពាះ 
ពួកគត់មិនអនុញ្ញាតឱាយនៅក្មងត្រូសីនៅលងជាមួយនៅក្មងត្រូបុសនៅទ។ ជំនួសមកវិញ នៅ� 
ឆ្នាំ១៩៨៥-១៩៨៦ ឪពុករបស់ខំ�ំបានយកនៅសៀវនៅ�ពីមជាឍមណ្ឌលវបាបធម៌រុសាសី
ដែដលនៅ�មិនឆាាយពីផ្ទះរបស់ពួកខំ�ំប៉ុន្មាននៅទនៅនះ មកឱាយខំ�ំអាន។ ការងាររបស់ខំ�ំ 
មួយនៅទៀតគឺនៅ�ជួយដែរកទឹកបងត្រូសីខំ�ំ និងជួយការងារផ្ទះ។ នៅ�សម័យនៅនះមិន
ទាន់មានទឹកមាាាសុីននៅទ។ អ្នកលក់ទឹកឯកជននៅត្រូបើមាាាសុីនបូមទឹកពីកុ�ងទនៅន្ល
បាសាក់ មកលក់។ នៅគបូមទឹក�ក់នៅ�កុ�ងធុងដែដក ដែដលនៅដើមនៅ�ើយគឺជាធុង
សាំង ។ ធុងសាំងដែដលមានទឹកនៅពញនៅនះត្រូតូវបាននៅគ�ក់នៅ�នៅលើរនៅទះ នៅហើយ 
អូសផង រុញផង រហូតដល់មុខផ្ទះ។ បន្ទាប់មក នៅយើងត្រូតូវយកទឹកនៅនះនៅ�កូរ 
ជាមួយសាច់ជូរឱាយថា្លា និងអាចកាត់បន្ថយនៅមនៅរាគ។ ខំ�ំត្រូតូវចូលរួមនៅធ្វើការជានៅត្រូចើន
នៅផាសងនៅទៀត រួមទាំងការងារដែដលតត្រូមូវឱាយនៅត្រូបើកមា្លាំងផងដែដរ។ ត្រូគួសារភាគនៅត្រូចើនគឺ
ត្រូតូវនៅធ្វើដូនៅច្នះ ជាពិនៅសស សត្រូមាប់ត្រូគួសារដែដលមានដែតកូនត្រូសីៗ នៅហើយត្រូបុសៗ ឬ 
ក៏បងៗមិននៅ�ផ្ទះ។ នៅ�កុ�ងករណីត្រូគួសារខំ�ំ ឪពុកមា្តាយខំ�ំទាំងពីរនក់សុទធដែត 
នៅធ្វើការ។ មា្ដាយខំ�ំលក់ដូរនៅ�ផាសារ ឪពុកខំ�ំនៅធ្វើការនៅ�នៅរាងចត្រូក។ បងត្រូសីខំ�ំមា្នាក់ 
នៅចញនៅ�បន្តការសិកាសានៅ�ត្រូបនៅទសរុសាស៊ី�ី បងត្រូបុសរបស់ខំ�ំមា្នាក់នៅ�នៅរៀននៅ�នៅវៀត 
ណាម។ ដូនៅច្នះ ខំ�ំត្រូតូវនៅធ្វើការងារផ្ទះ ដូចជា�ំបាយ ចម្អិនមូូប នៅបាកនៅខាអាវ ជូត 

Le Boulevard Preah Norodom en 1982. / Boulevard Preah Norodom in 1982.                   មហាវិ�ីពាះនរាត្ដមនាឆ្នាំ១៩៨២ 
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ផ្ទះ។ នៅ�សម័យនៅនះ ជីវិតរស់នៅ�លំបាកណាស់ លំបាកទាំងត្រូសី ទាំងត្រូបុស។
អ្នកណាក៏លំបាកដូចគ្នាដែដរកុ�ងជីវភាពត្រូបចាំនៃ�ង។ អ្វីដែដលខំ�ំនៅ�ចាំចាបាស់ដែដរ 
នៅនះគឺថា ខំ�ំនៅ�ើញមនុសាសមា្នាសាមគ្គីគ្នាខា្លាំងនៅ�នៅ�ើយ។ នៅទាះបីជានៅយើងត្រូកីត្រូក 
ខា្លាំងក៏នៅ�យ ក៏នៅយើងដែតងដែតដែចករំដែលកមូូបអាហារជាមួយគ្នាដែដរ។ ជាញឹកញាប់
នៅយើងដែតងនៅ�នៅលងសួរសុខទុកីសមាជិកត្រូគួសារនៅផាសងនៅទៀត នៅទាះបីជាពួកគត់ 
នៅ�ឆាាយក៏នៅ�យ។ នៅ�យសារសន្រ្តីងាាាម និងការបាត់បង់ជីវិតកុ�ងសន្រ្តីងាាាមនៅនះ 
ត្រូកុមត្រូគួសារនីមួយៗដែដលនៅ�រស់ដែតងដែតខិតខំផាសារភាាាប់ និងពត្រូងឹងទំនក់ទំនង 
គ្នានៅ�ើងវិញ។

 នៅយើងមិនចូលចិត្តនៅធ្វើដំនៅណើរដែតឯងនៅទ។ នៅក្មងៗដែតងដែតខា្លាចនៅ�យសារ 
ចាស់ៗឧសាសាហ៍និ�យនៅរៀបរាប់ពីនៅរឿងនៅខា្មាច និងមនុសាសសា្លាប់។ ដូនៅច្នះ នៅយើង 
ដែតងដែតត្រូសនៃម៉នៅ�ើញនៅខា្មាច និងខា្លាចនៅខា្មាចដែបបនៅនះ។ នៅរឿងខា្លាចនៅខា្មាចនៅនះបានបន្ត 
ដិត�មកុ�ងខួរកាបាលមនុសាសជំនន់ខំ�ំយូរតមកនៅទៀត។

 នៅយើងមានសិទធិទទួលរបបអារហារដែដលនៅគដែចកជូនតាំមរនៅបៀបមួយ 
ត្រូបិតនៅត្រូបៀង។ នៅ�យសារការងាររបស់ឪពុកខំ�ំ នៅយើងទទួលបានអង្ករដែដលនៅរាង
ចត្រូកដែចកជូន និងនៅមា�មីសត្រូមាប់នៅធ្វើនំ។ ពួកខំ�ំក៏ទទួលបានត្រូតី សាច់តិចតួចដែដរ 
ប៉ុដែន្តគ្មានទឹកនៅ�ះនៅគនៅទ។ លកីខណ្ឌនៃនការសិកាសានៅរៀនសូត្រូតគឺលំបាកណាស់ 
ក៏ប៉ុដែន្តនៅយើងគ្មានជនៅត្រូមើសអ្វីនៅផាសងនៅទ។ នៅពលខ្លះ កុ�ងថា្នាក់នៅរៀនគ្មានទាំងតុទាំង 
នៅ�អីផង។ ប៉ុដែន្តចំណុចវិជើមាននៅ�នៅពលនៅនះគឺថានៅយើងទទួលបានការអប់រំមួយ 

ដ៏ល្អ ពីនៅត្រូពាះ នៅលាកត្រូគូ អ្នកត្រូគូដែដលនៅ�រស់ពីរបបដែខ្មរត្រូកហម សុទធដែតធា្លាប់ 
ទទួលបានការបណ្ដះបណា្ដាលកុ�ងសម័យ ឬមុនសម័យសង្គមរាត្រូស្តនិយម។ 
ពួកគត់បានផ្ដល់ចំនៅណះដឹង វបាបធម៌ និងត្រូបវត្តិសាត្រូស្តនៅពញនៅលញដល់ពួកនៅយើង
ត្រូពមទាំងមានបនៅត្រូងៀនដែផ្នកសីលធម៌កុ�ងការរស់នៅ�នៅទៀតផង នៅនះគឺជាការអប់រំ 
មួយដែដលសុីជនៅត្រូ� ដែដលនៅយើងមិននៅ�ើញមានកុ�ងការបនៅត្រូងៀននៅពលបចុ�បាបន្ននៅនះ
នៅទ។  
 ខំ�ំនៅ�ចាំផងាដរថា បន្ទាប់ពីរកាឃើញផ្ទះរបស់ាគួសារខំ�ំពីមុន 
ដែដលា�ជិតសងាាាត់ទួលសាាាយាត្រូព ម្ត�ំគុកទួលាស្លង1 នៅយើងក៏បានា�នៅ�ើលផ្ទះ 
និងចូល នៅ�កុ�ងគុកទួលដែស្លងនៅនះ (នៅត្រូពាះជាសាលារបស់បងត្រូសីខំ�ំ)។ 
នៅ�កុ�ងគុកនៅនះ មា្ដាយខំ�ំបានរកនៅ�ើញរូប�តបងត្រូបុសគត់នៅ�យនៃចដនាយ។ 
តាំំងពីនៅពលនៅនះមក រូបបងត្រូបុសមា្ដាយខំ�ំដែតងដែតអនៅន្ទាលតាំមត្រូបាណនៅយើងជា 
នៅរៀងរហូត នៅហើយនៅយើង ក៏មិនដែដលត្រូត�ប់នៅ�ទីកដែន្លងនៅនះវិញនៅទៀតនៅ�ើយ។

 ភាគនៅត្រូចើននៅគនិ�យថា គ្មានអ្វីត្រូបនៅសើរជាង “យុវវ័យ” នៅទ។ ប៉ុដែន្តខំ�ំ 
និ�យថា គ្មានអ្វីត្រូបនៅសើរជាង “នៅសរីភាព” នៅទ។ នៅ�កុ�ងបណា្ដាឆ្នាំដំបូងៗនៅនះ  
ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញមានការវិវត្តន៍យឺតៗ នៅហើយការរស់នៅ�ក៏ចាប់នៅផ្តើមនៅ�ើងវិញ�ាាង
លបំាកលបំនិដែដរ។ អ្វដីែដលនៅយើងខ្វះខាតនៅ�នៅពលនៅនះ គរឺនៅបៀបរសន់ៅ��្ម ីពីនៅត្រូពាះ 
បន្ទាប់ពីរបបត្រូបល័យពូជសាសន៍បានដួលរលំនៅ� នៅយើងត្រូបឹងត្រូតដររស់នៅ�ើងវិញ 
នៅ�យរង់ចាំនៃ�ងដែដលមានពន្លឺល្អជាងមុន។ 

 ប៉ុន្មានឆ្នាំនៅត្រូកាយមកនៅទៀត ជីវិតត្រូបជាជនមានភាពត្រូបនៅសើរនៅ�ើង ពី 
មួយនៃ�ងនៅ�មួយនៃ�ង។ អ្វីៗហាក់ដូចមានការអភិវឌ្ាឍនៅ�ើង ជាពិនៅសស នៅ�កុ�ង 
វិស័យអាទិភាពដូចជា វិស័យអប់រំជានៅដើម។ រ�ាាភិបាលបានបញុូនមនុសាស 
ជំនន់ បងត្រូបុស បងត្រូសីខំ�ំនៅ�សិកាសារនៅ�បរនៅទស ជាពិនៅសស នៅ�រុសាសី និងនៅ� 
នៅវៀតណាម។ នៅពលត្រូត�ប់មកដល់កមុ�ជាវិញ អ្នកដែដលទទួលបានការណ្ដះ 
បណា្ដាល នៅនះ បានជួយកសាងត្រូបនៅទសនៅ�ើងវិញ។ បន្ទាប់ពីបាននៅ�ើញភាព 
នៅខ្ទចខ្ទី នៅត្រូកាយពីរបបដែខ្មរត្រូកហមបានកន្លងផុតនៅ� នៅ�នៅពលនៅនះ ខំ�ំមានអារម្មណ៍ 
ថា ទីត្រូកុងមានត្រូពលឹងនៅ�ើងវិញនៅហើយ។

 កិច្ចត្រូពមនៅត្រូពៀងទីត្រូកុងបាាារីសឆ្នាំ១៩៩១ បាននំកមុ�ជាឈាននៅ�ដល់ 
ដំណាក់កាលអន្តរកាលមួយដ៏សំខាន់ ជាមួយនឹងការ�ងត្រូត�ប់មកវិញរបស់ 
ត្រូពះមហាកាសត្រូត និងការនៅបើកចំហនៅ�អន្តរជាតិ។ ចាប់តាំំងពីនៅពលនៅនះមក ទីត្រូកុង 
បានផ្លា្លាស់ប្តូរ�ាាងនៅត្រូចើន។ វាក៏ជានៅពលដែដលដែខ្មរនៅ�បរនៅទសត្រូត�ប់មកវិញដែដរ។ 
អ្នកដែដលត្រូត�ប់មកវិញនៅនះនឹងជួយពត្រូងឹងសមត្ថភាពបណ្ដះបណា្ដាល ដូចជា 
នៅ� សាកលវិទាយាល័យភូមិន្ទវិចិត្រូតសិលាបៈជានៅដើម។ នៅយើងក៏ចាប់នៅផ្ដើមនៅ�ើញមាន
ភាពខុសគ្នាខាងដែផ្នកសង្គម និងភូមិសាត្រូស្តនៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ គឺនៅ�យសារ 
ចំណាក ត្រូសុក�ាាងនៅត្រូចើន ត្រូបជាពលរដ្ឋនៅចញពីជនបទចូលមករស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុង 
នៅ�យសារមកនៅធ្វើការងារនៅ�កុ�ងនៅរាងចត្រូកកាត់នៅដរ។ ត្រូបជាជន�្មីនៅនះមករស់នៅ� 
កុ�ងទីត្រូកុង តាំមទីតាំំងដែដលទំនៅនរនៅ�កុ�ងទីត្រូកុង ឬនៅ�ជាយត្រូកុង នៅហើយជាញឹក
ញាប់ បនៅង្កើតបានជាតំបន់គ្មានសណា្ដាប់ធា្នាប់។

 សន្រ្តីងាាាមត្រូបល័យពូជសាសន៍នៃនរបបដែខ្មរត្រូកហម បានបណា្ដាលឱាយ 
ត្រូបនៅទសកមុ�ជាទទួលរងការខូចខាត�ាាងដំណំ ទាំងដែផ្នកសង្គម នៅសដ្ឋកិច្ច និង 
វបាបធម៌។ នៅ�កុ�ងត្រូបនៅទសនៅនះ ដែដលកាលពីមុននៅគដែតងដែតនិ�យថាជាត្រូបនៅទស
នៃន “សា្នាមញញឹម” ដែដលការរកឱាយនៅ�ើញនូវអត្តសញ្ញាណរបស់ខួួននៅ�ើងវិញនៅនះ
ពិតជាត្រូតូវចំណាយនៅពលយូរណាស់។ បចុ�បាបន្ននៅនះ ជាមួយអ្វីដែដលសត្រូមចបាន
កន្លងមក នៅដើមាបីនៅធ្វើទំនៅនើបកម្មទីត្រូកុង នៅយើងបានតាំមទាន់នៅពលនៅវលាដែដលបាន 
បាត់បង់កន្លងមកនៅនះនៅហើយ។

Le Boulevard Preah Norodom en 1982. / Boulevard Preah Norodom in 1982.                   មហាវិ�ីពាះនរាត្ដមនាឆ្នាំ១៩៨២ 

1. អតីតសាលាបឋមសិកាសាទួលស្លាងបានកា្លាយទាជាមន្ទីរ�ំុឃ្លាំង និងធ្វើទារុណកម្មកុ�ងរបបខ្មារ 
កាហម។ នាឆ្នាំ១៩៧៩  សាលានាះតាូវបានបាាកា្លាយឱាយទាជាមជាឈមណ្ឌលនាការចងចាំដាលគាអាច
ទាទសាសនបាន។ រូប�តរបស់អ្នកទាសជាចាើនដាលតាូវបានគាសមា្លាប់ចាល គឺមាន�ក់តាំំងនា 
កុ�ងសារមន្ទីរនាះ។

52 53ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ Résilience des villes après les catastrophes

 ពេ�ឆ្នាំ១៩៧៩ ខំ�ំអាយះតិចំជាង ៦ឆ្នាំពេ�ពេ��យពេទ  ពេ�លដែ�ល ខំ�ំ
ប្រត�ប្់ចំូល មួកិទីប្រកិះងកិំពេណ្ឌ�តរប្ស់ខំ�ំវិញ ពេ�យពេ��រតាមួផៀូវតូចំៗ ឆ្លេងកាត់វាល
ដែប្រស។ ពេទា� ប្ីជាខំ�ំពេ�ពេកិមងកិ៏ពេ�យ រូប្ភា�ដែ�លខំ�ំពេ��ញពេ�ពេ�លពេនា��ឺពេប្រប្ៀប្
�ូចំ ជា រូប្�តដែ�លផដិតជាប្់នឹងខួរកិាបាលរប្ស់ខំ�ំអីចំឹង ពេហ�យរូប្ភា�ខេ� ពេ�ដែត
ពេលចំ ពេ��ងចំាបាស់ ពេ�ពេ��យពេ�កិុ�ងអនះសាសាវរីយ៍រប្ស់ខំ�ំ។ ខំ�ំពេ�ចាំថា ខំ�ំពេ�ជា
មួួយមាាាយខំ�ំជី�ូនខំ�ំ និងជាមួួយប្ងប្រសីៗខំ�ំពេផាសងពេទៀត។ �ួកិខំ�ំពេ��រមួកិ�ី ពេខត្ត
កិណាាាល។ ប្ងខំ�ំប្រសីៗទួលសពេមួៀ�កិប្ំ�កិ់ និងមួូូប្អាហារ។
 �ូចំប្រ�ួសារជាពេប្រចំ�នពេផាសងពេទៀតដែ�លប្រត�ប្់មួកិទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញដែ�រ �ួកិ 
ខំ�ំ�ិតជាអស់កិមាាាំងខ្លាំាាំងណាស់ ពេហ�យ�ួកិខំ�ំឈ្នះប្់សប្រមាកិពេ�តាមួផៀូវ ឬពេ�ពេល� 
ចំិពេញ្ចច�មួផៀូវពេប្រចំ�ន�ង។ ពេ�ពេ�លដែ�លខំ�ំមួកិ�ល់ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ តាមួផៀូវសៃប្់សាាាត់ 
ណាស់ ពេហ�យខំ�ំដែតងពេ��ញពេ�ពេ�ពេចាមួពេរាមួពេមួ�លកិដែនេងដែ�លមានមួនះសាសពេប្រចំ�ន 
ពេ�យសងាឃឹឹមួថានឹងអាចំជួប្ប្ងប្ួូន ឬសមាជិកិប្រ�ួសាររប្ស់ពេ�។ 
 ចាប្់�ីឈានពេជ�ង�ល់ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញភាាាមួ ខំ�ំពេ��ញទីប្រកិះង�៏ប្រសស ់
សាាាតកាល�ីមួះនពេនា� ហាកិ់�ូចំជាពេ�ទពេទរសាាាត សាាាត់ប្រជងំ�ួរឱ្ាយខ្លាំាាចំ ពេសាកិ
សពេប្រងង និង�ោានប្រ�លឹង។ ផទ�ដែ�លពេ�ពេបា�ប្ង់ពេចាល�ូចំជាប្ងើប្់នូវកិដីពេប្រកិៀមួប្រកិំ 
ហាកិ់�ូចំជាកិំ�ះងរង់ចាំអតីតមាះាស់រប្ស់វាប្រត�ប្់មួកិវិញ។ ពេ�មួិនពេ��ញមាន 
ឡាន ឬមួពេធាយាបាយ�ឹកិជញ្ចុូនណាមួួយពេ��យ។ សេឹកិពេឈ្នះ��ប្់ប្រជះ�ពេ�រាយបាយ 
ពេ�ញ�្នល់ ពេហ�យ�្នល់មានពេ�ោា�ះ��ីពេល�ប្រទះប្ប្រទះល។ អារមួមណ្ឌ៍មួិនប្រសួលចំិត្ត�ូចំ
ជាអដែណ្ឌើតពេ�ប្រ�ប្់កិដែនេង �ោានទឹកិសាាាត �ោានអ�គិសនី និង�ោានពេ�ទាយ�ាយាបាល 
ពេទ។ ទីប្រកិះង�ិតជាពេ�រពេ�ញពេ�ពេ�យភា�ពេសាកិពេ��ួរឱ្ាយសពេងើ�។
 ជះំវិញខំ�ំ អ្នកិពេ�រស់�ីរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ ខិតខំដែសើងរកិសមាជិកិប្រ�ួសារ
ពេ�ដែ�លបានបាត់ខៀួនពេ�។ �ួកិពេ�ពេសៀ�កិសពេមួៀ�កិប្ំ�កិ់ចាស់ៗ រដែហកិរពេយុរថ្ងៃយុ។ 
ទាំងពេកិមងទាំងចាស់សះទិដែតសគមួសាាាំង ពេសេកិសាាាំង។ មានដែតដែភ្នកិ�ួកិពេ�ប្ុះពេណាះា�
ដែ�លពេប្�កិធំៗ ខំសមួេឹងដែសើងរកិអ្នកិជិតខ្លាំង ឬកិ៏សមាជិកិប្រ�ួសាររប្ស់�ួកិពេ�។
អើីដែ�លខំ�ំចាប្់អារមួមណ្ឌ៍ដែ�រពេនា� �ឺការភ័យខ្លាំាាចំមួិនហាាានរស់ពេ�កិុ�ងផទ� ឬភ័យ
ខ្លាំាាចំ កិដែនេងប្ិទជិត។ �ួកិពេ�សះខចំិត្តផូ�ំ�្នាពេ�តាមួផៀូវ។ ប្រ�ប្់កិដែនេង ខំ�ំដែតងដែតឮ 
ពេ�និទាន�ីពេរឿងប្រប្កិប្ពេ�យពេសា�នា�កិមួម។ ពេ�កិុ�ងប្រ�ួសារនីមួួយៗ ប្នាាាប្់� ី
ប្រសស់ប្រសូប្អាហារពេ�លលាាាចំពេហ�យ ជី�ូនជីតា ឬឪ�ះកិមាាាយពេរៀប្រាប្់អំ�ីកិដីរនិត់
ដែ�ល�ួកិពេ�បានជួប្ប្រប្ទ�កិុ�ងសមួ័យ ប្ុះល �ត។
 �ួកិខំ�ំពេ�រស់ពេ�កិុ�ងផទ�មួួយ ពេ�ចាកិ់អដែប្រងពេប្រកាមួ ជាប្់មាត់ទពេនេ
បាសាកិ់។កាល�ីមួះន ផទ�ពេនា��ឺជាការិ�ល័យរប្ស់ពេរាងចំប្រកិផលិតដែ�កិពេ�ល
ដែ�លចាប្់ពេផដ�មួ�ំពេណ្ឌ�រការពេ��ងវិញ។ ប្រ�ួសារពេផាសងពេទៀតបានពេ�រស់ពេ�កិុ�ង �ាាំង 
មួិនឆាាយ�ី�ួកិខំ�ំប្ុះនាោានពេទ។ ប្រ�ួសារនីមួួយៗបានយកិប្នទ�កាាាកិះងផ្ទាាាកិពេកិ មួកិ
  បាំងពេ��មួាបីកិំណ្ឌត់ប្រិពេវណ្ឌទីតាំងផទ�រប្ស់ខៀួន។ ពេយ�ងភ័យខ្លាំាាចំមួិនចំង់រស់ពេ� 
�ចំ់ ដែតឯងពេនា�ពេទ ពេហ�យមួនះសាសមា្នាបានពេ�ពេ�ជះំ�្នា ពេនា��ឺសភាវ�តិរប្ស់ 
មួនះសាស។ ពេ�ចំង់ពេ�ជិតៗ�្នា ពេហ�យផទ�ខំ�ំតូចំពេទ ប្ុះដែន្តមាន�ីរឬប្ីប្រ�ួសារពេផាសង
ពេទៀត មួកិរស់ពេ�ជាមួួយ�ួកិខំ�ំដែ�រ។ កិុ�ងប្រ�ួសារនីមួួយៗ �ាាងពេហាចំណាស់កិ៏ 
មានសមាជិកិមា្នាកិ់ដែ�រ ពេ�ពេធើ�ការពេ�កិុ�ងពេរាងចំប្រកិដែ�កិពេ�លពេនា�។ ឪ�ះកិខំ�ំ 
ដែ�ល មួះនឆ្នាំ១៩៧៥ ជាប្រ�ូពេ�ទាយ កិ៏ពេធើ�ការកិុ�ងពេរាងចំប្រកិដែ�កិពេ�លដែ�រ។
 ខំ�ំជាកិូនពេ�ពេ�កិុ�ងប្រ�ួសារ។ ការ�រសំខ្លាំន់រប្ស់ខំ�ំ�ឺប្រតូវពេ�សាលា

ពេទវី អាយះជិត៦ឆ្នាំ ពេ�ពេ�លដែ�លនាងប្រត�ប្់មួកិ 
ភ្នំពេ�ញវិញជាមួួយប្រ�ួសារនាងពេ�ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ នាង
ពេរៀប្រាប្់�ីពេ�ល�ំប្ូងថ្ងៃនជីវិត�មីពេន� ។ 
ដោ�យអំ្នកមា្ន្រង សុីសុវិត្ថិ សែមែន ច័ន្ទដោទីវិី

ពេរៀនដែ�លចាប្់ពេផដ�មួពេប្�កិទាាារសារជា�មី។ ពេ�យសារខំ�ំពេ�ពេកិមងពេ�កិ ខំ�ំ�ោានសិទិិ 
ពេ�សាលាពេរៀនពេទ ប្ុះដែន្តខំ�ំពេ�តាមួប្ងប្រសីរប្ស់ខំ�ំ។ ពេរៀនដែ�លចាប្់ពេផដ�មួពេប្�កិទាាារ
សារជា�មី។ ពេ�យសារខំ�ំពេ�ពេកិមងពេ�កិ ខំ�ំ�ោានសិទិិ ពេ�សាលាពេរៀនពេទ ប្ុះដែន្តខំ�ំ
ពេ�តាមួប្ងប្រសីរប្ស់ខំ�ំ។ ពេ�ពេ�លពេចំញពេលង �ួកិខំ�ំ ពេលងជាមួួយពេកិមងពេផាសង
ពេទៀត ប្ុះដែន្តឪ�ះកិមាាាយខំ�ំហាមួខំ�ំមួិនឱ្ាយពេលងពេទ �ីពេប្រ���ួកិ�ត់មួិនអនះញ្ហាាាតឱ្ាយ
ពេកិមងប្រសីពេលងជាមួួយពេកិមងប្រប្ះសពេទ។ ជំនួសមួកិវិញ ពេ� ឆ្នាំ១៩៨៥-១៩៨៦ 
ឪ�ះកិរប្ស់ខំ�ំបានយកិពេសៀវពេ��ីមួជាឍមួណ្ឌឌលវប្ាបធមួ៌រះសាសីដែ�លពេ�មួិនឆាាយ�ី
ផទ�រប្ស់�ួកិខំ�ំប្ុះនាោានពេទពេនា� មួកិឱ្ាយខំ�ំអាន។ ការ�ររប្ស់ខំ�ំមួួយពេទៀត�ឺពេ�
ជួយដែរកិទឹកិប្ងប្រសីខំ�ំ និងជួយការ�រផទ�។ ពេ�សមួ័យពេនា�មួិនទាន់មាន
ទឹកិមាាាសះីនពេទ។ អ្នកិលកិ់ទឹកិឯកិជនពេប្រប្�មាាាសះីនប្ូមួទឹកិ�ីកិុ�ងទពេនេ បាសាកិ់ មួកិ
លកិ់។ ពេ�ប្ូមួទឹកិ�កិ់ពេ�កិុ�ងធះងដែ�កិ ដែ�លពេ��មួពេ��យ�ឺជាធះង សាំង ។ ធះង
សាំងដែ�លមានទឹកិពេ�ញពេន�ប្រតូវបានពេ��កិ់ពេ�ពេល�រពេទ� ពេហ�យ អូសផង រះញ
ផង រហូត�ល់មួះខផទ�។ ប្នាាាប្់មួកិ ពេយ�ងប្រតូវយកិទឹកិពេន�ពេ�កិូរជាមួួយសាចំ់ជូរ
ឱ្ាយថាាា និងអាចំកាត់ប្នថយពេមួពេរា�។ ខំ�ំប្រតូវចំូលរួមួពេធើ�ការជាពេប្រចំ�នពេផាសងពេទៀត រួមួ
ទាំងការ�រដែ�លតប្រមួូវឱ្ាយពេប្រប្�កិមាាាំងផងដែ�រ។ ប្រ�ួសារភា�ពេប្រចំ�ន�ឺ ប្រតូវពេធើ��ូពេចំ្ន� 
ជា�ិពេសស សប្រមាប្់ប្រ�ួសារដែ�លមានដែតកិូនប្រសីៗ ពេហ�យប្រប្ះសៗ ឬ កិ៏ប្ងៗមួិន
ពេ�ផទ�។ ពេ�កិុ�ងកិរណ្ឌីប្រ�ួសារខំ�ំ ឪ�ះកិមាាាយខំ�ំទាំង�ីរនាកិ់សះទិដែតពេធើ�ការ។ មាាាយ
ខំ�ំលកិ់�ូរពេ�ផាសារ ឪ�ះកិខំ�ំពេធើ�ការពេ�ពេរាងចំប្រកិ។ ប្ងប្រសីខំ�ំមា្នាកិ់ពេចំញពេ�ប្ន្ត
ការសិកិាសាពេ�ប្រប្ពេទសរះសាស៊ី�ី ប្ងប្រប្ះសរប្ស់ខំ�ំមា្នាកិ់ពេ�ពេរៀនពេ�ពេវៀតណាមួ។ �ូពេចំ្ន� 

ខំ�ំប្រតូវពេធើ�ការ�រផទ� �ូចំជា�ំបាយ ចំមួអិនមួូូប្ ពេបាកិពេខ្លាំអាវ ជូត ផទ�។ ពេ�សមួ័យ
ពេនា� ជីវិតរស់ពេ�លំបាកិណាស់ លំបាកិទាំងប្រសី ទាំងប្រប្ះស។ អ្នកិណាកិ៏លំបាកិ
�ូចំ�្នាដែ�រកិុ�ងជីវភា�ប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃ។ អើីដែ�លខំ�ំពេ�ចាំចំាបាស់ដែ�រ ពេនា��ឺថា ខំ�ំពេ��ញ
មួនះសាសមា្នាសាមួ�គី�្នាខ្លាំាាំងពេ�ពេ��យ។ ពេទា�ប្ីជាពេយ�ងប្រកិីប្រកិ ខ្លាំាាំងកិ៏ពេ�យ កិ៏ពេយ�ង
ដែតងដែតដែចំកិរំដែលកិមួូូប្អាហារជាមួួយ�្នាដែ�រ។ ជាញឹកិញាប្់ពេយ�ងដែតងពេ�ពេលង
សួរសះខទះកិខសមាជិកិប្រ�ួសារពេផាសងពេទៀត ពេទា�ប្ីជា�ួកិ�ត់ ពេ�ឆាាយកិ៏ពេ�យ។ 
ពេ�យសារសង្គ្រា�ាាមួ និងការបាត់ប្ង់ជីវិតកិុ�ងសង្គ្រា�ាាមួពេន� ប្រកិះមួប្រ�ួសារនីមួួយៗ
ដែ�លពេ�រស់ដែតងដែតខិតខំផាសារភាាាប្់ និង�ប្រងឹងទំនាកិ់ទំនង �្នាពេ��ងវិញ។
 ពេយ�ងមួិនចំូលចំិត្តពេធើ��ំពេណ្ឌ�រដែតឯងពេទ។ ពេកិមងៗដែតងដែតខ្លាំាាចំពេ�យសារ
 ចាស់ៗឧសាសាហ៍និ�យពេរៀប្រាប្់�ីពេរឿងពេខ្លាំោាចំ និងមួនះសាសសាាាប្់។ �ូពេចំ្ន� ពេយ�ង 
ដែតងដែតប្រសថ្ងៃមួុពេ��ញពេខ្លាំោាចំ និងខ្លាំាាចំពេខ្លាំោាចំដែប្ប្ពេន�។ ពេរឿងខ្លាំាាចំពេខ្លាំោាចំពេន�បានប្ន្ត 
�ិត�មួកិុ�ងខួរកិាបាលមួនះសាសជំនាន់ខំ�ំយូរតមួកិពេទៀត។
 ពេយ�ងមានសិទិិទទួលរប្ប្អារហារដែ�លពេ�ដែចំកិជូនតាមួរពេប្ៀប្មួួយ 
ប្រប្ិតពេប្រប្ៀង។ ពេ�យសារការ�ររប្ស់ឪ�ះកិខំ�ំ ពេយ�ងទទួលបានអងើរដែ�លពេរាង
ចំប្រកិដែចំកិជូន និងពេមួា�មួីសប្រមាប្់ពេធើ�នំ។ �ួកិខំ�ំកិ៏ទទួលបានប្រតី សាចំ់តិចំតួចំដែ�រ 
ប្ុះដែន្ត�ោានទឹកិពេ��ពេ�ពេទ។ លកិខខណ្ឌឌថ្ងៃនការសិកិាសាពេរៀនសូប្រត�ឺលំបាកិណាស់ 
កិ៏ប្ុះដែន្តពេយ�ង�ោានជពេប្រមួ�សអើីពេផាសងពេទ។ ពេ�លខេ� កិុ�ងថា្នាកិ់ពេរៀន�ោានទាំងតះទាំង 
ពេ�អីផង។ ប្ុះដែន្តចំំណ្ឌំចំវិជជមានពេ�ពេ�លពេនា��ឺថាពេយ�ងទទួលបានការអប្់រំមួួយ 
�៏លអ �ីពេប្រ�� ពេលាកិប្រ�ូ អ្នកិប្រ�ូដែ�លពេ�រស់�ីរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ សះទិដែតធាាាប្់ 

ទទួលបានការប្ណ្ឌះ��ប្ណាាាលកិុ�ងសមួ័យ ឬមួះនសមួ័យសងគមួរាប្រស្តនិយមួ។ 
�ួកិ�ត់បានផដល់ចំំពេណ្ឌ��ឹង វប្ាបធមួ៌ និងប្រប្វត្តិសាប្រស្តពេ�ញពេលញ�ល់�ួកិពេយ�ង
ប្រ�មួទាំងមានប្ពេប្រងៀនដែផ្នកិសីលធមួ៌កិុ�ងការរស់ពេ�ពេទៀតផង ពេនា��ឺជាការអប្់រំ 
មួួយដែ�លសះីជពេប្រ� ដែ�លពេយ�ងមួិនពេ��ញមានកិុ�ងការប្ពេប្រងៀនពេ�លប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន�
ពេទ។  
 ខំ�ំពេ�ចាំផងដែ�រថា ប្នាាាប្់�ីរកិពេ��ញផទ�រប្ស់ប្រ�ួសារខំ�ំ�ីមួះន ដែ�ល
ពេ�ជិតស�ាាត់ទួលសាាាយថ្ងៃប្រ� មួី�ំ�ះកិទួលដែសេង1 ពេយ�ងកិ៏បានពេ�ពេមួ�លផទ� និង
ចំូល ពេ�កិុ�ង�ះកិទួលដែសេងពេនា� (ពេប្រ��ជាសាលារប្ស់ប្ងប្រសីខំ�ំ)។ ពេ�កិុ�ង�ះកិ
ពេនា� មាាាយខំ�ំបានរកិពេ��ញរូប្�តប្ងប្រប្ះស�ត់ពេ�យថ្ងៃចំ�នាយ។ តាំង�ីពេ�លពេនា�
មួកិ រូប្ប្ងប្រប្ះសមាាាយខំ�ំដែតងដែតអពេនាាាលតាមួប្របាណ្ឌពេយ�ងជា 
ពេរៀងរហូត ពេហ�យពេយ�ង កិ៏មួិនដែ�លប្រត�ប្់ពេ�ទីកិដែនេងពេនា�វិញពេទៀតពេ��យ។
 ភា�ពេប្រចំ�នពេ�និ�យថា �ោានអើីប្រប្ពេស�រជាង “យះវវ័យ” ពេទ។ ប្ុះដែន្តខំ�ំ 
និ�យថា �ោានអើីប្រប្ពេស�រជាង “ពេសរីភា�” ពេទ។ ពេ�កិុ�ងប្ណាាាឆ្នាំ�ំប្ូងៗពេន�  
ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញមានការវិវឌ្ាឍយឺតៗ ពេហ�យការរស់ពេ�កិ៏ចាប្់ពេផ្ត�មួពេ��ងវិញ�ាាង
លបំាកិលបំ្និដែ�រ។ អើដីែ�លពេយ�ងខើ�ខ្លាំតពេ�ពេ�លពេនា� �រឺពេប្ៀប្រសព់េ��ម ី�ពីេប្រ��
 ប្នាាាប្់�ីរប្ប្ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍បាន�ួលរលំពេ� ពេយ�ងប្រប្ឹងប្រត�ររស់ពេ��ងវិញ 
ពេ�យរង់ចាំថ្ងៃ�ៃដែ�លមាន�នេឺលអជាងមួះន។ 
 ប្ុះនាោានឆ្នាំពេប្រកាយមួកិពេទៀត ជីវិតប្រប្ជាជនមានភា�ប្រប្ពេស�រពេ��ង �ី 
មួួយថ្ងៃ�ៃពេ�មួួយថ្ងៃ�ៃ។ អើីៗហាកិ់�ូចំមានការអភិវឌ្ាឍពេ��ង ជា�ិពេសស ពេ�កិុ�ង 
វិស័យអាទិភា��ូចំជា វិស័យអប្់រំជាពេ��មួ។ រ�ាាភិបាលបានប្ញ្ចុូនមួនះសាស 
ជំនាន់ ប្ងប្រប្ះស ប្ងប្រសីខំ�ំពេ�សិកិាសារពេ�ប្រពេទស ជា�ិពេសស ពេ�រះសាសី និងពេ� 
ពេវៀតណាមួ។ ពេ�លប្រត�ប្់មួកិ�ល់កិមួុ�ជាវិញ អ្នកិដែ�លទទួលបានការណ្ឌះ�� 
ប្ណាាាល ពេនា� បានជួយកិសាងប្រប្ពេទសពេ��ងវិញ។ ប្នាាាប្់�ីបានពេ��ញភា� 
ពេខទចំខទី ពេប្រកាយ�ីរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួបានកិនេងផះតពេ� ពេ�ពេ�លពេន� ខំ�ំមានអារមួមណ្ឌ៍ 
ថា ទីប្រកិះងមានប្រ�លឹងពេ��ងវិញពេហ�យ។
 កិិចំចប្រ�មួពេប្រ�ៀងទីប្រកិះងបាាារីសឆ្នាំ១៩៩១ បាននាំកិមួុ�ជាឈានពេ��ល់ 
�ំណាកិ់កាលអន្តរកាលមួួយ�៏សំខ្លាំន់ ជាមួួយនឹងការ�ងប្រត�ប្់មួកិវិញរប្ស់ 
ប្រ��មួហាកិាសប្រត និងការពេប្�កិចំំហពេ�អន្តរជាតិ។ ចាប្់តាំង�ីពេ�លពេនា�មួកិ ទីប្រកិះង 
បានផ្ទាាាស់ប្ីូរ�ាាងពេប្រចំ�ន។ វាកិ៏ជាពេ�លដែ�លដែខមរពេ�ប្រពេទសប្រត�ប្់មួកិវិញដែ�រ។ 
អ្នកិដែ�លប្រត�ប្់មួកិវិញពេន�នឹងជួយ�ប្រងឹងសមួតថភា�ប្ណ្ឌះ��ប្ណាាាល �ូចំជា 
ពេ� សាកិលវិទាយាល័យភូមួិនទវិចំិប្រតសិលាបៈជាពេ��មួ។ ពេយ�ងកិ៏ចាប្់ពេផដ�មួពេ��ញមាន
ភា�ខះស�្នាខ្លាំងដែផ្នកិសងគមួ និងភូមួិសាប្រស្តពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ �ឺពេ�យសារ 
ចំំណាកិ ប្រសះកិ�ាាងពេប្រចំ�ន ប្រប្ជា�លរ�ឋពេចំញ�ីជនប្ទចំូលមួកិរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង 
ពេ�យសារមួកិពេធើ�ការ�រពេ�កិុ�ងពេរាងចំប្រកិកាត់ពេ�រ។ ប្រប្ជាជន�មីពេន�មួកិរស់ពេ� 
កិុ�ងទីប្រកិះង តាមួទីតាំងដែ�លទំពេនរពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង ឬពេ�ជាយប្រកិះង ពេហ�យជាញឹកិ
ញាប្់ ប្ពេងើ�តបានជាតំប្ន់�ោានសណាាាប្់ធា្នាប្់។
 សង្គ្រា�ាាមួប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍ថ្ងៃនរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ បានប្ណាាាលឱ្ាយ 
ប្រប្ពេទសកិមួុ�ជាទទួលរងការខូចំខ្លាំត�ាាង�ំណ្ឌំ ទាំងដែផ្នកិសងគមួ ពេស�ឋកិិចំច និង 
វប្ាបធមួ៌។ ពេ�កិុ�ងប្រប្ពេទសពេន� ដែ�លកាល�ីមួះនពេ�ដែតងដែតនិ�យថាជាប្រប្ពេទស
ថ្ងៃន “សា្នាមួញញឹមួ” ដែ�លការរកិឱ្ាយពេ��ញនូវអត្តសញ្ហាាាណ្ឌរប្ស់ខៀួនពេ��ងវិញពេន�
�ិតជាប្រតូវចំំណាយពេ�លយូរណាស់។ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� ជាមួួយអើីដែ�លសប្រមួចំបាន
កិនេងមួកិ ពេ��មួាបីពេធើ�ទំពេន�ប្កិមួមទីប្រកិះង ពេយ�ងបានតាមួទាន់ពេ�លពេវលាដែ�លបាន 
បាត់ប្ង់កិនេងមួកិពេនា�ពេហ�យ។

Le Boulevard Norodom en 1982. 
Boulevard Norodom in 1982. 

មួហាវិ�ីពា�នរាតដមួ ឆ្នាំ១៩៨២ 

1. អតីតសាលាប្ឋមួសិកិាសាទួលសេាងបានកាាាយទាជាមួនទីរ�ះំ�ំង និងធើ�ទារះណ្ឌកិមួមកិុ�ងរប្ប្ខមារ 
កាហមួ។ នាឆ្នាំ១៩៧៩  សាលានា�តាូវបានបាាកាាាយឱ្ាយទាជាមួជាឈមួណ្ឌឌលនាការចំងចាំដាលគាអាចំ
ទាទសាសនាបាន។ រូប្�តរប្ស់អ្នកិទាសជាចា�នដាលតាូវបានគាសមាាាប្់ចាល �ឺមាន�កិ់តាំងនា 
កិុ�ងសារមួនទីរនា�។

ជាក្ម្រងស្រីន្រភ្នំព្រញឆ្ន្រំ១៩៧៩
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52 53ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ Résilience des villes après les catastrophes

 ពេ�ឆ្នាំ១៩៧៩ ខំ�ំអាយះតិចំជាង ៦ឆ្នាំពេ�ពេ��យពេទ  ពេ�លដែ�ល ខំ�ំ
ប្រត�ប្់ចំូល មួកិទីប្រកិះងកិំពេណ្ឌ�តរប្ស់ខំ�ំវិញ ពេ�យពេ��រតាមួផៀូវតូចំៗ ឆ្លេងកាត់វាល
ដែប្រស។ ពេទា� ប្ីជាខំ�ំពេ�ពេកិមងកិ៏ពេ�យ រូប្ភា�ដែ�លខំ�ំពេ��ញពេ�ពេ�លពេនា��ឺពេប្រប្ៀប្
�ូចំ ជា រូប្�តដែ�លផដិតជាប្់នឹងខួរកិាបាលរប្ស់ខំ�ំអីចំឹង ពេហ�យរូប្ភា�ខេ� ពេ�ដែត
ពេលចំ ពេ��ងចំាបាស់ ពេ�ពេ��យពេ�កិុ�ងអនះសាសាវរីយ៍រប្ស់ខំ�ំ។ ខំ�ំពេ�ចាំថា ខំ�ំពេ�ជា
មួួយមាាាយខំ�ំជី�ូនខំ�ំ និងជាមួួយប្ងប្រសីៗខំ�ំពេផាសងពេទៀត។ �ួកិខំ�ំពេ��រមួកិ�ី ពេខត្ត
កិណាាាល។ ប្ងខំ�ំប្រសីៗទួលសពេមួៀ�កិប្ំ�កិ់ និងមួូូប្អាហារ។
 �ូចំប្រ�ួសារជាពេប្រចំ�នពេផាសងពេទៀតដែ�លប្រត�ប្់មួកិទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញដែ�រ �ួកិ 
ខំ�ំ�ិតជាអស់កិមាាាំងខ្លាំាាំងណាស់ ពេហ�យ�ួកិខំ�ំឈ្នះប្់សប្រមាកិពេ�តាមួផៀូវ ឬពេ�ពេល� 
ចំិពេញ្ចច�មួផៀូវពេប្រចំ�ន�ង។ ពេ�ពេ�លដែ�លខំ�ំមួកិ�ល់ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ តាមួផៀូវសៃប្់សាាាត់ 
ណាស់ ពេហ�យខំ�ំដែតងពេ��ញពេ�ពេ�ពេចាមួពេរាមួពេមួ�លកិដែនេងដែ�លមានមួនះសាសពេប្រចំ�ន 
ពេ�យសងាឃឹឹមួថានឹងអាចំជួប្ប្ងប្ួូន ឬសមាជិកិប្រ�ួសាររប្ស់ពេ�។ 
 ចាប្់�ីឈានពេជ�ង�ល់ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញភាាាមួ ខំ�ំពេ��ញទីប្រកិះង�៏ប្រសស ់
សាាាតកាល�ីមួះនពេនា� ហាកិ់�ូចំជាពេ�ទពេទរសាាាត សាាាត់ប្រជងំ�ួរឱ្ាយខ្លាំាាចំ ពេសាកិ
សពេប្រងង និង�ោានប្រ�លឹង។ ផទ�ដែ�លពេ�ពេបា�ប្ង់ពេចាល�ូចំជាប្ងើប្់នូវកិដីពេប្រកិៀមួប្រកិំ 
ហាកិ់�ូចំជាកិំ�ះងរង់ចាំអតីតមាះាស់រប្ស់វាប្រត�ប្់មួកិវិញ។ ពេ�មួិនពេ��ញមាន 
ឡាន ឬមួពេធាយាបាយ�ឹកិជញ្ចុូនណាមួួយពេ��យ។ សេឹកិពេឈ្នះ��ប្់ប្រជះ�ពេ�រាយបាយ 
ពេ�ញ�្នល់ ពេហ�យ�្នល់មានពេ�ោា�ះ��ីពេល�ប្រទះប្ប្រទះល។ អារមួមណ្ឌ៍មួិនប្រសួលចំិត្ត�ូចំ
ជាអដែណ្ឌើតពេ�ប្រ�ប្់កិដែនេង �ោានទឹកិសាាាត �ោានអ�គិសនី និង�ោានពេ�ទាយ�ាយាបាល 
ពេទ។ ទីប្រកិះង�ិតជាពេ�រពេ�ញពេ�ពេ�យភា�ពេសាកិពេ��ួរឱ្ាយសពេងើ�។
 ជះំវិញខំ�ំ អ្នកិពេ�រស់�ីរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ ខិតខំដែសើងរកិសមាជិកិប្រ�ួសារ
ពេ�ដែ�លបានបាត់ខៀួនពេ�។ �ួកិពេ�ពេសៀ�កិសពេមួៀ�កិប្ំ�កិ់ចាស់ៗ រដែហកិរពេយុរថ្ងៃយុ។ 
ទាំងពេកិមងទាំងចាស់សះទិដែតសគមួសាាាំង ពេសេកិសាាាំង។ មានដែតដែភ្នកិ�ួកិពេ�ប្ុះពេណាះា�
ដែ�លពេប្�កិធំៗ ខំសមួេឹងដែសើងរកិអ្នកិជិតខ្លាំង ឬកិ៏សមាជិកិប្រ�ួសាររប្ស់�ួកិពេ�។
អើីដែ�លខំ�ំចាប្់អារមួមណ្ឌ៍ដែ�រពេនា� �ឺការភ័យខ្លាំាាចំមួិនហាាានរស់ពេ�កិុ�ងផទ� ឬភ័យ
ខ្លាំាាចំ កិដែនេងប្ិទជិត។ �ួកិពេ�សះខចំិត្តផូ�ំ�្នាពេ�តាមួផៀូវ។ ប្រ�ប្់កិដែនេង ខំ�ំដែតងដែតឮ 
ពេ�និទាន�ីពេរឿងប្រប្កិប្ពេ�យពេសា�នា�កិមួម។ ពេ�កិុ�ងប្រ�ួសារនីមួួយៗ ប្នាាាប្់� ី
ប្រសស់ប្រសូប្អាហារពេ�លលាាាចំពេហ�យ ជី�ូនជីតា ឬឪ�ះកិមាាាយពេរៀប្រាប្់អំ�ីកិដីរនិត់
ដែ�ល�ួកិពេ�បានជួប្ប្រប្ទ�កិុ�ងសមួ័យ ប្ុះល �ត។
 �ួកិខំ�ំពេ�រស់ពេ�កិុ�ងផទ�មួួយ ពេ�ចាកិ់អដែប្រងពេប្រកាមួ ជាប្់មាត់ទពេនេ
បាសាកិ់។កាល�ីមួះន ផទ�ពេនា��ឺជាការិ�ល័យរប្ស់ពេរាងចំប្រកិផលិតដែ�កិពេ�ល
ដែ�លចាប្់ពេផដ�មួ�ំពេណ្ឌ�រការពេ��ងវិញ។ ប្រ�ួសារពេផាសងពេទៀតបានពេ�រស់ពេ�កិុ�ង �ាាំង 
មួិនឆាាយ�ី�ួកិខំ�ំប្ុះនាោានពេទ។ ប្រ�ួសារនីមួួយៗបានយកិប្នទ�កាាាកិះងផ្ទាាាកិពេកិ មួកិ
  បាំងពេ��មួាបីកិំណ្ឌត់ប្រិពេវណ្ឌទីតាំងផទ�រប្ស់ខៀួន។ ពេយ�ងភ័យខ្លាំាាចំមួិនចំង់រស់ពេ� 
�ចំ់ ដែតឯងពេនា�ពេទ ពេហ�យមួនះសាសមា្នាបានពេ�ពេ�ជះំ�្នា ពេនា��ឺសភាវ�តិរប្ស់ 
មួនះសាស។ ពេ�ចំង់ពេ�ជិតៗ�្នា ពេហ�យផទ�ខំ�ំតូចំពេទ ប្ុះដែន្តមាន�ីរឬប្ីប្រ�ួសារពេផាសង
ពេទៀត មួកិរស់ពេ�ជាមួួយ�ួកិខំ�ំដែ�រ។ កិុ�ងប្រ�ួសារនីមួួយៗ �ាាងពេហាចំណាស់កិ៏ 
មានសមាជិកិមា្នាកិ់ដែ�រ ពេ�ពេធើ�ការពេ�កិុ�ងពេរាងចំប្រកិដែ�កិពេ�លពេនា�។ ឪ�ះកិខំ�ំ 
ដែ�ល មួះនឆ្នាំ១៩៧៥ ជាប្រ�ូពេ�ទាយ កិ៏ពេធើ�ការកិុ�ងពេរាងចំប្រកិដែ�កិពេ�លដែ�រ។
 ខំ�ំជាកិូនពេ�ពេ�កិុ�ងប្រ�ួសារ។ ការ�រសំខ្លាំន់រប្ស់ខំ�ំ�ឺប្រតូវពេ�សាលា

ពេទវី អាយះជិត៦ឆ្នាំ ពេ�ពេ�លដែ�លនាងប្រត�ប្់មួកិ 
ភ្នំពេ�ញវិញជាមួួយប្រ�ួសារនាងពេ�ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ នាង
ពេរៀប្រាប្់�ីពេ�ល�ំប្ូងថ្ងៃនជីវិត�មីពេន� ។ 
ដោ�យអំ្នកមា្ន្រង សុីសុវិត្ថិ សែមែន ច័ន្ទដោទីវិី

ពេរៀនដែ�លចាប្់ពេផដ�មួពេប្�កិទាាារសារជា�មី។ ពេ�យសារខំ�ំពេ�ពេកិមងពេ�កិ ខំ�ំ�ោានសិទិិ 
ពេ�សាលាពេរៀនពេទ ប្ុះដែន្តខំ�ំពេ�តាមួប្ងប្រសីរប្ស់ខំ�ំ។ ពេរៀនដែ�លចាប្់ពេផដ�មួពេប្�កិទាាារ
សារជា�មី។ ពេ�យសារខំ�ំពេ�ពេកិមងពេ�កិ ខំ�ំ�ោានសិទិិ ពេ�សាលាពេរៀនពេទ ប្ុះដែន្តខំ�ំ
ពេ�តាមួប្ងប្រសីរប្ស់ខំ�ំ។ ពេ�ពេ�លពេចំញពេលង �ួកិខំ�ំ ពេលងជាមួួយពេកិមងពេផាសង
ពេទៀត ប្ុះដែន្តឪ�ះកិមាាាយខំ�ំហាមួខំ�ំមួិនឱ្ាយពេលងពេទ �ីពេប្រ���ួកិ�ត់មួិនអនះញ្ហាាាតឱ្ាយ
ពេកិមងប្រសីពេលងជាមួួយពេកិមងប្រប្ះសពេទ។ ជំនួសមួកិវិញ ពេ� ឆ្នាំ១៩៨៥-១៩៨៦ 
ឪ�ះកិរប្ស់ខំ�ំបានយកិពេសៀវពេ��ីមួជាឍមួណ្ឌឌលវប្ាបធមួ៌រះសាសីដែ�លពេ�មួិនឆាាយ�ី
ផទ�រប្ស់�ួកិខំ�ំប្ុះនាោានពេទពេនា� មួកិឱ្ាយខំ�ំអាន។ ការ�ររប្ស់ខំ�ំមួួយពេទៀត�ឺពេ�
ជួយដែរកិទឹកិប្ងប្រសីខំ�ំ និងជួយការ�រផទ�។ ពេ�សមួ័យពេនា�មួិនទាន់មាន
ទឹកិមាាាសះីនពេទ។ អ្នកិលកិ់ទឹកិឯកិជនពេប្រប្�មាាាសះីនប្ូមួទឹកិ�ីកិុ�ងទពេនេ បាសាកិ់ មួកិ
លកិ់។ ពេ�ប្ូមួទឹកិ�កិ់ពេ�កិុ�ងធះងដែ�កិ ដែ�លពេ��មួពេ��យ�ឺជាធះង សាំង ។ ធះង
សាំងដែ�លមានទឹកិពេ�ញពេន�ប្រតូវបានពេ��កិ់ពេ�ពេល�រពេទ� ពេហ�យ អូសផង រះញ
ផង រហូត�ល់មួះខផទ�។ ប្នាាាប្់មួកិ ពេយ�ងប្រតូវយកិទឹកិពេន�ពេ�កិូរជាមួួយសាចំ់ជូរ
ឱ្ាយថាាា និងអាចំកាត់ប្នថយពេមួពេរា�។ ខំ�ំប្រតូវចំូលរួមួពេធើ�ការជាពេប្រចំ�នពេផាសងពេទៀត រួមួ
ទាំងការ�រដែ�លតប្រមួូវឱ្ាយពេប្រប្�កិមាាាំងផងដែ�រ។ ប្រ�ួសារភា�ពេប្រចំ�ន�ឺ ប្រតូវពេធើ��ូពេចំ្ន� 
ជា�ិពេសស សប្រមាប្់ប្រ�ួសារដែ�លមានដែតកិូនប្រសីៗ ពេហ�យប្រប្ះសៗ ឬ កិ៏ប្ងៗមួិន
ពេ�ផទ�។ ពេ�កិុ�ងកិរណ្ឌីប្រ�ួសារខំ�ំ ឪ�ះកិមាាាយខំ�ំទាំង�ីរនាកិ់សះទិដែតពេធើ�ការ។ មាាាយ
ខំ�ំលកិ់�ូរពេ�ផាសារ ឪ�ះកិខំ�ំពេធើ�ការពេ�ពេរាងចំប្រកិ។ ប្ងប្រសីខំ�ំមា្នាកិ់ពេចំញពេ�ប្ន្ត
ការសិកិាសាពេ�ប្រប្ពេទសរះសាស៊ី�ី ប្ងប្រប្ះសរប្ស់ខំ�ំមា្នាកិ់ពេ�ពេរៀនពេ�ពេវៀតណាមួ។ �ូពេចំ្ន� 

ខំ�ំប្រតូវពេធើ�ការ�រផទ� �ូចំជា�ំបាយ ចំមួអិនមួូូប្ ពេបាកិពេខ្លាំអាវ ជូត ផទ�។ ពេ�សមួ័យ
ពេនា� ជីវិតរស់ពេ�លំបាកិណាស់ លំបាកិទាំងប្រសី ទាំងប្រប្ះស។ អ្នកិណាកិ៏លំបាកិ
�ូចំ�្នាដែ�រកិុ�ងជីវភា�ប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃ។ អើីដែ�លខំ�ំពេ�ចាំចំាបាស់ដែ�រ ពេនា��ឺថា ខំ�ំពេ��ញ
មួនះសាសមា្នាសាមួ�គី�្នាខ្លាំាាំងពេ�ពេ��យ។ ពេទា�ប្ីជាពេយ�ងប្រកិីប្រកិ ខ្លាំាាំងកិ៏ពេ�យ កិ៏ពេយ�ង
ដែតងដែតដែចំកិរំដែលកិមួូូប្អាហារជាមួួយ�្នាដែ�រ។ ជាញឹកិញាប្់ពេយ�ងដែតងពេ�ពេលង
សួរសះខទះកិខសមាជិកិប្រ�ួសារពេផាសងពេទៀត ពេទា�ប្ីជា�ួកិ�ត់ ពេ�ឆាាយកិ៏ពេ�យ។ 
ពេ�យសារសង្គ្រា�ាាមួ និងការបាត់ប្ង់ជីវិតកិុ�ងសង្គ្រា�ាាមួពេន� ប្រកិះមួប្រ�ួសារនីមួួយៗ
ដែ�លពេ�រស់ដែតងដែតខិតខំផាសារភាាាប្់ និង�ប្រងឹងទំនាកិ់ទំនង �្នាពេ��ងវិញ។
 ពេយ�ងមួិនចំូលចំិត្តពេធើ��ំពេណ្ឌ�រដែតឯងពេទ។ ពេកិមងៗដែតងដែតខ្លាំាាចំពេ�យសារ
 ចាស់ៗឧសាសាហ៍និ�យពេរៀប្រាប្់�ីពេរឿងពេខ្លាំោាចំ និងមួនះសាសសាាាប្់។ �ូពេចំ្ន� ពេយ�ង 
ដែតងដែតប្រសថ្ងៃមួុពេ��ញពេខ្លាំោាចំ និងខ្លាំាាចំពេខ្លាំោាចំដែប្ប្ពេន�។ ពេរឿងខ្លាំាាចំពេខ្លាំោាចំពេន�បានប្ន្ត 
�ិត�មួកិុ�ងខួរកិាបាលមួនះសាសជំនាន់ខំ�ំយូរតមួកិពេទៀត។
 ពេយ�ងមានសិទិិទទួលរប្ប្អារហារដែ�លពេ�ដែចំកិជូនតាមួរពេប្ៀប្មួួយ 
ប្រប្ិតពេប្រប្ៀង។ ពេ�យសារការ�ររប្ស់ឪ�ះកិខំ�ំ ពេយ�ងទទួលបានអងើរដែ�លពេរាង
ចំប្រកិដែចំកិជូន និងពេមួា�មួីសប្រមាប្់ពេធើ�នំ។ �ួកិខំ�ំកិ៏ទទួលបានប្រតី សាចំ់តិចំតួចំដែ�រ 
ប្ុះដែន្ត�ោានទឹកិពេ��ពេ�ពេទ។ លកិខខណ្ឌឌថ្ងៃនការសិកិាសាពេរៀនសូប្រត�ឺលំបាកិណាស់ 
កិ៏ប្ុះដែន្តពេយ�ង�ោានជពេប្រមួ�សអើីពេផាសងពេទ។ ពេ�លខេ� កិុ�ងថា្នាកិ់ពេរៀន�ោានទាំងតះទាំង 
ពេ�អីផង។ ប្ុះដែន្តចំំណ្ឌំចំវិជជមានពេ�ពេ�លពេនា��ឺថាពេយ�ងទទួលបានការអប្់រំមួួយ 
�៏លអ �ីពេប្រ�� ពេលាកិប្រ�ូ អ្នកិប្រ�ូដែ�លពេ�រស់�ីរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ សះទិដែតធាាាប្់ 

ទទួលបានការប្ណ្ឌះ��ប្ណាាាលកិុ�ងសមួ័យ ឬមួះនសមួ័យសងគមួរាប្រស្តនិយមួ។ 
�ួកិ�ត់បានផដល់ចំំពេណ្ឌ��ឹង វប្ាបធមួ៌ និងប្រប្វត្តិសាប្រស្តពេ�ញពេលញ�ល់�ួកិពេយ�ង
ប្រ�មួទាំងមានប្ពេប្រងៀនដែផ្នកិសីលធមួ៌កិុ�ងការរស់ពេ�ពេទៀតផង ពេនា��ឺជាការអប្់រំ 
មួួយដែ�លសះីជពេប្រ� ដែ�លពេយ�ងមួិនពេ��ញមានកិុ�ងការប្ពេប្រងៀនពេ�លប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន�
ពេទ។  
 ខំ�ំពេ�ចាំផងដែ�រថា ប្នាាាប្់�ីរកិពេ��ញផទ�រប្ស់ប្រ�ួសារខំ�ំ�ីមួះន ដែ�ល
ពេ�ជិតស�ាាត់ទួលសាាាយថ្ងៃប្រ� មួី�ំ�ះកិទួលដែសេង1 ពេយ�ងកិ៏បានពេ�ពេមួ�លផទ� និង
ចំូល ពេ�កិុ�ង�ះកិទួលដែសេងពេនា� (ពេប្រ��ជាសាលារប្ស់ប្ងប្រសីខំ�ំ)។ ពេ�កិុ�ង�ះកិ
ពេនា� មាាាយខំ�ំបានរកិពេ��ញរូប្�តប្ងប្រប្ះស�ត់ពេ�យថ្ងៃចំ�នាយ។ តាំង�ីពេ�លពេនា�
មួកិ រូប្ប្ងប្រប្ះសមាាាយខំ�ំដែតងដែតអពេនាាាលតាមួប្របាណ្ឌពេយ�ងជា 
ពេរៀងរហូត ពេហ�យពេយ�ង កិ៏មួិនដែ�លប្រត�ប្់ពេ�ទីកិដែនេងពេនា�វិញពេទៀតពេ��យ។
 ភា�ពេប្រចំ�នពេ�និ�យថា �ោានអើីប្រប្ពេស�រជាង “យះវវ័យ” ពេទ។ ប្ុះដែន្តខំ�ំ 
និ�យថា �ោានអើីប្រប្ពេស�រជាង “ពេសរីភា�” ពេទ។ ពេ�កិុ�ងប្ណាាាឆ្នាំ�ំប្ូងៗពេន�  
ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញមានការវិវឌ្ាឍយឺតៗ ពេហ�យការរស់ពេ�កិ៏ចាប្់ពេផ្ត�មួពេ��ងវិញ�ាាង
លបំាកិលបំ្និដែ�រ។ អើដីែ�លពេយ�ងខើ�ខ្លាំតពេ�ពេ�លពេនា� �រឺពេប្ៀប្រសព់េ��ម ី�ពីេប្រ��
 ប្នាាាប្់�ីរប្ប្ប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍បាន�ួលរលំពេ� ពេយ�ងប្រប្ឹងប្រត�ររស់ពេ��ងវិញ 
ពេ�យរង់ចាំថ្ងៃ�ៃដែ�លមាន�នេឺលអជាងមួះន។ 
 ប្ុះនាោានឆ្នាំពេប្រកាយមួកិពេទៀត ជីវិតប្រប្ជាជនមានភា�ប្រប្ពេស�រពេ��ង �ី 
មួួយថ្ងៃ�ៃពេ�មួួយថ្ងៃ�ៃ។ អើីៗហាកិ់�ូចំមានការអភិវឌ្ាឍពេ��ង ជា�ិពេសស ពេ�កិុ�ង 
វិស័យអាទិភា��ូចំជា វិស័យអប្់រំជាពេ��មួ។ រ�ាាភិបាលបានប្ញ្ចុូនមួនះសាស 
ជំនាន់ ប្ងប្រប្ះស ប្ងប្រសីខំ�ំពេ�សិកិាសារពេ�ប្រពេទស ជា�ិពេសស ពេ�រះសាសី និងពេ� 
ពេវៀតណាមួ។ ពេ�លប្រត�ប្់មួកិ�ល់កិមួុ�ជាវិញ អ្នកិដែ�លទទួលបានការណ្ឌះ�� 
ប្ណាាាល ពេនា� បានជួយកិសាងប្រប្ពេទសពេ��ងវិញ។ ប្នាាាប្់�ីបានពេ��ញភា� 
ពេខទចំខទី ពេប្រកាយ�ីរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួបានកិនេងផះតពេ� ពេ�ពេ�លពេន� ខំ�ំមានអារមួមណ្ឌ៍ 
ថា ទីប្រកិះងមានប្រ�លឹងពេ��ងវិញពេហ�យ។
 កិិចំចប្រ�មួពេប្រ�ៀងទីប្រកិះងបាាារីសឆ្នាំ១៩៩១ បាននាំកិមួុ�ជាឈានពេ��ល់ 
�ំណាកិ់កាលអន្តរកាលមួួយ�៏សំខ្លាំន់ ជាមួួយនឹងការ�ងប្រត�ប្់មួកិវិញរប្ស់ 
ប្រ��មួហាកិាសប្រត និងការពេប្�កិចំំហពេ�អន្តរជាតិ។ ចាប្់តាំង�ីពេ�លពេនា�មួកិ ទីប្រកិះង 
បានផ្ទាាាស់ប្ីូរ�ាាងពេប្រចំ�ន។ វាកិ៏ជាពេ�លដែ�លដែខមរពេ�ប្រពេទសប្រត�ប្់មួកិវិញដែ�រ។ 
អ្នកិដែ�លប្រត�ប្់មួកិវិញពេន�នឹងជួយ�ប្រងឹងសមួតថភា�ប្ណ្ឌះ��ប្ណាាាល �ូចំជា 
ពេ� សាកិលវិទាយាល័យភូមួិនទវិចំិប្រតសិលាបៈជាពេ��មួ។ ពេយ�ងកិ៏ចាប្់ពេផដ�មួពេ��ញមាន
ភា�ខះស�្នាខ្លាំងដែផ្នកិសងគមួ និងភូមួិសាប្រស្តពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ �ឺពេ�យសារ 
ចំំណាកិ ប្រសះកិ�ាាងពេប្រចំ�ន ប្រប្ជា�លរ�ឋពេចំញ�ីជនប្ទចំូលមួកិរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង 
ពេ�យសារមួកិពេធើ�ការ�រពេ�កិុ�ងពេរាងចំប្រកិកាត់ពេ�រ។ ប្រប្ជាជន�មីពេន�មួកិរស់ពេ� 
កិុ�ងទីប្រកិះង តាមួទីតាំងដែ�លទំពេនរពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង ឬពេ�ជាយប្រកិះង ពេហ�យជាញឹកិ
ញាប្់ ប្ពេងើ�តបានជាតំប្ន់�ោានសណាាាប្់ធា្នាប្់។
 សង្គ្រា�ាាមួប្រប្ល័យ�ូជសាសន៍ថ្ងៃនរប្ប្ដែខមរប្រកិហមួ បានប្ណាាាលឱ្ាយ 
ប្រប្ពេទសកិមួុ�ជាទទួលរងការខូចំខ្លាំត�ាាង�ំណ្ឌំ ទាំងដែផ្នកិសងគមួ ពេស�ឋកិិចំច និង 
វប្ាបធមួ៌។ ពេ�កិុ�ងប្រប្ពេទសពេន� ដែ�លកាល�ីមួះនពេ�ដែតងដែតនិ�យថាជាប្រប្ពេទស
ថ្ងៃន “សា្នាមួញញឹមួ” ដែ�លការរកិឱ្ាយពេ��ញនូវអត្តសញ្ហាាាណ្ឌរប្ស់ខៀួនពេ��ងវិញពេន�
�ិតជាប្រតូវចំំណាយពេ�លយូរណាស់។ ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� ជាមួួយអើីដែ�លសប្រមួចំបាន
កិនេងមួកិ ពេ��មួាបីពេធើ�ទំពេន�ប្កិមួមទីប្រកិះង ពេយ�ងបានតាមួទាន់ពេ�លពេវលាដែ�លបាន 
បាត់ប្ង់កិនេងមួកិពេនា�ពេហ�យ។

Le Boulevard Norodom en 1982. 
Boulevard Norodom in 1982. 

មួហាវិ�ីពា�នរាតដមួ ឆ្នាំ១៩៨២ 

1. អតីតសាលាប្ឋមួសិកិាសាទួលសេាងបានកាាាយទាជាមួនទីរ�ះំ�ំង និងធើ�ទារះណ្ឌកិមួមកិុ�ងរប្ប្ខមារ 
កាហមួ។ នាឆ្នាំ១៩៧៩  សាលានា�តាូវបានបាាកាាាយឱ្ាយទាជាមួជាឈមួណ្ឌឌលនាការចំងចាំដាលគាអាចំ
ទាទសាសនាបាន។ រូប្�តរប្ស់អ្នកិទាសជាចា�នដាលតាូវបានគាសមាាាប្់ចាល �ឺមាន�កិ់តាំងនា 
កិុ�ងសារមួនទីរនា�។

ជាក្ម្រងស្រីន្រភ្នំព្រញឆ្ន្រំ១៩៧៩
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De 1970 à 1975, entre le coup d’Etat et la prise 
de pouvoir des Khmers rouges, Phnom Penh 
change radicalement. En raison des bombarde-
ments sur l’Est du pays, les réfugiés affluent et la 
ville passe de 700 000 à 2 millions d’habitants en 
quelques années.
La prise de pouvoir des Khmers rouges met un 
coup d’arrêt brutal à cette croissance urbaine in-
contrôlée, et Phnom Penh est désertée. Les habi-
tants sont évacués de force vers les campagnes. 
Traités comme des prisonniers, nombre d’entre 
eux meurent d’épuisement et de faim sur les sites 
de travail forcé aux champs, et nombre d’autres 
sont exécutés. Pour les survivants qui reviennent 
en 1979, la situation est très précaire. 

LES DÉFIS DE LA RECONSTRUCTION
Comment pouvait-on mettre en œuvre des chan-
tiers gigantesques de reconstruction et, en même 
temps, gérer une marée humaine qui afflue à 
 Phnom Penh ? Le grand nombre de réfugiés qui 
convergent vers Phnom Penh constitue un pro-
blème majeur. Le premier souci est de déter-
miner et de différencier les habitants ordinaires 
des forces Khmers rouges infiltrées. Au début, 
l’accès à la ville est donc interdit afin de mieux 
en con trôler les accès et de se protéger contre 
une éventuelle attaque Khmère rouge. Diffé-
rentes  stra tégies étaient 
mises en œuvre pour 
identifier les Khmers 
rouges parmi le flot de 
réfugiés. Par exemple, 
pour les identifier parmi 
tous les gens armés, le 
jour, nous portions des 
AK-47 (Kalachnikov), et 
la nuit, nous les rempla-
cions par des M-16. 

LES PRÉMISSES DE LA RECONSTRUCTION,  
LA MISE EN PLACE D’UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE
En cette « année zéro », il faut non seulement 
 reconstruire la capitale, mais aussi le pays tout 
entier, et ce, avec de très faibles moyens.
En février 1979, deux premières équipes de tra-
vail sont constituées : la première à Chrang 
Chamres (route nationale 5) et la deuxième à la 
Cité des 100 toits (route nationale 4). Leur mission 
est de recruter les intellectuels survivants, les  
anciens fonctionnaires et les anciens étudiants. Le 
premier groupe, dont je fais partie, est composé 
de 25 personnes venant du Nord de Phnom Penh, 
et de plus de 70 personnes venant de l’Ouest. 
Notre première action est de mettre en place 
l’école politique centrale dont les enseignements 
de la première promotion sont donnés par 
Samdech Techo Hun Sen, SE. Say Phouthorng, SE. 
Bou Thong et SE Y Yaun.
Après cette formation, plusieurs groupes de tra-
vail sont constitués. Leur principale tâche est de 
recruter et de former des personnels administra-
tifs, officiers et employés pour gérer les différents 
lieux de Phnom Penh.
Le groupe initial de 60 personnes, dont je fais 
partie, parfait sa formation au Vietnam. À notre 
retour, 32 personnes, dont moi-même, sont affec-
tées à la Municipalité de Phnom Penh. Les autres 
sont réparties dans les différents Ministères nou-
vellement créés.
La Municipalité de Phnom Penh a créé par ailleurs 
des écoles politiques et administratives, à diffé-
rents niveaux, pour former des fonctionnaires 
dans tous les domaines. Phnom Penh est divisée 
en 4 régions centrales et 12 communes périphé-
riques. En 1980, avant les élections, les régions 
sont divisées en quartiers. En 1983 puis en 1986, 
deux nouvelles réformes administratives per-
mettent à Phnom Penh d’annexer une partie de la 

Piloter la reconstruction  
au lendemain  
des Khmers rouges
Au cours des années 1980,  
le reconstruction de Phnom Penh  
est un véritable défi. L’inventivité 
et l’implication de la population,  
ainsi que l’appui de nombreux 
acteurs extérieurs ont permis  
de trouver des solutions au jour  
le jour et d’éviter une catastrophe 
humanitaire. PAR S.E. THONG KHON

Dans la ville vide, 
seuls circulent les 
militaires, 1979.
In the empty city, 
nothing but soldiers, 
1979.

នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងទនៅទសាាាត 
មានដែតកងទ័ពប៉ុនៅណាះាះ 
នៅដើរចល័ត ឆ្នាំ១៩៧៩

Panneau de 
campagne 
d’éducation 
publique, 1990.
Public Education 
Campaign billboard, 
1990. 

ផ្លា្ទាំងឃាសន 
ឆ្នាំ១៩៩០
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province de Kandal. La ville atteint alors 401 km². 
Entre 1979 et 1983, je suis nommé par le PRPK1 
officier et chef du Bureau du Personnel et de l’or-
ganisation administrative de la ville avec pour 
fonctions le recrutement des agents, ainsi que 
l’organisation et la structuration des services. De 
1983 à 1985, je suis nommé Maire adjoint de 
 Phnom Penh en charge de la santé, de l’éducation, 
de la culture et des affaires sociales. 

LA RECONSTRUCTION FACE À L’URGENCE
De 1979 à 1990, environ 10 000 employés sont 
recrutés et formés pour travailler pour la munici-
palité de Phnom Penh. Pendant cette période, les 
priorités et les grands objectifs de la reconstruc-
tion et du développement de Phnom Penh sont 
tous définis pour faire face à l’urgence.

La défense de Phnom Penh
La priorité est tout d’abord la défense de la ville 
contre un éventuel retour des Khmers rouges. Ces 
derniers bombardent la ville depuis le Nord-Est 
(Mok Kampoul) et l’Ouest ( Samrong Krom). Les 
alentours de Phnom Penh doivent être sécurisés 
pour prévenir les attaques contre les dépôts de 
pétrole de Russey Keo et l’aéroport de Pochen-
tong.
Concrètement, nous travaillons dans la journée 
au service des citoyens et nous prenons les armes 
le soir pour effectuer des rondes autour de la ca-
pitale. Nous formons et motivons aussi les popu-
lations locales pour participer à la surveillance et 
à la défense de la ville. Par ailleurs, douze jeunes 
sont recrutés et formés pour devenir des officiers 
de police. Parmi eux, S.E. Neth Savoeun, qui oc-
cupe aujourd’hui le poste de Chef National de la 
Police et S.E. Thong Lim, Chef national adjoint.

Assurer les services médicaux et les soins
Aux premiers temps de la reconstruction, les 
conditions de santé restent très précaires. Par 
exemple en 1983, nous devons faire face à des 
épidémies de choléra et de dengue hémorragique 
qui sont jugulées grâce à l’intervention des asso-
ciations de médecins de la ville de Hô Chi Minh.
Afin de répondre aux enjeux de santé publique, la 
Faculté de Médecine est rouverte début 1980 sous 
le nom de Faculté mixte de Médecine, Pharmacie, 
Odontostomatologie. Les anciens étudiants sont 
invités à reprendre leurs études afin d’achever 
leur formation. Les enseignants sont recrutés par-
mi les quelques médecins, pharmaciens et den-
tistes rescapés, tout cela avec l’assistance de mé-
decins vietnamiens et de quelques médecins 
étrangers francophones en mission au Cambodge. 
Des ONG fournissent des livres, des équipements 
et du matériel médical de base. Grâce à cela, en 
1987, il existe huit hôpitaux (2000 lits) gérés par 
le Ministère de la santé publique, ainsi que trois 
hôpitaux (400 lits), neuf infirmeries et sept dis-
pensaires dans les arrondissements périphériques 
gérés par la Municipalité. Par ailleurs, un Centre 
national de protection des mères et des enfants et 
le Centre municipal de la santé maternelle et in-
fantile sont en fonctionnement. 
Pour répondre aux besoins urgents de santé 

 publique, le Ministère de la Santé décide d’incor-
porer d’anciens infirmier(e)s ou sages-femmes à 
la formation pour devenir médecin. 
La Radio, la télévision et l’affichage en ville sont 
utilisés pour lancer des campagnes d’hygiène pu-
blique. Notre slogan était « manger propre, loger 
propre, boire propre! ». 
Les soins aux enfants sont aussi une priorité. Un 
nombre important d’orphelins survivent dans les 
rues. La municipalité crée et gère trois orpheli-
nats : Kolap1, Kolap2, Kolap 3, ainsi que Kolap 4 
qui s’occupe plus spécifiquement d’handicapés  
et de femmes en difficultés sous le contrôle du 
Ministère des Affaires sociales 

L’éducation
Pendant le Régime Khmer rouge, la plupart des 
intellectuels, y compris les enseignants et les pro-
fesseurs, sont morts. Dans les premiers temps de 
la reconstruction, le Gouvernement s’est appuyé 
sur la méthode de l’éducation partagée pour re-
constituer le corps éducatif. Le slogan était : « les 
personnes les plus éduquées enseignent aux per-
sonnes les moins instruites ; les personnes moins 
instruites enseignent aux non-éduqués » !

Le pont nord 
détruit pendant 
la guerre. 
The North bridge 
destroyed during 
the war. 

សា្ពានជាាយចងាាារបំផ្លា្លា
ញកុ�ងសម័យសងាាាម

Les cocotiers 
plantés par les 
khmers rouges 
autour du marché 
central, 1979.
The coconut trees 
which were planted by 
the Khmer Rouge 
around the central 
market, 1979. 

ដើមត្នាតដាលពួកខ្មារកា
ហម�ំនាជុំវិញផាសារធំ�្មី 
ឆ្នាំ១៩៧៩

Réouverture de la 
Faculté de 
Médecine, 1982.
Reopening of the 
Medical Faculty, 1982.

មហាវិទាយាល័យវាជើសាស្តា
បើកទាាារឡើងវិញ 
ឆ្នាំ១៩៨២
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1. Le PRPK, au 
pouvoir à partir de 
janvier 1979, est le 
Parti Révolutionnaire 
du Peuple Khmer. Il 
deviendra par la 
suite le Parti du 
Peuple Cambodgien 
(PPC).
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stages, access to the city was prohibited 
in order to better control who accessed it 
and provide protection against a possible 
Khmer Rouge attack. Different strategies 
were used to identify Khmer Rouge 
members among the flow of refugees. 
For example, in order to identify them 
among people bearing arms we carried 
AK-47s (Kalashnikov) in the daytime and 
we replaced them with M-16s at night. 

THE STARTING POINT OF THE RECONSTRUCTION: 
SETTING UP A PUBLIC AUTHORITY
Early on, it was not just the capital that 
needed reconstruction but the entire 
country—with very limited resources.
In February 1979, the first two working 
groups were created: the first one at 
Chrang Chamres (National Highway 5) 
and the second one in the “City of 
100 Roofs” (National Highway 4). Their 
responsibility was to recruit survivors 
who were intellectuals, former civil 

From 1970 to 1975, between the coup 
d’état and the Khmer Rouge seizure of 
power, Phnom Penh underwent a dramatic 
change. The bombings in the eastern part 
of the country led to a population jump: 
the city population went from 700,000 to 

2 million inhabitants in just a few years.
The Khmer Rouge power seizure brutally 
stopped this uncontrolled urban growth. 
Phnom Penh was deserted. Its residents 
were forcibly evacuated to the countryside. 
Treated as prisoners, many of them died of 
exhaustion and starvation on the forced 
labor sites in the fields. Many others were 
executed. The survivors who returned in 
1979 were in a very precarious situation. 

THE CHALLENGES OF RECONSTRUCTION
How could huge reconstruction efforts be 
set up while managing the population 
influx in Phnom Penh? The large number 
of refugees moving to Phnom Penh was a 
major problem. The first concern was to 
differentiate regular city dwellers from 
Khmer Rouge infiltrators. In the early 

La relance du commerce local
La relance des activités économiques est une 
autre priorité majeure. Le régime des Khmers 
rouges a totalement détruit le secteur économique 
national et local. À Phnom Penh, des cocotiers 
avaient été plantés autour du marché central par 
les Khmers rouges. En 1983, la municipalité les 
enlève pour les replanter dans l’enceinte de l’hô-
pital pédiatrique. Nous avons été surpris de dé-
couvrir des squelettes humains sous les racines. 
Ce n’est qu’en 1984 que les stands du Marché 
Central peuvent reprendre leurs activités.

L’Habitat et la reconstruction des infrastructures 
urbaines
Après le 7 Janvier 1979, le Gouvernement auto-
rise la population à revenir dans la ville et à oc-
cuper les maisons.
L’insécurité régnante alimente les peurs des gens. 
Ils recherchent la sécurité en cohabitant à côté 
d’autres familles et des forces militaires vietna-
miennes et cambodgiennes. Cette promiscuité des 
premiers temps a, aujourd’hui encore, des réper-
cussions sur les façons d’habiter la ville.
Après 1979, les habitants ne sont plus les mêmes 
qu’avant 1975. Seulement 30% des anciens habi-
tants ont pu revenir et 70 % des nouveaux arri-
vants sont originaires des provinces. La popula-
tion occupe alors les appartements vacants, mais 
des problèmes de maintenance, d’hygiène et de 
propreté apparaissent vite. 
Certains bâtiments, qui avaient été détournés de 
leurs usages premiers pendant les Khmers rouges, 
bénéficient de programmes de rénovation. Certains 
retrouvent leurs anciennes fonctions, d’autres en 
ont de nouvelles. Ce fut par exemple le cas de la 
Bibliothèque Nationale, qui avait été transformée 
en cuisine centrale par les Khmers rouges, mais qui 
est rouverte après 1979. Ou encore, le lycée de 
Chao Pogneayat (Tuol Svay Prey), qui fût transformé 
en centre de détention et de torture (S21) par les 
Khmers rouges, et qui devient dès 1979 le Musée 

National du Génocide. Le site de Choeung Ek, qui a 
servi de lieu d’exécution, est conservé tel quel pour 
devenir un lieu de mémoire du génocide.
La réparation des égouts fait aussi partie des prio-
rités. Selon les témoignages de survivants, Phnom 
Penh avait été inondée lors de la crue de 1978. Les 
vannes qui évacuent l’eau vers le Tonlé Sap en 
saison sèche n’avaient pas été fermées au moment 
de l’évacuation des habitants de 1975. Ainsi, à 
chaque saison des pluies, l’eau et les alluvions du 
fleuve sont remontées dans les canalisations, 
créant de véritables bouchons qui se sont peu à 
peu solidifiés. C’est l’Ordre de Malte qui apporte 
les premières aides avec des hydrocureuses. Afin 
de commence à déboucher les canalisations.
Le problème de la propreté et de la gestion des 
déchets est tel que les personnels de la Municipa-
lité et de tous les ministères sont mobilisés chaque 
samedi et dimanche pour nettoyer la ville avec des 
tracteurs et des remorques.
Le système d’eau potable est aussi inexistant. Des 
trois stations d’eau potable, seule celle de Phum 
Prek (près de la Faculté de médecine) est encore en 
état de fonctionner, mais avec seulement un moteur 
de pompage parmi les six disponibles. Avec l’aide 
vietnamienne et soviétique, nous avons remis en 
marche une partie de ce système de distribution. 
L’électricité reste quant à elle un défi majeur pour 
la Municipalité en raison de l’abandon des trois 
centrales électriques. 

Après la libération du pays, le 07 Janvier 1979, 
par le Front National de Solidarité pour le Sauve-
tage du Cambodge et avec le support et le soutien 
des troupes vietnamiennes, nous n’avons jamais 
perdu espoir malgré les énormes problèmes aux-
quels nous avons été confrontés. Notre rêve était 
de voir Phnom Penh rénovée et belle comme 
avant. Nous y sommes parvenus. Les stratégies et 
les plans d’action mis en place par le gouverne-
ment dans la période la plus difficile y ont beau-
coup contribué.

Carrying out and leading the 
reconstruction in the aftermath of the 
Khmer Rouge
During the 1980s, the 
reconstruction of Phnom Penh was 
a real challenge. The population’s 
inventiveness and involvement, 
along with support from many 
foreign stakeholders, made it 
possible to find solutions one day 
at a time and avoid a humanitarian 
disaster. BY S.E. THONG KHON
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servants, and former students. The first 
group, which I was a part of, was made 
up of 25 people from northern Phnom 
Penh and over 70 persons from western 
Phnom Penh. Our first initiative was to 
set up a central school of politics. The first 
graduating class was taught by Samdech 
Techo Hun Sen, H.E. Say Phouthorng, 
H.E. Bou Thong, and H.E. Y Yaun.
After this creation, several working 
groups were set up. Their main task was 
to recruit and train administrative staff, 
officers, and workers to manage different 
sites in Phnom Penh.
The initial group of 60 people, which I 
was a part of, completed its training in 
Vietnam. At our return, 32 people, 
including me, were assigned to work in 
the Municipality of Phnom Penh. The 
others were distributed among the 
different newly established ministries.
The Municipality of Phnom Penh set up 
political and administrative schools at 
different levels to train civil servants in 
all areas. Phnom Penh was divided into 
four central regions and 12 surrounding 
communes. In 1980, prior to the 
elections, the regions were divided into 
wards. In 1983 and in 1986, two new 
administrative reforms enabled Phnom 
Penh to annex part of Kandal Province. 
The city then covered 401 km². 
Between 1979 and 1983, the KPRP 1 
appointed me as officer and chief of the 
office of personnel and administrative 
organization, with the responsibility of 
recruiting staff, as well as organizing and 
structuring services. From 1983 to 1985, 
I was deputy mayor of Phnom Penh, in 
charge of health, education, culture, and 
social affairs. 

REBUILDING WHEN FACED WITH URGENCY 
From 1979 to 1990, about 10,000 workers 
were recruited and trained to work for the 
Municipality of Phnom Penh. The priorities 
and main objectives of reconstruction and 
development in Phnom Penh all came 
under the umbrella of emergency.
Protecting Phnom Penh
Protecting the city against a possible return 
of the Khmer Rouge was a key priority. The 
Khmer Rouge were bombing the city from 
the northeast (Mok Kampoul) and west 
(Samrong Krom). The surroundings of 
Phnom Penh needed to be secured to 
prevent attacks on the oil depots in Russey 
Keo and Pochentong Airport.
In concrete terms, we worked in the 
daytime to serve citizens and took up 
arms at night to patrol around the capital. 
We provided training and motivation for 
the local communities to involve them in 
the surveillance and defense of the city. A 
dozen young officers were recruited and 
trained to become policemen. Among 
them were H.E. Neth Savoeun, now 
national chief of police, and H.E. Thong 
Lim, deputy national chief.
Providing medical services
Early on in the reconstruction, health 
conditions were very precarious. For 

example, in 1983, we were confronted 
with epidemics of cholera and dengue 
hemorrhagic fever that were successfully 
curbed with assistance from medical 
associations in Ho Chi Minh City.
To take on the challenges facing public 
health, the faculty of medicine was 
reopened in early 1980 as the Joint 
Faculty of Medicine, Pharmacy and Dental 
Surgery. Former students were invited to 
return to their studies in order to complete 
their training. Professors were recruited 
among the few doctors, pharmacists, and 
dentists who had survived, with the help 
of doctors from Vietnam and a number of 
French-speaking foreign doctors on 
mission in Cambodia. NGOs provided 
books, equipment, and basic medical 
equipment. The assistance led to the 
creation, in 1987, of eight hospitals 
(2,000 beds) managed by the Ministry of 
Public Health, along with three hospitals 
(400 beds), nine infirmaries and seven 
dispensaries in the surrounding districts 
managed by the Municipality. The National 
Center for Maternal and Child Protection 
and the Municipal Center for Maternal and 
Child Health were also operating. 
To meet the public health sector’s urgent 
needs, the Ministry of Health decided to 
include former nurses and midwives in 
the training to become doctors. 
Public health campaigns were launched 
using radio, television, and outdoor ads 
in the city. Our slogan was “Clean eating, 
clean living, clean drinking!” 
Childcare was also a priority. Many 
orphans were living on the streets. The 
municipality established and managed 
three orphanages: Kolap1, Kolap2 and 
Kolap3, as well as Kolap4 which focused 
more specifically on disabled people and 
women in difficulty, under the control of 
the Ministry of Social Affairs. 
Education
Most intellectuals, including teachers and 
professors, lost their lives under the 
Khmer Rouge regime. In the early stages 
of reconstruction, the government used 
the shared education approach to rebuild 
the educational body. The slogan was: “the 
most educated teach the least educated; 
the least educated teach the uneducated”!
Reopening local businesses 
Reviving economic activities was another 
major priority. The Khmer Rouge regime 
had utterly destroyed the national and 
local economic sector. In Phnom Penh, the 
Khmer Rouge had planted coconut trees 
around the Central Market. In 1983, the 
municipality had them removed and 
replanted within the Pediatric Hospital 
compound. We were surprised to discover 
human skeletons under their roots. The 
Central Market only reopened in 1984.
Habitat and urban infrastructure 
reconstruction
After January 7, 1979, the government 
authorized people to come back to the 
city and occupy the houses.
The prevailing insecurity fostered fear 
among the people. They found security 

by living next to other families and 
Vietnamese or Cambodian military 
forces. The early stages favored a 
closeness that still has repercussions on 
the way people dwell in the city today.
After 1979, inhabitants were not the 
same as those before 1975. Only 30% of 
former inhabitants were able to come 
back and 70% of new arrivals were from 
the provinces. People occupied vacant 
apartment buildings, but maintenance, 
hygiene, and cleanliness issues quickly 
arose. 
Certain buildings whose original use had 
been lost during the Khmer Rouge period 
benefited from renovation programs. 
Some retrieved their former use, others 
were given new uses. For example, the 
National Library had been turned into a 
central kitchen by the Khmer Rouge but 
was reopened as a library after 1979. 
Chao Pogneayat High School (Tuol Svay 
Prey) had been converted into a detention 
and torture center (S21) by the Khmer 
Rouge and became the National Genocide 
Museum in 1979. The Choeung Ek site, an 
execution site, was preserved to become a 
memorial for the victims of the genocide.
Repairing the sewage system was another 
priority. According to survivors, Phnom 
Penh was flooded in 1978. The valves 
used to move water to the Tonle Sap 
during the dry season had not been closed 
during the city evacuation of 1975. So, 
wet season after wet season, water and 
river alluvia went up into the pipes, 
clogging them completely and gradually 
solidifying. The Order of Malta was the 
first agency to step in and provide 
assistance using hydro-cure devices to 
start removing the blockage from the 
pipes.
Cleanliness and waste management 
issues were such that staff from the 
municipality and all ministries was called 
up every Saturday and Sunday to clean 
up the city with tractors and trailers.
There was also no drinking water system. 
Of the three water treatment plants, only 
the one at Phum Prek (near the Faculty of 
Medicine) was still operational, but with 
only one pump motor instead of six. With 
help from Vietnam and the USSR, we got 
part of this distribution system up and 
running. 
Electricity is still a major challenge for 
the municipality because the three power 
generating plants were abandoned. 
When the country was liberated on 
January 7, 1979 by the National Solidarity 
Front for the Rescue of Cambodia with the 
support and backing of Vietnamese troops, 
we never lost hope despite the enormous 
problems we faced. Our dream was to see 
Phnom Penh renovated and as beautiful as 
it used to be. We achieved it. The strategies 
and action plans implemented by the 
government during the harshest period 
did much to that end.
1. The KPRP is the 
Kampuchean People’s 
Revolutionary Party, which 
began ruling in January 

1979. It later became the 
Cambodian People’s Party 
(CPP).



58 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

 នៅ�ចនៅន្លាះពីឆ្នាំ១៩៧០ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៥ នៅពាលគឺនៅ�ចនៅន្លាះឆ្នាំនៅធ្វើ 
រដ្ឋត្រូបហារ និងឆ្នាំពួកដែខ្មរត្រូកហមដនៅណើើមអំណាចបាន ត្រូកុងភ្នំនៅពញបានផ្លា្លាស់ប្ដូរ
ទាំងត្រូសុង។ នៅ�យសារដែតមានការទមា្លាក់ត្រូគប់ដែបកនៅ�ភាគខាងនៅកើតនៃនត្រូបនៅទស
ជននៅភៀស ខួួន បានសត្រូមុកចូលមក នៅហើយទីត្រូកុងភ្នំនៅពញនៅកើនត្រូបជាជនពី៧០មុឺន
នក់ នៅ� ២លាននក់កុ�ងរយៈនៅពលដែតប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុនៅណាះាះ។

 ការនៅ�ើងកាន់អំណាចរបស់ពួកដែខ្មរត្រូកហមនៅធ្វើឱាយការនៅកើននៅ�ើងនៃន
ចំនួន ត្រូបជាជនដែដលគ្មានការត្រូតួតពិនិតាយនៅនះ ត្រូតូវបានបញាឈប់ជាបន្ទាន់ នៅត្រូកាយ
មកភ្នំនៅពញក៏ស្ថតិកុ�ងភាពទនៅទរសាាាត។ ត្រូបជាជនត្រូតូវបានបងីំឱាយចាកនៅចញនៅ� 
ជនបទ។ នៅ�យត្រូតូវបានចាត់ទុកដូចជាអ្នកនៅទាស ត្រូបជាជនមួយចំនួនធំបាន 
សា្លាប់ នៅ�យការអស់កមា្លាំង និងភាពអត់ឃ្លា្លាននៅ�នឹងកដែន្លង ត្រូតូវពួកដែខ្មរត្រូកមបងីំ
នៅធ្វើដែត្រូសចមាាារ និងមួយចំនួននៅទៀតត្រូតូវបាននៅគយកនៅ�សមា្លាប់នៅចាល។ សត្រូមាប់អ្នក 
ដែដលនៅ�រស់ត្រូត�ប់មកវិញនៅ�ឆ្នាំ១៩៧៩ សាាានភាពរបស់ពួកនៅគពិតជាពិបាក 
និងមិនត្រូបាកដត្រូបជានៅ�ើយ។

�ញ្ហាា�ក្រុ�ឈមនៃន់ការ�សាងដោ�ើងវិិញ
 នៅតើនៅយើងត្រូតូវនៅធ្វើ�ាាងណានៅដើមាបីចាត់ដែចងការរ�ាាននៃនការកសាងនៅ�ើង
វិញដ៏ធំ�ាាងនៅនះ នៅហើយទន្ទមឹនឹងនៅនះ ត្រូតូវត្រូគប់ត្រូគងត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលសត្រូមុក 
ចូលមកទីត្រូកុងភ្នំនៅពញវិញដូចត្រូសនៅមាចនៅនះ? ជននៅភៀសខួួនមួយចំនួនធំដែដល
នៅធ្វើដំនៅណើរសំនៅ�មកទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ គឺជាបញ្ហាមួយដ៏ធំ។ ក្ដីបារមភទីមួយគឺត្រូតូវនៅធ្វើ
�ាាងណា កំណត់ និងដែបងដែចកឱាយចាបាស់រវាងត្រូបជាជនធម្មតាំ និងកងកមា្លាំង 
ដែខ្មរត្រូកហមដែដលបង្កប់ខួួននៅ�កុ�ងចំនៅណាមជននៅភៀសខួួន។ ជាឧទាហរណ៍ នៅដើមាបី 
សមាាាល់ទាហានបង្កប់ខួួនកុ�ងចំនៅណាមកងទ័ពនៅនះ នៅពលនៃ�ងនៅយើងកាន់កាំនៅភ្លើង 
AK-47 នៅហើយនៅពលយប់នៅយើងជំនួសនៅ�យ M-16 វិញ។

ពន់ះ�ដំ�ូងនៃន់ការ�សាងដោ�ើងវិិញ ការ�ដោងើើតរ�ា�បាលសាធារណៈ
 នៅ�ឆ្នាំ“សូនាយ”នៅនះ នៅយើងមិនត្រូតឹមដែតត្រូតូវកសាងទីត្រូកុង នៅ�ើងវិញ 
ប៉ុនៅណាះាះនៅទ ប៉ុដែន្ត គឺត្រូតូវកសាងត្រូបនៅទសទាំងមូលនៅ�ើងវិញ នៅ�យនៅត្រូបើមនៅធាយាបាយ 
តិចតួចបំផុត។ នៅ�ដែខកុមភៈ ឆ្នាំ១៩៧៩ ត្រូកុមការងារចំនួនពីរត្រូកុមត្រូតូវបានបនៅង្កើត
នៅ�ើង នៅនះគឺ ត្រូកុមទី១នៅ�ត្រូចាំងចំនៅរះ តាំមបនៅណា្ដាយផួូវជាតិនៅលខ៥ និងត្រូកុមទី២ 
នៅ�បុរីផ្ទះ១០០ខ្នង តាំមបនៅណា្ដាយផួូវជាតិនៅលខ៤។ នៅបសកម្មរបស់ត្រូកុមការងារ 
ទាំងពីរ គឺនៅត្រូជើសនៅរីសបញ្ញវន្តដែដលនៅ�រស់ អតីតមន្រ្តីន្តីរាជការនិងអតីតនិសាសិត។ 
ត្រូកុមទី១ដែដលខំ�ំជាសមាជិកដែដរនៅនះ មានមនុសាស២៥នក់មកពីដែប៉កខាងនៅជើង 
ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ និង៧០នក់មកពីខាងពាយ័ពាយ។ ការងារដំបូងរបស់នៅយើងគ ឺ
បនៅង្កើត សាលាននៅ�បាយមជាឈឹម សត្រូមាប់បណ្ដះបណា្ដាលមន្រ្តីន្តីជំនន់ទីមួយ។ 
វគ្គទីមួយត្រូតូវបានបណ្ដះបណា្ដាលនៅ�យសនៅម្ដចនៅតនៅជា ហុុន ដែសន ឯកឧត្តម 
សាយ ភូ�ង និង ឯកឧត្តម អី� យូន ។ បន្ទាប់ពីវគ្គបណ្ដះបណា្ដាលនៅនះនៅ� នៅយើង
បានបនៅង្កើតត្រូកុមការងារនៅផាសងគ្នា។ ការងារសំខាន់របស់ត្រូកុមនៅនះគឺនៅត្រូជើសនៅរីស និង 
បណ្ដះបណា្ដាលបុគ្គលិករ�ាាបាល និងមន្រ្តីន្តី នៅដើមាបីត្រូគប់ត្រូគងទីតាំំងនៅផាសងៗនៅ� 
ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ។ ត្រូកុមដំបូងដែដលមានសមាជិក៦០នក់ នៅហើយខំ�ំក៏ជាសមាជិក 
មួយរូបដែដរនៅនះ បាននៅចញនៅ�ទទួលការបណ្ដះបណា្ដាលនៅ�នៅវៀតណាម។ នៅពល 
ត្រូត�ប់មកវិញ ចំនួន៣២នក់ដែដលមានខំ�ំដែដរនៅនះ ត្រូតូវបានបញុូននៅ�នៅធ្វើការនៅ�
សាលាត្រូកុងភ្នំនៅពញ។ អ្នកនៅផាសងនៅទៀតត្រូតូវបានដែបងដែចកនៅ�តាំមត្រូកសួងមន្ទីរនន 
ដែដលនៅទើបត្រូតូវបានបនៅង្កើត�្មី។

 មាយាាាងវិញនៅទៀត សាលាត្រូកុងភ្នំនៅពញបានបនៅង្កើតសាលាននៅ�បាយ 
និង រ�ាាបាលនៅ�តាំមថា្នាក់មជាឈឹមនិងថា្នាក់នៅខត្ត នៅដើមាបីបណ្ដះបណា្ដាលមន្រ្តីន្តីកុ�ងត្រូគប់
វិស័យ។ ភ្នំនៅពញត្រូតូវបានដែបងដែចកជាតំបន់មជាឈឹមចំនួន៤ និង�ុំចំនួន១២។
នៅ� ឆ្នាំ១៩៨០ មុនការនៅបាះនៅឆ្នាត តំបន់ននត្រូតូវបានដែបងដែចកជាសងាាាត់។នៅ� 

ឆ្នាំ១៩៨៣ បន្ទាប់មកឆ្នាំ១៩៨៦ កំដែណទត្រូមង់រ�ាាបាល�្មីចំនួនពីរបានអនុញ្ញា
តឱាយភ្នំនៅពញកាត់យកដីមួយដែផ្នកពីនៅខត្តកណា្ដាល។ នៅពលនៅនះ ទីត្រូកុងក៏មាននៃផ្ទដី
នៅកើនរហូតដល់៤០១គីឡូុដែម៉ត្រូតត្រូកឡា។ នៅ�ចនៅន្លាះឆ្នាំ១៩៧៩ និងឆ្នាំ ១៩៨៣
 ខំ�ំត្រូតូវបានដែតតាំំងនៅ�យគណបកាសត្រូបជាជនបដិវត្តន៍កមុ�ជា1 ជាមន្រ្តីន្តីនិងត្រូបធា
នការិ�ល័យបុគ្គលិក និងនៅរៀបចំរ�ាាបាលទីត្រូកុង នៅ�យមានមុខងារជាអ្នក
នៅត្រូជើសនៅរីសភា្នាក់ងារ ត្រូពមទាំងនៅរៀបចំ និងកសាងរចនសម័័នធនៃននយក�ាាន នៅផាសង
ៗ។ ពីឆ្នាំ១៩៨៣ ដល់ឆ្នាំ១៩៨៥ ខំ�ំត្រូតូវបានដែតងតាំំងជាអភិបាលរងត្រូកុង
ភ្នំនៅពញ ទទួលបនុ�កខាងសុខាភិបាល អប់រំ វបាបធម៌ និងសង្គមកិច្ច។ 

ការ�សាងដោ�ើងវិិញដោ��្នុងភាព�ន្ទ�ន់់
 ពីចនៅន្លាះឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ១៩៩០ មន្រ្តីន្តីត្រូបមាណជាមួយមុនឺនក់
ត្រូតូវបាននៅត្រូជើសនៅរីស និងបណ្ដះបណា្ដាលឱាយនៅធ្វើការនៅ�សាលាត្រូកុងភ្នំនៅពញ។
កុ�ង រយៈ នៅពលនៅនះ អាទិភាពនន និងនៅគលនៅ�នៃនការកសាងនៅ�ើងវិញ 
និងការអភិវឌ្ាឍត្រូកុង ភ្នំនៅពញ ត្រូតូវបាននៅត្រូគងនៅ�ើងទាំងអស់ 
នៅដើមាបីត្រូបឈមមុខនឹងភាពបន្ទាន់។

ការការ�រក្រុ�ុងភ្នំដោពញ
 អាទិភាពដំបូងគឺការពារទីត្រូកុងកុំឱាយពួកដែខ្មរត្រូកហមអាចវិលត្រូត
�ប់មកវិញបាន។ ពួកដែខ្មរត្រូកហមបានបាញ់ត្រូគប់នៅផ្លា្លាងមកនៅលើទីត្រូកុងភ្នំនៅព
ញពីខាងឦសាន ពីម្ដ�ំមុខ កំពូល និងពីខាងបស្ចឹម នៅ�ម្ដ�ំសំនៅរាងនៅត្រូកាម។ 
នៅ�ជុំវិញទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ នៅយើងត្រូតូវការពារឱាយមានសុវត្ថិភាពនៅដើមាបីទប់ទល់នឹងការ
វាយត្រូបហារនៅលើឃ្លា្លាំងស្ត�កនៅត្រូបងឬសាសីដែកវ និងត្រូពលានយន្តនៅហាះនៅពាធ៍ចិនតុង។ 
និ�យឱាយចំនៅ� នៅពលនៃ�ង នៅយើងនៅធ្វើការបនៅត្រូមើត្រូបជាលរដ្ឋ នៅហើយនៅពលយប់ នៅយើ
ងកាន់កាំនៅភ្លើងនៅដើរលាបាតនៅ�កុ�ងទីត្រូកុង។ នៅយើងបណ្ដះបណា្ដាល និងនៅលើកទឹក
ចិត្តឱាយត្រូបជាពលរដ្ឋតាំមមូល�ាានចូលរួមកុ�ងការឃ្លា្លាំនៅមើល និងការពារទីត្រូកុង។ 
មាយាាាងវិញនៅទៀត យុវជន ១២រូប ត្រូតូវបាននៅត្រូជើសនៅរីស និងបណ្ដះបណា្ដាលឱាយកា្លាយ
ជាមន្រ្តីន្តីប៉ូលីស។កុ�ងចំនៅណាមពួកនៅគមាន ឯកឧត្ដម នៅនត សានៅវឿន ដែដលសព្វនៃ�ង 
កាន់តំដែណងជានយឧត្តមនៅសនីយ៍សន្តិបណ្ឌិត អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ និង 
ឯកឧត្ដម �ុង លីម អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ។

ធានផ្ដល់ដោសវាដោវិជជសាក្រុស្ត ន់ិងការដែថ្មីទាំំ
 នៅ�កុ�ងដំណាក់កាលដំបូងនៃនការកសាងនៅ�ើងវិញ សមត្ថភាពសុខ 
ភិបាលពិតជានៅ�ទន់នៅខាសាយណាស់។ ជាឧទាហរណ៍ នៅ�ឆ្នាំ១៩៨៣ នៅយើង 

អំន់ុវិត្ត ន់ិងចាត់ច�ងការ�សាងឡើងវិិញក��យសម័យខ្ម�រក�ហម
ដូច្នាះសកា្ដានុពលសាដ្ឋកិច្ច  និង ជីវិត សង្គម របស ់មនុសាស មួយ ចំនួន ផ្តល ់ ផលបាយាជន៍ ដល ់មនុសាស មួយ ចំនួន 
ទៀត ហើយ ទីកាុងធំ ដ៏គួរ ជាទ ីគប់ចិត្ត មួយ កុ�ង ការ រស់នា  អាច សាងសង ់ឡើង ដាល មនុសាស គាប់រូប ទទួល 
បាន អត្ថ បាយាជន៍  ពីការ សាងសង ់នាះ។ ដ�យ ឯ�ឧត្តម ថ�ង ខ្លួុន់ 

Face au Palais Royal, le perré du quai du Tonlé Sap écroulé, 1979. 
Opposite the Royal Palace, riprap of the collapsed Tonlé Sap dock, 1979. 

នាទល់មុខរាជវាំង ចាាំងបាតុងមាត់ទន្លាសាបបាក់ ឆ្នាំ១៩៧៩
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ត្រូតូវត្រូបឈមមុខនឹងការរាតតាបាតនៃនជមងឺឆ្ល្លង និងជមងឺត្រូគុនឈាម ដែដលត្រូតូវបាន
នៅ�ះត្រូសាយនៅ�យសារមានអន្តរាគមន៍ជំនួយពីសមាគមត្រូគូនៅពទាយមកពីត្រូកុង 
ហូជីមិញ។
 នៅដើមាបីនៅឆ្ល្លើយតបនៅ�នឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ មហាវិទាយាល័យ 
នៅវជើសាត្រូស្តត្រូតូវបាននៅបើកទាាារនៅ�ើងវិញនៅ�នៅដើមឆ្នាំ១៩៨០ នៅត្រូកាមនៅឈា្មាះ មហា 
វិទាយា ល័យនៅវជើសាត្រូស្តចំរុះ ឱស�សាត្រូស្ត និងទន្តសាត្រូស្ត។ អតីតនិសិតាសត្រូតូវបាន
អនៅញើើញឱាយបន្តការសិកាសារបស់ពួកនៅគនៅទៀត នៅដើមាបីបញ្ចប់ការបណ្ដះបណា្ដាលរបស់
ពួកនៅគ។ ចំដែណកត្រូគូបនៅត្រូងៀនត្រូតូវបាននៅត្រូជើសនៅរីសកុ�ងចំនៅណាមត្រូគូនៅពទាយ ឱស�ការី 
និងទន្តនៅពទាយ ដែដលនៅ�រស់រានមានជីវិតប៉ុន្មាននក់ និងនៅត្រូកាមជំនួយពីត្រូកុម 
ត្រូគូនៅពទាយ នៅវៀតណាម និងត្រូគូនៅពទាយបរនៅទសនិ�យភាសាបារាំងខ្លះ ដែដលកំពុង 
បំនៅពញនៅបសកម្មនៅ�កមុ�ជា។ កាលនៅនះ ភ្នំនៅពញមានមន្ទីរនៅពទាយចំនួន៨ មានដែត្រូគ 
សរុប ២០០០ដែត្រូគ ត្រូគប់ត្រូគងនៅ�យត្រូកសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ និងមាន 
មន្ទីរនៅពទាយចំនួន៣នៅផាសងនៅទៀត មានដែត្រូគសរុប ៤០០ដែត្រូគ មន្ទីរគិលានុប�ាាយិកា 
ចំនួន៩ និងមណ្ឌលសុខភាពចំនួន៧ នៅ�កុ�ងខ័ណ្ឌននតាំមជាយត្រូកុងដែដល 
ត្រូគប់ត្រូគងនៅ�យសាលាត្រូកុងភ្នំនៅពញ។ មាយាាាងវិញនៅទៀត មានមជាឈមណ្ឌលជាតិ 
មាតាំនិងកុមារមួយ រីឯមជាឈមណ្ឌលត្រូកុងសត្រូមាប់សុខភាពមាតាំ និងទារក ក៏ 
ដំនៅណើរការដែដរ។

 នៅដើមាបីនៅឆ្ល្លើយតបនៅ�នឹងតត្រូមូវការបន្ទាន់ខាងដែផ្នកសុខាភិបាលសាធា
រណៈ ត្រូកសួងសុខាភិបាលបានសនៅត្រូមចបញ្ជូនអតីតគិលានុប�ាាយិកា ឬឆ្ល្មបឱាយ
នៅ�ទទួលការបណ្ដះបណា្ដាលនៅដើមាបីកា្លាយជានៅវជើបណ្ឌិត។ វិទាយុ� ទូរទសាសន៍ និង 
ការបិទផាសាយនៅ�តាំមទីកដែន្លងនៅផាសងៗ នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងត្រូតូវបាននៅត្រូបើត្រូបាស់នៅដើមាបីនៅធ្វើ
យុទធនការអនម័យសាធារណៈ។ ពាកាយនៅសា្លាករបស់នៅយើងគឺ “ហូបសាាាត រស់នៅ� 
សាាាត ផឹកសាាាត!”។ ការដែ�ទាំកុមារក៏ជាអាទិភាពមួយដែដរ។ មានកុមារកំត្រូពារ 
ជានៅត្រូចើនបាននៅដើរអនថានៅ�តាំម�្នល់។ សាលាត្រូកុងបានបនៅង្កើត និងត្រូគប់ត្រូគង 
មណ្ឌលកុមារកំត្រូពាចំនួន៣ គឺមណ្ឌលកុមារកំត្រូពាកុលាប១ កុលាប២ កុលាប៣ 
និងកុលាប៤ ដែដលទទួលដែ�ទាំជាពិនៅសសជនពិការ និងត្រូស្តីលំបាកនៅតាំក�ាាក 
នៅត្រូកាមការត្រូតួតពិនិតាយរបស់ត្រូកសួងសង្គមកិច្ច។

ការអំ�់រំ
 កុ�ងរបបដែខ្មរត្រូកហម ភាគនៅត្រូចើននៃនបញ្ញវន្ត រួមទាំងសាត្រូស្តចារាយ និង 
ត្រូគូបនៅត្រូងៀន សុទធដែតបានសា្លាប់។ នៅ�កុ�ងនៅពលដំបូងនៃនការកសាងនៅ�ើងវិញ 
រ�ាាភិបាលបានពឹងដែផ្អកនៅ�នៅលើវិធីសាត្រូស្តនៃនការអប់រំបន្តគ្នា នៅដើមាបីកសាង 
ធនធានខាងដែផ្នកអប់រំនៅ�ើងវិញ។ ពាកាយនៅសា្លាកនៅ�នៅពលនៅនះគឺ “អ្នកនៅចះនៅត្រូចើន 
បនៅត្រូងៀនអ្នកនៅចះតិច អ្នកនៅចះតិចបនៅត្រូងៀនអ្នកមិននៅចះនៅសាះ”។

ការដោ�ើ�ដោ�ើងវិិញនូ់វិ�ណិជជ�ម្ម�្នុងក្រុសុ�
 ការនៅបើកនៅ�ើងវិញនូវសកម្មភាពនៅសដ្ឋកិច្ចគឺជាអាទិភាពចំបងមួយ
នៅទៀត។ របបដែខ្មរត្រូកហមបានបំបាត់នៅចាលទាំងត្រូសុងនូវវិស័យនៅសដ្ឋកិច្ចជាតិ និង 
មូល�ាាន។ នៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ នៅដើមដូងត្រូតូវបាន�ំនៅ�ជុំវិញផាសារ�្មីនៅ�យពួកដែខ្មរ

ត្រូកហម។ នៅ�ឆ្នាំ១៩៨៣ សាលាត្រូកុងបានដកនៅដើមដូងទាំងនៅនះយកនៅ��ំនៅ�
បរិនៅវណមន្ទីរនៅពទាយកុមារ។ នៅពលនៅនះ នៅយើងពិតជាភាាាក់នៅផ្អើលខា្លាំងណាស់នៅ�យ
នៅ�ើញឆ្ល្អឹងមនុសាសនៅ�ខាងនៅត្រូកាមឫសដូង។ មកដល់ឆ្នាំ១៩៨៤ នៅទើបតូបនៅ�កុ�ង
ផាសារនៅបើកទាាារលក់ដូរនៅ�ើងវិញ។ 

លំដោ��ា�ន់ ន់ិងការ�សាងដោ�ើងវិិញន់ូវិដោហ�ា�រចនសម្ព័ន់ធក្រុ�ុង 
 បន្ទាប់ពីនៃ�ង៧ មករា ១៩៧៩ រ�ាាភិបាលបានអនុញ្ញាតឱាយត្រូបជាជន 
ត្រូត�ប់ចូលកុ�ងទីត្រូកុងវិញ និងរស់នៅ�តាំមផ្ទះនន។ អសុវត្ថិភាពដែដលនៅ�ដែត 
មាន នៅ�នៅ�ើយនៅនះ នៅធ្វើឱាយមនុសាសមា្នានៅ�ដែតមានការភ័យខា្លាច។ ពួកនៅគដែស្វងរក 
កដែន្លងដែដលមានសុវត្ថិភាព នៅ�យនៅ�ជិតៗត្រូគួសារនៅផាសងនៅទៀត និងនៅ�ជិតកង
ទ័ពនៅវៀតណាម និងកងទ័ពកមុ�ជា។ ការរស់នៅ�ជិតៗគ្នាននៅពលដំបូងនៅនះបាន 
បង្កជាផលលំបាកនៅលើរនៅបៀបនៃនការរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុង រហូតមកដល់បចុ�បាបន្ននៅនះ 
នៅទៀតនៅសាត ក៏នៅ�ដែតជាបញ្ហាដូចគ្នាដែដរ។

 បន្ទាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ត្រូបជាជនដែដលរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញមិនដែមន 
ដចូត្រូបជាជនមនុឆ្នា១ំ៩៧៥នៅនះនៅទ។ អតតីត្រូបជាជនរសន់ៅ�កុ�ងទតី្រូកងុ ដែត៣០% 
ប៉ុនៅណាះាះ ដែដលអាចត្រូត�ប់មកវិញបាន នៅហើយ៧០%នៅទៀតគឺជាត្រូបជាជន�្មដីែដល 
មានកំនៅណើតមកពីនៅខត្តនៅផាសងៗ។ នៅ�នៅពលនៅនះ ត្រូបជាពលរដ្ឋចូលនៅ�រស់នៅ� 
តាំមផ្ទះដែដលនៅ�ទំនៅនរ ប៉ុដែន្តបញ្ហាដែ�រទាំ អនម័យ ក៏ចាប់នៅផ្ដើមនៅលចនៅចញនៅ�ើង 
�ាាងនៅលឿន។ អគរខ្លះដែដលពួកដែខ្មរត្រូកហមបានយកនៅ�នៅត្រូបើត្រូបាស់រនៅបៀបនៅផាសង 
ត្រូតូវបានជួសជុលដែកលម្អ�្មី។ អគរខ្លះត្រូតូវបានយកមកនៅត្រូបើត្រូបាស់ដូចពីមុន ប៉ុដែន្ត 
អគរខ្លះនៅទៀតក៏មានមុខងារ�្មីដែដរ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាករណីអគរបណាះាល័យ
ជាតិ ដែដលពួកដែខ្មរត្រូកហមបានយកនៅ�នៅធ្វើជានៅរាងបាយមជាឈឹម បាននៅបើកទាាារនៅ�ើង
វិញជាបណាះាល័យជាតិដដែដល បន្ទាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩។ ឬក៏ឧទាហរណ៍មួយនៅទៀត 
គឺសាលាមធាយមសិកាសានៅៅពញា�ាាត ឬនៅ�ថាសាលាទួលសាាាយនៃត្រូព ដែដលពួក 
ដែខ្មរត្រូកហមបានដែត្រូបកា្លាយឱាយនៅ�ជាមជាឈមណ្ឌលនៅធ្វើទារុណកម្ម និងមន្ទរី�ុំឃ្លាំង 
នៅត្រូកាយឆ្នាំ១៩៧៩ ក៏បានកា្លាយជាសារមន្ទីរជាតិត្រូបល័យពូជសាសន៍។ 
រមណីយ�ាាន នៅជើងឯកដែដលជាទីតាំំងសមា្លាប់រងាាាលត្រូតូវបានអភិរកាសទុកដដែដល 
នៅធ្វើជាទីតាំំងនៃនសា្មារតីចងចាំត្រូបល័យពូជសាសន៍។

 ការជួសជុលដែកលម្អត្រូបព័នធលូក៏ជាដែផ្នកមួយនៃនអាទិភាពដែដរ។ នៅ�ង 
តាំមការនៅរៀបរាប់នៅ�យអ្នកនៅ�រស់ ភ្នំនៅពញបានលិចទឹកជំនន់នៅ�រដូវទឹកនៅ�ើង 
ឆ្នាំ១៩៧៨។ នៅ�នៅពលដែដលនៅគជនៅមួ�សត្រូបជាជននៅចញនៅ�ឆ្នាំ១៩៧៥ នៅគមិន 
បានបិទទាាារទឹកដែដលបនៅញ្ចញទឹកនៅ�កុ�ងទនៅន្លរសាបនៅ�រដូវត្រូបាំងនៅទ។ នៅហតុ
ដូនៅច្នះនៅហើយ នៅ�នៅរៀងរាល់រដូវវសាសាទឹក និងដីលាបាប់ដែដលហូរពីទនៅន្លសាបមក 
គឺហូរចូលកុ�ងលូ នៅហើយបន្តិចម្ដងៗ ដីលាបាប់នៅនះក៏សៀួតរឹង នៅធ្វើឱាយលូស្ទះ។ គឺ 
សមាគមមនុសាសធម៌កាតូលិក ដែដលផ្ដល់ជំនួយដំបូង មានមាាាសុីនបូមលូ នៅហើយ
នៅយើងក៏អាចចាប់នៅផ្ដើមបូមកុំឱាយលូស្ទះនៅទៀត។

 ទីត្រូកុងជួបបញិអនម័យ និងបញ្ហាកកស្ទះសត្រូមាមនៅត្រូចើននៅពនៅ�
រហូតដល់មន្រ្តីន្តីសាលាត្រូកុង និងមន្រ្តីន្តីត្រូគប់ត្រូកសួងមន្ទីរ ត្រូតូវបានចាត់តាំំងនៅរៀង 
រាល់ នៃ�ងនៅ�រ៍ និងនៃ�ងអាទិតាយ ឱាយនៅ�នៅបាសសំអាតត្រូកុង នៅ�យនៅត្រូបើត្រូតាំក់ទ័រ និង 
រុ�ម៉ក។ ត្រូបព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាាាតក៏គ្មានដែដរនៅ�នៅពលនៅនះ។ កុ�ងចំនៅណាមសាាានីយ 
ផលិតទឹកសាាាតចំនួនបី មានដែតសាាានីយនៅ�ភូមិដែត្រូពក ជិតមហាវិទាយាល័យនៅវជើ 
សាត្រូស្តប៉ុនៅណាះាះ ដែដលនៅ�ដំនៅណើរការបាន ប៉ុដែន្តសាាានីយនៅនះអាចនៅត្រូបើមាាាសុីនបូម 
ទឹកដែត១ប៉ុនៅណាះាះ កុ�ងចំនៅណាមមាាាសុីនទាំងអស់ចំនួន៦។ នៅ�យទទួលបាន 
ជំនួយ ពីនៅរៀតណាម និងពីសូនៅវៀតនៅយើងបាននៅធ្វើឱាយមួយដែផ្នកនៃនត្រូបព័នធដែចកចាយ 
ទឹកនៅនះដំនៅណើរការនៅ�ើងវិញ។ ចំដែណកឯអគ្គិសនី ក៏នៅ�ដែតជាបញ្ហាត្រូបឈមធំ 
មួយសត្រូមាប់ទីត្រូកុង ភ្នំនៅពញ នៅ�យសារដែតការនៅបាះបង់នៅចាលនូវនៅរាងចត្រូកផលិត 
អគ្គិសនីចំនួន ៣ កដែន្លង។

 បន្ទាប់ពីត្រូបនៅទសត្រូតូវបានរំនៅ�ះនៅ�នៃ�ង៧ មករា ១៩៧៩ នៅ�យ 
រណៈ សិរាសសាមគ្គីសនៅន្រ្តីងាាាះជាតិកមុ�ជា និងមានការជួយនៅត្រូជាមដែត្រូជង និងគំត្រូទពី 
ត្រូកុមកងទ័ពនៅវៀតណាម នៅយើងមិនដែដលអស់សងាឈឹមនៅនះនៅ�ើយ នៅទាះបីជានៅយើង 
ត្រូតូវត្រូបឈមនឹងបញ្ហាជានៅត្រូចើនក៏នៅ�យ។ ក្ដីត្រូសនៃមរបស់នៅយើង គឺនៅយើងចង់នៅ�ើញ 
ភ្នំនៅពញត្រូតូវបានសា្ដារនិងដែកលម្អឱាយបានសាាាតនៅ�ើងវិញដូចពីមុន។ នៅយើងនៅធ្វើបាន
សនៅត្រូមចនៅហើយ។ យុទធសាត្រូស្ត និងដែផនការសកម្មភាពដែដល�ក់នៅចញនៅ�យ 
រ�ាាភិបាលនៅ�កុ�ងសម័យដ៏លំបាកបំផុតនៅនះ បានចូលរួម�ាាងនៅត្រូចើនដល់ 
នៅជាគជ័យនៅនះ។

Principal lieu d’approvisionnement, la foule se presse  
au Marché O’Russey, 1982. 
Crowd hurrying to the O’Russey Market, the main supply centre, 1982. 

ជាកន្លាងលក់ដូរធំជាងគា មនុសាសមា្នាបាញាប់បាញាល់ចូលផាសារអូឫសាសី ឆ្នាំ១៩៨២
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Le 7 Janvier 1979, à l’entrée des troupes de libé-
ration dans la capitale cambodgienne, Phnom 
Penh, jonchée d’immondices et de cadavres, est 
une ville fantôme. Seulement 60 habitants environ 
y sont recensés. La première tâche consiste à in-
cinérer les morts. Les services publics n’existent 
plus. Les égouts sont bouchés. Les mots manquent 
pour décrire les épreuves des jours suivants. La 
nourriture est très rare. La ville que le peuple avait 
connue avant 1970 n’est plus la même. Beaucoup 
d’habitations ont été brûlées ou dégradées. Le sou-
venir des temps d’avant s’estompe. C’est un grand 
choc et un vrai traumatisme qu’il nous a fallu sur-
monter. Au quotidien, le temps est à la survie avec, 
en prime, la peur : la peur de la reprise de la 
guerre et de la proximité des Khmers rouges qui 
continuent leurs exactions. C’est ainsi que nous 
sommes allés couper la forêt autour de la ville 
pour qu’elle ne leur serve pas de refuge. Nous de-
vions anticiper et nous défendre contre les embus-
cades menées par les Khmers rouges, tapis le long 
des trajets que nous empruntions. J’étais respon-
sable adjoint des opérations Kor-5 1 et Kor-6 2 
contre la résistance khmère rouge dans la ville de 
Phnom Penh. Sur le front du Kor-5, je menais un 
convoi qui acheminait du ravitaillement alimen-
taire et des fournitures médicales aux civils, mais 
aussi aux soldats et aux volontaires de l’armée 
vietnamienne qui étaient déployés sur le front à 
Takor, ainsi que dans les montagnes de Melai et 
de Phnom Proek. Kor-6 désignait la ligne de front 
qui entourait la ville de Phnom Penh. Ma mission 

Agir dans 
l’urgence, remettre 
la ville en marche
Les premiers temps de la 
reconstruction de Phnom Penh  
ont été des moments clés de  
la reconstruction urbaine.  
En témoigner, c’est permettre aux 
générations futures de mieux 
comprendre le chemin parcouru  
et les nombreuses difficultés 
auxquelles nous avons dû faire face.
PAR S.E. MOK MARETH

Un marché peu après sa réouverture, 1982. 
A market shortly after its reopening, 1982. 

ផាសារមួយកន្លាង កាាយពីបើកលក់ដូរឡើងវិញបានបន្តិច ឆ្នាំ១៩៨២
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61Résilience des villes après les catastrophes

était d’emmener les fonctionnaires et les civils 
dans les campagnes pour débroussailler les zones 
boisées et les maquis inondés de Mok Kampoul 
pour empêcher les rebelles Khmers rouges de 
prendre position dans ces lieux et de bombarder 
Phnom Penh avec leur artillerie. 
L’État reconstruit alors, à partir de zéro, les ser-
vices et les institutions publiques aux niveaux na-
tional, provincial et municipal. Ainsi, Phnom Penh 
est administrativement divisé en sangkat (com-
munes) et phum (villages). Des services publics y 
sont créés dès 1979. Sous la conduite de Samdech 
Heng Samrin, président du Conseil d’État de la 
République populaire du Kampuchéa, je suis nom-
mé adjoint du Comité révolutionnaire du peuple 
de la ville de Phnom Penh avec pour mission de 
gérer les opérations sur l’ensemble de la cité. 
Les défis sont immenses et la ville doit faire face 
à une multitude d’urgences.

1-LES PÉNURIES ALIMENTAIRES :
Dès les premiers temps de la reconstruction, nous 
devons faire face à une sévère disette de riz. Les 
cadres mangent en général du riz cuit avec des 
céréales (maïs, manioc ou autres). On ne trouve 
pas de légumes ou de viande, ni aucun autre pro-
duit alimentaire. Afin de suppléer au manque de 
nourriture, nous organisons régulièrement des 
pêches au filet dans le Lac Tonlé Sap 3 avec le Di-
recteur du Département de l’Agriculture, mon ca-
marade Mann Choeun 4. Les filets sont fournis par 
le gouvernement grâce au camarade Taing Sarim, 
alors ministre de l’Économie et des sources de re-
venus. Les employés du service nous accom-
pagnent, ainsi que le responsable du sangkat, 
Mr. Chraing Chamreh, qui gére l’équipe de pê-
cheurs composée en majorité de Chams 5. Ainsi, en 
1979, nous avons pêché énormément de poissons 
pour les distribuer, d’abord aux cadres des minis-
tères et des services, puis aux habitants de Phnom 
Penh et des provinces. La transformation des pois-
sons frais en pâte de poisson (Prahok) ou en huile 
(pha’ok) permet leur conservation. 
En 1979, nous ne comptons que sur nos propres 
forces car nous ne recevions aucune aide huma-
nitaire extérieure. 
Peu à peu, la population de Phnom Penh a aug-
menté pour atteindre 500 000 habitants en 1988, 
et ceci malgré une distribution alimentaire toujours 
difficile. Je suis aussi chargé de voyager dans les 
provinces pour acheter des denrées alimentaires 
(riz, haricots, maïs, porc et bœuf) afin d’approvi-
sionner les marchés de la capitale. Tous les mar-
chés existants sont remis en fonction : Psar Thmey, 
Psar Tuol Tom Pong, etc. On nomme des chefs de 
marchés, les stands sont alloués aux employés des 
ministères et aux fonction-
naires. Beaucoup de femmes 
de fonctionnaires sont ainsi 
devenues commerçantes. 
Nous n’étions guidés par au-
cun schéma directeur. Des 
denrées de première néces-
sité, notamment importées, 
n’étaient accessibles qu’à ceux 
qui en avaient les moyens.

2-GESTION FINANCIÈRE, BANQUE, COMMERCE, 
INDUSTRIE, CONSTRUCTION ET URBANISATION :
La monnaie, le riel, est réintroduite le premier oc-
tobre 1979, mais ce n’est qu’à partir de 1990 que 
le gouvernement retrouve les moyens d’imprimer 
lui-même des billets. Au cours de la première moi-
tié des années 1980, le ministère de l’Industrie 
gère un nombre croissant d’activités artisanales 
et industrielles, notamment la fabrication des 
groupes électrogènes, la création d’usines de ciga-
rettes, la production d’alcool ou encore de pneus. 
Il existe à la municipalité de Phnom Penh un ser-
vice de l’industrie et de l’artisanat qui donne les 
orientations pour aider à la croissance de ces en-
treprises d’État. Celles-ci fabriquent les produits 
de première nécessité tels que des marmites en 
aluminium en recyclant du métal, du riz séché 
pour pourvoir au ravitaillement des soldats sur le 
front, de la sauce soja, des bicyclettes, ou encore 
des pneus de vélo. En 1984, ce secteur artisanal a 
été privatisé. À partir de la fin des années 1980, 

les produits sont de meilleure qua-
lité et deviennent plus compétitifs 
sur le marché régional.
L’attribution de logements aux 
fonctionnaires, aux travailleurs, 
aux membres des forces armées et 
à la population en général repré-
sente un autre défi. L’État, par l’in-
termédiaire de son service de l’ur-
banisme et de la construction, 
attribue les maisons vides aux 

cadres, aux officiels du gouvernement, quels que 
soient leurs échelons, ainsi qu’aux membres des 
forces armées et aux civils qui étaient venus s’ins-
taller à Phnom Penh dans les premiers temps. 

3- LES RÉGIES, LA GESTION DES RÉSEAUX D’ÉGOUTS ET 
DES ORDURES
En 1979, l’approvisionnement en eau potable et 
en électricité est pratiquement inexistant. La mu-
nicipalité remet rapidement en marche une usine 
de traitement d’eau potable. Cependant la qualité 
de l’eau est mauvaise car les canalisations d’eau 
sont très endommagées. La Régie des eaux entre-
prend, au début des années 1990, de vastes efforts 
pour les réparer afin d’approvisionner progressi-
vement tous les habitants en eau potable. Le mi-
nistère de l’Industrie est responsable de la restau-
ration du réseau électrique, même si sa capacité 
reste très faible. Il faut noter que l’anarchie des 
raccordements illégaux rend la tâche plus ardue. 
Pour remettre de l’ordre, le gouvernement met sur 
pied un comité responsable de l’éradication de ces 
pratiques. Je suis nommé président de ce comité 
et nous avons ainsi travaillé à l’élimination les rac-
cordements électriques illégaux.
Le réseau des égouts est bouché et exige des tra-
vaux de rénovation à grande échelle. Je me sou-
viens encore de l’aide apportée par le gouverne-
ment français et la Ville de Paris, qui nous ont 
fourni deux véhicules, des hydrocureuses, pour 
déboucher les égouts, ainsi que des bennes à or-
dures. La Coopération Internationale pour le Dé-
veloppement et la Solidarité (CIDSE) a aussi ap-
porté une assistance précieuse. 

Le gouvernement 
lance alors  
une campagne 
appelée « le 
cultivé enseigne  
le non-cultivé ». 

Phnom penh vide 
en janvier 1979. 
Phnom Penh empty 
in January, 1979.

ទីកាុងភ្នំពាញទទាសាាាត 
ខាមករា ឆ្នាំ១៩៧៩
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4-ÉDUCATION, CULTURE, SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES : 
À partir de 1985, le poste de président adjoint du 
Comité du peuple de Phnom Penh responsable de 
l’éducation de la culture et des affaires sociales 
m’est également confié. Avec mon équipe, nous 
nous attelons à remettre en route le système édu-
catif dans tout le pays en utilisant les écoles qui 
étaient encore debout. Le gouvernement lance 
alors une campagne appelée « le cultivé enseigne 
le non-cultivé » où tous ceux qui avaient un mini-
mum d’éducation rejoignent le maigre corps des 
enseignants et des professeurs survivants afin 
d’enseigner aux personnes non éduquées.
Le ministère de la Culture, quant à lui, insuffla un 
nouvel élan à la culture. Les artefacts et les biens 
culturels ont été récupérés et transférés au minis-
tère de la Culture pour les mettre en sécurité. Des 
troupes artistiques et des groupes de musique ont 
été créés grâce à l’action de la municipalité.
Notre équipe œuvre aussi dans le secteur de la 
santé. Plusieurs bâtiments sont réquisitionnés 
pour être transformés en centres de soins et en 
maternités. Pendant une courte période, nous 
avons bénéficié du soutien de médecins vietna-
miens volontaires qui nous assistent pour les 
soins généraux et les opérations chirurgicales. 
 

5. LES AFFAIRES SOCIALES :
Les premières tâches du service des affaires so-
ciales de la ville de Phnom Penh consistent, à 
partir de ??? à fournir une assistance aux sans-lo-
gis et à rapatrier, dans leurs provinces d’origines, 
des pilleurs venus en ville pour voler. L’adminis-
tration municipale crée également un centre édu-
catif à Koh Kor, dans la province de Kandal, pour 
les femmes seules. 
Toutes les personnes de cette génération qui ont 
vécu ces événements et qui ont réussi à survivre 
jusqu’à nos jours réalisent pleinement la chance 
qu’elles ont d’être toujours en vie.

On January 7, 1979, when the liberation 
forces entered the Cambodian capital, 
Phnom Penh was a ghost city, strewn with 
refuse and corpses. There were no more 
than about 60 people living there. The first 
task was to incinerate the bodies. There 
were no public services. The sewers were 
blocked. There are no words to describe 
the challenges of the days that followed. 
There was very little food. The city that 
people had known before 1970 had gone. 
Many houses had been burnt or damaged. 
Little was left of earlier times. We had to 
overcome feelings of terrible shock and real 
trauma. The day-to-day priority was 
survival, against a backdrop of fear: fear of 
further war and of the nearby Khmer 
Rouge, whose atrocities continued. That is 
why we cut down the forest around the 
city, so that they could not hide in it. We 
had to anticipate and protect ourselves 
against ambushes perpetrated by the 
Khmer Rouge, who were concealed along 
the routes we took. I was second-in-
command of the Kor-5 1 and Kor-6 2 
operations against the Khmer Rouge in the 
city of Phnom Penh. On the Kor-5 front, I 
led a convoy that was carrying food and 
medical supplies to civilians, but also to the 
soldiers and volunteers of the Vietnamese 
army, who were deployed on the front at 
Takor, as well as in the mountains of Melai 
and Phnom Proek. Kor-6 was the name of 
the frontline that surrounded the city of 
Phnom Penh. My mission was to transport 
public servants and civilians into the 
countryside to clearly the wooded areas 
and flooded scrubland of Mokshelling 
Kampoul, to prevent the Khmer Rouge 
rebels occupying these places and shelling 
Phnom Penh with their artillery. 
From nothing, the state began to rebuild 
public services and institutions at the 
national, provincial and municipal levels. 
Phnom Penh was divided administratively 
into sangkat (municipalities) and phum 
(villages). Public services were created in 
1979. Under the leadership of Samdech 
Heng Samrin, President of the Council of 
State of the People’s Republic of 
Kampuchea, I was appointed deputy head 
of the People’s Revolutionary Committee 
for the city of Phnom Penh, with the task 
of managing operations across the whole 
city. 
The challenges were huge, and the city 
faced a mass of urgent problems.

1- FOOD SHORTAGES:
From the early days of reconstruction, we 
suffered from a serious shortage of rice. 
The cadres generally ate cooked rice with 

1. Le plan Kor 5 a pour mission de 
protéger la ligne de front sur la 
frontière Thaïlandaise) 
2. Le plan Kor 6 a pour mission de 
protéger la ligne de front autour de 
la ville de Phnom Penh
3. y compris la pèche au Day, Manh, 
Senne etc.
4. S.E. Mann Choeun est 
actuellement sénateur. 

5. Les Chams ou « Khmer islam » 
sont majoritairement des 
populations musulmanes dont les 
ancêtres ont fui le Royaume du 
Champa au moment de son 
absorption par les Vietnamiens 
entre le XVIe et le XIXe siècle. Il faut 
aussi compter parmi eux des 
groupes originaires de l’archipel 
indonésien et de Malaisie. 

Emergency Action:  
Getting the City Going Again 
The early days of the reconstruction of Phnom Penh 
were key moments in the urban reconstruction process. 
Telling the story is a way to help future generations 
understand how far we have come and the many 
difficulties we faced. BY H.E. MOK MARETH 

Le boulevard 
Preah Monivong 
en 1982. 
Boulevard Preah 
Monivong in 1982. 

មហាវិ�ពាះ 
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63Résilience des villes après les catastrophes

cereals (maize, manioc, etc.). There were 
no vegetables or meat, or any other 
edible produce. To make up for the lack 
of food, along with the Director of the 
Department of Agriculture, my friend 
Mann Choeun, 3 we organised regular net 
fishing in Lake Tonlé Sap. The nets were 
supplied by the government through the 
good offices of Comrade Taing Sarim, 
who was then Minister of the Economy 
and of Revenue Sources. We were 
accompanied by staff from the 
Department, together with the head of 
the sangkat, Mr. Chraing Chamreh, who 
managed the fishing team, which 
consisted largely of Chams. 4 In 1979, we 
caught huge numbers of fish, which were 
distributed first to the cadres of the 
ministries and departments, then to the 
inhabitants of Phnom Penh and the 
provinces. The fresh fish were processed 
to make fish paste (Prahok) or oil 
(pha’ok), so that it could be stored. In 
1979, we had to rely entirely on 
ourselves, since we were receiving no 
outside humanitarian aid. 
The population of Phnom Penh gradually 
increased, reaching 500,000 in 1988, 
despite continuing food supply problems. 
I was also given the task of travelling to 
the provinces to buy produce (rice, 
beans, maize, pork and beef) to supply 
the capital’s markets. All the former 
markets – like Psar Thmey, Psar Tuol 
Tom Pong, etc. – were reactivated. People 
were appointed to head the markets, and 
stalls were allocated to ministry 
employees and civil servants. As a result, 
the wives of many civil servants became 
shopkeepers. 
We had no overarching master plan. 
Essential foodstuffs, particularly 
imported goods, were only available for 
those with the necessary resources.

2. FINANCIAL MANAGEMENT, BANKING, TRADE, 
INDUSTRY, CONSTRUCTION AND URBANISATION:
The currency, the riel, was reintroduced on 
October 1, 1979, but it was not until 1990 
that the government regained the ability to 
print banknotes. In the first half of the 
1980s, the Ministry of Industry oversaw a 
growing number of light and heavy 
industrial activities, in particular the 
manufacture of generators and of tyres, the 
creation of cigarette factories and the 
production of alcohol. Phnom Penh 
municipality had an industry and crafts 
department which provided guidelines to 
help these state enterprises grow. They 
made essential products like aluminium 
saucepans, by recycling metal, dried rice to 
feed the soldiers at the front, soya sauce, 
bicycles, or bicycle tyres. In 1984, this light 
industry sector was privatised. By the end 
of the 1980s, the quality of the products 
had improved and they had become more 
competitive on the regional market.
The allocation of housing to civil servants, 
to workers, to members of the armed 
forces and to the population in general 
was another challenge. The state, through 
its urban planning and construction 
department, allocated empty houses to the 
cadres, to government officials of all 
levels, and to members of the armed 
forces and civilians who came to settle in 
Phnom Penh in the early days. 

3. UTILITIES: THE SEWAGE AND WASTE SYSTEMS
In 1979, there was practically no drinking 
water and no electricity supply. Though 
the municipality quickly recommissioned a 
water treatment plant, the quality of the 
drinking water was poor, because the 
water pipes were extensively damaged. In 
the early 1990s, the water authority 
undertook a major repair programme, 
with the aim of gradually bringing 

drinking water to everyone in the city. The 
Industry Ministry was responsible for 
restoring the power grid, although its 
capacity remained very low. The anarchy 
of illegal hookups made the task harder, so 
to restore order, the government set up a 
committee to eradicate these practices. I 
was appointed chairman of that 
committee, and we worked to eliminate 
illegal electricity connections.
The sewage network was blocked and 
needed large-scale renovation. I still 
remember the assistance provided by the 
French government and the City of Paris, 
which supplied us with two sewage-
flusher vehicles to unblock the sewers, as 
well as garbage trucks. Coopération 
Internationale pour le Développement et 
la Solidarité (CIDSE – international 
cooperation for development and 
solidarity) also provided valuable help. 

4. EDUCATION, CULTURE, HEALTH AND SOCIAL 
AFFAIRS 
From 1985 onwards, I also held the 
position of deputy chairman of the Phnom 
Penh People’s Committee for education, 
culture and social affairs. With my team, 
we worked to get the educational system 
up and running across the whole country, 
using the schools that were still standing. 
The government then launched a 
campaign called “the educated teach the 
uneducated”, in which anyone who had a 
modicum of education joined the small 
band of surviving teachers and professors 
to teach people without education.
The Ministry of Culture, for its part, gave 
new impetus to national culture. Cultural 
artefacts and goods were recovered and 
transferred to the Ministry of Culture for 
safekeeping. Troupes of artists and 
musicians were created on the initiative 
of the municipality.
Our team also worked in the health sector. 
Several buildings were requisitioned and 
converted into health and maternity 
centres. For a short period, we received 
support from volunteer doctors from 
Vietnam, who helped us with general care 
and surgical operations. 
 
6. SOCIAL AFFAIRS:
The first task of the city of Phnom Penh’s 
Social Affairs Department, from 1980 
onwards, was to provide support for the 
homeless and to send looters who came 
to the city to steal back to their home 
provinces. The municipal administration 
also created an educational centre in Koh 
Kor, in Kandal province, for lone women. 
All the people of that generation who lived 
through those events and have succeeded 
in surviving until today know full well 
how lucky they are to still be alive.

1. The purpose of the Kor 5 
plan was to protect the 
frontline on the Thai border.
2. The purpose of the Kor 6 
plan was to protect the 
frontline around the city of 
Phnom Penh.
3. H.E. Mann Choeun is now 
a senator. 
4. The Chams or “Khmer 

Islam” are mostly Muslim 
populations whose 
ancestors fled the Kingdom 
of Champa at the time of its 
absorption by the 
Vietnamese between the 
16th and 17th centuries. 
They also include groups 
that originated from the 
Indonesian Archipelago and 
from Malaysia. 

Emergency Action:  
Getting the City Going Again 
The early days of the reconstruction of Phnom Penh 
were key moments in the urban reconstruction process. 
Telling the story is a way to help future generations 
understand how far we have come and the many 
difficulties we faced. BY H.E. MOK MARETH 

Nettoyage de la ville en 1979. / Cleaning of the city in 1979. / ការបាសសមាាាតទីកាុង ឆ្នាំ១៩៧៩
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 នៅត្រូកាយនៃ�ងមហាជ័យជំនះ ៧ មករា ១៩៧៩ ឬនៃ�ងដែដលត្រូបជាជន 
ដែខ្មរនៅយើងបានរស់នៅ�ើងវិញ ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញមានទិដ្ឋភាពនៅត្រូបៀបដូចទីត្រូកុងនៅខា្មាច 
ឬជាទីរនៅហាសាាាន។ ត្រូបជាជនដែដលរស់នៅ�ដំបូងបង្អស់មានត្រូបមាណ៦០នក ់
ប៉ុនៅណាះាះ។ កិច្ចការដំបូងដែដលនៅយើងត្រូតូវនៅធ្វើ គឺបូជានៅខា្មាចទាំងអស់នៅនះ។ អត់មាន 
នៅសវាសាធារណៈនៅទៀតនៅទ។ លូបងូូរទឹកក៏ស្ទះត្រូគប់ទីកដែន្លង។ គ្មានពាកាយអ្វីអាច  
ពិព័ណ៌នបានពីទុកីលំបាកត្រូបចាំនៃ�ងរបស់អ្នកនៅ�រស់នៅ�ើយ។ និ�យអំពីមូូប 
 អាហារនៅនះគឺនៅយើងពិតជាមានការខ្វះខាតខា្លាំងដែមន។ ទីត្រូកុងដែដលត្រូបជាជន 
ធា្លាប់សាាាល់មុនឆ្នាំ១៩៧០មិនដូចពីមុននៅទៀតនៅទ។ ផ្ទះសដែមាបងជានៅត្រូចើនត្រូតូវបាន 
នៅភ្លើងនៅឆ្លះ ឬខូចខាត។ អនុសាសាវរីយ៍កាលពីមុនបានរសាត់នៅ�ឆាាយនៅហើយ។ 
វាជានៅរឿងនៅខា្លាចផាសារនិងត្រូគំត្រូគធងន់ធងរដែដរនៅយើងត្រូតូវជំនះឱាយបាន។ នៅរៀងរាល់នៃ�ង 
នៅយើងត្រូតូវត្រូតដរស់ទាំងកុ�ងភាពភ័យខា្លាច គឺខា្លាចសន្រ្តីងាាាមត្រូត�ប់មកវិញ នៅហើយ 
ដែខ្មរត្រូកហមនៅ�ជិតៗនៅយើងនៅ�នៅ�ើយ និងបន្តការកាប់សមា្លាប់។ នៅហតុដូនៅច្នះនៅហើយ
បានជានៅយើងកាប់នៃត្រូពនៅ�ជុំវិញត្រូកុងនៅចាល នៅដើមាបីកុំឱាយពួកដែខ្មរត្រូកហមយកនៅធ្វើជា 
ជត្រូមក។ នៅយើងត្រូតូវគិតទុកមុន ខា្លាចពួកដែខ្មរត្រូកហមពួននៅ�តាំមផួូវ វាយឆ្ល្មក់។ ខំ�ំជា 
អនុត្រូបធានគណកម្មការ ក៥ 1 និង ក៦ 2 ត្រូកុងភ្នំនៅពញ ត្រូបឆំងនឹងការតសុូរបស ់
ដែខ្មរត្រូកហមនៅ�ត្រូកុងភ្នំនៅពញ។ ការបញុូនពលករ កងទ័ព នគរបាល នៅ�បំនៅពញ 
កាត្វកិច្ចការពារជាតិនៅ�សមរភូមិ ក៥ តំបន់តាំគរ ភ្នំមាាានៃល ភ្នំត្រូពឹក ទាមទារឱាយ  

ខំ�ំដឹកនំត្រូបតិភូដឹកនំត្រូបតិភូនៅរៀងរាល់ដែខដឹកនៅសាបូ�ង ថា្នាំនៅពទាយ និងចុះជួបសួរសុក ី
ទុកីត្រូបជាពលករ កងទ័ពកមុ�ជា កងទ័ពស្ម័ត្រូគចិត្តនៅវៀតណាមកងកមា្លាំងនគរបាល
រដ្ឋធានី។ ចំនៅពាះសមរភូមិជុំវិញត្រូកុងភ្នំនៅពញ ខំ�ំត្រូតូវបានទទួលបនុ�កជាអនុត្រូបធាន 
ក៦ ដឹកនំមន្រ្តីន្តីរដ្ឋការ និងត្រូបជាពលរដ្ឋកាប់ឆាារសំអាតនៃត្រូពលិចទឹកមុខកំពូល 
ទាំងមូល ការពារការនៅបាះទីតាំំងបាញ់នៅផ្លា្លាងផ្តក់�ក់ត្រូកុងភ្នំនៅពញពីសំណាក់ 
ដែខ្មរត្រូកហម។

 រដ្ឋចាប់នៅផ្ដើមកសាងកាបាលមាាាសុីនរដ្ឋ សាាាប័នរ�ាាភិបាល ពីថា្នាក់ 
ត្រូកុងដល់នៅខត្ត ចាប់ពីចំណុចសូនាយ។ ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញដែបងដែចកថា្នាក់ត្រូគប់ត្រូគងដល់
សងាាាត់ និងភូមិនន និងចាត់តាំំងមន្ទីរជំនញននកុ�ងឆ្នាំ១៩៧៩។ស្ថិត 
នៅត្រូកាម ការដឹកនំរបស់រ�ាាភិបាលដែដលនៅពលនៅនះ សនៅម្ដច នៅហង សំរិន ជា
ត្រូបធានត្រូកុមត្រូបឹកាសារដ្ឋនៃនសាធារណរដ្ឋត្រូបជាមានិតកមុ�ជា ខំ�ំបានត្រូតូវបានចាត់
តាំំង ជាអនុត្រូបធានគណៈកមា្មាធិការត្រូបជាជនបដិវត្តន៍ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ នៅ�កុ�ង 
ឆ្នាំ១៩៨០ នៅដើមាបីត្រូគប់ត្រូគងត្រូបតិបត្តិការកុ�ងទីត្រូកុងទាំងមូល។ 

បញ្ហាត្រូបឈមពិតជានៅត្រូចើនអនៅនក នៅហើយទីត្រូកុងត្រូតូវត្រូបឈមមុខនឹងបញ្ហាបន្ទាន ់
ជានៅត្រូចើន។

ចាត់វិិធាន់ការ�្នុងព�ល�ន្ទ�ន់់ ធ្វើឱ�យទីីក�ុងដំណើរការឡើងវិិញ
ពាលដំបូងនាការកសាងទីកាុងភ្នំពាញឡើងវិញគឺជាពាលវាលាគន្លឹះនាកុ�ងការកសាងទីកាុងឡើងវិញ។ ធ្វើជាសាកាសី 
ផ្ដល់សកីីកម្ម គឺអនុញ្ញាតឱាយមនុសាសជំនន់កាាយយល់ចាបាស់ជាងមុនពីផួូវដាលយើងបានដើរឆ្ល្លងកន្លងមក និងយល់
ពីការលំបាកជាចាើនដាលយើងចាំបាច់តាូវបាឈម និងដាះសាាយ។
ដោ�យឯ�ឧត្ដម ម៉ុ� មាា�ដោរ�ត

Un des débarcadères de Phnom Penh qui assure les liaisons avec les provinces, 1982. 
One of Phnom Penh’s wharfs providing connections to the provinces, 1982. 

កំពង់ដរមួយនាទីកាុងភ្នំពាញ ភាាាប់ចរាចរណ៍ទាតាំមខាត្តផាសាងៗ ឆ្នាំ១៩៨២
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�ញ្ហាា�ធំៗដែដលទីីក្រុ�ុងភ្នំដោពញក្រុតូវិក្រុ�ឈម ន់ិងក្រុតូវិដោ�ះក្រុសាយមាន់ដូច 
ខងដោក្រុកាម៖

១-�ញ្ហាា�ដោស���ង
 នៅយើងពិតជាមិនមានអង្ករហូបចុកត្រូគប់ត្រូគន់នៅទ។ កមា្មាភិបាលនៅយើង 
នៅត្រូចើនហូប បាយអង្ករលាយនៅពាត លាយមី ឬដំឡុូងមី ឬត្រូគប់ធញ្ញជាតិនៅផាសងៗ
នៅទៀត។ ត្រូតីសាច់បដែន្លបងាាារក៏ខ្វះខាតផងដែដរ។ តាំំងពីចុងឆ្នាំ១៩៧៩ ខំ�ំរួមជា 
មួយមន្រ្តីន្តីមន្ទីរកសិកម្មត្រូកុងភ្នំនៅពញដឹកនំត្រូបជានៅនសាទចាប់ត្រូតីតាំមដងទនៅន្ល 
សាបនៅ�យនៅត្រូបើ �យ មាាាញ់ ឬបង់សំណាញ់ជានៅដើម។ ខំ�ំទទួលបានសាច់អួន 
និងមងពីរ�ាាភិបាលតាំមរយៈ រដ្ឋមន្រ្តីន្តីត្រូកសួងនៅសដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាព (នៅលាក តាំំង 
សារឹម) នៅ�យមិនគិតនៃ�្ល នៅដើមាបីដែចកជូនបងបួូនអ្នកនៅនសាទ។ ខំ�ំរួមជាមួយនឹង 
កមា្មាភិបាលមន្ទីរកសិកម្មត្រូកុងភ្នំនៅពញ និងត្រូបធានសងាាាត់ត្រូចាំងចនៅត្រូមះដឹកន ំ
បងបួូនអ្នកនៅនសាទដែដលភាគនៅត្រូចើនជាបងបួូនដែខ្មរអី�សា្លាមនៅ�ត្រូចាំងចនៅត្រូមះ នៅដើមាប ី
ចលនបងបួូនចាប់នៅផ្ដើមនៅនសាទនៅ�យនៅត្រូបើឧបករណ៍ �យ មង មាាាញ់ និង 
អួន។ នៅយើងចាប់បានត្រូតីនៅត្រូចើនដែមនដែទននៅ�ចុងឆ្នាំ១៩៧៩។ ត្រូតីដែដលចាប់បាន 
មិនត្រូគន់ដែតដែចកជូនកមា្មាភិបាលបុគ្គលិកតាំមត្រូកសួងមន្ទីរនៅនះនៅទគឺ នៅយើងបាន 
ដែចកជូនត្រូបជាពលរដ្ឋកុ�ងត្រូកុងភ្នំនៅពញក៏ដូចជាត្រូបជាពលរដ្ឋនៅយើងដែដលមកពីនៅខត្ត
នៅដើមាបីទទួលយកត្រូតីនៅធ្វើជាអាហារ ឬត្រូបហុកផ្អក។ 

 ការងារចិញ្ចឹមត្រូតីមន្ទីរកសិកម្មបានសា្តារត្រូសះត្រូតីជានៅត្រូចើន ផលិតនិង 
ដែចកកូនត្រូតីជូនបងបួូនអ្នកចញ្ចឹមត្រូតីទូទាំងត្រូកុង។ ការងារ�ំបដែន្លនិងដំណាំ ត្រូកុង 
បាននៅរៀបចំជាត្រូកុមសាមគ្គីបង្កបនៅង្កើនផល នៅត្រូពាះត្រូបជាពលរដ្ឋមិនមានមនៅធាយាបាយ
ផលិតកម្មត្រូគប់គ្នានៅទ។ អ្នកខ្លះមាននៅគ អ្នកខ្លះមាននង្គ័លជានៅដើម ទាមទារឱាយ 
បងបួូនរួមគ្នាបង្កបនៅង្កើនផលនិងដែចកផលរួម។ ឆ្នាំ១៩៧៩ ជាឆ្នាំដែដលនៅយើង 
មិនដែដលបានទទួលអង្ករ ឬត្រូសូវសាលីពីអង្គការមនុសាសធម៌នៅ�ើយ។

 ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ត្រូបជាពលរដ្ឋចាប់ចូលមករស់នៅ�នៅកើននៅ�ើងរហូតដល់ 
ឆ្នាំ១៩៨៨ ត្រូបមាណ៥០មុនឺនក់។ ត្រូកុងភ្នំនៅពញចាប់នៅផ្តើមខ្វះនៅសាបូ�ងនិងសាច់។
ខំ�ំចាំបាច់នៅធ្វើដំនៅណើរតាំមនៅខត្តសំខាន់ៗនៅដើមាបីត្រូបមូលទិញអង្ករ សដែណើក នៅពាត 
ត្រូជូក នៅគ សត្រូមាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផាសារកុ�ងត្រូកុង។ ការនៅធ្វើដំនៅណើរត្រូតូវឆ្ល្លងកាត់ការបាញ់
សាាាត់តាំមដងផួូវពីពួកឧទា្ទាមទ័ពនៃត្រូព។ ដែតអសាំារាយណាស់ជីវិតខំ�ំពិតជានៃ�្លអាចរស់
មកដល់សព្វនៃ�ងនៅនះ។

២-ការក្រុគិ�់ក្រុគិងហិរញ្ជូញវិតុុ ធនគារ�ណិជជ�ម្ម ឧស�សាហ�ម្ម សំណង់ 
ន់គិរូ�ន់ីយ�ម្ម
 នៅយើងមានត្រូបាក់នៅរៀលចាយពីនៃ�ងទី១០ ដែខតុលា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺ 
កាលពី៤០ឆ្នាំមុន។ នៅ�ទសាសវតាសរ៍៩០ នៅទើបរដ្ឋបាននៅបាះពុម័ត្រូក�សត្រូបាក់ 
នៅរៀលនៅ�យខួួនឯង។ វិស័យសិបាបកម្មត្រូតូវបានត្រូគប់ត្រូគងជាលកីណៈឯកជនកុ�ង 
ឆ្នាំ១៩៨៤ បាននៅធ្វើឱាយវិស័យនៅនះចនៅត្រូមើនធានបានផលិតផលមានគុណភាព 
ត្រូបកួតតនៃម្លទីផាសារតំបន់បាន។ ការដែចកផ្ទះជូនកមា្មាភិបាលបុគ្គលិកកម្មករ និង 
ត្រូបជាពលរដ្ឋ និងកងកមា្លាងំត្រូប�ប់អាវុធជាការងារលំបាកមួយនៅទៀត។ 

 វិស័យកសិកម្ម ឧសាសាហកម្ម ត្រូកសួងឧសាសាហកម្មបាន�ក់ឱាយ
ដំនៅណើរការ នៅរាងចត្រូកមួយចំនួនដែដលអាចដំនៅណើរការបានមាននៅរាងចត្រូកអគ្គិសនី
នៅរាងចត្រូក បារី ត្រូសា សំបកកង់រ�យន្ត សបំកកង់ជិះជានៅដើម។ នៅ�កុ�ងត្រូកងុភ្ននំៅពញ
នៅយើងមានមន្ទីរឧសាសាហកម្ម សិបាបកម្មដឹកនំការកសាងវិស័យសិបាបកម្មសមូហ
ភាព។ នៅយើងមានសិបាបកម្មនៅធ្វើឆ្នាំងបាយ ខ្ទះពីសំណល់នៅលាហធាតុចាស់ៗ 
សិបាបកម្មផលិត មី ឬបាយសមៀួត បំនៅរីឱាយកង ទ័ពសមរភូមិមុខ សិបាបកម្មផលិត 
សុីអី�វ នៅសៀង និងសិបាបកម្មផលិតសំបកកង់ជិះ។ល។ វិស័យសិបាបកម្មត្រូតូវបាន 
នៅធ្វើឯកជននីយកម្មកុ�ងឆ្នាំ១៩៨៤ បាននៅធ្វើឱាយវិស័យនៅនះ រីកចនៅត្រូមើនធានបាន 
ផលិតផលគុណភាពត្រូបកួតត្រូបដែជងទីផាសារតំបន់បាន។ នៅត្រូកាមការត្រូគប់ត្រូគងរបស់
មន្ទីរនៅរៀបចំដែដនដី និងត្រូគប់ត្រូគងរបស់មន្ទីរនៅរៀបចំដែដនដីនិងត្រូគប់ត្រូគងសំណង់  
រដ្ឋបានដែបងដែចកផ្ទះសដែមាបងជូនកមា្មាភិបាល មន្រ្តីន្តីរដ្ឋការត្រូគប់ជាន់ថា្នាក់រួម 
ទាំងកងកមា្លាំង ត្រូប�ប់អាវុធ និងត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលត្រូត�ប់មករស់នៅ�កុ�ង 
ត្រូកុងភ្នំនៅពញ។ 

៣-អំគិ្គិសន់ី ទីឹ� ការក្រុគិ�់ក្រុគិងលូទីឹ� សំណល់សំរាម
 បញ្ហាទឹកសាាាត អគ្គិសនី ពិតជាមានការខ្វះខាតនៅ�យអនៅន្លើ ត្រូកុង 
បាន�ក់ឱាយដំនៅណើរការនៅរាងចត្រូកផលិតទឹកសាាាត នៅ�ើងវិញដែតគុណភាពទឹកគ្មាន 
អនម័យនៅ�យបណា្ដាញទឹកខូចខាតនៅ�យអនៅន្លើ។ រ�ាាករទឹកត្រូកុងបានពុះពារ 
ជួសជុលត្រូបព័នធទឹកសាាាត បានដែចកចាយទឹកសាាាតនៅត្រូបើត្រូបាស់ជាបន្តបន្ទាប់។  
អគ្គិសនីកមុ�ជាស្ថិតនៅត្រូកាមការត្រូគប់ត្រូគងរបស់ត្រូកសួងឧសាសាហកម្ម ត្រូតូវបានសា្ដារ 
នៅ�ើងវិញ។ ដែតការនៅត្រូបើត្រូបាស់មិនបានត្រូគប់ត្រូគន់នៅទ។ ភាពអាណាធិបនៅតយាយកុ�ង 
ការនៅត្រូបើត្រូបាស់អគ្គិសនី បាននៅកើតនៅ�ើងនៅ�យអនៅន្លើ។ ដែតការនៅត្រូបើត្រូបាស់មិនបាន 
ត្រូគប់ត្រូគន់នៅទ។ ភាពអាណាធិបនៅតយាយកុ�ងការនៅត្រូបើត្រូបាស់អគ្គិសនី បាននៅកើតនៅ�ើង 
នៅ�យអនៅន្លើ។ រ�ាាភិបាលបនៅង្កើតគណកម្មការបន្រ្តីងាាាបការនៅត្រូបើត្រូបាស់អគ្គសិនី 
នៅ�យភាពអាណាធិនៅតយាយ នៅ�យបានចាត់តាំំងរូបខំ�ំជាត្រូបធាន បន្រ្តីងាាាបអាណា 
ធិបនៅតយាយ កុ�ងការនៅត្រូបើត្រូបាស់អគ្គីសនីបាននៅជាគជ័យរយៈនៅពល២ឆ្នាំ។ បណា្ដាញ 
លូទឹកស្ទះត្រូគប់ទីកដែន្លងដែដលទាមទារការសា្ដារ និងជួសជុលនៅ�ើងវិញ។ នៅយើង 
នៅ�ចាំបានថា សាធារណរដ្ឋបារាំងបានជួយឧបត្ថមរ�យន្តបូមលូទឹក២នៅត្រូគឿង 
និងនៅ�យដែ�ក អង្គការ CIDSE របស់នៅលាកត្រូសី Eva ក៏បានជួយនៅត្រូជាមដែត្រូជង
ការងារលូទឹកដែដរ។ 

៤-វិសិ័យអំ�់រំ វិ��បធម៌ សុខភិបាល ន់ិងសង្គម�ិច្ច
 នៅ�នៅពលអវត្តមានសមអនុត្រូបធាន (ទទួលបនុ�កអប់រំ វបាបធម៌ 
សង្គមកិច្ច) គណៈកមា្មាធិការត្រូបជាជនទីត្រូកុងភ្នំនៅពញរាប់ឆ្នាំ ខំ�ំត្រូតូវបានចាត់តាំំង 
ឱាយទទួលបនុ�កបដែន្ថមវិស័យនៅនះ។ វិស័យអប់រំសិកាសាត្រូតូវបានរស់នៅ�ើងវិញទូទាំង 
ត្រូបនៅទស។ នៅត្រូបើត្រូបាស់អគរសិកាសាចាស់ៗដែដលនៅ�នៅសសសល់ពីការបំផ្លិចបំផ្លា្លាញ
កុ�ងសន្រ្តីងាាាម និងរបបត្រូបល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។ រដ្ឋបានអនុវត្តត្រូទឹស្ដ ី“អ្នក
នៅចះបនៅត្រូងៀនអ្នកមិននៅចះ” រួមជាមួយនៅលាកត្រូគូ អ្នកត្រូគូ និងសាត្រូសា្តាចារាយដែដលនៅ� 
រស់មួយចំនួនតូចសល់ពីការកាប់សមា្លាប់ និងសា្លាប់នៅ�យអត់អាហារកុ�ងរបប 
ដែខ្មរត្រូកហម។ 

 វិស័យវបាបធម៌ក៏ត្រូតូវបានសា្តារឱាយរស់នៅ�ើងវិញ មន្ទីរវបាបធម៌នៅត្រូកាម  
ការដឹកនំដែខាសរបនៅណា្ដាយរបស់ត្រូកសួងវបាបធម៌ បាន�ក់ឱាយដំនៅណើរការបាន 
�ាាងសកម្ម។ នៅយើងបានត្រូបដែមត្រូបមូលវតុ�បុរាណ សិលាបៈ មករកាសាទុកមុននឹង 
បញ្ជូននៅ�ត្រូកសួងវបាបធម៌រកាសាទុក។ នៅយើងបាននៅរៀបចំត្រូកុមសិលាបៈរដ្ឋធានី ត្រូកុម 
តន្រ្តីន្តីរដ្ឋធានី ។ល។ 

 វិស័យសុខភិបាល មន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋធានី បាននៅរៀបចំឱាយមាន 
អគរសត្រូមាកពាយាបាល និងឆ្ល្លងទនៅន្ល (លំដែហរមាតុភាព) បានសមរមាយ ។ នៅយើង
មានការជួយឧបត្ថមភពីត្រូគូនៅពទាយស្ម័ត្រូគចិត្តនៅវៀតណាមរយៈកាលខ្លីនៅលើដែផ្នកជមងឺទូនៅ� 
និងវះកាត់ត្រូសាល។ 

៥-វិសិ័យសង្គម�ិច្ច
 ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨០មក មន្ទីរសង្គមកិច្ចរដ្ឋធានីបានដំនៅណើរការដំបូង 
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Dans son acception la plus courante, la résilience 
se définit comme la capacité d’un corps à se re-
mettre d’un choc traumatique et à retrouver la 
plénitude de ses fonctions sans trop de dom-
mages. Dans la perspective humaine, cette résis-
tance au choc s’accompagne d’une capacité à 
vivre de façon satisfaisante après avoir connu des 
situations humainement désespérées, comme de 
survivre à un massacre ou à une catastrophe na-
turelle. Dans le cas de la ville de Port-au-Prince, 
la catastrophe a pris la forme d’un séisme de ma-
gnitude 7,3 sur l’échelle de Richter avec des 
conséquences terribles sur le plan matériel et hu-
main. Plus de 10 milliards de dollars de dégâts 
matériels et près de 300 000 personnes sont 
mortes ou disparues sous les décombres. La ca-
tastrophe est alors apparue comme le point 
d’orgue d’une série de désastres en tous genres 
qui avaient marqué l’actualité haïtienne durant 
les dernières années.
En effet, la première décennie du nouveau millé-
naire a été marquée, avec l’accélération des pro-
cessus de réchauffement climatique, par une suc-
cession de cyclones de plus en plus violents. Ces 
derniers ont chacun laissé un bilan assez lourd en 
termes de vies perdues et de biens dévastés. 
Comparée à des villes comme Dresde, Varsovie, 
Hiroshima, Nagasaki, Phnom Penh ou Kigali, dont 
les renaissances post-catastrophes et les revivis-

Port-au-Prince, 
ville résiliente ?
À Port-au-Prince, la résilience est 
souvent synonyme de survie. Les 
difficultés que rencontrent les 
Portoprinciens dessinent parfois 
les limites et les apories de la 
reconstruction urbaine.
PAR JEAN MARIE THÉODAT
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cences ont parfois relevé du miracle, la trajectoire 
suivie par la capitale haïtienne est bien différente. 
Il faut en effet bien distinguer la reconstruction en 
tant qu’acte physique requérant des moyens ma-
tériels donnés, de la réconciliation des consciences 
qui demande, elle, des outils de gouvernance que 
l’on ne peut se procurer en boutique. Des outils 
de gouvernance sont essentiels dans la résilience 
post-traumatique, et lorsqu’ils font défaut, la ré-
silience se résume à la capacité de la société à 
suppléer aux carences des instances d’encadre-
ment que sont l’État, la Région, la ville, etc.
S’il semble donc difficile de parler de résilience 
pour caractériser la situation de la ville de Port-
au-Prince dix années après le séisme dévastateur 
du 12 janvier 2010, c’est parce que les Portoprin-
ciens ne sont pas satisfaits de leurs conditions de 
vie et que la plupart rêvent de quitter la ville. Et 
cela en dépit de l’avantage comparatif indéniable 
de vivre en ville plutôt qu’à la campagne.
Dans cette métropole de plus de deux millions 
d’habitants, à peine 30% ont accès à l’électricité 
et à l’eau courante. De surcroît, le ramassage des 
résidus solides ne concerne que 10% du total pro-
duit par la cité. L’insalubrité, l’insécurité et l’ins-
tabilité sociale sont le lot de la plupart des habi-
tants, dont 80% vivent avec moins de 2 dollars par 
jour. Dans ces conditions, comment, dix ans après 
le séisme de 2010, la capitale haïtienne continue 
de croître et d’attirer de nouveaux migrants ? 
Alors qu’il n’y a eu ni aménagement d’envergure 
ni reconstruction de masse en réponse au dé-
sastre, quel est le véritable moteur de la ville ?

LES FAITS : PORT-AU-PRINCE FACE À UNE DESTRUCTION 
DE GRANDE AMPLEUR
Le 12 janvier 2010, vers 17 heures, le pays est 
secoué par un séisme de magnitude 7,3 dont l’épi-
centre se trouve à Léogâne, une ville située à une 
trentaine de kilomètres de la capitale. Dans les 
jours et semaines qui ont suivi la catastrophe, en-
viron 600 000 personnes ont fui la ville pour se 
réfugier dans les provinces. Plus de 1,3 million de 
personnes se sont trouvées dans des abris de for-
tune établis sur toutes les places publiques et les 
trottoirs. Elles y sont restées durant plusieurs 
mois après le séisme, et dans certains cas, les 
camps ont duré des années. Sur la place du 
Champ de Mars, le cœur symbolique de la capi-
tale, plus de 40 000 personnes ont campé au pied 
des statues qui honorent les héros de l’Indépen-
dance pendant plus de trois années après le dé-
sastre. L’image était ter-
rible et symbolisait l’État 
failli.
Or, si la terre a tremblé à 
Port-au-Prince, c’est le 
monde entier qui a souf-
fert avec Haïti, comme en 
a témoigné le puissant 
élan de solidarité qui a 
suivi cette catastrophe. 
9  milliards de dons et 
d’aides humanitaires ont 
afflué, soit plus ou moins 
l’équivalent d’une année 

de PIB en 2018 (8 milliards de dollars). Pour gérer 
cette manne tombée du ciel, le pays a vu arriver 
une nuée d’ONG et d’associations spécialisées 
dans l’aide internationale et la gestion des risques. 
Cependant, le manque de coordination et la mé-
connaissance du terrain d’un certain nombre 
d’entre elles n’ont eu d’autres effets que d’ajouter 
à la confusion générale en empiétant encore da-
vantage sur les minces prérogatives de l’État.
On a parlé parfois d’Haïti comme de la République 
des ONG où la disparition de l’État a ouvert la voie 
à la gestion des affaires courantes par des orga-
nisations étrangères dont les cadres et les admi-
nistrateurs ne restaient au pays que pour de 
courtes périodes, mais prenaient des décisions qui 
engageaient durablement la vie de toute une com-
munauté. Cette gestion par défaut a conduit à des 
aberrations à la fois sur le plan des décisions et 
sur le plan comptable. Certaines initiatives se sont 
révélées obsolètes, voire mal inspirées, et d’autres 
ont été de véritables gouffres financiers par rap-
port aux maigres bénéfices pour la population. 
Par exemple, le village Lumane Casimir, construit 
dans la partie Nord de la ville, est un échec à la 
fois sur le plan architectural, économique et so-
cial. Le lotissement est éloigné de la ville, planté 
littéralement au milieu des ronciers, sur une voie 
pourtant stratégique, la Nationale 3, qui relie la 
capitale au Centre du pays. Aujourd’hui, la plupart 
des maisonnettes sont vides.
Beaucoup d’argent a pourtant été consacré à la 
reconstruction. Pourtant de nombreux projets 
sont à l’arrêt, et il est difficile de connaître la part 
exacte de l’aide qui a été détournée. Dans le même 
temps, on a assisté à une extension de la tâche 
urbaine aux dépens des dernières terres agricoles 
proches de la ville. La capitale est devenue désor-
mais un ensemble urbain désarticulé et dysfonc-
tionnel.

CANAAN : SURVIVRE APRÈS LE SÉISME
Dans la partie Nord de la ville est apparu un nou-
veau quartier appelé Canaan par les résidents et 
qui présente un véritable défi à l’urbanisation. Les 
terres, propriétés de l’État (même si elles ont été 
cédées en bail à des intérêts privés) ont été décla-
rées d’Utilité Publique et aussitôt envahies par les 
rescapés du tremblement de terre. Plus de 
200 000 personnes y habitent désormais, consti-
tuant un nouveau bidonville aux portes de la ca-
pitale, à un emplacement stratégique qui avait été 
planifié, avant le séisme, pour une extension for-
melle de la ville. À l’origine, Canaan devait attirer 
une clientèle de classe moyenne ou munie de 
moyens financiers assez importants pour investir 
dans l’acquisition d’un logement de standing mo-
derne.
Au cours de l’histoire d’Haiti, l’exode rural a long-
temps été freiné, voire réprimé. Les installations à 
Port-au-Prince des populations paysannes se fai-
saient surtout dans des quartiers périphériques, 
loin de la ville-centre. Cependant, le séisme du 
12 janvier a brisé un tabou : les pauvres sont en-
trés dans la ville, que ce soit en occupant crâne-
ment les ruines des demeures abandonnées, ou en 
intégrant l’une des nombreuses tentes bleues dis-

Habitat de fortune 
sur un trottoir 
après le séisme. 
Makeshift dwelling 
on a sidewalk after 
the earthquake. 

ខ្ទមនាតាំមចិញ្ចើម�្នល់ 
បន្ទាប់ពីរញ្ជួយដីហើយ

La cathédrale de 
Port-au-Prince 
détruite en 
janvier 2010 par 
le tremblement de 
terre. 
Port-au-Prince 
cathedral destroyed 
in January 2010 by 
the earthquake. 

វិហារកាតូលិកនាទីកាុង 
Port-au-Prince 
ខូចខាត នាឆ្នាំ២០១០ 
ដាយសាររញ្ជួយដី
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posées avec des bâches en plas-
tique sur la plupart des espaces 
publics, dans les écoles encore 
debout et sur les places pu-
bliques. Du jour au lendemain, 
cette majorité pauvre et silen-
cieuse, délaissée, oubliée dans 
les dépenses publiques, s’est re-
trouvée au cœur de tous les 
calculs. Il a fallu trouver une so-
lution pour dégager les écoles et 
les places les plus symboliques.
C’est ainsi que le 22 mars 2010, 
par décret présidentiel, le terrain 
de Canaan a été déclaré d’Utilité 
Publique et ouvert de ce fait à 
l’installation des sinistrés. Des 
camps de fortune des débuts, on 
ne voit plus que les bâches qui 
servent parfois encore de ton-
nelle aux cuisines en plein air. 
Mais les emplacements ont pour 
la plupart été enclos avec des 
murs en béton ou des haies 
vives. Les maisonnettes de par-
paing fleurissent un peu partout et donnent un 
aspect presque agreste à ce faubourg autrefois 
connu pour le paysage rocailleux qui caractérise 
le versant sud de la chaîne du Trou d’Eau.
À Canaan, domine encore un sentiment de préca-
rité lié à l’indétermination de son statut sur le plan 
foncier. Le fonds étant déclaré d’Utilité Publique, 
l’État, à travers la Direction Générale des Impôts, 
délivre des autorisations d’occupation qui ne sont 
en aucun cas de véritables titres de propriété, 
même si à la longue l’occupation continue vaut 
possession taisible. Difficile dans ces conditions de 
donner de la valeur au patri-
moine foncier. Une autre indéter-
mination tient à l’appartenance 
territoriale : Canaan est revendi-
qué à la fois par Cabaret, Tho-
mazeau et la Croix-des-Bou-
quets, les communes limitrophes 
du site. Certains penchent pour 
une autonomie communale qui 
ferait de Canaan une municipa-
lité à part entière. Tout cela crée 
une insécurité administrative qui 
ajoute à la précarité d’ensemble 
du territoire. De là, sans doute, le peu de soins 
apportés à la construction des maisons et le peu 
de confort en dépit du coût relativement élevé du 
bâti. Les latrines sont rares et les gens font le plus 
souvent leurs besoins dans la nature. Les eaux 
usées sont évacuées dans la cour en terre battue 
ou sur la voie publique sans souci de la gêne que 
cela peut représenter pour autrui. On peut sans 
détour parler de péjoration des conditions de vie 
et d’aggravation de la vulnérabilité de certains 
quartiers autrefois vierges d’habitation. En cas de 
nouveau séisme, il n’est pas dit que le nombre de 
victimes serait moindre que ce qu’il a été en 2010, 
pour les mêmes raisons : constructions précaires, 
matériaux non appropriés et normes de construc-
tion parasismiques non respectées.

Et pourtant, à certains égards, on dénote une 
amélioration du couvert boisé. Les nouveaux ha-
bitants ont planté des vergers et des haies qui 
produisent aujourd’hui l’effet d’un bocage urbain. 
Les lots sont délimités de haies d’arbres lorsque 
l’argent manque pour construire un mur. Une as-
sociation pousse la population à planter des es-
pèces résistantes à la sécheresse comme le tama-
rin et le moringa dont les pépinières alimentent 
le faubourg. Le tamarin est vendu sur le marché. 
Le moringa pour la consommation locale et l’ex-
portation à travers une ONG locale.
Ce qui caractérise le plus les quartiers périphé-
riques de la capitale, c’est la rareté ou l’incommo-
dité des espaces partagés, comme les voies pu-
bliques, les places ou les marchés. Ces espaces 
publics ne sont pas dimensionnés ni équipés à la 
mesure du risque sismique. Dans le reste de la 
ville, la largeur des rues et des trottoirs, l’élévation 
des bâtiments, la distance entre les édifices, etc. 
sont calculés selon des règlements d’urbanisme 
qui existent sur le papier, mais ne sont nulle part 
appliqués. La notion même de permis de 
construire a été vidée de son sens et transformée 
en taxe à la construction délivrée dans un but 
d’enrichissement personnel par le personnel des 
mairies. À Canaan, pas plus qu’ailleurs, ces règles 
ne sont respectées. Il n’y a ni rues à proprement 
parler, et encore moins de trottoirs. Il y a quelques 
initiatives d’aménagement de places publiques, de 
fixation d’adresses et de détermination des voies. 
Une géographie de la nuit ferait apparaître l’ap-
propriation exclusive de certains espaces par des 
groupes de jeunes gens à l’exclusion des filles qui 
s’y sentent souvent en danger, en particulier lors-
qu’elles sont seules. Les marchés se tiennent sur 
le bord de la voie principale ou, à certaines heures, 
dans des points qui ne sont ni fixes, ni formelle-
ment indiqués. Comme à la campagne, les mar-
chés apparaissent et disparaissent aux carrefours.
Au-delà du cercle de l’expérience privée, du 

À Canaan,  
domine encore  
un sentiment  
de précarité lié à 
l’indétermination 
de son statut  
sur le plan foncier.

Le quartier de Canaan créé, après 2010... 
The Canaan neighbourhood created after 2010... 

សងាាាត់ Canann បង្កើតឡើងកាាយឆ្នាំ២០១០...

... au pied de la montagne,      dans un paysage rocailleux... 

... at the foot of the mountains,       in a rocky landscape...

... នា�ើងភ្នំ កុ�ងទាសភាព�្មភ្នំ...
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 domicile, tout espace non approprié individuelle-
ment et personnellement occupé en permanence 
tombe dans la catégorie des non-lieux où se di-
luent les règlements et les usages de la ville-
centre. À Port-au-Prince, depuis le tremblement 
de terre, les rues, les trottoirs, les places pu-
bliques et les principales artères de la ville sont 
devenus terra nullius par excellence, investis par 
des activités informelles qui empiètent sur l’es-
pace public avec une régularité et un systéma-
tisme qui bannit l’usage du terme informel pour 
les assigner à un principe explicatif. La même 
dynamique prévaut désormais dans le reste de 
l’agglomération, à Canaan en particulier. De cet 
émiettement de l’espace public découle l’impos-
sibilité d’une vision commune. Par une dilution 
des responsabilités communes dans les intérêts 
privés, on en vient à une perception du risque 
sismique limitée à un registre magico-religieux 
où la prière et les offrandes tiennent lieu de 
 parade dans la perspective de la prochaine catas-
trophe.
Dans ces conditions, la résilience a le goût amer 
d’une victoire à la Pyrrhus, où la population n’a 
de réponse qu’autant qu’elle apparaît comme un 
problème, et non pas comme une opportunité de 
service aux citoyens. C’est en occupant les places 
publiques, en menaçant de saccager et de mettre 
le chaos, que la population attire la bienveillance 
des autorités. Mais c’est toujours en périphérie 
qu’elle finit par se retrouver. Loin de tout, donc 
soumise à l’arbitraire des fournisseurs de ser-
vices plus chers et de moins bonne qualité. Dans 
la perspective géographique du renforcement des 
capacités des gens comme seul moyen de renfor-
cer les capacités et l’attractivité des lieux, Canaan 
est mal parti. Dans la lutte des places, son rôle 
est condamné est être celui du dortoir insalubre 
où la population ne rêve que de fuir. La résilience 
est alors tout ce qu’il reste lorsque l’État est ab-
sent de l’espace public.

As most commonly understood, resilience 
is defined as a body’s capacity to recover 
from a traumatic shock and return to full 
function without too much damage. From 
a human perspective, this resistance to 
shock is accompanied by a capacity to live 
in a satisfactory way after experiencing 
humanly calamitous situations, such as 
surviving a massacre or a natural disaster. 
In the case of the city of Port-au-Prince, the 
disaster took the form of an earthquake 
with a magnitude of 7.3 on the Richter 
scale, which had appalling human and 
material consequences. More than 
300,000 people were killed or lost beneath 
the rubble, and there was $10 billion of 
damage to property. The disaster seemed 
at the time like the culmination of a series 
of calamities of all kinds that had struck 
Haiti in the years running up to it. Indeed, 
with the acceleration in global warming, 
the first decade of the new millennium was 
marked by a succession of increasingly 
violent cyclones, each of which left a heavy 
legacy in terms of lives lost and property 
destroyed. 
Compared with cities like Dresden, 
Warsaw, Hiroshima, Nagasaki, Phnom 
Penh or Kigali, with their seemingly 
miraculous post-disaster rebirths and 
revivals, the Haitian capital has travelled 
a quite different path. It is important to 
distinguish clearly between rebuilding as 
a physical act that requires given material 
resources, and rebuilding as a change of 
mindset, which demands governance 
tools that cannot be bought off the shelf. 
Tools of governance are essential to 
post-traumatic resilience, and when they 
are lacking, resilience consists in the 
society’s capacity to compensate for the 

Port-au-Prince, Resilient City? 
In Port-au-Prince,  
resilience and survival  
often mean the same 
thing. The difficulties 
experienced by 
Portoprincians 
sometimes reveal the 
limitations and 
contradictions of urban 
rebuilding.  
BY JEAN MARIE THÉODAT

... au pied de la montagne,      dans un paysage rocailleux... 

... at the foot of the mountains,       in a rocky landscape...

... នា�ើងភ្នំ កុ�ងទាសភាព�្មភ្នំ...

... compte plus de 200 000 habitants... 

... has more than 200,000 inhabitants.

... មានបាជាពលរដ្ឋជាង ២០០ ០០០នក់
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failures of entities of governance such as 
the state, the region, the city, etc.
So if it seems difficult to talk about 
resilience in reference to the situation of 
the city of Port-au-Prince 10 years after the 
devastating earthquake of January 12, 
2010, it is because its inhabitants are not 
satisfied with their living conditions and 
most of them dream of quitting the city. 
And this is despite the undeniable 
comparative advantage of urban life over 
that in the countryside.
In this metropolis of more than 2 million 
inhabitants, scarcely 30% have access to 
electricity and running water. Only 10% of 
the total solid waste produced by the city is 
collected. Squalor, insecurity and social 
instability are the fate of most of the 
inhabitants, 80% of whom live on less than 
2 dollars a day. Under these circumstances, 
how – 10 years after the 2010 earthquake 
– does the Haitian capital continue to grow 
and attract new migrants? Given that there 
has been neither significant development 
nor mass reconstruction in response to the 
disaster, what is really driving the city?

THE FACTS: LARGE-SCALE DESTRUCTION  
IN PORT-AU-PRINCE 
On January 12, 2010, around 5 p.m., the 
country was rocked by a 7.3 magnitude 
earthquake with its epicentre in Léogâne, a 
town some thirty kilometres from the 
capital. In the days and weeks that 
followed the disaster, some 600,000 people 
fled the city to take refuge in the provinces. 
More than 1.3 million found themselves in 
makeshift shelters erected on public 
squares and sidewalks. They stayed there 
for several months after the earthquake, 
and in some cases, the camps remained for 
years. On Place du Champ de Mars, the 
emblematic heart of the capital, more than 
40,000 people continued to camp at the 
foot of the statues honouring the heroes of 
Independence for more than three years 
after the quake. It was a terrible image, 
symbolic of a failed state.
However, though it was in Port-au-Prince 
that the earth trembled, the entire world 
suffered with Haiti, as evidenced by the 
powerful movement of solidarity that 
followed the disaster. Nine billion dollars in 
donations and humanitarian aid flowed in, 
in other words roughly the equivalent of 
the country’s total GDP in 2018 ($8 billion). 
To manage this manna from heaven, a 
host of NGOs and organisations 
specialising in international aid and risk 
management swarmed into the country. 
However, the lack of coordination between 
them, and in some cases their unfamiliarity 
with the terrain, had the effect of simply 
adding to the general confusion by 
encroaching yet further on the meagre 
powers of the state.
Haiti has sometimes been described as the 
Republic of NGOs, where the evaporation 
of the state has resulted in day-to-day 
affairs being managed by foreign 
organisations whose executives and 
administrators spent only short periods in 

sometimes still used as awnings for the 
open-air kitchens. Most of the plots, 
however, have been surrounded with 
concrete walls or hedges. Breezeblock 
cottages have sprung up almost 
everywhere, giving an almost rustic 
appearance to this village, which was 
formerly known for the rocky landscape 
that characterises the southern slopes of 
the Trou d’Eau mountain range.
Canaan is still dominated by a sense of 
insecurity, because of the indeterminacy of 
its land ownership status. Since it has 
officially been declared of Public Utility, the 
state – through the Central Tax Authority 
– issues occupancy permits that are in no 
way real property titles, although long and 
continuous occupancy maybe equate to 
implicit ownership. Under these 
circumstances, it is difficult to value land 
assets. Another factor of uncertainty is the 
territorial identity of the site: Canaan is 
simultaneously claimed by Cabaret, 
Thomazeau and Croix-des-Bouquets, the 
municipalities adjacent to the site. Some 
are inclined to favour autonomy, which 
would make Canaan a municipality in its 
own right. All this creates an 
administrative insecurity that exacerbates 
the precariousness of the whole area. 
Hence, no doubt, the lack of care shown for 
the construction of the houses and the lack 
of comfort, despite the relatively high cost 
of buildings. There are few latrines, and 
people mostly fulfil their needs in nature. 
Wastewater is evacuated into the clay 
courtyards or on to the public road, 
without consideration for how others 
might be affected. In plain language, what 
is happening here is a decline in living 
conditions and an exacerbation of the 
vulnerability of certain areas that were 
previously empty of human habitation. In 
the event of another earthquake, there is 
no certainty that there will be fewer 
victims than in 2010, and for the same 
reasons: fragile construction, inappropriate 
materials and a failure to apply 
earthquake-resistant building standards.
And yet, in certain respects, one can 
observe an improvement in tree coverage. 
The new inhabitants have planted 
orchards and hedges, which now give the 
appearance of urban woodlands. The plots 
are divided by hedges of trees, in cases 
where households lack the money to build 
a wall. A local organisation encourages the 
population to plant drought-resistant 
species, nurseries of trees like tamarind 
and moringa, which feed the village. 
Tamarind is sold on the market. Moringa is 
consumed locally and goes for export 
through a local NGO.
What most characterises the peripheral 
areas of the capital is the rarity or 
inconvenience of communal spaces, such 
as public roads, squares or markets. These 
public spaces are not big enough or 
properly equipped to tackle the risk of 
earthquake. In the rest of the city, the 
width of the streets and sidewalks, the 
height of the buildings, the distance 

the country, but took decisions that had a 
long-term impact on the life of an entire 
community. This management by default 
led to aberrations both in decision-making 
and in financial management. Some 
initiatives proved obsolete, or poorly 
thought out, and others turned out to be 
financial black holes of little benefit to the 
population. For example, the village of 
Lumane Casimir, built in the northern part 
of the city, is a failure in every respect, be it 
architectural, economic or social. The 
housing estate is a long way from the city, 
planted in the midst of a field of of 
brambles, yet on a strategic road – the 
National 3 – that links the capital to the 
centre of the country. Today, most of the 
houses on it are empty.
A great deal of money has gone into 
rebuilding, yet many projects have stopped 
and it is difficult to know just how much of 
the aid has been misused. At the same 
time, the urban fabric has sprawled 
outwards, swallowing up much of the 
remaining farmland close to the city. The 
capital has now become a disconnected 
and dysfunctional urban entity.

CANAAN: SURVIVING AFTER THE EARTHQUAKE
In the northern part of the city, a new 
district emerged, called Canaan by its 
residents, which presents a real challenge 
to urbanisation. The land here was 
state-owned (although previously leased to 
private interests) and was declared of 
Public Utility after the earthquake, with the 
result that it was immediately overrun by 
survivors of the earthquake. More than 
200,000 people now live there, forming a 
new shantytown at the gates of the capital, 
in a strategic location where, before the 
earthquake, a formal extension of the city 
had been planned. Canaan was originally 
intended for a middle-class clientele, or 
people with sufficient financial resources to 
invest in the acquisition of a luxury 
modern house.
Over the course of Haiti’s history, the rural 
exodus was for a long time contained, or 
even restricted. Peasant populations settled 
in Port-au-Prince mainly in peripheral 
areas, a long way from the city centre. 
However, the earthquake shattered a 
taboo: the poor came into the city, whether 
proudly occupying the ruins of abandoned 
houses, or setting up camp in one of the 
many blue tents made of plastic tarpaulins 
that sprung up in most of the public 
spaces, in any schools still standing, and 
on public squares. From one day to the 
next, this impoverished and silent majority, 
previously abandoned, excluded from 
public budgets, found itself the focus of 
every calculation. A solution had to be 
found to release the schools and the most 
emblematic public spaces.
This was why, on March 20 to 22, 2010, by 
presidential decree, the land in Canaan 
was declared of Public Utility and thereby 
opened up for settlement by the victims of 
the earthquake. Of the original makeshift 
camps, all that remains are the tarpaulins, 
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 អត្ថន័យដែដលនៅគទទួលសាាាល់ជាទូនៅ�គឺថា ភាពធន់គឺជាសមត្ថភាព
នៃនសរីរាង្គមួយដែដលជាសះនៅសាបើយនៅ�ើងវិញ នៅត្រូកាយពីទទួលការប៉ះទង្គិច�ាាង 
ត្រូគំត្រូគ និងចាប់នៅផ្ដើមដំនៅណើរការនៅ�ើងវិញនៅ�យគ្មានការខូចខាតធងន់ធងរ។ នៅ�កុ�ង
ទសាសនវិស័យពាក់ព័នធនឹងមនុសាសវិញគឺថា ភាពធន់នៅ�នឹងមហន្តរាយគឺជាសមត្ថ
ភាពនៃនការបន្តរស់ត្រូបកបនៅ�យការសបាបាយចិត្ត បន្ទាប់ពីមនុសាសបានឆ្ល្លងកាត់
សាាានភាពដ៏អស់សងាឃឹឹម ឧទាហរណ៍ដូចជាការមានជីវិតនៅ�រស់បន្ទាប់ពីអំនៅពើ 
សមា្លាប់រងាាាលណាមួយ ឬក៏បន្ទាប់ពីបានជួបត្រូបទះនៅត្រូគះមហន្តរាយធម្មជាតិ 
ណា មួយ។ កុ�ងករណីទីត្រូកុង ព័រអូត្រូបាំងស៍ នៅត្រូគះថា្នាក់ធម្មជាតិបាននៅកើតនៅ�ើងកុ�ង
ទត្រូមង់ជារញ្ជួយដី កត្រូមិត៧,៣ នៃនមាត្រូត�ាាន Richter ដែដលបង្កនូវផលវិបាក 
�ាាងធងន់ធងរ ទាំងខាងដែផ្នកសមាាារ និងជីវិតមនុសាស។ រញ្ជួយដីនៅនះបានបង្កការ
ខូចខាតនៅលើសមាាារៈមានតនៃម្លរហូតដល់១០ពាន់លានដុលា្លារ មនុសាសជិត ៣០
មុឺន នក់បានសា្លាប់ ឬក៏បាត់ខួួននៅត្រូកាមគំនរ�្ម។ ដូនៅច្នះ នៅត្រូគះថា្នាក់ធម្មជាតិត្រូតូវ 
បាននៅគចាត់ទុក នៅ�នៅពលនៅនះថា ជានៅត្រូគះថា្នាក់ធងន់ធងរជាងនៅគ កុ�ងចំនៅណាម 
បណា្ដានៅត្រូគះមហន្តរាយត្រូគប់ត្រូបនៅភទដែដលបាននៅកើតនៅ�ើងនៅ�កុ�ងត្រូបនៅទសនៃហទី  
កុ�ងរយៈនៅពលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងនៅត្រូកាយនៅនះ។

 ជាការពិត នៅ�កុ�ងទសវតាសរ៍ទី១នៃនសហសាសវតាសរ៍�្មីនៅនះ ពិតជាសមាបូូរ
ខាយល់ពាយុ�ះសុីកួូនដែដលនៅកើតនៅ�ើងជាបន្តបន្ទាប់ និងជាខាយល់ពាយុ�ះមានកមា្លាំងកាន់ ដែត
ខា្លាំងនៅ�ើងៗ រួមជាមួយនឹងកំនៅ�នៅ�នៅលើភពដែផនដីនៅ�ើងនៅ�្ដាកាន់ដែតនៅលឿននៅទៀត
ផង។ ខាយល់ពាយុ�ះសុីកួូននីមួយៗសុទធដែតបានបនាសល់ទុកនូវតុលាយការធងន់ធងរអំពី 
ការបាត់បង់ជីវិតមនុសាស និងការខូចខាតត្រូទពាយសមាបត្តិ។ 

 នៅបើនៅត្រូបៀបនៅធៀបជាមួយទីត្រូកុងនៅផាសងៗដូចជា ត្រូកុងនៅត្រូឌ្ស ត្រូកុងវាាាសូវី 
ត្រូកុងហុីរ�ូសុីមាាា ត្រូកុងណាហាាាសាគី ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ ឬទីត្រូកុងគីហាាាលី ខណៈដែដល
ការនៅងើបឈរនៅ�ើងវិញនៃនត្រូកុងទាំងនៅនះ នៅត្រូកាយពីបានជួបត្រូបទះនៅត្រូគះមហន្តរាយ
នៅពលខ្លះ វាដូចជានៅរឿងអពូូតនៅហតុ ប៉ុដែន្តទីត្រូកុងត្រូបនៅទសនៃហទីបាននៅដើរនៅ�តាំមផួូវ 
មួយដែដលខុសពីនៅគ។ ពិតដែមននៅហើយ នៅគត្រូតូវដែបងដែចកឱាយ�ច់ត្រូស�ះ រវាងការ

កសាងនៅ�ើងវិញកុ�ងន័យរូបវ័ន្តដែដលតត្រូមូវឱាយមានមនៅធាយាបាយសមាាារ និងការ 
 សត្រូមួលផួូវចិត្តដែដលតត្រូមូវឱាយមានឧបករណ៍អភិបាលកិច្ច នៅហើយដែដលនៅគមិនអាច 
នៅ�ទិញបាននៅ�តាំមហាងដូចជាទិញវតុ�អ្វីមួយនៅនះនៅទ។  ឧបករណ៍អភិ បាល  
កិច្ចពិតជាសំខាន់ខា្លាំងនៅ�កុ�ងភាពធន់ បន្ទាប់ពីមហន្តរាយ ដូនៅច្នះ នៅ� នៅពល ដែដល 
ខ្វះឧបករណ៍នៅនះ ភាពធន់គឺបត្រូងួមមកត្រូតឹមសមត្ថភាពរបស់សង្គម ដែដលជំនួស
ឱាយកង្វះខាតរបស់សាាាប័នត្រូគប់ត្រូគង នៅនះគឺរដ្ឋ តំបន់ ឬត្រូកុងជានៅដើម។ល។

 នៅបើនៅគហាក់ដូចជាពិបាកកុ�ងការនិ�យអំពីភាពធន់នៅដើមាបីពណ៌ន
អំពីសាាានភាពនៃនទីត្រូកុង ព័រអូត្រូបាំងស៍ ដប់ឆ្នាំនៅត្រូកាយពីរញ្ជួយដីដែដលបានបំផ្លិច
បំផ្លា្លាញ�ាាងខា្លាំង នៅ�នៃ�ងទី១២ មករា ២០១០ នៅនះគឺនៅ�យសារត្រូបជាពលរដ្ឋ
រស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងនៅនះមិននៅពញចិត្តជីវិតរស់នៅ�របស់ពួកនៅគនៅ�ើយ នៅហើយថាភាគ
នៅត្រូចើននៃនត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�ដែតចិញ្ចឹមចិត្តចង់ចាកនៅចញពីទីត្រូកុងនៅនះ នៅបើនៅទាះ បីជាវា 
ចាបាស់មិនអាចត្រូបដែកកបាននៅទថា ការរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងមានលកីណៈត្រូបនៅសើរជាង
ការរស់នៅ�ឯជនបទ។
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between buildings, etc., are calculated 
according to urban planning regulations 
that exist on paper, but are applied 
nowhere. The very concept of building 
permits has become meaningless, 
transformed into a construction tax levied 
by municipal staff for the purpose of 
personal enrichment. In Canaan, these 
rules are no more obeyed than anywhere 
else. There are no streets, in the strict 
sense of the term, let alone sidewalks. 
There are a few initiatives for the 
development of public squares, for 
allocating addresses and planning a street 
network. A geography of the night would 
show certain spaces appropriated entirely 
by groups of young men, places where 
young women are excluded and often feel 
endangered, especially when alone. The 
markets operate on the edge of the main 
road or, at certain times, at locations that 
are neither fixed nor formally signposted. 
As in the countryside, temporary markets 
come and go at road intersections.
Beyond the circle of private experience, 
beyond the home, every space that is not 
individually appropriated and personally 
and permanently occupied, falls within the 
category of non-places, where the rules 
and practices of the city centre are diluted. 
In Port-au-Prince, since the earthquake, 
the streets, the sidewalks, the public 
squares and main arteries of the city have 
become the ultimate terra nullius, occupied 
by informal activities that encroach into 
public space with such systematic 
regularity that it is less accurate to describe 
them as informal than as an explanatory 
principle. The same dynamic now prevails 
in the rest of the city, especially in Canaan. 
Because of this fragmentation of public 
space, a common vision is impossible. As 
shared responsibilities blur into private 
interests, the perception of seismic risk 
becomes limited to a magico-religious 
sphere in which prayer and offerings 
constitute the sole protection against the 
prospect of the next catastrophe.
Under these circumstances, resilience has 
the bitter taste of a pyrrhic victory, where 
any response by the population is seen as 
a problem, not as an opportunity for 
service to citizens. It is by occupying public 
spaces, by threatening to loot and to 
spread chaos, that the population attracts 
the benevolence of the authorities. 
However, the population always finds itself 
on the periphery. A long way from 
anywhere, and therefore subject to the 
arbitrary practices of suppliers who offer 
the most expensive and poorest quality 
services. From the geographical 
perspective wherein building the capacities 
of people is the only means to reinforce the 
capacities and attractiveness of places, 
Canaan is on the wrong path. In the 
conflict of places, it is condemned to play 
the role of a squalid dormitory in which 
the population dreams only of flight. Under 
these circumstances, resilience is all that is 
left when the state is absent from the 
public arena.



72 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

 នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងដ៏ធំមួយនៅនះ មានត្រូបជាពលរដ្ឋរស់នៅ�ជាង២លាន 
នក់ កុ�ងនៅនះមានដែតត្រូបមាណ៣០%ប៉ុនៅណាះាះដែដលមាននៅភ្លើងអគ្គិសនី និងទឹក 
សាាាត នៅត្រូបើត្រូបាស់។ ជាងនៅនះនៅ�នៅទៀត ការត្រូបមូលកាកសំណល់រឹង គឺបាន ១០% 
ប៉ុនៅណាះាះនៃនកាកសំណល់ទាំងអស់ដែដលផលិតនៅ�ើងនៅ�យត្រូបជាពលរដ្ឋរស់នៅ� 
កុ�ងទីត្រូកុង។ ភាគនៅត្រូចើន ត្រូបជាពលរដ្ឋរស់នៅ�កុ�ងភាពនៅសា្មាកនៅត្រូគក អសុវត្ថិភាព 
និងអស្ថិរភាពសង្គម នៅហើយកុ�ងនៅនះ ៨០ភាគរយនៃនត្រូបជាពលរដ្ឋរស់នៅ�នៅ�យ
មានត្រូបាក់មិនដល់២ដុលា្លារផងកុ�ងមួយនៃ�ង។ នៅតើនៅ�កុ�ងលកីខណ្ឌដែបបនៅនះ ១០ 
 ឆ្នាំ  បន្ទាប់ពីរញ្ជួយដីនៅ�ឆ្នាំ២០១០នៅនះមក នៅតើទីត្រូកុងត្រូបនៅទសនៃហទីបន្តទាក់
ទាញ ត្រូបជាពលរដ្ឋ�្មីមករស់នៅ��ាាងដូចនៅម្ដចនៅកើតនៅ�? ខណៈដែដលគ្មាន 
ការ នៅរៀបចំនៅត្រូចើន ឬក៏គ្មានការកសាងនៅ�ើងវិញកុ�ងត្រូទង់ត្រូទាយធំណាមួយនៅសាះ 
នៅត្រូកាយពីនៅត្រូគះមហន្តរាយដែដលបាននៅកើតនៅ�ើងនៅនះ ដូនៅច្នះនៅតើអ្វីជាកាបាលមាាាសុីន
ពិតត្រូបាកដដែដលជត្រូមុញឱាយមានកំនៅណើនត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�ទីត្រូកុងនៅនះ? 

ក្រុពឹត្តកិារណ៍៖ ទីីក្រុ�ុង ព័រអំូក្រុបាំងស៍ ដោ�ចំដោ�ះមុខ្លួការខ្លួូចខតក្រុទីង់ក្រុទាំយធំ 
 នៃ�ង១២ មករា ២០១០ នៅមាាាងត្រូបមាណជា៥រនៅសៀល ត្រូបនៅទសទាំង 
 មូលបានរនៅង្គើនៅ�យសាររញ្ជួយដីដែដលមានកត្រូមិត៧,៣ នៅហើយទីតាំំងរញ្ជួយ
ដំបូងនៅនះគឺនៅ�ត្រូកុងនៅ�អូហាាាន ជាទីត្រូកុងមួយដែដលស្ថិតនៅ�ត្រូបមាណជា៣០
គីឡុូដែម៉ត្រូតពីរដ្ឋធានី។ នៅ�កុ�ងបណា្ដានៃ�ង និងសបា្ដាហ៍នៅត្រូកាយពីនៅត្រូគះថា្នាក់នៅនះបាន
នៅកើតនៅ�ើង ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូបមាណជា៦០មុឺននក់បានចាកនៅចញពីទីត្រូកុងនៅ�រស់
នៅ�តាំមនៅខត្តនន។ មនុសាសត្រូបមាណជាជាង១,៣លាននក់បានកសាងខ្ទម 
នៅដើមាបីរស់នៅ�បនៅណា្ដាះអាសន្នតាំមទីសាធារណៈ ឬនៅ�នៅលើចិនៅញ្ចើមផួូវជានៅដើម។ 
បន្ទាប់ពីរញ្ជយួដីបានសងប់សាាាត់នៅ� ពួកនៅគបានរស់នៅ�តាំមទីសាធារណៈអស់ 
រយៈនៅពលជានៅត្រូចើនដែខ នៅហើយជំរុំខ្លះមានវត្តមានអស់រយៈនៅពលជានៅត្រូចើនឆ្នាំ។ នៅ� 
នៅលើទីធា្លាមួយនៅឈា្មាះ Champs de Mars ដែដលជានៅបះដូង និងជានិមិត្ត
សញ្ញា របស់រដ្ឋធានី មានត្រូបជាជនជាង៤មុឺននក់បាននៅបាះជំរុំរស់នៅ�ខាងនៅជើង 
រូបចមា្លាក់អស់រយៈនៅពលជាង៣ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីនៅត្រូគះមហន្តរាយបាននៅកើតនៅ�ើង។
នៅនះគឺជារូបចមា្លាក់ដែដលរំលឹកដល់វីរជនដែដលបានទាមទារឯករាជមកវិញ។ 
រូបភាពដែបបនៅនះពិតជាគួរឱាយនៅសាកសដែត្រូងងណាស់ នៅហើយវាជានិមិត្តសញ្ញានៃនរដ្ឋ
បរាជ័យ។ 

 ផុ�យនៅ�វិញ រញ្ជួយដីដែដលនៅកើតនៅ�ើងនៅ�ទីត្រូកុង ព័រអូត្រូបាំងស៍ នៅនះគឺ
នៅធ្វើឱាយពិភពនៅលាកទាំងមូលបានទទួលរងការឈឺចាប់ជាមួយត្រូបនៅទសនៃហទីដែដរ  
ដូចដែដលចលនសាមគ្គីភាពពិភពនៅលាកបានបងា្ហាញឱាយនៅ�ើញជាសកីីភាព 
ត្រូសាប់ បន្ទាប់ពីនៅត្រូគះមហន្តរាយនៅនះបាននៅកើតនៅ�ើង។ អំនៅណាយ និងជំនួយ 
មនុសាសធម៌ ៩ពាន់លានដុលា្លារអានៅមរិកត្រូតូវបានបញ្ជូនមកត្រូបនៅទសនៃហទី នៅពាលគឺ
នៅស្មើនឹងផលិតផលកុ�ងត្រូសុកសរុបមួយឆ្នាំ២០១៨ (៨ពាន់លានដុលា្លារ)។ នៅដើមាប ី
ត្រូគប់ត្រូគង�វិកាដ៏នៅត្រូចើនសនធឹកសនាាប់នៅនះ ដែដលដូចជាធា្លាក់មកពីនៅលើនៅម� នៅគ 
នៅ�ើញមានអង្គការមិនដែមនរ�ាាភិបាល និងសមាគមជំនញខាងជំនួយអន្តរជាតិ
និងការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យជានៅត្រូចើនបានមកដល់កុ�ងត្រូបនៅទសនៃហទី។ ប៉ុដែន្តនៅ�យ 
នៅហតុដែតអង្គការមិនដែមនរ�ាាភិបាល និងសមាគមមួយចំនួនទាំងនៅនះខ្វះការ 
សត្រូមបសត្រូមួល និងមិនសាាាល់ទឹកដីនៃហទី ពួកនៅគមានដែតបដែន្ថមបញ្ហានៅ�នៅលើភាព
ត្រូចបូកត្រូចបល់ដែដលមានរួចនៅ�នៅហើយប៉ុនៅណាះាះ នៅ�យពួកនៅគនៅធ្វើការងារជាន់នៅលើអ្វី
ដែដលជាអភ័យឯកសិទធិដ៏តិចតួចរបស់រដ្ឋ។

 នៅពលខ្លះ នៅគនៅត្រូបៀបនៅធៀបត្រូបនៅទសនៃហទីនៅ�នឹងសាធារណរដ្ឋមួយ 
នៃន អង្គការមិនដែមនរ�ាាភិបាល នៅ�យកុ�ងនៅនះ អវត្តមានរបស់រដ្ឋបាននៅបើកផួូវ 
�ាាងទូលាយឱាយអង្គការបរនៅទសត្រូគប់ត្រូគងកិច្ចការត្រូបចាំនៃ�ង។ ត្រូបធាននិងបុគ្គលិក 
រដ្ឋបាលខ្លះរបស់អង្គការទាំងនៅនះមានវត្តមាននៅ�កុ�ងត្រូបនៅទសនៃហទីដែតរយៈនៅពល 
ខ្លីប៉ុនៅណាះាះ ប៉ុដែន្តពួកនៅគនៅធ្វើនៅសចក្តីសនៅត្រូមចដែដលពាក់ព័នធរយៈនៅពលដែវងដល់ជីវិត 
របស់សហគមត្រូបជាពលរដ្ឋនៃហទីទាំងមូល។ ការត្រូគប់ត្រូគងនៅ�តាំមដំនៅណើរ  
ដែបបនៅនះបាននំឱាយនៅកើតមានកំហុសទាំងខាងដែផ្នកនៅធ្វើនៅសចក្តីសនៅត្រូមច ទាំងខាង 
ដែផ្នកគណនៅនយាយ។ គំនិតផ្ដចួនៅផ្តើមមួយចំនួនត្រូតូវបាននៅគនៅមើលនៅ�ើញថា ចាស់គ ំ
រិល ឬក៏មិនដែមនជាគត្រូមូល្អនៅ�ើយ នៅហើយការផ្តួចនៅផ្តើមគំនិតខ្លះនៅទៀត នៅត្រូបៀបដូចជា
អន្លង់ដ៏នៅត្រូ�ដែដលនៅគជះ�វិកានៅចាល នៅបើនៅត្រូបៀបនៅធៀបនឹងផលចំនៅណញដ៏ស្តួចនៅស្ដើង
ដែដលបាននៅ�ដល់នៃដត្រូបជាជន។ ជាឧទាហរណ៍ ភូមិ លុមាាាន កាហាស៊ី�ីនៅមៀរ ដែដល 
 ត្រូតូវបានបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�ដែបក៉ខាងនៅជើងនៃនទីត្រូកុង គឺជាបរាជ័យមួយ�ាាងពិត
ត្រូបាកដ ទាំងខាងដែផ្នកសាាាបតយាយកម្ម នៅសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ភូមិ�្មីនៅនះនៅ� 

ឆាាយពីទីត្រូកុង នៅហើយនៅ�កុ�ងកណា្ដាលនៃត្រូពរនៅបាះនៅទៀត គឺនៅ�តាំមផួូវមួយ ដែដល 
ផុ�យនៅ�វិញ គឺជាផួូវយុទធសាត្រូស្ត តាំមបនៅណា្ដាយផួូវជាតិនៅលខ៣ ដែដលភាាាប់ 
រាជធានីនៅ�ភូមិភាគកណា្ដាលនៃនត្រូបនៅទស។ បចុ�បាបន្ន ភាគនៅត្រូចើននៃនកូនផ្ទះកុ�ង 
ត្រូកុងនៅនះគឺនៅ�ទនៅទរសាាាត គ្មានមនុសាសរស់នៅ�នៅ�ើយ។
�វិកានៅត្រូចើនណាស់ត្រូតូវបាននៅគនៅត្រូបើត្រូបាស់នៅដើមាបីកសាងទីត្រូកុងនៅ�ើងវិញ។ ប៉ុដែន្ត 
គនៅត្រូមាងជានៅត្រូចើនត្រូតូវបានផ្លាាាក នៅហើយនៅគពិបាកនឹងដឹងឱាយពិតត្រូបាកដណាស់ថា  
ជំនួយប៉ុន្មានត្រូតូវបាននៅគបដែង្វរ�ក់នៅហានៅ�ាា។ ទន្ទឹមនឹងគ្នានៅនះ នៅគសនៅង្កតនៅ�ើញ
មានការពត្រូងីកទីត្រូកុងនៅ�ដល់ដីកសិកម្ម ដែដលនៅ�ជាយត្រូកុងនៅទៀតផង។ ចាប់ពី 
នៅពលនៅនះមក រដ្ឋធានីបានកា្លាយជាទីត្រូបជុំជនមានសងាាាត់ជានៅត្រូចើនមិនសុីគ្នា និង 
មិនដំនៅណើរការ។ 

សង្ក�ត់កាណាន់៖ ក្រុតដររស់�ន្ទ��់ពីរញ្ជូូ�យដី
នៅ�ដែប៉កខាងនៅជើងនៃនទីត្រូកុង មានសងាាាត់�្មីមួយបាននៅលចនៅចញជារូបរាងនៅ�ើង 
ដែដលត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�ថា សងាាាត់កាណាន។ សងាាាត់នៅនះមានបញ្ហានៅត្រូចើនខាង 
ដែផ្នកនគររូបនីយកម្ម។ ដីធ្លីដែដលជាកម្មសិទធិរបស់រដ្ឋ (នៅទាះបីជាដីទំាងនៅនះត្រូតូវ 
បាននៅធ្វើជាសមាបទានឱាយឯកជន�ាាងណាក្ដី) ត្រូតូវបានត្រូបកាសថា ជាដីសំរាប់ 
ត្រូបនៅ�ជន៍សាធារណៈ នៅហើយភា្លាមៗនៅនះ ក៏មានអ្នកដែដលនៅ�រស់ពីរញ្ជួយដី 
បាននំគ្នាសត្រូមុកនៅ�តាំំងទីលំនៅ��ាាននៅ�នៅលើដីនៅនះ។ ចាប់ពីនៅពលនៅនះមក  
មានត្រូបជាពលរដ្ឋជាង២០មុឺននក់បាននៅ�រស់នៅ� បនៅង្កើតបានជាតំបន់អណា 
ធិបនៅតយាយ�្មីមួយ នៅ�ត្រូចកទាាារចូលរដ្ឋធានី។ មុននឹងរញ្ជួយដីបាននៅកើតនៅ�ើង 
ទីតាំំងយុទធសាត្រូស្ដនៅនះត្រូតូវបានបញុូលនៅ�កុ�ងដែផនការមួយ នៅដើមាបីដែត្រូបកា្លាយជា 
ផួូវការឱាយនៅ�ជាដែផ្នកមួយនៃនទីត្រូកុង។ ពីដំបូងនៅ�ើយ នៅគនៅត្រូគងនៅត្រូបើសងាាាត់កា 
ណាន ទាក់ទាញត្រូបជាពលរដ្ឋមានជីវភាពមធាយម ឬក៏អ្នកដែដលមានមនៅធាយាបាយ
ហិរញ្ញវតុ�នៅត្រូចើនគួរសម នៅដើមាបីវិនិនៅ�គនៅលើការទិញផ្ទះដែដលមានស្ដង់�រទំនៅនើប។

 នៅ�កុ�ងត្រូបវត្តិសាត្រូស្តរបស់ត្រូបនៅទសនៃហទី ចំណាកត្រូសុកពីជនបទមក 
ទីត្រូកុងដែតងដែតត្រូតូវបានបនុ�ចបងាាាក់ ឬក៏បន្រ្តីងាាាបដែតម្ដង។ ការតាំំងទីលំនៅ��ាាននៅ� 

Maison dans le quartier de Canaan. 
House in the Canaan district. 

ផ្ទះសមាបាងនាកុ�ងសងាាាត់ Canaan
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ទីត្រូកុង ព័រអូត្រូបាំងស៍ របស់ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលមកពីទីជនបទ នៅត្រូចើនដែតនៅធ្វើនៅ�ើងនៅ�
តាំមសងាាាត់ជាយត្រូកុង ដែដលឆាាយពីកណា្ដាលត្រូកុង។ បុ៉ដែន្ត រញ្ជួយដីនៅ�នៃ�ងទី១២
ដែខមករា បាននៅធ្វើឱាយទមា្លាប់នៅនះដែលងមាននៅទៀតនៅហើយ នៅពាលគឺត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូក
បានចូលមកដល់រដ្ឋធានី ពួកនៅគបានចូលនៅ�រស់នៅ�ត្រូគប់កដែន្លង មិនថាកុ�ងអគរ
បាក់ដែបកដែដលនៅគនៅបាះបង់នៅចាល ឬក៏នៅបាះតង់ពណ៌នៅខៀវជាមួយនៅគជាមួយឯង 
តាំម ទីសាធារណៈ ឬតាំមសាលានៅរៀនដែដលមិនទាន់ដួលរំលំនៅនះនៅ�ើយ។ ដូនៅច្នះ 
ភា្លាមៗនៅនះ ភាគនៅត្រូចើននៃនត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកដែដលមិនមាត់មិនក ដែដលត្រូតូវបាន 
នៅគនៅបាះបង់នៅចាល ឬមិនគិតគូនៅ�កុ�ងដែផនការចំណាយរបស់រដ្ឋ ត្រូសាប់ដែតមាន 
វត្តមាននៅ�កុ�ងត្រូគប់ការគណនដែតម្ដង។ នៅគត្រូតូវរកដំនៅណាះត្រូសាយមួយបន្ទាន់ 
នៅដើមាបីបនៅណើញអ្នករស់នៅ�អនធិបនៅតយាយទាំងនៅនះនៅចញពីសាលានៅរៀន និងពីទ ី
តាំំងសាធារណៈជានិមិត្តរូបសំខាន់ៗ។

 នៅហតុដូនៅច្នះនៅហើយបានជានៅ�នៃ�ង២២ មីន ២០១០ តាំមរយៈ 
ត្រូកឹតាយត្រូបធានធីបតីមួយ ដីនៅ�សងាាាត់កាណានត្រូតូវបានត្រូបកាសថាជាដី 
សត្រូមាប់ ត្រូបនៅ�ជន៍សាធារណៈ ដូនៅច្នះ ក៏នៅបើកផួូវឱាយជនរងនៅត្រូគះពីរញ្ជួយដីនៅ� 
តាំំងទីលំនៅ��ាាន�ាាងគត្រូគឹកគនៅត្រូគង។ នៅបើនៅមើលពីនៅលើ នៅគនៅ�ើញដែតដំបូលតង់ 
នៅ�សុូ ត្រូគបនៅលើទីតាំំងចម្អិនមូូបនៅ�កណា្ដាលវាលដែតប៉ុនៅណា្ដាះ។ ប៉ុដែន្ត ភាគនៅត្រូចើន 
នៃនទីតាំំងរស់នៅ�នីមួយៗ នៅគនៅធ្វើរបងឥដ្ឋ ឬ�ំនៅដើមនៅឈើនៅធ្វើជារបង។ កូនផ្ទះតូច 
ៗ សង់ពី�្មរីកដូចផាសិតត្រូគប់កដែន្លង នៅហើយទិដ្ឋភាពដែបបនៅនះនៅស្ទើរដែតដូចនៅទសភាព
នៅ�តាំមទីជនបទ ខណៈដែដលកាលពីមុន កដែន្លងនៅនះគឺជាតំបន់មាន�្មតូចៗ 
រដិបរដុប ជាលកីណៈសណាាានដីនៅ�ជត្រូមាលខាងតាបូូងនៃនជួរភ្នំត្រូទូដូ។ 

 នៅ�សងាាាត់កាណាន ត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�ដែតមានអារម្មណ៍មិនទាន់សងប់
នៅ�យសារដែតនៅរឿងកម្មសិទធិកាន់កាប់ដីធ្លីផ្ទះសដែមាបងមិនទាន់ត្រូតូវបានកំណត ់
ឱាយបានចាបាស់លាស់។ ដីនៅ�ទីនៅនះត្រូតូវបានត្រូបកាសថា សត្រូមាប់ជាត្រូបនៅ�ជន៍ 
សាធារណៈ នៅហើយតាំមរយៈនយក�ាានពនធ�រ រដ្ឋបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឱាយ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋតាំំងទីលំនៅ��ាាន ប៉ុដែន្តមិនដែមនមានន័យថា ត្រូបជាពលរដ្ឋជាមាំាស់ 
កម្មសិទធិដីដែដលពួកនៅគរស់នៅ�នៅលើនៅនះនៅ�ើយ នៅទាះបីថា នៅបើអ្នកណារស់នៅ� 
យូរ ៗ  នៅ� អ្នកនៅនះត្រូបាកដជាទទួលបានកម្មសិទធិមិនខាន។ នៅ�កុ�ងលកីខណ្ឌ 
ដែបបនៅនះ នៅគពិបាកនឹងឱាយតនៃម្លដល់ដីធ្លីដែដលនៅគរស់នៅ�នៅលើនៅនះណាស់។ កតាំ្តាមិន
ត្រូបាកដត្រូបជាមួយនៅទៀតគឺពាក់ព័នធនឹងលកីណៈដែដលថា នៅតើសងាាាត់នៅនះស្ថិតនៅ� 
កុ�ងសងាាាត់មួយណា ពីនៅត្រូពាះថា សងាាាត់កាណានត្រូតូវបានទាមទារនៅ�យសងាាាត់
បីនៅ�ជាប់នៅនះ ដូចជា សងាាាត់កាបានៅរ� សងាាាត់តូមាាាហាស៊ីូ និងសងាាាត់ត្រូក័រនៅដបុូនៅក។

 អ្នកខ្លះនៅទៀតចង់នៅអាយកាណានកា្លាយជាសងាាាត់�ច់នៅ�យដែ�ក 
មាន ស្វយ័ភាពខួួនឯង ជាសងាាាត់មួយដូចសងាាាត់ដនៃទដែដរ។ លកីណៈទំាងនៅនះ 
បនៅង្កើតអសុវត្ថិភាពរ�ាាបាល ដែដលបដែន្ថមនៅ�នៅលើភាពមិនត្រូបាកដត្រូបជានៃនដែដនដី
ទាំងមូល។ ត្រូបដែហលជាមកពីមូលនៅហតុទាំងអស់នៅនះនៅហើយបានជានៅគមិនសូវ
សាងសង់ផ្ទះឱាយបានល្អ ផ្ទះដែដលនៅគសង់នៅហើយផ្ដល់ផ្លាសុកភាពតិចតួចណាស់ 
នៅទាះបីជាតនៃម្លចំណាយនៅ�នៅលើសំណង់ខ័ស់�ាាងណាក្ដី។ នៅគសនៅង្កតនៅ�ើញមិន
សូវមានបង្គន់នៅទ នៅហើយជាញឹកញាប់ មនុសាសមា្នានៅ�បន្ទរបង់នៅ�ទីហាលវាល។ 
ទឹកកខ្វក់ត្រូតូវបាននៅគបងូូរនៅ�នៅលើដីកុ�ងទីធា្លាផ្ទះ ឬក៏ចាក់នៅ�នៅលើផួូវសាធារណៈ 
មិនខ្វល់ពីការប៉ះពាល់ឬរំខានដល់អ្នកដ៏នៃទនៅ�ើយ។ នៅគអាចនិ�យនៅ�យត្រូតង់ៗ  
អំពីភាពនៅសា្មាកនៅត្រូគគកុ�ងការរស់នៅ� និងអំពីភាពនៅតាំក�ាាកកាន់ដែតធងន់ធងរនៅ�ៗ
នៃនសងាាាត់មួយចំនួន ដែដលពីមុនគ្មានមនុសាសរស់នៅ�ទាល់ដែតនៅសាះ។ កុ�ងករណី 
ដែដលមានរញ្ជួយដីម្ដងនៅទៀត វាមិនត្រូបាកដនៅទថា ជនរងនៅត្រូគះអាចមានចំនួនតិច
ជាងចំនួនជនរងនៅត្រូគះរញ្ជយួដីដែដលនៅកើតនៅ�ើងនៅ�ឆ្នាំ២០១០ នៅ�យសារដែត 
មូលនៅហតុដូចគ្នា នៅនះគឺសំណង់នៅធ្វើឱាយដែតរួចពីនៃដ សមាាារមិនសមត្រូសប នៅហើយ 
បទ�ាាននៃនសំណង់ទប់ទល់នឹងរញ្ជួយដីមិនត្រូតូវបាននៅគរពនៅសាះនៅ�ើយ។ 

 ផុ�យនៅ�វិញ កុ�ងទិដ្ឋភាពខ្លះ ដូចជាគត្រូមបនៃត្រូពនៅឈើ នៅគដែបរជា 
សនៅង្កតនៅ�ើញមានភាពត្រូបនៅសើរនៅ�ើងនៅ�វិញ។ អ្នកដែដលមករស់នៅ��្មីបាន�ំ 
នៅដើមនៅឈើ និងនៅធ្វើរបងផ្ទះពីនៅដើមរុកីជាតិ ដែដលបចុ�បាបន្ននៅនះ បនៅង្កើតបានជាសងាាាត ់
មួយសមាបូូរនៅ�នៅ�យនៅដើមនៅឈើ។ ដីឡុូត៍នីមួយៗត្រូតូវបានខណ្ឌដែចកនៅ�យរបង 
នៅដើមនៅឈើ នៅ�នៅពលដែដលមាំាស់ដីគ្មានលុយសាងសង់របងឥដ្ឋ។ សមាគមមួយ 
បានជត្រូមុញឱាយត្រូបជាពលរដ្ឋ�ំត្រូបនៅភទនៅដើមនៅឈើដែដលធន់នឹងភាពរាំងសៀួតជាង 
ដូចជានៅដើមអំពិល ឬក៏នៅដើមត្រូមុម ដែដលផ្ដល់ជាដែផ្លនៅអាយត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�កុ�ង 
សងាាាត់ នៅនះបរិនៅភាគបានផង។ ដែផ្លអំពិលត្រូតូវបាននៅគយកនៅ�លក់នៅ�តាំមផាសារ។

រីឯដែផ្លត្រូមុម គឺសត្រូមាប់ការទទួលទាននៅ�កុ�ងត្រូសុក ឬក៏នំនៅចញនៅ�លក់នៅ�នៅត្រូ�
ត្រូបនៅទស តាំមរយៈអង្គការនៅត្រូ�រ�ាាភិបាលកុ�ងត្រូសុកមួយ។

 លកីណៈដែដលនៅគនៅត្រូចើននៅ�ើញជាញឹកញាប់ តាំមបណា្ដាសងាាាត់នៅ� 
តាំមជាយត្រូកុង គឺមិនសូវមានទីតាំំងសាធារណៈ ឬភាពមិនសមរមាយនៃនទីតាំំង 
សាធារណៈ ដូចជា ផួូវសាធារណៈ ទីធា្លា ឬក៏ផាសារជានៅដើម។ ទីតាំំងសាធារណៈ 
ទាំងនៅនះមិនត្រូតូវបាននៅរៀបចំ ឬក៏បំពាក់បរិកាាាឱាយសមត្រូសបនៅ�តាំមកត្រូមិត 
ហានិភ័យរញ្ជួយដីនៅនះនៅ�ើយ។ នៅ�តាំមកដែន្លងនៅផាសងនៅទៀតកុ�ងទីត្រូកុង ដូចជាទំហំ 
ទទឹងផួូវ និងចិនៅញ្ចើមផួូវ កម័ស់អគរ និងកមា្លាតពីអគរមួយនៅ�អគរមួយ។ល។
សុទធដែតត្រូតូវបានគណននៅ�តាំមវិធាននគរូបនីយកម្ម ដែដលមានដែតនៅលើត្រូក�ស 
ប៉ុនៅណាះាះ ប៉ុដែន្តមិនត្រូតូវបានយកនៅ�អនុវត្តជាក់ដែស្ដងនៅនះនៅ�ើយ។ នៅទាះបីជាអ្វី 
ដែដលជាអជាាាប័ណៈសាងសង់ ក៏គ្មានដែដរ នៅហើយអាជាាាប័ណៈសាងសង់ត្រូតូវបាន 
ដែត្រូបកា្លាយឱាយនៅ�ជាលិខិតពនធសាងសង់ ដែដលបុគ្គលិកសាលាលត្រូកុងផ្តល់ជូន 
ដែតនៅ�កុ�ងនៅគលបំណងនៅដើមាបីរកលុយផ្លា្ទាល់ខួួនដែតប៉ុនៅណាះាះ។ នៅ�សងាាាត់កា 
ណាន ក៏ដូចជានៅ�សងាាាត់នៅផាសងនៅទៀតដែដរ ចាបាប់ទាំងនៅនះមិនត្រូតូវបាននៅគនៅគរព
នៅ�ើយ។ �្នល់ក៏គ្មាន នៅហើយចិនៅញ្ចើម�្នល់ រឹតដែតមិនបាច់និ�យនៅទៀត។ នៅគនៅ�ើញ
មានគំនិតផ្តួចនៅផ្ដើមមួយចំនួននៅដើមាបីនៅរៀបចំទីសាធារណៈ កំណត់អាសយ�ាាន និង 
ផួូវសាធារណៈ។ ត្រូបសិននៅបើនៅគសនៅង្កតនៅ�នៅពលយប់វិញ នៅគនឹងនៅ�ើញត្រូកុម យុវជន 
នៅ�តាំមទីសាធារណៈមួយចំនួន នៅលើកដែលងដែតនៅក្មងត្រូសីៗដែដលមានអារម្មណ៍ 
គ្មានសុវត្ថិភាពនៅ�តាំមទីតាំំងទាំងនៅនះ ជាពិនៅសស នៅ�នៅពលដែដលពួកនៅគនៅ�ដែត 
ឯង។ ការលក់ដូរត្រូបត្រូពឹត្តនៅ�នៅ�នៅលើចិនៅញ្ចើមផួូវធំជាងនៅគ នៅ�កុ�ងនៅមាាាងមួយចំនួន 
គ្មានទីតាំំងពិតត្រូបាកដ និងគ្មានការកំណត់ចាបាស់លាស់ជាផួូវការនៅ�ើយ។ ដូច 
នៅ�តាំមជនបទដែដរ ផាសារលក់ដូរ នៅកើតនៅហើយ បាត់នៅ�វិញ�ាាងនៅលឿន។ 

 នៅត្រូ�ពីបរិនៅវណលំនៅ��ាាន និងដីឯកជន រាល់កដែន្លងដែដលគ្មានមនុសាស 
រស់នៅ� ឬនៅត្រូបើត្រូបាស់ជាប់រហូត ត្រូតូវធា្លាក់នៅ�កុ�ងចំណាត់ថា្នាក់នៃនទីតាំំងដែដលគ្មាន
មាំាស់ នៅនះមានន័យថា ចាបាប់ និងការនៅត្រូបើត្រូបាស់របស់ត្រូកុង មានលកីណៈមិន 
ចាបាស់ លាស់នៅ�ើយ។ នៅ�ទីត្រូកុង ព័រអូត្រូបាំងស៍ តាំំងពីមានរញ្ជួយដីមក ផួវូ�្នល់ 
ចិនៅញ្ចើម�្នល់ ទីតាំំងសាធារណៈ និងផួូវធំៗកុ�ងត្រូកុង បានកា្លាយជាទីតាំំងទំនៅនរ 
ដ៏ល្អ សត្រូមាប់សកម្មភាពរកសុីនៅត្រូ�ផួូវការ ត្រូបកបនៅ�យភាពនៅទៀងទាត់ និង 
ស្វ័យត្រូបវត្តិ ដែដលនំឱាយនៅគមិននៅត្រូបើពាកាយ ការនៅត្រូបើត្រូបាស់មិនផួូវការ នៅហើយជំនួស 
នៅ�យនៅគលការណ៍នៃនការនៅ�គយល់នៅ�វិញ។ ចាប់ពីនៅពលនៅនះមក ការអនុវត្ត 
ដូចគ្នានៅនះ គឺនៅកើតមាននៅ�ើងនៅ�តាំមទីកដែន្លងនៅផាសងនៅទៀតកុ�ងទីត្រូកុង ជាពិនៅសស
នៅ�កុ�ងសងាាាត់កាណានដែតម្ដង។ ការនៅត្រូបើត្រូបាស់ទីតាំំងសាធារណៈដែបបនៅនះ 
បណា្ដាល ឱាយនៅគមិនអាចមានចកុ�វិស័យរួមមួយបាននៅនះនៅទ។ នៅ�យសារដែត 
គ្មានទំនួលខុសត្រូតូវរួម នៅត្រូពាះដែតផលត្រូបនៅ�ជន៍ឯកជននៅនះ នៅទើបនៅគដែបរនៅ� 
នៅ�ះត្រូសាយហានិភ័យរញ្ជួយដីតាំមផួូវជំនៅនឿសាសននៅ�វិញ នៅពាលគឺការសូត្រូត 
ធម៌បន់ត្រូសន់ និងការនៅធ្វើបុណាយ គឺជាការអនុវត្តមួយដែដលនៅគរំពឹងថា នឹងអាចជួយ
បនៅញុ�សនៅត្រូគះមហន្តរាយដែដលអាចនៅកើតមាននៅ�ើងនៅលើកនៅត្រូកាយនៅទៀត។

 នៅ�កុ�ងលកីខណ្ឌដែបបនៅនះ ភាពធន់ដែបរជាមានរស់ជាតិជូរចត់ 
នៅត្រូបៀបដូចជានៅជាគជ័យនៅដើមាបីដែតចាញ់ប៉ុនៅណាះាះ មានន័យថា ត្រូបជាជនទទួល 
បានដំនៅណាះត្រូសាយដែដលនៅត្រូបៀបដូចជាបញ្ហានៅ�វិញ គឺមិនដែមនជាឱកាសមួយ 
នៅដើមាបីផ្ដល់នៅសវាជូនត្រូបជាពលរដ្ឋនៅនះនៅទ។ គឺនៅ�យសារត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�តាំំងទី
នៅ�តាំមទីធា្លាសាធារណៈ នៅ�យសារត្រូបជាពលរដ្ឋគត្រូមាមសត្រូមុកចូលដនៅណើើម 
ឥវាាាន់ បំផ្លិចបំផ្លា្លាញ និងនៅធ្វើឱាយមានភាពវឹកវរ រនៅញ៉រនៃញ នៅទើបត្រូបជាពលរដ្ឋទាញ 
យកចំណាប់អារម្មណ៍ និងការយកចិត្តទុក�ក់ពីសំណាក់អាជាាាធរ។ ប៉ុដែន្តនៅ�
ទីបញ្ចប់ គឺត្រូបជាពលរដ្ឋទាំងនៅនះធា្លាក់ខួួននៅ�រស់នៅ�តាំមជាយត្រូកុងនៅ�វិញ គឺ 
នៅ�ជាយទីត្រូកុងដែដលឆាាយពីអ្វីៗទាំងអស់ នៅហើយពួកនៅគក៏គ្មានជនៅត្រូមើសអ្វីនៅផាសង 
នៅត្រូ�ដែតពីទទួលនៅសវាកម្មពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែដលនៃ�្លជាង និងមានគុណភាពតិចជាង 
នៅនះដែដរ។ នៅ�កុ�ងទសាសនវិស័យភូមិសាត្រូស្តនៃនការពត្រូងឹងសមត្ថភាពត្រូបជាពលរដ្ឋ
ដែដលជាកតាំ្តាដែតមួយគត់នៃនការពត្រូងឹងសមត្ថភាព និងភាពទាក់ទាញនៃនសងាាាត់ 
នៅនះ កាណានពិតជាជួបការលំបាកនៅហើយ។ នៅ�កុ�ងការតសុូដនៅណើើមឋានៈ 
សងាាាត់ កាណានបានត្រូតឹមដែតជាកដែន្លងនៅគសា្នាក់នៅ�កុ�ងភាពនៅសា្មាកនៅត្រូគគ កដែន្លង
ដែដលត្រូបជាជនចិញ្ចឹមចិត្តចង់ដែតចាកនៅចញប៉ុនៅណាះាះ។ ដូនៅច្នះភាពធន់គឺនៅ�សល់ 
ដែតប៉ុនៅណៈះ ខណៈដែដលរដ្ឋអវត្តមានពីទីតាំំងសាធារណៈ។ 
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III.Dynamiques  
politiques  
et économiques  
   de la reconstruc tion

Dynamiques politiques  
et économiq ues  
de la recons truction

៣. ថាមភាពន់ដោយាបាយនិ់ងដោសដ្ឋ�ិច្ចនៃន់ការ�សាងដោ�ើងវិិញ
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Dynamiques politiques  
et économiq ues  
de la recons truction

Après les actions  
dictées par l’urgence  
S.E. Kep Chuktema 
raconte les étapes  
d’une reconstruction 
durable,  
S.E. Mann Choeun insiste 
sur l’importance d’une 
politique du logement  
et S.E. Ek Sonn Chan 
explique comment 
apporter de l’eau potable 
à tous.  
En miroir, Nadine 
Umutoni Gatsinzi nous 
raconte la reconstruction 
de Kigali après le 
génocide. 

Political and 
economic dynamics  
of reconstruction

After the immediate actions 
dictated by the emergency, H.E. 
Kep Chuktema recounts the stages 
in a sustainable reconstruction, 
H.E. Mann Choeun emphasises the 
importance of a housing policy and 
H.E. Ek Sonn Chan explains how to 
bring water to everyone. Echoing 
these accounts, Nadine Umutoni 
Gatsinzi describes the remaking of 
Kigali after the genocide. 

Un Atelier de confection à Phnom Penh,  
à la fin des années 1990.
A garment workshop in Phnom Penh in the late 
1990s. 

រាងជាងកាត់ដារនាភ្នំពាញ ចុងទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ 
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�ន្ទ��់ពីការងរដែដលក្រុតូវិដោធ្វើដោ�ើងដោ�យសារភាព�ន្ទ�ន់់ ឯ�ឧត្ដម ដែ�� 
ជុតិមាា� បាន់ដោរៀ�រា�់អំំពីដំណា�់កាលដោផ�សងៗនៃន់ការ�សាងដោ�ើងវិិញ 
ក្រុ���ដោ�យន់ិរន់្តរភាព ឯ�ឧត្ដម មាា�ន់់ ដោឈឿន់ សងើត់ធ្ងន់ដ់ោលើ 
សារៈសំខន់់នៃន់ដោគាលន់ដោយាបាយ�សាងលំដោ��ា�ន់ ដោហើយ ឯ�ឧត្ដម 
ឯ� ស៊ុន់ចាន់់ ពន់�យល់ថា ដោតើក្រុតូវិដោធ្វើយាា�ងណាដោដើម�បីផ្គត់ផ្គង់ទីឹ�សាា�តជូន់
ក្រុ�ជាពលរដ្ឋក្រុគិ�់រូ�។ ជា�ញ្ជូ្ច�់ឆ្លុះួុះ�ញ្ហាំ�ំងន់ឹងសា្ថ�ន់ភាពក្រុសដោដៀងគា្ន� 
ដោន់ះ ដោោ�ក្រុសី Nadine Umutoni Gatsinzi បាន់ដោរៀ�រា�់ក្រុបា�់ 
ដោយើងពីការ�សាងទីីក្រុ�ុង Kigali ដោ�ើងវិិញ �ន្ទ��់ពីរ��ក្រុ�ល័យ 
ពូជសាសន់៍។
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L’an 2000 est un tournant important pour le Cam-
bodge. Cette année-là marque l’ouverture vers 
une période de paix et de stabilité politique et 
sociale qui a permis l’amorce d’une phase de dé-
veloppement urbain sans précédent. La popula-
tion croît alors rapidement, pour atteindre 1 mil-
lion d’habitants en 2003 avec pour corollaires 
l’augmentation du trafic automobile et les pre-
miers embouteillages, ainsi qu’une demande 
croissante pour de meilleurs logements. En s’éten-
dant, la ville manque de capacités d’approvision-
nement en eau et en électricité et le système de 
drainage est incapable de répondre à la demande 
et de faire face aux inondations annuelles causées 
par la mousson. 

PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT DE PHNOM PENH 
(2003-2008)
C’est dans ce contexte que, le 10 février 2003, je 
suis nommé gouverneur de la ville de Phnom 
Penh par Samdech Akka Moha Sena Padei Techno 
Hun Sen, qui tenait à un développement plus ra-
pide mais aussi plus durable de la capitale Cam-
bodgienne. La ville couvre alors 378 km² et est 
divisée en 7 khans (districts). Au cours de ces cinq 
premières années (2003-2008), mes priorités ont 
été d‘assurer la sécurité publique et le calme dans 
la ville après une période politique trouble pen-
dant laquelle l’Ambassade de Thaïlande ainsi que 
des commerces thaïlandais ont été saccagés par 
la population. Après avoir rétabli la paix en ville, 
je me suis attaché à améliorer le bien-être de la 
population et l’esthétique de la ville. Le dévelop-
pement des infrastructures était l’axe principal de 
mon action.

La modernisation et l’extension de l’Aéroport 
international de Phnom Penh – Pochentong
Au sortir d’une longue période de conflit, il fallait 
réhabiliter les infrastructures de transport, en par-
ticulier l’aéroport. À l’issue d’un appel d’offre in-
ternational, le Gouvernement Royal du Cambodge 
sélectionne une société franco-malaisienne, la So-
ciety Cambodia Airports (SCA), dont les action-
naires sont le groupe VINCI et Muhibbah, et signe 
le 6 juillet 1995 un des premiers PPP 1 s au monde 
dans le domaine aéroportuaire. Il incombe à la SCA 
de financer, développer, construire, gérer et exploi-
ter l’aéroport de Phnom Penh jusqu’en 2040. Les 
débuts sont modestes avec un trafic autour de 
600 000 pax/an. Une première réhabilitation et 
modernisation de la plateforme démarre vraiment 
en 2002-2003, compte tenu des événements poli-
tiques internes et de la crise asiatique de la fin des 
années 1990 qui ont retardé les programmes d’in-
vestissement. Un premier terminal est construit à 
la place du hangar militaire qui en faisait office 
jusque-là. Il est achevé en 2003 avec l’ouverture 
d’une aérogare d’une capacité de plus de 4 millions 
de pax/an, d’un terminal cargo et la rénovation de 
la piste (runway et taxiway) pour accueillir les gros 
porteurs et pour fluidifier les mouvements des 
avions. Par ailleurs, des extensions successives des 
aires de stationnement des avions sont réalisées, 
puis enfin, l’extension de l’aéroport avec la création 
de nouvelles pistes dotées d’un système de drai-
nage pour leur protection contre les inondations.

Amélioration de la voirie
Une politique de décentralisation a été appliquée 
pour la première fois au cours de mon premier 
mandat. Le gouvernement central a progressive-
ment délégué des responsabilités accrues, admi-
nistratives et financières, aux administrations lo-
cales. Avec ce nouveau mode de gouvernance, une 
contribution financière volontaire des habitants 
pour la rénovation de leur quartier a été instaurée. 
Cette idée novatrice a été suggérée par le Premier 
Ministre lui-même. Sachant que l’État ne serait pas 
en mesure de financer 100% de la réfection des 
ruelles et des petites rues de la ville, un mode de 
financement appelé 50/50, sur un principe de 
contribution libre et volontaire, a été proposé à la 
population. Les habitants contribuent pour moitié 
au coût des travaux, le reste est financé par la mu-
nicipalité. Les travaux sont planifiés par les conseils 
communaux locaux et inscrits dans le plan annuel 

du sangkat. Cette action réunit 
tous les habitants d’une rue ou 
d’une ruelle. Si un accord est 
trouvé entre tous, alors la contri-
bution des habitants rentre dans 
le plan. L’habitant devient ainsi 
un maitre d’ouvrage. Des 
groupes de contrôle de la 
construction sont constitués. 
Ainsi des petites ruelles et routes 
ont-elles été rénovées avec suc-
cès dans tous les sangkats. Ce fut 
une des premières applications 
locales du plan national de dé-
centralisation qui visait à renfor-

Agir pour 
Reconstruire :  
Le développement 
de Phnom Penh  
de 2003 à 2013
De 2003 à 2013, Phnom Penh 
connaît un essor sans  
précédent. Après l’urgence  
de la reconstruction, la capitale 
cambodgienne est entrée  
dans une ère de modernisation 
plus pérenne. PAR S.E. KEP CHUKTEMA 

Il était important 
pour moi d’offrir 
à la population 
des espaces où ils 
puissent passer 
agréablement leur 
temps libre, se 
détendre et faire 
de l’exercice. 
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cer la transparence et la bonne 
gouvernance.
Pour avancer vite et bien sur la 
rénovation des grandes rues, qui 
nécessitait des budgets beaucoup 
plus importants qu’il fallait en 
même temps réduire, un système 
de construction des chaussées a 
été établi en prenant appui sur 
une innovation technique, une 
« armature » en bambou à la 
place de l’acier. Pour cela, nous 
avons suivi les conseils tech-
niques donnés par des techniciens internationaux 
du Programme des Nations Unis pour le Dévelop-
pement (PNUD). Cette solution a permis de faire les 
travaux, tout en ayant conscience qu’elle représen-
tait une résistance inadaptée aux poids lourds et 
une durabilité moindre par rapport à une structure 
en acier, mais tout de même suffisante pour le pas-
sage de la plupart des véhicules.
Les voies, et notamment les routes-digues périphé-
riques, ont été élargies et asphaltées pour permettre 
l’amélioration de la circulation. Des feux de signa-
lisation plus nombreux et de meilleure qualité ont 
été déployés pour assurer plus de sécurité au trafic 
routier. Avec l’amélioration des voies publiques et 
des routes, nous avons constaté une amélioration 
de la qualité de vie de la population et la multipli-
cation des implantations d’usines en périphérie.

Amélioration du système de drainage de la ville
En 2006, le projet de rénovation du canal de drai-
nage du lac de Boeng Trabek s’est terminé grâce 
au financement de la Japan International Coope-
ration Agency (JICA). Ce projet visait à réduire les 
inondations dues aux fortes pluies, depuis le mar-
ché de Kandal jusque devant le Palais Royal et 
l’ancienne Assemblée Nationale. Ce fut un succès. 
Les inondations furent grandement réduites et la 
durée de stagnation des eaux passa de plus de 
12h à environ 3 à 6 heures. Cette durée aurait pu 
être encore réduite si l’habitude prise par la po-
pulation de jeter les déchets directement dans les 
bouches égouts avait pu être changée.

Amélioration des parcs et jardins publics
Les plus importants espaces « verts » publics se 
trouvaient autour du Monument de l’indépendance 
et du Palais Royal, mais leur sol en latérite et leur 
manque d’entretien ne rendaient pas ces espaces 
confortables. J’ai donc œuvré, avec mes équipes, à 
la création de nouveaux espaces verts, tout en amé-
liorant l’hygiène et l’esthétique des anciens. Des 
jets d’eaux ont été ajoutés devant le Wat Botum et 
autour du Monument de l’Indépendance. Les aires 
de parking autour du Wat Phnom ont été reconver-
ties en jardin public et en terrains de jeux. Les 
parcs publics en face de l’Institut de technologie du 
Cambodge, de l’aéroport, autour du monument de 
l’Indépendance, du Wat Phnom et en face du Palais 
Royal ont été rénovés. J’ai pu ainsi, à ma grande 
satisfaction, multiplier par trois les espaces verts 
et augmenter le budget disponible pour leur entre-
tien. Il était important pour moi d’offrir à la popu-

lation des espaces où ils puissent 
passer agréablement leur temps 
libre, se détendre et faire de 
l’exercice.
La mise en œuvre de mon pre-
mier plan quinquennal devait 
aussi répondre à de nombreux 
défis, tels que : i) le manque de 
fonds pour déployer toutes les 
activités prévues (un budget an-
nuel de développement de 
20 millions de dollars US alors 
qu’ il en aurait fallu 3 fois plus) 
et un budget limité pour l’amé-
lioration des infrastructures ; ii) 

une situation politique tendue après les élections 
qui a retardé le processus de formation du nou-
veau gouvernement et donc la mise en œuvre de 
projets ; iii) un manque de ressources humaines 
qui impacta beaucoup la mise en œuvre des tra-
vaux urgents. Sur ce point, le Cambodge a heureu-
sement été soutenu depuis 1990 par la Ville de 
Paris qui a organisé une coopération technique 
permanente entre les techniciens municipaux de 
Paris, l’Atelier parisien d’urbanisme et les techni-
ciens de Phnom Penh. Cette coopération, soutenue 
financièrement par l’Union européenne et le gou-
vernement français, a permis de former des tech-
niciens et d’élaborer un plan de développement de 
la ville. iv) enfin, une croissance très importante 
de la population et de l’économie de la ville, qui a 
entraîné une demande accrue d’infrastructures 
performantes, une meilleure gestion des ordures, 
une meilleure alimentation en eau et en électricité, 
ainsi que davantage d’activités de loisirs.

CONSOLIDATION ET ACCÉLÉRATION  
DU DÉVELOPPEMENT (2008-2013)
Tirant les leçons de mon premier mandat et anti-
cipant les nouvelles exigences de la population, je 
me suis efforcé de consolider l’encadrement du 
développement urbain.

Rénovation des infrastructures :
Un effort accru pour la rénovation et la moderni-
sation des infrastructures était une priorité de la 
municipalité, particulièrement pour l’amélioration 

Haut : 
Construction  
du pont sur  
le Tonlé Sap qui 
relie la digue  
de Kop Srov à la 
route nationale 
N°6, 2008
Top: 
Construction of the 
bridge on the Tonlé 
Sap that links Kop 
Srov dike to national 
road 6, 2008. 

ការកសាងសា្ពានកាត ់
ទន្លាសាប ភាាាប់ទំនប់កប់
សាូវទាផួូវជាតិលាខ៦ 
ឆ្នាំ២០០៨

Bas :  
Rénovation  
d’une route  
dans un district 
périphérique, 
2008 
Botom: 
Renovation of a road 
in a peripheral 
district – 2008. 

ការជួសជុលផួូវមួយខាសា 
កុ�ងសងាាាត់មួយនា 
ជាយកាុង ឆ្នាំ២០០៨
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Site de 
relogement  
des populations 
des squat  
du centre-ville 
Rehousing site for 
populations from the 
inner-city squats.

ទីតាំំងរស់នា�្មីរបស់ 
បាជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់
អនធិបតាយាយកុ�ងទីកាុង

du réseau de voirie et des 
routes périphériques do-
tées désormais d’un revête-
ment d’une épaisseur de 
plus de 2,5cm, notamment 
la route qui joint Tuol Kork 
au Grand Phnom Penh, la 
route de Veng Sreng jusqu’à 
Kandal, ainsi que la réno-
vation des axes importants 
tels que le Boulevard de 
Russie ou la route 271. De nouveaux ponts ont aus-
si été construits, tel que le pont Monivong et les 3 
ponts aériens de Kbal Tnol, 7Makara et Steung 
Meanchey, qui ont permis de gérer un trafic in-
tense. En effet, plus de 179 000 voitures et 1 million 
de motos sont en circulation dans les rues de la 
capitale, contre 23 000 voitures en 2005. La pro-
tection de la ville contre les inondations et la col-
lecte des eaux usées ont reçu la même attention.

L’Amélioration de l’approvisionnement en eau 
et en électricité :
Électricité du Cambodge (EDC) et la Régie Des 
Eaux de Phnom Penh ont été dotés de budgets 
autonomes, distincts du budget de développe-
ment de la ville. Cela leur a permis de bénéficier 
de programmes d’aide internationale supplémen-
taires. En tant que Président du conseil d’admi-
nistration de la régie des eaux, je me suis beau-
coup impliqué dans la supervision des travaux 
d’accès à l’eau potable pour toute la ville, et en 
particulier ceux favorisant la desserte des zones 
périphériques qui avaient des besoins importants 
d’accès à l’eau (connections des zones lointaines 
comme Steung Veng Sreng ou Chba Ampov au 
sein desquelles des usines de traitements des 
eaux usées ont été installées).

Relocalisation et réinstallation des habitants 
vivant dans des zones précaires :
Environ 100 000 habitants des zones d’habitats 
précaires, vivant notamment à Borei Keila, ainsi 
que sur le front du Bassac et au Boeung Kak, ont 
été relogés dans de nouveaux quartiers de Phnom 
Penh après trois années d’efforts. Un financement 
de plus 20 millions d’euros de l’aide internationale 
a pu un peu améliorer les conditions de vies pour 
les habitants du Bassac relogés sur le nouveau site 
à Kmouing, après qu’un grand incendie ait ravagé 

leurs logements en 2001. Grâce à ce financement, 
le gouvernement cambodgien a été en mesure 
d’acheter des terrains et de construire les in-
frastructures nécessaires pour établir un réseau 
routier, et apporter aux populations déplacées un 
approvisionnement en eau et en électricité.

Expansion de la ville et équipements publics :
La population de la ville a atteint 2 millions d’ha-
bitants en 2013 et la demande de logements a 
suivi. 10 000 nouveaux logements chaque année 
étaient nécessaires. En réponse à cette croissance 
démographique rapide, nous avons étendu la ca-
pitale de 378 km2 à 678 km2 en intégrant 20 com-
munes de la province de Kandal.
Des écoles, des hôpitaux et des marchés ont été 
créés à la périphérie pour répondre aux besoins 
des nouveaux habitants de ces secteurs. Des efforts 
importants ont été déployés pour créer des jardins 
et des espaces verts, car une ville sans verdure 
n’est pas une ville. Des zones d’entraînement spor-
tif en plein air et une aire de jeux pour enfants ont 
été installées. Plus de 40 000 arbres ont été plantés 
dans la ville. Des monuments dédiés aux érudits et 
héros cambodgiens ont été créés pour rappeler la 
grandeur de nos ancêtres. Ils sont peu à peu deve-
nus des points d’attraction touristique.
Phnom Penh a donc connu des transformations 
importantes au cours des dernières années de 
mon mandat. Le secteur privé a beaucoup inves-
ti dans le développement de villes satellites 2 de 
standard international, équipées d’écoles, d’hôpi-
taux et de centres commerciaux. Ces investisseurs 
privés ont construit plus de 80 autres complexes 
résidentiels et de nombreux immeubles de grande 
hauteur sont apparus dans le paysage de Phnom 
Penh, répondant aux besoins de nouveaux es-
paces de vie, de travail et de commerce.
Le développement de Phnom Penh était un défi 
entre la préservation de sa beauté traditionnelle et 
son développement plus moderne. Aujourd’hui, il 
est facile de construire des bâtiments de 40 étages, 
mais la protection des sites, des pagodes et des bâ-
timents anciens est tout aussi importante, car on ne 
peut pas les reconstruire. Par conséquent, des rè-
glements pour déterminer des zones de protection 
ont été établis pour interdire, par exemple, les 
constructions de grande hauteur autour du Palais 
Royal et dans la zone située à l’est du boulevard 
Norodom. Un autre défi consistait à préserver la 
qualité de l’environnement pour les habitants, ce 
qui a amené la municipa lité à construire davantage 
de parcs et de jardins le plus rapidement possible.
Depuis 2004, pour tous les efforts faits pour son dé-
veloppement au cours de ces 10 dernières années, 
Phnom Penh a reçu de nombreux prix  internationaux, 
délivrés par des organisations respectables 3.

1. Un PPP est un accord de 
Partenariat Public-Privé passé entre 
une entreprise privée et un 
gouvernement, généralement via 
une entreprise publique.
2. Six villes-satellites créées : Camko 
City, Koh Pich, Boeung Snaor, Chroy 
Changvar, Boeung Kak et Grand 
Phnom Penh.
3. 2004 : Prix de la BAD (Eau pour 
tous) reçu à Manille ; 2005 : World 
Leadership Awards, catégorie de 
rénovation n ° 1, planification pour 

un boom démographique, Londres, 
Royaume-Uni ; 2006 : Asie Pacifique 
du maire Sommet sur 
l’environnement, Melbourne, 
Australie ; 2007 : Les World 
Leadership Awards Rénovation 
environnementale locale, Londres, 
Royaume-Uni ; 2008 : Prix de la ville 
écologiquement durable de 
l’ANASE, Hanoi, Vietnam ; 2009 : 
Prix Sambo-Japon (IYSH) à l’UPDF, 
Tokyo, Japon ; 2011 : Prix de 
l’ASEAN pour la durabilité de 
l’environnement, Bali, Indonésie

La nouvelle ligne 
à haute tension  
le long de la rue 
Oknha Mong 
Reththy, 2009 
The new high-
voltage line along 
Oknha Mong Reththy 
Street, 2009.

ខាសាភ្លើង�្មីតង់សាយុ�ងខ័ស់ 
តាំមបណ្ដាយផួូវឧកញាាា 
ម៉ុងឬទធី ឆ្នាំ២០០៩

Page de droite: 
Camko City, 
condominium en 
construction, 
2009.
Camko City, a 
condominium under 
construction, 2009.

កាំកូសុីធី 
ខុនដូកំពុងសាងសង់ 
ឆ្នាំ២០០៩
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The year 2000 marked a major turning 
point for Cambodia, the beginning of a 
period of peace and socio-political 
stability which enabled an 
unprecedented phase of urban 
development. The population grew 
quickly, reaching one million inhabitants 
in 2003, which caused an increase in car 
circulation and the first traffic jams as 
well as a growing demand for better 
housing. As it spread, the city was short 
on water and electricity supply. The 
drainage system inadequately served the 
city’s needs and couldn’t cope with the 
annual monsoon floods. 

PRIORITIZING THE DEVELOPMENT OF PHNOM 
PENH (2003–2008)
Against that backdrop, I was appointed 
governor of Phnom Penh by Samdech 
Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen on 
February 10, 2003. He wanted the 
Cambodian capital to develop more 
quickly and sustainably. The city then 
covered 378 km² and was divided into 
7 khans (districts). During the first five 
years (2003–2008), my priorities were to 
ensure public security and calm in the city 
after a period of political turmoil during 
which the Embassy of Thailand and Thai 
businesses were ransacked by the people. 
After bringing peace back to the city, we 
focused on improving the people’s welfare 
and the beauty of the city. My action was 
centered on infrastructure development.

Modernising and expanding the Phnom 
Penh International Airport – Pochentong
A country emerging from a long period of 
conflict is faced with the task of 
rehabilitating its transport infrastructure, 

particularly its airport. An international 
call for tenders was launched and the 
royal government of Cambodia selected a 
French-Malaysian company, the Société 
Concessionnaire des Aéroports (SCA), 
whose shareholders were the VINCI group 
and Muhibbah. On July 6, 1995, one of 
the first airport-sector PPPs 1 in the world 
was signed. The SCA agreed to finance, 
develop, build, manage, and operate the 
Phnom Penh Airport until 2040. It began 
with modest passenger traffic (around 
600,000 pax/year). A first phase of 
rehabilitation and modernization of the 
platform began in 2002–2003 as 
investment programs were delayed by 
internal political events and the Asian 
financial crisis in the late 1990s. An actual 
terminal replaced the military hangar that 
had been repurposed until then. It was 
completed in 2003 with the opening of an 
air terminal with a capacity of over 
4 million pax/year and a cargo terminal, 
and with the renovation of the runway 
and taxiway to handle wide-body aircrafts 
and to streamline aircraft movement. 
Successive extensions of the airport apron 
were completed, and, finally, the airport 
was extended with new runways 
equipped with a drainage system to 
protect them from floods.

Improving roads
During my first term of office, a policy of 
decentralization was implemented for the 
first time. The central government 
gradually delegated increased 
administrative and financial 
responsibilities to local government. With 
that new mode of governance, a voluntary 
financial contribution from the 

inhabitants for the renovation of their 
neighborhood was put in place. This novel 
idea had been suggested by the prime 
minister himself. Given that the 
government did not have the means to 
fully finance the rebuilding of the city’s 
alleyways and smaller streets, a financing 
method referred to as 50/50, based on a 
principle of voluntary contribution, was 
put forward. Residents would cover half of 
the cost of the work; the remainder would 
be financed by the municipality. Projects 
were planned out by the local commune 
councils and listed in the sangkat’s yearly 
plan. This initiative involved all those 
living on alleyways and roads. If they all 
reached a mutual agreement, their 
contribution was included in the plan. The 
resident became a contractor. 
Construction control groups are formed. 
Small streets and roads were thus 
successfully renovated in all the sangkats. 
That was one of the first local applications 
of the national decentralization plan 
aiming at increasing transparency and 
good governance.
To speed up the renovation of the main 
streets, which involved much bigger 
budgets that needed to be limited, a 
roadway construction system was 
developed using a technical innovation, a 
“framework” made of bamboo instead of 
steel. To achieve that, we received technical 
advice from international specialists with 
the United Nations Development Program 
(UNPD). This approach enabled us to 
complete the projects, cognizant of the fact 
that the road structure was not suitable for 
large goods vehicles and would not last as 
long as a steel structure but would resist 
use by most vehicles.
The roads, notably the levee roads, were 
widened and paved to improve traffic 
flow. More and better-quality traffic lights 
were installed to ensure greater road 
traffic safety. With the improved public 
thoroughfares and roads, we noticed an 
improvement in the population’s quality 
of life as well as an increasing number of 
factories on the outskirts.

Improving the city’s drainage system
In 2006, the project to renovate the 
drainage canal of Boeng Trabek Lake was 
completed with funding from the Japan 
International Cooperation Agency (JICA). 
The purpose of the project was to cut down 
on floods that occurred from Kandal 
Market to the Royal Palace and former 
National Assembly building during periods 
of heavy rainfall. The project was a 
success. Flooding has been greatly reduced 
and water has gone from stagnating over 
12 hours to about 3 to 6 hours. That 
stagnation period could decrease even 
more if residents lost the habit of throwing 
waste directly into the sewer.

Improving the public parks and gardens
The city’s largest “green” spaces were 
located around Independence Monument 
and the Royal Palace. However, their 

Action for Reconstruction: Phnom 
Penh’s Expansion from 2003 to 2013 
From 2003 to 2013, Phnom Penh experienced unprecedented 
development. After tackling the pressing needs of reconstruction, 
Cambodia’s capital moved into a new era, one of a more lasting 
phase of modernization. BY H.E. KEP CHUKTEMA
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laterite floors and a lack of upkeep did 
not make these spaces comfortable. I 
thus worked with my teams to create 
new green spaces while improving the 
cleanliness and appearance of the 
former. Fountains were added in front of 
Wat Botum and around Independence 
Monument. The parking lots around Wat 
Phnom have been made into a public 
garden and playgrounds. The public 
parks in front of the Royal Palace, the 
airport, and the Institute of Technology of 
Cambodia, and around Independence 
Monument and Wat Phnom were 
renovated. To my great satisfaction, I 
have tripled the green spaces and 
increased the available budget for their 
upkeep. I felt it was important to provide 
the people with spaces where they can 
enjoy spending their leisure time, relax, 
and get some exercise.
My first five-year plan also aimed to 
overcome a number of challenges, 
including: i) the lack of funds to carry out 
all the scheduled activities (an annual 
development budget of 20 million US 
dollars, while three times that amount 
was needed) and a limited budget for 
infrastructure improvement; ii) a tense 
political situation after the elections that 
delayed the formation of the new 
government and therefore project 
implementation; iii) a shortage of human 
resources that greatly hindered getting 
even the emergency aspects of the work 
done. On that point, Cambodia has 
fortunately been supported since 1990 by 
the City of Paris which has set up an 
ongoing technical cooperation 
arrangement between Paris’s municipal 
technical experts, the Atelier Parisien 
d’Urbanisme, and experts from Phnom 
Penh. That cooperation, supported 
financially by the European Union and 
French government, has led to the 
training of experts and to the 
implementation of a development plan 
for the city; and iv) finally, the sharp 
growth of the city’s population and 
economy, which has increased the 
demand for high-performance 
infrastructure, better waste management, 
improved water and electricity delivery, 
as well as more leisure activities.

STRENGTHENING AND SPEEDING UP 
DEVELOPMENT (2008–2013)
Learning from my first term of office and 
anticipating the new needs of the people, 
I endeavored to strengthen the urban 
development framework.

Renovating infrastructures:
The municipality has increasingly 
prioritized its effort to renovate and 
modernize infrastructure, particularly to 
improve its road network and ring roads 
with pavement over 2.5 cm thick, notably 
the road linking Tuol Kork to Greater 
Phnom Penh, Veng Sreng road to Kandal, 
as well as renovation of major 
thoroughfares including Russia Boulevard 

or Highway 271. New bridges have also 
been built, such as Monivong Bridge and 
the three flyovers of Kbal Tnol, 7Makara 
and Steung Meanchey, which have made it 
possible to manage a heavy traffic flow. 
There are over 179,000 automobiles and 
1 million motorcycles on the streets of the 
capital, compared with 23,000 automobiles 
in 2005. Measures to protect the city from 
flooding and to drain off wastewater have 
also received the same attention.

Improving the water and electricity supply:
Électricité du Cambodge (EDC) and the 
Phnom Penh Water Supply Authority 
were given stand-alone budgets, distinct 
from the city’s development budget. That 
has enabled them to benefit from 
additional international aid programs. In 
my capacity as chairman of the board of 
directors of the water authority, I was 
involved in supervising the effort to get 
city-wide access to running water, and in 
particular to service the outskirts of the 
city where there was an acute need for 
water access (hookups in the more 
distant zones such as Steung Veng Sreng 
or Chhba Ampov where wastewater 
treatment plants had been put in).

Relocating and resettling people living in 
vulnerable zones:
About 100,000 people living in precarious 
housing zones, notably in Borei Keila, as 
well as along Tonle Bassac River front and 
in Boeung Kak, were relocated in new 
neighborhoods of Phnom Penh after a 
three-year effort. International aid funding 
of over 20 million euros was used to 
attempt to improve the living conditions for 
Bassac residents relocated to the new site 
of Kmouing, after a huge fire destroyed 
their housing in 2001. The financial 
assistance enabled the Cambodian 
government to purchase land and build the 
necessary infrastructure to provide a road 
network and ensure a water and electricity 
supply for displaced people.

Expanding the city and its public facilities:
The city’s population reached 2 million in 
2013, followed by an increased demand 
for housing. 10,000 new units had to be 
provided yearly. In response to such 
fast-paced population growth, we 
extended the capital from 378 km2 to 
678 km2 by integrating 20 communes in 
Kandal Province.
Schools, hospitals, and markets were set 
up on the outskirts to meet the needs of 
the new inhabitants of those sectors. A 
major effort was made to create gardens 
and green spaces because a city with no 
green is not a city. Open-air sports 
training facilities and playgrounds for 
children were built. Over 40,000 trees 
were planted in the city. Monuments to 
Cambodia’s scholars and heroes were 
erected to remind Cambodians of our 
ancestors’ grandeur. They have gradually 
become points of interest for tourists.
Phnom Penh has therefore witnessed 

1. A PPP is a Public-Private 
Partnership between a 
private company and a 
government, generally via a 
state-owned enterprise.

2. The six satellite cities 
created are Camko City, Koh 
Pich, Boeung Snaor, Chroy 
Changvar, Boeung Kak, and 
Greater Phnom Penh.

3. 2004: ADB prize (Water 
for All) received in Manila; 
2005: World Leadership 
Awards, category 
Renovation No. 1, planning 
for population boom, 
London, United Kingdom; 
2006: Asia Pacific Mayor, 
Summit on the 
Environment, Melbourne, 
Australia; 2007: World 
Leadership Awards, Local 
Environmental Renovation, 
London, United Kingdom; 
2008: ASEAN Prize for 
Ecologically Sustainable 
City, Hanoi, Vietnam; 2009: 
Sambo-Japan (IYSH) price 
at UPDF, Tokyo, Japan; 
2011: ASEAN Prize for 
Environmental 
Sustainability, Bali, 
Indonesia.

major changes during the last years of my 
term of office. The private sector has 
invested a great deal in the development 
of satellite 2 cities of international standard, 
equipped with schools, hospitals, and 
shopping centers. These private investors 
have built over 80 other residential 
complexes and many high-rise buildings 
have appeared on the Phnom Penh city 
scape, meeting the requirement for new 
spaces to live, work, and conduct business.
Developing Phnom Penh presented the 
challenge of preserving its traditional 
beauty while modernizing it. Today, it is 
easy to put up 40-story buildings, but the 
protection of sites, pagodas, and historical 
buildings is just as important because 
they cannot be rebuilt. Thus, regulations 
to designate protected zones have been 
established to prohibit, for example, the 
construction of high-rise buildings around 
the Royal Palace and the area east of 
Norodom Boulevard. Another challenge 
involved preserving the quality of the 
environment for the people, which led the 
municipality to build more parks and 
gardens as quickly as possible.
Since 2004, in recognition of all it has done 
for its development over the last ten years, 
Phnom Penh was awarded numerous 
international prizes by various respectable 
organizations.3
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 ឆ្នាំ២០០០គឺជារបត់ដ៏សំខាន់មួយសំរាប់ត្រូបនៅទសកមុ�ជា។ ឆ្នាំនៅនះអ្វី
ដែដលគួរនៅអាយកត់សំគល់ជាងនៅគ គឺកមុ�ជាបានឈាននៅ�រកសម័យកាលមួយ
ត្រូបកបនៅ�យសន្តិភាព ស្ថិរភាពននៅ�បាយនិងសង្គម ដែដលអនុញ្ញាតឱាយនៅយើង 
អាចចាប់នៅផ្តើមអភិវឌ្ាឍត្រូកុងកុ�ងទំហំមួយ ដែដលមិនធា្លាប់មានពីមុនមក។ ចំនួន 
ត្រូបជាជននៅ�នៅពលនៅនះបាននៅកើននៅ�ើង�ាាងនៅលឿនរហូតដល់១លាននក់ នៅ� 
ឆ្នាំ២០០៣។ ទន្ទឹមនឹងនៅនះ ក៏មានការនៅកើននៅ�ើងនូវចរាចរណ៍�នយន្ត នៅហើយ
នៅយើងក៏ចាប់នៅផ្ដើមនៅ�ើញមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែដរ។ រីឯតត្រូមូវការខាងដែផ្នក 
លំនៅ��ាាន ជាអាទ៍ លំនៅ��ាានល្អៗជាងមុន ក៏មានការនៅកើននៅ�ើងដូចគ្នាដែដរ។  
ទន្ទឹមនឹងការពត្រូងីកនៃផ្ទដីរបស់ខួួន ទីត្រូកុងនៅ�ខ្វះសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាាាត 
និងអគ្គិសនី នៅហើយត្រូបព័នធលូគ្មានលទធភាពនៅឆ្ល្លើយតបនៅ�នឹងតត្រូមូវការនៅត្រូបើត្រូបាស់ 
ត្រូពមទាំងត្រូបឈមមុខនៅ�នឹងទឹកជំនន់នៅរៀងរាល់ឆ្នាំ ដែដលបង្កនៅ�ើងនៅ�យសារ 
ទឹកនៅភួ�ងនៅ�រដូវវសាសា។ 

ចាត់វិិធាន់ការដើម�ប�ីសាងឡើងវិិញ៖ ការ
អំភិវិឌ�ឍរាជធាន់ីភ្នំព�ញពីឆ្ន�ំ២០០៣ 
ដល់ឆ្ន�ំ២០១៣ 
ពីឆ្នាំ២០០៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៣ រាជធានីភ្នំនៅពញបាន 
ឆ្ល្លងកាត់ការរីកចនៅត្រូមើនដ៏អសាំារាយមួយមិនធា្លាប់មានព ី
មុនមក។ បន្ទាប់ពីសម័យកាលដែដលត្រូតូវកសាង 
នៅ�ើងវិញជាបន្ទាន់ រាជធានីដែខ្មរបានឈានចូលនៅ�  
កុ�ងសម័យកាល�្មីមួយនៃនទំនៅនើបកម្មត្រូបកបនៅ�យ 
និរន្តរភាពជាងមុន។ ដោ�យឯ�ឧត្តម ដែ�� ជុតិមា 

Le chantier de rénovation du Marché Central, 2009 / The Central Market renovation work site, 2009. / ការ�ាានជួសជុលផាសារធំ�្មី ឆ្នាំ២០០៩



82 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

អាទិីភាពគឺិការអំភិវិឌ�ឍរាជធាន់ីភ្នំដោពញ (ឆ្ន�ំ២០០៣-ឆ្ន�ំ២០០៨)
 គឺស្ថិតនៅ�កុ�ងបរិបទនៅនះនៅហើយដែដលនៅ�នៃ�ងទី១០ កុមភៈ ឆ្នាំ ២០០៣  
 ខំ�ំត្រូតូវបានដែតងតាំំងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំនៅពញ នៅ�យសនៅម្ដចអគ្គមហានៅសន
បដីនៅតនៅជា ហុុន ដែសន ពីនៅត្រូពាះសនៅម្ដចចង់នៅអាយមានការអភិវឌ្ាឍរាជធានីនៅលឿន
ជាងមុន ប៉ុដែន្តការអភិវឌ្ាឍនៅនះក៏ត្រូតូវមាននិរន្តរភាពជាងមុនដែដរ។ នៅ�នៅពលនៅនះ 
រាជធានីមាននៃផ្ទដី៣៧៨គីឡុូដែម៉ត្រូតត្រូកឡា និងដែបងដែចងជា៧ខណ្ឌ។

 កុ�ងរយៈនៅពល៥ឆ្នាំដំបូងនៅនះ (ឆ្នាំ២០០៣-ឆ្នាំ២០០៨) អាទិភាព 
របស់ខំ�ំ គឺធានឱាយបាននូវសុវត្ថិភាពសារធារណៈ និងភាពសងប់សាាាត់នៅ�កុ�ង 
ទីត្រូកុង បន្ទាប់ពីបានឆ្ល្លងកាត់សម័យកាលននៅ�បាយមួយដែដលមានភាពវឹកវរ។
កុ�ងរយៈនៅពលនៅនះ គឺសាាានទូតត្រូពះរាជាណាចត្រូកនៃ� ត្រូពមទាំងទីតាំំងពាណិជើកម្ម
នៃ�ជានៅត្រូចើនត្រូតូវបានបំផ្លិចបំផ្លា្លាញនៅ�យត្រូបជាជន។ បន្ទាប់ពីនៅធ្វើនៅអាយទីត្រូកុងមាន 
សុខសន្តិភាពនៅ�ើងវិញ ខំ�ំបាននៅផ្លា្តាតនៅ�នៅលើការនៅធ្វើឱាយសុខមាលភាពរបស់ត្រូបជា
ជន និងនៅសាភ័ណភាពរបស់ទីត្រូកុងមានភាពត្រូបនៅសើរនៅ�ើងវិញ។ ការអភិវឌ្ាឍនៅហ�ាា
រចនសម័័នធនន គឺជាទិសនៅ�សំខាន់ជាងនៅគនៃនសកម្មភាពការងាររបស់ខំ�ំ។

ទីំដោន់ើ��ម្ម និ់ងការពក្រុងី�អាកាសយាន់�ា�ន់អំន់្តរជាតិភ្នំដោពញ-ដោ�ធ៍ចិន់តុង
 នៅត្រូកាយពីនៅចញផុតពីជនៅមា្លាះអស់រយៈនៅពលមួយដ៏ដែវង នៅយើងត្រូតូវសា្តារ
នៅ�ើងវិញនូវនៅហ�ាារចនសម័័នធដឹកជញុូនជាពិនៅសសគឺអាកាស�ន�ាាន។

នៅត្រូកាយពីការ�ក់ឱាយនៅដញនៃ�្លជាអន្តរជាតិរួចមក រាជរ�ាាភិបាលកមុ�ជាបាន
សនៅត្រូមច នៅត្រូជើសនៅរីសយកត្រូកុមហុុនបារាំង-មាាានៅ�សុីមួយនៅឈា្មាះថា 
ត្រូកុមហុុនសមបាបទានត្រូពលានយន្តនៅហាះ មួយ ដែដលនៅ�កាត់ជាភាសាបារាំងថា 
SCA នៅ�កុ�ងនៅនះ មាំាស់ភាគហុុនគឺមានត្រូកុមហុុនបារាំង VINCI 
និងត្រូកុមហុុនមាាានៅ�សុីMouhibbah នៅហើយរាជរ�ាាភិបាលបានចុះហត្ថនៅលខា
នៅ�នៃ�ងទី០៦ ដែខកក្ក�ឆ្នាំ១៩៩៥ នៅលើកិច្ចត្រូពមនៅត្រូពៀងនៃដគូរដ្ឋ-ឯកជន1 នៅលើកដំបូ
ងនៅគកុ�ងពិភពនៅលាកនៅលើវិស័យអភិវឌ្ាឍន៍អាកាស�ន្ត�ាាន។ កិច្ចសនាយានៅនះអនុ
ញ្ញាតិឲាយត្រូកុមហុុន

SCA ផ្តលហ់រិញ្ញបាបទាន អភវិឌ្ាឍន ៍សាងសង់ ត្រូគបត់្រូគង និងនៅធ្វើអាជវីកម្មត្រូពលាន
យន្តនៅហាះភ្នំនៅពញរហូតដល់ឆ្នាំ២០៤០។ ត្រូបតិបត្តិការដំបូងគឺមានវិសាលភាព 
តូចនៅ�នៅ�ើយនៅពាលគឺមានអ្នកដំនៅណើរត្រូបមាណជា៦០មុឺននក់ប៉ុនៅណាះាះកុ�ងមួយ
ឆ្នាំ។ កម្មវិធីសា្ដារ និងនៅធ្វើទំនៅនើបកម្មត្រូពលានយន្តនៅហាះនៅលើកទីមួយបានចាប់នៅផ្ដើម 
ពិតត្រូបាកដនៅ�ឆ្នាំ២០០២-ឆ្នាំ២០០៣ នៅ�យសារត្រូពឹត្តការណ៍ននៅ�បាយនៃផ្ទ
កុ�ង និងវិបត្តិនៅ�អាសុីកុ�ងដំណាច់ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ដែដលនៅធ្វើឱាយមានភាព 
នៅយឿត�ាាវកុ�ងការអនុវត្តគនៅត្រូមាងវិនិនៅ�គ។ សាាានីយអ្នកដំនៅណើរទីមួយត្រូតូវបាន 
កសាងនៅ�ើងនៅ�ចំទីតាំំងមួយដែដលកាលនៅនះគឺជាឃ្លា្លាំងផុ�កបរិកាាាទ័ពនៅ�នៅ�ើយ។ 
ការកសាងសាាានីយអ្នកដំនៅណើរនៅនះត្រូតូវបានបញើប់នៅ�ឆ្នាំ២០០៣ រួមទាំងការ 
នៅបើកចំណតត្រូពលានយន្តនៅហាះមួយ ដែដលមានសមត្ថភាពទទួលអ្នកដំនៅណើរ 
បាន រហូតដល់ជាង៤លាននក់កុ�ងមួយឆ្នាំ។ បដែន្ថមពីនៅលើនៅនះ មានសាាានីយកា 
នៅហាាាមួយ និងការជួសជុលផួូវចុះចត និងផួូវយន្តនៅហាះនៅ�ើងចុះមួយ ដែដលអាច 
ទទួលយន្តនៅហាះខា្នាតធំៗបាន និងនៅដើមាបីជួយសត្រូមួលចរាចរណ៍យន្តនៅហាះ។  
មាយាាាងវិញនៅទៀត ការពត្រូងីកជាបន្តបន្ទាប់នូវចំណតយន្តនៅហាះត្រូតូវបាននៅធ្វើនៅ�ើង 
បន្ទាប់មក មានការពត្រូងីកអាកាស�ន�ាានទាំងមូល នៅ�យបនៅង្កើតផួូវយន្ត 
នៅហាះ�្មីៗ រួមទាំងត្រូបព័នធបងូូរទឹក នៅដើមាបីការពារត្រូពលានយន្តនៅហាះកុំឱាយមាន 
ទឹកជំនន់។

ការដែ�លមអផួូវិថ្មី្នល់
 នៅគលននៅ�បាយវិសហមជាឈការត្រូតូវបានអនុវត្តនៅលើកដំបូងនៅ�កុ�ង
អាណត្តិទីមួយរបស់ខំ�ំ។ រ�ាាភិបាលថា្នាក់ជាតិបានផ្តល់បន្តិចម្តងៗនូវទំនួលខុស 
ត្រូតូវកាន់ដែតនៅត្រូចើននៅ�ើងៗ ទំាងដែផ្នករដ្ឋបាល និងដែផ្នកហិរញ្ញវតុ� ដល់រដ្ឋបាលថា្នាក់ 
នៅត្រូកាមជាតិ។ នៅ�យនៅត្រូបើត្រូបាស់រនៅបៀបអភិបាលកិច្ច�្មីនៅនះ ត្រូបជាពលរដ្ឋបានចាប់ 
នៅផ្ដើមចូលរួម�វិកានៅ�យស្ម័ត្រូគចិត្ត នៅដើមាបីដែកលម្អសងាាាត់រស់នៅ�របស់ពួកគត់។ 
គំនិត�្មីត្រូបកបនៅ�យនវានុវត្តន៍នៅនះត្រូតូវបាននៅស្នើនៅ�ើងនៅ�យសនៅម្តចនយករដ្ឋមន្រ្តីន្តី
ខួួននៅលាកផ្លា្ទាល់។ នៅ�យយល់នៅ�ើញថា រដ្ឋភិបាលនឹងគ្មានលទធភាពផ្តល់ 
ហិរញ្ញបាបទាន១០០% នៅដើមាបីជួសជុលផួូវតូចៗនៅ�កុ�ងទីត្រូកុងបាននៅនះ ដែបបបទ 
នៃនការផ្តល់ហិរញ្ញបាបទាន ៥០%-៥០% នៅ�យឈរនៅ�នៅលើនៅគលការណ៍នៃនការ
ចូលរួមនៅ�យនៅសរី និងស្ម័ត្រូគចិត្តពីត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូតូវបាននៅស្នើនៅ�ើង។ ត្រូបជាពលរដ្ឋ
ចូលរួមវិភាគទានពាក់កណា្ដាលនៃនចំណាយនៅលើការ�ាានដែកលម្អផួូវ�្នល់ នៅហើយ 

ពាក់កណា្ដាលនៅទៀតត្រូតូវបានផ្តល់នៅ�យសាលាត្រូកុង។ ការ�ាានជួលជុលននត្រូតូវ 
បាន�ក់នៅ�កុ�ងដែផនការនៅ�យត្រូកុមត្រូបឹកាសាសងាាាត់ និងមានចុះនៅ�កុ�ងដែផនការ 
ត្រូបចាំឆ្នាំរបស់សងាាាត់។ កម្មវិធីនៅនះបាននៅធ្វើនៅអាយមានការចូលរួមពីត្រូបជាពលរដ្ឋ 
ត្រូគប់ត្រូគួសារទាំងអស់ដែដលនៅ�តាំមបនៅណា្ដាយផួូវត្រូតូវជួសជុល។ នៅ�នៅពលមានការ 
ឯកភាពគ្នាពីត្រូបជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូបាក់វិភាគទានរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋនឹងបង់
ចលូ នៅ�កុ�ង�វិកាដែផនការ។ ដែបបនៅនះ ត្រូបជាពលរដ្ឋកា្លាយជាមំាាសគ់នៅត្រូមាងផ្លា្ទាល។់ 
អ្នកត្រូតួតពិនិតាយការ�ាានមួយត្រូកុមត្រូតូវបានបនៅង្កើតនៅ�ើង។នៅធ្វើដែបបនៅនះ ផួូវតូចៗទាំង
ឡាយត្រូតូវបានជួសជុល ដែកលម្អនៅ�យនៅជាគជ័យនៅ�ត្រូគប់សងាាាត់ទាំងអស់។ 
នៅនះគឺជាការអនុវត្តនៅលើកដំបូង នៅ�តាំមមូល�ាាន នៃនដែផនការជាតិវិសហមជាឈការ
ដែដលសំនៅ�នៅ�ពត្រូងឹងតមា្លាភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អ។

 នៅដើមាបីនៅធ្វើឱាយបាននៅលឿន និងល្អនូវការងារជួសជុលដែកលម្អផួវូធំៗ  
ដែដលតត្រូមូវឱាយនៅត្រូបើត្រូបាស់�វិកានៅត្រូចើន នៅហើយដែដលទន្ទឹមនឹងនៅនះ ក៏ត្រូតូវកាត់បន្ថយ 
ការចំណាយដែដរនៅនះ ការសាងសង់ត្រូទូងផួូវត្រូតូវបាននៅធ្វើនៅ�តាំមបនៅច្ចកនៅទស 
�្មីមួយ គឺការនៅត្រូបើបន្ទះឫសាសីជាជាងនៅត្រូបើសនៃសដែដក។ ការនៅធ្វើដែបបនៅនះគឺជាការ 
នៅធ្វើតាំមត្រូបឹកាសាបនៅច្ចកនៅទស ដែដលផ្ដល់ជូននៅ�យអ្នកបនៅច្ចកនៅទសអន្តរជាតិនៃន 
កម្មវិធីអង្គការសហត្រូបជាជាតិនៅដើមាបីការអភិវឌ្ាឍដែដលនៅ�កាត់ថា UNDP ។ 
ដំនៅណាះត្រូសាយនៅនះបានអនុញ្ញាតឱាយនៅយើងចាប់នៅផ្តើមនៅធ្វើការ�ាានជួសជុលបាន 
បុ៉ដែន្តនៅយើងកន៏ៅ�ដែតដងឹថា ដនំៅណាះត្រូសាយនៅនះមនិនៅធ្វើឱាយផូួវធនន់ងឹ�នយន្តមាន 
ទំងន់ធងន់ៗនៅនះនៅទ នៅហើយភាពគត់មត់របស់វាក៏មិនបានយូរដូចនៅត្រូគងឆ្ល្នឹងដែដក
នៅនះដែដរ ប៉ុដែន្តក៏នៅ�ដែតត្រូគប់ត្រូគន់នៅដើមាបីឱាយ�នយន្តភាគនៅត្រូចើនអាចនៅធ្វើចរាចរណ៍ 
ពីនៅលើបាន។ 

 ផួូវ�្នល់ ជាអាទ៍ ផួូវនៅលើខ្នងទំនប់ព័នធជុំវិញទីត្រូកុងត្រូតូវបានពត្រូងីក និង 
ចាក់នៅ�សុូ នៅដើមាបីអនុញ្ញាតនៅអាយចរាចរណ៍មានភាពត្រូបនៅសើរនៅ�ើង។ នៅភ្លើងសញ្ញា 
ចរារចណ៍ក៏ជានៅត្រូចើនដែដលគុណភាពល្អជាងមុនត្រូតូវបាន�ក់នៅ�ជានៅត្រូចើនកដែន្លង
នៅដើមាបីធានឱាយចរាចរណ៍តាំមផួូវ�្នល់កាន់ដែតមានសុវត្ថិភាពល្អជាងមុន។ ទន្ទមឹ 
នឹងសាាានភាពត្រូបនៅសើរនៅ�ើងនៃនផួូវ�្នល់សារធារណៈ នៅយើងក៏បានសនៅង្កតនៅ�ើញភាព
ត្រូបនៅសើរនៅ�ើងនៃនជីវភាពរស់នៅ�របស់ត្រូបជាជន និងការនៅកើននៅ�ើងនៃនការសាងសង់
នៅរាងចត្រូកនននៅ�តាំមតំបន់ជាយត្រូកុងដែដរ។ 

ការដែ�លមអក្រុ�ព័ន់ធលូដោ��្នុងទីីក្រុ�ុង
 នៅ�ឆ្នាំ២០០៦ គនៅត្រូមាងសា្ដារលូបឹងត្រូតដែបកត្រូតូវបានបញើប់ នៅ�យសារ 
មានជំនួយហិរញ្ញបាបទានពីភា្នាក់ងារសហត្រូបតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉នុ ដែដលនៅ� 
កាត់ ថា JICA។ គនៅត្រូមាងនៅនះសំនៅ�នៅ�កាត់បន្ថយទឹកជំនន់នៅ�យសារនៅភួ�ង 
ខា្លាំង នៅ�កុ�ងតំបន់ចាប់ពីផាសារកណា្ដាលរហូតដល់មុខត្រូពះបរមរាជវាំង និង អតីត 
រដ្ឋសភាជាតិ។ នៅនះជាគនៅត្រូមាងមួយដែដលទទួលបាននៅជាគជ័យខា្លាំង។ ជាក់ដែស្ដង
ទឹកជំនន់ត្រូតូវបានកាត់បន្ថយ�ាាងនៅត្រូចើន នៅហើយរយៈនៅពលដែដលទឹកដក់គឺបាន 
កាត់ បន្ថយពី១២នៅមាាាងនៅ�ត្រូបមាណជាង៣នៅ�៦នៅមាាាងប៉ុនៅណាះាះ។ រយៈនៅពលនៅនះ 
ត្រូបដែហលជាអាចកាត់បន្ថយបានដែ�មនៅទៀត ត្រូបសិននៅបើត្រូបជាពលរដ្ឋអាចផ្លា្លាស់ប្តូរ
ទំលាប់ឈប់នៅចាលសំរាមចូលកុ�ងលូ។ 

ការដែ�លមអសួន់សារធារណៈ
 សួនសារធារណៈធំៗគឺមាននៅ�ម្ត�ំវិមានឯករាជាយ និងត្រូពះបរមរាជវាំង
ប៉ុដែន្តដីនៅ�ម្ត�ំនៅនះគឺជាដីកនៅណើង នៅហើយកង្វះការដែ�ទាំនៅធ្វើឱាយសួនសារធារណៈ 
ទាំងនៅនះមិនមានភាពត្រូសស់បំត្រូពងនៅនះនៅទ។ ដូនៅច្នះ ជាមួយត្រូកុមការងាររបស់ខំ�ំខំ�ំ 
ក៏បានចាប់នៅផ្ដើមបនៅង្កើតសួនសារធារណៈ�្មីៗ នៅ�យទន្ទឹមនឹងនៅនះ ក៏ដែកលម្អ  
អនម័យនិងនៅសាភ័ណភាពសួនសារធារណៈចាស់ៗផងដែដរ។ ត្រូបព័នធនៅត្រូសាច
ត្រូសព ទឹកត្រូតូវបាន�ក់បដែន្ថមនៅ�មុខវត្តបុទុម និងម្ដ�ំវិមានឯករាជាយ។ ទីលាន 
ចំណត�នយន្តនៅ�ម្ដ�ំវត្តភ្នំត្រូតូវបានដែត្រូបកា្លាយឱាយនៅ�ជាសួនសារធារណៈ និង 
ជាទីតាំំងនៅលងកីឡាកំសាន្ត។ ឧសាយានសារធារណៈដែដលនៅ�ទល់មុខវិទាយាសាាាន
បនៅច្ចកវិទាយាកមុ�ជា នៅ�ត្រូពលានយន្តនៅហាះ នៅ�ជុំវិញវិមានឯករាជាយ វត្តភ្ន ំនិងនៅ� 
ទល់មុខត្រូពះបរមរាជវាំង ត្រូតូវបានជួសជុលដែកលម្អ�្មី។ ខំ�ំពិតជាមាននៅសចក្ដ ី
រីករាយ  ដែដលខំ�ំបានបនៅង្កើនទំហំលំហសួនសាធារណៈបីដង និងបនៅង្កើន�វិកា 
ដែ�ទាំដូចគ្នាដែដរ។ វាជានៅរឿងសំខាន់ណាស់សត្រូមាប់ខំ�ំ ដែដលត្រូតូវផ្ដល់ជូនត្រូបជា 
ពលរដ្ឋនូវលំហដែដលពួកគត់អាចនៅ�នៅដើរនៅលងកមាសាន្តនៅ�នៅពលទំនៅនរ ឬនៅ�នៅធ្វើលំ 
ហាត់ត្រូបាណ។
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1. ហាកាត់ជាភាសាអង់គ្លាសថា PPP គឺជាកិច្ចពាមពាៀងភាពជាដាគូរដ្ឋ-ឯកជន រវាង 
កាុមហុុនឯកជន និងរ�ាាភិបាលមួយ ជាទូទា តាំមរយៈកាុមហុុនរដ្ឋ។

2. ទីកាុងរណបចំនួនបាាំមួយតាូវបានបង្កើតឡើង រួមមាន ខាំខូសីុធី (CAMCO CITY) កាះពាជា 
បឹងស្នា ជាាយចងាាារ បឹងកក់ និង ហ្គាានភ្នំពាញ។

3. ឆ្នាំ២០០៤៖ ពានរងាាាន់ផ្ដល់ា�យធនគរអភិវឌ្ាឍន៍អាសុី (ទឹកសាមាប់មនុសាសាគប់គ្នា) ទទួលបាន 
នៅ�ទីត្រូកុងមាាានីល។ ឆ្នាំ២០០៥៖ ពានរងាាាន់ភាពជាអ្នកដឹកនំពិភពនៅលាក ចំណាត់ថា្នាក់ការដែកលម្អ
នៅលខ១ ការនៅធ្វើដែផនការកម្មសត្រូមាប់កំនៅណើនត្រូបជាពលរដ្ឋខា្លាងំនៅ�ទីត្រូកុងឡុ�ងត្រូដ៍ ត្រូបនៅទសអង់នៅគ្លស។ 
ឆ្នា២ំ០០៦៖ អភិបាលត្រូកុងនៅ�អាសុបីាាាសុហី្វកិ កចិ្ចត្រូបជំុកំពលូស្តអីពំបីរិសាាាននៅ�ទីត្រូកងុ Melbourn 
ត្រូបនៅទសអូត្រូសា្តាលី។ ឆ្នាំ២០០៧៖ ពានរងាាាន់ភាពជាអ្នកដឹកនំពិភពនៅលាក ការដែកលម្អបរិសាាានមូល�ាាន 
ទីត្រូកុងឡុ�ងត្រូដ៍ ត្រូបនៅទសអង់នៅគ្លស។ ឆ្នាំ២០០៨៖ ពានរងាាាន់ត្រូកុងត្រូបកបនៅ�យនិរន្ដរភាពនៅ�អាសុីអានៅគ្នយ៍ 
ទីត្រូកុងហាណូយ ត្រូបនៅទសនៅវៀតណាម។ ឆ្នាំ២០០៩៖ពានរងាាាន់ SAMBO-Japon (IYSH) នៅ� 
ទីត្រូកុងតូកាយុូ ត្រូបនៅទសជប៉ុន។ ឆ្នាំ២០១១៖ ពានរងាាាន់អាសុីអានៅគ្នយ៍សត្រូមាប់និរន្ដរភាពនៃនបរិសាាាន នៅ� 
ទីត្រូកុងបាលី ត្រូបនៅទសឥណូ�នៅនសុី។

 ការអនុវត្តដែផនការត្រូបាំឆ្នាំនៅលើកទីមួយរបស់ខំ�ំក៏ត្រូតូវនៅឆ្ល្លើយតបផងដែដរ 
នៅ�នឹងបញ្ហាត្រូបឈម�្មីៗនៅផាសងនៅទៀត ដូចជា (១).កង្វះ�វិកានៅដើមាបីអនុវត្ត 
គនៅត្រូមាងទាំងអស់ដែដលបាននៅត្រូគងទុក (�វិកាត្រូបចាំថា្នាំសត្រូមាប់ការអភិវឌ្ាឍមាន
២០លានដុលា្លារ ខណៈដែដលនៅយើងត្រូតូវការនៅត្រូចើនជាងនៅនះ៣ដង) និង�វិកា 
តិចតួចសត្រូមាប់ការដែកលម្អនៅហ�ាារចនសម័័នធ (២).សាាានភាពននៅ�បាយ 
តឹងដែតង បន្ទាប់ពីការនៅបាះនៅឆ្នាតរួច សាាានភាពនៅនះបានពនាយឺតដំនៅណើរការនៃន 
ការបនៅង្កើតរ�ាាភិបាល�្ម ីដូនៅច្នះការអនុវត្តគនៅត្រូមាងននក៏មានការនៅយឿត�ាាវដែដរ
(៣).កង្វះខាតធនធានមនុសាស ក៏ផ្តល់ផលជះជានៅត្រូចើនដែដរដល់ការអនុវត្ត 
ការងារបន្ទាន់ទាំងឡាយ។ ពាក់ព័នធនឹងចំនុចនៅនះ សំណាងល្អ កមុ�ជាទទួល 
បានការជួយនៅត្រូជាមដែត្រូជង តាំំងពីឆ្នាំ១៩៩០ ពីទីត្រូកុងបាាារីស ដែដលបាននៅរៀបចំឱាយ
មានកិច្ចសហត្រូបតិ្តបត្តិការបនៅច្ចកនៅទសជាប់ជានៅរៀងរហូតមក រវាងអ្នកបនៅច្ចកនៅទស
សាលាត្រូកុងបាាារីស តាំមរយៈអង្គភាពនគរូបនីយកម្មបាាារីស ដែដលនៅ�កាត់ថា
APUR និងអ្នកបនៅច្ចកនៅទសសាលារាជធានីភ្នំនៅពញ។ កិច្ចសហត្រូបតិបត្តិការ 
នៅនះ ដែដលទទួលបានការគំត្រូទដែផ្នកហិរញ្ញវតុ�ពីសហភាពអឺរ�ុប និងរ�ាាភិបាល 
បារាំង បានអនុញ្ញាតឱាយនៅយើងបណ្ដះបណា្ដាលអ្នកបនៅច្ចកនៅទស និងនៅរៀបចំដែផនការ 
អភិវឌ្ាឍន៍ត្រូកុង (៤).និងចំណុចចុងនៅត្រូកាយ កំនៅណើនខា្លាំងនៃនចំនួនត្រូបជាពលរដ្ឋ 
និងនៅសដ្ឋកិច្ចទីត្រូកុង ដែដលបណា្ដាលឱាយមានតត្រូមូវការកាន់ដែតនៅត្រូចើននៅ�ើងនៅលើដែផ្នក
នៅហ�ាារចនសម័័នធត្រូបកបនៅ�យគុណវុឌ្ាឍិ ការត្រូគប់ត្រូគងកាន់ដែតល្អត្រូបនៅសើរជាងមុន 
នៅលើកាកសំណល់ តត្រូមូវការទឹកសាាាត និងអគ្គិសនីកាន់ដែតនៅត្រូចើននៅ�ើងត្រូពមទាំង 
តត្រូមូវការឱាយមានសកម្មភាពលំដែហកំសាន្តកាន់ដែតនៅត្រូចើននៅ�ើងដែដរ។ 

ការពក្រុងឹង ន់ិងពដោន់ួ�ន់ការអំភិវិឌ�ឍ (២០០៨-២០១៣)
 នៅ�យដកបទពិនៅសាធន៍ពីអាណត្តិទី១របស់ខំ�ំ និងគិតទុកជាមុនអំពី
តត្រូមូវការ�្មីៗរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ ខំ�ំបានខិតខំត្រូបឹងដែត្រូបងពត្រូងឹងត្រូកបខណ្ឌនៃនការ 
អភិវឌ្ាឍត្រូកុង។

ការដែ�លមអដោហ�ា�រចនសម្ព័ន់ធ
 កិច្ចខិតខំត្រូបឹងដែត្រូបងមួយកាន់ដែតខា្លាំងនៅ�ើងនៅដើមាបីជួសជុលដែកលម្អ និង
នៅធ្វើទំនៅនើបកម្មនៅហ�ាារចនសម័័នធ គឺជាអាទិភាពមួយរបស់សាលារាជធានីភ្នំនៅពញ
ជាពិនៅសស ការដែកលម្អត្រូបព័នធផួូវ�្នល់នៅ�តាំមជាយត្រូកុងដែដលចាប់ពីនៅពលនៅនះ 
មក មានការចាក់នៅ�សុូកត្រូមាស់ត្រូបមាណ ២,៥សង់ទីដែម៉ត្រូត ជាពិនៅសស គឺផួូវ 
ភាាាប់ពីទួលនៅគកនៅ�ដែត្រូហ្គនភ្នំនៅពញ ពីផួូវនៅវងនៅត្រូសងរហូតដល់នៅខត្តកណា្ដាលត្រូពម
ទាំង ការជួសជុលដែកលម្អផួូវសំខាន់ៗនៅផាសងនៅទៀត ដូចជាមហាវិ�ីសហព័នធរ�ុសាសី ឬ 
ផួូវ២៧១ជានៅដើម។ សា្ពានជានៅត្រូចើននៅផាសងនៅទៀតក៏ត្រូតូវបានសាងសង់ផងដែដរដូចជា 
សា្ពានត្រូពះមុនីវងាស និងសា្ពានអាកាសចំនួនបី គឺសា្ពានអាកាសកាបាល�្នល់ សា្ពាន 
អាកាស៧មករា និងសា្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ ដែដលអនុញ្ញាតឱាយចរាចរណ ៍
ត្រូបត្រូពឹត្តិនៅ�បានកាន់ដែតរលូន។ ពិតដែមននៅហើយ�នយន្តជាង១៧៩ពាន់នៅត្រូគឿង 
និងម៉ូតូ១លាននៅត្រូគឿងចរាចរនៅ�តាំមដងផួូវ កុ�ងរាជធានី ខណៈដែដលនៅ�ឆ្នាំ
២០០៥ មាន�នយន្តដែត២៣០០០នៅត្រូគឿងប៉ុនៅណាះាះ។ ការងារការពារទីត្រូកុង 
ទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់ និងការត្រូបមូលទឹកកខ្វក់ក៏ទទួលបានការយកចិត្តទុក�ក់
ដូចគ្នាដែដរ។ 

ការដែ�លមអក្រុ�ព័ន់ធផ្គត់ផ្គង់ទីឹ�សាា�ត ន់ិងអំគិ្គិសន់ី
 អគ្គសិនីកមុ�ជា និងរ�ាាករទកឹភ្ននំៅពញ មាន�វិកាស្វយ័តរបសខួួ់នដែដល
ខុសពី�វិកាសំរាប់អភិវឌ្ាឍរាជធានីភ្នំនៅពញ។ ការនៅធ្វើដែបបនៅនះបានអនុញ្ញាតឱាយ 
សាាាប័នទាំងពីរទទួលបានគនៅត្រូមាងជំនួយអន្តរជាតិបដែន្ថមនៅទៀត។ កុ�ងនមជា 
ត្រូបធានត្រូកមុត្រូបឹកាសាភបិាលនៃនរ�ាាករទកឹ ខំ�បំានចលូរមួ�ាាងនៅត្រូចើននៅ�កុ�ងការនៅមើល 
ពនីៅលើការងារកសាងសាាានយីផ្គតផ់្គងទ់កឹសាាាតនៅ�ទតី្រូកងុទាងំមលូ ជាពនិៅសស គឺ 
ត្រូបព័នធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាាាតនៅ�តាំមតំបន់ជាយត្រូកុងដែដលមានតត្រូមូវការទឹកសាាាត 
កាន់ដែតខា្លាំងនៅ�ើង (ការផាសារភាាាប់តំបន់ឆាាយៗ ដូចជាស្ទឹងនៅវងនៅត្រូសង ឬចាបារអំនៅ� 
នៅ�តាំមតំបន់ទាំងនៅនះនៅរាងចត្រូកត្រូបត្រូពឹត្តកម្មទឹកសាាាតត្រូតូវបានកសាង)។ 

ការយ�ក្រុ�ជាជន់ដែដលរស់ដោ�តមតំ�ន់់គា្ម�ន់សុវិត្ថិភាពដោ�រស់ដោ��្នុងទីីតំងថ្មី្មី
 ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូបមាណជា១០មុឺននក់ដែដលរស់នៅ�តាំមលំនៅ��ាាន 
កុ�ងតំបន់អនធិបនៅតយាយ ដូចជានៅ�កុ�ងបុរីកីឡា ឬនៅ�តាំមមាត់ទនៅន្លបាសាក ់
និងនៅ�បឹងកក់ ត្រូតូវបានត្រូបមូលឱាយនៅ�រស់នៅ�កុ�ងសងាាាត់�្មីៗកុ�ងរាជធានីភ្នំនៅពញ
បន្ទាប់ពីសាលារាជធានីបាននៅធ្វើការខិតខំត្រូបឹងដែត្រូបងដែស្វងរកទីតាំំង�្មីទាំងនៅនះ 

អស់រយៈនៅពលបីឆ្នាំ។ ហិរញ្ញបាបទានជាង២០លានអឺរ�ូ ដែដលជាជំនួយអន្តរជាតិ
បានអនុញ្ញាតឱាយនៅយើងដែកលម្អសាាានភាពនៃនការរស់នៅ�របស់ត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�តាំម
មាត់ទនៅន្លបាសាក់ នៅ�យយកពួកគត់នៅ�រស់នៅ�កុ�ងទីតាំំង�្មីនៅ�ខុញួបន្ទាប់ពី 
អគ្គីភ័យដ៏ធំមួយបានឆបនៅឆ្លះផ្ទះសដែមាបងរបស់ពួកគត់នៅ�ឆ្នាំ២០០១។ 
នៅ�យសារហិរញ្ញបាបទាននៅនះ រាជរ�ាាភិបាលកមុ�ជាមានលទធភាពទិញដី និង 
កសាងនៅហ�ាារចន សម័័នធចាំបាច់នននៅដើមាបីនៅរៀបចំត្រូបព័នធផួូវ�្នល់ និងផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹកសាាាត និងអគ្គិសនីជូនត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលមកពីកដែន្លងនៅដើមនៅនះ។ 

ការពក្រុងី�ទីីក្រុ�ុង ន់ិងដោក្រុគិឿង�រិកាា�សារធារណៈ
 ចំនួនត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�កុ�ងទីត្រូកុងបានឈានដល់២លាននក់នៅ�ឆ្នាំ
២០០៣ នៅហើយតត្រូមូវការខាងដែផ្នកលំនៅ��ាានក៏នៅកើននៅ�ើងតាំមនៅនះដែដរ។ វាជា 
នៅរឿងចាំបាច់ដែដលមួយឆ្នាំៗ នៅយើងត្រូតូវកសាងលំនៅ��ាាន�្មីៗចំនួនមួយមុឺនផ្ទះ។
នៅដើមាបីនៅឆ្ល្លើយតបនៅ�នឹងកំនៅណើនត្រូបជាជន�ាាងនៅលឿនដែបបនៅនះ នៅយើងបានពត្រូងីក 
រាជធានីពី ៣៧៨គីឡុូដែម៉ត្រូតត្រូកឡា នៅ�៦៧៨គីឡូុដែម៉ត្រូតត្រូកឡា នៅ�យបញុូល 
សងាាាត់�្មីចំនួន២០ ដែដលនៅដើមនៅ�ើយ ស្ថិតនៅ�កុ�ងដែដនដីនៅខត្តកណា្ដាល។ 

 សាលានៅរៀន មន្ទីរនៅពទាយ និងផាសារ ត្រូតូវបានបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�តាំមជាយ
ត្រូកុង នៅដើមាបីនៅឆ្ល្លើយតបនៅ�នឹងតត្រូមូវការរបស់ត្រូបជាជនដែដលមកតាំំងទីលំនៅ��ាាន 
�្មីកុ�ងតំបន់ទាំងនៅនះ។ កិច្ចខិតខំត្រូបឹងដែត្រូបងជានៅត្រូចើននៅផាសងនៅទៀតត្រូតូវបាននៅធ្វើនៅ�ើង 
ដូចជាការបនៅង្កើតសួនសាធារណៈ និងលំហនៃបតង ពីនៅត្រូពាះទីត្រូកុងមួយដែដលគ្មាន
នៅទសភាពនៃបតងមិនដែមនជាទីត្រូកុងនៅនះនៅទ។ ទីតាំំងហាត់ត្រូបាណនៅ�ខាងនៅត្រូ� 
និងកដែន្លងនៅក្មងនៅលងកមាសាន្តក៏ត្រូតូវបាននៅរៀបចំបនៅង្កើតនៅ�ើងផងដែដរ។ នៅដើមនៅឈើ 
ជាង៤មុឺននៅដើមត្រូតូវបាន�ំនៅ�កុ�ងទីត្រូកុង។ សំណង់វិមានដែដលរំលឹកដល់បញ្ញវ័ន្ត
និងវីរៈជនដែខ្មរ ត្រូតូវបានកសាងនៅ�ើង នៅដើមាបីឆ្លួ�ះបញំាំងពីវិសាលភាពរបស់បុព្វ
បុរសនៅយើង។ វិមានទាំងនៅនះបន្តិចម្ដងៗ បានកា្លាយជានៅគលនៅ�ទាក់ទាញនៅភ�ំវ 
នៅទសចរ។ ដូនៅច្នះ រាជធានីភ្នំនៅពញបានឆ្ល្លងកាត់ការដែត្រូបត្រូបួលមុខមាត់�ាាងខា្លាំង 
នៅ�ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងនៅត្រូកាយនៃនអាណត្តិរបស់ខំ�ំ។ វិស័យឯកជនបានវិនិនៅ�គនៅត្រូចើន 
នៅ�កុ�ងការអភិវឌ្ាឍទីាកុងរណប2 ដែដលមានស្តង់�រអន្តរជាតិ រួមនឹងការសាង 
សង់សាលានៅរៀន មន្ទីរនៅពទាយ និងមជាឍមណ្ឌលពាណិជើកម្មជានៅដើម។ 
វិនិនៅ�គិនឯកជនទំាងនៅនះ បានកសាងបុរីជាង៨០កដែន្លងនៅផាសងនៅទៀត 
និងអគរខ័ស់ៗជា នៅត្រូចើនបាននៅលចរូបរាងនៅ�ើងនៅ�កុ�ងនៅទសភាពរាជធានីភ្នំ 
នៅពញ ដែដលជាការនៅឆ្ល្លើយ
តបនៅ�នឹងតត្រូមូវការខាងដែផ្នកលំនៅ��ាាន�្មីៗ ការិ�ល័យនៅធ្វើការ និងកដែន្លង 
ត្រូបកប អាជីវកម្ម។ ការអភិវឌ្ាឍរាជធានីភ្នំនៅពញគឺជាការត្រូបឈមមួយ រវាងការ 
អភិរកាសនៅសាភ័ណភាពបុរាណ និងការអភិវឌ្ាឍឱាយកាន់ដែតទំនៅនើបជាងមុន។  
បចុ�បាបន្ននៅនះ វាជានៅរឿងងាយត្រូសួលនៅទកុ�ងការសាងសង់អគរមួយដែដលមា 
នកម័ស់ ៤០ជាន់ប៉ុដែន្តការការពាររមណីយ�ាាននៅផាសងៗដូចជា វត្តអារាម 
អគរបុរាណ ក៏សំខាន់ ណាស់ដែដរ ពីនៅត្រូពាះនៅយើងមិនអាចសាង់សង់អគរបុរាណ 
និងវត្តអារាមទាំងនៅនះនៅ�ើងវិញបាននៅទ។ ដូនៅច្នះ នៅយើងក៏បាននៅធ្វើចាបាប់មួយនៅដើមាបី 
កំណត់តំបន់ការពារ។ជាឧទាហរណ៍ ចាបាប់�ក់បំរាមការសាងសង់អគរខ័ស់ៗ
នៅ�ម្ដ�ំត្រូពះបរមរាជវាំងនិងនៅ�កុ�ងតំបន់នៅ�ខាងនៅកើតមហាវិ�ីត្រូពះននៅរាត្តម។ បញ្ហា 
ត្រូបឈមមួយនៅទៀតគឺការអភិរកាសបរិសាាានល្អនៅដើមាបីត្រូបជាពលរដ្ឋ នៅនះគឺតត្រូមូវឱាយសា
លារាជធានីភ្នំនៅពញកសាងកាន់ដែតនៅត្រូចើននៅ�ើងនូវសួននិងឧទាយានសារធារណៈ 
កសាងឱាយកាន់ដែតនៅលឿនបំផុតតាំមដែដលនៅធ្វើនៅ�បាន។ ចាប់តាំំងពីឆ្នាំ២០០៤មក 
សាមាប់រាល់កិច្ចខិតខំត្រូបឹងាត្រូបងអភិវឌ្ាឍន៍រាជធានីកុ�ងរយៈនៅពលដប់ឆ្នាំចុងាត្រូកា
យានះ ភ្នំនៅពញបានទទួលរងាាាន់អន្តរជាតិជានៅត្រូចើនាដលផ្ដល់ជូនសាាាប័នលាបីៗ3 ។

82 83ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ Résilience des villes après les catastrophes

អាទីិភាពគិឺការអំភិវិឌ្រឍរាជធានីភ្នំដោពញ (ឆ្ន្រំ២០០៣-ឆ្ន្រំ២០០៨)
 �ឺសថិតពេ�កិុ�ងប្រិប្ទពេន�ពេហ�យដែ�លពេ�ថ្ងៃ�ៃទី១០ កិះមួភៈ ឆ្នាំ ២០០៣  
 ខំ�ំប្រតូវបានដែតងតាំងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេ�ញ ពេ�យសពេមួដចំអ�គមួហាពេសនា ប្
�ីពេតពេជា ហុះន ដែសន �ីពេប្រ��សពេមួដចំចំង់ពេអាយមានការអភិវឌ្ាឍរាជធានីពេលឿន
ជាងមួះន ប្ុះដែន្តការអភិវឌ្ាឍពេន�កិ៏ប្រតូវមាននិរន្តរភា�ជាងមួះនដែ�រ។ ពេ�ពេ�លពេនា� 
រាជធានីមានថ្ងៃផទ�ី៣៧៨�ីឡុូដែមួុប្រតប្រកិឡា និងដែប្ងដែចំងជា៧ខណ្ឌឌ។
 កិុ�ងរយៈពេ�ល៥ឆ្នាំ�ំប្ូងពេន� (ឆ្នាំ២០០៣-ឆ្នាំ២០០៨) អាទិភា� 
រប្ស់ខំ�ំ �ឺធានាឱ្ាយបាននូវសះវតថិភា�សារធារណ្ឌៈ និងភា�សៃប្់សាាាត់ពេ�កិុ�ង 
ទីប្រកិះង ប្នាាាប្់�ីបានឆ្លេងកាត់សមួ័យកាលនពេ�បាយមួួយដែ�លមានភា�វឹកិវរ។
កិុ�ងរយៈពេ�លពេនា� �ឺសាាានទូតប្រ��រាជាណាចំប្រកិថ្ងៃ� ប្រ�មួទាំងទីតាំង�ណ្ឌិជជកិមួម
ថ្ងៃ�ជាពេប្រចំ�នប្រតូវបានប្ំផេិចំប្ំផ្ទាាាញពេ�យប្រប្ជាជន។ ប្នាាាប្់�ីពេធើ�ពេអាយទីប្រកិះងមាន 
សះខសន្តិភា�ពេ��ងវិញ ខំ�ំបានពេផ្ទាាាតពេ�ពេល�ការពេធើ�ឱ្ាយសះខមាលភា�រប្ស់ប្រប្ជា
ជន និងពេសាភ័ណ្ឌភា�រប្ស់ទីប្រកិះងមានភា�ប្រប្ពេស�រពេ��ងវិញ។ ការអភិវឌ្ាឍពេហ�ាា
រចំនាសមួព័និនានា �ឺជាទិសពេ�សំខ្លាំន់ជាងពេ�ថ្ងៃនសកិមួមភា�ការ�ររប្ស់ខំ�ំ។

ទីំដោនើបកម្ម និងការពក្រុងីកអាកាសយាន�ា្រនអំន្តរជាតិភ្នំដោពញ-ដោ�ធ៍ចិនតុង
 ពេប្រកាយ�ីពេចំញផះត�ីជពេមាាា�អស់រយៈពេ�លមួួយ�៏ដែវង ពេយ�ងប្រតូវសាាារ
ពេ��ងវិញនូវពេហ�ាារចំនាសមួព័និ�ឹកិជញ្ចុូនជា�ិពេសស�ឺអាកាស�ន�ាាន។
ពេប្រកាយ�ីការ�កិ់ឱ្ាយពេ�ញថ្ងៃ�េជាអន្តរជាតិរួចំមួកិ រាជរ�ាាភិបាលកិមួុ�ជាបាន
សពេប្រមួចំ ពេប្រជ�សពេរីសយកិប្រកិះមួហុះនបារាំង-មាាាពេ�សះីមួួយពេឈាោា�ថា ប្រកិះមួហុះនសមួ
ប្ាបទានប្រ�លានយន្តពេហា� មួួយ ដែ�លពេ�កាត់ជាភាសាបារាំងថា SCA ពេ�កិុ�ង
ពេនា� មាះាស់ភា�ហុះន�ឺមានប្រកិះមួហុះនបារាំង VINCI និងប្រកិះមួហុះនមាាាពេ�សះី-
Mouhibbah ពេហ�យរាជរ�ាាភិបាលបានចំះ�ហតថពេលខ្លាំពេ�ថ្ងៃ�ៃទី០៦ ដែខកិកិើ�
ឆ្នាំ១៩៩៥ ពេល�កិិចំចប្រ�មួពេប្រ�ៀងថ្ងៃ��ូរ�ឋ-ឯកិជន1 ពេល�កិ�ំប្ូងពេ�កិុ�ង�ិភ�ពេលាកិ
ពេល�វិស័យអភិវឌ្ាឍន៍អាកាស�ន្ត�ាាន។ កិិចំចសនាយាពេនា�អនះញ្ហាាាតិឲ្ាយប្រកិះមួហុះន
SCA ផ្តលហ់រិញ្ច្ញប្ាបទាន អភវិឌ្ាឍន៍ សាងសង់ ប្រ�ប្ប់្រ�ង និងពេធើ�អាជវីកិមួមប្រ�លាន
យន្តពេហា�ភ្នំពេ�ញរហូត�ល់ឆ្នាំ២០៤០។ ប្រប្តិប្ត្តិការ�ំប្ូង�ឺមានវិសាលភា� 
តូចំពេ�ពេ��យពេ�ល�ឺមានអ្នកិ�ំពេណ្ឌ�រប្រប្មាណ្ឌជា៦០មួះឺននាកិ់ប្ុះពេណាះា�កិុ�ងមួួយ
ឆ្នាំ។ កិមួមវិធីសាាារ និងពេធើ�ទំពេន�ប្កិមួមប្រ�លានយន្តពេហា�ពេល�កិទីមួួយបានចាប្់ពេផដ�មួ 
�ិតប្របាកិ�ពេ�ឆ្នាំ២០០២-ឆ្នាំ២០០៣ ពេ�យសារប្រ�ឹត្តការណ្ឌ៍នពេ�បាយថ្ងៃផទ
កិុ�ង និងវិប្ត្តិពេ�អាសះីកិុ�ង�ំណាចំ់ទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ដែ�លពេធើ�ឱ្ាយមានភា� 
ពេយឿត�ាាវកិុ�ងការអនះវត្ត�ពេប្រមាងវិនិពេ��។ សាាានីយអ្នកិ�ំពេណ្ឌ�រទីមួួយប្រតូវបាន 
កិសាងពេ��ងពេ�ចំំទីតាំងមួួយដែ�លកាលពេនា��ឺជា�ាាំងផួ�កិប្រិកាាាទ័�ពេ�ពេ��យ។ 
ការកិសាងសាាានីយអ្នកិ�ំពេណ្ឌ�រពេនា�ប្រតូវបានប្ញ្ចជប្់ពេ�ឆ្នាំ២០០៣ រួមួទាំងការ 
ពេប្�កិចំំណ្ឌតប្រ�លានយន្តពេហា�មួួយ ដែ�លមានសមួតថភា�ទទួលអ្នកិ�ំពេណ្ឌ�រ 
បាន រហូត�ល់ជាង៤លាននាកិ់កិុ�ងមួួយឆ្នាំ។ ប្ដែនថមួ�ីពេល�ពេនា� មានសាាានីយកា 
ពេហាាាមួួយ និងការជួសជះលផៀូវចំះ�ចំត និងផៀូវយន្តពេហា�ពេ��ងចំះ�មួួយ ដែ�លអាចំ 
ទទួលយន្តពេហា�ខ្លាំ្នាតធំៗបាន និងពេ��មួាបីជួយសប្រមួួលចំរាចំរណ្ឌ៍យន្តពេហា�។  
មួាយាាាងវិញពេទៀត ការ�ប្រងីកិជាប្ន្តប្នាាាប្់នូវចំំណ្ឌតយន្តពេហា�ប្រតូវបានពេធើ�ពេ��ង 
ប្នាាាប្់មួកិ មានការ�ប្រងីកិអាកាស�ន�ាានទាំងមួូល ពេ�យប្ពេងើ�តផៀូវយន្ត 
ពេហា��មីៗ រួមួទាំងប្រប្�័និប្ងូូរទឹកិ ពេ��មួាបីការ�រប្រ�លានយន្តពេហា�កិះំឱ្ាយមាន 
ទឹកិជំនន់។

ការសែកលមអផួូវិថ្មី្នល់
 ពេ�លនពេ�បាយវិសហមួជាឈការប្រតូវបានអនះវត្តពេល�កិ�ំប្ូងពេ�កិុ�ង
អាណ្ឌត្តិទីមួួយរប្ស់ខំ�ំ។ រ�ាាភិបាលថា្នាកិ់ជាតិបានផ្តល់ប្ន្តិចំមួ្តងៗនូវទំនួលខះស 
ប្រតូវកាន់ដែតពេប្រចំ�នពេ��ងៗ ទាំងដែផ្នកិរ�ឋបាល និងដែផ្នកិហិរញ្ច្ញវតុ� �ល់រ�ឋបាលថា្នាកិ់ 
ពេប្រកាមួជាតិ។ ពេ�យពេប្រប្�ប្របាស់រពេប្ៀប្អភិបាលកិិចំច�មីពេន� ប្រប្ជា�លរ�ឋបានចាប្់ 
ពេផដ�មួចំូលរួមួ�វិកាពេ�យសម័ប្រ�ចំិត្ត ពេ��មួាបីដែកិលមួអស�ាាត់រស់ពេ�រប្ស់�ួកិ�ត់។ 
�ំនិត�មីប្រប្កិប្ពេ�យនវានះវត្តន៍ពេន�ប្រតូវបានពេស្ន�ពេ��ងពេ�យសពេមួ្តចំនាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីី
ខៀួនពេលាកិផ្ទាាាល់។ ពេ�យយល់ពេ��ញថា រ�ឋភិបាលនឹង�ោានលទិភា�ផ្តល់ 
ហិរញ្ច្ញប្ាបទាន១០០% ពេ��មួាបីជួសជះលផៀូវតូចំៗពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងបានពេនា� ដែប្ប្ប្ទ 
ថ្ងៃនការផ្តល់ហិរញ្ច្ញប្ាបទាន ៥០%-៥០% ពេ�យឈ្នះរពេ�ពេល�ពេ�លការណ្ឌ៍ថ្ងៃនការ
ចំូលរួមួពេ�យពេសរី និងសម័ប្រ�ចំិត្ត�ីប្រប្ជា�លរ�ឋប្រតូវបានពេស្ន�ពេ��ង។ ប្រប្ជា�លរ�ឋ
ចំូលរួមួវិភា�ទាន�កិ់កិណាាាលថ្ងៃនចំំណាយពេល�ការ�ាានដែកិលមួអផៀូវ�្នល់ ពេហ�យ 
�កិ់កិណាាាលពេទៀតប្រតូវបានផ្តល់ពេ�យសាលាប្រកិះង។ ការ�ាានជួលជះលនានាប្រតូវ 
បាន�កិ់ពេ�កិុ�ងដែផនការពេ�យប្រកិះមួប្រប្ឹកិាសាស�ាាត់ និងមានចំះ�ពេ�កិុ�ងដែផនការ 

តិចំតួចំសប្រមាប្់ការដែកិលមួអពេហ�ាារចំនាសមួព័និ (២).សាាានភា�នពេ�បាយ 
តឹងដែតង ប្នាាាប្់�ីការពេបា�ពេឆ្នាតរួចំ សាាានភា�ពេនា�បាន�នាយឺត�ំពេណ្ឌ�រការថ្ងៃន 
ការប្ពេងើ�តរ�ាាភិបាល�មី �ូពេចំ្ន�ការអនះវត្ត�ពេប្រមាងនានាកិ៏មានការពេយឿត�ាាវដែ�រ
(៣).កិងើ�ខ្លាំតធនធានមួនះសាស កិ៏ផ្តល់ផលជ�ជាពេប្រចំ�នដែ�រ�ល់ការអនះវត្ត 
ការ�រប្នាាាន់ទាំងឡាយ។ �កិ់�័និនឹងចំំនះចំពេន� សំណាងលអ កិមួុ�ជាទទួល 
បានការជួយពេប្រជាមួដែប្រជង តាំង�ីឆ្នាំ១៩៩០ �ីទីប្រកិះងបាាារីស ដែ�លបានពេរៀប្ចំំឱ្ាយ
មានកិិចំចសហប្រប្តិ្តប្ត្តិការប្ពេចំចកិពេទសជាប្់ជាពេរៀងរហូតមួកិ រវាងអ្នកិប្ពេចំចកិពេទស
សាលាប្រកិះងបាាារីស តាមួរយៈអងគភា�ន�រូប្នីយកិមួមបាាារីស ដែ�លពេ�កាត់ថា
APUR និងអ្នកិប្ពេចំចកិពេទសសាលារាជធានីភ្នំពេ�ញ។ កិិចំចសហប្រប្តិប្ត្តិការ 
ពេន� ដែ�លទទួលបានការ�ំប្រទដែផ្នកិហិរញ្ច្ញវតុ��ីសហភា�អឺរ�ះប្ និងរ�ាាភិបាល 
បារាំង បានអនះញ្ហាាាតឱ្ាយពេយ�ងប្ណ្ឌះ��ប្ណាាាលអ្នកិប្ពេចំចកិពេទស និងពេរៀប្ចំំដែផនការ 
អភិវឌ្ាឍន៍ប្រកិះង (៤).និងចំំណ្ឌំចំចំះងពេប្រកាយ កិំពេណ្ឌ�នខ្លាំាាំងថ្ងៃនចំំនួនប្រប្ជា�លរ�ឋ 
និងពេស�ឋកិិចំចទីប្រកិះង ដែ�លប្ណាាាលឱ្ាយមានតប្រមួូវការកាន់ដែតពេប្រចំ�នពេ��ងពេល�ដែផ្នកិ
ពេហ�ាារចំនាសមួព័និប្រប្កិប្ពេ�យ�ះណ្ឌវះឌ្ាឍិ ការប្រ�ប្់ប្រ�ងកាន់ដែតលអប្រប្ពេស�រជាងមួះន 
ពេល�កាកិសំណ្ឌល់ តប្រមួូវការទឹកិសាាាត និងអ�គិសនីកាន់ដែតពេប្រចំ�នពេ��ងប្រ�មួទាំង 
តប្រមួូវការឱ្ាយមានសកិមួមភា�លំដែហកិំសាន្តកាន់ដែតពេប្រចំ�នពេ��ងដែ�រ។ 

ការពក្រុងឹង និងពដោនួ�នការអំភិវិឌ្រឍ (២០០៨-២០១៣)
 ពេ�យ�កិប្ទ�ិពេសាធន៍�ីអាណ្ឌត្តិទី១រប្ស់ខំ�ំ និង�ិតទះកិជាមួះនអំ�ី
តប្រមួូវការ�មីៗរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ ខំ�ំបានខិតខំប្រប្ឹងដែប្រប្ង�ប្រងឹងប្រកិប្ខណ្ឌឌថ្ងៃនការ 
អភិវឌ្ាឍប្រកិះង។

ការសែកលមអដោហ៊ុ�ា្ររចនសម្ព័នធ
 កិិចំចខិតខំប្រប្ឹងដែប្រប្ងមួួយកាន់ដែតខ្លាំាាំងពេ��ងពេ��មួាបីជួសជះលដែកិលមួអ និង
ពេធើ�ទំពេន�ប្កិមួមពេហ�ាារចំនាសមួព័និ �ឺជាអាទិភា�មួួយរប្ស់សាលារាជធានីភ្នំពេ�ញ
ជា�ិពេសស ការដែកិលមួអប្រប្�័និផៀូវ�្នល់ពេ�តាមួជាយប្រកិះងដែ�លចាប្់�ីពេ�លពេនា� 
មួកិ មានការចាកិ់ពេ�សុូកិប្រមាស់ប្រប្មាណ្ឌ ២,៥សង់ទីដែមួុប្រត ជា�ិពេសស �ឺផៀូវ 
ភាាាប្់�ីទួលពេ�កិពេ�ដែប្រហគនភ្នំពេ�ញ �ីផៀូវពេវងពេប្រសងរហូត�ល់ពេខត្តកិណាាាលប្រ�មួ
ទាំង ការជួសជះលដែកិលមួអផៀូវសំខ្លាំន់ៗពេផាសងពេទៀត �ូចំជាមួហាវិ�ីសហ�័និរ�ះសាសី ឬ 
ផៀូវ២៧១ជាពេ��មួ។ សាាានជាពេប្រចំ�នពេផាសងពេទៀតកិ៏ប្រតូវបានសាងសង់ផងដែ�រ�ូចំជា 
សាាានប្រ��មួះនីវងាស និងសាាានអាកាសចំំនួនប្ី �ឺសាាានអាកាសកិាបាល�្នល់ សាាាន 
អាកាស៧មួកិរា និងសាាានអាកាសសទឹងមានជ័យ ដែ�លអនះញ្ហាាាតឱ្ាយចំរាចំរណ្ឌ ៍
ប្រប្ប្រ�ឹត្តិពេ�បានកាន់ដែតរលូន។ �ិតដែមួនពេហ�យ�នយន្តជាង១៧៩�ន់ពេប្រ�ឿង 
និងមួុូតូ១លានពេប្រ�ឿងចំរាចំរពេ�តាមួ�ងផៀូវ កិុ�ងរាជធានី ខណ្ឌៈដែ�លពេ�ឆ្នាំ
២០០៥ មាន�នយន្តដែត២៣០០០ពេប្រ�ឿងប្ុះពេណាះា�។ ការ�រការ�រទីប្រកិះង 
ទប្់ទល់នឹងទឹកិជំនន់ និងការប្រប្មួូលទឹកិកិខើកិ់កិ៏ទទួលបានការយកិចំិត្តទះកិ�កិ់
�ូចំ�្នាដែ�រ។ 

ការសែកលមអក្រុបព័នធផគត់ផគង់ទីឹកសាា្រត និងអំគិគិសនី
 អ�គសិនីកិមុួ�ជា និងរ�ាាកិរទកឹិភ្នពំេ�ញ មាន�វិកាសើយ័តរប្សខ់ៀនួដែ�ល
ខះស�ី�វិកាសំរាប្់អភិវឌ្ាឍរាជធានីភ្នំពេ�ញ។ ការពេធើ�ដែប្ប្ពេនា�បានអនះញ្ហាាាតឱ្ាយ 
សាាាប្័នទាំង�ីរទទួលបាន�ពេប្រមាងជំនួយអន្តរជាតិប្ដែនថមួពេទៀត។ កិុ�ងនាមួជា 
ប្រប្ធានប្រកិះមួប្រប្កឹិាសាភបិាលថ្ងៃនរ�ាាកិរទកឹិ ខំ�បំានចំលូរមួួ�ាាងពេប្រចំ�នពេ�កុិ�ងការពេមួ�ល 
�ពីេល�ការ�រកិសាងសាាានយីផគតផ់គងទ់កឹិសាាាតពេ�ទបី្រកិះងទាងំមួលូ ជា�ពិេសស �ឺ 
ប្រប្�័និផគត់ផគង់ទឹកិសាាាតពេ�តាមួតំប្ន់ជាយប្រកិះងដែ�លមានតប្រមួូវការទឹកិសាាាត 
កាន់ដែតខ្លាំាាំងពេ��ង (ការផាសារភាាាប្់តំប្ន់ឆាាយៗ �ូចំជាសទឹងពេវងពេប្រសង ឬចំាបារអំពេ� 
ពេ�តាមួតំប្ន់ទាំងពេនា�ពេរាងចំប្រកិប្រប្ប្រ�ឹត្តកិមួមទឹកិសាាាតប្រតូវបានកិសាង)។ 

ការយកក្រុបជាជនសែដលរស់ដោ�ត្តាមតំបន់គា្ម្រនសុវិត្ថិភាពដោ�រស់ដោ�ក្នុងទីីត្តាំងថ្មី្មី
 ប្រប្ជា�លរ�ឋប្រប្មាណ្ឌជា១០មួះឺននាកិ់ដែ�លរស់ពេ�តាមួលំពេ��ាាន 
កិុ�ងតំប្ន់អនាធិប្ពេតយាយ �ូចំជាពេ�កិុ�ងប្ះរីកិីឡា ឬពេ�តាមួមាត់ទពេនេបាសាកិ ់
និងពេ�ប្ឹងកិកិ់ ប្រតូវបានប្រប្មួូលឱ្ាយពេ�រស់ពេ�កិុ�ងស�ាាត់�មីៗកិុ�ងរាជធានីភ្នំពេ�ញ
ប្នាាាប្់�ីសាលារាជធានីបានពេធើ�ការខិតខំប្រប្ឹងដែប្រប្ងដែសើងរកិទីតាំង�មីទាំងពេន� 
អស់រយៈពេ�លប្ីឆ្នាំ។ ហិរញ្ច្ញប្ាបទានជាង២០លានអឺរ�ូ ដែ�លជាជំនួយអន្តរជាតិ
បានអនះញ្ហាាាតឱ្ាយពេយ�ងដែកិលមួអសាាានភា�ថ្ងៃនការរស់ពេ�រប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋពេ�តាមួ
មាត់ទពេនេបាសាកិ់ ពេ�យយកិ�ួកិ�ត់ពេ�រស់ពេ�កិុ�ងទីតាំង�មីពេ�ខុួញប្នាាាប្់� ី
អ�គីភ័យ�៏ធំមួួយបានឆប្ពេឆ្ល�ផទ�សដែមួាបងរប្ស់�ួកិ�ត់ពេ�ឆ្នាំ២០០១។ 
ពេ�យសារហិរញ្ច្ញប្ាបទានពេន� រាជរ�ាាភិបាលកិមួុ�ជាមានលទិភា�ទិញ�ី និង 

ប្រប្ចាំឆ្នាំរប្ស់ស�ាាត់។ កិមួមវិធីពេន�បានពេធើ�ពេអាយមានការចំូលរួមួ�ីប្រប្ជា�លរ�ឋ 
ប្រ�ប្់ប្រ�ួសារទាំងអស់ដែ�លពេ�តាមួប្ពេណាាាយផៀូវប្រតូវជួសជះល។ ពេ�ពេ�លមានការ
 ឯកិភា��្នា�ីប្រប្ជា�លរ�ឋទាំងអស់ ប្របាកិ់វិភា�ទានរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋនឹងប្ង់
ចំលូ ពេ�កុិ�ង�វិកាដែផនការ។ ដែប្ប្ពេន� ប្រប្ជា�លរ�ឋកាាាយជាមាះាស�់ពេប្រមាងផ្ទាាាល។់ 
អ្នកិប្រតួត�ិនិតាយការ�ាានមួួយប្រកិះមួប្រតូវបានប្ពេងើ�តពេ��ង។ពេធើ�ដែប្ប្ពេន� ផៀូវតូចំៗទាំង
ឡាយប្រតូវបានជួសជះល ដែកិលមួអពេ�យពេជា�ជ័យពេ�ប្រ�ប្់ស�ាាត់ទាំងអស់។ 
ពេនា��ឺជាការអនះវត្តពេល�កិ�ំប្ូង ពេ�តាមួមួូល�ាាន ថ្ងៃនដែផនការជាតិវិសហមួជាឈការ
ដែ�លសំពេ�ពេ��ប្រងឹងតមាាាភា� និងអភិបាលកិិចំចលអ។
 ពេ��មួាបីពេធើ�ឱ្ាយបានពេលឿន និងលអនូវការ�រជួសជះលដែកិលមួអផៀូវធំៗ  
ដែ�លតប្រមួូវឱ្ាយពេប្រប្�ប្របាស់�វិកាពេប្រចំ�ន ពេហ�យដែ�លទនទឹមួនឹងពេនា� កិ៏ប្រតូវកាត់ប្នថយ 
ការចំំណាយដែ�រពេនា� ការសាងសង់ប្រទូងផៀូវប្រតូវបានពេធើ�ពេ�តាមួប្ពេចំចកិពេទស 
�មីមួួយ �ឺការពេប្រប្�ប្នទ�ឫសាសីជាជាងពេប្រប្�សថ្ងៃសដែ�កិ។ ការពេធើ�ដែប្ប្ពេនា��ឺជាការ 
ពេធើ�តាមួប្រប្ឹកិាសាប្ពេចំចកិពេទស ដែ�លផដល់ជូនពេ�យអ្នកិប្ពេចំចកិពេទសអន្តរជាតិថ្ងៃន 
កិមួមវិធីអងគការសហប្រប្ជាជាតិពេ��មួាបីការអភិវឌ្ាឍដែ�លពេ�កាត់ថា UNDP ។ 
�ំពេណា�ប្រសាយពេនា�បានអនះញ្ហាាាតឱ្ាយពេយ�ងចាប្់ពេផ្ត�មួពេធើ�ការ�ាានជួសជះលបាន 
ប្ុះដែន្តពេយ�ងក៏ិពេ�ដែត�ងឹថា �ពំេណា�ប្រសាយពេនា�មួនិពេធើ�ឱ្ាយផៀវូធនន់ងឹ�នយន្តមាន 
ទំងន់ធៃន់ៗពេនា�ពេទ ពេហ�យភា��ត់មួត់រប្ស់វាកិ៏មួិនបានយូរ�ូចំពេប្រ�ងឆ្ល្នឹងដែ�កិ
ពេនា�ដែ�រ ប្ុះដែន្តកិ៏ពេ�ដែតប្រ�ប្់ប្រ�ន់ពេ��មួាបីឱ្ាយ�នយន្តភា�ពេប្រចំ�នអាចំពេធើ�ចំរាចំរណ្ឌ៍ 
�ីពេល�បាន។ 
 ផៀូវ�្នល់ ជាអាទ៍ ផៀូវពេល�ខ្នងទំនប្់�័និជះំវិញទីប្រកិះងប្រតូវបាន�ប្រងីកិ និង 
ចាកិ់ពេ�សុូ ពេ��មួាបីអនះញ្ហាាាតពេអាយចំរាចំរណ្ឌ៍មានភា�ប្រប្ពេស�រពេ��ង។ ពេភេ�ងសញ្ហាាា 
ចំរារចំណ្ឌ៍កិ៏ជាពេប្រចំ�នដែ�ល�ះណ្ឌភា�លអជាងមួះនប្រតូវបាន�កិ់ពេ�ជាពេប្រចំ�នកិដែនេង
ពេ��មួាបីធានាឱ្ាយចំរាចំរណ្ឌ៍តាមួផៀូវ�្នល់កាន់ដែតមានសះវតថិភា�លអជាងមួះន។ ទនទឹមួ 
នឹងសាាានភា�ប្រប្ពេស�រពេ��ងថ្ងៃនផៀូវ�្នល់សារធារណ្ឌៈ ពេយ�ងកិ៏បានសពេងើតពេ��ញភា�
ប្រប្ពេស�រពេ��ងថ្ងៃនជីវភា�រស់ពេ�រប្ស់ប្រប្ជាជន និងការពេកិ�នពេ��ងថ្ងៃនការសាងសង់
ពេរាងចំប្រកិនានាពេ�តាមួតំប្ន់ជាយប្រកិះងដែ�រ។ 

ការសែកលមអក្រុបព័នធលូដោ�ក្នុងទីីក្រុកុង
 ពេ�ឆ្នាំ២០០៦ �ពេប្រមាងសាាារលូប្ឹងប្រតដែប្កិប្រតូវបានប្ញ្ចជប្់ ពេ�យសារ 
មានជំនួយហិរញ្ច្ញប្ាបទាន�ីភា្នាកិ់�រសហប្រប្តិប្ត្តិការអន្តរជាតិជប្ុះន ដែ�លពេ� 
កាត់ ថា JICA។ �ពេប្រមាងពេន�សំពេ�ពេ�កាត់ប្នថយទឹកិជំនន់ពេ�យសារពេភៀ�ង 
ខ្លាំាាំង ពេ�កិុ�ងតំប្ន់ចាប្់�ីផាសារកិណាាាលរហូត�ល់មួះខប្រ��ប្រមួរាជវាំង និង អតីត 
រ�ឋសភាជាតិ។ ពេនា�ជា�ពេប្រមាងមួួយដែ�លទទួលបានពេជា�ជ័យខ្លាំាាំង។ ជាកិ់ដែសដង
ទឹកិជំនន់ប្រតូវបានកាត់ប្នថយ�ាាងពេប្រចំ�ន ពេហ�យរយៈពេ�លដែ�លទឹកិ�កិ់�ឺបាន 
កាត់ ប្នថយ�ី១២ពេមាាាងពេ�ប្រប្មាណ្ឌជាង៣ពេ�៦ពេមាាាងប្ុះពេណាះា�។ រយៈពេ�លពេន� 
ប្រប្ដែហលជាអាចំកាត់ប្នថយបានដែ�មួពេទៀត ប្រប្សិនពេប្�ប្រប្ជា�លរ�ឋអាចំផ្ទាាាស់ប្ីូរ
ទំលាប្់ឈ្នះប្់ពេចាលសំរាមួចំូលកិុ�ងលូ។ 

ការសែកលមអសួនសារធារណៈ
 សួនសារធារណ្ឌៈធំៗ�ឺមានពេ�មួី�ំវិមានឯកិរាជាយ និងប្រ��ប្រមួរាជវាំង
ប្ុះដែន្ត�ីពេ�មួី�ំពេនា��ឺជា�ីកិពេណ្ឌើង ពេហ�យកិងើ�ការដែ�ទាំពេធើ�ឱ្ាយសួនសារធារណ្ឌៈ 
ទាំងពេន�មួិនមានភា�ប្រសស់ប្ំប្រ�ងពេនា�ពេទ។ �ូពេចំ្ន� ជាមួួយប្រកិះមួការ�ររប្ស់ខំ�ំខំ�ំ 
កិ៏បានចាប្់ពេផដ�មួប្ពេងើ�តសួនសារធារណ្ឌៈ�មីៗ ពេ�យទនទឹមួនឹងពេនា� កិ៏ដែកិលមួអ  
អនាមួ័យនិងពេសាភ័ណ្ឌភា�សួនសារធារណ្ឌៈចាស់ៗផងដែ�រ។ ប្រប្�័និពេប្រសាចំ
ប្រស� ទឹកិប្រតូវបាន�កិ់ប្ដែនថមួពេ�មួះខវត្តប្ះទះមួ និងមួូ�ំវិមានឯកិរាជាយ។ ទីលាន 
ចំំណ្ឌត�នយន្តពេ�មួូ�ំវត្តភ្នំប្រតូវបានដែប្រប្កាាាយឱ្ាយពេ�ជាសួនសារធារណ្ឌៈ និង 
ជាទីតាំងពេលងកិីឡាកិំសាន្ត។ ឧសាយានសារធារណ្ឌៈដែ�លពេ�ទល់មួះខវិទាយាសាាាន
ប្ពេចំចកិវិទាយាកិមួុ�ជា ពេ�ប្រ�លានយន្តពេហា� ពេ�ជះំវិញវិមានឯកិរាជាយ វត្តភ្នំ និងពេ� 
ទល់មួះខប្រ��ប្រមួរាជវាំង ប្រតូវបានជួសជះលដែកិលមួអ�មី។ ខំ�ំ�ិតជាមានពេសចំកិដ ី
រីកិរាយ  ដែ�លខំ�ំបានប្ពេងើ�នទំហំលំហសួនសាធារណ្ឌៈប្ី�ង និងប្ពេងើ�ន�វិកា 
ដែ�ទាំ�ូចំ�្នាដែ�រ។ វាជាពេរឿងសំខ្លាំន់ណាស់សប្រមាប្់ខំ�ំ ដែ�លប្រតូវផដល់ជូនប្រប្ជា 
�លរ�ឋនូវលំហដែ�ល�ួកិ�ត់អាចំពេ�ពេ��រពេលងកិមួាសាន្តពេ�ពេ�លទំពេនរ ឬពេ�ពេធើ�លំ
 ហាត់ប្របាណ្ឌ។
 ការអនះវត្តដែផនការប្របាំឆ្នាំពេល�កិទីមួួយរប្ស់ខំ�ំកិ៏ប្រតូវពេឆ្លេ�យតប្ផងដែ�រ 
ពេ�នឹងប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួ�មីៗពេផាសងពេទៀត �ូចំជា (១).កិងើ��វិកាពេ��មួាបីអនះវត្ត 
�ពេប្រមាងទាំងអស់ដែ�លបានពេប្រ�ងទះកិ (�វិកាប្រប្ចាំថា្នាំសប្រមាប្់ការអភិវឌ្ាឍមាន
២០លាន�ះលាាារ ខណ្ឌៈដែ�លពេយ�ងប្រតូវការពេប្រចំ�នជាងពេន�៣�ង) និង�វិកា 

កិសាងពេហ�ាារចំនា សមួព័និចាំបាចំ់នានាពេ��មួាបីពេរៀប្ចំំប្រប្�័និផៀូវ�្នល់ និងផគត់ផគង់ 
ទឹកិសាាាត និងអ�គិសនីជូនប្រប្ជា�លរ�ឋដែ�លមួកិ�ីកិដែនេងពេ��មួពេនា�។ 

ការពក្រុងីកទីីក្រុកុង និងដោក្រុគិឿងបរិកាា្រសារធារណៈ
 ចំំនួនប្រប្ជា�លរ�ឋពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងបានឈាន�ល់២លាននាកិ់ពេ�ឆ្នាំ
២០០៣ ពេហ�យតប្រមួូវការខ្លាំងដែផ្នកិលំពេ��ាានកិ៏ពេកិ�នពេ��ងតាមួពេនា�ដែ�រ។ វាជា 
ពេរឿងចាំបាចំ់ដែ�លមួួយឆ្នាំៗ ពេយ�ងប្រតូវកិសាងលំពេ��ាាន�មីៗចំំនួនមួួយមួះឺនផទ�។
ពេ��មួាបីពេឆ្លេ�យតប្ពេ�នឹងកិំពេណ្ឌ�នប្រប្ជាជន�ាាងពេលឿនដែប្ប្ពេន� ពេយ�ងបាន�ប្រងីកិ 
រាជធានី�ី ៣៧៨�ីឡុូដែមួុប្រតប្រកិឡា ពេ�៦៧៨�ីឡុូដែមួុប្រតប្រកិឡា ពេ�យប្ញ្ចុូល 
ស�ាាត់�មីចំំនួន២០ ដែ�លពេ��មួពេ��យ សថិតពេ�កិុ�ងដែ�ន�ីពេខត្តកិណាាាល។ 
 សាលាពេរៀន មួនទីរពេ�ទាយ និងផាសារ ប្រតូវបានប្ពេងើ�តពេ��ងពេ�តាមួជាយ
ប្រកិះង ពេ��មួាបីពេឆ្លេ�យតប្ពេ�នឹងតប្រមួូវការរប្ស់ប្រប្ជាជនដែ�លមួកិតាំងទីលំពេ��ាាន 
�មីកិុ�ងតំប្ន់ទាំងពេន�។ កិិចំចខិតខំប្រប្ឹងដែប្រប្ងជាពេប្រចំ�នពេផាសងពេទៀតប្រតូវបានពេធើ�ពេ��ង 
�ូចំជាការប្ពេងើ�តសួនសាធារណ្ឌៈ និងលំហថ្ងៃប្តង �ីពេប្រ��ទីប្រកិះងមួួយដែ�ល�ោាន
ពេទសភា�ថ្ងៃប្តងមួិនដែមួនជាទីប្រកិះងពេនា�ពេទ។ ទីតាំងហាត់ប្របាណ្ឌពេ�ខ្លាំងពេប្រ� 
និងកិដែនេងពេកិមងពេលងកិមួាសាន្តកិ៏ប្រតូវបានពេរៀប្ចំំប្ពេងើ�តពេ��ងផងដែ�រ។ ពេ��មួពេឈ្នះ� 
ជាង៤មួះឺនពេ��មួប្រតូវបាន�ំពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង។ សំណ្ឌង់វិមានដែ�លរំលឹកិ�ល់ប្ញ្ច្ញវ័ន្ត
និងវីរៈជនដែខមរ ប្រតូវបានកិសាងពេ��ង ពេ��មួាបីឆ្លៀ��ប្ញ្ហាះាំង�ីវិសាលភា�រប្ស់ប្ះ�ើ
ប្ះរសពេយ�ង។ វិមានទាំងពេនា�ប្ន្តិចំមួដងៗ បានកាាាយជាពេ�លពេ�ទាកិ់ទាញពេភំ�វ 
ពេទសចំរ។ �ូពេចំ្ន� រាជធានីភ្នំពេ�ញបានឆ្លេងកាត់ការដែប្រប្ប្រប្ួលមួះខមាត់�ាាងខ្លាំាាំង 
ពេ�ប្ុះនាោានឆ្នាំចំះងពេប្រកាយថ្ងៃនអាណ្ឌត្តិរប្ស់ខំ�ំ។ វិស័យឯកិជនបានវិនិពេ��ពេប្រចំ�ន 
ពេ�កិុ�ងការអភិវឌ្ាឍទីប្រកិះងរណ្ឌប្2 ដែ�លមានស្តង់�រអន្តរជាតិ រួមួនឹងការសាង
សង់សាលាពេរៀន មួនទីរពេ�ទាយ និងមួជាឍមួណ្ឌឌល�ណិ្ឌជជកិមួមជាពេ��មួ។ វិនិពេ��ិន
ឯកិជនទំាងពេន� បានកិសាងប្ះរីជាង៨០កិដែនេងពេផាសងពេទៀត និងអ�រខពស់ៗជា
ពេប្រចំ�នបានពេលចំរូប្រាងពេ��ងពេ�កិុ�ងពេទសភា�រាជធានីភ្នំពេ�ញ ដែ�លជាការ
ពេឆ្លេ�យ តប្ពេ�នឹងតប្រមូួវការខ្លាំងដែផ្នកិលំពេ��ាាន�មីៗ ការិ�ល័យពេធើ�ការ និង
កិដែនេង ប្រប្កិប្ អាជីវកិមួម។ ការអភិវឌ្ាឍរាជធានីភ្នំពេ�ញ�ឺជាការប្រប្ឈ្នះមួមួួយ រវាង
ការ អភិរកិាសពេសាភ័ណ្ឌភា�ប្ះរាណ្ឌ និងការអភិវឌ្ាឍឱ្ាយកាន់ដែតទំពេន�ប្ជាងមួះន។  
ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� វាជាពេរឿង�យប្រសួលពេទកិុ�ងការសាងសង់អ�រមួួយដែ�លមាន
កិមួពស់ ៤០ជាន់ ប្ុះដែន្តការការ�ររមួណ្ឌីយ�ាានពេផាសងៗ�ូចំជា វត្តអារាមួ អ�រ
ប្ះរាណ្ឌ កិ៏សំខ្លាំន់ ណាស់ដែ�រ �ីពេប្រ��ពេយ�ងមួិនអាចំសាង់សង់អ�រប្ះរាណ្ឌ និង
វត្តអារាមួទាំងពេន�ពេ��ងវិញបានពេទ។ �ូពេចំ្ន� ពេយ�ងកិ៏បានពេធើ�ចំាបាប្់មួួយពេ��មួាបី 
កិំណ្ឌត់តំប្ន់ការ�រ។ ជាឧទាហរណ្ឌ៍ ចំាបាប្់�កិ់ប្ំរាមួការសាងសង់អ�រខពស់ៗ
ពេ�មួូ�ំប្រ��ប្រមួរាជវាំងនិងពេ�កិុ�ងតំប្ន់ពេ�ខ្លាំងពេកិ�តមួហាវិ�ីប្រ��នពេរាត្តមួ។ ប្ញ្ហាាា 
ប្រប្ឈ្នះមួមួួយពេទៀត�ឺការអភិរកិាសប្រិសាាានលអពេ��មួាបីប្រប្ជា�លរ�ឋ ពេនា��ឺតប្រមួូវឱ្ាយ
សាលារាជធានីភ្នំពេ�ញកិសាងកាន់ដែតពេប្រចំ�នពេ��ងនូវសួននិងឧទាយានសារធារណ្ឌៈ 
កិសាងឱ្ាយកាន់ដែតពេលឿនប្ំផះតតាមួដែ�លពេធើ�ពេ�បាន។ ចាប្់តាំង�ីឆ្នាំ២០០៤មួកិ 
សប្រមាប្រ់ាលកិ់ិចំចខិតខបំ្រប្ងឹដែប្រប្ងអភិវឌ្ាឍន៍រាជធានកុីិ�ងរយៈពេ�ល�ប់្ឆ្នាចំំះងពេប្រកាយ
ពេន� ភ្នំពេ�ញបានទទួលរ�ាាន់អន្តរជាតិជាពេប្រចំ�នដែ�លផដល់ជូនសាាាប្័នលាបីៗ3 ។

1. ហាកាត់ជាភាសាអង់គេាសថា PPP �ឺជាកិិចំចពាមួពាៀងភា�ជាដា�ូរ�ឋ-ឯកិជន រវាង 
កាះមួហុះនឯកិជន និងរ�ាាភិបាលមួួយ ជាទូទា តាមួរយៈកាះមួហុះនរ�ឋ។

2. ទីកាះងរណ្ឌប្ចំំនួនបាាំមួួយតាូវបានប្ងើ�តឡ�ង រួមួមាន ខ្លាំំខូសះីធី (CAMCO CITY) កា�ពាជា 
ប្ឹងស្នា ជាាយចំ�ាារ ប្ឹងកិកិ់ និង ហគាានភ្នំពាញ។

3. ឆ្នាំ២០០៤៖ �នរ�ាាន់ផដល់ពេ�យធនា�រអភិវឌ្ាឍន៍អាសះី (ទឹកិសប្រមាប្់មួនះសាសប្រ�ប្់�្នា) ទទួលបាន 
ពេ�ទីប្រកិះងមាាានីល។ ឆ្នាំ២០០៥៖ �នរ�ាាន់ភា�ជាអ្នកិ�ឹកិនាំ�ិភ�ពេលាកិ ចំំណាត់ថា្នាកិ់ការដែកិលមួអ
ពេលខ១ ការពេធើ�ដែផនការកិមួមសប្រមាប្់កិំពេណ្ឌ�នប្រប្ជា�លរ�ឋខ្លាំាាំងពេ�ទីប្រកិះងឡុ�ងប្រ�៍ ប្រប្ពេទសអង់ពេ�េស។ 
ឆ្នា២ំ០០៦៖ អភិបាលប្រកិះងពេ�អាសះបីាាាសះហីើកិិ កិិចំចប្រប្ជះកំិ�ំលូស្តអី�ំបី្រិសាាានពេ�ទបី្រកិះង Melbourn 
ប្រប្ពេទសអូប្រសាាាលី។ ឆ្នាំ២០០៧៖ �នរ�ាាន់ភា�ជាអ្នកិ�ឹកិនាំ�ិភ�ពេលាកិ ការដែកិលមួអប្រិសាាានមួូល�ាាន 
ទីប្រកិះងឡុ�ងប្រ�៍ ប្រប្ពេទសអង់ពេ�េស។ ឆ្នាំ២០០៨៖ �នរ�ាាន់ប្រកិះងប្រប្កិប្ពេ�យនិរនដរភា�ពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍ 
ទីប្រកិះងហាណ្ឌូយ ប្រប្ពេទសពេវៀតណាមួ។ ឆ្នាំ២០០៩៖�នរ�ាាន់ SAMBO-Japon (IYSH) ពេ� 
ទីប្រកិះងតូកិាយុូ ប្រប្ពេទសជប្ុះន។ ឆ្នាំ២០១១៖ �នរ�ាាន់អាសះីអាពេ�្នយ៍សប្រមាប្់និរនដរភា�ថ្ងៃនប្រិសាាាន ពេ� 
ទីប្រកិះងបាលី ប្រប្ពេទសឥណ្ឌូ�ពេនសះី។
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ainsi que sur les terrains à risques, notamment 
les berges inondables. Les quartiers d’habitat 
précaires se développent ainsi rapidement. Il en 
est de même sur les toits terrasses des immeubles 
et dans tous les lieux où il est possible de 
construire une paillotte ou une petite maison avec 
des matériaux de récupération.
La gestion administrative de la population com-
mence seulement à ce moment-là, avec l’appari-
tion de tableaux d’enregistrement et de recense-
ment de la population. 
De plus, durant la période où le pays est sous ad-
ministration de l’UNTAC, de 1991 à 1993, le pro-
gramme de rapatriement des populations réfu-
giées rassemble et centralise toutes les populations 
à Phnom Penh pour ensuite les rediriger vers les 
campagnes. Les gens reçoivent une compensation 
financière pour leur réinstallation dans les pro-
vinces mais la plupart des gens arrivant des camps 
de réfugiés vont rester à Phnom Penh et ne plus 
en repartir. Les arrivées dans la ville sont alors 
continuelles et en constante augmentation. 
Après 1979, lors de leur retour à Phnom Penh, les 
survivants avaient trouvé facilement des loge-
ments car ils étaient tous vides. Environ 500 000 
personnes se sont ainsi installées entre 1979 et 
1991. A partir de 1991, pour ce deuxième 
contingent, moins de logements étaient dispo-
nibles et leur accès est devenu plus sélectif et res-
treint en raison de la restauration de la propriété 
privée à partir de 1989 qui a recréé la possibilité 
de vente et d’achat de logements et de terres. 
L’arrivée des Nations Unies et des organisations 
internationales va mettre en circulation une 
masse monétaire importante et la demande de 
logements pour leurs personnels va réactiver ce 
marché immobilier. Deux modes de transactions 
cohabitent alors : les ventes directes d’un bien 
immobilier en échange de devises, et un système 
de troc avec échange de biens, de métaux ou 
pierres précieuses. Ce système à deux vitesses va 
rapidement multiplier les zones d’habitations 
précaires et insalubres où se regroupent les po-
pulations les plus pauvres qui ne peuvent accéder 
au marché immobilier « officiel ». 
Une enquête conduite en 2009 par la ville de Ph-
nom Penh en partenariat avec les ONG locales 
montre que les populations rentrant des camps 
de réfugiés avaient encore, en 1993, d’autres 
choix que de vivre sur des terrains à risque : seu-
lement 1,34% des habitants de Phnom Penh sont 
installés le long des voies ferrées, 1,16% sur les 
bords de routes, 2,21% sur les berges, 0,89% sur 
les canaux de drainage. 

AU MILIEU DES ANNÉES 1990,  
LE LOGEMENT DEVIENT UN DÉFI. 
L’expansion des zones d’habitat illégal va devenir 
un défi. Tout le réseau de drainage des eaux étant 
bloqué, il était nécessaire de le rénover. La pre-
mière campagne de travaux touche immédiate-
ment les gens qui habitent le long des canaux et 
engendre des manifestations de protestation, les 
habitants refusant de se déplacer et empêchant 
la réalisation des travaux en bloquant l’accès aux 
engins de chantier. 

Après 1993, gérer 
l’habitat pour le 
retour des réfugiés 
et les populations 
pauvres 
1979, retour de la population 
dans Phnom Penh ; 1992, retour 
des réfugiés ; 2000, des milliers  
de familles dans des logements 
très précaires ; une politique 
volontariste et coordonnée  
va assurer le relogement des 
populations pauvres. PAR S.E. MAN CHOEUN

LE RETOUR DE LA POPULATION 
Les habitants des villes déportés dans les coopé-
ratives agricoles ont plus particulièrement souffert 
pendant le régime des Khmers rouges. Un grand 
nombre d’entre eux sont morts de faim de maladie 
ou bien ont été exécutés entre 1975 et 1979.
A partir de 1979 et jusqu’en 1991, deux catégories 
de population retournent à Phnom Penh, d’un côté 
les anciens Phnom Penhois évacués en 1975, et de 
l’autre, les populations déplacées d’une province à 
une autre qui transitent et logent temporairement 
dans la ville avant de repartir vers leur village natal. 
Phnom Penh devient alors un lieu de transit et de 
rencontre pour toute la population dont la plus 
grande part a perdu des proches et cherche à re-
trouver des membres de sa famille. La ville est le 
lieu qui permet de disposer des sources d’informa-
tions, de recouper les rumeurs, de faire le tri entre 
le vrai et le faux. Chaque information sur sa famille, 
des amis ou des proches représente une source 
d’espoir ou de désespoir. Les gens écrivent des mes-
sages sur les murs pour se contacter et se retrouver. 
Les murs des bâtiments situés sur les grands car-
refours des boulevards comme Monivong ou Siha-
nouk sont utilisés comme panneaux d’affichages 
des annonces. Chacun utilise des lieux particuliers 
en association avec son histoire personnelle. 
Après la signature des accords de paix de Paris 
en Octobre 1991, les populations venant des cam-
pagnes affluent massivement à Phnom Penh. 
D’une extrême pauvreté, ils s’installent sur les 
terrains publics, le long des voies ferrées, sur les 
bas-côtés des routes et les berges des canaux, 
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Selon le nouveau plan établi par le gouverne-
ment, si les municipalités envisageaient des dé-
veloppements urbains sur ces terrains, les habi-
tants illégaux devaient être expulsés de leurs 
lieux de résidence et être réinstallés ailleurs avec 
leur consentement. La municipalité de Phnom 
Penh avait pris des mesures administratives pour 
cela et décidé de faire appel à la force et aux 
bulldozers pour démolir des maisons. Ces actions 
ont parfois conduit à des affrontements entre les 
autorités et les habitants. Ces évictions forcées 
parfois assorties de violences ont été arrêtées 
suite aux critiques émanant d’organisations de 
défense des Droits de l’Homme. 
Cette situation a amené les organisations inter-
nationales à mobiliser plus de fonds pour finan-
cer les relogements des populations résidant dans 
des espaces publics et sur les terrains à risque 
car en 2003, près de 60% des habitats précaires 
se trouvent encore sur des terrains à risques. 
De plus, en 2002 et 2003, plusieurs incendies ont 

L’expansion  
des zones 
d’habitat illégal  
va devenir  
un défi.

Après l’incendie 
du Bassac, 
l’attente des 
aides, 2001. 
After the Bassac fire, 
waiting for help, 
2001. 

បន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យនា 
សងាាាត់ទន្លាបាសាក់ 
បាជាពលរដ្ឋរង់ចាំជំនួយ 
ឆ្នាំ២០០១

Recensement des 
populations 
inondées à reloger.
Census of flooded 
out populations for 
rehousing. 

ធ្វើស្ថិតិបាជាពលរដ្ឋ 
ដាលមានផ្ទះលិចទឹក 
តាូវទារស់នាទីតំាំង�្មី

Habitat précaire 
sur les berges 
d’un canal. 

Precarious housing 
on the banks of a 
canal. 

ខាងឆ្វាង 
លនំា�ាានមិនមាទំាតំាំម 
បណ្ដាយមាត់អូរមួយ

Maisons en feu 
sur le toit de 
l’immeuble 
Tan-Pa, 2003 
Houses burning on 
the roof of the 
Tan-Pa building, 
2003. 

ផ្ទះតាូវភ្លើងឆាះនា 
លើដំបូលអគរបួ�ក  
តាំន់បាាា ឆ្នាំ២០០៣

Maisons sur 
l’emprise du 
chemin de fer. 
Houses at the edge 
of the railway line. 

ផ្ទះ សង់លើដីផួវូរ�ភ្លើង
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ravagé les quartiers d’habitat précaire situés sur 
le toit de l’immeuble Tan Pa (200 familles) et sur 
le Front du Bassac (3000 familles). Il fallait donc 
aussi agir dans l’urgence. Cela amena, en 1998, 
les premières demandes du gouverneur de Ph-
nom Penh, S.E. Chea Sophara, au Premier Mi-
nistre de créer un budget spécifique destiné à 
l’acquisition des terrains à l’extérieur de la ville 
pour des sites de relogement et pour la construc-
tion de logements et d’écoles.
Une gouvernance spécifique de ces actions a été 
mise en place avec la création d’un comité qui 
rassemblait les donateurs, les ONG et les commu-
nautés d’habitants autour de la municipalité de 
Phnom Penh. Une stratégie de coordination et une 
méthode de travail ont été définies. Les habitants 
se sont organisés en association communautaire 
et un système de micro-crédit a été mis en place. 
Par ailleurs, les jeunes architectes du Bureau des 
Affaires Urbaines ont aidé à établir les relevés 
des maisons sur les sites à déplacer pour prépa-
rer les plans de relocalisation. 
Le projet de développement communautaire 
Mean Chey, en 1998, fut le premier projet de re-
localisation de maisons dans le sangkat Toul Svay 
Prey I, dans le district de Chamkarmon. Ce projet, 
élaboré en concertation avec les associations 
communautaires, a permis l’acceptation par les 
habitants de la méthode employée par le gouver-
nement et la confiance des pays donateurs et des 
agences internationales. Ce premier projet a été 
considéré comme un modèle et a ensuite été du-
pliqué auprès de nombreuses autres communau-
tés, telles que Monorom I, Toul Sombo, Kork 
Khleang I et Kork Kheang II, Toul Rakarkos et le 
Chungruk. village, puis Anlong Korng. 

EN CONCLUSION, QUELQUES PISTES DE SOLUTIONS ? 
1/ Les actions de relogement nécessitent un tra-
vail conséquent de préparation et de mise en 
œuvre. La première étape consiste à recenser les 
familles à reloger et à comprendre leurs pro-
blèmes et leurs besoins spécifiques. Cette action 
a permis d’établir des statistiques qui ont servi 

de base aux programmes de réinstallation et de 
relogement. La seconde étape consiste à sensibi-
liser les familles au micro-crédit pour leur per-
mettre d’épargner pour assumer le coût du nou-
veau logement.
Il fallait un budget important pour le développe-
ment d’une stratégie de réduction de la pauvreté 
urbaine car les habitants à reloger sont souvent 
économiquement très vulnérables. Un fonds de 
crédit a donc été constitué et sa gestion a été 
confiée par les autorités publiques à l’organisation 
UPDF (Urban Poor Development Fund) en colla-
boration avec l’Asian Coalition for Housing Rights. 
Cela a été possible car les actions de la municipa-
lité de Phnom Penh ont été menées en étroite col-
laboration avec UN Habitat, les ONG, le secteur 
privé et les communautés d’habitants avec l’aide 
du Programme de Nation Unies pour le dévelop-
pement (PNUD) et le département de développe-
ment international du gouvernement anglais. 
2/ Après les réinstallations, les problèmes aux-
quels les personnes sont confrontées proviennent 
de leur grande pauvreté. Les sites de relocalisation 
manquent d’assainissement, d’eau potable, d’élec-
tricité, d’écoles et de services de base. Cela leur 
donne le sentiment d’être abandonnés par le gou-
vernement. C’est pourquoi l’accompagnement des 
populations relocalisées par les associations com-
munautaires qui font le lien avec les autorités lo-
cales est important pour la réussite de ces actions. 
3/ Les communautés d’habitants après s’être or-
ganisées, ont été reconnues par le ministère de 
l’Intérieur, en tant que village légal pouvant bé-
néficier des budgets locaux et leurs habitants 
jouir de leurs droits civiques tels que la régulari-
sation des papiers d’identité et le droit de vote.
4/ Le travail coordonné entre tous les acteurs a été 
la solution pour mettre en œuvre une stratégie ac-
ceptable et acceptée par tous. Cela a permis d’éta-
blir un climat de confiance avec les organisations 
internationales qui aident à la réduction de la pau-
vreté par « l’accès de tous à un logement pérenne ». 
5/ Jusqu’à aujourd’hui, le gouvernement cambod-
gien et la municipalité consacrent un budget non 
négligeable chaque année à la relocalisation des 
populations pauvres pour leur bonne intégration 
dans la société. 

Après l’incendie 
du Bassac, 
distribution de 
matériel aux 
sinistrés, 2001. 
After the Bassac fire, 
distribution of 
equipment to 
victims, 2001. 

បន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យនា 
សងាាាត់ទន្លាបាសាក់ 
ការចាកសមាាារជូន 
ជនរងគាាះ ឆ្នាំ២០០១

Quartier  
d’habitat précaire 
avant et après 
reconstruction. 
Precarious housing 
district before and 
after rebuilding. 

សងាាាត់ផ្ទះ 
សមាបាងមិនមាំទាំ 
មុននិងកាាយ 
ការកសាងឡើងវិញ
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THE RETURN OF THE POPULATION 
City-dwellers who were deported to 
agricultural cooperatives suffered 
particularly badly under the Khmer Rouge 
regime. Many died of hunger and disease, 
or were executed, between 1975 and 1979.
After 1979 and up to 1991, two categories 
of refugees were arriving in Phnom Penh. 
One consisted of former inhabitants of the 
city who had been evacuated in 1975. The 
others were people who had been 
displaced from one province to another, 
and were passing through the city before 
returning to their home villages. Phnom 
Penh therefore became a place of transit 
and encounter for the whole population, 
as people tried to find lost family 
members and friends. The city was a 
place where they could potentially obtain 
information, investigate rumours, sort out 
what was true and what was false. Every 
piece of information on family, friends or 
relations might bring hope or despair. 
People wrote messages on the walls to 
make contact and find each other. The 
walls of the buildings at the intersections 
of big boulevards like Monivong or 
Sihanouk were used as noticeboards. 
People left messages at specific places 
linked with their personal history. 
After the signature of the Paris Peace 
Agreements in October 1991, there was a 
huge influx of people from the countryside 
to Phnom Penh. Profoundly poor, they 

settled in public spaces, along railway 
lines, on road embankments and the sides 
of drainage channels, even in dangerous 
areas like flood-prone riverbanks. 
Informal neighbourhoods developed 
quickly. People settled too on the flat roofs 
of buildings and anywhere where it was 
possible to build a straw hut or a small 
house with makeshift materials.
It was only now that the administrative 
management of the population began, 
with the appearance of housing registers 
and a census. 
Moreover, during the period when the 
country was under UNTAC administration, 
from 1991 to 1993, the refugee repatriation 
and resettlement programme brought all 
the refugees into Phnom Penh before 
redirecting them to the rural areas. Though 
financial compensation was offered to 
resettle in the provinces, most of the people 
who came from the refugee camps would 
remain permanently in Phnom Penh. As a 
result, more and more people were arriving 
and staying in the city. 
After 1979, on their return to Phnom 
Penh, the survivors had easily found 
places to live, because all the buildings 
were empty. Some 500,000 people thus 
settled there between 1979 and 1991. For 
this second contingent that arrived after 
1991, fewer dwellings were available and 
access to them became more selective and 
restricted because of the re-establishment 
of private ownership in 1989, which once 
again made it possible to buy and sell 
property and land. 
Following the arrival of the United Nations 
and the international organisations, 
substantial amounts of cash flowed into 
the economy and the demand for 
accommodation for their personnel 
reactivated the real estate market. As a 
result, two kinds of transaction existed in 
parallel: direct sales of property in return 
for cash, and a barter system, in which 
real estate was exchanged for precious 
metals or stones. This two-speed system 
quickly led to the proliferation of areas of 
insecure and squalid housing, which were 
home to the most impoverished 
communities, which had no access to the 
“official” real estate market. 
A survey conducted in 2009 by the city of 
Phnom Penh in partnership with local 
NGOs shows that, in 1993, the 
populations returning from the refugee 
camps still had other choices than to live 
in high-risk areas: only 1.34% of the 
inhabitants of Phnom Penh had settled 
along railway lines, 1.16% on the edges 
of roads, 2.21% on river banks, 0.89% on 
drainage channels. 

IN THE MID-1990S, HOUSING BECOMES A 
CHALLENGE. 
The expansion of illegal housing zones 
would become a challenge. When the city’s 
entire drain network became blocked and 
had to be renovated, the first round of 
renovation work immediately affected 
people living along the drainage channels 

and was met with protests. People refused 
to move and stopped proceedings by 
blocking machinery access. 
Under the government’s new plan, if local 
authorities were planning urban 
developments on such land, illegal 
residents had to be evicted and resettled 
elsewhere with their consent. Phnom 
Penh municipality had followed the 
necessary administrative procedures, and 
decided to use force and deploy bulldozers 
to demolish houses, actions which in 
some cases led to confrontations between 
the authorities and inhabitants. These 
forced evictions, and the occasional 
violence that accompanied them, came to 
a halt following criticisms from Human 
Rights organisations. 
This situation prompted the international 
agencies to inject more funds into the 
rehousing of the populations living in 
public spaces and high-risk areas, since in 
2003 almost 60% of insecure housing was 
still located on land exposed to risk. In fact, 
in 2002 and 2003, several fires devastated 
the informal housing areas on the roof of 
the Tan Pa building (200 families) and on 
Front du Bassac (3000 families). Urgent 
action was therefore needed. In 1998, this 
prompted the governor of Phnom Penh, 
H.E. Chea Sophara, to ask the Prime 
Minister to create a specific budget for the 
acquisition of land outside the city for 
resettlement sites, and for the construction 
of homes and schools.
A specific governance arrangement was 
introduced for these measures, with the 
creation of a committee made up of 
donors, NGOs and communities of 
inhabitants from around Phnom Penh. A 
coordination strategy and working 
method were established. The inhabitants 
organised a community association and a 
system of micro-credit was set up. In 
addition, the young architects from the 
Bureau of Urban Affairs helped to survey 
the housing plots on the resettlement sites 
in preparation for the rehousing plans. 
The Mean Chey community development 
project, in 1998, was the first resettlement 
project, a relocation to the Tuol Svay Prey 
I sangkat, 1 in the Chamkarmon district. 
Developed in consultation with the 
community organisations, this project 
gained acceptance from the inhabitants 
for the government’s method and the 
approval of the donor countries and 
international agencies. This first project 
was seen as a model and was 
subsequently duplicated with many other 
communities, such as Monorom I, Tuol 
Sombo, Kork Khleang I and Kork Kheang 
II, Tuol Rakarkos and Chungruk Village, 
then Anlong Korng. 

IN CONCLUSION, WHAT POTENTIAL SOLUTIONS? 
1/ Rehousing measures required a 
significant effort of preparation and 
implementation. The first stage was to 
identify which communities were to be 
rehoused and to understand their specific 
problems and needs. This process made it 

After 1993, housing 
arrangements for 
returning refugees  
and impoverished 
communities
1979, return of the population to 
Phnom Penh; 1992, return of the 
refugees; 2000, thousands of 
families in insecure housing; 
targeted and coordinated policy 
to rehouse impoverished 
communities. BY S.E. MAN CHOEUN



88 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

ការវិិលក្រុត��់ម�វិិញរ�ស់ក្រុ�ជាពលរដ្ឋ
 ត្រូបជាពលរដ្ឋរសន់ៅ�កុ�ងទតី្រូកុងដែដលត្រូតូវបានជនៅមួ�សនៅ�តាំមសហករ
កសិកម្ម ពិតជាបានទទួលរងទុកីនៅវទន�ាាងខា្លាំងនៅ�កុ�ងរបបដែខ្មរត្រូកហម។ ភាគ
នៅត្រូចើននៃនពួកនៅគបានសា្លាប់នៅ�យសារភាពអត់ឃ្លា្លាន នៅ�យសារជមងឺ ឬក៏ត្រូតូវបាន 
នៅគយកនៅ�សមា្លាប់នៅចាល នៅ�ចនៅន្លាះឆ្នាំ១៩៧៥ និងឆ្នាំ១៩៧៩។

 ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៩ និងរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩១ ត្រូបជាជនពីរត្រូបនៅភទ 
បានត្រូត�ប់មកទីត្រូកុងភ្នំនៅពញវិញ មួយត្រូបនៅភទគឺអតីតអ្នកភ្នំនៅពញដែដលត្រូតូវ 
បានជនៅមួ�សនៅចញនៅ�ឆ្នាំ១៩៧៥ និងមួយត្រូបនៅភទនៅទៀត គឺត្រូបជាជនដែដលត្រូតូវ 
បានជនៅមួ�សនៅចញពីនៅខត្តមួយនៅ�នៅខត្តមួយនៅទៀត និងឆ្ល្លងកាត់ ត្រូពមទាំងរស់នៅ� 
បនៅណា្ដាះអាសន្នកុ�ងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ មុននឹងត្រូត�ប់នៅ�ភូមិ�ុំកំនៅណើតរបស់ពួកនៅគ
វិញ។ ដូនៅច្នះ នៅ�នៅពលនៅនះ ភ្នំនៅពញបានកា្លាយជាទីតាំំងឆ្ល្លងកាត់បនៅណា្ដាះអាសន្ន 
និងជាទីតាំំងជំនួបរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ ដែដលភាគនៅត្រូចើន បានបាត់បង់សាច់ញាតិ 
និងស្វះដែស្វងរកសមាជិកត្រូគួសាររបស់ពួកនៅគវិញ។ ទីត្រូកុងគឺជាទីកដែន្លងដែដល 
អនុញ្ញាតឲាយនៅគទទួលបាននូវត្រូបភពព័ត៌មាន នៅផុ�ងផ្លា្ទាត់ពាកាយចចាមអារាម និង
ចត្រូមាញ់ ដែបងដែចក រវាងព័ត៌មានខុស នងិពត៌័មានត្រូតូវ។ រាលព់ត៌័មានពាកព់ន័ធនឹង
ត្រូគួសារ មិត្តភក្ដ ិឬអ្នកជិតស្នទិធរបសន់ៅគ គជឺាត្រូបភពនៃនក្ដសីងាឃឹមឹ ឬអស់ សងាឃឹមឹ។ 
មនុសាសមា្នាសរនៅសរសារនៅ�នៅលើជញាាំងផ្ទះ នៅដើមាបីទាក់ទងគ្នា ឬក៏ណាត់ជួបគ្នា។ 
ជញាាំងអគរននស្ថិតនៅ�តាំមផួូវដែខ្វងធំៗ ដូចជាមហាវិ�ីត្រូពះមុន្នីវងាស ឬមហា 
វិ�ីត្រូពះសីហនុជានៅដើម សុទធដែតត្រូតូវបាននៅគនៅត្រូបើជាផ្លា្ទាំងសរនៅសរសារត្រូបកាសរក 
សាច់ញាតិ។ មា្នាក់ៗនៅត្រូបើត្រូបាស់ទីតាំំងពិនៅសសនៅផាសងៗ ដែដលពាក់ព័នធនឹងត្រូបវត្ត ិ
ផ្លា្ទាល់ខួួនរបស់នៅគនៅរៀងៗខួួន។ 

 បន្ទាប់ពីកិច្ចត្រូពមនៅត្រូពៀងសន្តិភាពទីត្រូកុងបាាារីសត្រូតូវបាចុះហត្ថនៅលខា
នៅ�ដែខតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ ត្រូបជាជននៅ�តាំមជនបទបាននំគ្នាសត្រូមុកមកទីត្រូកុង 
ភ្នំនៅពញ�ាាងនៅត្រូចើន។ នៅ�យសារស្ថិតកុ�ងភាពត្រូកីត្រូកនៅពក ពួកនៅគបាននៅ�រស់នៅ� 
កុ�ងដីរដ្ឋ នៅ�តាំមបនៅណា្ដាយផួូវរ�នៅភ្លើង នៅ�តាំមដងផួូវ តាំមមាត់ត្រូបឡាយ ឬនៅ� 
នៅលើដីដែដលអាចបង្កនៅត្រូគះថា្នាក់ ដូចជាតាំមមាត់ទនៅន្ល ដែដលអាចមានទឹកលិច 
ជានៅដើម។ សងាាាត់ដែដលមានផ្ទះសំដែបងមិនសូវមាំទាំក៏ចាប់នៅផ្ដើមរីកដុះ�ល�ាាង
នៅលឿន។ នៅគដែ�មទាំងនៅ�សង់ផ្ទះនៅ�តាំមដំបូលអគរចាស់ៗនៅទៀតផង នៅគសង់ 
ខ្ទមនៅ�តាំមទីតាំំងណាដែដលអាចសង់បាន ឬក៏សង់កូនផ្ទះនៅ�យនៅត្រូបើសមាាារ 
ដែដលនៅគនៅរីសយកមកនៅត្រូបើនៅ�ើងវិញ។ 

 ការត្រូគប់ត្រូគងរដ្ឋបាលនៅលើត្រូបជាពលរដ្ឋ នៅទើបដែតចាប់នៅផ្ដើមននៅពលនៅនះ
ដែតប៉ុនៅណាះាះ នៅ�យនៅយើងបាននៅធ្វើតាំរាងកត់ត្រូតាំនិងនៅធ្វើស្ថិតិត្រូបជាពលរដ្ឋ។ ជាង 
នៅនះនៅ�នៅទៀត កុ�ងសម័យកាលដែដលត្រូបនៅទសនៅយើង ស្ថិតនៅ�នៅត្រូកាមការត្រូគប់ត្រូគង 
រដ្ឋបាលរបស់ អុន តាំក់ ពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៣ កម្មវិធីបញ្ជូនជននៅភៀស
ខួួនត្រូត�ប់មកវិញ បានត្រូបដែមត្រូបមូលត្រូបជាជនទាំងអស់យកមក�ក់កុ�ងទីត្រូកុង 
ភ្នំនៅពញ បន្ទាប់មក នៅទើបបញ្ជូនពួកនៅគនៅ�តាំមភូមិត្រូសុកនៅ�ទីជនបទវិញ។ អ្នក
ទាំងនៅនះទទួលបានត្រូបាក់កាសមួយចំនួន នៅដើមាបីជួយពួកនៅគឲាយនៅ�រស់នៅ�តាំម 
នៅខត្តនន ប៉ុដែន្តភាគនៅត្រូចើននៃនអ្នកដែដលមកពីជំរំជននៅភៀសខួួន បានបន្តរស់នៅ�កុ�ង 
ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ នៅហើយមិនបាននៅចញនៅ�ណានៅទៀតនៅនះនៅ�ើយ។ ដូនៅច្នះ ត្រូបជាជនក៏
នៅ�ដែតបន្តមករស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុង និងនៅធ្វើមានកំនៅណើនជាប់រហូត។

 នៅត្រូកាយឆ្នាំ១៩៧៩ នៅ�នៅពលដែដលពួកនៅគត្រូត�ប់មកទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ
វិញ អ្នកដែដលនៅ�រស់ ងាយនឹងរកបានផ្ទះសត្រូមាប់រស់នៅ� ពីនៅត្រូពាះផ្ទះទាំងអស់ 
កុ�ងត្រូកុងភ្នំនៅពញសុទធដែតនៅ�ទំនៅនរ។ ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូបមាណជា៥០មុឺននក់ បាន 
ចូលមករស់នៅ�ដែបបនៅនះ កុ�ងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ កុ�ងចនៅន្លាះពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ
១៩៩១។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩១មក មិនសូវមានផ្ទះទំនៅនរសត្រូមាប់អ្នកដែដលត្រូត�ប់
មកទីត្រូកុងភ្នំនៅពញវិញកុ�ងរលកទី២នៅទ ការរកផ្ទះសដែមាបងរស់នៅ�កាន់ដែតលំបាក 

ដោក្រុកាយឆ្ន�ំ១៩៩៣ ក្រុគិ�់ក្រុគិងលំដោ��ា�ន់សក្រុមា�់ការវិិល 
ក្រុត��់ម�វិិញនៃន់ជន់ដោភៀសខ្លួួ�ន់ន់ិងក្រុ�ជាពលរដ្ឋក្រុ�ីក្រុ�
ឆ្នាំ១៩៩៩ ត្រូបជាជនវិលត្រូត�ប់មកភ្នំនៅពញវិញ ឆ្នាំ១៩៩២ ជននៅភៀសខួួនវិលត្រូត�ប់មកវិញ ឆ្នាំ២០០០  
ត្រូបជាជនរាប់ពាន់ត្រូគួសាររស់នៅ�កុ�ងលំនៅ��ាានគ្មានសណា្ដាប់ធា្នាប់ នៅគលននៅ�បាយមួយត្រូបកបនៅ�យនៅចតន 
ខ័ស់ និងមានការសត្រូមបសត្រូមួលពីភាគីពាក់ព័នធ នឹងធានឲាយត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកមានផ្ទះសដែមាបងរស់នៅ�។ 
ដោ�យឯ�ឧត្ដម មាា�ន់់ ដោឈឿន់ 

possible to establish statistics, which 
formed the basis for the resettlement and 
rehousing programmes. The second stage 
was to provide information on micro-
credit, in order to help families save money 
to pay for their new accommodation.
A big budget was needed for the 
development of an urban poverty 
reduction strategy, because the target 
populations were often economically very 
vulnerable. The authorities therefore 
established a loan fund and assigned its 
management to the UPDF (Urban Poor 
Development Fund) in collaboration with 
the Asian Coalition for Housing Rights. 
This was possible because Phnom Penh 
municipality acted in close collaboration 
with UN Habitat, the NGOs, the private 
sector and the communities of 
inhabitants, with the help of the United 
Nations Development Programme (UNDP) 
and the British government’s Department 
for International Development. 
2/ After the resettlement, the problems 
people faced came from their extreme 
poverty. The relocation sites lacked sewage 
facilities, drinking water, electricity, schools 
and basic services. This made them feel 
that they had been abandoned by the 
government. That is why it is important for 
the success of such measures that the 
resettled populations should be supported 
by community associations working with 
local authorities. 
3/ Once organised, the communities of 
inhabitants were legally recognised by the 
Ministry of the Interior as villages, which 
allowed them to receive local budgets and 
gave their inhabitants civic rights such as 
identity papers and the right to vote.
4/ Coordinated work between all the 
actors involved was the solution needed to 
implement a strategy that everyone could 
accept. It established a climate of trust 
with the international organisations 
which were helping to reduce poverty by 
“universal access to a permanent home”. 
5/ Up to now, the Cambodian government 
and the municipality have allocated 
significant annual funds to the resettlement 
of populations living in poverty and to their 
integration into society. 

1. Sangkat: The sangkat is 
the smallest administrative 
subdivision in Phnom Penh

Panneau 
montrant les 
bonnes pratiques 
à respecter, 2002. 
Poster showing good 
practices to follow, 
2002. 

សា្លាកសញ្ញាបងា្ហាញពី 
ការ អនុវត្តល្អៗដាលតាូវ 
គារពតាំម ឆ្នាំ២០០២
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ដោក្រុកាយឆ្ន�ំ១៩៩៣ ក្រុគិ�់ក្រុគិងលំដោ��ា�ន់សក្រុមា�់ការវិិល 
ក្រុត��់ម�វិិញនៃន់ជន់ដោភៀសខ្លួួ�ន់ន់ិងក្រុ�ជាពលរដ្ឋក្រុ�ីក្រុ�
ឆ្នាំ១៩៩៩ ត្រូបជាជនវិលត្រូត�ប់មកភ្នំនៅពញវិញ ឆ្នាំ១៩៩២ ជននៅភៀសខួួនវិលត្រូត�ប់មកវិញ ឆ្នាំ២០០០  
ត្រូបជាជនរាប់ពាន់ត្រូគួសាររស់នៅ�កុ�ងលំនៅ��ាានគ្មានសណា្ដាប់ធា្នាប់ នៅគលននៅ�បាយមួយត្រូបកបនៅ�យនៅចតន 
ខ័ស់ និងមានការសត្រូមបសត្រូមួលពីភាគីពាក់ព័នធ នឹងធានឲាយត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកមានផ្ទះសដែមាបងរស់នៅ�។ 
ដោ�យឯ�ឧត្ដម មាា�ន់់ ដោឈឿន់ 

នៅហើយផ្ទះទំនៅនរមានកាន់ដែតតិចនៅ�ៗ នៅ�យសារ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៩មក រដ្ឋ 
បានចាប់នៅផ្ដើម�ក់នៅចញនូវកម្មសិទធិឯកជន ដែដលនៅធ្វើឱាយត្រូបជាពលរដ្ឋជាមាំាស់ 
មានលទធភាពទិញលក់ផ្ទះសដែមាបង និងដីធ្លីរបស់ពួកនៅគបាន។

 ការមកដល់នៃនអង្គការសហត្រូបជាជាតិ និងអង្គការអន្តរជាតិនន 
នឹងនៅធ្វើឲាយមានចរាចរណ៍រូបិយវតុ��ាាងនៅត្រូចើននៅហើយតត្រូមូវការផ្ទះសំដែបងសត្រូមាប់ 
បុគ្គលិករបស់អង្គការសហត្រូបជាជាតិ នឹងនៅធ្វើឲាយទីផាសារអចលនត្រូទពាយចាប់នៅផ្ដើម 
ដំនៅណើរការនៅ�ើងវិញ។ រនៅបៀបរបបត្រូបតិបត្តិការពីរបានត្រូបត្រូពឹត្តិនៅ�ទន្ទឹមគ្នា នៅពាល
គឺការទិញលក់អចលនត្រូទពាយនៅ�យនៅត្រូបើលុយ និងត្រូបព័នធមួយនៅទៀត គឺការទិញ 
លក់នៅ�យនៅត្រូបើមាសត្រូបាក់។ ត្រូបព័នធទិញលក់ទាំងពីរនៅនះ នឹងបនៅង្កើន�ាាងនៅលឿន 
នូវចំនួនតំបន់ដែដលមានផ្ទះសដែមាបងមិនមាំទាំ និងគ្មានអនម័យ នៅហើយនៅ�កុ�ង 
តំបន់ទាំងនៅនះ គឺមានដែតត្រូបជាជនត្រូកីត្រូកជាងនៅគប៉ុនៅណាះាះដែដលរស់នៅ� ពួកនៅគគ្មាន
លទធភាពទិញផ្ទះកុ�ងទីផាសារអចលនត្រូទពាយផួូវការនៅនះនៅ�ើយ។

 ការសិកាសាត្រូសាវត្រូជាវមួយ នៅធ្វើនៅ�ើងនៅ�ឆ្នាំ២០០៩ នៅ�យសាលា 
ត្រូកុងភ្នំនៅពញ សហការនៃដគូជាមួយអង្គការមិនដែមនរ�ាាភិបាលកុ�ងត្រូសុកមួយ បាន 
បងា្ហាញថា នៅ�ឆ្នាំ១៩៩៣ ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលត្រូត�ប់មកពីជំរំជននៅភៀសខួួនវិញ 
នៅ�ដែតមានជនៅត្រូមើសនៅផាសង មិនចាំបាច់នៅ�រស់នៅ�កុ�ងដីធ្លីដែដលមានហានិភ័យនៅនះ
នៅ�ើយ៖ មានដែត១,៣៤%នៃនត្រូបជាជនកុ�ងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញប៉ុនៅណាះាះដែដលបាននៅ� 
រស់នៅ�តាំមបនៅណា្ដាយផួូវរ�នៅភ្លើង ១,១៦% នៅ�តាំមបនៅណា្ដាយផួូវ�្នល់ ២,២១% 
នៅ�តាំមមាត់ទនៅន្ល និង០,៨៩% នៅ�នៅលើលូបងូូរទឹកកខ្វក់។

ដោ���់�ណាា�លទីសវិត�សរ៍ឆ្ន�ំ១៩៩០ ផ្ទះសដែម�បងកា្ល�យជា�ញ្ហាា�ក្រុ�ឈមមួយ
 ការរីកធំនៃនតំបន់មានលំនៅ�សាាានមិនត្រូសបចាបាប់ បានកា្លាយជាបញ្ហា 
ត្រូបឈមមួយ។ ត្រូបព័នធលូបងូូរទឹកទាំងអស់សុទធដែតស្ទះ ដូនៅច្នះ នៅយើងចាំបាច់ត្រូតូវដែត 
ជួសជុលនៅ�ើងវិញ។ យុទធនការអនុវត្តគនៅត្រូមាងជួសជុលដំបូងបានប៉ះពាល់ភា្លាម
ដល់ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលរស់នៅ�នៅលើនិងជិតលូ និងបង្កឲាយមានការនៅធ្វើបាតុកម្មតវាាា 
នៅហើយត្រូបជាពលរដ្ឋបានបដិនៅសធមិនត្រូពមនៅចញ រារាំងមិនឲាយការ�ាានអាចត្រូបត្រូពឹត្តិ 
នៅ�បាន នៅ�យរារាំងមិនឲាយនៅត្រូគឿងចត្រូកចូលនៅ�កុ�ងការ�ាាន។

 នៅ�ងតាំមដែផនការ�្មីបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�យរ�ាាភិបាល ត្រូបសិននៅបើ 
សាលាត្រូកុងនៅត្រូគងអភិវឌ្ាឍតំប់គ្មានសណា្ដាប់ធា្នាប់ទាំងនៅនះ ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដល 
រសន់ៅ�ខសុចាបាប់ ត្រូតូវបនៅណើញនៅចញ នៅហើយយកពកួនៅគនៅ�រសន់ៅ�កដែន្លងនៅផាសង
នៅ�យមានការយល់ត្រូពមពីពួកនៅគផងដែដរ។ សាលាត្រូកុងភ្នំនៅពញបានចាត់វិធាន 
 ការរដ្ឋបាលចំនៅពាះមុខសាាានភាពដែបបនៅនះ នៅហើយបានសនៅត្រូមចឲាយកងកមា្លាំងជួយ
អន្តរាគមន៍ និងយកនៅត្រូគឿងចត្រូកនៅ�ឈូសឆយផ្ទះទាំងអស់នៅចញ។ សកម្មភាព 
ទាំងនៅនះ នៅពលខ្លះ បាននំនៅ�ដល់ការត្រូបឈមមុខ�ក់គ្នារវាងអាជាាាធរនិង 
ត្រូបជាពលរដ្ឋ។ ការបងីំឲាយត្រូបជាពលរដ្ឋនៅចញដែបបនៅនះ នៅពលខ្លះ ក៏បង្កឲាយមាន
អំនៅពើហឹងាសាខ្លះដែដរ ដែដលត្រូតូវបានបញាឈប់នៅ�វិញ បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពី
សំណាក់ អង្គការការពារសិទធិមនុសាស។ សាាានភាពដែបបនៅនះបាននំឲាយអង្គការ  
អន្តរជាតិនននៅគៀរគ�វិកាកាន់ដែតនៅត្រូចើន នៅដើមាបីផ្ដល់ហិរញ្ញបាបទាននៅលើគនៅត្រូមាង 
សាងសង់ផ្ទះជូនត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលរស់នៅ�តាំមទីតាំំងសាធារណៈ និងនៅលើដី 
ដែដលអាចបង្កហានិភ័យ ពីនៅត្រូពាះនៅ�ឆ្នាំ២០០៣ ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកជិត៦០% 
នៅ�ដែតបន្តរស់នៅ�នៅលើដីដែដលអាចបង្កហានិភ័យ។ 

 ជាងនៅនះនៅ�នៅទៀត នៅ�ឆ្នាំ២០០២ និងឆ្នាំ២០០៣ អគ្គីភ័យជា នៅត្រូចើន
បានបំផ្លចិបំផ្លា្លាញផ្ទះសដែមាបងរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកដែដលរស់នៅ�នៅលើ ដំបូល 
អគរ តាំន់បាាា ចំនួន២០០ត្រូគួសារ និងនៅ�តាំម មាត់ទនៅន្លបាសាក់ចំនួន
៣០០០ត្រូគួសារ។ ដូនៅច្នះ អាជាាាធរត្រូតូវចាត់វិធានការ�ាាងបន្ទាន់។ កាលនៅនះ 
គឺឆ្នាំ១៩៩៨ សាាានភាពបាននំឲាយអភិបាលត្រូកុងភ្នំនៅពញនៅ�សម័យនៅនះ គឺ 
ឯកឧត្តម ជា សុផ្លារាាា នៅធ្វើសំនៅណើនៅលើកដំបូងដល់នយករដ្ឋមន្រ្តីន្តី សុំបនៅង្កើតកញ្ចប់ 
�វិកាពិនៅសសមួយសត្រូមាប់ទិញដីនៅ�នៅត្រូ�ត្រូកុង នៅដើមាបីសាងសង់លំនៅ��ាាន និង 
សាលានៅរៀន នៅហើយបញ្ជូនត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកទាំងនៅនះនៅ�រស់នៅ�។ អភិបាលកិច្ច
ពិនៅសសមួយនៅលើសកម្មភាពការងារទាំងនៅនះ ត្រូតូវបាន�ក់នៅចញនៅ�យមាន 
ការបនៅង្កើតនៅ�ើងនូវគណៈកមា្មាធិការមួយ ដែដលមានការចូលរួមពីសាាាប័នផ្ដល់ 
ជំនួយ អង្គការនៅត្រូ�រ�ាាភិបាល និងសហគមន៍ត្រូបជាពលរដ្ឋ នៅ�យមានសាលា 
រាជធានីភ្នំនៅពញជាអ្នកសត្រូមបសត្រូមួល។ យុទធសាត្រូស្តសត្រូមបសត្រូមួលមួយ និង 
វិធីសាត្រូស្តនៅធ្វើការមួយ ត្រូតូវបានកំណត់។ ត្រូបជាពលរដ្ឋបាននំគ្នាបនៅង្កើតជាសមា 
គមសហគមន៍នៅហើយត្រូបព័នធមីត្រូកូឥណទានមួយត្រូតូវបានបនៅង្កើតនៅ�ើង។ 

មាយាាាង វិញនៅទៀត សាាាបតាយករវ័យនៅក្មងនៃនការិ�ល័យកិច្ចការត្រូកុង បានជួយនៅធ្វើ  
សត្រូមង់ផ្ទះនៅ�តាំមទីតាំំងដែដលត្រូតូវផ្លា្លាស់ប្ដូរ នៅដើមាបីនៅត្រូតៀមនៅរៀបចំដែផនការបញ្ជូន 
ត្រូបជាពលរដ្ឋឲាយនៅ�រស់នៅ�កដែន្លង�្មី។ គនៅត្រូមាងអភិវឌ្ាឍន៍សហគមន៍មានជ័យ នៅ� 
ឆ្នាំ១៩៩៨ គឺជាគនៅត្រូមាងបញ្ជូនត្រូបជាពលរដ្ឋពីកដែន្លងចាស់ ឲាយនៅ�រស់នៅ�កដែន្លង 
�្មី នៅលើកទី១ នៅ�កុ�ងសងាាាត់ទួលសាាាយនៃត្រូព១ កុ�ងខណ្ឌចំការមន។ គនៅត្រូមាងនៅនះ
ត្រូតូវបាននៅរៀបចំនៅ�ើងនៅ�យមានការពិនៅត្រូគះនៅ�បល់ ឯកភាពជាមួយសមាគម 
សហគមន៍ និងបានអនុញ្ញាតឲាយត្រូបជាពលរដ្ឋទទួលយកនូវវិធីសាត្រូស្តនៅត្រូបើត្រូបាស់
នៅ�យរ�ាាភិបាលត្រូពមទាំងមានការនៅជឿជាក់ពីបណា្ដាត្រូបនៅទសផ្ដល់ជំនួយ និង 
អង្គការអន្តរជាតិ។ គនៅត្រូមាងទី១នៅនះ ត្រូតូវបានចាត់ទុកជាគនៅត្រូមាងគត្រូមូ នៅហើយ 
បន្ទាប់មក ត្រូតូវបានយកនៅ�អនុវត្តនៅដើមាបីជាត្រូបនៅ�ជន៍សហគមន៍ជានៅត្រូចើននៅផាសង
នៅទៀត ដូចជាសហគមន៍មនៅនរមាយ១ សហគមន៍ទួលសំបូរ សហគមន៍នៅគកឃ្លា្លាំង
១ និងនៅគកឃ្លា្លាំង២ សហគមន៍ទួលរកានៅកាះ ភូមិជត្រូងុក និងភូមិអន្លង់គង។

ដោសច�្ដីសន់្និ�ា�ន់ វិធិីដោ�ះក្រុសាយមួយចំន់ួន់
 ១. នៅរឿងបញ្ជូនត្រូបជាពលរដ្ឋពីកដែន្លងចាស់នៅ�រស់នៅ�កដែន្លង�្មី  
តត្រូមូវឲាយមានការងារនៅត្រូចើនកុ�ងការនៅត្រូតៀមនៅរៀបចំ និងអនុវត្ត។ ដំណាក់កាលទី១ 
 គឺត្រូតូវត្រូសង់ចំនួនត្រូគួសារត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលត្រូតូវបញ្ជូនឲាយនៅ�រស់នៅ�កុ�ងទីតាំំង�្ម ី
និងដែស្វងយល់អំពីបញ្ហា និងតត្រូមូវការពិនៅសសរបស់ពួកគត់។ បញ្ហានៅនះតត្រូមូវឲាយ
នៅយើងនៅធ្វើបញើីស្ថិតិ សត្រូមាប់នៅត្រូបើត្រូបាស់ជាមូល�ាាននៃនការនៅរៀបចំគនៅត្រូមាងបញ្ជូន 
ត្រូបជាពលរដ្ឋពីកដែន្លងចាស់នៅ�រស់នៅ�កដែន្លង�្មី។ ដំណាក់កាលទី២ គឺការងារ 
ចលនត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូគប់ត្រូគួសារ ឲាយយល់ពីមីត្រូកូឥណទាន នៅដើមាបីឲាយពួកគត់នៅចះ 
សនាសំត្រូបាក់ សត្រូមាប់ចំណាយនៅលើផ្ទះ�្មី។

 នៅយើងត្រូតូវការ�វិកានៅត្រូចើន នៅដើមាបីបនៅង្កើតយុទធសាត្រូស្តកាត់បន្ថយភាព 
ត្រូកីត្រូកកុ�ងត្រូកុង ពីនៅត្រូពាះត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលត្រូតូវប្ដូរទីតាំំងឲាយនៅ�រស់នៅ�កដែន្លង�្ម ី
ជាទូនៅ� មានសាាានភាពហិរញ្ញវតុ�ផុយត្រូសួយខា្លាំងណាស់។ មូលនិធិឥណទាន 
មួយក៏ត្រូតូវបានបនៅង្កើតនៅ�ើង នៅហើយការត្រូគប់ត្រូគងមូលនិធិនៅនះ អាជាាាធរសាធារណៈ 
បានត្រូបគល់ជូនអង្គការ UPDF (Urban Poor Development Fund -  
មូលនិធិអភិវឌ្ាឍន៍ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកកុ�ងត្រូកុង) នៅ�យសហការជាមួយអង្គការ  
ACHR (Asian Coalition for Housing Rights - សម័័នធភាពអាសាាាន 
នៅដើមាបីសិទធិមានលំនៅ��ាាន)។ កិច្ចការនៅនះអាចនៅធ្វើនៅ�បាន សាលាត្រូកុងភ្នំនៅពញ 
បានសហការ�ាាងជិតស្និទធជាមួយជាមួយអង្គការ UN Habitat អង្គការ  
នៅត្រូ�រ�ាាភិបាល វិស័យឯកជន និងសហគមន៍ត្រូបជាពលរដ្ឋ នៅ�យមានជំនួយ 
ពីកម្មវិធីអង្គការសហត្រូបជាជាតិនៅដើមាបីអភិវឌ្ាឍន៍ (អង្គការ UNDP) និង 
នយក�ាានអភិវឌ្ាឍន៍អន្តរជាតិរបស់រ�ាាភិបាលអង់នៅគ្លស។

 ២. បន្ទាប់ពីនៅ�រស់នៅ�កដែន្លង�្មីនៅហើយ បញ្ហាដែដលត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូតូវ 
ត្រូបឈម គឺបណា្ដាមកពីពួកគត់មានភាពត្រូកីត្រូកខា្លាំងនៅពក។ ទីតាំំង�្មីនៅនះនៅ� 
ខ្វះត្រូបព័នធលូ ត្រូបព័នធទឹកសាាាត ត្រូបព័នធអគ្គិសនី សាលានៅរៀន និងនៅសវាមូល�ាាន 
ដនៃទនៅទៀត។ សាាានភាពដែបបនៅនះ នំឲាយពួកគត់មានអារម្មណ៍ថា ត្រូតូវបាន 
រ�ាាភិបាលនៅបាះបង់នៅចាល។ នៅហតុដូនៅច្នះនៅហើយបានជាការជួយនៅត្រូជាមដែត្រូជងដល់ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�កុ�ងទីតាំំង�្មី នៅ�យសមាគមសហគមន៍ ដែដលត្រូតូវទាក់ទង 
អាជាាាធរមូល�ាាន គឺសំខាន់ណាស់ នៅដើមាបីធានបាននូវនៅជាគជ័យនៃនសកម្មភាព
ការងារទាំងនៅនះ។

 ៣. នៅត្រូកាយពីនៅរៀបចំរួចរាល់នៅហើយ សហគមន៍ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូតូវបាន 
ទទួលសាាាល់នៅ�យត្រូកសួងមហានៃផ្ទ ថាជាភូមិមួយត្រូសបចាបាប់ អាចទទួលបាន 
�វិកាមូល�ាាន នៅហើយត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�កុ�ងភូមិ�្មីនៅនះក៏មានសិទធិរដ្ឋបាបនៅវណីដូច 
ត្រូបជាពលរដ្ឋនៅផាសងនៅទៀតដែដរ ដូចជាមានលិខិតសា្នាមត្រូសបចាបាប់ អត្តសញ្ញាណ 
បណៈត្រូតឹមត្រូតូវ និងមានសិទធិនៅបាះនៅឆ្នាតជានៅដើម។

 ៤. ការងារ ដែដលសត្រូមបសត្រូមួលនៅ�យនៃដគូពាក់ព័នធទាំងអស់ គឺជា 
ដំនៅណាះត្រូសាយមួយ នៅដើមាបីអនុវត្តយុទធសាត្រូស្តដែដលទទួលបានការឯកភាពពីត្រូគប់
ភាគីពាក់ព័នធ។ ការងារនៅនះបានបនៅង្កើតបរិ�កាសមួយត្រូបកបនៅ�យទំនុកចិត្ត 
ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ ដែដលជួយកាត់បន្ថយភាពត្រូកីត្រូក តាំមរយៈការផ្ដល់ជូន 
ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូគប់ត្រូគួសារ នូវលំនៅ��ាានមួយសមរមាយត្រូបកបនៅ�យនិរន្តរភាព។
៥. រហូតដល់បចុ�បាបន្ននៅនះ រាជរ�ាាភិបាលកមុ�ជា និងសាលាត្រូកុង បានចំណាយ
�វិកាជានៅត្រូចើននៅរៀងរាល់ឆ្នាំ សត្រូមាប់បញ្ជូនត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកនៅ�រស់នៅ�កុ�ងទីតាំំង
�្មី នៅដើមាបីឲាយពួកគត់នៅធ្វើសមាហរណកម្មបានល្អចូលនៅ�កុ�ងសង្គមជាតិវិញ។
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En 1975, la période révolutionnaire et génocidaire 
des Khmers rouges a commencé. La capitale a été 
entièrement vidée de ses habitants. L’administra-
tion Khmère rouge s’y est installée mais durant 
quatre ans, les installations destinées à l’approvi-
sionnement en eau potable n’ont pratiquement 
pas fonctionné et il en a résulté un niveau de dé-
gradation élevé. Le régime des Khmers rouges a 
été chassé de Phnom Penh en 1979 et les habi-
tants ont commencé à revenir dans la ville. Les 
installations d’eau abandonnées ont été remises 
en service, mais de manière désorganisée.

DES DÉBUTS TRÈS DIFFICILES 
En 1992, la situation était toujours un cauchemar 
pour tout résident de Phnom Penh. Les installa-
tions d’eau étaient encore en grande partie inuti-
lisables. La Régie des Eaux de Phnom Penh (RDE) 
ne pouvait produire qu’environ 65 000 m3 d’eau 
potable, soit environ 40% de la capacité de l’ins-
tallation. Cela ne pouvait desservir que 25% envi-
ron des résidents de Phnom Penh. Seule une par-
tie de l’eau distribuée aux ménages, par le biais 
d’un réseau de distribution en fonte de 288 km, 
arrivait jusqu’aux immeubles. En effet, les habi-
tants revenus dans la ville ponctionnaient une 
partie de cet approvisionnement par l’intermé-
diaire de 1945 puits qu’ils avaient eux-mêmes 
creusés 1. Ces puits venaient directement percer 
les tuyaux d’eau du réseau souterrain. À partir de 
ces puits improvisés, de petites pompes submer-
sibles étaient installées. On y raccordait des 
tuyaux flexibles prolongés jusqu’aux fenêtres des 
appartements pour y acheminer l’eau. Cet enche-
vêtrement de tuyaux porta alors ce nom fameux 
de « connexion spaghettis ». Ce système de dé-
brouille que les habi-
tants utilisaient pour se 
connecter dans les an-
nées 80 ne permettait 
pas au réseau de bien 
fonc t ionner  car  l e 
nombre important de 
puits, auquel il faut ajou-
ter les fuites, entrainait 
un fort affaiblissement 
de la pression dans tout 
le réseau. Cela empê-

chait l’acheminement de l’eau jusqu’aux habita-
tions normalement connectées. En outre, le ser-
vice public ne pouvait récupérer le paiement que 
de 48% de l’eau produite en raison d’un fichier 
clients erroné et obsolète, d’une consommation 
non mesurée, ainsi que d’une faible volonté et de 
la corruption des collecteurs. Seulement 25% en-
viron de l’eau produite générait des revenus ef-
fectivement collectés. Ceci explique pourquoi le 
service public n’était pas en mesure de rémunérer 
raisonnablement son personnel. Le salaire à 
l’époque ne s’élevait qu’à un dollar par jour. 
Comme la RDE n’a jamais pu payer la facture de 
l’électricité nécessaire au fonctionnement de 
l’usine d’eau potable, elle a été déclarée en faillite.

LA REPRISE EN MAIN 
En 1993, la situation était propice au lancement 
d’une stratégie de réforme. Après les élections 
générales de Juillet 1993 assistées par l’ONU, le 
gouvernement élu adopta une stratégie d’écono-
mie de marché et le service des eaux devint éli-
gible à l’aide internationale. Le service public a 
alors reçu des subventions du PNUD, de la France 
et du Japon pour le renforcement des capacités 
institutionnelles et des projets d’urgence. J’ai été 
chargé de diriger la RDE le 11 septembre 1993. 
Pour faire face à la situation désastreuse précitée, 
j’ai mis en place un groupe de travail composé 

La régie des eaux de Phnom Penh, 
renaissance, réforme  
& développement durable 
Fournir de l’eau potable à tous les habitants, même les plus pauvres, tel a été le défi rele-
vé par la Régie des Eaux de Phnom Penh en mettant en place un mode de gestion 
exemplaire. PAR S.E. EK SONN CHAN

Chaque famille 
installe son tuyau 
d’arrivée d’eau.
Each family installs 
its water supply pipe. 

គាួសារនីមួយៗតទុយា
ទឹកចូលកុ�ងផ្ទះរបស់ខួួន

Des branchements 
illégaux sont 
réalisés 
directement sur le 
réseau souterrain 
Illegal connections 
are made directly on 
the underground 
network. 

ការតទឹកដាយខុស 
ចាបាប់ចាញពីបាព័នធ 
កាា មដីផ្លា្ទាល់
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d’un personnel jeune, dynamique, éduqué et très 
motivé. Dans un premier temps, nous nous 
sommes concentrés sur trois actions principales 
qui constituaient le plan de relance : (i) change-
ment de culture, (ii) efficacité opérationnelle et (iii) 
développement durable. Pour changer de culture, 
nous avons pris la devise des trois mousquetaires : 
« un pour tous, tous pour un ». Nous suivions aus-
si le principe suivant : « l’exemple vient d’en 
haut ». Pour changer l’état d’esprit et motiver les 
personnels, nous avons formé tous les états- 
majors, offert une rémunération raisonnable, créé 
des mesures d’incitation justes et une discipline 
sans faille accompagnée de sanctions strictes. 
Pour pouvoir fournir de l’eau à nos populations 
avec des tarifs abordables, nous savions que nous 
devions être efficaces dans toutes les opérations. 
Nous nous sommes concentrés particulièrement 
sur les économies d’énergie et la réduction des 
pertes en eau, en particulier les pertes commer-
ciales, en luttant pour éliminer les raccordements 
illégaux. Pour que le paiement des factures 
 devienne une réalité, nous avons mis à jour en 
urgence le fichier des abonnés, compté chaque 

connexion et informatisé le système de facturation 
dès 1994 au moyen d’une subvention française.
Trois ans après le début de notre réforme, la 
 situation a commencé de s’améliorer. Le person-
nel était motivé pour travailler pour le bien com-
mun. La production augmentait, les pertes en eau 
diminuaient et les revenus devenaient suffisants 
pour recouvrer la majeure partie des coûts avec 
une rémunération raisonnable du personnel. En 
1997, le gouvernement a promulgué une loi 
 visant à conférer une autonomie administrative 
et financière à la RDE qui changea alors de nom 
et devint la Phnom Penh Water Supply Authority 
(PPWSA). Comme le tarif de l’eau était de 250 riel/
m3 pour les utilisateurs domestiques et de 
700 riel/m3 pour les consommateurs commer-
ciaux, ce qui était trop bas par rapport aux coûts 
de production, le gouvernement a autorisé la 
PPWSA à réviser son tarif. En janvier 1997, un 
tarif global de subventions croisées a été décidé 
puis révisé en janvier 2001. Nous avons toujours 
pensé que les tarifs devaient refléter à la fois  
les recettes et l’efficacité des entreprises, tout en 
restant abordable pour tous.

La régie des eaux de Phnom Penh, 
renaissance, réforme  
& développement durable 
Fournir de l’eau potable à tous les habitants, même les plus pauvres, tel a été le défi rele-
vé par la Régie des Eaux de Phnom Penh en mettant en place un mode de gestion 
exemplaire. PAR S.E. EK SONN CHAN

Pourcentage d’eau non-payée par an
Pourcentage of unpaid water each year
ភាគិរយទីឹ�មិន់បាន់�ង់�្នុងមួយឆ្ន�ំ

Résultat financier
Financial income
លទីធផលហិរញ្ជូញវិតុុ

Les travaux 
d’installation du 
réseau d’eau 
potable (PPWSA) 
Photographies des 
familles au moment 
du raccordement 
(PPWSA). 

ការ�ាានតបណា្ដាញ 
ទ ឹកសាាាត (រ�ាាករទឹក 
ស្វយ័ត កាុងភ្នំពាញ)

Photographies 
des familles au 
moment du 
raccordement.
Photographs of 
families on 
completion of the 
connection (PPWSA). 

រូប�តគាួសារបាជាពល 
រដ្ឋកុ�ងពាលតទឹក  
(រ�ាាករទឹកស្វយ័ត  
កាុងភ្នំពាញ)

©
 P

PW
SA



92 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

personnel de PPWSA a reçu une ré-
munération beaucoup plus élevée 
que celle des autres fonctionnaires. 
PPWSA a finalement réussi à assurer 
la durabilité de ces résultats.

DE L’EAU POTABLE POUR TOUS 
Bien que nous ayons étendu la cou-
verture des services, nous n’avons 
jamais délaissé les populations vul-
nérables. Auparavant, les pauvres 
avaient très peu de chance d’accéder 
à l’eau de la ville. Sans raccordement 
au réseau, ils payaient leur eau beau-
coup plus chère que n’importe quel 
autre citoyen car ils étaient obligés 
de passer par l’intermédiaire des 
vendeurs d’eau. À partir de 1999, 
avec l’aide des donateurs, en parti-
culier de la France via les Fonds de 
l’Eau (fournis par les agences de 
l’eau de France) et la Mairie de Paris, 
PPWSA a pu offrir une réduction de 
20% sur les frais de connexion pour 
les pauvres et permettre le paiement 
par versements étalés sur 20 mois. 
En 2003, en raison de résultats fi-
nanciers positifs et avec l’aide des 
Fonds de l’eau français, nous avons 
lancé un nouveau programme intitu-
lé « Eau pour tous » qui subvention-
nait les frais de raccordement à 30%, 
50%, 70% ou 100%, le pourcentage 
étant basé sur un critère d’évaluation 
sociale fait par un comité mixte. Nos 

tarifs ont été réduits grâce à une approche de sub-
ventions croisées. En conséquence, plus de 
100 communautés d’habitants de Phnom Penh ont 
eu un accès direct à l’eau potable par le réseau 
PPWSA. En 2011, plus de 70% des 21 490 connec-
tions effectuées était des connections que l’on ap-
pelait sociales, car elles étaient destinées en majo-
rité à des familles vulnérables sans moyen, donc 
subventionnées. Cette politique a eu des effets très 
importants sur la santé et le bien-être des familles, 
notamment sur la réduction des épidémies dues 
aux maladies hydriques. Elle a également permis 
de libérer des milliers de femmes et d’enfants du 
fardeau de la recherche quotidienne d’eau. 
Enfin, je conclurai en disant que la PPWSA est 
née d’une situation très difficile, où 20% seule-
ment des ménages pouvaient recevoir de l’eau, et 
encore de façon intermittente. Elle est maintenant 
devenue l’un des services d’approvisionnement 
en eau potable les plus performants de la région. 
Cette réalisation a été possible pour trois raisons 
principales : (i) la stabilité sociale et politique et 
la volonté politique du gouvernement, (ii) l’assis-
tance des partenaires de développement et (iii) la 
bonne gouvernance « Équitable pour tous, ferme 
envers les objectifs et Foi envers les dirigeants et 
subordonnés » mise en œuvre par une équipe en-
gagée, dotée d’un esprit d’entreprise fort et de 
service public dédié.

Expansion de la zone desservie par le réseau d’eau (1993-2020)
Expansion of the receiving area with a mains water supply (1993-2020)
ការពង�ី�តំ�ន់់ទីឹ�សាា�តទ�ដល់ (ឆ្ន�ំ១៩៩៣-ឆ្ន�ំ២០២០)

Dans cette nouvelle ère, avec l’aide de la France, 
du Japon, de l’Asian Development Bank et de la 
Banque Mondiale, nous avons entamé une expan-
sion dynamique de nos opérations dans les do-
maines de la production, de la distribution et des 
branchements au réseau de la clientèle, tout en 
continuant à développer l’efficacité des opérations. 
Sur une période de 18 ans, nous avons réussi à 
réduire les pertes en eau de 72% en 1993 à 5,9% 
en 2012. Au cours de la même période, la base de 
données  des  abonnés  es t  passée  de 
26 881 connexions de service à 220 000 et le réseau 
de distribution d’eau de 288 km à 2 000 km. De 
même, la couverture du service de l’eau est passée 
de 20% à 90% et le taux de recouvrement des re-
cettes a atteint 99,9%. Plus important encore, le 

1. Diagnostic effectué au début de 
mon mandat pour recenser tous les 
trous creusés par comptage.

Progression des branchements des familles pauvres 
au réseau d’eau potable de 1999 à 2011
Increase in connections of poor families to the drinking  
water network from 1999 to 2011 
ការកើន់ឡើងន�តំណភា្ជ��់រ�ស់គ�ួសារក�ីក�ជាមួយប�ពន័់ធ 
ផ្គត់ផ្គង់ទីឹ�សាា�ត ពីឆ្ន�ំ១៩៩៩ ដល់ឆ្ន�ំ២០១១

Branchements réalisés 
jusqu’à l’année passée 
Connections made  
up to the past year 
តំណភាាាប់ធ្វើឡើងរហូតដល ់
ឆ្នាំមុន

 
Branchements réalisés 
dans l’année 
Connections made  
during the year 
តំណភាាាប់ធ្វើឡើងនាឆ្នាំនាះ

 
Total des 
branchements réalisés

Total connections made 
តំណភាាាប់ធ្វើឡើងសរុប
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In 1975 began the revolutionary, genocidal 
period of the Khmer Rouge. The capital 
was completely emptied of its habitants. 
The Khmer Rouge government was 
headquartered there but for a four-year 
period, the clean and safe water supply 
facilities virtually stopped operating, 
resulting in severe damages. The Khmer 
Rouge regime was ousted from Phnom 
Penh in 1979 and people started coming 
back to the city. The water supply facilities 
that had been abandoned went back into 
service but in an uncoordinated manner.

VERY DIFFICULT BEGINNINGS 
In 1992, the situation was still a 
nightmare for all those living in Phnom 
Penh. Much of the water facilities were 
unusable. The Phnom Penh Water Supply 
Board (Régie des Eaux de Phnom Penh) 
could only provide about 65,000 m3 of 
drinking water, around 40% of the system 
capacity, which could only serve about 
25% of Phnom Penh’s residents. Only part 
of the water distributed to the households 
through a 288-km cast iron water pipe 
network actually reached the buildings. 
Indeed, people who had come back to the 
city were drawing off part of the supply 
through 1,945 wells which they had dug 
themselves. 1 These wells were directly 
hooked to the underground water pipes. 
Small submersible pumps were put into 
those improvised wells and hooked up to 
flexible pipes that brought water all the 
way to apartment windows. This tangle of 
pipes was referred to as the “spaghetti 
connections.” This makeshift system used 
for hookups in the 1980s impeded the 
smooth functioning of the network 
because the large number of wells, which 
led to leakage, greatly reduced the water 
pressure throughout the network which 
interfered with getting water to people 
who were properly hooked up. The 
Phnom Penh Water Supply Board could 
also only collect payment on 48% of the 
water produced because its user list was 
incorrect and outdated, consumption was 
not metered, and payment collectors were 
negligent and corrupt. Only about 25% of 
the water produced generated actual 
revenue. The Phnom Penh Water Supply 

Board was thus unable to pay its staff a 
decent wage. Salaries at the time came to 
no more than a dollar a day. The Phnom 
Penh Water Supply Board was never able 
to pay the electricity bill to operate its 
water treatment plant, it went bankrupt.

TAKING BACK CONTROL 
In 1993, the situation was favorable to a 
reform strategy. After the UN-assisted 
general elections in July 1993, the elected 
government adopted a market economy 
and the water department became eligible 
for international aid. It received grant 
assistance from the UNPD, France, and 
Japan for institutional capability 
development and emergency support.  
I was put in charge of the Phnom Penh 
Water Supply Board on September 11, 
1993. To deal with the disastrous situation 
outlined above, I set up a working group 
of young, dynamic, educated, and highly 
motivated people. We initially focused on 
three aspects of the stimulus package: (i) a 
culture shift, (ii) operational efficiency and 
(iii) sustainable development. To operate a 
culture shift, we focused on the three 
musketeers’ motto: “One for all, all for 
one.” We also followed the principle that 
we were “leading by example.” To change 
the mindset and motivate staff, we offered 
training and a decent wage, created 
incentives and a consistent discipline 
along with strict sanctions. To supply 
water to our people at affordable rates, 
we knew that we had to be efficient in all 
operations. We paid particular attention to 
saving energy and reducing water losses, 
especially business losses, by working to 
eliminate illegal hookups. To encourage 
bill payment, we immediately updated the 
user list, counted every hookup and 
computerized the billing system in 1994 
with French grant aid.
Three years after starting our reform, the 
situation started to improve. Employees 
were motivated to work for the common 
good. Production was increasing, water 
losses were decreasing, and revenues 
were meeting most of the costs while 
offering reasonable staff wages. In 1997, 
the government enacted a law to give us 
administrative and financial autonomy, 
and our name was officially changed to 
Phnom Penh Water Supply Authority 
(PPWSA). The rate for water was 
250 riels/m3 for domestic users and 
700 riels/m3 for business consumers. That 
was too low relative to our production 
costs, so the government authorized us to 
revise its rate. In January 1997, an overall 
rate of cross-subsidies was set then 
revised in January 2001. We have always 
felt that the rates should reflect both the 
receipts and business efficiency, while 
remaining affordable for all.
In this new era, with assistance from 
France, Japan, the Asian Development 
Bank, and the World Bank, we have 
undertaken a dynamic expansion of our 
operations in the fields of production, 
distribution, and user hookup to the 

network, while continuing to develop 
operational efficiency. Over a period of 
18 years, we have succeeded in reducing 
water losses from 72% in 1993 to 5.9% in 
2012. During the same period, the user 
database went from 26,881 service 
connections to 220,000 and the main 
water network grew from 288 km to 
2,000 km. The water department’s 
coverage went from 20% to 90% and the 
revenue collection rate has reached 
99.9%. More importantly, PPWSA staff is 
paid a much higher salary than other civil 
servants. PPWSA has finally achieved 
lasting results.

DRINKING WATER FOR EVERYONE 
We have expanded service coverage but 
have never overlooked vulnerable 
communities. Previously, the poor had very 
little chance of getting water from the city. 
Without being connected to the network, 
they were paying much more for their 
water than any other citizen because they 
had to go through water dealers. Back in 
1999, with donor assistance, notably 
France via the Water Utility Fund (provided 
by water agencies in France) and Paris City 
Hall, PPWSA was able to cut by 20% the 
cost of hookup for poor people and offer 
20-month installment payments. In 2003, 
in view of the positive financial perform ance 
and with funding from the French Water 
Utility Fund, we launched a new program, 
“Water for All,” which provides subsidy 
assistance for hookup costs up to 30%, 
50%, 70% or 100% (the percentage is 
based on social criteria established by a 
joint committee). Our rates were cut using 
the crossed-subsidy approach. As a result, 
over 100 com mu nities of Phnom Penh 
residents were able to get direct access to 
drinking water through the PPWSA 
network. In 2011, over 70% of the 
21,490 hookups were social connections, 
i.e. mainly provided for vulnerable 
families without resources thus qualifying 
for a subsidy. This policy has had a major 
impact on the health and welfare of the 
families, notably through the reduction of 
waterborne diseases. It has also relieved 
thousands of women and children from 
the daily burden of fetching water. 
Let me conclude by saying that the PPWSA 
was born of a very challenging situation, 
where only 20% of households could get 
water and only intermittently. It has now 
become one of the most efficient drinking 
water supply companies of the region. 
That was possible for three main reasons: 
(i) social and political stability and political 
will on the part of the government, 
(ii) assistance from development partners 
and (iii) strong governance (“Fair for all, 
dedicated to its goals, with faith in its 
leaders and subordinates”) implemented 
by a committed team with a strong 
entrepreneurial spirit and a dedication to 
public service.

1. This assessment was 
made at the beginning of 
my term in office in order to 

determine the number of 
holes that had been dug.

Phnom Penh Water 
Supply Authority—
revival, reform, 
and sustainable 
development 
The Phnom Penh Water Supply 
Authority met the challenge of 
providing drinking water for all 
citizens, even the poorest of the 
poor, by setting up an exemplary 
management model.
BY S.E. EK SONN CHAN



94 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

 នៅ�ឆ្នា១ំ៩៧៥ សមយ័កាលបដវិត្តន ៍នងិត្រូបលយ័ពជូសាសន៍ដែខ្មរ 
ត្រូកហមបានចាប់នៅផ្ដើមនៅ�ើង។ ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូតូវបានជនៅមួ�សនៅចញពរីដ្ឋធានអីស់
រលងី។ រដ្ឋបាលដែខ្មរត្រូកហមមាននៅ�ទតី្រូកងុភ្ននំៅពញ បុ៉ដែន្តរយៈនៅពលបនួឆ្នា ំរាល់ 
ការបពំាកប់រិកាាារសនំៅ�នៅ�ផ្គតផ់្គងទ់កឹសាាាតមនិបានដំនៅណើរការនៅ�ើយ នៅហើយជា 
លទធផល ការខចូខាតមានសភាពកានដ់ែតធងនធ់ងរនៅ�ើង។ របបដែខ្មរត្រូកហមត្រូតូវបាន 
បនៅណើញនៅចញពទីតី្រូកុងភ្ននំៅពញនៅ�ឆ្នា១ំ៩៧៩ នៅហើយត្រូបជាពលរដ្ឋបានចាប ់នៅផ្ដើម 
ត្រូត�បម់កទីត្រូកុងភ្ននំៅពញវិញ។ សាាានយីផលតិទកឹសាាាតដែដលត្រូតូវបាននៅគនៅបាះ បង់ 
នៅចាលកច៏ាបន់ៅផ្ដើមដំនៅណើរការនៅ�ើងវិញ បុ៉ដែន្តតាំមរនៅបៀបមយួដែដលមនិទានប់ាន 
នៅរៀបចតំ្រូសលួបលួនៅ�នៅ�ើយនៅទ។ 

 នៅ�ឆ្នា១ំ៩៩២ សាាានភាពនៅ�ដែតសុ�គសា្មាញនៅ�នៅ�ើយសត្រូមាបត់្រូបជា
ពលរដ្ឋត្រូគបរ់បូនៅ�ទីត្រូកុងភ្ននំៅពញ។ មយួភាគធនំៃនត្រូបពន័ធទកឹសាាាតមនិអាចនៅត្រូបើ
ត្រូបាសប់ាននៅ�ើយ។ រ�ាាករទកឹភ្ននំៅពញអាចផលិតទកឹបានត្រូបមាណជា ៦៥០០០
ដែម៉ត្រូតគបូបុ៉នៅណាះាះ នៅពាលគនឺៅស្មើនងឹត្រូបមាណជា ៤០%នៃនសមត្ថភាពផលិតទាងំ
មលូ។ បរិមាណនៅនះអាចផ្គតផ់្គងជ់នូត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�ទតី្រូកងុភ្ននំៅពញបានត្រូបមាណ
ជា ២៥%បុ៉នៅណាះាះ។ មានទកឹដែតមយួដែផ្នកបុ៉នៅណាះាះដែដលត្រូតូវបានដែចកចាយដល់
ត្រូគួសារត្រូបជាពលរដ្ឋរហតូដលអ់គរ តាំមរយៈបណា្ដាញដែចកចាយត្រូបដែវង ២៨៨
គឡីុូដែម៉ត្រូត។    ជាការពិត    ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលត្រូត�ប់មកកុ�ងទីត្រូកុងវិញ បូមទឹកមួយដែផ្ន 
កពីអណ្�ងចំនួន១៩៤ ៥ កដែន្លង ជាអណ្�ងដែដលពួកនៅគបានជីកនៅ�យខួួនឯង1។ 
ការជកីអណ្�ងទំាងនៅនះនៅធ្វើឱាយ�ចទ់នុៅ�ទកឹនៃនដែខាសបណា្ដាញដែចកចាយដែដលកប់ 
នៅត្រូកាមដី។ ត្រូបជាពលរដ្ឋបាន�កមូ៉់ទរ័បមូទកឹនៅចញពអីណ្�ងទំាងនៅនះ។ នៅគបាន 
តទនុៅ�នៅចញពអីណ្�ងកាត់តាំមត្រូបនៅលាះបងូួចនៅដើមាបបីញូុនទឹកនៅ�កុ�ងផ្ទះ។ 
ទនុៅ� ដែដលនៅគតត្រូបទាក់ត្រូកឡាគ្នានៅនះ នៅគឱាយនៅឈា្មាះនៅ�នៅពលនៅនះថា ខាាាតដ់ែខ្វងដចូ 
សបំកុពីងពាង។ ត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�ះត្រូសាយនៅ�យតទនុៅ�តាំមរនៅបៀបនៅនះនៅ�កុ�ង 
ទសវតាសរ៍ឆ្នា៨ំ០ មនិអនុញ្ញាតឱាយបណា្ដាញរ�ាាករទកឹដនំៅណើរការល្អនៅទ ពនីៅត្រូពាះ 
បដែន្ថមពីនៅលើអណ្�ងដែដលមានចំននួនៅត្រូចើននៅហើយនៅនះ នៅ�មានការបាតប់ងទ់កឹ 
នៅផាសងនៅទៀត នៅធ្វើឱាយសពំាធទកឹនៅ�កុ�ងបណា្ដាញទាងំមលូចុះនៅខាសាយខា្លាងំ។ វានៅធ្វើឱាយ 
ការបញូុនទកឹនៅ�តាំមផ្ទះដែដលបានតទកឹត្រូតមឹត្រូតូវមនិអាចនៅ�រចួនៅ�ើយ។ នៅលើស 
ពនីៅនះនៅទៀត នៅសវាដែចកចាយទកឹរដ្ឋអាចត្រូបមូលការបងត់្រូបាកប់ានដែត៤៨%នៃនទឹក 
ដែដលបានផលតិនៅ�ើងបុ៉នៅណាះាះ នៅ�យសារបញើអីត�ិជិនខុស ឬកច៏ាសន់ៅពក 
នៅ�យសារការនៅត្រូបើត្រូបាសគ់្មានការវាសដ់ែវង អ្នកខ្លះគ្មាននៅចតនបងវិ់ក្កយ័បត្រូត និង 
នៅ�យសារអនំៅពើពកុរលយួ ត្រូបត្រូពតឹ្តនៅ�យអ្នកដែដលនៅ�ត្រូបមលូលយុ។ មានដែត 
ត្រូបមាណ២៥%នៃនទឹកផលតិបានបុ៉នៅណាះាះដែដលផ្ដលជ់ាចណូំលត្រូបមលូបាន 
ពតិត្រូបាកដ។ នៅហតនុៅនះនៅហើយបានជានៅសវារដ្ឋគ្មានលទធភាពផ្ដលត់្រូបាកដ់ែខឱាយបាន
សមរមាយជនូមន្រ្តីន្តរីបសខួួ់ន។ ត្រូបាកដ់ែខសមយ័នៅនះបានត្រូតមឹដែត ១ដុលា្លារបុ៉នៅណាះាះ 
កុ�ងមួយនៃ�ង។ នៅ�យសាររ�ាាករទកឹមនិដែដលមានលទធភាពបង់វិក្កយ័បត្រូតនៅភ្លើង 
សត្រូមាបន់ៅធ្វើឱាយនៅរាងចត្រូកផលតិទកឹសាាាតដនំៅណើរការនៅនះ នៅទើបរ�ាាករត្រូបកាស 
កាសយ័ធន។

 នៅ�ឆ្នា១ំ៩៩៣ សាាានភាពអនំៅណាយផល នៅយើងអាចចាបន់ៅផ្ដើមអនុវត្ត
យុទធសាត្រូស្តកដំែណទត្រូមង់បាន។ បន្ទាបព់បីាននៅបាះនៅឆ្នាតតណំាងរាត្រូស្ត នៅ�ដែខ
កក្ក� ឆ្នា១ំ៩៩៣ ដែដលមានការជួយនៅត្រូជាមដែត្រូជងពអីង្គការសហត្រូបជាជាតិ 
រ�ាាភបិាលជាបន់ៅឆ្នាតបានអនមុត័នៅលើយទុធសាត្រូស្តនៅសដ្ឋកចិ្ចទផីាសារនៅសរីមយួ 

នៅហើយនៅសវាផ្គតផ់្គងទ់កឹសាាាតកអ៏ាចនៅរៀបចនំៅ�ើងវិញបាននៅ�យនៅត្រូបើ�វិកាជនំយួ 
អន្តរជាត។ិ នៅសវាសាធារណៈនៅពលនៅនះបានទទលួជនំយួពអីង្គការ UNDP ពី 
ត្រូបនៅទសបារាងំ និងត្រូបនៅទសជបុ៉ន នៅដើមាបីពត្រូងងឹសមត្ថភាពសាាាបន័របសខួួ់ន និង 
អនវុត្តគនៅត្រូមាងបន្ទានន់ន។ ខំ�បំានទទួលបនុ�កដឹកនរំ�ាាករទកឹ នៅ�នៃ�ង១១ ដែខ
កញ្ញា ឆ្នា១ំ៩៩៣។ នៅដើមាបតី្រូបឈមមុខនងឹសាាានភាពធងនធ់ងរដែដលបាននៅលើកនៅ�ើង
ខាងនៅលើ ខំ�បំានបនៅង្កើតត្រូកុមការងារមយួដែដលមានបគុ្គលកិវយ័នៅក្មង សកម្ម នៅចះដឹង
នងិមានចិត្តចង់នៅធ្វើការខា្លាងំ។ នៅ�កុ�ងដណំាកក់ាលដបំងូ នៅយើងបាននៅផ្លា្តាតនៅលើស 
កម្មភាពការងារសខំាន់ៗ ចនំនួប ីដែដលជាសូុលនៃនដែផនការជត្រូមញុនៅ�ើងវិញ៖
(១). ការផ្លា្លាសប់្ដរូទមា្លាប ់(២). ត្រូបសិទធភាពត្រូបតិបត្តកិារ និង (៣). ការអភិវឌ្ាឍ 
ត្រូបកបនៅ�យចរីភាព។ នៅដើមាបផី្លា្លាសប់្តរូទមា្លាប ់នៅយើងបានត្រូបកានយ់កពាកាយនៅសា្លាក 
នៃន ជនកា្លាហានទាងំបរីបូគ ឺ“មា្នាកន់ៅដើមាបតី្រូគបគ់្នា ត្រូគបគ់្នានៅដើមាបមីា្នាក”់។ នៅយើងក៏បាន
នៅដើរតាំមនៅគលការណន៍ៅនះដែដរគ ឺ“ត្រូបធានត្រូតូវផ្តលគ់ត្រូមូ”។ នៅដើមាបផី្លា្លាសប់្តរូគំនិត 
នងិ នៅធ្វើឱាយបគុ្គលកិកានដ់ែតមានទកឹចតិ្ត នៅយើងបានបណ្ដះណា្ដាលនៅមត្រូកមុ និង 
ផ្ដល ់ត្រូបាកក់នៃត្រូមសមរមាយ �កន់ៅចញនវូវិធានការនៅលើកទកឹចតិ្ត និងមានវិនយ័ 
មឺុងមាាាត ់ត្រូពមទាងំមានការ�កព់និយ័តងឹដែតងនៅទៀតផង។ នៅដើមាបអីាចផ្គត់ផ្គងទ់កឹ
សាាាតដលត់្រូបជាពលរដ្ឋនៅយើងកុ�ងតនៃម្លសមរមាយ នៅយើងដងឹថា នៅយើងត្រូតូវដែតនៅធ្វើការ 
ឱាយមានត្រូបសទិធភាពកុ�ងត្រូគប់ត្រូបតបិត្តកិារ។ នៅយើងបាននៅផ្លា្ដាតជាពនិៅសសនៅ�នៅលើ 
ការសនាសសំនំៃច នងិកាតប់ន្ថយការបាតប់ងទ់កឹ ជាពនិៅសសគកឺារបាត់បង់ចំណូល 
នៅ�យខលំបុបបំាតក់ារតទកឹខសុចាបាប។់ នៅដើមាបឱីាយអ្នកនៅត្រូបើត្រូបាសប់ងវិ់ក្កយ័បត្រូត 

ផ្គត់ផ្គង់ទីឹ�សាា�តជូន់ក្រុ�ជាពលរដ្ឋក្រុគិ�់រូ� ដោទាំះ�ីជា 
ក្រុ�ជាពលរដ្ឋក្រុ�ីក្រុ�ជាងដោគិ�្ដ ីដោនះដោហើយគឺិជា�ញ្ហាា� 
ក្រុ�ឈមដែដលក្រុតូវិដោ�ះក្រុសាយដោ�យរ�ា��រទីឹ� 
ស្វយ័តភ្នំដោពញ តមរយៈការ��់ដោចញន់ូវិវិិធីសាក្រុស្ត 
ក្រុគិ�់ក្រុគិងគិក្រុមូមួយ។
ដោ�យឯ�ឧត្តម ឯ� ស៊ុន់ចាន់់

រ�ា��រទីឹ�ស្វយ័តក�ុងភ្នំព�ញ៖ ការកើតឡើងវិិញ 
�ំណ�ទីម�ង់ និ់ងការអំភិវិឌ�ឍប���ដ�យចីរភាព

94 95ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ Résilience des villes après les catastrophes

 ពេ�ឆ្នា១ំ៩៧៥ សមួយ័កាលប្�វិត្តន៍ និងប្រប្លយ័�ជូសាសន៍ដែខមរ 
ប្រកិហមួបានចាប្ព់េផដ�មួពេ��ង។ ប្រប្ជា�លរ�ឋប្រតូវបានជពេមួៀ�សពេចំញ�រី�ឋធានអីស់
រលងី។ រ�ឋបាលដែខមរប្រកិហមួមានពេ�ទបី្រកិះងភ្នពំេ�ញ បុ្ះដែន្តរយៈពេ�លប្នួឆ្នា ំរាល់ 
ការប្�ំកិប់្រិកាាារសពំេ�ពេ�ផគតផ់គងទ់កឹិសាាាតមួនិបាន�ំពេណ្ឌ�រការពេ��យ ពេហ�យជា 
លទិផល ការខចូំខ្លាំតមានសភា�កានដ់ែតធៃនធ់ៃរពេ��ង។ រប្ប្ដែខមរប្រកិហមួប្រតូវបាន 
ប្ពេណ្ឌើញពេចំញ�ទីបី្រកិះងភ្នពំេ�ញពេ�ឆ្នា១ំ៩៧៩ ពេហ�យប្រប្ជា�លរ�ឋបានចាប្ ់ពេផដ�មួ 
ប្រត�ប្ម់ួកិទីប្រកិះងភ្នពំេ�ញវិញ។ សាាានយីផលតិទកឹិសាាាតដែ�លប្រតូវបានពេ�ពេបា� ប្ង់ 
ពេចាលក៏ិចាប្ព់េផដ�មួ�ពំេណ្ឌ�រការពេ��ងវិញ ប្ុះដែន្តតាមួរពេប្ៀប្មួួយដែ�លមួនិទានប់ាន 
ពេរៀប្ចំបំ្រសួលប្លួពេ�ពេ��យពេទ។ 
 ពេ�ឆ្នា១ំ៩៩២ សាាានភា�ពេ�ដែតសុ��សាោាញពេ�ពេ��យសប្រមាប្ប់្រប្ជា
�លរ�ឋប្រ�ប្រ់បូ្ពេ�ទបី្រកិះងភ្នពំេ�ញ។ មួួយភា�ធំថ្ងៃនប្រប្�និ័ទកឹិសាាាតមួនិអាចំពេប្រប្�
ប្របាសប់ានពេ��យ។ រ�ាាកិរទកឹិភ្នពំេ�ញអាចំផលិតទកឹិបានប្រប្មាណ្ឌជា ៦៥០០០
ដែមុួប្រត�បូ្ប្ុះពេណាះា� ពេ�ល�ពឺេសម�នងឹប្រប្មាណ្ឌជា ៤០%ថ្ងៃនសមួតថភា�ផលិតទាងំ
មួលូ។ ប្រិមាណ្ឌពេនា�អាចំផគតផ់គងជ់នូប្រប្ជា�លរ�ឋពេ�ទបី្រកិះងភ្នពំេ�ញបានប្រប្មាណ្ឌ
ជា ២៥%បុ្ះពេណាះា�។ មានទកឹិដែតមួួយដែផ្នកិបុ្ះពេណាះា�ដែ�លប្រតូវបានដែចំកិចាយ�ល់
ប្រ�ួសារប្រប្ជា�លរ�ឋរហូត�ល់អ�រ តាមួរយៈប្ណាាាញដែចំកិចាយប្រប្ដែវង ២៨៨
�ីឡុូដែមួុប្រត។    ជាការ�ិត    ប្រប្ជា�លរ�ឋដែ�លប្រត�ប្់មួកិកិុ�ងទីប្រកិះងវិញ ប្ូមួទឹកិ
មួួយដែផ្ន កិ�ីអណ្ឌះ�ងចំំនួន១៩៤ ៥ កិដែនេង ជាអណ្ឌះ�ងដែ�ល�ួកិពេ�បានជីកិ
ពេ�យខៀួនឯង1។ ការជីកិអណ្ឌះ�ងទាំងពេន�ពេធើ�ឱ្ាយ�ចំ់ទះពេ�ទឹកិថ្ងៃនដែខាសប្ណាាាញ
ដែចំកិចាយដែ�លកិប្់ពេប្រកាមួ�ី។ ប្រប្ជា�លរ�ឋបាន�កិ់មួុូទ័រប្ូមួទឹកិពេចំញ�ីអណ្ឌះ�ង
ទាំងពេន�។ ពេ�បានតទះពេ�ពេចំញ�អីណ្ឌះ�ងកាត់តាមួប្រប្ពេលា�ប្ងូួចំពេ��មួាបបី្ញូុ្ចនទឹកិ
ពេ�កុិ�ងផទ�។ ទះពេ� ដែ�លពេ�តប្រប្ទាកិប់្រកិឡា�្នាពេន� ពេ�ឱ្ាយពេឈាោា�ពេ�ពេ�លពេនា�ថា 
ខ្លាំាាតដ់ែខើង�ចូំសបំ្ះកិ�ីង�ង។ ប្រប្ជា�លរ�ឋពេ��ប្រសាយពេ�យតទះពេ�តាមួ រពេប្ៀប្
ពេន�ពេ�កុិ�ងទសវតាសរ៍ឆ្នា៨ំ០ មួនិអនះញ្ហាាាតឱ្ាយប្ណាាាញរ�ាាកិរទកឹិ�ពំេណ្ឌ�រការលអពេទ 
�ពីេប្រ��ប្ដែនថមួ�ីពេល�អណ្ឌះ�ងដែ�លមានចំំនួនពេប្រចំ�នពេហ�យពេនា� ពេ�មានការបាតប់្ង់
ទកឹិពេផាសងពេទៀត ពេធើ�ឱ្ាយស�ំធទកឹិពេ�កុិ�ងប្ណាាាញទាងំមួលូចំះ�ពេខាសាយខ្លាំាាងំ។ វាពេធើ�
ឱ្ាយ ការប្ញូុ្ចនទកឹិពេ�តាមួផទ�ដែ�លបានតទកឹិប្រតមឹួប្រតូវមួនិអាចំពេ�រចួំពេ��យ។ 
ពេល�ស �ពីេនា�ពេទៀត ពេសវាដែចំកិចាយទកឹិរ�ឋអាចំប្រប្មូួលការប្ងប់្របាកិប់ានដែត៤៨%
ថ្ងៃនទកឹិដែ�លបានផលតិពេ��ងប្ុះពេណាះា� ពេ�យសារប្ញ្ចជអីត�ិជិនខះស ឬក៏ិចាស់
ពេ�កិពេ�យសារការពេប្រប្�ប្របាស�់ោានការវាសដ់ែវង អ្នកិខេ��ោានពេចំតនាប្ងវិ់កិើយ័ប្ប្រត 
នងិ ពេ�យសារអពំេ���ះកិរលយួ ប្រប្ប្រ�តឹ្តពេ�យអ្នកិដែ�លពេ�ប្រប្មួលូលះយ។ មានដែត 
ប្រប្មាណ្ឌ២៥%ថ្ងៃនទឹកិផលតិបានបុ្ះពេណាះា�ដែ�លផដលជ់ាចំំណូ្ឌលប្រប្មូួលបាន 
�តិប្របាកិ�។ ពេហតះពេន�ពេហ�យបានជាពេសវារ�ឋ�ោានលទិភា�ផដលប់្របាកិដ់ែខឱ្ាយបាន
សមួរមួាយជនូមួង្គ្រានីីរប្សខ់ៀនួ។ ប្របាក់ិដែខសមួយ័ពេនា�បានប្រតមឹួដែត ១�ះលាាារបុ្ះពេណាះា� 
កុិ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ។ ពេ�យសាររ�ាាកិរទកឹិមួនិដែ�លមានលទិភា�ប្ង់វិកិើយ័ប្ប្រតពេភេ�ង 
សប្រមាប់្ពេធើ�ឱ្ាយពេរាងចំប្រកិផលតិទកឹិសាាាត�ពំេណ្ឌ�រការពេនា� ពេទ�ប្រ�ាាកិរប្រប្កាស 
កិាសយ័ធន។
 ពេ�ឆ្នា១ំ៩៩៣ សាាានភា�អពំេណាយផល ពេយ�ងអាចំចាប្ព់េផដ�មួអនះវត្ត
យះទិសាប្រស្តកំិដែណ្ឌទប្រមួង់បាន។ ប្នាាាប្�់បីានពេបា�ពេឆ្នាតតណំាងរាប្រស្ត ពេ�ដែខ
កិកិើ� ឆ្នា១ំ៩៩៣ ដែ�លមានការជួយពេប្រជាមួដែប្រជង�អីងគការសហប្រប្ជាជាតិ 
រ�ាាភបិាលជាប្ព់េឆ្នាតបានអនះមួត័ពេល�យះទិសាប្រស្តពេស�ឋកិិចំចទផីាសារពេសរីមួួយ 
ពេហ�យពេសវាផគតផ់គងទ់កឹិសាាាតក៏ិអាចំពេរៀប្ចំពំេ��ងវិញបានពេ�យពេប្រប្��វិកាជនំយួ 

អន្តរជាត។ិ ពេសវាសាធារណ្ឌៈពេ�លពេនា�បានទទលួជនំយួ�អីងគការ UNDP �ី 
ប្រប្ពេទសបារាងំ និងប្រប្ពេទសជបុ្ះន ពេ��មួាប�ីប្រងងឹសមួតថភា�សាាាប្ន័រប្សខ់ៀនួ និង 
អនះវត្ត�ពេប្រមាងប្នាាានន់ានា។ ខំ�បំានទទួលប្នួ�កិ�ឹកិនារំ�ាាកិរទកឹិ ពេ�ថ្ងៃ�ៃ១១ ដែខ
កិញ្ហាាា ឆ្នា១ំ៩៩៣។ ពេ��មួាបបី្រប្ឈ្នះមួមួះខនឹងសាាានភា�ធៃនធ់ៃរដែ�លបានពេល�កិពេ��ង
ខ្លាំងពេល� ខំ�បំានប្ពេងើ�តប្រកិះមួការ�រមួួយដែ�លមានប្ះ�គលកិិវយ័ពេកិមង សកិមួម ពេចំ��ឹង
នងិមានចិំត្តចំង់ពេធើ�ការខ្លាំាាងំ។ ពេ�កុិ�ង�ណំាកិក់ាល�បំ្ងូ ពេយ�ងបានពេផ្ទាាាតពេល�ស 
កិមួមភា�ការ�រសខំ្លាំន់ៗ ចំំននួប្ ីដែ�លជាសូុលថ្ងៃនដែផនការជប្រមួះញពេ��ងវិញ៖
(១). ការផ្ទាាាសបូូ់្រទមាាាប្ ់(២). ប្រប្សិទិភា�ប្រប្តិប្ត្តកិារ និង (៣). ការអភិវឌ្ាឍ 
ប្រប្កិប្ពេ�យចំរីភា�។ ពេ��មួាបផី្ទាាាសបូី់្រទមាាាប្ ់ពេយ�ងបានប្រប្កានយ់កិ�កិាយពេសាាាកិ 
ថ្ងៃន ជនកាាាហានទាងំប្រីបូ្� ឺ“មា្នាកិព់េ��មួាបបី្រ�ប្�់្នា ប្រ�ប្�់្នាពេ��មួាបមីា្នាកិ”់។ ពេយ�ងក៏ិបាន
ពេ��រតាមួពេ�លការណ៍្ឌពេន�ដែ�រ� ឺ“ប្រប្ធានប្រតូវផ្តល�់ប្រមូួ”។ ពេ��មួាបផី្ទាាាសបូី់្រ�នំតិ 
នងិ ពេធើ�ឱ្ាយប្ះ�គលកិិកានដ់ែតមានទកឹិចំតិ្ត ពេយ�ងបានប្ណ្ឌះ��ណាាាលពេមួប្រកិះមួ នងិ 
ផដល ់ប្របាកិក់ិថ្ងៃប្រមួសមួរមួាយ �កិព់េចំញនវូវិធានការពេល�កិទកឹិចំតិ្ត និងមានវិនយ័ 
មួះងឺមាាាត ់ប្រ�មួទាងំមានការ�កិ�់និយ័តងឹដែតងពេទៀតផង។ ពេ��មួាបអីាចំផគត់ផគងទ់កឹិ
សាាាត�លប់្រប្ជា�លរ�ឋពេយ�ងកុិ�ងតថ្ងៃមួេសមួរមួាយ ពេយ�ង�ងឹថា ពេយ�ងប្រតូវដែតពេធើ�ការ 
ឱ្ាយមានប្រប្សទិិភា�កុិ�ងប្រ�ប់្ប្រប្តបិ្ត្តកិារ។ ពេយ�ងបានពេផ្ទាាាតជា�ពិេសសពេ�ពេល� 
ការសនាសសំថំ្ងៃចំ នងិកាតប់្នថយការបាតប់្ងទ់កឹិ ជា�ពិេសស�កឺារបាតប់្ងចំ់ំណូ្ឌល 
ពេ�យខលំះប្បំ្បាតក់ារតទកឹិខះសចំាបាប់្។ ពេ��មួាបឱី្ាយអ្នកិពេប្រប្�ប្របាសប់្ងវិ់កិើយ័ប្ប្រត 
�តិប្របាកិ� ពេយ�ងបានពេធើ�ប្ចុំ�ប្ាបន្នភា�ជាប្នាាាន់នវូប្ញ្ចជអី្នកិជាវ ពេ�យចំះ�រាប្ក់ារត

ផគត់ផគង់ទីឹកសាា្រតជូនក្រុបជាពលរដ្ឋក្រុគិប់រូប ដោទាំះបីជា 
ក្រុបជាពលរដ្ឋក្រុកីក្រុកជាងដោគិក្ដី ដោនះដោហ៊ុើយគិឺជាបញ្ហាា្រ 
ក្រុបឈមសែដលក្រុតូវិដោ�ះក្រុសាយដោ�យរ�ា្រករទីឹក 
ស្វយ័តភ្នំដោពញ ត្តាមរយៈការ�ក់ដោចញនូវិវិិធីសាក្រុស្ត 
ក្រុគិប់ក្រុគិងគិក្រុមូមួយ។
ដោ�យឯកឧត្តម ឯក សុុនចាន់

ទកឹិនមួីួយៗ នងិយកិទិន្ននយ័មួកិ�ក់ិកុិ�ងប្រប្�័និ�ត៌មានវិទាយា ពេ��មួាបពីេចំញវិកិើយ័ 
ប្ប្រតចាប្ត់ាងំ�ឆី្នា១ំ៩៩៣មួកិ ពេ�យមានជនំយួបារាងំ។ 
 ប្ឆី្នាបំ្នាាាប្�់កីិដំែណ្ឌទប្រមួង់រប្សព់េយ�ងមួកិ សាាានភា�បានចាប់្ពេផដ�មួ 
ប្រប្ពេស�រពេ��ង។ ប្ះ�គលកិិចាប្ព់េផដ�មួមានទឹកិចំតិ្តពេធើ�ការពេ��មួាបបី្ពេប្រមួ�ប្រប្ពេ�ជន៍រួមួ។ 
ផលតិកិមួមបានពេកិ�នពេ��ង ការបាត់ប្ងទ់កឹិក៏ិ�យចំះ� ពេហ�យប្របាកិចំ់ំណូ្ឌលទទួល 
បានប្រ�ប្ប់្រ�នព់េ��មួាបធីានាពេល�ចំំណាយសខំ្លាំន់ៗ  ពេ�យផ្តលប់្របាកិដ់ែខសមួរមួាយ 
ជនូប្ះ�គលិកិ។ ពេ�ឆ្នា១ំ៩៩៧ រ�ាាភបិាលបានពេចំញចំាបាប្មួ់ួយ ផដលស់ើយ័ភា� 
រ�ឋបាល នងិហរិញ្ច្ញវតុ��លរ់�ាាកិរទកឹិ។ ពេ�លពេនា� រ�ាាកិរទកឹិក៏ិបានផ្ទាាាសព់េឈាោា� 
មួកិជា រ�ាាកិរទកឹិសើយត័ប្រកិះងភ្នពំេ�ញ ពេ�កាត់ជាភាសាអង់ពេ�េសថា PPWSA។ 
ពេ�យសារពេ�លពេនា�ទកឹិមានតថ្ងៃមួេដែត២៥០ពេរៀលកុិ�ងមួួយដែមុួប្រត�ូប្ សប្រមាប់្ 
អ្នកិពេប្រប្�ប្របាស់តាមួផទ� នងិ៧០០ពេរៀលកុិ�ងមួួយដែមុួប្រត�បូ្សប្រមាប្អ់្នកិរកិសះ ីតថ្ងៃមួេ 
ពេនា��តិជាទាប្ខ្លាំាាងំណាស់ ពេប្�ពេប្រប្ៀប្ពេធៀប្នងឹតថ្ងៃមួេផលិតកិមួម �ូពេចា្នា� រ�ាាភបិាល 
បាន អនះញ្ហាាាតឱ្ាយរ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញ�ិនតិាយតថ្ងៃមួេពេ��ងវិញ។ ពេ�ដែខមួកិរា 
ឆ្នា១ំ៩៩៧ តថ្ងៃមួេទូពេ�សប្រមាប្ប់្រ�ួសារប្រកិបី្រកិប្រតូវបានសពេប្រមួចំ ប្នាាាប្ម់ួកិពេធើ�ប្ចុំ�ប្ាបន្ន
ភា�ពេ��ងវិញពេ�ដែខមួកិរា ឆ្នា២ំ០០១។ ពេយ�ងដែតងដែត�តិថា តថ្ងៃមួេប្រតូវដែតឆ្លៀ��ប្ញ្ហាះាងំ
ទាងំចំំណូ្ឌល ទំាងប្រប្សទិិភា�ការ�ររប្សប់្រកិះមួហុះន ពេ�យប្រតូវរកិាសាតថ្ងៃមួេឱ្ាយបាន
សមួរមួាយសប្រមាប្អ់្នកិពេប្រប្�ប្របាសប់្រ�ប្រ់បូ្។
 ពេ�កុិ�ងសមួយ័�មពីេន� ពេ�យមានជនំយួ�បីារាងំ ជបុ្ះន ធនា�រ 
អភវិឌ្ាឍន៍អាសះ ីនងិធនា�រ�ភិ�ពេលាកិ ពេយ�ងបានចាប់្ពេផដ�មួ�ប្រងីកិសមួតថភា� 

ប្រប្តបិ្ត្តកិាររប្សព់េយ�ងពេ�កុិ�ងស�ាាកិផ់លតិកិមួម ដែចំកិចាយ និងការតដែខាសរ
ប្ណាាាញ ជនូអតិ�ជិន។ ទទទមឹួនឹងពេនា� ពេយ�ងក៏ិប្ន្តខតិខពំេធើ�ឱ្ាយប្រប្តបិ្ត្តកិារកានដ់ែត
មានប្រប្សទិិភា�ជាងមួះនដែ�រ។ កុិ�ងរយៈពេ�ល១៨ឆ្នា ំពេយ�ងបានកាតប់្នថយពេ�យ
ពេជា�ជយ័នវូការបាតប់្ងទ់កឹិ �ី ៧២% ពេ�ឆ្នា១ំ៩៩៣ មួកិប្រតឹមួ ៥,៩% ពេ� 
ឆ្នា២ំ០១២។ កុិ�ងរយៈពេ�ល�ដែ�លពេនា� មួលូ�ាានទនិ្ននយ័ថ្ងៃនអ្នកិជាវ �បឺាន 
ឈាន� ី២៦៨៨១ តំណ្ឌ ពេ��ល ់២២មួះនឺតំណ្ឌ ពេហ�យដែខាសរប្ណាាាញដែចំកិចាយ
ទកឹិ�បីានពេកិ�នពេ��ង�បី្រប្ដែវង ២៨៨�ឡូីុដែមុួប្រត ពេ� ២�ន�់ឡូីុដែមុួប្រត។ �ចូំ�្នាដែ�រ 
ថ្ងៃផទ�ដីែចំកិចាយទកឹិ�បឺានបូូ្រ� ី២០% ពេ�៩០% ពេហ�យអប្រតាថ្ងៃនការប្រប្មូួល 
ចំណូំ្ឌលមួកិវិញបានឈាន�ល់ ៩៩,៩%។ សខំ្លាំនជ់ាងពេន�ពេ�ពេទៀតពេនា��បឺ្ះ�គ
ល�ិរប្សរ់�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញបានទទួលប្របាក់ិដែខខពសជ់ាងមួង្គ្រានីីរាជការ
ពេផាសងពេទៀត។ រ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញបានធានាប្រប្កិប្ពេ�យពេជា�ជ័យនវូ 
នរិន្តរភា�ថ្ងៃនលទិផលទាងំពេន�។
 ពេទា�ប្ជីាពេយ�ងបាន�ប្រងកីិថ្ងៃផទ�ពីេសវាកិមួម�ាាងណាកិដ ីក៏ិពេយ�ងមិួនដែ�ល
ពេបា�ប្ង់ពេចាលប្រប្ជា�លរ�ឋប្រកិបី្រកិពេ��យ។ កាល�មីួះន ប្រប្ជា�លរ�ឋប្រកីិប្រកិមួនិដែ�ល
មានសណំាងទទួលបានទកឹិសាាាតពេប្រប្�ប្របាសព់េ�កុិ�ងទបី្រកិះងពេទ។ ពេ�យសារ�ោាន 
ការតទកឹិពេ�នងឹប្ណាាាញទកឹិរ�ឋ ប្រប្ជា�លរ�ឋប្រកិបី្រកិចំំណាយពេល�ទកឹិថ្ងៃ�េជាងប្រប្ជា
�លរ�ឋពេផាសងពេទៀត �ពីេប្រ���កួិ�ត់ប្រតូវដែតទញិទកឹិ�ឈួុី្នះញកិណាាាល។ ចាប្�់ឆី្នាំ
១៩៩៩មួកិ ពេ�យមានជំនយួ�បី្រប្ពេទសផដលជ់នំយួ ជា�ពិេសស�បឺ្រប្ពេទសបារាងំ 
តាមួរយៈមួលូនធិទិកឹិ (ផដលត់ាមួរយៈភា្នាកិ�់រទកឹិបារាងំ) និងសាលាប្រកិះងបាាារីស 
រ�ាាកិរទកឹិសើយត័ប្រកិះងភ្នពំេ�ញបានចំះ�តថ្ងៃមួេ២០%ពេ�ពេល�ចំំណាយតទកឹិសប្រមាប្់ 
ជនប្រកិបី្រកិ នងិការប្ងប់្របាកិអ់ាចំពេធើ�ពេ�បានកុិ�ងរយៈពេ�ល២០ដែខ។ ពេ�ឆ្នា២ំ០០៣ 
ពេ�យសារលទិផលហរិញ្ច្ញវតុ�វិជជមាន នងិពេ�យមានជនំយួ�មីួលូនធិទិបឹារាងំ 
ពេយ�ងក៏ិបានអនះវត្តកិមួមវិធី�មមួីួយពេទៀត ដែ�លមាន ពេឈាោា�ថា “ទកឹិសប្រមាប្ទ់ាងំអស់
�្នា”។ �ពេប្រមាងពេនា�ជយួពេល�ចំំណាយថ្ងៃនការតទកឹិរហតូ�ល ់៣០%, ៥០%, 
៧០% ឬ១០០% ពេ�យដែផអកិពេល�លកិខខណ្ឌឌវាយតថ្ងៃមួេសងគមួ ពេធើ�ពេ��ងពេ�យ 
�ណ្ឌៈកិមាោាធកិារចំប្រមួះ�មួួយ។ តថ្ងៃមួេទកឹិរប្សព់េយ�ងប្រតូវបានកាតប់្នថយ ពេ�យសារ
ពេយ�ងប្ញុ្ច��តថ្ងៃមួេពេ�យពេប្រប្�ប្របាកិចំ់ំពេណ្ឌញ។ ជាលទិផល សហ�មួន៍ប្រប្ជា�លរ�ឋ
ជាង១០០សហ�មួន៍ពេ�ទីប្រកិះងភ្នពំេ�ញទទួលបានទកឹិសាាាតពេ�យផ្ទាាាល�់ដីែខាស
ប្ណាាាញរ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញ។ ពេ�ឆ្នា២ំ០១១ ជាង៧០%ថ្ងៃនតំណ្ឌ 
ចំនំនួ២១ ៤៩០ ដែ�លប្រតូវបានពេធើ�ពេ��ង �ឺជាតណំ្ឌដែ�លពេយ�ងពេ�ថាតណំ្ឌសងគមួ
�ពីេប្រ��ការតទកឹិទាងំពេនា� �ភឺា�ពេប្រចំ�នជារប្សប់្រ�ួសារជនប្រកីិប្រកិ ដែ�ល�ោាន 
មួពេធាយាបាយ �ពូេចំ្ន���ឺកួិពេ�ទទួលបានការឧប្តថមួភទាងំប្រសះង។ ពេ�លនពេ�បាយ
ពេន�បានផ្តលផ់លជ��ាាងសខំ្លាំន់ពេ�ពេល�សះខភា� នងិសះខមាលភា�រប្ស់ 
ប្រប្ជា�លរ�ឋតាមួប្រ�ួសារ ជាអាទ៍�ឺពេ�ពេល�ការកាតប់្នថយជមួៃឆឺ្លេង ប្ងើពេ��ងពេ�យ 
ទកឹិ។ ពេ�លនពេ�បាយពេន�ក៏ិអនះញ្ហាាាតផងដែ�រ ឱ្ាយប្រស្តនីងិកិះមាររាប្�់នន់ាកិ ់�កិ 
ប្នួ�កិ�៏ធៃន់ពេចំញ�ពីេល�សាោា កុិ�ងការដែសើងរកិទកឹិប្រប្ចាថំ្ងៃ�ៃ។ ចំះងប្ញ្ចចប់្ ខំ�សូំមួពេធើ�ការ 
សន្ន�ិាានពេ�យន�ិយថា រ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញបានចាប់្កិពំេណ្ឌ�តពេ��ង�ី
សាាានភា�មួួយ�ាាងលបំាកិលបំ្និប្ផំះត ខណ្ឌៈពេនា�២០%ដែតបុ្ះពេណាះា�ថ្ងៃនប្រ�ួសារ 
ប្រប្ជា�លរ�ឋអាចំទទួលបានទកឹិពេប្រប្�ប្របាស់ ពេហ�យការទទលួពេនា�ពេទៀតពេសាតក៏ិ 
មួនិជាប្ល់ាប្ព់េ�ពេទៀត។ ប្ចុំ�ប្ាបន្នពេន� រ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញបានកាាាយជា
ពេសវាផគត់ផគងទ់កឹិសាាាតដែ�លមាន�ះណ្ឌវះឌ្ាឍ៍ខ្លាំាាងំមួួយពេ�កុិ�ងតបំ្ន។់
 សមួទិិផលដែ�លពេយ�ងអាចំសពេប្រមួចំបាន �ឺពេ�យសារពេហតះផលប្សីំ
ខ្លាំន់ៗ ៖ (កិ). សថរិភា�សងគមួ និងពេចំតនានពេ�បាយរប្សរ់�ាាភបិាល (ខ). 
ជនំយួ �ថី្ងៃ��អូភវិឌ្ាឍន៍នងិ (�). អភិបាលកិិចំចលអ “សមួធម៌ួសប្រមាប់្មួនះសាស
ប្រ�ប្រ់បូ្ មួះងឺមាាាតចំ់ំពេ��ពេ�លពេ� នងិពេជឿជាកិចំ់ំពេ��ថា្នាកិ�់កឹិនា ំនងិអ្នកិទទួល
បានការ ឧប្តថមួភ” ដែ�លអនះវត្តពេ�យប្រកិះមួការ�រមួួយ ដែ�លមានការពេប្ដជាាាខពស់ 
មានផ្នត់�នំតិជាសហប្រ�ិនខ្លាំាាងំ នងិ�ក់ិចំតិ្ត�កិក់ាយប្ពេប្រមួ�ពេសវាសាធារណ្ឌៈ។

Photographie  
des familles  
au moment  
du raccordement 
(PPWSA).
Photographs of the 
families on 
completion of the 
connection (PPWSA). 

រូប្�តគាួសារ 
ពាល ត ទឹកិ សាាាត រួចំរ�ា្រករទីឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការកើតឡើងវិិញ 

កំណ្រទីម្រង់ និងការអំភិវិឌ្រឍប្រកបដ្រយចីរភាព

1 ជាតួលាខដាលយ�ងបានធើ�សថិតិនាដ�មួអាណ្ឌត្តិរប្ស់ខំ�ំ។
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ពតិត្រូបាកដ នៅយើងបាននៅធ្វើបចុ�បាបន្នភាពជាបន្ទាន់នវូបញើអី្នកជាវ នៅ�យចុះរាបក់ារ 
តទកឹនមីយួៗ នងិយកទិន្ននយ័មក�កកុ់�ងត្រូបព័នធពត៌មានវិទាយា នៅដើមាបនីៅចញវិក្កយ័ 
បត្រូតចាបត់ាំងំពីឆ្នា១ំ៩៩៣មក នៅ�យមានជនំយួបារាងំ។ 

 បឆី្នាបំន្ទាបព់កីដំែណទត្រូមង់របសន់ៅយើងមក សាាានភាពបានចាប់នៅផ្ដើម 
ត្រូបនៅសើរនៅ�ើង។ បគុ្គលកិចាបន់ៅផ្ដើមមានទឹកចតិ្តនៅធ្វើការនៅដើមាបបីនៅត្រូមើត្រូបនៅ�ជន៍រមួ។ 
ផលិតកម្មបាននៅកើននៅ�ើង ការបាត់បងទ់កឹក�៏យចុះ នៅហើយត្រូបាកច់ណូំលទទួល 
បានត្រូគបត់្រូគនន់ៅដើមាបធីាននៅលើចណំាយសខំាន់ៗ  នៅ�យផ្តលត់្រូបាកដ់ែខសមរមាយ 
ជនូបគុ្គលកិ។ នៅ�ឆ្នា១ំ៩៩៧ រ�ាាភបិាលបាននៅចញចាបាបម់យួ ផ្ដលស់្វយ័ភាព 
រដ្ឋបាល នងិហិរញ្ញវតុ�ដលរ់�ាាករទកឹ។ នៅពលនៅនះ រ�ាាករទកឹកប៏ានផ្លា្លាសន់ៅឈា្មាះ 
មកជា រ�ាាករទឹកស្វយ័តត្រូកុងភ្ននំៅពញ នៅ�កាត់ជាភាសាអង់នៅគ្លសថា PPWSA។ 
នៅ�យសារនៅពលនៅនះទកឹមានតនៃម្លដែត២៥០នៅរៀលកុ�ងមួយដែម៉ត្រូតគបូ សត្រូមាប់ 
អ្នកនៅត្រូបើត្រូបាសត់ាំមផ្ទះ នងិ៧០០នៅរៀលកុ�ងមយួដែម៉ត្រូតគបូសត្រូមាបអ់្នករកសុ ីតនៃម្ល 
នៅនះពតិជាទាបខា្លាងំណាស់ នៅបើនៅត្រូបៀបនៅធៀបនងឹតនៃម្លផលិតកម្ម ដូនៅចា្នាះ រ�ាាភបិាល 
បាន អនុញ្ញាតឱាយរ�ាាករទកឹស្វយ័តត្រូកងុភ្ននំៅពញពិនតិាយតនៃម្លនៅ�ើងវិញ។ នៅ�ដែខមករា 
ឆ្នា១ំ៩៩៧ តនៃម្លទូនៅ�សត្រូមាបត់្រូគួសារត្រូកតី្រូកត្រូតូវបានសនៅត្រូមច បន្ទាបម់កនៅធ្វើបចុ�បាបន្ន
ភាពនៅ�ើងវិញនៅ�ដែខមករា ឆ្នា២ំ០០១។ នៅយើងដែតងដែតគិតថា តនៃម្លត្រូតូវដែតឆួ្ល�ះបញំាងំ
ទាងំចណូំល ទាងំត្រូបសទិធភាពការងាររបសត់្រូកមុហុនុ នៅ�យត្រូតូវរកាសាតនៃម្លឱាយបាន
សមរមាយសត្រូមាបអ់្នកនៅត្រូបើត្រូបាសត់្រូគបរ់បូ។

 នៅ�កុ�ងសមយ័�្មនីៅនះ នៅ�យមានជនំយួពបីារាងំ ជបុ៉ន ធនគរ 
អភវិឌ្ាឍនអ៍ាសុ ីនិងធនគរពភិពនៅលាក នៅយើងបានចាបន់ៅផ្ដើមពត្រូងីកសមត្ថភាព 
ត្រូបតបិត្តកិាររបសន់ៅយើងនៅ�កុ�ងសងាាាកផ់លតិកម្ម ដែចកចាយ និងការតដែខាសរ
បណា្ដាញ ជនូអតិ�ជិន។ ទទ្ទមឹនឹងនៅនះ នៅយើងកប៏ន្តខិតខនំៅធ្វើឱាយត្រូបតបិត្តកិារកានដ់ែត
មានត្រូបសទិធភាពជាងមុនដែដរ។ កុ�ងរយៈនៅពល១៨ឆ្នា ំនៅយើងបានកាតប់ន្ថយនៅ�យ
នៅជាគជយ័នវូការបាតប់ងទ់កឹ ពី ៧២% នៅ�ឆ្នា១ំ៩៩៣ មកត្រូតឹម ៥,៩% នៅ� 
ឆ្នា២ំ០១២។ កុ�ងរយៈនៅពលដដែដលនៅនះ មលូ�ាានទនិ្ននយ័នៃនអ្នកជាវ គឺបាន 
ឈានព ី២៦៨៨១ តំណ នៅ�ដល ់២២មឺុនតំណ នៅហើយដែខាសរបណា្ដាញដែចកចាយ
ទកឹពបីាននៅកើននៅ�ើងពតី្រូបដែវង ២៨៨គឡូីុដែម៉ត្រូត នៅ� ២ពានគ់ឡូីុដែម៉ត្រូត។ ដចូគ្នាដែដរ 
នៃផ្ទដដីែចកចាយទកឹគបឺានប្ដរូព ី២០% នៅ�៩០% នៅហើយអត្រូតាំនៃនការត្រូបមលូ 
ចណូំលមកវិញបានឈានដល់ ៩៩,៩%។ សខំានជ់ាងនៅនះនៅ�នៅទៀតនៅនះគបឺគុ្គ
លគិរបសរ់�ាាករទកឹស្វយ័តត្រូកងុភ្ននំៅពញបានទទួលត្រូបាកដ់ែខខ័សជ់ាងមន្រ្តីន្តរីាជការ
នៅផាសងនៅទៀត។ រ�ាាករទកឹស្វយ័តត្រូកងុភ្ននំៅពញបានធានត្រូបកបនៅ�យនៅជាគជ័យនវូ 
នរិន្តរភាពនៃនលទធផលទាងំនៅនះ។

 នៅទាះបជីានៅយើងបានពត្រូងកីនៃផ្ទដនីៅសវាកម្ម�ាាងណាក្ដ ីក៏នៅយើងមនិដែដល
នៅបាះបងន់ៅចាលត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកតី្រូកនៅ�ើយ។ កាលពមីនុ ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកតី្រូកមនិដែដល
មានសណំាងទទួលបានទកឹសាាាតនៅត្រូបើត្រូបាសន់ៅ�កុ�ងទតី្រូកងុនៅទ។ នៅ�យសារគ្មាន 
ការតទកឹនៅ�នងឹបណា្ដាញទកឹរដ្ឋ ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកតី្រូកចណំាយនៅលើទកឹនៃ�្លជាងត្រូបជា
ពលរដ្ឋនៅផាសងនៅទៀត ពនីៅត្រូពាះពកួគតត់្រូតូវដែតទញិទកឹពឈួុីញកណា្ដាល។ ចាបព់ឆី្នាំ
១៩៩៩មក នៅ�យមានជំនយួពតី្រូបនៅទសផ្ដលជ់នំយួ ជាពនិៅសសគតឺ្រូបនៅទសបារាងំ 
តាំមរយៈមលូនធិទិកឹ (ផ្ដលត់ាំមរយៈភា្នាកង់ារទកឹបារំាង) និងសាលាត្រូកងុបាាារីស 
រ�ាាករទកឹស្វយត័ត្រូកងុភ្ននំៅពញបានចុះតនៃម្ល២០%នៅ�នៅលើចណំាយតទឹកសត្រូមាប់ 
ជនត្រូកតី្រូក នងិការបងត់្រូបាកអ់ាចនៅធ្វើនៅ�បានកុ�ងរយៈនៅពល២០ដែខ។ នៅ�ឆ្នា២ំ០០៣ 
នៅ�យសារលទធផលហរិញ្ញវតុ�វិជើមាន នងិនៅ�យមានជនំយួពមីលូនធិទិបឹារាងំ 
នៅយើងកប៏ានអនុវត្តកម្មវិធី�្មមីយួនៅទៀត ដែដលមាន នៅឈា្មាះថា “ទកឹសត្រូមាបទ់ាងំអស់
គ្នា”។ គនៅត្រូមាងនៅនះជយួនៅលើចណំាយនៃនការតទកឹរហតូដល ់៣០%, ៥០%, 
៧០% ឬ១០០% នៅ�យដែផ្អកនៅលើលកីខណ្ឌវាយតនៃម្លសង្គម នៅធ្វើនៅ�ើងនៅ�យ 
គណៈកមា្មាធកិារចត្រូមុះមយួ។ តនៃម្លទកឹរបសន់ៅយើងត្រូតូវបានកាតប់ន្ថយ នៅ�យសារ
នៅយើងបញុ�ះតនៃម្លនៅ�យនៅត្រូបើត្រូបាកច់នំៅណញ។ ជាលទធផល សហគមនត៍្រូបជាពលរដ្ឋ
ជាង១០០សហគមន៍នៅ�ទតី្រូកងុភ្ននំៅពញទទួលបានទកឹសាាាតនៅ�យផ្លា្ទាលព់ដីែខាស
បណា្ដាញរ�ាាករទកឹស្វយ័តត្រូកងុភ្ននំៅពញ។ នៅ�ឆ្នា២ំ០១១ ជាង៧០%នៃនតំណ 
ចនំនួ២១ ៤៩០ ដែដលត្រូតូវបាននៅធ្វើនៅ�ើង គឺជាតណំដែដលនៅយើងនៅ�ថាតណំសង្គម
ពនីៅត្រូពាះការតទកឹទាងំនៅនះ គភឺាគនៅត្រូចើនជារបសត់្រូគួសារជនត្រូកីត្រូក ដែដលគ្មាន 
មនៅធាយាបាយ ដនូៅច្នះគពឺកួនៅគទទួលបានការឧបត្ថមភទាងំត្រូសងុ។ នៅគលននៅ�បាយ
នៅនះបានផ្តលផ់លជះ�ាាងសខំានន់ៅ�នៅលើសខុភាព និងសខុមាលភាពរបស់ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋតាំមត្រូគួសារ ជាអាទ៍គឺនៅ�នៅលើការកាតប់ន្ថយជមងឆឺ្ល្លង បង្កនៅ�ើងនៅ�យ 
ទកឹ។ នៅគលននៅ�បាយនៅនះកអ៏នញុ្ញាតផងដែដរ ឱាយត្រូស្តនីងិកមុាររាបព់ាន់នក់ ដក 
បនុ�កដ៏ធងនន់ៅចញពនីៅលើសា្មា កុ�ងការដែស្វងរកទកឹត្រូបចានំៃ�ង។ ចងុបញ្ចប់ ខំ�សំមូនៅធ្វើការ 
សន្ន�ិាាននៅ�យន�ិយថា រ�ាាករទកឹស្វយ័តត្រូកងុភ្ននំៅពញបានចាប់កនំៅណើតនៅ�ើងពី
សាាានភាពមយួ�ាាងលបំាកលបំនិបផំតុ ខណៈនៅនះ២០%ដែតបុ៉នៅណាះាះនៃនត្រូគួសារ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានទកឹនៅត្រូបើត្រូបាស ់នៅហើយការទទលួនៅនះនៅទៀតនៅសាតក៏ 
មនិជាបល់ាបន់ៅ�នៅទៀត។ បចុ�បាបន្ននៅនះ រ�ាាករទកឹស្វយ័តត្រូកងុភ្ននំៅពញបានកា្លាយជា
នៅសវាផ្គតផ់្គងទ់កឹសាាាតដែដលមានគណុវឌុ្ាឍ៍ខា្លាងំមយួនៅ�កុ�ងតបំន។់

 សមទិធផលដែដលនៅយើងអាចសនៅត្រូមចបាន គឺនៅ�យនៅហតផុលបីសំ 
ខាន ់ៗ៖ (ក). ស្ថរិភាពសង្គម និងនៅចតនននៅ�បាយរបសរ់�ាាភបិាល (ខ). 
ជនំយួ ពនីៃដគអូភវិឌ្ាឍនន៍ងិ (គ). អភិបាលកចិ្ចល្អ “សមធម៌សត្រូមាបម់នុសាស 
ត្រូគបរ់បូ មឺុងមាាាតច់នំៅពាះនៅគលនៅ� នងិនៅជឿជាកច់នំៅពាះថា្នាកដ់កឹន ំនងិអ្នកទទួល 
បានការ ឧបត្ថមភ” ដែដលអនុវត្តនៅ�យត្រូកមុការងារមយួ ដែដលមានការនៅប្ដជាាាខ័ស់ 
មាន ផ្នត់គនំតិជាសហត្រូគនិខា្លាងំ និង�កច់តិ្ត�កក់ាយបនៅត្រូមើនៅសវាសាធារណៈ។

Photographie  
des familles  
au moment  
du raccordement 
(PPWSA).
Photographs of the 
families on 
completion of the 
connection (PPWSA). 

រូប�តគាួសារ  
ពាល ត ទឹក សាាាត រួច

1 ជាតួលាខដាលយើងបានធ្វើស្ថិតិនាដើមអាណត្តិរបស់ខំ�ំ។

94 95ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ Résilience des villes après les catastrophes

 ពេ�ឆ្នា១ំ៩៧៥ សមួយ័កាលប្�វិត្តន៍ និងប្រប្លយ័�ជូសាសន៍ដែខមរ 
ប្រកិហមួបានចាប្ព់េផដ�មួពេ��ង។ ប្រប្ជា�លរ�ឋប្រតូវបានជពេមួៀ�សពេចំញ�រី�ឋធានអីស់
រលងី។ រ�ឋបាលដែខមរប្រកិហមួមានពេ�ទបី្រកិះងភ្នពំេ�ញ បុ្ះដែន្តរយៈពេ�លប្នួឆ្នា ំរាល់ 
ការប្�ំក់ិប្រិកាាារសពំេ�ពេ�ផគតផ់គងទ់កឹិសាាាតមួនិបាន�ំពេណ្ឌ�រការពេ��យ ពេហ�យជា 
លទិផល ការខចូំខ្លាំតមានសភា�កានដ់ែតធៃនធ់ៃរពេ��ង។ រប្ប្ដែខមរប្រកិហមួប្រតូវបាន 
ប្ពេណ្ឌើញពេចំញ�ទីបី្រកិះងភ្នពំេ�ញពេ�ឆ្នា១ំ៩៧៩ ពេហ�យប្រប្ជា�លរ�ឋបានចាប្ ់ពេផដ�មួ 
ប្រត�ប្ម់ួកិទីប្រកិះងភ្នពំេ�ញវិញ។ សាាានយីផលតិទកឹិសាាាតដែ�លប្រតូវបានពេ�ពេបា� ប្ង់ 
ពេចាលក៏ិចាប្ព់េផដ�មួ�ពំេណ្ឌ�រការពេ��ងវិញ ប្ុះដែន្តតាមួរពេប្ៀប្មួួយដែ�លមួនិទានប់ាន 
ពេរៀប្ចំបំ្រសលួប្លួពេ�ពេ��យពេទ។ 
 ពេ�ឆ្នា១ំ៩៩២ សាាានភា�ពេ�ដែតសុ��សាោាញពេ�ពេ��យសប្រមាប្ប់្រប្ជា
�លរ�ឋប្រ�ប្រ់បូ្ពេ�ទបី្រកិះងភ្នពំេ�ញ។ មួួយភា�ធំថ្ងៃនប្រប្�និ័ទកឹិសាាាតមួនិអាចំពេប្រប្�
ប្របាសប់ានពេ��យ។ រ�ាាកិរទកឹិភ្នពំេ�ញអាចំផលិតទកឹិបានប្រប្មាណ្ឌជា ៦៥០០០
ដែមុួប្រត�បូ្ប្ុះពេណាះា� ពេ�ល�ពឺេសម�នងឹប្រប្មាណ្ឌជា ៤០%ថ្ងៃនសមួតថភា�ផលិតទាងំ
មួលូ។ ប្រិមាណ្ឌពេនា�អាចំផគតផ់គងជ់នូប្រប្ជា�លរ�ឋពេ�ទបី្រកិះងភ្នពំេ�ញបានប្រប្មាណ្ឌ
ជា ២៥%បុ្ះពេណាះា�។ មានទកឹិដែតមួួយដែផ្នកិបុ្ះពេណាះា�ដែ�លប្រតូវបានដែចំកិចាយ�ល់
ប្រ�ួសារប្រប្ជា�លរ�ឋរហូត�ល់អ�រ តាមួរយៈប្ណាាាញដែចំកិចាយប្រប្ដែវង ២៨៨
�ីឡុូដែមួុប្រត។    ជាការ�ិត    ប្រប្ជា�លរ�ឋដែ�លប្រត�ប្់មួកិកិុ�ងទីប្រកិះងវិញ ប្ូមួទឹកិ
មួួយដែផ្ន កិ�ីអណ្ឌះ�ងចំំនួន១៩៤ ៥ កិដែនេង ជាអណ្ឌះ�ងដែ�ល�ួកិពេ�បានជីកិ
ពេ�យខៀួនឯង1។ ការជីកិអណ្ឌះ�ងទាំងពេន�ពេធើ�ឱ្ាយ�ចំ់ទះពេ�ទឹកិថ្ងៃនដែខាសប្ណាាាញ
ដែចំកិចាយដែ�លកិប្់ពេប្រកាមួ�ី។ ប្រប្ជា�លរ�ឋបាន�កិ់មួុូទ័រប្ូមួទឹកិពេចំញ�ីអណ្ឌះ�ង
ទាំងពេន�។ ពេ�បានតទះពេ�ពេចំញ�អីណ្ឌះ�ងកាត់តាមួប្រប្ពេលា�ប្ងូួចំពេ��មួាបបី្ញូុ្ចនទឹកិ
ពេ�កុិ�ងផទ�។ ទះពេ� ដែ�លពេ�តប្រប្ទាកិប់្រកិឡា�្នាពេន� ពេ�ឱ្ាយពេឈាោា�ពេ�ពេ�លពេនា�ថា 
ខ្លាំាាតដ់ែខើង�ចូំសបំ្ះកិ�ីង�ង។ ប្រប្ជា�លរ�ឋពេ��ប្រសាយពេ�យតទះពេ�តាមួ រពេប្ៀប្
ពេន�ពេ�កុិ�ងទសវតាសរ៍ឆ្នា៨ំ០ មួនិអនះញ្ហាាាតឱ្ាយប្ណាាាញរ�ាាកិរទកឹិ�ពំេណ្ឌ�រការលអពេទ 
�ពីេប្រ��ប្ដែនថមួ�ពីេល�អណ្ឌះ�ងដែ�លមានចំំនួនពេប្រចំ�នពេហ�យពេនា� ពេ�មានការបាតប់្ង់
ទកឹិពេផាសងពេទៀត ពេធើ�ឱ្ាយស�ំធទកឹិពេ�កុិ�ងប្ណាាាញទាងំមួលូចំះ�ពេខាសាយខ្លាំាាងំ។ វាពេធើ�
ឱ្ាយ ការប្ញូុ្ចនទកឹិពេ�តាមួផទ�ដែ�លបានតទកឹិប្រតមឹួប្រតូវមួនិអាចំពេ�រចួំពេ��យ។ 
ពេល�ស �ពីេនា�ពេទៀត ពេសវាដែចំកិចាយទកឹិរ�ឋអាចំប្រប្មូួលការប្ងប់្របាកិប់ានដែត៤៨%
ថ្ងៃនទកឹិដែ�លបានផលតិពេ��ងប្ុះពេណាះា� ពេ�យសារប្ញ្ចជអីត�ិជិនខះស ឬក៏ិចាស់
ពេ�កិពេ�យសារការពេប្រប្�ប្របាស�់ោានការវាសដ់ែវង អ្នកិខេ��ោានពេចំតនាប្ងវិ់កិើយ័ប្ប្រត 
នងិ ពេ�យសារអពំេ���ះកិរលយួ ប្រប្ប្រ�តឹ្តពេ�យអ្នកិដែ�លពេ�ប្រប្មួលូលះយ។ មានដែត 
ប្រប្មាណ្ឌ២៥%ថ្ងៃនទឹកិផលតិបានបុ្ះពេណាះា�ដែ�លផដលជ់ាចំំណូ្ឌលប្រប្មូួលបាន 
�តិប្របាកិ�។ ពេហតះពេន�ពេហ�យបានជាពេសវារ�ឋ�ោានលទិភា�ផដលប់្របាកិដ់ែខឱ្ាយបាន
សមួរមួាយជនូមួង្គ្រានីីរប្សខ់ៀនួ។ ប្របាកិដ់ែខសមួយ័ពេនា�បានប្រតមឹួដែត ១�ះលាាារបុ្ះពេណាះា� 
កុិ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ។ ពេ�យសាររ�ាាកិរទកឹិមួនិដែ�លមានលទិភា�ប្ង់វិកិើយ័ប្ប្រតពេភេ�ង 
សប្រមាប្ព់េធើ�ឱ្ាយពេរាងចំប្រកិផលតិទកឹិសាាាត�ពំេណ្ឌ�រការពេនា� ពេទ�ប្រ�ាាកិរប្រប្កាស 
កិាសយ័ធន។
 ពេ�ឆ្នា១ំ៩៩៣ សាាានភា�អពំេណាយផល ពេយ�ងអាចំចាប្ព់េផដ�មួអនះវត្ត
យះទិសាប្រស្តកិដំែណ្ឌទប្រមួង់បាន។ ប្នាាាប្�់បីានពេបា�ពេឆ្នាតតណំាងរាប្រស្ត ពេ�ដែខ
កិកិើ� ឆ្នា១ំ៩៩៣ ដែ�លមានការជួយពេប្រជាមួដែប្រជង�អីងគការសហប្រប្ជាជាតិ 
រ�ាាភបិាលជាប្ព់េឆ្នាតបានអនះមួត័ពេល�យះទិសាប្រស្តពេស�ឋកិិចំចទផីាសារពេសរីមួួយ 
ពេហ�យពេសវាផគតផ់គងទ់កឹិសាាាតក៏ិអាចំពេរៀប្ចំពំេ��ងវិញបានពេ�យពេប្រប្��វិកាជនំយួ 

អន្តរជាត។ិ ពេសវាសាធារណ្ឌៈពេ�លពេនា�បានទទលួជនំយួ�អីងគការ UNDP �ី 
ប្រប្ពេទសបារាងំ និងប្រប្ពេទសជបុ្ះន ពេ��មួាប�ីប្រងងឹសមួតថភា�សាាាប័្នរប្ស់ខៀនួ និង 
អនះវត្ត�ពេប្រមាងប្នាាានន់ានា។ ខំ�បំានទទួលប្នួ�កិ�ឹកិនំារ�ាាកិរទកឹិ ពេ�ថ្ងៃ�ៃ១១ ដែខ
កិញ្ហាាា ឆ្នា១ំ៩៩៣។ ពេ��មួាបបី្រប្ឈ្នះមួមួះខនឹងសាាានភា�ធៃនធ់ៃរដែ�លបានពេល�កិពេ��ង
ខ្លាំងពេល� ខំ�បំានប្ពេងើ�តប្រកិះមួការ�រមួួយដែ�លមានប្ះ�គលកិិវយ័ពេកិមង សកិមួម ពេចំ��ឹង
នងិមានចិំត្តចំង់ពេធើ�ការខ្លាំាាងំ។ ពេ�កុិ�ង�ណំាកិក់ាល�បំ្ងូ ពេយ�ងបានពេផ្ទាាាតពេល�ស 
កិមួមភា�ការ�រសខំ្លាំន់ៗ ចំំននួប្ ីដែ�លជាសូុលថ្ងៃនដែផនការជប្រមួះញពេ��ងវិញ៖
(១). ការផ្ទាាាសបូូ់្រទមាាាប្ ់(២). ប្រប្សិទិភា�ប្រប្តិប្ត្តកិារ និង (៣). ការអភិវឌ្ាឍ 
ប្រប្កិប្ពេ�យចំរីភា�។ ពេ��មួាបផី្ទាាាសបូី់្រទមាាាប្ ់ពេយ�ងបានប្រប្កានយ់កិ�កិាយពេសាាាកិ 
ថ្ងៃន ជនកាាាហានទាងំប្រីបូ្� ឺ“មា្នាកិព់េ��មួាបបី្រ�ប្�់្នា ប្រ�ប្�់្នាពេ��មួាបមីា្នាក់ិ”។ ពេយ�ងក៏ិបាន
ពេ��រតាមួពេ�លការណ៍្ឌពេន�ដែ�រ� ឺ“ប្រប្ធានប្រតូវផ្តល�់ប្រមូួ”។ ពេ��មួាបផី្ទាាាសបូី់្រ�នំតិ 
នងិ ពេធើ�ឱ្ាយប្ះ�គលកិិកានដ់ែតមានទកឹិចំតិ្ត ពេយ�ងបានប្ណ្ឌះ��ណាាាលពេមួប្រកិះមួ នងិ 
ផដល ់ប្របាកិក់ិថ្ងៃប្រមួសមួរមួាយ �កិព់េចំញនវូវិធានការពេល�កិទកឹិចំតិ្ត និងមានវិនយ័ 
មួះងឺមាាាត ់ប្រ�មួទាងំមានការ�កិ�់និយ័តងឹដែតងពេទៀតផង។ ពេ��មួាបអីាចំផគត់ផគងទ់កឹិ
សាាាត�លប់្រប្ជា�លរ�ឋពេយ�ងកុិ�ងតថ្ងៃមួេសមួរមួាយ ពេយ�ង�ងឹថា ពេយ�ងប្រតូវដែតពេធើ�ការ 
ឱ្ាយមានប្រប្សទិិភា�កុិ�ងប្រ�ប់្ប្រប្តបិ្ត្តកិារ។ ពេយ�ងបានពេផ្ទាាាតជា�ពិេសសពេ�ពេល� 
ការសនាសសំថំ្ងៃចំ នងិកាតប់្នថយការបាតប់្ងទ់កឹិ ជា�ពិេសស�កឺារបាតប់្ងចំ់ំណូ្ឌល 
ពេ�យខលំះប្បំ្បាតក់ារតទកឹិខះសចំាបាប់្។ ពេ��មួាបឱី្ាយអ្នកិពេប្រប្�ប្របាសប់្ងវិ់កិើយ័ប្ប្រត 
�តិប្របាកិ� ពេយ�ងបានពេធើ�ប្ចុំ�ប្ាបន្នភា�ជាប្នាាាន់នវូប្ញ្ចជអី្នកិជាវ ពេ�យចំះ�រាប្ក់ារត

ផគត់ផគង់ទីឹកសាា្រតជូនក្រុបជាពលរដ្ឋក្រុគិប់រូប ដោទាំះបីជា 
ក្រុបជាពលរដ្ឋក្រុកីក្រុកជាងដោគិក្ដី ដោនះដោហ៊ុើយគិឺជាបញ្ហាា្រ 
ក្រុបឈមសែដលក្រុតូវិដោ�ះក្រុសាយដោ�យរ�ា្រករទីឹក 
ស្វយ័តភ្នំដោពញ ត្តាមរយៈការ�ក់ដោចញនូវិវិិធីសាក្រុស្ត 
ក្រុគិប់ក្រុគិងគិក្រុមូមួយ។
ដោ�យឯកឧត្តម ឯក សុុនចាន់

ទកឹិនមួីួយៗ នងិយកិទិន្នន័យមួកិ�កិកុ់ិ�ងប្រប្�័និ�ត៌មានវិទាយា ពេ��មួាបពីេចំញវិកិើយ័ 
ប្ប្រតចាប្ត់ាងំ�ឆី្នា១ំ៩៩៣មួកិ ពេ�យមានជនំយួបារាងំ។ 
 ប្ឆី្នាបំ្នាាាប្�់កីិដំែណ្ឌទប្រមួង់រប្សព់េយ�ងមួកិ សាាានភា�បានចាប់្ពេផដ�មួ 
ប្រប្ពេស�រពេ��ង។ ប្ះ�គលកិិចាប្ព់េផដ�មួមានទឹកិចំតិ្តពេធើ�ការពេ��មួាបបី្ពេប្រមួ�ប្រប្ពេ�ជន៍រួមួ។ 
ផលតិកិមួមបានពេកិ�នពេ��ង ការបាត់ប្ងទ់កឹិក៏ិ�យចំះ� ពេហ�យប្របាកិចំ់ំណូ្ឌលទទួល 
បានប្រ�ប្ប់្រ�នព់េ��មួាបធីានាពេល�ចំំណាយសខំ្លាំន់ៗ  ពេ�យផ្តលប់្របាកិដ់ែខសមួរមួាយ 
ជនូប្ះ�គលិកិ។ ពេ�ឆ្នា១ំ៩៩៧ រ�ាាភបិាលបានពេចំញចំាបាប្មួ់ួយ ផដលស់ើយ័ភា� 
រ�ឋបាល នងិហរិញ្ច្ញវតុ��ល់រ�ាាកិរទកឹិ។ ពេ�លពេនា� រ�ាាកិរទកឹិក៏ិបានផ្ទាាាសព់េឈាោា� 
មួកិជា រ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញ ពេ�កាត់ជាភាសាអង់ពេ�េសថា PPWSA។ 
ពេ�យសារពេ�លពេនា�ទកឹិមានតថ្ងៃមួេដែត២៥០ពេរៀលកុិ�ងមួួយដែមុួប្រត�ូប្ សប្រមាប្់ 
អ្នកិពេប្រប្�ប្របាស់តាមួផទ� នងិ៧០០ពេរៀលកុិ�ងមួួយដែមុួប្រត�បូ្សប្រមាប្អ់្នកិរកិសះ ីតថ្ងៃមួេ 
ពេនា��តិជាទាប្ខ្លាំាាងំណាស់ ពេប្�ពេប្រប្ៀប្ពេធៀប្នងឹតថ្ងៃមួេផលិតកិមួម �ូពេចា្នា� រ�ាាភបិាល 
បាន អនះញ្ហាាាតឱ្ាយរ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញ�ិនតិាយតថ្ងៃមួេពេ��ងវិញ។ ពេ�ដែខមួកិរា 
ឆ្នា១ំ៩៩៧ តថ្ងៃមួេទូពេ�សប្រមាប្ប់្រ�ួសារប្រកិបី្រកិប្រតូវបានសពេប្រមួចំ ប្នាាាប្ម់ួកិពេធើ�ប្ចុំ�ប្ាបន្ន
ភា�ពេ��ងវិញពេ�ដែខមួកិរា ឆ្នា២ំ០០១។ ពេយ�ងដែតងដែត�តិថា តថ្ងៃមួេប្រតូវដែតឆ្លៀ��ប្ញ្ហាះាងំ
ទាងំចំំណូ្ឌល ទំាងប្រប្សិទិភា�ការ�ររប្សប់្រកិះមួហុះន ពេ�យប្រតូវរកិាសាតថ្ងៃមួេឱ្ាយបាន
សមួរមួាយសប្រមាប្អ់្នកិពេប្រប្�ប្របាស់ប្រ�ប្រ់បូ្។
 ពេ�កុិ�ងសមួយ័�មពីេន� ពេ�យមានជនំយួ�បីារាងំ ជបុ្ះន ធនា�រ 
អភវិឌ្ាឍន៍អាសះ ីនងិធនា�រ�ភិ�ពេលាកិ ពេយ�ងបានចាប់្ពេផដ�មួ�ប្រងីកិសមួតថភា� 

ប្រប្តបិ្ត្តកិាររប្សព់េយ�ងពេ�កុិ�ងស�ាាកិផ់លតិកិមួម ដែចំកិចាយ និងការតដែខាសរ
ប្ណាាាញ ជនូអតិ�ជិន។ ទទទមឹួនឹងពេនា� ពេយ�ងក៏ិប្ន្តខតិខពំេធើ�ឱ្ាយប្រប្តបិ្ត្តកិារកានដ់ែត
មានប្រប្សទិិភា�ជាងមួះនដែ�រ។ កុិ�ងរយៈពេ�ល១៨ឆ្នា ំពេយ�ងបានកាតប់្នថយពេ�យ
ពេជា�ជយ័នវូការបាតប់្ងទ់កឹិ �ី ៧២% ពេ�ឆ្នា១ំ៩៩៣ មួកិប្រតឹមួ ៥,៩% ពេ� 
ឆ្នា២ំ០១២។ កុិ�ងរយៈពេ�ល�ដែ�លពេនា� មួលូ�ាានទនិ្ននយ័ថ្ងៃនអ្នកិជាវ �បឺាន 
ឈាន� ី២៦៨៨១ តំណ្ឌ ពេ��ល ់២២មួះនឺតំណ្ឌ ពេហ�យដែខាសរប្ណាាាញដែចំកិចាយ
ទកឹិ�បីានពេកិ�នពេ��ង�បី្រប្ដែវង ២៨៨�ឡូីុដែមុួប្រត ពេ� ២�ន�់ឡូីុដែមុួប្រត។ �ចូំ�្នាដែ�រ 
ថ្ងៃផទ�ដីែចំកិចាយទកឹិ�បឺានបូូ្រ� ី២០% ពេ�៩០% ពេហ�យអប្រតាថ្ងៃនការប្រប្មូួល 
ចំណូំ្ឌលមួកិវិញបានឈាន�ល់ ៩៩,៩%។ សខំ្លាំនជ់ាងពេន�ពេ�ពេទៀតពេនា��បឺ្ះ�គ
ល�ិរប្សរ់�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញបានទទួលប្របាកិដ់ែខខពសជ់ាងមួង្គ្រានីីរាជការ
ពេផាសងពេទៀត។ រ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញបានធានាប្រប្កិប្ពេ�យពេជា�ជ័យនវូ 
នរិន្តរភា�ថ្ងៃនលទិផលទាងំពេន�។
 ពេទា�ប្ជីាពេយ�ងបាន�ប្រងកីិថ្ងៃផទ�ពីេសវាកិមួម�ាាងណាកិដ ីក៏ិពេយ�ងមិួនដែ�ល
ពេបា�ប្ងព់េចាលប្រប្ជា�លរ�ឋប្រកិបី្រកិពេ��យ។ កាល�មីួះន ប្រប្ជា�លរ�ឋប្រកីិប្រកិមួនិដែ�ល
មានសណំាងទទួលបានទកឹិសាាាតពេប្រប្�ប្របាសព់េ�កុិ�ងទបី្រកិះងពេទ។ ពេ�យសារ�ោាន 
ការតទកឹិពេ�នងឹប្ណាាាញទកឹិរ�ឋ ប្រប្ជា�លរ�ឋប្រកិបី្រកិចំំណាយពេល�ទកឹិថ្ងៃ�េជាងប្រប្ជា
�លរ�ឋពេផាសងពេទៀត �ពីេប្រ���កួិ�តប់្រតូវដែតទញិទកឹិ�ឈួុី្នះញកិណាាាល។ ចាប្�់ឆី្នាំ
១៩៩៩មួកិ ពេ�យមានជំនយួ�បី្រប្ពេទសផដលជ់នំយួ ជា�ពិេសស�បឺ្រប្ពេទសបារាងំ 
តាមួរយៈមួលូនធិទិកឹិ (ផដលត់ាមួរយៈភា្នាកិ�់រទកឹិបារាងំ) និងសាលាប្រកិះងបាាារីស 
រ�ាាកិរទកឹិសើយត័ប្រកិះងភ្នពំេ�ញបានចំះ�តថ្ងៃមួេ២០%ពេ�ពេល�ចំំណាយតទកឹិសប្រមាប្់ 
ជនប្រកិបី្រកិ នងិការប្ង់ប្របាកិអ់ាចំពេធើ�ពេ�បានកុិ�ងរយៈពេ�ល២០ដែខ។ ពេ�ឆ្នា២ំ០០៣ 
ពេ�យសារលទិផលហរិញ្ច្ញវតុ�វិជជមាន នងិពេ�យមានជនំយួ�មីួលូនធិទិបឹារាងំ 
ពេយ�ងក៏ិបានអនះវត្តកិមួមវិធី�មមួីួយពេទៀត ដែ�លមាន ពេឈាោា�ថា “ទកឹិសប្រមាប្ទ់ាងំអស់
�្នា”។ �ពេប្រមាងពេនា�ជយួពេល�ចំំណាយថ្ងៃនការតទកឹិរហតូ�ល ់៣០%, ៥០%, 
៧០% ឬ១០០% ពេ�យដែផអកិពេល�លកិខខណ្ឌឌវាយតថ្ងៃមួេសងគមួ ពេធើ�ពេ��ងពេ�យ 
�ណ្ឌៈកិមាោាធកិារចំប្រមួះ�មួួយ។ តថ្ងៃមួេទកឹិរប្សព់េយ�ងប្រតូវបានកាតប់្នថយ ពេ�យសារ
ពេយ�ងប្ញុ្ច��តថ្ងៃមួេពេ�យពេប្រប្�ប្របាកិចំ់ំពេណ្ឌញ។ ជាលទិផល សហ�មួន៍ប្រប្ជា�លរ�ឋ
ជាង១០០សហ�មួន៍ពេ�ទីប្រកិះងភ្នពំេ�ញទទួលបានទកឹិសាាាតពេ�យផ្ទាាាល�់ដីែខាស
ប្ណាាាញរ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញ។ ពេ�ឆ្នា២ំ០១១ ជាង៧០%ថ្ងៃនតំណ្ឌ 
ចំនំនួ២១ ៤៩០ ដែ�លប្រតូវបានពេធើ�ពេ��ង �ឺជាតណំ្ឌដែ�លពេយ�ងពេ�ថាតណំ្ឌសងគមួ
�ពីេប្រ��ការតទកឹិទាងំពេនា� �ភឺា�ពេប្រចំ�នជារប្សប់្រ�ួសារជនប្រកីិប្រកិ ដែ�ល�ោាន 
មួពេធាយាបាយ �ពូេចំ្ន���ឺកួិពេ�ទទួលបានការឧប្តថមួភទាងំប្រសះង។ ពេ�លនពេ�បាយ
ពេន�បានផ្តលផ់លជ��ាាងសខំ្លាំនព់េ�ពេល�សះខភា� នងិសះខមាលភា�រប្ស់ 
ប្រប្ជា�លរ�ឋតាមួប្រ�ួសារ ជាអាទ៍�ឺពេ�ពេល�ការកាតប់្នថយជមួៃឆឺ្លេង ប្ងើពេ��ងពេ�យ 
ទកឹិ។ ពេ�លនពេ�បាយពេន�ក៏ិអនះញ្ហាាាតផងដែ�រ ឱ្ាយប្រស្តនីងិកិះមាររាប្�់នន់ាកិ ់�កិ 
ប្នួ�កិ�៏ធៃន់ពេចំញ�ពីេល�សាោា កុិ�ងការដែសើងរកិទកឹិប្រប្ចាថំ្ងៃ�ៃ។ ចំះងប្ញ្ចចប់្ ខំ�សំមូួពេធើ�ការ 
សន្ន�ិាានពេ�យន�ិយថា រ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញបានចាប់្កិពំេណ្ឌ�តពេ��ង�ី
សាាានភា�មួួយ�ាាងលបំាកិលបំ្និប្ផំះត ខណ្ឌៈពេនា�២០%ដែតបុ្ះពេណាះា�ថ្ងៃនប្រ�ួសារ 
ប្រប្ជា�លរ�ឋអាចំទទួលបានទកឹិពេប្រប្�ប្របាស ់ពេហ�យការទទលួពេនា�ពេទៀតពេសាតក៏ិ 
មួនិជាប្ល់ាប្ព់េ�ពេទៀត។ ប្ចុំ�ប្ាបន្នពេន� រ�ាាកិរទកឹិសើយ័តប្រកិះងភ្នពំេ�ញបានកាាាយជា
ពេសវាផគត់ផគងទ់កឹិសាាាតដែ�លមាន�ះណ្ឌវះឌ្ាឍ៍ខ្លាំាាងំមួួយពេ�កុិ�ងតបំ្ន។់
 សមួទិិផលដែ�លពេយ�ងអាចំសពេប្រមួចំបាន �ឺពេ�យសារពេហតះផលប្សីំ
ខ្លាំន់ៗ ៖ (កិ). សថរិភា�សងគមួ និងពេចំតនានពេ�បាយរប្សរ់�ាាភបិាល (ខ). 
ជនំយួ �ថី្ងៃ��អូភវិឌ្ាឍន៍នងិ (�). អភិបាលកិិចំចលអ “សមួធម៌ួសប្រមាប្ម់ួនះសាស
ប្រ�ប្រ់បូ្ មួះងឺមាាាតចំ់ំពេ��ពេ�លពេ� នងិពេជឿជាកិចំ់ំពេ��ថា្នាកិ�់កឹិនា ំនងិអ្នកិទទួល
បានការ ឧប្តថមួភ” ដែ�លអនះវត្តពេ�យប្រកិះមួការ�រមួួយ ដែ�លមានការពេប្ដជាាាខពស់ 
មានផ្នត់�នំតិជាសហប្រ�ិនខ្លាំាាងំ នងិ�ក់ិចំតិ្ត�កិក់ាយប្ពេប្រមួ�ពេសវាសាធារណ្ឌៈ។

Photographie  
des familles  
au moment  
du raccordement 
(PPWSA).
Photographs of the 
families on 
completion of the 
connection (PPWSA). 

រូប្�តគាួសារ 
ពាល ត ទឹកិ សាាាត រួចំរ�ា្រករទីឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការកើតឡើងវិិញ 

កំណ្រទីម្រង់ និងការអំភិវិឌ្រឍប្រកបដ្រយចីរភាព

1 ជាតួលាខដាលយ�ងបានធើ�សថិតិនាដ�មួអាណ្ឌត្តិរប្ស់ខំ�ំ។
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Kigali, fondée en 1907 en tant que petit avant-
poste colonial ayant peu de liens avec le monde 
extérieur, a maintenant plus de 100 ans. Peuplée 
de plus de 1,6 million d’habitants, la Ville de  Kigali 
est aujourd’hui, non seulement la capitale natio-
nale, mais aussi le principal centre d’affaires et 
commercial du pays. La métropole rwandaise est 
aussi l’une des capitales africaines les plus 
propres et les plus sûres, et les projections in-
diquent que sa population pourrait atteindre 
5 millions d’habitants en 2050. 

1994, UN PAYS DÉVASTÉ 
Toutefois, il y a 25 ans, juste après l’arrêt du 
 Génocide contre les Tutsi et la libération du 
Rwanda par le Front Patriotique Rwandais le 04 
Juillet 1994, le Rwanda était qualifié d’État dé-
faillant. Son capital humain était dévasté, avec 
plus d’un million de vies perdues, environ 3 mil-
lions de réfugiés et des centaines de milliers de 
personnes emprisonnées, soupçonnées d’avoir 
commis un génocide contre les Tutsi. L’économie 
rwandaise a diminué de 50% en 1994. Le PIB par 
habitant est tombé à 146 dollars, l’inflation était 
à 64% et la pauvreté atteignait 78%. La fonction 
publique était caractérisée par un personnel à 
très faible capacité, avec plus de 80% sans quali-
fication d’enseignement supérieur. 

RECONSTRUIRE LA SOCIÉTÉ PAR UNE BONNE 
GOUVERNANCE ET DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
En dépit de cette situation très critique, la norma-
lisation des relations du peuple rwandais était la 
voie obligée pour la survie et la reconstruction de 

la société. Des consultations nationales entre dif-
férentes catégories de Rwandais ont eu lieu de 
1998 à 1999. Elles ont dégagé des recommanda-
tions dans cinq principaux domaines : 
-- Le rétablissement de la sécurité dans le pays et 
la sûreté des personnes et des biens ;
-- L’unité et la réconciliation comme impératif ;
-- La justice après une longue période d’impunité 
où les gens qui commettaient des atrocités 
n’étaient pas punis ;
-- La démocratie et la bonne gouvernance comme 
prérequis pour le vivre ensemble ;
-- La réduction de la pauvreté et le développement 
économique ;
Des politiques relatives à la bonne gouvernance, 
ou encore au développement économique et so-
cial, ont été mises en place. L’originalité de ces 
réformes a notamment été de formuler des ap-
proches prenant en compte les particularismes de 
la culture rwandaise et de favoriser les initiatives 
endogènes. Ces dernières ont largement contribué 
aux objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) ou millenium development goals (MDGs) et 
aux objectifs du développement durable (ODD) de 
l’Organisation des Nations Unies.
Les initiatives endogènes se regroupent dans les 
quatre piliers du programme national, à savoir 
l’économie, la protection sociale, la justice et la 
gouvernance. À titre d’illustration, nous avons 
l’Umuganda 1 avec pour objectif de promouvoir la 
cohésion sociale tout en accélérant le développe-
ment socio-économique par les travaux commu-
nautaires, l’Imihigo 2 ou Contrat de Performance 
pour promouvoir la bonne gouvernance ; les pro-

Regard sur la reconstruction  
de la ville de Kigali 
Kigali, capitale du Rwanda, a relevé de nombreux défis depuis le génocide  
de 1994. En un peu plus de 25 ans, elle est devenue l’une des capitales les plus 
dynamiques du continent africain. PAR NADINE UMUTONI GATSINZI
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grammes Girinka et Ubudehe 3 pour améliorer le 
bien-être des personnes les plus vulnérables, ou 
encore les initiatives Agaciro, Kwigira 4 et Inteko 
z’abaturage (conseil des citoyens) pour renforcer 
la participation active des citoyens au développe-
ment socio-économique.
Ces programmes endogènes, dont la majorité est 
introduite au cours des années 2000, participera 
à faire sortir plus d’un million de citoyens de la 
pauvreté. L’extrême pauvreté a été réduite de 40% 
en 2000 à 16% en 2018, tandis que le PIB a triplé 
au cours des deux dernières décennies grâce à 
une croissance économique moyenne de 8%.
De plus, le Rwanda a adopté des politiques de 
bonne gouvernance en mettant l’accent sur la par-
ticipation citoyenne, la transparence et la redeva-
bilité des dirigeants politiques. 

KIGALI EST AUJOURD’HUI UNE VILLE D’EXCELLENCE. 
Aujourd’hui, le Rwanda est l’un des pays les plus 
sûrs, classé au premier rang en Afrique et au cin-
quième rang mondial par le Forum économique 
mondial en 2019. Il est en quatrième position des 
pays les moins corrompus d’Afrique, et à la 29ème 
place pour la facilité à y faire du commerce. Le 
Rwanda a aussi mis l’accent sur la participation 
des femmes dans les organes de décision. Il est le 
premier pays au monde à avoir une majorité de 
femmes au parlement, avec 61,3% à la Chambre 

des Deputé.e.es et 38,5% au Sénat. Les femmes 
représentent 50 % des Ministres, 49% des juges 
et 33% des maires de districts.
La ville de Kigali s’est faite le miroir de ses réus-
sites économiques, politiques et sociales après 
1994. Un plan stratégique urbain a été développé 
en 2013. Aujourd’hui en cours de révision, il doit 
aboutir à l’élaboration d’un plan directeur de la 
ville. Ce nouveau plan stratégique souhaite faire 
de Kigali une ville unique, verte, dynamique et 
inclusive. Huit thèmes de développement privilé-
giés ont été identifiés : une ville d’excellence, une 
ville qui travaille, une ville qui bouge, une ville 
pour les citoyens, une ville de voisinage mixte 
(commerce, résidentiel, récréation), une ville 
verte, une ville efficiente et une ville innovante. 
Même si certains de ces objectifs ne sont pas en-
core atteints, Kigali a fait des grands progrès spé-
cialement en termes d’infrastructure, d’hygiène 
et de la protection de l’environnement. 
Pour la protection de l’environnement et de l’hy-
giène, par exemple, l’interdiction d’importer et 
d’utiliser des sacs en plastique polyéthylène à par-
tir de 2006 a été une décision très innovante, non 
seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. 
En octobre 2019, pour réduire la pollution de l’air, 
le Rwanda a favorisé le développement des voi-
tures et motos électriques. La construction d’un 
village 100% vert est aussi en cours dans la capi-
tale. Par ailleurs, Kigali a lancé un programme 
bimensuel de jours sans voiture afin de favoriser 
la mobilité active, une zone sans voiture y a été 
créée. Ces initiatives ont permis à Kigali d’être 
lauréate du prix UN Habitat en 2008, la plus haute 
distinction décernée à une zone urbaine.
En termes d’infrastructures, 95% des habitants 
ont accès à de l’eau potable et 79% à l’électricité. 
La ville a aussi développé un plan stratégique 
pour le transport, principalement orienté vers la 
mobilité verte. 
La ville s’est aussi dotée d’un parc immobilier de 
qualité permettant tant l’accueil des touristes que 
d’évènements de portée internationale. Mention-
nons, par exemple, le Kigali Convention center, le 
village de conférences et d’expositions de Kigali, 
la salle de conférences Intare, ainsi que le Kigali 
Arena. Ces réalisations ont permis à Kigali d’ac-
cueillir de grands évènements internationaux, 

De gauche à 
droite : 
Programme de 
développement 
agricole, 
Programme  
« une vache par 
famille », 
Programme de 
développement 
par les travaux 
collectifs 

Left to right:
Agricultural 
development 
programme, 
“One cow per 
family” programme, 
Community work 
based development 
programme. 

ខាងឆ្វាង ខាងសា្ដាំ 
កម្មវិធីអភិវឌ្ាឍន៍កសិកម្ម 
កម្មវិធី “គាួសារមួយ 
គាមួយកាបាល” 
កម្មវិធីអភិវឌ្ាឍន៍ដាយ 
ការងារសមូហភាព

De gauche à 
droite :  
Un quartier 
pauvre avant  
la création des 
infrastructures, 
Le village modèle 
de Karama. 
From right to left: 
A poor 
neighbourhood 
before infrastructure 
creation, 
Karama model 
village 

ពីសា្ដាំទាឆ្វាង៖ 
សងាាាត់កាីកាមុន 
អភិវឌ្ាឍន៍ហ នៅ�ាារចន 
សម័័នធ ភូមិគមាូ 
Karama
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comme le Sommet du Forum Économique en 
Afrique, le Sommet de l’union Africaine, le Trans-
form Africa Summit qui se tient chaque année, le 
Youth Connect Africa, ou encore le Global Gender 
Summit, organisée par la Banque Africaine de 
Développement en novembre 2019.
La qualité et le nombre de conférences internatio-
nales accueillies a fait que Kigali a été classée 
deuxième destination la plus populaire d’Afrique 
pour les réunions et événements internationaux 
par l’Association internationale des congrès et des 
conventions (ICCA). 
Mais comme toute ville qui se développe, certains 
défis sont persistants, comme la croissance rapide 
de la population urbaine qui demande un déve-
loppement accéléré des infrastructures et le dé-
blocage de budgets conséquents. Le manque de 
financement est aussi ressenti pour certains 
grands projets ambitieux, comme la viabilisation 
et l’exploitation de la zone sans voiture par 
exemple. Si le plan stratégique d’urbanisation vise 
à répondre à ces défis, Kigali s’appuie aussi sur 
les partenariats public-privé. Par ailleurs, six villes 
secondaires ont été créées afin d’aider à la réduc-
tion des flux de population à Kigali. Ces villes sont 
Rubavu et Rusizi dans la Province de l’Ouest, 
 Muhanga et Huye dans la Province du Sud, 
 Musanze dans la Province du Nord et Nyagatare 
dans la Province de l’Est.

Kigali, founded in 1907 as a small 
colonial outpost enjoying few links with 
the outside world, is now more than a 
hundred years old. With a population of 
more than 1.6 million, the City of Kigali 
today is not only the national capital, but 
also the country’s main business and 
commercial centre. The Rwandan 
metropolis is also one of Africa’s cleanest 
and safest capitals, and projections 
indicate that its population could reach 
5 million by 2050. 

1994, A COUNTRY IN RUINS
Yet 25 years ago, just after the end of the 
Genocide against the Tutsi and the 
liberation of Rwanda by the Rwandan 
Patriotic Front on July 4, 1994, Rwanda 
could be described as a failing state. Its 
human capital had been destroyed, with 
more than a million lives lost, some 
3 million refugees and hundreds of 
thousands of people imprisoned, 
suspected of being involved in the 
Genocide against the Tutsi. The Rwandan 
economy had shrunk by 50% in 1994. Per 
capita GDP had fallen to 146 dollars, 
inflation was running at 64% and poverty 
levels at 78%. Public services were 
characterised by a very poorly educated 
workforce, 80% of them without a degree. 

RECONSTRUCTING SOCIETY WITH GOOD 
GOVERNANCE AND DEVELOPMENT POLICIES
Despite this parlous situation, 
normalising relations amongst the people 
of Rwanda was the only path to the 
survival and reconstruction of society. 

A look at the 
reconstruction of 
the city of Kigali 
Kigali, capital of Rwanda, has 
tackled multiple challenges since 
the genocide of 1994. In just over 
25 years, it has become one of 
the most dynamic capitals on the 
African continent.
BY NADINE UMUTONI GATSINZI 

1. Lancé en 1998 dans le cadre de la 
reconstruction nationale 
post-génocide, l’Umuganda désigne 
des travaux communautaires et 
volontaires réalisés par la 
population. Aujourd’hui, ces travaux 
se déroulent tous les derniers 
samedis de chaque mois, de 8h à 
12h. Ils sont supervisés à tous les 
échelons gouvernementaux, du 
village aux institutions centrales.

2. Introduit en 2006, l’Imihigo, ou 
contrat de performance, renvoi aux 
initiatives de développement mise 
en œuvre par les pouvoirs locaux. 
L’Imihigo s’inscrit dans le processus 
de décentralisation lancé par le 
gouvernement rwandais en 2000. Il 
vise notamment à favoriser la 
responsabilisation des échelons 
déconcentrés de l’État dans la 
poursuite des objectifs de 
développement socio-économiques 
établis par le gouvernement central.

3. Les programmes Girinka et 
Ubudehe, lancés respectivement en 
2006 et 2001, visent à aider les 
familles plus vulnérables par 
l’intermédiaire, notamment, de la 
lutte contre la malnutrition, du 
développement de l’agriculture 

locale, notamment par l’attribution 
d’une vache laitière aux ménages 
pauvres pour améliorer leurs 
revenus, du renforcement des liens 
communautaire, ainsi qu’en 
favorisant la capacitation des 
communautés pauvres.

4. On peut le traduire 
approximativement par estime de 
soi et résilience, ce sont des valeurs 
inculquées au Rwandais les 
poussant à chercher les réponses 
aux différents défis d’abord chez 
soi, dans leur communauté, avant 
de recourir aux autres.

Des 
transformations 
urbaines 
radicales : Le site 
du nouveau 
centre de congrès 
avant et après sa 
construction.
Radical urban 
transformations: 
The site of the new 
conference centre, 
before and after its 
construction. 

ទីកាុងបាាមុខមាត់ 
ទាំងសាុង៖ ទីតាំំង 
មជាឈមណ្ឌលមហា 
សន្និបាត�្មី មុននិង 
កាា យការសាងសង់
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National consultations between different 
groups of Rwandans took place from 
1998 to 1999. They led to 
recommendations in five main domains: 
--restoring security for people and 
property across the country;
--the imperative of unity and 
reconciliation;
--justice after a long period during which 
people who had committed atrocities 
went unpunished;
--democracy and good governance as a 
prerequisite for societal cohesion;
--poverty reduction and economic 
development.
Policies were introduced for good 
governance and for economic and social 
development. What was particularly 
original about these reforms was that 
their approaches reflected the 
specificities of Rwandan culture and 
advanced endogenous initiatives. Indeed, 
these initiatives contributed significantly 
to the United Nations Millennium 
Development Goals (MDG) and 
Sustainable Development Goals (SDG).
The endogenous initiatives together 
contributed to the four pillars of the 
national programme – the economy, 
social protection, justice, governance. By 
way of example, there is Umuganda,1 a 
practice that aims to promote social 
cohesion while accelerating socio-
economic development through 
community work; Imihigo,2 or the 
Performance Contract, which promotes 
good governance; the Girinka and 
Ubudehe programmes,3 which seek to 
improve conditions for the most 
vulnerable individuals; or else the 
Agaciro, Kwigira 4 and Inteko z’abaturage 
(citizens’ council) initiatives, which aim 
to boost active citizen participation in 
socio-economic development.
These endogenous programmes, most of 
which were introduced in the 2000s, 
would help to lift more than a million 
citizens out of poverty. Extreme poverty 
was reduced from 40% of the population 
in 2000 to 16% in 2018, while GDP has 
tripled in the last two decades, with 
economic growth averaging 8% a year.
Moreover, Rwanda has adopted good 
governance policies by emphasising 
citizen participation, together with 
transparency and accountability on the 
part of political leaders. 

KIGALI TODAY IS A CITY OF EXCELLENCE 
Today, Rwanda is one of the world’s 
safest countries, ranked number one in 
Africa and fifth in the world by the World 
Economic Forum in 2019. In that year, it 
was ranked fourth lowest in Africa for 
corruption, and 29th in the world for 
ease of doing business. Rwanda has also 
emphasised women’s participation in 
decision-making structures. It is the first 
country in the world to have a majority 
of women in parliament, with 61.3% in 
the Chamber of Deputies and 38.5% in 
the Senate. Women account for 50% of 

Ministers, 49% of judges and 33% of 
district mayors.
The city of Kigali has embodied these 
economic, political and social successes in 
the period since 1994. A strategic urban 
plan was developed in 2013. Currently 
under revision, it is expected to give rise 
to an urban masterplan. The objective of 
this strategic plan is to make Kigali a city 
unique for its greenness, dynamism and 
inclusiveness. Eight key areas of 
development have been identified: a city 
of excellence, a city at work, a city on the 
move, a city for citizens, a city of mixed 
neighbourhoods (shops, homes, leisure), a 
green city, an efficient city and an 
innovative city. Although some of these 
objectives have yet to be fulfilled, Kigali 
has made great strides, especially in 
terms of infrastructure, hygiene and 
environmental protection. 
With regard to environmental protection 
and hygiene, for example, the prohibition 
on importing and using plastic bags, 
introduced in 2006, was a highly 
innovative measure not only for Africa 
but for the world as a whole. In October 
2019, to reduce air pollution, Rwanda 
introduced measures to encourage the 
development of electric cars and 
motorbikes. A 100% green village is also 
under construction in the capital. 
Moreover, Kigali has introduced a 
twice-monthly programme of car-free 
days in order to encourage active travel 
modes, and a no-car zone has been 
created in the city. Initiatives like these 
won Kigali the UN Habitat prize in 2008, 
the highest distinction awarded to an 
urban area.
In terms of infrastructures, 95% of the 
city’s population have access to drinking 
water and 79% to electricity. The city has 
also developed a strategic plan for 
transport, mainly focusing on green 
mobility. 
The city is also endowed with high 
quality real estate and buildings, able 
both to provide tourist accommodation 
and to host international events. 
Buildings like the Kigali Convention 
Centre, Kigali’s conference and exhibition 

1. Launched in 1998 as part 
of the process of post-
genocide national 
reconstruction, Umuganda 
refers to voluntary 
community work carried out 
by the population. Today, 
such activities take place on 
the last Saturday of every 
month, from 8 a.m. to 12 
noon. They are supervised at 
all levels of government, 
from the village to the 
central state institutions.

2. Introduced in 2006, 
Imihigo, or the performance 
contract, refers to the 
development initiatives 
implemented by local 
authorities. Imihigo is part 
of the decentralisation 
process put in place by the 
Rwandan government in 
2000. Its aim is notably to 
devolve responsibility to 
local government levels in 
the pursuit of the socio-

economic development goals 
established by central 
government.

3. The aim of the Girinka and 
Ubudehe programmes, 
launched respectively in 
2006 and 2001, is to help 
more vulnerable families by 
combating malnutrition and 
developing local agriculture, 
notably by giving poor 
households a dairy cow to 
raise their incomes, and also 
by reinforcing community 
links and building capacity 
in poor communities.

4. This can be translated 
roughly as self-esteem and 
resilience, values inculcated 
into Rwandans to encourage 
them to look first for 
solutions to challenges at 
home in their own 
communities, before seeking 
help from outside.

village, the Intare Conference Arena and 
the Kigali Arena, have enabled Kigali to 
host big international events, such as the 
Summit of the World Economic Forum on 
Africa, the African Union Summit, the 
annual Transform Africa Summit, Youth 
Connect Africa, or else the Global Gender 
Summit, which was organised by the 
African Development Bank in November 
2019. The quality and number of the 
international conferences hosted in Kigali 
have resulted in the city being ranked 
Africa’s second most popular destination 
for international meetings and events by 
the International Congress and 
Convention Association (ICCA). 
However, as in any developing city, some 
challenges remain, such as the rapid 
growth of the urban population, which 
demands accelerated infrastructure 
development and substantial funding. 
The lack of funds also makes itself felt in 
certain large and ambitious projects, like 
the preparation and operation of the 
car-free zone. While the strategic 
masterplan aims to tackle these 
challenges, Kigali also relies on public-
private partnerships. In addition, 6 
secondary cities have been created to 
help reduce population flows in Kigali. 
These are Rubavu and Rusizi in the 
Western Province, Muhanga and Huye in 
the Southern Province, Musanze in the 
Northern Province and Nyagatare in the 
Eastern Province.

Kigali,  
« ville verte. »
Kigali “Green city”. 

Kigali ទីកាុងបាតង



100 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

 រដ្ឋធានី គីហាាាលី ត្រូតូវបានបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�ឆ្នាំ១៩០៧ ជាទីត្រូកុង
អាណានិគមតូចមួយ ដែដលកាលនៅនះ មានទំនក់ទំនងតិចណាស់ជាមួយពិភព 
ខាងនៅត្រូ�។ បចុ�បាបន្ននៅនះ ទីត្រូកុង គីហាាាលី មានអាយុកាលជាង១០០ឆ្នាំនៅហើយ 
មានត្រូបជាជនរស់នៅ�ជាង១,៦លាននក់។ ទីត្រូកុងគីហាាាលី បចុ�បាបន្ននៅនះ មិន  
ត្រូតឹមដែតជារដ្ឋធានីប៉ុនៅណាះាះនៅទ ប៉ុដែន្តដែ�មទាំងជាមជាឈមណ្ឌលពាណិជើកម្មធំជាងនៅគ 
នៅទៀតផងនៅ�កុ�ងត្រូបនៅទសរ�ូវាាាន់�។ រដ្ឋធានីដ៏ធំមួយនៅនះរបស់ត្រូបនៅទសរ�ូវាាាន់� 
ក៏ជារដ្ឋធានីមួយកុ�ងចំនៅណាមរដ្ឋធានីកុ�ងទ្វីបអាត្រូហ្វិក ដែដលសាាាត នៅបើនិ�យព ី
អនម័យ និងមានសុវត្ថិភាពជាងនៅគ នៅហើយនៅគបាាាន់ត្រូបមាណនៅ�ើញថា ត្រូបជា 
ពល រដ្ឋរស់នៅ�កុ�ងរដ្ឋធានីនៅនះ អាចនឹងមានចំនួននៅកើនដល់៥លាននក់ នៅ� 
ឆ្នាំ២០៥០។

ឆ្ន�ំ១៩៩៤ ក្រុ�ដោទីសដោខ្លួ្ទចខ្លួ្ទីអំស់
 ប៉ុដែន្តកាលពី២៥ឆ្នាំមុន នៅត្រូកាយពីរបបត្រូបល័យពូជសាសន៍ ដែដល 
សមា្លាប់ជនជាតិទុតសុីបានបញ្ចប់ភា្លាម និងនៅត្រូកាយពីត្រូបនៅទសរ�ូវាាាន់� ត្រូតូវបាន 
រំនៅ�ះនៅ�យរណសិរាសនៅស្នហាមាតុភូមិរ�ូវាាាន់� នៅ�នៃ�ងទី០៤ ដែខកក្ក�ឆ្នាំ១៩៩៤
មក រ�ូវាាាន់�ត្រូតូវបានចាត់ទុកជាត្រូបនៅទសមួយដែលងដំនៅណើរការនៅទៀងនៅហើយ។  
មូលធនមនុសាសកុ�ងត្រូបនៅទសនៅនះត្រូតូវបានបំផ្លិចបំផ្លា្លាញនៅខ្ទចខ្ទីអស់ មនុសាសជាង 
១លាននក់បានបាត់បង់ជីវិត ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូបមាណជា៣លាននក់បាននៅភៀស 
ខួួននៅចញ នៅហើយមានមនុសាសរាប់ដែសននក់ត្រូតូវបានចាប់�ក់គុកនៅ�យសារនៅគ 
សងាស័យថា អ្នកទំាងនៅនះបានត្រូបត្រូពឹត្តិអំនៅពើត្រូបល័យពូជសាសន៍សមា្លាប់ជនជាតិទុ 
តសុ។ី នៅសដ្ឋកិច្ចត្រូបនៅទសរ�ូវាាាន់� បានធា្លាក់ចុះ៥០% នៅ�ឆ្នាំ១៩៩៤ ផលិតផល
កុ�ងត្រូសុកសរុបសត្រូមាប់ត្រូបជាជនមា្នាក់បានធា្លាក់ដល់ ១៤៦ដុលា្លារ អតិផរណា 
មាន៦៤% នៅហើយអត្រូតាំនៃនភាពត្រូកីត្រូកបាននៅកើនដល់៧៨%។ មន្រ្តីន្តីមុខងារ 
សាធារណៈមានសមត្ថភាពនៅខាសាយខា្លាំង នៅ�កុ�ងនៅនះ ជាង៨០% មិនបាន 
ទទួលការអប់រំថា្នាក់ឧត្ដមសិកាសាផង។ 

�សាងសង្គមដោ�ើងវិិញដោ�តមដោគាលកាណ៍អំភិបាល�ិច្ចលអ ន់ិង 
ដោគាលន់ដោយាបាយអំភិវិឌ�ឍន់៍ 
 ពិតដែមននៅហើយថា ត្រូបនៅទសស្ថិតកុ�ងសាាានភាពធងន់ធងរខា្លាំង ប៉ុដែន្តផួូវ 
ដែតមួយគត់ដែដលអនុញ្ញាតិឱាយត្រូបនៅទសនៅនះអាចបន្តជីវិតរស់ និងកសាងសង្គម 
ខួួននៅ�ើងវិញបាន គឺការនៅធ្វើឲាយត្រូបជាជនរ�ូវាាាន់� កសាងទំនក់ទំនងជាមួយគ្នា 
នៅ�ើងវិញបាន។ ការពិនៅត្រូគះនៅ�បល់ថា្នាក់ជាតិមួយ រវាងត្រូបជាជនរ�ូវាាាន់�ត្រូគប់
ទិសទី ត្រូគប់ជាប់ថា្នាក់ ត្រូតូវបាននៅធ្វើនៅ�ើង ពីឆ្នាំ១៩៩៨ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៩។ កិច្ច 
ពិនៅត្រូគះនៅ�បល់នៅនះ បាន�ក់នៅចញជាអនុសាសន៍នៅ�កុ�ងវិស័យសំខាន់ៗ 
ចំនួន៥ ដូចខាងនៅត្រូកាម៖
១. ការធានឲាយបាននៅ�ើងវិញ នូវសន្តិសុខនៅលើនៃផ្ទត្រូបនៅទស និងសុវត្ថិភាព សត្រូមាប់ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋ និងត្រូទពាយសមាបត្តិនន
២. ចាំបាច់ត្រូតូវមានការបត្រូងួបបត្រូងួមជាតិ និងផាសះផាសាជាតិ
៣. ដែស្វងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងនៅត្រូគះ បន្ទាប់ពីអ្នកត្រូបត្រូពឹត្តិអំនៅពើនៃត្រូពនៃផាសមិនត្រូតូវបាន
�ក់នៅទាស នៅហើយស្ថិតកុ�ងនិទណ្ឌភាពអស់រយៈនៅពលមួយដ៏ដែវង 
៤. ត្រូបជាធិបនៅតយាយ និងអភិបាលកិច្ចល្អ គឺជាបុនៅរលកីណ្ឌ នៅដើមាបីឱាយត្រូបជាពលរដ្ឋ 
រស់នៅ�ជាមួយគ្នាត្រូបកបនៅ�យសុខដុមនីយកម្ម 

៥. ការកាត់បន្ថយភាពត្រូកីត្រូក និងការអភិវឌ្ាឍនៅសដ្ឋកិច្ច

 នៅគលននៅ�បាយពាក់ព័នធនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ឬក៏ពាក់ព័នធនឹងការ 
អភិវឌ្ាឍនៅសដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមត្រូតូវបាន�ក់នៅចញ។ ចំណុចល្អៗនៃនកំដែណទត្រូមង់ទាំង
នៅនះជាអាទ៍គឺ ការអនុវត្តវិធីសាត្រូស្តដែដលគិតគូរដល់លកីណៈពិនៅសសនៃនវបាបធម៌ 
របស់ត្រូបជាជនរ�ូវាាាន់� និងជួយបង្កភាពងាយត្រូសួលដល់ការអនុវត្តគំនិតផ្ដួចនៅផ្ដើម
របស់ត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�តាំមមូល�ាាន។ គំនិតផ្ដួចនៅផ្ដើមទាំងនៅនះ សុទធដែតបានរួម
ចំដែណក �ាាងធំនៅធងដល់ការសនៅត្រូមចនូវនៅគលនៅ�អភិវឌ្ាឍន៍សហសវតាស និង 
នៅគល នៅ� អភិវឌ្ាឍន៍ត្រូបកបនៅ�យចីរភាពរបស់អង្គការសហត្រូបជាជាតិ។

 គំនិតផ្ដួចនៅផ្ដើមកុ�ងត្រូសុកត្រូតូវបាននៅធ្វើនៅ�ើងជុំវិញសសរស្ដមភចំនួន៤នៃន 
កម្មវិធីថា្នាក់ជាតិ រួមមាននៅសដ្ឋកិច្ច ការការពារសង្គម យុត្តិធម៌និងអភិបាលកិច្ច។
ជាឧទាហរណ៍ នៅយើងមានគនៅត្រូមាងសង្គមមួយដែដលនៅ�ថា Umuganda។  
គនៅត្រូមាងនៅនះមាននៅគលបំណងនៅលើកសុួយភាពសុីសងាាាក់សង្គម ទន្ទមឹនឹង 
នៅនះក៏ពនៅនួ�នការអភិវឌ្ាឍសង្គមនិងនៅសដ្ឋកិច្ចផងដែដរ តាំមរយៈការងារសង្គម  
។ឧទាហរណ៍ទី២ គឺគនៅត្រូមាង Imihigo  ឬមានន័យថា កិច្ចសនាយាគុណវុឌ្ាឍិ 
ជាគនៅត្រូមាងនៅលើកសុួយអភិបាលកិច្ចល្អ។ គនៅត្រូមាង Girinka និង Ubudehe  
គឺជាគនៅត្រូមាងនៅលើកសុួយសុខមាលភាពរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកជាងនៅគ ឬក៏ 
មានគំនិតផ្ដួចនៅផ្ដើមមួយនៅទៀតដែដលនៅ�ថា Agaciro, Kwigira  និង Inteko 
z’abaturage (ត្រូកុមត្រូបឹកាសាត្រូបជាពលរដ្ឋ) នៅដើមាបីពត្រូងឹងការចូលរួម�ាាងសកម្ម 
របស់ត្រូបជាពលរដ្ឋកុ�ងកម្មវិធីអភិវឌ្ាឍន៍សង្គមនិងនៅសដ្ឋកិច្ច។

 កម្មវិធីកុ�ងត្រូសុកទាំងនៅនះ ដែដលភាគនៅត្រូចើន ត្រូតូវបានចាប់នៅផ្ដើមអនុវត្ត
នៅ�កុ�ងទសវតាសរ៍ឆ្នាំ២០០០ បានចូលរួមនៅធ្វើឲាយត្រូបជាពលរដ្ឋជាង១លាននក់ 
បានចាកផុតពីភាពត្រូកីត្រូក។ ភាពត្រូកីត្រូកខា្លាំងត្រូតូវបានកាត់បន្ថយ ពី៤០% នៅ� 
ឆ្នាំ២០០០ មកនៅ�ត្រូតឹម១៦% នៅ�ឆ្នាំ២០១៨ ចំដែណកឯផលិតផលកុ�ងត្រូសុក 
សរុប បាននៅកើននៅ�ើងគុណនឹងបីដង នៅ�កុ�ងរយៈនៅពលពីរទសវតាសរ៍ចុងនៅត្រូកាយ 
នៅ�យសារនៅសដ្ឋកិច្ចមានកំនៅណើនមធាយម៨%កុ�ងមួយឆ្នាំ។ ជាងនៅនះនៅ�នៅទៀត 
ត្រូបនៅទសរ�ូវាាាន់� បានអនុម័តនៅគលននៅ�បាយអភិបាលកិច្ចល្អ នៅ�យផ្ដល ់
អាទិភាពនៅ�នៅលើការចូលរួមរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ តមា្លាភាព និងគណនៅនយាយភាព 
របស់ថា្នាក់ដឹកនំននៅ�បាយ។

គិីហា្ក�លី �ច្ចុ��បន់្នដោន់ះ ជាទីីក្រុ�ុងមួយក្រុ���ដោ�យឧត្ដមភាព
 បចុ�បាបន្ននៅនះ ត្រូបនៅទសរ�ូវាាាន់� គឺជាត្រូបនៅទសមួយកុ�ងចំនៅណាមត្រូបនៅទស
ដែដលមានសុវត្ថិភាពល្អជាងនៅគ និងទទួលបានចំណាត់ថា្នាក់នៅលខ១ នៅ�ទ្វបី 
អាត្រូហ្វិក និងនៅលខ៥នៅ�កុ�ងពិភពនៅលាក ជាចំណាត់ថា្នាក់ផ្ដល់ជូននៅ�យនៅវទិកា 
នៅសដ្ឋកិច្ចពិភពនៅលាកនៅ�ឆ្នាំ២០១៩។ ត្រូបនៅទសរ�ូវាាាន់� ជាប់ចំណាត់ថា្នាក់នៅលខ៤  
កុ�ងចំនៅណាមត្រូបនៅទសដែដលមានអំនៅពើពុករលួយតិចជាងនៅគនៅ�អាត្រូហ្វិក និង 
ចំណាត់ថា្នាក់នៅលខ២៩ ជាត្រូបនៅទសដែដលងាយនឹងចូលនៅ�វិនិនៅ�គជាងនៅគ ។
ត្រូបនៅទសរ�ូវាាាន់� ក៏បានសង្កត់ធងន់ផងដែដរនៅ�នៅលើការចូលរួមរបស់ត្រូស្តីនៅ�កុ�ង 
អង្គភាពនៅធ្វើនៅសចក្ដីសនៅត្រូមច។ រ�ូវាាាន់� គឺជាត្រូបនៅទសទី១នៅ�កុ�ងពិភពនៅលាក ដែដល

គីិហា្ក�លី គិឺជារដ្ឋធាន់ីន�ប�ទ�ស រ�ូវាា�ន់់�។ ទីីក�ុង
ន�ះបាន់ដ�ះស��យ�ញ្ហាា�ប�ឈមជាច�ើន់ ចា�់ 
តំង ពីសម័យប�ល័យពូជសាសន់៍បាន់�ញ្ជូ្ច�់ទ� 
កាលពីឆ្ន�ំ១៩៩៤។ �្នុងរយៈព�លជាង២៥ឆ្ន�ំ 
ទីីក�ុង គិីហា្ក�លី បាន់កា្ល�យជារដ្ឋធានី់មួយ�្នុង 
ចំណ�ម រដ្ឋធាន់ីដ�លមាន់ថាមភាពខ្ល�ំងជាងគ�ន�
ទី្វី�អាហ្វ�ិ�។ ដ�យល��ស�ី NADINE UMUTONI GATSINZI

ក�ល��មើលការ�សាងទីីក�ុង 
គិីហា្ក�លី ឡើងវិិញ 

Vue panoramique de la ville de Kigali, 2019. / Panoramic view of the city of               Kigali, 2019. / រូបភាពបាាាណូរាាាមិកនាទីកាងុភ្នពំាញ ឆ្នា២ំ០១៩
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មានត្រូស្តភីាគនៅត្រូចើនជាតំណាងរាត្រូស្ត រហូតនៅ�ដល់៦១,៣% និង៣៨,៥% នៅ� 
ត្រូពឹទធសភា ត្រូស្តីតំណាងឲាយ៥០%នៃនរដ្ឋមន្រ្តីន្តី ៤៩%នៃននៅៅត្រូកម និង៣៣%នៃន 
អភិបាលខណ្ឌ។ 

 ទីត្រូកុងគីហាាាលី គឺជាកញ្ចក់ឆ្លួ�ះបញំាំងភាពនៅជាគជ័យកុ�ងវិស័យនៅសដ្ឋ
កិច្ច ននៅ�បាយ និងសង្គមរបស់ត្រូបនៅទសរ�ូវាាាន់� ចាប់ពីនៅត្រូកាយឆ្នាំ១៩៩៤។  
ដែផនការយុទធសាត្រូស្តនគរូបនីយកម្មមួយត្រូតូវបានបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�ឆ្នាំ២០១៣។ 
បចុ�បាបន្ន កំពុងនៅធ្វើបចុ�បាបន្នភាពនៅ�ើងវិញ ដែផនការនៅនះនឹងនំនៅ�ដល់ការបនៅង្កើត 
ប្លង់នៅមមួយសត្រូមាប់រដ្ឋធានី។ ដែផនការយុទធសាត្រូស្ត�្មីនៅនះ គឺសំនៅ�នៅ�នៅធ្វើឲាយទី 
ត្រូកុងគីហាាាលី កា្លាយជាទីត្រូកុងដ៏ល្អឯកដែតមួយគត់ មានលកីណៈនៃបតង មាន 
ថាមភាព និងត្រូបកបនៅ�យបរិ�ប័ន្ន។ ត្រូបធានបទអភិវឌ្ាឍន៍ល្អៗជាអាទិភាព 
ចំនួន៨ ត្រូតូវបានកំណត់នៅ�កុ�ងដែផនការនៅនះ៖ ១.ទីត្រូកុងមួយត្រូបកបនៅ�យឧត្ដម
ភាព ២.ទីត្រូកុងមួយដែដលផ្ដល់ការងារនៅត្រូចើនជូនត្រូបជាពលរដ្ឋ ៣.ទីត្រូកុងមួយ 
ដែដលសកម្ម ៤.ទីត្រូកុងមួយសត្រូមាប់ត្រូបជាពលរដ្ឋ ៥.ទីត្រូកុងមួយដែដលមាននៅសវា 
ចត្រូមុះ (ពាណិជើកម្ម សា្នាក់នៅ� កំសាន្តសបាបាយ) ៦.ទីត្រូកុងនៃបតង ៧.ទីត្រូកុង 
មានត្រូបសិទធភាព និង ៨.ទីត្រូកុងនវានុវត្តន៍។ នៅទាះបីជានៅគលនៅ�មួយចំនួនមិន
ទាន់សនៅត្រូមចបាន�ាាងណាក្ដី ក៏ទីត្រូកុងគីហាាាលីបានទទួលភាពរីកចនៅត្រូមើនធំៗ 
មួយចំនួនរួចនៅ�នៅហើយ ជាពិនៅសស គឺការកសាងនៅហ�ាារចនសម័័នធ អនម័យ 
និងការការពារបរិសាាាន។

 ជាឧទាហរណ៍ សត្រូមាប់ការការពារបរិសាាាន និងអនម័យ ការ 
ហាម មិនឲាយនំចូល និងនៅត្រូបើត្រូបាស់�ង់បា្លាស្ទិក ចាប់តាំំងពីឆ្នាំ២០០៦មក គឺជា
នៅសចក្ដីសនៅត្រូមចមួយដែដលមានលកីណៈនវានុវត្តន៍ខា្លាំង មិនត្រូតឹមដែតនៅ�កុ�ង 
ទ្វីបអាត្រូហ្វិកប៉ុនៅណាះាះនៅទ ប៉ុដែន្តគឺនៅ�កុ�ងពិភពនៅលាកទាំងមូល។ នៅ�ដែខតុលា 
ឆ្នាំ២០១៩ នៅដើមាបីកាត់បន្ថយកត្រូមិតសារធាតុពុលនៅ�កុ�ងខាយល់ ត្រូបនៅទសរ�ូវាាាន់�
បាននៅលើកទឹកចិត្តឲាយត្រូបជាពលរដ្ឋនៅត្រូបើត្រូបាស់រ�យន្តនិងម៉ូតូអគ្គិសនី។ ការបនៅង្កើត 
សងាាាត់នៃបតង១០០% ក៏កំពុងត្រូបត្រូពឹត្តិនៅ�នៅ�កុ�ងរដ្ឋធានីដែដរ។ មាយាាាងវិញនៅទៀត  
ទីត្រូកុងគីហាាាលី បានបនៅង្កើតទិវាគ្មាន�នយន្ត និងអនុវត្ត២ដងកុ�ងមួយដែខ គ ឺ
នៅដើមាបីជួយជត្រូមុញឲាយមានការបន្លាស់ទីសកម្ម និងបនៅង្កើតតំបន់គ្មាន�នយន្ត 
នៅ�កុ�ងទីត្រូកុង។ គំនិតផ្ដចួនៅផ្ដើមទាំងនៅនះបានអនុញ្ញាតឲាយទីត្រូកុងគីហាាាលីកា្លាយ 
ជាទីត្រូកុងជ័យលាភីមួយ ទទួលបានរងាាាន់ពីអង្គការ UN Habitat នៅ�ឆ្នាំ 
២០០៨ នៅនះគឺជារងាាាន់មានកិត្តិយសខ័ស់ជាងនៅគបំផុត ដែដលអង្គការនៅនះផ្ដល់ 
ជូនតំបន់ត្រូកុង។

 នៅបើនិ�យអំពីនៅហ�ាារចនសម័័នធវិញ ៩៥%នៃនត្រូបជាពលរដ្ឋទទួល 
បានទឹកសាាាត និង៧៩%ទទួលបានអគ្គិសនីនៅត្រូបើត្រូបាស់។ ទីត្រូកុងក៏បានអភិវឌ្ាឍ 
ផងដែដរ នូវដែផនការយុទធសាត្រូស្តសត្រូមាប់វិស័យដឹកជញ្ជូន ជាពិនៅសស គឺនៅឆ្ពាះនៅ� 
រកការដឹកជញ្ជូននៃបតង។

 ទតី្រូកងុកម៏ានសណំង់អគរដែដលមានស្តង�់រ នងិមានគុណភាព ល្ៗអ  
ផងដែដរ។ សំណង់ទាំងនៅនះអនុញ្ញាតឲាយទីត្រូកុងធានបាននូវបដិសណាាារកិច្ចនៅភំ�វ

នៅទសចរ ក៏ដូចគ្នាទទួលនៅរៀបចំត្រូពឹត្តិការណ៍ធំៗខា្នាតអន្តរជាតិ។ ជាឧទាហរណ៍ 
នៅយើងអាចនៅលើកនៅ�ើងពីមជាឈមណ្ឌលសន្និសីទគីហាាាលី សាលសន្និសីទ Intare 
ត្រូពមទាំងពហុកីឡា�ាាន Kigali Arena ជានៅដើម។ សមិទធផលទាំងនៅនះ 
បានអនុញ្ញាតឲាយទីត្រូកុងគីហាាាលីមានលទធភាពទទួលនៅរៀបចំត្រូពឹត្តិការណ៍អន្តរ 
ជាតិធំៗ ដូចជាកិច្ចត្រូបជុំកំពូលនៃននៅវទិការនៅសដ្ឋកិច្ចអាត្រូហ្វិក កិច្ចត្រូបជុំកំពូលនៃន 
សហភាពអាត្រូហ្វិក កិច្ចត្រូបជុំកំពូលTransform Africa Summit ដែដល 
ត្រូតូវបាននៅរៀបចំនៅ�ើងនៅរៀងរាល់ឆ្នាំ កិច្ចត្រូបជុំ Youth Connect Africa ឬក៏ 
កិច្ចត្រូបជុំកំពូល Global Gender Summit ដែដលត្រូតូវបាននៅរៀបចំនៅ�ើងនៅ�យ
ធនគរអភិវឌ្ាឍន៍អាត្រូហ្វិក កាលពីដែខវិចិិកា ឆ្នាំ២០១៩។ ការនៅរៀបចំត្រូបកបនៅ�យ 
គុណភាព និងចំនួនសន្និសីទអន្តរជាតិដែដលត្រូបត្រូពឹត្តិនៅ�នៅនះ បាននៅធ្វើឲាយសមាគម 
អន្តរជាតិនៃនសន្និបាតនិងសន្និសីទ នៅ�កាត់ថា ICCA បានផ្ដល់ជូនទីត្រូកុងគីហាាា 
លី នូវចំណាត់ថា្នាក់នៅលខ២ ជាទីត្រូកុងនៅគលនៅ�ដែដលមានត្រូបជាត្រូបិយភាពជាងនៅគ 
នៅ�អាត្រូហ្វិក សត្រូមាប់កិច្ចត្រូបជុំ និងត្រូពឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនន។

 ប៉ុដែន្ត ដូចទីត្រូកុងដែដលកំពុងអភិវឌ្ាឍន៍នៅផាសងនៅទៀតដែដរ បញ្ហាត្រូបឈមគឺ 
នៅ�ដែតមាន ដូចជាកំនៅណើន�ាាងនៅលឿននៃនត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�កុ�ងទីត្រូកុង ដែដលត្រូតូវឱាយ
មានការអភិវឌ្ាឍកាន់ដែតនៅលឿនដែ�មនៅទៀតនូវនៅហ�ាារចនសម័័នធ និងបនៅញ្ចញកញ្ចប់
�វិកានៅត្រូចើននៅ�តាំមនៅនះដែដរ។ កង្វះហិរញ្ញបាបទានក៏នៅ�ដែតមានផងដែដរសត្រូមាប់គ
នៅត្រូមាងធំៗ ត្រូបកបនៅ�យមហិចិតាំមួយចំនួន ដូចជាការនៅធ្វើឲាយមាននិរន្តរភាព និង
�ក់ឱាយដំនៅណើរការតំបន់ដែដលគ្មាន�នយន្ត។ �្វីតាបិតថា ដែផនការយុទធសាត្រូស្ត 
នគរូបនីយកម្ម គឺសំនៅ�នៅ�នៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាត្រូបឈមទាំងនៅនះ ប៉ុដែន្តទីត្រូកុងគី 
ហាាាលី ក៏ពឹងដែផ្អកផងដែដរនៅ�នៅលើភាពជានៃដគូ រដ្ឋ-ឯកជន។ មាយាាាងវិញនៅទៀត ត្រូកុង 
ចំនួន៦ ត្រូតូវបានបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅដើមាបីជួយកាត់បន្ថយរំហូរត្រូបជាពលរដ្ឋចូលមក 
កុ�ងរដ្ឋធានីគីហាាាលី។ ត្រូកុងទាំងនៅនះ រួមមានត្រូកុង Rubavu និងត្រូកុង Rusizi 
នៅ�កុ�ងនៅខត្តភាគខាងលិច ត្រូកុង Muhanga និងត្រូកុង Huye នៅ�កុ�ងនៅខត្តភាគ 
ខាងតាបូូង ត្រូកុង Musanze នៅ�កុ�ងនៅខត្តភាគខាងនៅជើង និងត្រូកុង Nyagatare 
នៅ�កុ�ងនៅខត្តភាគខាងនៅកើត។

1. បង្កើតឡើងនាឆ្នាំ១៩៩៨ នាកុ�ងកាបខណ្ឌនាការកសាងបាទាសឡើងវិញ កាាយសម័យ បាល័យ 
ពូជសាសន៍ គមាាង Umuganda គឺជាគមាាងការងារសហគមន៍ស្ម័គាចិត្ត អនុវត្តដាយបាជាពល 
រដ្ឋផ្លា្ទាល់។ បចុ�បាបន្ន ការងារស្ម័គាចិត្តទាំងនាះ បាពាឹត្តិទារៀងរាល់ថងាសារ៍ នាចុងខានីមួយៗ ពីមាាង 
៨ពាឹក ដល់មាាង១២ថងាតាង់។ ការងារទាំងនាះ មានការតាួតពិនិតាយគាប់លំ�បថ់ា្នាក់កុ�ងរ�ាាភិបាល ពី 
កមាិតភូមិ �ុំ រហូតដលស់ាាាប័នថា្នាក់មជាឈឹម។

2. បង្កើតឡើងនាឆ្នាំ២០០៦ គមាាង Imihigo ឬហាថា កិច្ចសនាយាគុណវុឌ្ាឍិ គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើម 
សមាាប់ការអភិវឌ្ាឍ ដាលអនុវត្តដាយអាជាាាធរមូល�ាាន គមាាង Imihigo តាូវបាន�ក់បញុូលទា 
កុ�ងដំណើរការវិមជាឈការ បង្កើតឡើងដាយរ�ាាភិបាលរ�ូវាាាន�់ នាឆ្នាំ២០០០។ ជាអាទ៍ គមាាងនាះ 
សំដាទាផ្ដល់ទំនួលខុសតាូវជូនថា្នាក់កាាមជាតិ នាកុ�ងការបន្តសមាាចគាលដាអភិវឌ្ាឍន៍សង្គមនិង
សាដ្ឋកិច្ច �ក់ចាញដាយរ�ាាភិបាលថា្នាក់មជាឈឹម។

3. កម្មវិធី Girinka និង Ubudehe បង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នាឆ្នាំ២០០៦ និងឆ្នាំ២០០១ សំដា
ទាជួយគាួសារបាជាជនកាីកាជាងគា ជាអាទ៍ តាំមរយៈការបាយុទធនឹងកង្វះអាហាររូបត្ថមភ ការអភិវឌ្ាឍ 
កសិកម្មមូល�ាាន ជាពិសាស តាំមរយៈកម្មវិធីចាកគាចិញ្ចឹមយកទឹកដាះជូនគាួសារកាីកា ដើមាបីឲាយ 
ពួកគាបង្កើនចំណូល ពងាឹងចំណងទនំក់ទំនងសហគមន៍ ពាមទាំងជួយពងាឹងសមត្ថភាពសហគមន៍
កាីកា។

4. អត្ថន័យបាហាក់បាហាលគឺ មាទនភាពលើខួួនឯង និងភាពធន់ ដាលសុទធតាជាតម្លាដាលមាន 
បងាៀនដល់បាជាជនរ�ូវាាាន�់ ដើមាបីជមាុញពួកគាឲាយចាះស្វាងរកដំណាះសាាយលើបញ្ហាបាឈមនន 
ដំបូង គឺចាះរកដាយខួួនឯងសិន នាកុ�ងសហគមន៍របស់ខួួនសិន មុននឹងសុំជំនួយពីអ្នកដទា។

Vue panoramique de la ville de Kigali, 2019. / Panoramic view of the city of               Kigali, 2019. / រូបភាពបាាាណូរាាាមិកនាទីកាងុភ្នពំាញ ឆ្នា២ំ០១៩
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៤. ន់វានុ់វិត្តភាពន់ិងភាពធន់់ 
អំនគិតន�ការអំភិវិឌ�ឍក�ុង
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Innovation  
et résilience :  
le futur  
du développement  
urbain

Over to the new generation!  
Seng Vannak explains the current 
development challenges facing 
Phnom Penh. Ngo Natharoun shows 
the role played by new technologies 
and new urban practices, Hassan 
Hajam emphasises the need for  
an economy based on community 
and solidarity, and Hun Chansan  
the importance of development that 
is rooted in local culture. Finally, 
Lionel Prigent concludes with 
recommen da tions to help all those 
with responsibility for the future,  
for the management, and for  
the development of cities. 
ទីុ�ដោពលឲ�យអំ្ន�ជំនន់់ថ្មី្មីវិិញ! ដោោ� ដោសង វិណៈៈ ដោលើ�ដោ�ើងពី�
ញ្ហាា�នៃន់ការអំភិវិឌ�ឍទីីក្រុ�ុងភ្នំដោពញ�ច្ចុ��បន់្ន។ ដោោ� ដោងា� ណត្ថរុន់ �ង្
ហាញពីវិត្តមាន់នៃន់�ដោច្ច�វិិទី�យាថ្មី្មីៗ ន់ិងទីមា្ល��់ថ្មី្មីៗដោ��្នុងក្រុ�ុង ដោោ� 
Hassan Hajam សងើត់ធ្ងន់់ដោ�ដោលើភាពចាំបាច់នៃន់ដោសដ្ឋ�ិច្ច
សង្គមន់ិងសាមគិ្គីភាព ដោហើយដោោ� ហ៊ុន់ ចាន់់សាន់ ន់ិយាយពី
សារៈសំខន់់នៃន់ការអំភិវិឌ�ឍមួយដែដលដែផអ�ដោលើវិ��បធម៌មូល�ា�ន់។ 
ន់ិងចុងដោក្រុកាយ �្នុងដោសច�្ដីសន់្និ�ា�ន់ ដោោ� Lionel Prigent 
បាន់ដោលើដោ�ើងជាអំន់ុសាសន់៍ ដោដើម�បីជួយជាគិំន់ិតដល់អំ្ន�ដែដលទីទីួល�
នុុ់�ដោលើអំនគិត ការក្រុគិ�់ក្រុគិង ន់ិងការអំភិវិឌ�ឍទីីក្រុ�ុង។

Place à la nouvelle 
génération ! Seng Vannak 
pose les enjeux du 
développement actuel de 
Phnom Penh. Ngo Natharoun 
montre la place prise par  
les nouvelles technologies et 
des nouvelles pratiques 
urbaines, Hassan Hajam 
insiste sur la nécessité  
d’une économique sociale  
et solidaire et Hun Chansan 
sur l’importance d’un 
développement qui s’appuie 
sur la culture locale. Enfin, 
en conclusion, Lionel Prigent 
énonce des recommandations 
pour aider tous ceux  
qui ont en charge l’avenir 
des villes, leur gestion et leur 
développement.

Innovation and resilience,  
the future of urban development

៤. ន់វាន់ុវិត្តភាពន់ិងភាពធន់់ 
អំនគិតន�ការអំភិវិឌ�ឍក�ុង
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UN ESSOR ET UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
RAPIDE
Phnom Penh est aujourd’hui le moteur écono-
mique du Cambodge. Son territoire compte 3840 
ateliers d’artisanat et 857 usines, majoritairement 
dédiées à la confection textile. Sa population croît 
rapidement, de presque 4% par an. Aux plus de 
deux millions de résidents permanents s’ajoute 
environ un million de journaliers. Depuis 1979, le 
territoire de la ville a été multiplié par quatre.
Pour faire face aux défis posés par cette forte 
croissance démographique, la Municipalité a dé-
veloppé plusieurs projets d’aménagements du 
territoire. Avec l’extension de la ville, de nouveaux 
districts sont créés : ils sont aujourd’hui quatorze, 
soit cinq de plus qu’il y a 10 ans. Par ailleurs, une 
meilleure communication entre les différents 
échelons administratifs hiérarchiques a été mise 
en place. Elle a permis de mieux répondre aux 
attentes propres à chaque district. Le schéma di-
recteur à l’horizon 2035 est un autre outil déve-
loppé pour permettre un meilleur accompagne-
ment du développement urbain par les pouvoirs 
publics. Afin de faciliter l’accès aux services ad-
ministratifs de base à tous les citoyens (état civil, 

licences d’activité économiques, etc.), l’introduc-
tion du système « One Window Service » en 2016 
permet désormais à tous les citoyens d’effectuer 
l’ensemble de leurs démarches administratives de 
manière simplifiée et transparente grâce à un sys-
tème de guichet et tarif uniques pour chaque type 
de document.
 
UNE VILLE SANS CESSE EN EXPANSION 
En raison de la croissance démographique, la ville 
s’étend à la fois en hauteur et de façon horizontale. 
Son paysage urbain évolue très rapidement. 40% 
des immeubles aujourd’hui comptent plus de 10 
étages (317 sur 791), alors qu’il n’y avait aucun 
immeuble de grande hauteur il y a 15 ans ; la pre-
mière tour a été terminée en 2010. Des nouvelles 
manières d’habiter voient le jour. Les borey, ou 
« cités résidentielles », se multiplient. Ces vastes 
lotissements de maisons et de compartimente sont 
des quartiers résidentiels fermés, dotés de services 
de base, supermarchés, écoles..., et où ne peuvent 
entrer que les résidents. La ville en compte actuel-
lement environ 134, localisées notamment dans les 
zones périurbaines. Par ailleurs, de nombreuses 
villes-satellites se développent autour de la capitale. 

Les enjeux actuels du 
développement de Phnom Penh

Ville résiliente, Phnom Penh regarde vers l’avenir. La Municipalité continue  
de trouver des moyens nouveaux et innovants pour favoriser le développement 
urbain de la capitale cambodgienne, dont la croissance forte et rapide doit 
toujours répondre à de nouveaux défis. PAR SENG VANNAK

Vue panoramique 
de Phnom Penh, 
2019.
Panoramic view of 
Phnom Penh, 2019. 

រូបភាពបាាាណរូាាាមិកនាទី
កាុងភ្នំពាញ ឆ្នាំ២០១៩
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Si ces « nouvelles » manières de construire créent 
des espaces résidentiels d’un nouveau type, leur 
intégration dans la ville est complexe à gérer en 
termes de circulations, de continuités avec la ville 
existante et pose question en raison de l’interdic-
tion d’accès à certains espaces d’une partie de la 
population. Dans ce contexte, le programme de 
coopération entre l’APUR et la Municipalité de Ph-
nom Penh, développé depuis 2016, a permis d’ac-
compagner le projet ING City sur une zone de 
2 500 hectares au sud de la ville, autour du lac 
dénommé Boeung Choeung Ek. Des principes 
d’aménagement pour une bonne intégration de ces 
projets dans le développement urbain ont été édic-
tés. Ces recommandations  portent notamment sur 
l’importance des espaces publics, le maintien des 
lacs et des canaux dans le domaine public et leur 
usage collectif, l’intégration des quartiers précaires 
existants et le respect des villages existants dans la 
zone de projet. 
La Municipalité de Phnom Penh travaille par ail-
leurs, à l’intégration dans la ville des populations 
les plus vulnérables. Le projet que nous venons 
de lancer cette année, en partenariat avec l’AIMF 
et les associations des élus locaux du Cambodge, 
vise notamment à réintégrer dans un quartier ré-
nové les habitants installés aujourd’hui dans un 
habitat précaire le long du canal Stung Meanchey, 
au sud-est du centre-ville.
Grace à la montée en compétences des autorités 
locales et un accompagnement technique de la 
municipalité de Phnom Penh, des minimas de 
qualité architecturales des habitations sont établis 
et l’aménagement d’espaces publics est réalisé 
pour faire de ces quartiers des quartiers comme 
les autres » afin que les habitants se sentent fina-
lement citoyens de plein droit, jouissant d’un 
cadre de vie décent et de la même considération 
que les autres phnompenhois.

TROIS DÉFIS POUR LE FUTUR
Phnom Penh aura à relever trois grands défis 
dans la décennie à venir, défis qui gravitent autour 
d’un thème central : la durabilité du développe-
ment urbain.

Gérer la consommation énergétique de la ville
La dernière saison sèche nous a apporté, comme 
partout sur la planète, des températures élevées 
ainsi qu’une grande sécheresse. La majeure par-
tie de l’énergie de la ville dépend d’installations 
hydro-électriques sur le Mékong alors que la fai-
blesse du niveau d’eau a atteint des records cette 
année. L’ensemble du territoire de la capitale a 
ainsi connu, pendant presque trois semaines, un 
délestage quotidien d’électricité de trois à quatre 
heures qui a eu des répercussions sur la vie 
 quotidienne et sur l’économie. Ce genre de phé-
nomènes extrêmes soulève de multiples questions, 
que l’on peut ramener à la question de la rési-
lience de Phnom Penh au changement climatique. 
En effet, comment réduire la consommation éner-
gétique de la ville pour favoriser son autonomie, 
même partielle ? Comment réduire le réchauffe-
ment des zones urbaines et conserver « naturel-
lement » des températures vivables en ville ?

La ville de Phnom Penh s’est déjà saisie de ces 
questions. Nous avons notamment travaillé avec 
la ville japonaise de Kitakyushu, qui est jumelée 
avec Phnom Penh, ainsi qu’avec le Global Green 
Growth Institute, une organisation internationale 
promouvant la croissance verte. Ces partenariats 
nous permettent d’œuvrer au développement 
d’une stratégie de « ville verte », ainsi qu’à la  
création d’une stratégie municipale pour faire de 
Phnom Penh une ville durable. Les espaces verts 
sont ainsi un outil que la ville explore depuis déjà 
plus d’une décennie en développant les parcs et 
jardins publics en ville, comme par exemple la 
rénovation du parc du Wat Phnom. Plus de  projets 
devraient voir le jour pour permettre à  Phnom 
Penh de proposer et de mettre en œuvre de 
réelles solutions.
Plus largement dans le futur, il s’agira de créer 
plus d’espaces publics pour les habitants afin de 
les inviter à plus s’investir dans la vie citadine. 
Les places et parcs sont aujourd’hui utilisés  
pour faire du sport et se promener ; ils participent 
 ainsi à la (re)construction d’un sentiment 
 d’appartenance et au développement d’une iden-
tité  citoyenne. 

Contenir et gérer la circulation routière
Le sujet des espaces publics nous amène naturel-
lement à la question des circulations douces. La 
marche à pied dans les rues du centre-ville est 
aujourd’hui un parcours du combattant. Les trot-
toirs sont en grande partie accaparés, utilisés par 
les habitants des rez-de-chaussée pour des usages 
divers (parking, commerce, atelier, etc.). Il nous 
faut donc, en tant que Municipalité, travailler avec 
les pouvoirs locaux et les habitants pour restituer 
ces espaces à l’usage de tous et améliorer ainsi les 
conditions de déplacements pédestres. Nous 
sommes face à un problème sans fin : les résidents 
ne se déplacent pas à pied du fait de l’encombre-
ment des trottoirs, préférant utiliser des motos ou 
des voitures, même sur de courtes distances.
Dans une ville ou le nombre de véhicules enre-
gistrés est déjà de plus de 2 millions, avec un taux 
d’augmentation de 11% par an, la question des 
déplacements et de la mobilité est une préoccu-
pation croissante des pouvoirs publics. La créa-
tion de la Régie des transports en 2018 a permis 
à la Municipalité de mettre en service quinze 
lignes de bus, favorisant la mobilité de tous, 
 notamment des citoyens les plus modestes. En 

effet, les ouvrières et ouvriers, 
les étudiants et les fonction-
naires y voyagent gratuitement, 
et le tarif unique pour un trajet 
est de 1000 riels, soit 0,25 USD. 
La ville travaille également acti-
vement au développement de 
son réseau routier, et plusieurs 
nouvelles rocades verront le 
jour à l’ho rizon 2030.

Gérer les déchets
Le dernier enjeu majeur auquel 
la Municipalité doit répondre est 
la gestion des déchets. 

La Municipalité  
de Phnom Penh 
travaille  
par ailleurs,  
à l’intégration 
dans la ville  
des populations 
les plus 
vulnérables.
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La ville a produit, en 2018, 2700 tonnes par jour 
de déchets solides, une quantité qui augmente de 
13% par an depuis dix ans. La décharge actuelle, 
ouverte il y a six ans, avait été conçue pour durer 
dix ans. Or, elle sera fermée à la fin de l’année car 
elle est déjà pleine.
Le partenariat historique entre la Japan Interna-
tional Cooperation Agency et la municipalité de 
Phnom Penh sur la question du drainage et de la 
gestion des eaux en ville a permis de faire émer-
ger le premier projet de station de traitement des 
eaux usées, dont la construction démarrera l’an-
née prochaine. Enfin, avec le soutien de l’AIMF, 
la municipalité a amorcé une réflexion sur la 
question des boues de vidange et sur la manière 
de les valoriser localement, favorisant ainsi 
l’émergence de dynamiques économiques endo-
gènes. C’est dans ces domaines que des solutions 
innovantes doivent être développées. 

CONCLUSION
Phnom Penh est une ville résiliente qui a su re-
naitre de ses cendres après 1979 grâce à la 
grande adaptabilité de sa population et à sa ca-
pacité à trouver des solutions endogènes, ainsi 
qu’à intégrer, se réapproprier et réinventer des 
mécanismes d’adaptation ayant déjà fait leurs 
preuves ailleurs. La Municipalité de Phnom Penh 
a toujours accordé une grande importance au 
travail en réseau, en prenant appui sur des com-
pétences diverses. Elle s’ouvre ainsi à une colla-
boration plus active avec les acteurs de la société 
civile afin de pouvoir, ensemble, mieux préparer 
l’avenir. La Municipalité compte beaucoup sur 
son engagement dans le projet de Smart City dé-
veloppé par l’ASEAN qui va lui permettre d’abor-
der l’ensemble des problématiques décrites pré-
cédemment, en intégrant les possibilités offertes 
par les nouvelles technologies. 

RAPID EXPANSION AND DEMOGRAPHIC GROWTH 
Phnom Penh today is the engine of 
Cambodia’s economy. Its territory is home 
to 3840 workshops and 857 factories, 
mainly dedicated to textile production. Its 
population is growing fast, at almost 4% a 
year. In addition to the more than 
two million permanent residents, there 
are some one million day labourers. Since 
1979, the size of the urban area has 
increased fourfold.
To tackle the challenges raised by this 
sharp demographic growth, the 
Municipality has developed several spatial 
development projects. With the expansion 
of the city, new districts have been 
created: there are now 14 of these, five 
more than 10 years ago. In addition, 
communication between the different 
hierarchical tiers of administration has 
been improved, with the result that 
responses to the specific needs of each 
district are better. The 2035 masterplan is 
another tool that has been developed to 
enable the authorities to support urban 
development more effectively. So that 

Current challenges 
in Phnom Penh’s 
development
Phnom Penh is a resilient city, 
with its eye on the future. The 
Municipality continues to find new 
and innovative ways to foster 
urban development in the 
Cambodian capital, where strong 
and rapid growth continues to 
raise new challenges. BY SENG VANNAK 

Programme  
de relogement  
de populations 
pauvres le long 
du canal du Stung 
Meanchey.
Rehousing 
programme for poor 
populations along 
the Stung Meanchey 
canal. 

កម្មវិធីបញ្ជូនត្រូបជាពល 
រដ្ឋត្រូកីត្រូកនៅ�តាំម 
បនៅណា្ដាយលូ  
ស្ទឹងមានជ័យ នៅ�  
រស់នៅ�កដែន្លង�្មី

Cour d’un 
immeuble des 
années 1920 dans 
le district Daun 
Penh. 
Courtyard of a 
1920s building in 
the Daun Penh 
district. 

ទីធា្លាមុខអគរមួយ 
នាទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩២០ 
កុ�ងខ័ណ្ឌដូនពាញ។
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citizens can more easily access basic 
administrative services (public records, 
business licences, etc.), the introduction of 
the “One Window Service” system in 2016 
has made it possible for people to conduct 
their administrative procedures simply 
and transparently via a single access point 
and with a single tariff for every type of 
document.
 
A CONSTANTLY EXPANDING CITY 
As a result of its demographic growth, the 
city is expanding both upwards and 
outwards. Its urban landscape is changing 
very fast. Today, 40% of buildings have 
more than 10 storeys (317 out of 791), 
whereas just 15 years ago there were no 
high-rise buildings in the city. The first 
tower block was completed in 2010. New 
ways of living are emerging. Borey, or 
“gated communities” are proliferating. 
These large estates of houses and tube 
house blocks – equipped with basic services 
such as supermarkets and schools – are 
gated neighbourhoods accessible only to 
residents. The city currently has 134 of 
these, mainly located in periurban areas. In 
addition, numerous satellite-towns are 
developing around the capital. While these 
additional urban entities are creating new 
kinds of residential space, their integration 
into the city is difficult to manage in terms 
of flows and continuity with the existing 
fabric, and the fact that they exclude 
sections of the population from certain 
areas raises issues. In this domain, the 
programme of cooperation between APUR 
and Phnom Penh Municipality, underway 
since 2016, has supported the ING City 
project in a 2500 hectare zone in the south 
of the city, around the lake called Boeung 
Choeung Ek. Planning principles have been 
laid down to ensure that these projects are 
well integrated into urban development. 
These recommendations relate in 
particular to the importance of public 
spaces, of keeping lakes and canals in the 
public domain for community use, of 
integrating the existing informal 
neighbourhoods and of respecting villages 
that are already present in the project zone. 
Phnom Penh Municipality is also making 
efforts to integrate the most vulnerable 
populations into the city. The aim of the 
project we have just launched this year, in 
partnership with AIMF and Cambodia’s 
local government associations, is to 
reintegrate into a new neighbourhood the 
inhabitants currently  living in insecure 
housing along the Stung Meanchey canal, 
south-east of the city centre.
Thanks to the increased powers of local 
authorities and technical support from 
Phnom Penh municipality, minimum 
architectural quality standards have been 
established for housing, and public spaces 
have been included in order to make 
these areas districts like any other, so that 
the people who live there finally feel like 
full citizens, with decent living conditions 
and the same status as the capital’s other 
inhabitants.

THREE CHALLENGES FOR THE FUTURE
Phnom Penh will have to tackle three big 
challenges in the next decade, all of which 
gravitate around a central theme: the 
sustainability of urban development.

Managing the city’s energy consumption
The last dry season brought Cambodia, as 
everywhere around the world, high 
temperatures and drought. Most of the 
city’s energy depends on hydroelectric 
plants on the Mekong, where water levels 
recorded historic lows this year. As a 
result, for almost three weeks, the whole 
capital area experienced daily power 
outages lasting three or four hours, which 
had a negative impact on day-to-day life 
and on the economy. Extreme phenomena 
of these kinds raise numerous questions, 
which can be boiled down to the question 
of Phnom Penh’s resilience to climate 
change. How can the city’s energy 
consumption be reduced in order to make 
it at least partly self-sufficient? How can 
rising temperatures be prevented in 
urban areas and livable conditions 
maintained in the city by “natural” 
means?
The city of Phnom Penh has already 
begun to consider these questions. In 
particular, we have been collaborating 
with the Japanese city of Kitakyushu, 
which is twinned with Phnom Penh, and 
with the Global Green Growth Institute, 
an international organisation that 
promotes green growth. Through these 
partnerships, we are working on the 
development of a “green city” strategy, 
and on the creation of a municipal 
strategy to make Phnom Penh a 
sustainable city. Green spaces are thus a 
tool that the city has been exploring for 
more than a decade by developing public 
parks and gardens in the city, for example 
with the renovation of Wat Phnom Park. 
More projects need to be pursued so that 
Phnom Penh can advance and implement 
real solutions.
More broadly, in the future, the aim will 
be to create more public spaces for 
citizens, in order to encourage them to get 
more involved in the life of the city. 
Squares and parks are now being used to 
do sport and as places to walk. In this way 
they contribute to the (re)construction of a 
sense of belonging and to the 
development of a civic identity. 

Containing and managing road traffic
The subject of public spaces naturally 
takes us onto the question of green 
mobilities. At present, walking around 
the streets in the city centre is an 
obstacle course. The sidewalks are 
largely occupied, used by ground-floor 
dwellers for various purposes (parking, 
selling, workshops, etc.). As a 
municipality, therefore, we need to work 
with the local authorities and the 
inhabitants to return these spaces to 
community use, in order to make it 
easier for pedestrians to move around. At 

present, there is a vicious circle: people 
will not travel on foot because of the 
congestion on the sidewalks, preferring 
to travel by motorbike or car, even over 
short distances.
In a city with already more than 2 million 
registered vehicles, and an annual rate of 
increase of 11%, travel and mobility are 
increasing preoccupations for the 
authorities. With the creation of the 
Transport Board in 2018, the Municipality 
was able to put fifteen bus lines into 
operation, improving mobility for 
everyone, in particular citizens with the 
fewest resources. In fact, unskilled 
workers, students and civil servants travel 
free of charge on these bus lines, and for 
everyone else there is a flat fare of 1000 
riels, i.e. 25 US cents. The city is also 
working actively to develop its road 
system, and several new bypasses will be 
built by 2030.

Managing waste
The last big challenge that the 
Municipality faces is managing waste. 
In 2018, the city produced 2700 metric 
tons of solid waste a day, a quantity that 
has been increasing by 13% a year for 
ten years. The existing landfill site, 
opened six years ago, was designed to 
last for 10 years. However, it is already 
full, and will therefore close at the end of 
the year.
The historical partnership between the 
Japan International Cooperation Agency 
(JICA) and Phnom Penh Municipality, on 
the subject of drainage and water 
management in the city, led to the 
emergence of the first project for a 
wastewater treatment plant, on which 
construction will begin next year. Finally, 
with the support of AIMF, the Municipality 
has begun looking into the issue of 
sewage sludge and into ways of using it 
locally, in order to foster the emergence of 
endogenous economic dynamics. These 
are the areas in which innovative 
solutions need to be found. 

CONCLUSION
Phnom Penh is a resilient city which was 
able to arise from the ashes after 1979 
thanks to the adaptability of its 
population and its capacity to find 
endogenous solutions, as well as to apply, 
adopt and reinvent mechanisms of 
adaptation that have proved effective 
elsewhere. Phnom Penh Municipality has 
always assigned great importance to 
operating through networks, so as to 
draw upon a variety of skills. It is 
therefore open to more active 
collaboration with civil society actors, 
developing the synergies needed to 
prepare for the future together. The 
Municipality has high hopes for its 
involvement in the Smart City project 
developed by ASEAN, which will help it 
to tackle all the problems described 
above by exploiting the possibilities 
offered by new technologies. 
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សមុុះនិ់ង�ំដោណើន់ក្រុ�ជាសាក្រុស្តយាា�ងដោលឿន់
 បចុ�បាបន្ននៅនះ រាជធានីភ្ននំៅពញគជឺាចលករនៅសដ្ឋកចិ្ចនៃនត្រូពះរាជា ណា ចត្រូក 
កមុ�ជា។ នៅ�កុ�ងដែដនដីទីត្រូកុងភ្ននំៅពញទាងំមលូ មាននៅរាងជាងសបិាបកម្ម៣៨៤០
កដែន្លង និងនៅរាងចត្រូក៨៥៧កដែន្លង ភាគនៅត្រូចើនជានៅរាងចត្រូកកាត់នៅដរ។ ត្រូបជាពលរដ្ឋ 
កុ�ងទីត្រូកុងភ្ននំៅពញមានចំននួនៅកើននៅ�ើង�ាាងនៅលឿន ជតិ៤%កុ�ងមួយឆ្នាំៗ ។ បដែន្ថម 
ពនីៅលើត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលរសន់ៅ�ជាបជ់ាត្រូបចាជំាង២លាននក់ នៅ�មានត្រូបមាណ 
ជា១លាននក់បដែន្ថមនៅទៀតឆ្ល្លងកាត់ត្រូបចានំៃ�ង។ តាំងំពីឆ្នា១ំ៩៧៩មក នៃផ្ទដីទតី្រូកងុ 
ភ្ននំៅពញបាននៅកើននៅ�ើងគណុនឹងបនួដង។

 នៅដើមាបនីៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាត្រូបឈមដែដលបណា្ដាលមកពីកនំៅណើនចំននួ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋ�ាាងខា្លាងំនៅនះ សាលារាជធានីភ្ននំៅពញបានបនៅង្កើតនិងអនុវត្តគនៅត្រូមាង 
នៅរៀបចដំែដនដជីានៅត្រូចើនគនៅត្រូមាង។ នៃផ្ទដីរាជធានីបានរីកធ ំនៅហើយខណ្ឌ�្មីៗ ត្រូតូវបាន 
បនៅង្កើតនៅ�ើង៖ បចុ�បាបន្ននៅនះ មានខណ្ឌទាងំអសច់នំនួ១៤ នៅពាលគមឺានខណ្ឌចំននួ
៥បដែន្ថមនៅទៀត នៅបើនៅត្រូបៀបនៅធៀបនឹងកាលពជីាង១០ឆ្នាមុំន។ មាយាាាងវិញនៅទៀតរនៅបៀប 
ទាកទ់ងគ្នា រវាងថា្នាកដ់កឹនតំ្រូគបល់�ំបថ់ា្នាកក់ក៏ានដ់ែតត្រូបនៅសើរជាងមនុដែដរ។ រនៅបៀប 
ទាកទ់ងល្អនៅនះ អនុញ្ញាតឲាយនៅយើងនៅឆ្ល្លើយតបបានកានដ់ែតនៅលឿននងិត្រូបនៅសើរ ដល់ 
ក្ដរំីពងឹផ្លា្ទាលរ់បស់ខណ្ឌនីមយួៗ។ ប្លងន់ៅមរហតូដលឆ់្នា២ំ០៣៥ គជឺាឧបករណ៍ 
មយួនៅទៀត ដែដលនៅយើងបានបនៅង្កើតនៅ�ើង នៅហើយដែដលអាជាាាធរសាធារណៈអាចនៅត្រូបើ 
នៅដើមាបនីៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាអភិវឌ្ាឍនត៍្រូកងុ។ នៅដើមាបជីយួសត្រូមួលឲាយត្រូបជាពលរដ្ឋងាយ 
ទទលួបាននវូនៅសវារដ្ឋបាលមលូ�ាាន (លខិតិសា្នាមអត្រូតាំនុកលូ�ាាន អាជាាាបណ័ៈ 
នៅបើកមខុរបររកសុនីៅផាសងៗ។ល។) ការបនៅង្កើតត្រូបពន័ធត្រូចកនៅចញចូលដែតមួយ នៅ� 
ឆ្នា២ំ០១៦ បានអនុញ្ញាត តាំងំពីនៅពលនៅនះមក ឲាយត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ�ះត្រូសាយបញ្ហា
លខិតិសា្នាមរដ្ឋបាលតាំមរនៅបៀបមយួដែដលសាមញ្ញ និងមានតមា្លាភាពនៅ�យសារដែត
នៅយើងមានត្រូបពន័ធត្រូចកនៅចញចូលនងិតនៃម្លដែតមួយសត្រូមាបត់្រូគបត់្រូបនៅភទនៃនឯកសារ 
ទាងំអស។់

ទីីក្រុ�ុងរី�ធឥំតឈ�់
 នៅ�យសារត្រូបជាពលរដ្ឋមានចនំនួនៅកើននៅ�ើង ទតី្រូកងុកក៏ាន់ដែតរីកធំនៅ�ៗ 
ទាងំនៅ� ខាងនៅលើ ទាងំនៃផ្ទខាងនៅត្រូកាម។ នៅទសភាពត្រូកងុវិវឌ្ាឍនៅ�មខុ�ាាងនៅលឿន។ 
៤០%នៃនអគរសាងសង់បចុ�បាបន្ននៅនះមានកម័សន់ៅលើសព១ី០ជាន ់(៣១៧អគរ
កុ�ងចំនៅណាម៧៩១អគរ) ខណៈដែដលភ្ននំៅពញគ្មានអគរខ័សម់យួនៅ�ើយកាល ពី
១៥ឆ្នាមុំន។ អគរខ័សន់ៅលើកដបំងូត្រូតូវបានសងច់បរ់ចួរាលន់ៅ�ឆ្នា២ំ០១០។ 

 នៅយើងនៅ�ើញមានរនៅបៀបរសន់ៅ��្មកុី�ងទីត្រូកងុ។ សណំង់បរីុបានរីកនៅត្រូចើន 
ដចូផាសតិ។ នៅ�កុ�ងបរីុតចូធទំាងំនៅនះ មានផ្ទះវីឡានៅទាល វីឡានៅភា្លាះ ផ្ទះដែល្វងសត្រូមាប់ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋរសន់ៅ� នងិមានរបងព័ទធជំុវិញបរីុ មាននៅសវាមលូ�ាាន ដចូជា ផាសារ 
សាលានៅរៀន នៅហើយនៅពលខ្លះ មានដែតមំាាសផ់្ទះនៅ�កុ�ងបរីុបុ៉នៅណាះាះដែដលមានសទិធិ 
នៅចញចលូបាន។ បចុ�បាបន្ននៅនះ ទតី្រូកងុភ្ននំៅពញមានសណំង់បរីុ ១៣៤កដែន្លងជា
ពនិៅសស គនឺៅ�តាំមតបំនជ់ាយត្រូកងុ។ មាយាាាងវិញនៅទៀត មានការអភវិឌ្ាឍទតី្រូកុងរណប 
មយួចនំនួនៅ�ជាយរាជធានផីងដែដរ។ �្វតីាបិតថា សណំង់បរីុ�្មីៗ ទាងំនៅនះបនៅង្កើតលហំ
សត្រូមាបន់ៅគហ�ាានរសន់ៅ�តាំមដែបប�្មមីយួ បុ៉ដែន្តសមាហរណកម្មបុរីនៅ�កុ�ងទតី្រូកុង  
ពតិជាមានភាពសុ�គសា្មាញកុ�ងការត្រូគប់ត្រូគង នៅបើនិ�យពចីរាចរណ៍ និងការភាាាបប់រីុ 
នៅ�ទតី្រូកងុចាស។់ បញ្ហាមយួនៅទៀងនៅនះ គនឺៅគហាមឃ្លាតម់យួភាគនៃនត្រូបជាពលរដ្ឋ 
មនិឲាយចលូនៅ�កុ�ងទតីាំងំមួយចនំនួកុ�ងបុរីនៅ�ើយ។ នៅ�កុ�ងបរិបទនៅនះ កម្មវិធីសហ
ត្រូបតិបត្តកិាររវាងសាាាបន័ APUR (អង្គភាពនគរូបនយីកម្មត្រូកងុបាាារីស) នងិសាលា  
រាជធានីភ្ននំៅពញ ចាបត់ាំងំពីឆ្នា២ំ០១៦មក បានជួយត្រូបកឹាសាដលគ់នៅត្រូមាង ING 
City នៅ�កុ�ងការអភវិឌ្ាឍតបំនម់យួដែដលមាននៃផ្ទដ២ី៥០០ហចិតាំ នៅ�ដែប៉កខាងតាបូូង 
ទតី្រូកងុ ម្ដ�បំងឹនៅជើងឯក។ នៅគលការណ៍នៅរៀបចតំ្រូកងុមយួសត្រូមាបធ់ានឲាយមានសមា 
ហរណ កម្មល្អនៃនគនៅត្រូមាងទាងំនៅនះនៅ�កុ�ងការអភវិឌ្ាឍត្រូកងុត្រូតូវបាន�កន់ៅចញ។ 
អនសុាសន៍ទាងំនៅនះនៅផ្លា្ដាតជាអាទ៍នៅ�នៅលើសារៈសខំានន់ៃនទតីាំងំសាធារណៈ ការ 
រកាសានៃផ្ទបងឹមយួដែផ្នក លនូៅ�កុ�ងដរីដ្ឋ នងិទតីាំងំសត្រូមាប់ការនៅត្រូបើត្រូបាសរួ់ម ត្រូពមទំាង 

ជារាជធានីមានភាពធន់ ភ្នំពាញកំពុងសម្លឹង�ើលទាអនគត។ រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពាញនាតាបន្តស្វាងរក 
មធាយាបាយ�្មីៗ និងបាកបដាយនវានុវត្តន៍ ដើមាបីជមាុញការអភិវឌ្ាឍកាុង ហើយកំណើនខា្លាំងនិងលឿនតាូវតា 
ឆ្លើយតបទានឹងបញ្ហាបាឈម�្មីៗ។ ដាយលាក សាង វណៈៈ 

�ញ្ហាា�ប�ឈម�ច្ច�ុ�បន់្ន�្នុងការអំភិវិឌ�ឍរាជធាន់ីភ្នំព�ញ

Vue panoramique de la presqu’ile  
de Chrui Changvar depuis le Quai Sisowath, 2019. 
Panoramic view of Chrui Changvar peninsula from Sisowath Dock, 2019. 

រូបភាពបាាាណូរាាាមិកចាប់ពីតីរវ�ិីពាះសុីសុវត្ថិ ទាជាាយចងាាារ ឆ្នាំ២០១៩
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សមាហរណកម្មសងាាាត់ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកនៅ�កុ�ងតបំនអ់ភវិឌ្ាឍន�៍្មនីៅនះ នងិការ 
គតិគរូពភីមូទំិាងឡាយដែដលមានត្រូសាប់កុ�ងតំបនន់ៃនគនៅត្រូមាង។ 

 មាយាាាងវិញនៅទៀត សាលារាជធានីភ្នំនៅពញក៏នៅធ្វើការផងដែដរនៅលើសមា 
ហរណកម្មនៃនត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកជាងនៅគនៅ�កុ�ងទីត្រូកុង។ គនៅត្រូមាងដែដលនៅយើង 
នៅទើបចាប់នៅផ្ដើមអនុវត្តនៅ�ឆ្នាំនៅនះ នៅ�យសហការនៃដគូជាមួយសមាគម AIMF 
(សមាគមអន្តរជាតិនៃនអភិបាលត្រូកុងនិ�យភាសាបារាំង) និងសមាគម 
អ្នកតំណាងនៅ�តាំមមូល�ាានកុ�ងត្រូបនៅទសកមុ�ជា សំនៅ�ជាអាទ៍នៅ�នៅធ្វើសមាហរ
ណកម្មចូលកុ�ងសងាាាត់ដែដលមានការនៅរៀបចំ�្មី នូវត្រូបជាពលរដ្ឋ ដែដលបចុ�បាបន្ននៅនះ 
រស់នៅ�កុ�ងផ្ទះសដែមាបងមិនសូវមាំទាំ តាំមបនៅណា្ដាយលូស្ទឹងមានជ័យ នៅ�ដែប៉ក 
ខាងតាបូូងនៅឆ្លៀងខាងនៅកើតនៃនរាជធានី។ 

 នៅ�យសារសមត្ថភាពរបសអ់ាជាាាធរមលូ�ាានមានការនៅកើននៅ�ើង នងិ
មានការផ្ដលជ់ាជំនួយបនៅច្ចកនៅទសពសីាលារាជធានីភ្ននំៅពញ លកីខណ្ឌសាាាបតាយកម្ម
អបាបបរមាមយួនៃនសណំង់�្មីៗ ទាងំនៅនះត្រូតូវបាន�កន់ៅចញ នៅហើយការនៅរៀបចទំតីាំងំ
សាធារណៈត្រូតូវបាននៅធ្វើនៅ�ើង នៅដើមាបធីានថា សងាាាតទ់ាងំនៅនះមានលកីណៈដចូ 
សងាាាតន់ៅផាសងនៅទៀតដែដរ នៅនះគនឺៅដើមាបឲីាយត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលរសន់ៅ�កុ�ងសងាាាត�់្មីៗ  
ទាងំនៅនះមានអារម្មណថ៍ា ពកួគតក់ដ៏ចូត្រូបជាពលរដ្ឋកុ�ងសងាាាតន់ៅផាសងនៅទៀតដែដរ 
នៅ�យទទួលបាននូវត្រូកបខណ្ឌនៃនការរសន់ៅ�មយួសមរមាយ ត្រូពមទាងំទទួលបានការ
គតិគរូដចូត្រូបជាពលរដ្ឋនៅផាសងនៅទៀតនៅ�កុ�ងរាជធានីភ្ននំៅពញដែដរ។

�ញ្ហាា�ក្រុ�ឈមចំន់នួ់៣ សក្រុមា�់អំនគិត
 ភ្ននំៅពញនងឹត្រូតូវនៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាត្រូបឈមធំៗ ចនំនួ៣ នៅ�កុ�ងទសវតាសរ៍
ខាងមខុនៅនះនៅហើយសទុធដែតជាបញ្ហាត្រូបឈមជំុវិញត្រូបធានបទធំមយួ គនឺរិន្តរភាពនៃន 
ការអភវិឌ្ាឍត្រូកងុ។

ក្រុគិ�់ក្រុគិងការដោក្រុ�ើក្រុបាស់ថាមពលដោ��្នងុទីីក្រុ�ុង
 នៅ�កុ�ងរដវូត្រូបាងំកន្លងនៅ�នៅនះ សតីណុ្ហភាពនៅ�កុ�ងទីត្រូកងុបាននៅកើន 
នៅ�ើង�ាាងខា្លាងំ និងបណា្ដាលឲាយមានភាពរាងំសៀតួមួយ�ាាងធ ំដចូនៅ�ត្រូគបទ់កីដែន្លង
នៅផាសងនៅទៀតនៅលើភពដែផនដដីែដរ។ ភាគនៅត្រូចើននៃនថាមពលនៅត្រូបើត្រូបាសកុ់�ងទីត្រូកងុពងឹដែផ្អក 
នៅ�នៅលើនៅរាងចត្រូកវារីអគ្គសិនីនៅ�តាំមដងទនៅន្លនៅមគង្គ ខណៈដែដលកត្រូមិតទកឹទនៅន្លកាល
ពឆី្នាកំន្លងនៅ�នៅនះ ទាប�ាាងខា្លាងំ មិនធា្លាបម់ានពមីនុមក។ នៅ�កុ�ងរាជធានីទាងំ
មលូ កុ�ងរយៈនៅពលជតិ៣សបា្ដាហ ៍នៅភ្លើងបាន�ច់នៅរៀងរាលន់ៃ�ង ព៣ី នៅ�៤នៅមាាាងដែដល
នៅធ្វើឲាយប៉ះពាលដ់ល់ការរសន់ៅ�ត្រូបចានំៃ�ងរបសត់្រូបជាពលរដ្ឋ នងិនៅ�នៅលើនៅសដ្ឋកិច្ច។ 
បាតុភតូធងន់ធងរដែបបនៅនះ នឲំាយនៅយើងនៅលើកជាសណួំរនៅត្រូចើនអពំភីាពធន់នៃនរាជធានី  
ភ្ននំៅពញចនំៅពាះបដែត្រូមបត្រូមួលអាកាសធាត។ុ ពតិដែមននៅហើយ សណួំរគថឺា នៅតើត្រូតូវនៅធ្វើ
�ាាងណានៅដើមាបកីាត់បន្ថយការនៅត្រូបើត្រូបាសថ់ាមពលកុ�ងទីត្រូកងុ នៅដើមាបធីានឲាយទតី្រូកងុ
មានស្វយ័ភាពខាងដែផ្នកថាមពល នៅទាះបជីាមយួដែផ្នកកន៏ៅ�យនៅនះ? នៅតើត្រូតូវនៅធ្វើ 
ដែបបណានៅដើមាបកីាតប់ន្ថយកំនៅ�នៅ�កុ�ងតបំនត់្រូកងុ និងរកាសាសតីណុ្ហភាពធម្មជាតិ 
ដែដលអនញុ្ញាតឱាយត្រូបជាពលរដ្ឋអាចរសន់ៅ�បាន? 

 ទតី្រូកងុភ្ននំៅពញបានចាប់នៅផ្ដើមពចិារណានៅ�នៅលើសណួំរទាងំនៅនះនៅហើយ។ 
ជាអាទ៍ នៅយើងបាននៅធ្វើការជាមយួត្រូកងុ Kitakyushu របសជ់បុ៉ន ដែដលចងសម័័នធ
នៅមត្រូតភីាពជាមយួទតី្រូកុងភ្ននំៅពញ ត្រូពមទំាងជាមយួអង្គការ GGGI (វិទាយាសាាាន 
កនំៅណើននៃបតងពិភពនៅលាក)។ ភាពជានៃដគូទាងំនៅនះ បានអនុញ្ញាតឲាយនៅយើងបនៅង្កើត 
យទុធសាត្រូស្តទតី្រូកុងនៃបតង ត្រូពមទំាងបនៅង្កើតយុទធសាត្រូស្តត្រូកងុនៅដើមាបដីែត្រូបកា្លាយរាជធានី 
ភ្ននំៅពញ ឲាយកា្លាយជាទតី្រូកុងមយួមាននរិន្តរភាព។ លហំនៃបតងគឺជាអ្វដីែដលទតី្រូកងុ 
ភ្ននំៅពញខតិខកំសាងអស់រយៈនៅពលជាងមយួទសវតាសរ៍កន្លងមកនៅហើយ នៅ�យ 
បនៅង្កើតសនួ និងឧទាយានសាធារណៈនៅ�កុ�ងទីត្រូកងុ ឧទាហរណ ៍ដចូជាការជសួជលុ
ឧទាយានវត្តភ្នជំានៅដើម។ គនៅត្រូមាងជានៅត្រូចើននៅផាសងនៅទៀតអាចនឹងនៅលចនៅចញជារបូរាងនៅ�ើង
នៅដើមាបអីនញុ្ញាតឲាយទតី្រូកុងភ្ននំៅពញនៅលើកសនំៅណើដនំៅណាះត្រូសាយជាកដ់ែស្ដង។

 ជាត្រូទង់ត្រូទាយធនំៅ�នៃ�ងអនគត កិច្ចការដែដលនៅយើងត្រូតូវនៅធ្វើ គនឺៅយើងនងឹ 
បនៅង្កើតទីតាំងំសាធារណៈឲាយបាននៅត្រូចើន នៅដើមាបីជាត្រូបនៅ�ជន៍របសត់្រូបជាពលរដ្ឋ នងិ 
ជត្រូមញុពកួគតឲ់ាយចលូរមួកានដ់ែតនៅត្រូចើនដែ�មនៅទៀតនៅ�កុ�ងជីវិតរសន់ៅ�កុ�ងទតី្រូកងុ។ 
ទកីដែន្លងនិងសនួសាធារណៈបចុ�បាបន្ននៅនះ ត្រូតូវបានត្រូបជាពលរដ្ឋនៅត្រូបើត្រូបាសន់ៅដើមាបនីៅធ្វើ
លហំាតត់្រូបាណ នងិនៅដើរកសំាន្ត ដូនៅច្នះតាំមរនៅបៀបនៅនះ ត្រូបជាពលរដ្ឋពតិជាចូល រមួ 
កុ�ងការកសាង ក៏ដចូជាការសាងនៅ�ើងវិញនវូអារម្មណ៍ថា ភ្ននំៅពញជាទតី្រូកងុរបស់ 
ពកួគត ់នៅហើយពកួគតន់ងឹចលូរមួកុ�ងការអភិវឌ្ាឍអត្តសញ្ញាណត្រូបជាពលរដ្ឋមយួ។

ក្រុគិ�់ក្រុគិងន់ងិដែ�លមអចរាចរណ៍ផូួវិដោគា�
 ជាធម្មតាំ ត្រូបធានបទពាក់ពន័ធនងឹលហំសាធារណៈពតិជាននំៅយើង 
នៅ�គតិដលក់ារនៅធ្វើ�ាាងណាឱាយចរាចរណម៍ានភាពរលនូ។ ការនៅធ្វើដនំៅណើរនៅ�យនៅ�្មើ 
នៅជើងនៅ�កុ�ងទីត្រូកងុបចុ�បាបន្ននៅនះ គជឺានៅរឿងលបំាកបផំតុ។ ចនិៅញ្ចើមផូួវមយួភាគធំត្រូតូវ
បានត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលរសន់ៅ�ជានផ់្លា្ទាលដ់យីកនៅ�នៅត្រូបើត្រូបាសជ់ាលកីណៈឯកជន 
ដចូជានៅធ្វើចណំត�នយន្ត នៅធ្វើជាទីតាំងំរកសុ ីឬជាកដែន្លងជួសជលុនៅផាសងៗ។ ដនូៅច្នះ
កុ�ងនមសាលារាជធានីភ្ននំៅពញនៅយើងត្រូតូវនៅធ្វើការជាមយួរដ្ឋអណំាចមលូ�ាាន និង 
ត្រូបជាពលរដ្ឋ នៅដើមាបយីកចនិៅញ្ចើមផូួវទាងំនៅនះមកជូនត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូគបគ់្នានៅត្រូបើត្រូបាស់ 
ជាសាធារណៈ នៅធ្វើដែបបនៅនះបាន គឺនៅយើងនងឹដែកលម្អចរាចរណ៍នៅ�្មើនៅជើង។ បុ៉ដែន្ត នៅយើង 
ត្រូបឈមមុខនងឹបញ្ហាដែដលគ្មានទបីញ្ចបម់យួ នៅនះគតឺ្រូបជាពលរដ្ឋមនិនៅធ្វើដនំៅណើរ 
នៅ�្មើនៅជើងនៅទ នៅ�យសារដែតចិនៅញ្ចើមផូួវមនិត្រូស�ះ នងិដែបរនៅ�ជិះមូ៉ត ូឬជិះរ�យន្តវិញ
នៅទាះបកុី�ងចមាាាយផូួវខ្លកីន៏ៅ�យ។

 នៅ�កុ�ងទតី្រូកងុមយួដែដល�នយន្តចុះបញើមីានចំននួរហតូនៅ�ដល់ 
ជាង២លាននៅត្រូគឿងនៅ�នៅហើយនៅនះ (អត្រូតាំកនំៅណើនមានរហតូដល១់១%កុ�ង 
មយួឆ្នា)ំ បញ្ហាចរាចរណ៍គជឺាក្ដបីារមភមយួកានដ់ែតខា្លាងំនៅ�ើងសត្រូមាបអ់ាជាាាធរ 
សាធារណៈ។ ការបនៅង្កើតរ�ាាករស្វយត័ដកឹជញ្ជនូសាធារណៈរ�យន្តត្រូកុងនៅ� 
ឆ្នា២ំ០១៨ បានអនុញ្ញាតឲាយសាលារាជធានភី្ននំៅពញ�ក់ឲាយដនំៅណើរការរ�យន្តត្រូកងុ 
ចនំនួ១៥ដែខាស នៅដើមាបជីយួសត្រូមួលដលក់ារនៅធ្វើដនំៅណើររបសត់្រូបជាពលរដ្ឋត្រូគប់របូ 
ជាពនិៅសស ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលមានជវីភាពលបំាកជាងនៅគ។ ជាការពតិ កម្មករ 
កម្មការន ីសសិាស នសិាសតិ មន្រ្តីន្តរីាជការ អាចជិះរ�យន្តត្រូកុងនៅ�យឥតគតិនៃ�្ល។ 
ចនំៅពាះអ្នកត្រូតងប់ងន់ៃ�្ល សបំតុ្រូតមានតនៃម្លដែតមួយគត ់គជិឺះម្ដងអសន់ៃ�្ល១០០០នៅរៀល។ 
ទតី្រូកងុកន៏ៅធ្វើការ�ាាងសកម្មផងដែដរនៅលើការអភវិឌ្ាឍនងិដែកលម្អដែខាសបណា្ដាញផូួវ�្នល់ 
របសខួួ់ន នៅហើយផូួវវាង�្មីៗ ជានៅត្រូចើនដែខាសនងឹនៅលចនៅចញជារបូរាងនៅ�ើង ពីនៅពលនៅនះ 
ដលឆ់្នា២ំ០៣០។

ក្រុគិ�់ក្រុគិងកា�សណំល់
 បញ្ហាត្រូបឈមចុងនៅត្រូកាយដែដលសាលារាជធានភី្ននំៅពញត្រូតូវនៅ�ះត្រូសាយ 
គកឺារត្រូគបត់្រូគងកាកសណំល។់ នៅ�ឆ្នា២ំ០១៨ ទីត្រូកងុបានផលតិសណំលរឹ់ង 
ចនំនួ២៧០០នៅតាំនកុ�ងមួយនៃ�ង នៅនះគជឺាបរិមាណមយួដែដលនៅកើននៅ�ើង១៣%
កុ�ងមួយឆ្នា ំអសរ់យៈ នៅពល១០ឆ្នាមំកនៅហើយ។ កដែន្លងចាកស់ត្រូមាមបចុ�បាបន្ន 
នៅនះ ដែដលនៅយើងបាននៅបើកកាលព៦ីឆ្នាមុំន ត្រូតូវបានគិតគរូសត្រូមាបច់ាកស់ត្រូមាម 
រយៈនៅពល១០ឆ្នា ំបុ៉ដែន្តកដែន្លងនៅនះនឹងត្រូតូវបទិនៅ�ចងុឆ្នានំៅនះ ពីនៅត្រូពាះសត្រូមាម 
នៅពញនៅ�នៅហើយ។ នៃដគជូាត្រូបវត្តសិាត្រូស្តរវាងអង្គការ នៃចកា និងសាលារាជធានី 
ភ្ននំៅពញ នៅលើបញ្ហាលបូងូូរទកឹ និងការត្រូគបត់្រូគងទកឹនៅ�កុ�ងទីត្រូកងុ បានអនុញ្ញាតឲាយ 
នៅយើងបនៅង្កើតគនៅត្រូមាងសាងសង់សាាានយីត៍្រូបត្រូពតឹ្តកិម្មទឹកកខ្វក់មយួ នៅហើយការ�ាាន
សាងសង់នងឹចាបន់ៅផ្ដើមនៅ�ឆ្នានំៅត្រូកាយនៅនះ។ ចណុំចចុងនៅត្រូកាយគនឺៅ�យមានការ 
ជយួនៅត្រូជាមដែត្រូជងពីសមាគម AIMF សាលាត្រូកងុបាននៅធ្វើការពិចារណានៅ�នៅលើបញ្ហា 
ភកប់ង្គន់ នងិនៅ�នៅលើរនៅបៀបនៅលើកតនៃម្លផលតិផលនៅធ្វើនៅចញពភីកប់ង្គន់នៅនះនៅ�នងឹ 
កដែន្លង ដូនៅច្នះគអឺាចជយួជត្រូមញុឲាយមានថាមភាពនៅសដ្ឋកចិ្ចមយួដែផ្នកកុ�ងត្រូសកុ។ 
គនឺៅ�កុ�ងវិសយ័ទាងំនៅនះនៅហើយដែដលនៅយើងត្រូតូវរកឱាយនៅ�ើញនវូដនំៅណាះត្រូសាយ 
ត្រូបកបនៅ�យនវានវុត្តន។៍

ដោសច�្ដសីន់្ន�ិា�ន់
 ភ្ននំៅពញគជឺាទតី្រូកងុមយួដែដលមានភាពធន ់នងិបានរសរ់ានមានជីវិត
នៅ�ើងវិញនៅត្រូកាយឆ្នា១ំ៩៧៩ នៅ�យសារសមត្ថភាពសត្រូមបខួួនរបសត់្រូបជាពលរដ្ឋ 
នងិសមត្ថភាពរកដំនៅណាះត្រូសាយតាំមបរិបទកុ�ងត្រូសកុផ្លា្ទាល ់ត្រូពមទាងំនៅ�យសារ 
ការនៅធ្វើសមាហរណកម្ម ទមា្លាបន់ៅត្រូបើត្រូបាស ់នងិនៃច្នត្រូបឌិ្តយន្តការ ដែដលនៅគធា្លាបអ់នុវត្ត
មានត្រូបសទិធភាពនៅ�ទតី្រូកងុនៅផាសងនៅទៀតរចួមកនៅហើយ។ សាលារាជធានីភ្ននំៅពញ  
ដែតងដែតនៅផ្លា្ដាតការយកចតិ្តទកុ�កខ័់សន់ៅ�នៅលើការងារជាដែខាសបណា្ដាញ នៅ�យ 
ពងឹដែផ្អកនៅ�នៅលើសមត្ថភាពនៅផាសងៗជានៅត្រូចើន។ ដនូៅច្នះ សាលារាជធានបីាននៅបើកចំហ 
ដលក់ចិ្ចសហត្រូបតបិត្តកិារមយួ�ាាងសកម្មជាមយួនៃដគ ូដែដលជាសង្គមសុវិីលនៅដើមាបី
រមួគ្នានៅត្រូតៀមខួួនឲាយបានកានដ់ែតត្រូបនៅសើរសត្រូមាបន់ៃ�ងអនគត។ សាលារាជធានីភ្ននំៅពញ 
សងាឃឹមឹ�ាាងមតុមានំៅ�នៅលើការនៅប្ដជាាាចលូរមួកុ�ងគនៅត្រូមាងទីត្រូកងុឆ្លាតនៃវ ដែដលផ្ដចួនៅផ្ដើម 
នៅ�ើង នងិអភិវឌ្ាឍនៅ�យអាសាាាន នៅហើយគនៅត្រូមាងនៅនះនងឹអនុញ្ញាតឲាយទតី្រូកុងភ្ននំៅពញ
នៅ�ះត្រូសាយរាលប់ញ្ហាទាងំឡាយដូចបាននៅលើកនៅ�ើងខាងនៅលើ នៅ�យបញូុល 
លទធភាពនៅត្រូបើបនៅច្ចកវិទាយា�្មីៗ ។
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Les économies sont souvent uniquement analy-
sées à l’échelle d’un pays (avec le PIB, la stabilité 
macroéconomique et fiduciaire, les flux commer-
ciaux, les politiques de migration, etc.). Ce niveau 
d’analyse a dominé les analyses politiques et éco-
nomiques dans les quatre dernières décennies. 
Récemment, dans les cinq à dix dernières années, 
des travaux d’analyse politique et de recherche 
académique ont utilisé les villes comme indica-
teurs mesurant la performance économique. Ce 
changement peut s’expliquer par la capacité 
grandissante de récolte et d’analyse de données 
ventilées au niveau local, combinée avec l’atten-
tion croissante portée aux villes. La croissance 
des taux d’urbanisation à l’échelle mondiale est 
devenue une force de transformation majeure qui 
doit être bien gérée par les gouvernements lo-
caux. Ceci est d’autant plus important pour des 
économies en développement que ce sont dans 
les villes que cette croissance se concentre. Ceci 
a un effet direct sur les sources de revenu des 
habitants tout en déterminant la qualité de leurs 
conditions de vie. 
Au Cambodge, la transformation et la croissance 
de Phnom Penh dans la dernière décennie sont 
comparables à celles des pays qui, dans le monde, 
connaissent la croissance économique la plus ra-
pide. Le concept de villes comme moteur de crois-
sance 1, 2 est maintenant répandu puisque les gou-
vernements locaux essayent de maximiser les 
opportunités offertes par la croissance urbaine.
L’intensification du phénomène de départ des 
usines (à forte intensité de main-d’œuvre) de 
Chine et d’autres pays asiatiques à cause de sa-
laires plus élevés et la restructuration de chaînes 
d’approvisionnement régionales ont accéléré l’in-
dustrialisation, ce qui a ensuite accéléré le pro-
cessus d’urbanisation de la région de Phnom 
Penh. Avec des capacités de fabrication à moindre 

Quel est le premier marqueur du développement d’un pays ? 
La croissance de ses villes. L’expansion d’une ville, ses 
infrastructures et la transformation de ses services urbains 
sont les principaux indicateurs d’une économie croissante, 
alimentée par les investissements locaux et internationaux.
PAR NATHAROUN NGO

Les économies urbaines 
dynamiques :  
un vecteur de progrès social  
dans les villes cambodgiennes
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coût et une main d’œuvre jeune, le Cambodge est 
devenu un des lieux de relocalisation privilégié 
de la région.4
Le Cambodge suit la voie d’un développement 
économique classique : la part de la contribution 
au PIB du secteur agricole s’est réduite alors que 
l’industrie manufacturière et les services sont 
maintenant au cœur de la croissance de l’écono-
mie. La distribution spatiale de l’infrastructure 
économique du Cambodge tend à se concentrer 
dans des zones urbaines et péri-urbaines et le 
capital productif et la croissance des actifs est 
plus lente dans les zones rurales. Le concept 
d’économies d’agglomération 5 explique cette pré-
férence géographique pour les villes : les biens et 
les services sont produits plus efficacement dans 
les zones les plus densément peuplées qui offrent 
un réservoir de main-d’œuvre qualifiée et un ré-
seau d’entreprises aux activités complémentaires. 
Ces entreprises sont à la fois des producteurs et 
des créateurs d’une masse importante de clients. 
Leur concentration favorise aussi une compéti-
tion saine, engendrant une meilleure qualité et 
diversité de services, à des prix plus équilibrés.
Au niveau mondial, les chiffres révèlent égale-
ment que les zones urbaines génèrent 55% du 
produit national brut dans les pays à faible reve-
nu et 73% dans les pays à revenu intermédiaire.6 
Phnom Penh est certainement l’une des villes qui 
contribue majoritairement au PIB national. Trois 
des quatre piliers de la croissance qui ont alimen-
té l’économie cambodgienne au cours des vingt 
dernières années (le bâtiment, la confection et 
 l’industrie manufacturière, les services et le tou-
risme) concentrent la majorité de leurs activités 
à Phnom Penh et dans d’autres grandes villes 
secondaires. 

LES VILLES, LA TECHNOLOGIE ET LA TRANSFORMATION 
DES DONNÉES
La technologie permet une meilleure gestion du 
développement urbain. Les données générées par 
des individus et captées par de nouveaux moyens 
technologiques, tels que les réseaux d’infrastruc-
tures numériques, transforment la manière dont 
les villes sont gérées dans les économies en déve-
loppement. Cette « révolution des données » a prin-
cipalement lieu dans les centres urbains. A Phnom 
Penh, on remarque l’émergence de centres de 
données (il s’agit principalement d’entités privées 
qui collectent, directement ou indirectement et à 
des fins privées, les données de leur base de 
clients/consommateurs) gérés par des sociétés 
 locales ou internationales. Peu de grandes entre-
prises d’analyse des données ont pénétré le mar-
ché cambodgien au cours des dernières années. 
Jusqu’à maintenant, le « big data » ne sert qu’à des 
fins commerciales, principalement pour mieux 
comprendre le comportement des clients dans des 
secteurs spécifiques (la banque, la finance, la télé-
phonie, les transports, etc.). Il est peut-être préma-
turé de parler d’une révolution des données au 
Cambodge 7 : la collecte et l’analyse des données en 
sont encore à leurs débuts puisque les infrastruc-
tures existantes restent limitées et que les sys-
tèmes de législation et de gouvernance sont en 

train d’émerger. Le potentiel des mégadonnées  
ne peut être  exploité sans intelligence artificielle 
et la capacité d’exploitation des données combi-
nées avec les dernières infrastructures de techno-
logies numériques (l’IdO). Mais le concept de 
« villes intelligentes » deviendra vite une réalité 
omniprésente.
Des innovations technologiques majeures ont 
déjà été déployées et ont développé de nouveaux 
services urbains. Prenons l’exemple de Grab, une 
entreprise en Asie du Sud-Est qui a modifié le 
marché par l’apport d’une technologie nouvelle. 
L’entreprise a rapidement transformé l’accès des 
résidents de Phnom Penh aux services de trans-
port. Avant Grab, peu d’acteurs-pionniers avaient 
pénétré le marché (il y avait notamment PassApp, 
l’entreprise cambodgienne de mise en contact 
d’utilisateurs avec des conducteurs) et leur accès 
au financement, aux technologies et à l’expertise 
était local et donc plus restreint.
De nouvelles plateformes d’échange soutenues par 
Facebook ont généré des réseaux additionnels de 
vente et de distribution à Phnom Penh.8 Toutes ces 
innovations technologiques trans forment les éco-
nomies urbaines et les comportements sociaux en 
créant de nouveaux marchés et en devenant des 
solutions grand public accessibles à un large éven-
tail de la population urbaine.
Des entreprises technologiques locales qui asso-
cient l’entreprenariat social aux innovations tech-
nologiques ont aussi fait leur apparition à Phnom 
Penh. Ces acteurs cherchent à résoudre des pro-
blèmes générés par la ville en améliorant l’effica-
cité d’un service déjà fourni (tel que la récupéra-
tion des déchets ou les systèmes de transport en 
commun) ou en créant des services qui répondent 
à de nouveaux problèmes (tel qu’améliorer 

Phnom Penh :  
des transports 
collectifs 
informels à 
l’utilisation  
d’une application 
de son 
smartphone 
« PassApp » ou 
« Grab »pour 
commander son 
chauffeur.
Phnom Penh: 
informal public 
transport based on  
a “PassApp” or 
“Grab” application 
to book a ride. 

ភ្នំពាញ៖ 
មធាយាបាយដឹកជញ្ជូន 
សាធារណៈឯកជន 
បាើកម្មវិធីទូរ័ព្ទដា 
ដើមាបីហាកង់បី 
ឬតាំក់សុី “PassApp” 
ឬ “Grab”

Sur le chantier  
de la tour 
Canadia, 2007.
On the Canadia 
Tower construction 
site, 2007. 

ការ�ាានសំណង់អគរ 
កាណាឌ្ី�ាា 
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 l’accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap). Leur objectif n’est pas de remplacer le 
service public ou de concurrencer des exploitants 
privés. Ils opèrent dans des niches de marché pour 
résoudre des problèmes urbains spécifiques à un 
coût abordable en accord avec les principes de 
fonctionnement des entreprises sociales.
La technologie et les données sont en mesure 
d’avoir un effet sur les opportunités économiques 
et l’amélioration des services sociaux, contri-
buant ainsi directement aux économies urbaines 
dynamiques.
Si des nouvelles formes de vulnérabilité urbaine 
menacent le modèle de croissance économique 
de Phnom Penh, il faut présenter les grandes 
 tendances qui résultent de cette transformation 
urbaine en cours.

LES TENDANCES DE TRANSFORMATION URBAINE
La construction des borey est une des forces mo-
trices de l’expansion urbaine 9 de Phnom Penh 
depuis la fin des années 1990. Il s’agit de nou-
velles formes de résidences péri-urbaines 
construites par des promoteurs privés, majoritai-
rement cambodgiens. Certains borey permettent 
une nouvelle mixité sociale à l’intérieur de la ville. 
La densité de population et le l’augmentation du 
prix des terrains associées au développement 
d’une réelle classe moyenne urbaine engendrent 
la multiplication des résidences fermées, particu-
lièrement à la périphérie de Phnom Penh. Certains 
de ces projets deviennent des mégaprojets, s’éten-
dant sur de très vastes surfaces. Ces résidences 
fermées et privées construites dans des pays en 
développement sont souvent accusées de créer des 
« élites » et de rassembler les ménages les plus 
riches, menant ainsi à l’existence de « ghettos 
pour les riches ». A Phnom Penh, les résidences 
privées ont certaines de ces caractéristiques. Leur 
plan masse est celui d’un lotissement de maisons 
standardisées encloses de murs qui délimitent le 
terrain de la communauté, leur accès est sécurisé 

et contrôlé et les services sont privés et gérés  
par une administration centrale privée. Mais les 
résidences privées cambodgiennes ne rassemblent 
pas forcément que l’élite.
Le groupe Peng Huoth, promoteur immobilier, 
leader du marché, s’est attaché à la qualité des 
espaces de vie, de l’architecture intérieure des 
maisons et de leur environnement, des espaces 
extérieurs et de loisirs. Le plan initial prenait 
exemple sur des modèles réussis de résidences 
fermées en Asie du Sud-Est mais en les adaptant 
aux besoins sociaux et culturels cambodgiens. La 
diversité des types et des tailles de logements pro-
posés aux résidents a permis de réunir dans un 
même espace géographique des classes socio-éco-
nomiques différentes, allant de familles très 
 aisées à des foyers de la classe moyenne. La di-
versité de profils, de métiers, de niveaux de reve-
nu, d’âges, d’ethnicités et de types de ménage est 
unique et se doit d’être analysée et comprise 
 davantage. Certains peuvent arguer que les dis-
parités de revenu et de richesse perdurent dans 
la résidence fermée, mais la réussite de ses créa-
teurs, dont l’intention et la vision étaient de 
 garantir une meilleure diversité sociale et un en-
vironnement agréable avec une densité élevée 
d’espaces verts pour répondre aux besoins des 
cambodgiens, a été démontrée par l’expansion 
de leurs projets et de leurs résidences. La qualité 
des services fournis aux résidents est également 
différente, avec plus d’égalité d’accès et des 
 prestations de meilleure qualité pour tous, quelles 
que soient la classe sociale et le statut. Les règles 
 internes qui sont imposées ont une influence sur 
les comportements individuels et collectifs des 
membres de la résidence, ce qui a permis de 
 définir ce qu’est une communauté respectueuse 
et sûre. Cela a peut-être permis de mieux com-
prendre collectivement ce que peut être un quar-
tier cambodgien. Alors que des comportements 
de plus en plus individualistes se remarquent 
dans le centre-ville, tels que l’usage abusif de l’es-
pace public pour satisfaire des besoins privés et 
la résolution de conflits via le pouvoir social et 
l’autorité), un véritable civisme émerge dans ces 
communautés.10 Le défi sera de maintenir ou 
d’accroître la diversité sociale et la qualité des 
services dans le temps.
La deuxième tendance démontre que les écono-
mies urbaines des villes cambodgiennes peuvent 
accélérer l’égalité des genres. Puisque le premier 

Chantier de 
construction d’un 
borey sur la 
presqu’ile de 
Chrui Changvar. 
Borey construction 
site on the Chrui 
Changvar peninsula. 

ការ�ាានដំណង់បុរីមួយ 
កដែន្លងនៅ�នៅត្រូជាយចងាាារ

Les boreys du 
groupe Peng 
Huoth ont fait le 
choix de donner 
une grande place 
à la nature. 
Boreys built by the 
Peng Huoth group 
include extensive 
space for nature. 

បុរីត្រូកុមហុុន នៅប៉ង ហួត 
ផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ 
ការនៅធ្វើសួននិង� ំ
នៅដើមនៅឈើ
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facteur de migration des zones rurales vers  
les zones urbaines est l’emploi, la capitale 
 cambodgienne et plusieurs villes primaires ou 
secondaires attirent telles des aimants une large 
population rurale d’hommes et de femmes. Une 
étude récente 11 énumère différents facteurs expli-
catifs. La vie urbaine, en comparaison de la vie 
en zone rurale, impose des dépenses plus élevées 
(coût du logement, du transport) et de nombreux 
coûts masqués (énergie, santé, etc.). En même 
temps, les revenus possibles sont eux aussi plus 
élevés, à la fois en terme d’opportunités et de paie 
journalière et mensuelle. Les coûts d’opportunités 
économiques pour les femmes vivant dans une 
zone urbaine et qui ne visent pas les activités les 
plus génératrices de revenus sont bien plus éle-
vées que dans les zones rurales. Ceci mène à un 
changement lié à des divisions du travail genrées 
plus claires, ce qui attribue aux femmes un rôle 
de création de revenus encore plus important. Un 
deuxième constat concerne la façon dont le 
contexte urbain façonne différemment les mo-
dèles sociaux et culturels de comportement entre 
femmes et hommes. Les femmes sont plus solli-
citées par des opportunités professionnelles va-
riées, ce qui leur permet de démontrer qu’elles 
ont des compétences et qu’elles peuvent rivaliser 
avec les hommes dans plusieurs secteurs écono-
miques (comme l’industrie du vêtement ou du 
service). Ceci a permis un changement dans les 
perceptions, les statuts et les normes liés au 
genre. Phnom Penh a aussi rendu possible une 
évolution chez les jeunes cambodgiens dans leur 
perception des communautés LGBTQ+12 et les 
obstacles auxquelles ces groupes font face. Mal-
gré certains progrès, de forts préjugés et stéréo-
types demeurent : les communautés LGBTQ+ sont 
encore écartées des services sociaux et de santé, 
de l’éducation et du monde du travail formel. 13 
Une recherche de terrain approfondie permettrait 
de déterminer comment la ville peut jouer un rôle 
plus actif en offrant à tous des lieux plus sûrs et 
vivables.

1. Cities: Engines of Growth and 
Prosperity for Developing 
Countries?, Gilles Duranton, 2008.
2. La Banque mondiale a également 
analysé ce concept en 1998.
3. Relocating labour-intensive 
manufacturing firms from China to 
Southeast Asia a preliminary 
investigation. Chun Yang, 2016.
4. Les systèmes de préférences 
commerciales tels que le SGP aux 
Etats-Unis, les accords multifibres 
ou « Tout sauf les armes » dans 
l’Union européenne ont créé des 
conditions économiques très 
favorables pour les investisseurs qui 
ciblent des grands marchés 
d’exportation.
5. Agglomeration economies and 
evolving urban form. Genevieve 
Giuliano, Sanggkyun Kang, Quan 
Yuan, The Annals of Regional 
Science, 2019.
6. Nations Unies, Département des 
affaires économiques et sociales et 
Programme des Nations unies pour 
le développement, Rapport du 
forum mondial de la gouvernance 
locale et des services sociaux pour 
tous, 2000. 
7. En décembre 2019
8. Infrastructure as Creative Action: 
Online Buying, Selling, and Delivery 
in Phnom Penh. Margaret Jack, Jay 
Chen, Steven J. Jackson. May 2017
9. The Production of Urban Spaces 
in Phnom Penh. Gabriel Fauveaud, 
2015.

10. Ce paragraphe se réfère au projet 
Borey Peng Huoth Boeung Snour 
project sur la route nationale 1. Les 
données ont été récoltées lors 
d’entretiens réalisés par le Centre 
pour les études Khmer en 2019 
auprès de résidents locaux de borey 
(échantillon d’environ 70 personnes 
sur une période de neuf mois) et 
avec l’un des fondateurs du groupe 
Peng Huoth.
11. How Cities Erode Gender 
Inequality: A New Theory and 
Evidence from Cambodia, Alice 
Evans, CID Faculty Working Paper 
No. 356, July 2019
12. Cet acronyme désigne les 
personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres, et queer. Le 
plus (+) se réfère notamment aux 
individus qui interrogent leur 
identité sexuelle actuelle ainsi 
qu’aux personnes intersexes et 
asexuelles.
13. Salas V & Srun S. An Exploration 
of Social Exclusion of Lesbians, Gay 
and Transgender Persons in 
Families and Communities and their 
ways of coping. 2014 Social 
Protection Coordination Unit, 
SPCU-CARD, Phnom Penh.

WHY CITIES ARE DYNAMIC ENGINES OF GROWTH
The economic opportunities offered by 
globalization are much greater in cities, 
and this is particularly true in the context 
of developing countries such as 
Cambodia and cities such as Phnom 
Penh.
Economies are often analyzed at country-
level only (GDP and business 
performance, macroeconomic and 
fiduciary stability, trade flows, migration 
policies, etc.). This level of analysis was 
dominant in most policy and economic 
analysis over the last 4 decades. It is only 
recently (past 5-10 years) that policy 
analysis and academic research has used 
cities as indicators to measure economic 
performances. Increasing capacity to 
collect and analyze disaggregated data at 
local level, combined with the growing 
importance given to cities may have 
paved the way. Increasing urbanization 
rates at global level have become a major 
transformative force that must be well 
managed by local government. This is 
even more critical in graduating 
economies, as cities in developing 
countries are places where growth 
concentrates. This directly impacts the 
livelihood opportunities of its inhabitants, 
while also predetermining the quality of 
their living conditions.
In Cambodia, transformation and growth 
in Phnom Penh over the past 10 years 
has clearly reflected one of the fastest 
growing economies in the world. The 
concept of cities as engines of growth1, 2 
is now a recognized part of mainstream 
knowledge, as local governments try to 
maximize opportunities offered by urban 
growth.
The intensification of manufacturing 
facilities (using labor intensive 
production) relocating out of China and 
other Asian countries due to higher 
wages, and the restructuring of regional 
supply chains have further accelerated 
industrialization 3, which has in turn 
accelerated urbanization processes in the 
Phnom Penh region. With low-cost 
manufacturing capacities and the 
presence of a young labor force, 
Cambodia is still among the preferred 
relocation sites in the region .
Cambodia follows a classic economic 
development path: the share of its 
agricultural sector’s contribution to GDP 
decreased, while manufacturing and 
services are now central to economic 

How much can dynamic urban 
economies be a vector for social 
progress in Cambodian Cities?
What is the first noticeable aspect that demonstrates the 
development of a country? Its cities’ growth. The expansion 
of a city, its infrastructure and the transformation of urban 
services are prime visible aspects of a growing economy, 
fueled by incoming domestic and international investments. 
BY NATHAROUN NGO

1. C13. Cities: Engines of 
Growth and Prosperity for 
Developing Countries? Gilles 
Duranton, 2008.
2. The World Bank also studied 
the concept in 1998.
3. Relocating labour-intensive 
manufacturing firms from 
China to Southeast Asia a 
preliminary investigation. 
Chun Yang, 2016©
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they consist of clusters of “standardized” 
houses surrounded by walls that form 
the boundary of the community with 
controlled security access and private 
services regulated by a central private 
authority. Cambodian gated communities 
do not all consist of similar clusters of 
social “elites”. 
A Cambodian real estate developer, one 
of the market leaders, Peng Huoth Group, 
has managed this concept differently. It 
has focused on places that offer high 
quality, both in terms of interior 
architecture and the exterior 
environment and recreation areas. The 
initial master plan emulated successful 
gated community models in the 
Southeast Asia region but adapted them 
to Cambodian social and cultural needs. 
By offering residents diversity in both the 
type and size of housing, it has brought 
together within the same geographical 
space, different socio-economic classes, 
ranging from high net worth families to 
middle-income households. The variety 
of profiles, occupations, revenue levels, 
age groups, ethnicities, and household 
types is quite unique and merits further 
research. One can argue that income and 
wealth disparities remain within the 
gated community, but the intention and 
vision of its creators to ensure greater 
social diversity and a pleasant living 
environment, and to meet the needs of 
local people with more generous green 
spaces, have been successfully 
demonstrated by the growth of their 
projects and communities. The quality of 
services provided to community 
residents, with more equal access and 
better-quality provision for all, and to 
meet the needs of local people with more 
generous green spaces, social classes and 
status, is also different. The enforcement 
of internal rules and regulations 
influences individual and collective 
behaviour in the community, leading to a 
stronger sense of what a respectful and 
safe community is. It may have given rise 
to a new collective understanding of 
what a Cambodian neighborhood could 
look like. By contrast with the prevalence 
of increasingly individualistic behaviours 
in the city centre, measured by the 
sometimes disruptive use of public 
spaces for private purposes and the use 
of social power on the authority to 
resolve conflict, genuinely civic attitudes 
are emerging 10. The challenge will be to 
maintain or increase this social diversity 
and service quality over time. 
From another perspective, urban 
economies in Cambodian cities can be 
seen as a catalytic force for gender 
equality. As the first driver of rural to 
urban migration is employment, the 
capital city and several primary or 
secondary cities act as magnets and 
attract large rural male and female 
populations. A recent study11 identifies 
some interesting factors associated with 
this trend. By comparison with rural life, 

growth. The spatial distribution of 
Cambodia’s economic infrastructure 
tends to concentrate within urban and 
peri-urban areas, and physical capital 
and asset growth is less rapid in rural 
areas. This geographical preference 
toward cities is well explained by the 
concept of “agglomeration economies 5”: 
goods and services are produced most 
efficiently in densely populated areas 
which offer access to a pool of skilled 
labor, and a network of firms with 
activities that complement each other. 
Those firms can act as suppliers, while 
contributing to create a critical mass of 
customers. The concentration of 
businesses also stimulates positive 
competition, improving the quality of 
services, diversity and price affordability.
Zooming out to global scale, figures also 
show that urban areas generate 55% of 
gross national product in low-income 
countries, and 73% in middle-income 
countries 6. Phnom Penh is certainly one 
of the main contributing cities to national 
GDP figures. Three of the four growth 
drivers that have fueled Cambodia’s 
economy over the last 20 years 
(construction; garment, manufacturing 
and services; tourism) have most of their 
activities concentrated in Phnom Penh 
and major secondary cities.

CITIES, TECHNOLOGY AND DATA 
TRANSFORMATION
Technology is leading to better 
management of urban development. Data 
generated by individuals and captured by 
new technological means, such as digital 
infrastructure networks, is transforming 
the way cities are managed in developing 
economies. This “data revolution” mainly 
occurs in urban centers. In Phnom Penh, 
we are witnessing the emergence of data 
centers (mostly private entities that 
directly or indirectly collect data from its 
customer/consumer base for private 
purposes) managed by local and 
international companies. Only a few big 
data analytical companies have entered 
the Cambodian market in recent years. 
At present, “big data” only serves 
business purposes, mainly to better 
understand customer behaviors in 
specific sectors (banking and finance, 
telcos, transport etc.). It may be 
premature to speak of a data revolution 
in Cambodia 7, as data collection and 
analysis is still in its infancy stage due to 
limited existing infrastructure and 
nascent legislation/governance systems. 
The potential of big data can’t be 
unlocked without AI and data mining 
capabilities, combined with the latest 
digital technologies infrastructure (IoT). 
But it is only a matter of time before the 
“smart cities” concept turns into a 
pervasive reality.
Powerful urban tech innovators have 
already deployed and scaled-up new 
urban technology services. Grab, for 
instance, a well-known company in 

Southeast Asia, has been both a market 
and technology disruptor. The company 
has rapidly transformed the way Phnom 
Penh’s residents access transportation 
services. A few other pioneer-actors 
entered the market before Grab (such as 
Cambodian ride hailing company 
Pass’App), but their access to funding, 
technologies, and expertise was local and 
therefore more restricted. 
Facebook supported new online trading 
platforms have created additional sales 
and distribution networks in Phnom 
Penh 8. All these new technological 
innovations are transforming urban 
economies and social behaviors, by 
creating new markets and becoming 
mainstream solutions accessible to a 
wide range of urban populations. 
Phnom Penh has also seen the 
emergence of a local “tech scene” that 
combines social entrepreneurship and 
technological innovations. Those actors 
seek to address urban generated issues 
by either improving the efficiency of an 
existing service (e.g. solid waste 
collection, public transport systems), or 
by creating new services that address 
emerging issues (better access for 
disabled people). Their aim is not to 
replace public service capacities or 
compete with private operators. They 
operate in niche markets to help solve 
specific urban issues, while delivering a 
service with an affordable fee, in line 
with the operating principles of social 
enterprises.
Technology and data have demonstrated 
capacity to serve both economic 
opportunities and social service 
improvement, thereby directly 
contributing to dynamic urban 
economies.
While new forms of urban vulnerabilities 
may threaten Phnom Penh’s long-term 
economic growth model, it is important 
to mention some major trends that result 
from the ongoing urban transformation.

URBAN TRANSFORMATION TRENDS.
One major driving force of urban 
expansion 9 in Phnom Penh since the end 
of the 1990s is the construction of borey, 
i.e. new form of peri-urban housing 
community projects built by private 
developers, mainly Cambodian. Some of 
those borey are producing a new social 
mix within the city. Increasing population 
density and land prices, associated with 
the development of a solid urban middle 
class, is leading to the proliferation of 
gated communities particularly on the 
periphery of Phnom Penh. Some of those 
projects are becoming mega-projects, 
spreading across large areas of land. 
Theses gated communities in developed 
countries are often depicted negatively as 
creating a class of wealthy elites, living a 
segregated existence in “ghettos for the 
rich”. However, Cambodian gated 
communities possess some of these 
characteristics in Phnom Penh. In design, 
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urban living undoubtedly demands 
greater household expenditure to cover 
accommodation and transportation costs, 
as well as hidden factors (energy, health, 
etc.). At the same time, the work 
opportunities are also greater, and 
therefore the potential for higher 
incomes. The economic opportunity costs 
for women not seeking the best income 
generating activities while living in an 
urban area are much higher than in 
rural areas. This has produced a shift in 
traditional gender divisions of labour, 
and given women and even more 
important role in income generation. The 
second factor concerns the way in which 
urban conditions shape social and 
cultural models relating to the relations 
between women and men. The increased 
exposure to various working 
opportunities enables women to clearly 
demonstrate that they have skillsets and 
professional competencies and that they 
can easily compete with men in several 
economic sectors (such as in garment or 
services sector). This has directly 
contributed to a shift in gender -related 
perceptions of status and norms. Phnom 
Penh has also enabled young 
Cambodians to become increasingly 
aware of LGBTQ+12 communities and the 
challenges they face. Despite progress, 
strong negative biases and stereotypes 
remain; LGBTQ+ communities still 
experience exclusion from social and 
health services, education and the formal 
workforce 13. More in-depth field research 
is needed to define how a city can play a 
more active role in providing all with 
safer and more livable spaces.

�មា្ល�ងំស�ដ្ឋ�ិច្ចក�ងុ៖ �ើជា�ត្�មួយន�
ភាពចម�ងុចម�ើន់សង្គមន��្នងុទីីក�ងុ 
�មុ្ជាឬទ�?
តើអ្វីទាជាសញ្ញាសគំល់ដំបូងគានាការអភិវឌ្ាឍរបស់បាទាសមួយ? 
គឺកំណើននាកុ�ងទីកាុង។ ការពងាីកទីកាុង ហា�ាារចនសម័័នធកាុង 
និងរូបបរិវត្តន៍នាសាវាកម្មកាុង ទាំងអស់នាះសុទធតាជាសូចនករសំខាន់ៗ 
សមាាប់វាស់វាងកំណើនសាដ្ឋកិច្ចមួយ ដាលអាចមានទាបាន ដាយការ 
វិនិយាគកុ�ងសាុក និងការវិនិយាគអន្តរជាតិ។
ដ�យល�� ងា� ណត្ថរុន់

Phnom Penh : transport collectif informel des ouvriers en camion. 
Phnom Penh: informal truck transport for workers. 
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4. Preferential economic 
cooperation and trade 
schemes such as the US 
Generalized System of 
Preference and Multi-Fiber 
agreement, and the EU 
Everything But Arms (EBA) 
have created very favorable 
economic conditions for 
investors targeting large 
export markets.
5. Agglomeration economies 
and evolving urban form. 
Genevieve Giuliano, 
Sanggkyun Kang, Quan 
Yuan, The Annals of 
Regional Science, 2019.
6. United Nations, 
Department for economic 
and social affairs and the 
United Nations Development 
Program, Report of the 
United Nations Global Forum 
on Local Governance and 
Social Services for All, 2000.
7. As of December 2019
8. Infrastructure as Creative 
Action: Online Buying, 
Selling, and Delivery in 
Phnom Penh. Margaret Jack, 
Jay Chen, Steven J. Jackson. 
May 2017
9. The Production of Urban 
Spaces in Phnom Penh. 
Gabriel Fauveaud, 2015.
10. Reference is made within 
this paragraph to Borey Peng 
Huoth Boeung Snour project, 
located on National Road 
Number 1. The data derives 
from direct short interviews 
made by the Center for 
Khmer Studies in 2019 with 
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and with one of the founders 
of the Peng Huoth Group.

11. How Cities Erode Gender 
Inequality: A New Theory 
and Evidence from 
Cambodia, Alice Evans, CID 
Faculty Working Paper No. 
356, July 2019
12. LGBTQ+ is an acronym 
that designates lesbian, gay, 
bisexual, transgender, and 
queer. Plus (+) refers to 
individual questioning their 
current sexual identity, 
intersex, and asexual people.
13. Salas V & Srun S. An 
Exploration of Social 
Exclusion of Lesbians, Gay 
and Transgender Persons in 
Families and Communities 
and their ways of coping. 
2014 Social Protection 
Coordination Unit, 
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they consist of clusters of “standardized” 
houses surrounded by walls that form 
the boundary of the community with 
controlled security access and private 
services regulated by a central private 
authority. Cambodian gated communities 
do not all consist of similar clusters of 
social “elites”. 
A Cambodian real estate developer, one 
of the market leaders, Peng Huoth Group, 
has managed this concept differently. It 
has focused on places that offer high 
quality, both in terms of interior 
architecture and the exterior 
environment and recreation areas. The 
initial master plan emulated successful 
gated community models in the 
Southeast Asia region but adapted them 
to Cambodian social and cultural needs. 
By offering residents diversity in both the 
type and size of housing, it has brought 
together within the same geographical 
space, different socio-economic classes, 
ranging from high net worth families to 
middle-income households. The variety 
of profiles, occupations, revenue levels, 
age groups, ethnicities, and household 
types is quite unique and merits further 
research. One can argue that income and 
wealth disparities remain within the 
gated community, but the intention and 
vision of its creators to ensure greater 
social diversity and a pleasant living 
environment, and to meet the needs of 
local people with more generous green 
spaces, have been successfully 
demonstrated by the growth of their 
projects and communities. The quality of 
services provided to community 
residents, with more equal access and 
better-quality provision for all, and to 
meet the needs of local people with more 
generous green spaces, social classes and 
status, is also different. The enforcement 
of internal rules and regulations 
influences individual and collective 
behaviour in the community, leading to a 
stronger sense of what a respectful and 
safe community is. It may have given rise 
to a new collective understanding of 
what a Cambodian neighborhood could 
look like. By contrast with the prevalence 
of increasingly individualistic behaviours 
in the city centre, measured by the 
sometimes disruptive use of public 
spaces for private purposes and the use 
of social power on the authority to 
resolve conflict, genuinely civic attitudes 
are emerging 10. The challenge will be to 
maintain or increase this social diversity 
and service quality over time. 
From another perspective, urban 
economies in Cambodian cities can be 
seen as a catalytic force for gender 
equality. As the first driver of rural to 
urban migration is employment, the 
capital city and several primary or 
secondary cities act as magnets and 
attract large rural male and female 
populations. A recent study11 identifies 
some interesting factors associated with 
this trend. By comparison with rural life, 

growth. The spatial distribution of 
Cambodia’s economic infrastructure 
tends to concentrate within urban and 
peri-urban areas, and physical capital 
and asset growth is less rapid in rural 
areas. This geographical preference 
toward cities is well explained by the 
concept of “agglomeration economies 5”: 
goods and services are produced most 
efficiently in densely populated areas 
which offer access to a pool of skilled 
labor, and a network of firms with 
activities that complement each other. 
Those firms can act as suppliers, while 
contributing to create a critical mass of 
customers. The concentration of 
businesses also stimulates positive 
competition, improving the quality of 
services, diversity and price affordability.
Zooming out to global scale, figures also 
show that urban areas generate 55% of 
gross national product in low-income 
countries, and 73% in middle-income 
countries 6. Phnom Penh is certainly one 
of the main contributing cities to national 
GDP figures. Three of the four growth 
drivers that have fueled Cambodia’s 
economy over the last 20 years 
(construction; garment, manufacturing 
and services; tourism) have most of their 
activities concentrated in Phnom Penh 
and major secondary cities.

CITIES, TECHNOLOGY AND DATA 
TRANSFORMATION
Technology is leading to better 
management of urban development. Data 
generated by individuals and captured by 
new technological means, such as digital 
infrastructure networks, is transforming 
the way cities are managed in developing 
economies. This “data revolution” mainly 
occurs in urban centers. In Phnom Penh, 
we are witnessing the emergence of data 
centers (mostly private entities that 
directly or indirectly collect data from its 
customer/consumer base for private 
purposes) managed by local and 
international companies. Only a few big 
data analytical companies have entered 
the Cambodian market in recent years. 
At present, “big data” only serves 
business purposes, mainly to better 
understand customer behaviors in 
specific sectors (banking and finance, 
telcos, transport etc.). It may be 
premature to speak of a data revolution 
in Cambodia 7, as data collection and 
analysis is still in its infancy stage due to 
limited existing infrastructure and 
nascent legislation/governance systems. 
The potential of big data can’t be 
unlocked without AI and data mining 
capabilities, combined with the latest 
digital technologies infrastructure (IoT). 
But it is only a matter of time before the 
“smart cities” concept turns into a 
pervasive reality.
Powerful urban tech innovators have 
already deployed and scaled-up new 
urban technology services. Grab, for 
instance, a well-known company in 

urban living undoubtedly demands 
greater household expenditure to cover 
accommodation and transportation costs, 
as well as hidden factors (energy, health, 
etc.). At the same time, the work 
opportunities are also greater, and 
therefore the potential for higher 
incomes. The economic opportunity costs 
for women not seeking the best income 
generating activities while living in an 
urban area are much higher than in 
rural areas. This has produced a shift in 
traditional gender divisions of labour, 
and given women and even more 
important role in income generation. The 
second factor concerns the way in which 
urban conditions shape social and 
cultural models relating to the relations 
between women and men. The increased 
exposure to various working 
opportunities enables women to clearly 
demonstrate that they have skillsets and 
professional competencies and that they 
can easily compete with men in several 
economic sectors (such as in garment or 
services sector). This has directly 
contributed to a shift in gender -related 
perceptions of status and norms. Phnom 
Penh has also enabled young 
Cambodians to become increasingly 
aware of LGBTQ+12 communities and the 
challenges they face. Despite progress, 
strong negative biases and stereotypes 
remain; LGBTQ+ communities still 
experience exclusion from social and 
health services, education and the formal 
workforce 13. More in-depth field research 
is needed to define how a city can play a 
more active role in providing all with 
safer and more livable spaces.

Southeast Asia, has been both a market 
and technology disruptor. The company 
has rapidly transformed the way Phnom 
Penh’s residents access transportation 
services. A few other pioneer-actors 
entered the market before Grab (such as 
Cambodian ride hailing company 
Pass’App), but their access to funding, 
technologies, and expertise was local and 
therefore more restricted. 
Facebook supported new online trading 
platforms have created additional sales 
and distribution networks in Phnom 
Penh 8. All these new technological 
innovations are transforming urban 
economies and social behaviors, by 
creating new markets and becoming 
mainstream solutions accessible to a 
wide range of urban populations. 
Phnom Penh has also seen the 
emergence of a local “tech scene” that 
combines social entrepreneurship and 
technological innovations. Those actors 
seek to address urban generated issues 
by either improving the efficiency of an 
existing service (e.g. solid waste 
collection, public transport systems), or 
by creating new services that address 
emerging issues (better access for 
disabled people). Their aim is not to 
replace public service capacities or 
compete with private operators. They 
operate in niche markets to help solve 
specific urban issues, while delivering a 
service with an affordable fee, in line 
with the operating principles of social 
enterprises.
Technology and data have demonstrated 
capacity to serve both economic 
opportunities and social service 
improvement, thereby directly 
contributing to dynamic urban 
economies.
While new forms of urban vulnerabilities 
may threaten Phnom Penh’s long-term 
economic growth model, it is important 
to mention some major trends that result 
from the ongoing urban transformation.

URBAN TRANSFORMATION TRENDS.
One major driving force of urban 
expansion 9 in Phnom Penh since the end 
of the 1990s is the construction of borey, 
i.e. new form of peri-urban housing 
community projects built by private 
developers, mainly Cambodian. Some of 
those borey are producing a new social 
mix within the city. Increasing population 
density and land prices, associated with 
the development of a solid urban middle 
class, is leading to the proliferation of 
gated communities particularly on the 
periphery of Phnom Penh. Some of those 
projects are becoming mega-projects, 
spreading across large areas of land. 
Theses gated communities in developed 
countries are often depicted negatively as 
creating a class of wealthy elites, living a 
segregated existence in “ghettos for the 
rich”. However, Cambodian gated 
communities possess some of these 
characteristics in Phnom Penh. In design, 

ដោ�ក្នុង រយៈដោពល ១៥ ឆ្ន្រំ ទីីក្រុកុង ភ្នំដោពញ បាន ផ្ល្រស់បំូរ ក្រុទីង់ក្រុទាំយ
 ពេហតះអើីបានជាទីប្រកិះង�ឺជាកិមាាាំងចំលកិរថ្ងៃនកិំពេណ្ឌ�ន?
កាលានះវត្តភា�ពេស�ឋកិិចំចដែ�លអាចំពេកិ�តមានពេ��ងបានពេ�យសារសាកិល 
ភាវូប្នីយកិមួម �ិតជាមានពេប្រចំ�នពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង ពេហ�យពេរឿងដែប្ប្ពេន�រឹតដែតប្រតឹមួប្រតូវ 
ដែ�មួពេទៀត ជា�ិពេសស ពេ�កិុ�ងប្ណាាាប្រប្ពេទសដែ�លកិំ�ះងអភិវឌ្ាឍន៍ �ូចំជាប្រប្ពេទស 
កិមួុ�ជា និងកិុ�ងទីប្រកិះងនានា �ូចំជាទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញពេន�ជាពេ��មួ។ 
 ជាទូពេ� ពេស�ឋកិិចំចប្រតូវបានវិភា�ដែតកិុ�ងកិប្រមួិតប្រប្ពេទសដែតប្ុះពេណាះា� 
ពេ�យ�ិនិតាយពេមួ�លផលិតផលកិុ�ងប្រសះកិសរះប្ សថិរភា�មាាាប្រកិូពេស�ឋកិិចំច និង 
សថិរភា�ធនប្័ប្រត រំហូរ�ណ្ឌិជជកិមួម និងនពេ�បាយពេទសនដរប្រប្ពេវសន៍ជាពេ��មួ។ ពេ�
ពេប្រចំ�នពេធើ�ការវិភា�ដែប្ប្ពេន� ជាជាងការវិភា�នពេ�បាយពេស�ឋកិិចំច ពេ�កិុ�ងរយៈ
ពេ�ល៤ទសវតាសរ៍ចំះងពេប្រកាយពេន�។ កាល�ីពេ�ល�មីៗ ពេ�ល�ឺកិុ�ងរយៈពេ�ល 
�ី៥ពេ�១០ឆ្នាំចំះងពេប្រកាយពេន� ការ�រវិភា�នពេ�បាយ និងការ�រសិកិាសា 
ប្រសាវប្រជាវ បានយកិទីប្រកិះងជាសូចំនាកិរសប្រមាប្់វាស់ដែវង�ះណ្ឌវះឌ្ាឈិពេស�ឋកិិចំច។  
ការផ្ទាាាស់ប្ូូរវិធីសាប្រស្តពេន�អាចំ�នាយល់បានពេ�យសមួតថភា�កាន់ដែតខ្លាំាាំងពេ��ង 
ថ្ងៃនការប្រប្មួូល និងវិភា�ទិន្នន័យបាន តាំង�ីកិប្រមួិតមួូល�ាានពេ��ងពេ� ប្ូកិផាសំនឹង
ការពេផ្ទាាាតការចំិត្តទះកិ�កិ់កាន់ដែតខ្លាំាាំងពេ��ងពេ�ពេល�ទីប្រកិះង។ កិំពេណ្ឌ�នអប្រតាន�រូប្ នី
យកិមួមកិុ�ងកិប្រមួិត�ិភ�ពេលាកិ បានកាាាយពេ�ជាកិមាាាំងថ្ងៃនរូប្ប្រិវត្តន៍ចំំប្ងមួួយ 
ដែ�លរ�ាាភិបាលប្រតូវដែតប្រ�ប្់ប្រ�ងឲ្ាយបានលអ។ ចំំណ្ឌំចំពេន�រឹតដែតសំខ្លាំន់ ដែ�មួពេទៀត 

កមា្ល្រងំស្រដ្ឋកិច្ចក្រងុ៖ តើជាកត្តាា្រមួយន្រ
ភាពចម្រងុចម្រើនសងគមន្រក្នងុទីីក្រងុ 
កមុុជាឬទ្រ?
ត�អើីទាជាសញ្ហាាាសំ�ល់�ំប្ូងគានាការអភិវឌ្ាឍរប្ស់បាទាសមួួយ? 
�ឺកិំណ�ននាកិុ�ងទីកាះង។ ការ�ងាីកិទីកាះង ហា�ាារចំនាសមួព័និកាះង 
និងរូប្ប្រិវត្តន៍នាសាវាកិមួមកាះង ទាំងអស់នា�សះទិតាជាសូចំនាកិរសំខ្លាំន់ៗ 
សមាាប្់វាស់វាងកិំណ�នសា�ឋកិិចំចមួួយ ដាលអាចំមានទាបាន ដាយការ 
វិនិយា�កិុ�ងសាះកិ និងការវិនិយា�អន្តរជាតិ។
ដ្រយល្រក ងា្រ ណត្ថរុន

Phnom Penh : transport collectif informel des ouvriers en camion. 
Phnom Penh: informal truck transport for workers. 
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សប្រមាប្់ពេស�ឋកិិចំចដែ�លកិំ�ះងអភិវឌ្ាឍន៍ ពេ�យសារថា កិំពេណ្ឌ�នពេន� ភា�ពេប្រចំ�ន �ឺ
មានដែតពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងប្ុះពេណាះា�។ កិំពេណ្ឌ�នពេន�ផដល់ផលជ�ផ្ទាាាល់ពេ�ពេល�ប្រប្ភ�
ចំំណ្ឌូលរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ និងដែ�មួទាំងជាកិតាាាកិំណ្ឌត់�ះណ្ឌភា�ថ្ងៃនជីវភា� រស់
ពេ� រប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋពេទៀតផង។
 ពេ�កិមួុ�ជា រូប្ប្រិវត្តន៍ និងកិំពេណ្ឌ�នរប្ស់រាជធានីភ្នំពេ�ញ ពេ�កិុ�ង 
ទសវតាសរ៍ចំះងពេប្រកាយពេន� �ឺអាចំពេប្រប្ៀប្ពេធៀប្បានពេ�នឹងរូប្ប្រិវត្តន៍ពេ�តាមួប្ណាាា 
ប្រប្ពេទសពេផាសងពេទៀតកុិ�ង�ភិ�ពេលាកិ ដែ�លធាាាប្ម់ានកិពំេណ្ឌ�នពេស�ឋកិិចំចពេលឿនបំ្ផះត។ 
ទសាសនាទានដែ�លយកិទីប្រកិះងជាកិាបាលមាាាសះីនថ្ងៃនកិំពេណ្ឌ�ន 1,2 ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� ប្រតូវ
បានពេ�ពេប្រប្�ប្របាស់ជាទូពេ��ាាងទូលំទូលាយ �ីពេប្រ��ថា រ�ាាភិបាលខិតខំប្ពេងើ�ន
ឲ្ាយបានអប្ាបរមានូវកិះលានះវត្តភា�ដែ�លផដល់ពេ�យកិំពេណ្ឌ�នទីប្រកិះង។
 បាតះភូតិដែ�លពេរាងចំប្រកិ (ជាវិស័យពេប្រប្�កិមាាាំង�លកិមួមពេប្រចំ�ន) ចាកិ
ពេចំញកាន់ដែតពេប្រចំ�ន�ីប្រប្ពេទសចំិន និង�ីប្ណាាាប្រប្ពេទសអាសះីពេផាសងពេទៀត ពេ�យ 
សារ ដែតប្របាកិ់ដែខកិមួមកិរពេ�ប្រប្ពេទសទាំងពេនា�កាន់ដែតខពស់ និងការពេរៀប្ចំំរចំនា
សមួព័និពេ��ងវិញនូវដែខាសប្ណាាាញផគត់ផគង់ថា្នាកិ់តំប្ន់ បាន�ពេនៀ�នឧសាសាហកិមួម 
ភាវូប្នីយកិមួម 3 ពេហ�យប្នាាាប្់មួកិ បាន�ពេនៀ�ន�ំពេណ្ឌ�រការន�រូប្នីយកិមួមកិុ�ងតំប្ន់ 
ជាយទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ។ ពេ�យមានសមួតថភា�ផលិតកិុ�ងតថ្ងៃមួេពេថាកិ និងមានកិមាាាំង 
�លកិមួមវ័យពេកិមង ប្រប្ពេទសកិមួុ�ជាបានកាាាយជាពេ�លពេ�ថ្ងៃនការប្ូូរមួកិប្ពេងើ�តពេរាង
ចំប្រកិវិនិពេ�� ដែ�លពេ�ចំូលចំិត្តជាងពេ�ពេ�កិុ�ងតំប្ន់ 4 ។
 ប្រប្ពេទសកិមួុ�ជាពេ��រតាមួផៀូវអភិវឌ្ាឍន៍ពេស�ឋកិិចំចតាមួរពេប្ៀប្ធមួមតា 
មានន័យថា ភា�ថ្ងៃនការរួមួចំំដែណ្ឌកិ�ល់ការប្ពេងើ�តផលិតផលកិុ�ងប្រសះកិថ្ងៃន វិស័យ
កិសិកិមួមប្រតូវបានកាត់ប្នថយ ខណ្ឌៈឧសាសាហកិមួមដែកិថ្ងៃចំ្ន និងវិស័យពេសវាកិមួម 
ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� សថិតពេ�ចំំពេប្��ូងថ្ងៃនកិំពេណ្ឌ�នពេស�ឋកិិចំច។ ការអភិវឌ្ាឍពេហ�ាារចំនា
សមួព័និពេស�ឋកិិចំចពេ�កិុ�ងប្រប្ពេទសកិមួុ�ជា ពេប្រចំ�នដែតពេផ្ទាាាតពេ�ពេល�តំប្ន់ប្រកិះង និងតំប្ន់
ជាយប្រកិះង រីឯមួូលធនផលិតកិមួម និងកិំពេណ្ឌ�នប្រទ�ាយសកិមួម 5 ពេ�តាមួតំប្ន់ជនប្ទ
មួិនសូវពេលឿនពេទ។ ទសាសនាទានពេស�ឋកិិចំចតំប្ន់ទីប្រប្ជះំជន�ឺជាកិតាាា�នាយល់អំ�ី
ចំំណ្ឌង់ចំំណ្ឌូលចំិត្តថ្ងៃនការវិនិពេ��ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង មានន័យថា ផលិតកិមួមប្រទ�ាយ
សមួាបត្តិ និងពេសវាកិមួមពេ�ទីប្រកិះង �ឺមានប្រប្សិទិភា�ជាងពេ� ជនប្ទ ពេហ�យ
កិដែនេងដែ�លមានប្រប្ជាជនរស់ពេ�ពេប្រចំ�ន �ឺជា�ាាំងផដល់កិមាាាំង�លកិមួមប្រប្កិប្
ពេ�យ�ះណ្ឌភា� និងដែខាសប្ណាាាញសហប្រ�ស ដែ�លប្រប្កិប្អាជីវកិមួម បំ្ពេ�ញ�្នា
ពេ�វិញពេ�មួកិ។ សហប្រ�សទាំងពេន� អាចំពេ��រតួនាទី ជាអ្នកិផគត់ផគង់ផង ជា
ប្រប្ភ�ប្ពេងើ�តអតិ�ិជនចំំនួន�៏ពេប្រចំ�នផង។ ការប្រប្មួូលផូ�ំ�ាាងពេប្រចំ�នថ្ងៃនសហប្រ�ស
ទាំងអស់ពេ�កិុ�ងតំប្ន់ដែតមួួយ កិ៏ជួយជប្រមួះញផងដែ�រឲ្ាយមានការប្រប្កិួតប្រប្ដែជង
ប្រតឹមួប្រតូវ នាំមួកិនូវពេសវាកិមួមប្រប្កិប្ពេ�យ�ះណ្ឌភា�និង សមួាបូូរដែប្ប្ កិុ�ងតថ្ងៃមួេ
កាន់ដែតមានតះលាយភា�ដែ�មួពេទៀត។
 ពេ�កុិ�ងកិប្រមួតិ�ភិ�ពេលាកិ តួពេលខប្�ាាញផងដែ�រថា តបំ្នប់្រកិះងប្ពេងើ�ត
៥៥%ថ្ងៃនផលិតផលជាតិសរះប្ ពេ�កិុ�ងប្ណាាាប្រប្ពេទសដែ�លមានប្របាកិ់ចំំណ្ឌូល
ទាប្ និង៧៣%ពេ�កិុ�ងប្ណាាាប្រប្ពេទសដែ�លមានប្របាកិ់ចំំណ្ឌូលមួធាយមួ 6។ ភ្នំពេ�ញ
ប្របាកិ�ជាទីប្រកិះងមួួយកិុ�ងចំំពេណាមួប្ណាាាទីប្រកិះង ដែ�លរួមួចំំដែណ្ឌកិភា�ពេប្រចំ�នពេ�
កិុ�ងផលិតផលជាតិសរះប្។ សសរសដមួភប្ីកិុ�ងចំំពេណាមួសសរសដមួភទាំងប្ួនថ្ងៃន
កិំពេណ្ឌ�នពេស�ឋកិិចំចកិមួុ�ជា កិុ�ងរយៈពេ�ល២០ឆ្នាំចំះងពេប្រកាយពេន� �ឺមានវិស័យ
សំណ្ឌង់ វិស័យកាត់ពេ�រនិងឧសាសាហកិមួមដែកិថ្ងៃចំ្ន វិស័យពេសវាកិមួម និងវិស័យ
ពេទសចំរណ្ឌ៍។ វិស័យផដល់កិំពេណ្ឌ�នទាំងពេន�ពេផ្ទាាាតភា�ពេប្រចំ�នពេ�ពេល�សកិមួមភា�
ធះរកិិចំចពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ និងពេ�តាមួប្ណាាាទីប្រកិះងធំៗប្នាាាប្់ពេផាសងពេទៀត។

ទីីក្រុកុង បដោច្ចកវិិទី្រយា និងរបូបរិវិត្តន៍នៃនទីិន្នន័យ
 ប្ពេចំចកិវិទាយាអនះញ្ហាាាតឲ្ាយការប្រ�ប្់ប្រ�ងការអភិវឌ្ាឍប្រកិះងប្រប្ប្រ�ឹត្តិពេ�បាន 
ប្រប្ពេស�រជាងមួះន។ ទិន្នន័យដែ�លប្ពេងើ�តពេ��ងពេ�យប្ះ�គល និងប្រប្មួូលបានពេ�យ
មួពេធាយាបាយប្ពេចំចកិវិទាយា�មីៗ  �ូចំជាប្ណាាាញពេហ�ាារចំនាសមួពនិ័ឌ្ជី�ីល ពេធើ�ឲ្ាយមាន
ការផ្ទាាាស់ប្ូូររពេប្ៀប្ថ្ងៃនការប្រ�ប្់ប្រ�ងទីប្រកិះង ពេ�កិុ�ងពេស�ឋកិិចំចកិំ�ះងអភិវឌ្ាឍន៍។
"ប្�ិវត្តន៍ទិន្នន័យ" ពេន� ពេកិ�តពេ��ងជា�ិពេសស ពេ�កិុ�ងតំប្ន់ទីប្រប្ជះំជន។ ពេ� 
ភ្នំពេ�ញ ពេ�សពេងើតពេ��ញមានមួជាឈមួណ្ឌឌលទិន្នន័យ (ភា�ពេប្រចំ�ន�ឺជាប្រកិះមួហុះន 
ឯកិជន ដែ�លប្រប្មួូលយកិពេ�យផ្ទាាាល់ ឬពេ�យប្រប្ពេ�ល ឬសប្រមាប្់ប្រប្ពេ�ជន៍ 
ឯកិជន នូវទិន្នន័យ�កិ់�័និនឹងអតិ�ិជន ឬអ្នកិពេប្រប្�ប្របាស់រប្ស់ខៀួន) ដែ�ល 
ប្រ�ប្់ប្រ�ងពេ�យប្រកិះមួហុះនកិុ�ងប្រសះកិ ឬប្រកិះមួហុះនអន្តរជាតិ។ មានប្រកិះមួហុះនវិភា� 
ទិន្នន័យធំៗតិចំណាស់ ដែ�លបានពេប្រជៀតចំូលកិុ�ងទីផាសារកិមួុ�ជា កិុ�ងរយៈពេ�ល 
ប្ុះនាោានឆ្នាំចំះងពេប្រកាយពេន�។ រហូត�ល់ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� "ទិន្នន័យធំ" ប្រតូវបានពេ�

 ពេប្រប្�ប្របាស់សប្រមាប្់ដែតប្រប្ពេ�ជន៍�ណ្ឌិជជកិមួមប្ុះពេណាះា� ភា�ពេប្រចំ�ន �ឺពេ��មួាបីដែសើង
យល់ឲ្ាយបានកាន់ដែតប្រប្ពេស�រជាងមួះន អំ�ីឥរិ�ប្ទរប្ស់អតិ�ិជន ពេ�កិុ�ងវិស័យ 
�ិពេសសៗ �ូចំជា វិស័យធនា�រ ហិរញ្ច្ញវតុ� ទូរស័�ទ និងវិស័យ�ឹកិជញ្ច្ជូនជាង 
ពេ��មួ។ ពេ�លពេន� ប្រប្ដែហលជាឆប្់ពេ�កិ ប្រប្សិនពេប្�ពេយ�ងនិ�យអំ�ីប្�ិវត្តន ៍
ទិន្នន័យពេ�កិមួុ�ជា 7 �ីពេប្រ��ថា ការប្រប្មួូលនិងវិភា�ទិន្នន័យ ពេទ�ប្ដែតចាប្់ពេផដ�មួ 
ប្ុះពេណាះា� ពេហ�យពេហ�ាារចំនាសមួព័និដែ�លមានប្រសាប្់ពេ�មានកិប្រមួិតពេ�ពេ��យ។
មួាយាាាងពេទៀត ប្រប្�័និចំាបាប្់និងអភិបាលកិិចំច ពេទ�ប្ដែតចាប្់ពេផដ�មួមានប្ុះពេណាះា�។ 
សកាាានះ�លភា�ថ្ងៃន "ទិន្នន័យធំ" មួិនអាចំប្រតូវបានយកិពេ�ពេប្រប្�ប្របាស់ពេ�យ�ោាន
ភា�ឆាាតថ្ងៃវសិប្ាបនិមួមិត និងពេ�យ�ោានសមួតថភា�ពេប្រប្�ប្របាស់ទិន្នន័យ ផាសារភាាាប្់ 
នឹងពេហ�ាារចំនាសមួព័និប្ពេចំចកិវិទាយាឌ្ីជី�លចំះងពេប្រកាយពេ��យ។ ប្ុះដែន្ត វាប្រ�ន់ដែតជា 
ពេរឿងពេ�លពេវលាប្ុះពេណាះា� មួះននឹងទសាសនាទាន "ទីប្រកិះងឆាាតថ្ងៃវ" កាាាយជាពេរឿង�ិត 
ប្រ�ប្់ទីកិដែនេង និងប្រ�ប្់ពេ�លពេវលា។ 
 នវានះវត្តភា�ប្ពេចំចកិវិទាយាធំៗ ប្រតូវបានពេប្រប្�ប្របាស់រួចំពេហ�យ និងបាន 
ប្ពេងើ�តពេសវាកិមួមប្រកិះង�មីៗពេទៀតផង។ ជាឧទាហរណ្ឌ៍ ប្រកិះមួហុះន Grab �ឺជា 
ប្រកិះមួហុះនមួួយពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍ ដែ�លបានពេធើ�ឲ្ាយទីផាសារ�ឹកិជញ្ច្ជូនមានការ 
ដែប្រប្ប្រប្ួល តាមួរយៈការនាំចំូលនូវប្ពេចំចកិវិទាយា�មីមួួយ។ ប្រកិះមួហុះនពេន�បានពេធើ�ឲ្ាយ 
រពេប្ៀប្ទទួលបានពេសវាកិមួម�ឹកិជញ្ច្ជូនរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋដែ�លរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង 
ភ្នំពេ�ញ បានផ្ទាាាស់ប្ូូរ�ួរឲ្ាយកិត់សមាាាល់។ មួះនប្រកិះមួហុះន Grab ចំូលមួកិ�ល់ 
មានប្រកិះមួហុះនចាប្់ពេផដ�មួរកិសះីពេ�កិមួុ�ជាកិុ�ងវិស័យពេន�តិចំតួចំណាស់ (មាន 
ជាអាទ៍ ប្រកិះមួហុះន PassApp ជាប្រកិះមួហុះនដែខមរមួួយ ដែ�លភាាាប្់ទំនាកិ់ទំនងរវាង
អ្នកិពេប្រប្�ប្របាស់ និងអ្នកិពេប្�កិប្រ) ពេហ�យការទទួលបានហិរញ្ច្ញប្ាបទាន ប្ពេចំចកិវិទាយា 
និងជំនាញ រប្ស់ប្រកិះមួហុះន PassApp ពេន� មានកិប្រមួិតប្រតឹមួកិុ�ងប្រសះកិ �ូពេចំ្ន�កិ៏ 
ពេ�មានកិប្រមួិតដែ�រ។ 
 ថា្នាលប្ណ្ឌះ�រ�មីៗ ដែ�ល�ំប្រទពេ�យ Facebook បានប្ពេងើ�តដែខាសរ
ប្ណាាាញលកិ់�ូរនិងដែចំកិចាយប្ដែនថមួពេទៀតពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ8។ រាល់នវានះវត្តន៍
ប្ពេចំចកិវិទាយាពេន� បាននាំមួកិនូវរូប្ប្រិវត្តន៍ពេស�ឋកិិចំចទីប្រកិះង និងឥរិ�ប្ទសងគមួ
ពេ�យប្ពេងើ�តទីផាសារ�មី និងបានកាាាយពេ�ជា�ំពេណា�ប្រសាយសប្រមាប្់មួហាជន
ទូពេ� ដែ�លភា�ពេប្រចំ�នថ្ងៃនប្រប្ជា�លរ�ឋរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង�យនឹងទទួលបាន។ 
ប្រកិះមួហុះនប្ពេចំចកិវិទាយាកុិ�ងប្រសះកិដែ�លប្កូិប្ញូុ្ចលសហប្រ�ិនភា�សងគមួ និងនវានះវត្ត 
ភា�ប្ពេចំចកិវិទាយា កិ៏ពេលចំមួះខពេ��ងពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញដែ�រ។ ប្រកិះមួហុះនទាំងពេន� 
ខិតខំពេ��ប្រសាយប្ញ្ហាាាដែ�លប្ងើពេ��ងពេ�យសារទីប្រកិះង តាមួរយៈការដែកិលមួអ 
ប្រប្សិទិភា�ថ្ងៃនពេសវាកិមួម ដែ�លប្រតូវបានផដល់ជូនពេហ�យ �ូចំជាការប្រប្មួូលសំរាមួ 
ឬប្រប្�័និ�ឹកិជញ្ច្ជូនរួមួ ឬកិ៏ការប្ពេងើ�តពេសវាកិមួម ដែ�លពេឆ្លេ�យតប្ពេ�នឹងប្ញ្ហាាា�មីៗ 
�ូចំជា ដែកិលមួអពេសវាដែ�លពេធើ�ឲ្ាយជន�ិការកិ៏�យនឹងទទួលបាន�ូចំ�្នា។ ពេ�ល
ពេ�រប្ស់ប្រកិះមួហុះនទាំងពេន� មួិនដែមួនជំនួសឲ្ាយពេសវាសាធារណ្ឌៈ ឬកិ៏ប្រប្កិួត 
ប្រប្ដែជងជាមួួយប្រកិះមួហុះនឯកិជនពេនា�ពេទ ប្ុះដែន្តប្រកិះមួហុះនទាំងពេន� ប្រប្តិប្ត្តិការពេ�
កិុ�ងចំំដែណ្ឌកិណាមួួយថ្ងៃនទីផាសារ ពេ��មួាបីពេ��ប្រសាយប្ញ្ហាាា�ិពេសសៗពេ�កិុ�ងប្រកិះង 
កិុ�ងតថ្ងៃមួេមួួយសមួរមួាយ ពេ�យអនះពេលាមួពេ�តាមួពេ�លការណ្ឌ៍ថ្ងៃនប្រកិះមួហុះនមាន 
ទំនួលខះសប្រតូវសងគមួ។
 ប្ពេចំចកិវិទាយានិងទិន្នន័យកិំ�ះងដែតអាចំផដល់ផលជ�ពេ�ពេល�កាលានះវត្ត
ភា�ពេស�ឋកិិចំច និងការដែកិលមួអពេសវាកិមួមសងគមួ �ូពេចំ្ន� កិ៏រួមួចំំដែណ្ឌកិពេ�យផ្ទាាាល់
ពេ�កិុ�ងពេស�ឋកិិចំចប្រកិះងប្រប្កិប្ពេ�យថាមួភា�ផងដែ�រ។ ប្រប្សិនពេប្�ទប្រមួង់�មីៗថ្ងៃន 
ពេភទនីយភា�ប្រកិះង �ំរាមួកិំដែហង�ល់�ំរូកិំពេណ្ឌ�នពេស�ឋកិិចំចទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ពេ�ប្រតូវ
ពេល�កិពេ��ងអំ�ីទំពេនារធំៗ ដែ�លកិំ�ះងដែតពេកិ�តពេចំញ�ីរូប្ប្រិវត្តន៍ប្រកិះងពេន�វិញ។

ទីំដោនរ និងរូបបរិវិត្តន៍ក្រុកុង
 ការសាងសង់ប្ះរី�ឺជាកិមាាាំងចំលកិរមួួយថ្ងៃនការ�ប្រងីកិទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ 9
ចាប្់តាំង�ី�ណំាចំទ់សវតាសរ៍ឆ្នា១ំ៩៩០មួកិ។ ប្ះរី�ជឺាទប្រមួង�់មមួីួយថ្ងៃនតំប្នរ់ស់
ពេ� ជាយប្រកិះង កិសាងពេ��ងពេ�យប្រកិះមួហុះនអភិវឌ្ាឍន៍ឯកិជន ភា�ពេប្រចំ�នជា
ប្រកិះមួហុះនដែខមរ។ ប្ះរីខេ�អនះញ្ហាាាតឲ្ាយមានការរស់ពេ�លាយ�ំ�្នាកិុ�ងទីប្រកិះង។ 
�ង់សះីពេតប្រប្ជា�លរ�ឋ និងកិំពេណ្ឌ�នតថ្ងៃមួេ�ីធេី ប្ូកិផាសំនឹងកិំពេណ្ឌ�នអ្នកិដែ�លមាន 
ធនធានមួធាយមួកិុ�ងប្រកិះង ប្ណាាាលឲ្ាយមានការសាងសង់លំពេ��ាានសប្រមាប្់ 
ការរស់ពេ�ដែប្ប្�មីមួួយ ជាប្ះរីដែ�លមានរប្ងប្ិទជិត ពេហ�យប្ះរីមានចំំនួនកាន់ដែត 
ពេប្រចំ�នពេ��ង ជា�ិពេសស ពេ�តំប្ន់ជាយប្រកិះងភ្នំពេ�ញ។ ប្ះរីខេ�បានកាាាយជា�ពេប្រមាង 
�៏ធំ អភិវឌ្ាឍពេល�ថ្ងៃផទ�ីមួួយ�ាាងធំដែ�រ។ លំពេ��ាានកិុ�ងប្ះរី ដែ�លមានរប្ងប្ិទជិត
ជាលកិខណ្ឌៈឯកិជនទាំងពេន� ប្រតូវបានពេ�សពេងើតពេ��ញមានពេ�កិុ�ងប្ណាាាប្រប្ពេទស

កិំ�ះងអភិវឌ្ាឍន៍ ពេហ�យជាទូពេ� ប្រតូវបានពេ�ពេចាទថា ជាការប្ពេងើ�ត "ប្រកិះងអ្នកិមាន"
និងប្រប្មួូលផូ�ំប្រកិះមួប្រ�ួសារអ្នកិមានជាងពេ�ឲ្ាយរស់ពេ�ជាមួួយ�្នា �ូពេចំ្ន� កិ៏ប្ពេងើ�ត 
ជាទីប្រប្ជះំជនសប្រមាប្់�ួកិអ្នកិមាន។ ពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ កិ៏មានលំពេ��ាានឯកិជន
មានលកិខណ្ឌៈដែប្ប្ពេន�ខេ�ដែ�រ។ ប្ះរីឌ្ីហាសាញសំណ្ឌង់ផទ�ដែ�លមានស្តង់�រ មាន 
រប្ងប្ិទជិត និងកិំណ្ឌត់ប្រ�ះំ�ីរប្ស់មាះាស់ផទ�ពេ�កិុ�ងសហ�មួន៍ មានអ្នកិ�មួ 
ប្រតួត�ិនិតាយការពេចំញចំូល រីឯពេសវាកិមួមកិ៏មានលកិខណ្ឌៈឯកិជនដែ�រ ប្រ�ប្់ប្រ�ងពេ�យ
រ�ឋបាលកិណាាាលឯកិជនដែ�លជារប្ស់មាះាស់ប្ះរី។ ប្ុះដែន្ត ប្ះរីដែខមរមួិនប្របាកិ�ថា 
មានដែតប្រ�ួសារអ្នកិមានសះទិសាធរស់ពេ�ពេទ។
 ប្រកិះមួហុះនអភិវឌ្ាឍន៍អចំលនប្រទ�ាយ ពេប្ុង ហួត ដែ�លនាំមួះខពេ�ពេ� កុិ�ង
ទីផាសារ បានពេផ្ទាាាតសំខ្លាំន់ពេ�ពេល��ះណ្ឌភា�ថ្ងៃនលំហសប្រមាប្់ការរស់ពេ� សាាាប្តាយ
កិមួមកិុ�ងផទ� និងប្រិសាាានជះំវិញ ប្រ�មួទាំងលំហខ្លាំងពេប្រ�និងសួនកិំសាន្តពេទៀតផង។ 
ប្េង់ពេ��មួ�ឺយកិតាមួ�ប្រមួូដែ�លទទួលបានពេជា�ជ័យពេ�កិុ�ង ការសាងសង់ប្ះរីមាន
រប្ងប្ិទជិត ពេ�កិដែនេងពេផាសងពេទៀត ពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍ ប្ុះដែន្តពេ�យសប្រមួប្ពេ�តាមួ
តប្រមួូវការសងគមួនិងវប្ាបធមួ៌ដែខមរ។ ភា�ខះស ៗ�្នាថ្ងៃនប្រប្ពេភទ និងទំហំផទ� ដែ�ល
ផដល់ ជូនអតិ�ិជន បានអនះញ្ហាាាតឲ្ាយអ្នកិដែ�លសថិតពេ�កិុ�ងវណ្ឌណៈ សងគមួ និងមាន
ជីវភា�ខះសៗ�្នា អាចំរស់ពេ�កិុ�ងទីតាំងដែតមួួយបាន មានន័យថា ពេ�កិុ�ងប្ះរីមួួយ 
មានទាំងប្រ�ួសារអ្នកិមានខ្លាំាាំង រហូត�ល់ប្រ�ួសារអ្នកិមានធនធានមួធាយមួ។ ភា�
ខះស�្នាថ្ងៃនមួះខមាត់កិុ�ងសងគមួរប្ស់មាះាស់ផទ� មួះខរប្រ កិប្រមួិតចំំណ្ឌូល អាយះ 
ជាតិសាសន៍ និងប្រប្ពេភទប្រ�ួសារ �ឺមួិន�ូចំ�្នាពេទ �ីប្ះរីមួួយពេ�ប្ះរីមួួយ ពេហ�យ
លកិខណ្ឌៈពេន� តប្រមួូវឲ្ាយមានការវិភា� និងដែសើងយល់ឲ្ាយបានសះីជពេប្រ�ជាងមួះន។
 អ្នកិខេ�អាចំផដល់អំណ្ឌ�អំណាងថា ភា�ខះស�្នាថ្ងៃនប្របាកិ់ចំំណ្ឌូល និង
ប្រទ�ាយសមួាបត្តិ ពេ�ពេ�ដែតពេ��ញមានពេ�កិុ�ងចំំពេណាមួប្រ�ួសាររស់ពេ�កិុ�ងប្ះរី ប្ុះដែន្ត
ពេជា�ជ័យរប្ស់ប្រកិះមួហុះនដែ�លអភិវឌ្ាឍប្ះរីទាំងពេន� ប្រតូវបានប្�ាាញឲ្ាយពេ��ញ
តាមួរយៈការ�ប្រងីកិ�ពេប្រមាង និងលំពេ��ាានជាប្ន្តប្នាាាប្់។ ប្ះរីទាំងពេន� មាន
ពេចំតនា និងចំកិុ�វិស័យ ធានាឲ្ាយមានភា�ចំប្រមួះ�សងគមួប្រ�ួសារកាន់ដែតប្រប្ពេស�រ 
ពេ��ង និងផដល់ប្រិសាាានប្រប្កិប្ពេ�យផ្ទាសះកិភា� រួមួនឹងលំហថ្ងៃប្តងពេប្រចំ�ន ពេ��មួាបី
ពេឆ្លេ�យតប្ពេ�នឹងតប្រមួូវការរប្ស់ប្រប្ជាជនកិមួុ�ជា។ �ះណ្ឌភា�ពេសវាកិមួមដែ�លផដល់
ជូនមាះាស់ផទ�កិ៏មួិន�ូចំពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងដែ�រ ពេ�ល�ឺ ពេ�កិុ�ងប្ះរី មានភា�ពេសម��្នា 
ជាង  ពេសវាកិមួមកិ៏លអជាង ប្រប្កិប្ពេ�យ�ះណ្ឌភា�សប្រមាប្់ប្រ�ប្់ប្រ�ួសារ ពេទា�ប្ីជា
មាះាស់ផទ�មានឋានៈអើីកិុ�ងសងគមួកិ៏ពេ�យ។ ចំាបាប្់ទមាាាប្់ថ្ងៃផទកិុ�ងដែ�លតប្រមួូវឲ្ាយ 
មាះាស់ផទ�ពេ�រ�តាមួ �ិតជាជ�ឥទិិ�លពេ�ពេល�ឥរិ�ប្ទប្ះ�គល និងឥរិ�ប្ទ 
រប្ស់មាះាស់ផទ�ជារួមួ ពេនា��ឺជាអើីដែ�លអនះញ្ហាាាតឲ្ាយពេ�កិត់សមាាាល់ពេ��ញថា អ្នកិ 
រស់ពេ�កិុ�ងប្ះរី�ឺជាសហ�មួន៍ដែ�លមានការពេ�រ��្នាពេ�វិញពេ�មួកិ និងមាន 
សះវតថិភា�។
 លកិខណ្ឌៈពេន�ប្រប្ដែហលជាបានអនះញ្ហាាាតឲ្ាយពេ�យល់កាន់ដែតចំាបាស់ 
ជាងមួះនអំ�ីអើីដែ�លជាស�ាាត់ដែខមរ។ ខណ្ឌៈដែ�លពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង ពេ�សពេងើតពេ��ញ
កាន់ដែតពេប្រចំ�នពេ��ងនូវឥរិ�ប្ទដែប្ប្អត្តទតថប្ះ�គល �ូចំជាការពេប្រប្�ប្របាស់និង
រំពេលាភពេល�ទីតាំងសាធារណ្ឌៈពេ��មួាបីជាប្រប្ពេ�ជន៍ឯកិជន និងការពេ��ប្រសាយ
ជពេមាាា�ពេ�យពេប្រប្�អំណាចំ និងប្ះណ្ឌាយស័កិដិ ផួ�យពេ�វិញ ពេ�កិុ�ងប្ះរី ពេ�ដែប្រ 
ជាសពេងើតពេ��ញពេលចំពេ��ងនូវឥរិ�ប្ទពេ��យល់ពេ�វិញពេ�មួកិ �ិតប្រប្ 
ពេ�ជន៍សាធារណ្ឌៈពេ�កិុ�ងសហ�មួន៍ពេ�វិញ 10។ ប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួ �ឺការរកិាសា ឬ
ប្ពេងើ�នភា�ចំប្រមួះ�ថ្ងៃនសងគមួប្រ�ួសារ និង�ះណ្ឌភា�ពេសវាកិមួមពេ�ថ្ងៃ�ៃអនា�ត។
 ទំពេនារទី�ីរប្�ាាញថា ពេស�ឋកិិចំចទីប្រកិះងដែខមរអាចំ�ពេនៀ�នសមួភា�ដែយន
ឌ្័រ។ ពេ�យសារកិតាាាទី១ថ្ងៃនពេទសន្តរប្រប្ពេវសន៍ពេចំញ�ីតំប្ន់ជនប្ទសំពេ�ពេ�
តំប្ន់ទីប្រប្ជះំជន �ឺការ�រ �ូពេចំ្ន� ទីប្រកិះងកិមួុ�ជា និងប្រកិះងធំៗប្នាាាប្់ជាពេប្រចំ�ន
ពេផាសងពេទៀត �ិតជាទាកិ់ទាញភា�ពេប្រចំ�នថ្ងៃនប្រប្ជាជនពេ�តាមួជនប្ទ ទាងំប្រប្ះស
ទាំងប្រសី។ ការសិកិាសាប្រសាវប្រជាវ�មីមួួយ 11 បានពេរៀប្រាប្់អំ�ីកិតាាាពេផាសងពេប្រចំ�នពេទៀត។
ការរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង ពេប្�ពេប្រប្ៀប្ពេធៀប្ពេ�នឹងការរស់ពេ�តាមួទីជនប្ទ �ិតជា
តប្រមួូវឲ្ាយមានចំំណាយខពស់ជាង �ូចំជាថ្ងៃ�េឈ្នះុួលផទ� និងថ្ងៃ�េពេធើ��ំពេណ្ឌ�រ ប្រ�មួទាំង
ចំំណាយកិំបាំងមួះខជាពេប្រចំ�នពេផាសងពេទៀត �ូចំជាពេភេ�ងអ�គិសនី និងសះខភា�។ល។
ប្ុះដែន្តទនទឹមួនឹងពេនា� ប្របាកិ់ចំំណ្ឌូលដែ�លអាចំរកិបាន កិ៏ខពស់ពេ�តាមួពេនា�ដែ�រ ទាំង
ឱ្កាសរកិការ�រពេធើ� និងប្របាកិ់ចំំណ្ឌូលប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃ ឬប្រប្ចាំដែខ។ កាលានះវត្តភា�
ពេស�ឋកិិចំចសប្រមាប្់ប្រស្តី ដែ�លរស់ពេ�កិុ�ងតំប្ន់ប្រកិះង ពេហ�យដែ�លមួិនពេផ្ទាាាតពេ�ពេល�
ការ�រណាដែ�លរកិបានប្របាកិ់ចំំណ្ឌូលពេប្រចំ�នជាងពេ� �ិតជាប្រតូវចំំណាយខពស់ជាង
ពេ�តាមួតំប្ន់ជនប្ទ។ �ូពេចំ្ន� លកិខណ្ឌៈពេន�ដែប្រពេ�ជានាំឲ្ាយមានការផ្ទាាាស់ប្ូូរ 
�កិ់�័និនឹងប្ំដែណ្ឌងដែចំកិការ�រពេ�តាមួដែយនឌ្័រ �ាាងចំាបាស់ពេ�វិញ មាន ន័យ

ថា ផដល់ឲ្ាយប្រស្តីនូវតួនាទីកាន់ដែតសំខ្លាំន់កិុ�ងការរកិប្របាកិ់ចំំណ្ឌូល។ �ំនិតទី�ីរ �ឺ
ពេផ្ទាាាតពេល�រពេប្ៀប្ដែ�លប្រិប្ទប្រកិះងប្ពេងើ�ត�ប្រមួូសងគមួនិងវប្ាបធមួ៌�កិ់�័និនឹងឥរិ�
ប្ទប្រស្តីនិងប្ះរស។ ប្រស្តីទទួលបានឱ្កាសការ�រកាន់ដែតពេប្រចំ�ន ពេធើ�ឲ្ាយប្រស្តី ប្�ាាញ
�ាាងចំាបាស់ថា �ួកិពេ�មានសមួតថភា� និងជំនាញ អាចំប្រប្កិួតប្រប្ដែជង ជាមួួយ
ប្ះរសបាន�ាាង�យ ពេ�កិុ�ងវិស័យពេស�ឋកិិចំចជាពេប្រចំ�ន�ូចំជា វិស័យឧសាសាហកិមួម
កាត់ពេ�រសំពេលៀកិប្ំ�កិ់ ឬវិស័យពេសវាកិមួមជាពេ��មួ។ សាាានភា�ពេន�បានរួមួ
ចំំដែណ្ឌកិ ឲ្ាយមានការផ្ទាាាស់ប្ូូរចំំពេ�ការយល់ពេ��ញពេល�តថ្ងៃមួេដែយនឌ្័រ ឋានៈសងគមួ 
និងប្ទ�ាាន។ ភ្នំពេ�ញកិ៏បានអនះញ្ហាាាតិឲ្ាយយះវជនកិមួុ�ជាយល់កាន់ដែតចំាបាស់ពេ��ង
�ីសហ�មួន៍ LGBTQ+ 12 និងប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួនានាដែ�លសហ�ន៍ពេន�ប្រប្ឈ្នះមួ។ 
ពេទា�ប្ីជាមានការរីកិចំពេប្រមួ�នខេ�ពេហ�យកិដី ប្ុះដែន្តពេ�ពេ�ដែតពេ��ញ មានពេប្រចំ�ពេ�ពេ��យ 
នូវការវាយតថ្ងៃមួេទះកិជាមួះន និងការ�ិតតាមួ�្នា ពេ�ល�ឺ សហ�មួន៍ LGBTQ+ 
ពេ�ដែតប្រតូវបានផ្ទាត់ពេចំញ�ីពេសវាសងគមួនិងសះខភា� ពេសវាអប្់រំ និងកិមាាាំង
�លកិមួមផៀូវការ។ ការសិកិាសាប្រសាវប្រជាវផ្ទាាាល់ពេ�តាមួមួូល�ាានឲ្ាយបានសះីជពេប្រ�
ជាងពេន��ឺជាពេរឿងចាំបាចំ់ ពេ��មួាបីអនះញ្ហាាាតឲ្ាយពេយ�ង�ឹងថា ពេត�ទីប្រកិះងអាចំពេ��រតួនាទី
កាន់ដែតសកិមួមដែប្ប្ណាខេ� ពេ��មួាបីផដល់ជូនប្រប្ជា�លរ�ឋប្រ�ប្់រូប្ នូវកិដែនេងមួួយ
កាន់ដែតមានសះវតថិភា� និងអាចំរស់ពេ�បាន។
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4. ប្រប្�័និអនះពេប្រ���ណ្ឌិជជកិមួម �ូចំជា SPG ជាមួួយសហរ�ឋអាពេមួរិកិ កិិចំចប្រ�មួពេប្រ�ៀងអនះពេប្រ���និកុិ�ង
វិស័យវាយនភណ្ឌឌ ឬកិ៏កិិចំចប្រ�មួពេប្រ�ៀងដែ�លពេ�ថា អើីៗទាំងអស់ពេល�កិដែលងដែតអាវះធ ជាមួួយសហភា�
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សម្រា�ប់់សេសដ្ឋឋកិិច្ចចដែដ្ឋលកិំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍ សេ�យសារថា កិំសេ�ើន៍សេន៍ះ ភាគសេម្រាច្ចើន៍ គ ឺ
�ន៍ដែ�សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងប់ុុសេ�ះ្ះ។ កិំសេ�ើន៍សេន៍ះផ្ដដល់ផ្ដលជះះផ្ទាា្ល់សេ�សេលើម្រាប់ភិពុ 
ច្ចំ�ូលរប់ស់ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋ ន៍ិងដែ�មទាំំងជាកិត្តាា្កិំ��់គុ�ភាពុនៃន៍ជះីវភាពុ រស់ 
សេ� រប់ស់ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋសេទីៀ�ផ្ដង។
 សេ�កិមុ�ជា រូប់ប់រិវ�តន៍៍ ន៍ិងកិំសេ�ើន៍រប់ស់រាជះធាន៍ីភិំំសេពុញ សេ�កិុ�ង  
ទីសវ�្សរ៍ច្ចុងសេម្រា�យសេន៍ះ គឺអាច្ចសេម្រាប់ៀប់សេ�ៀប់បាន៍សេ�ន៍ឹងរូប់ប់រិវ�តន៍៍សេ�ត្តាមប់�ា្ 
ម្រាប់សេទីសសេផ្្ដសងសេទីៀ�កុិ�ងពិុភិពុសេ�កិ ដែដ្ឋលធាាប់្់�ន៍កំិសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចសេលឿន៍បំ់ផុ្ដ�។ 
ទីស្សនាទាំន៍ដែដ្ឋលយកិទីីម្រាកិុងជាកិ្បាល�ា្សុីន៍នៃន៍កិំសេ�ើន៍ 1,2 ប់ច្ចុ�ប់្បន៍ំសេន៍ះ ម្រា�ូវ
បាន៍សេគសេម្រាប់ើម្រាបាស់ជាទីូសេ�យ៉ាា្ងទីូលំទីូ�យ ពុីសេម្រា�ះថា រ�ា្ភិិបាលខិិ�ខិំប់សេងើើន៍
ឲ្្យបាន៍អប់្បរ�ន៍ូវកិុ�ន៍ុវ�តភាពុដែដ្ឋលផ្ដដល់សេ�យកិំសេ�ើន៍ទីីម្រាកិុង។
 បា�ុភិូ�ិដែដ្ឋលសេរាងច្ចម្រាកិ (ជាវិស័យសេម្រាប់ើកិ�ា្ំងពុលកិមមសេម្រាច្ចើន៍) ចាកិ
សេច្ចញ�ន៍់ដែ�សេម្រាច្ចើន៍ពុីម្រាប់សេទីសច្ចិន៍ ន៍ិងពុីប់�ា្ម្រាប់សេទីសអាសុីសេផ្ដ្សងសេទីៀ� សេ�យ 
សារ ដែ�ម្រាបាកិ់ដែខិកិមមកិរសេ�ម្រាប់សេទីសទាំំងសេនាះ�ន៍់ដែ�ខិពស់ ន៍ិង�រសេរៀប់ច្ចំរច្ចនា
សមព័ន៍ធសេ�ើងវិញន៍ូវដែខិ្សប់�ា្ញផ្ដគ�់ផ្ដគង់ថាា្កិ់�ំប់ន៍់ បាន៍ពុសេន៍ឿ�ន៍ឧស្សាហកិមម 
ភាវូប់ន៍ីយកិមម 3 សេហើយប់នាា្ប់់មកិ បាន៍ពុសេន៍ឿ�ន៍ដ្ឋំសេ�ើរ�រន៍គរូប់ន៍ីយកិមមកិុ�ង�ំប់ន៍់ 
ជាយទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ។ សេ�យ�ន៍សម�ថភាពុផ្ដលិ�កិុ�ង�នៃមៃសេថាកិ ន៍ិង�ន៍កិ�ា្ំង 
ពុលកិមមវ័យសេកិមង ម្រាប់សេទីសកិមុ�ជាបាន៍�ា្យជាសេ�លសេ�នៃន៍�រប់ូ�រមកិប់សេងើើ�សេរាង
ច្ចម្រាកិវិន៍ិសេយ៉ាគ ដែដ្ឋលសេគច្ចូលច្ចិ�តជាងសេគសេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ 4 ។
 ម្រាប់សេទីសកិមុ�ជាសេដ្ឋើរត្តាមផ្ដឿ�វអភិិវឌ្្ឍន៍៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចត្តាមរសេប់ៀប់�មមត្តា 
�ន៍ន៍័យថា ភាគនៃន៍�ររួមច្ចំដែ�កិដ្ឋល់�រប់សេងើើ�ផ្ដលិ�ផ្ដលកិុ�ងម្រាសុកិនៃន៍ វិស័យ
កិសិកិមមម្រា�ូវបាន៍��់ប់ន៍ថយ ខិ�ៈឧស្សាហកិមមដែកិនៃច្ចំ ន៍ិងវិស័យសេសវាកិមម 
ប់ច្ចុ�ប់្បន៍ំសេន៍ះ សថិ�សេ�ច្ចំសេប់ះដ្ឋូងនៃន៍កិំសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចច។ �រអភិិវឌ្្ឍសេហ�ា្រច្ចនា
សមព័ន៍ធសេសដ្ឋឋកិិច្ចចសេ�កិុ�ងម្រាប់សេទីសកិមុ�ជា សេម្រាច្ចើន៍ដែ�សេផ្ទាោ្�សេ�សេលើ�ំប់ន៍់ម្រាកិុង ន៍ិង�ំប់ន៍់
ជាយម្រាកិុង រីឯមូល�ន៍ផ្ដលិ�កិមម ន៍ិងកិំសេ�ើន៍ម្រាទីពុ្យសកិមម 5 សេ�ត្តាម�ំប់ន៍់ជះន៍ប់ទី
មិន៍សូវសេលឿន៍សេទី។ ទីស្សនាទាំន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចច�ំប់ន៍់ទីីម្រាប់ជះុំជះន៍គឺជាកិត្តាា្ពុន៍្យល់អំពុី
ច្ចំ�ង់ច្ចំ�ូលច្ចិ�តនៃន៍�រវិន៍ិសេយ៉ាគសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង �ន៍ន៍័យថា ផ្ដលិ�កិមមម្រាទីពុ្យ
សម្ប�តិ ន៍ិងសេសវាកិមមសេ�ទីីម្រាកិុង គឺ�ន៍ម្រាប់សិទីធភាពុជាងសេ� ជះន៍ប់ទី សេហើយ
កិដែន៍ៃងដែដ្ឋល�ន៍ម្រាប់ជាជះន៍រស់សេ�សេម្រាច្ចើន៍ គឺជាឃ្លាំា្ំងផ្ដដល់កិ�ា្ំងពុលកិមមម្រាប់កិប់
សេ�យគុ�ភាពុ ន៍ិងដែខិ្សប់�ា្ញសហម្រា�ស ដែដ្ឋលម្រាប់កិប់អាជះីវកិមម បំ់សេពុញ�ា្
សេ�វិញសេ�មកិ។ សហម្រា�សទាំំងសេន៍ះ អាច្ចសេដ្ឋើរ�ួនាទីី ជាអំកិផ្ដគ�់ផ្ដគង់ផ្ដង ជា
ម្រាប់ភិពុប់សេងើើ�អ�ិ�ិជះន៍ច្ចំន៍ួន៍ដ្ឋ៏សេម្រាច្ចើន៍ផ្ដង។ �រម្រាប់មូលផ្ដូ�ំយ៉ាា្ងសេម្រាច្ចើន៍នៃន៍សហម្រា�ស
ទាំំងអស់សេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ដែ�មួយ កិ៏ជះួយជះម្រាមុញផ្ដងដែដ្ឋរឲ្្យ�ន៍�រម្រាប់កិួ�ម្រាប់ដែជះង
ម្រា�ឹមម្រា�ូវ នាំមកិន៍ូវសេសវាកិមមម្រាប់កិប់សេ�យគុ�ភាពុន៍ិង សម្បូ�រដែប់ប់ កិុ�ង�នៃមៃ
�ន៍់ដែ��ន៍�ុល្យភាពុដែ�មសេទីៀ�។
 សេ�កុិ�ងកិម្រាមិ�ពិុភិពុសេ�កិ �ួសេលខិប់ង្ហាាញ្ផ្ដងដែដ្ឋរថា �ំប់ន់៍ម្រាកុិងប់សេងើើ�
៥៥%នៃន៍ផ្ដលិ�ផ្ដលជា�ិសរុប់ សេ�កិុ�ងប់�ា្ម្រា្រ្ទីស្ដ្ឋល�ន្បាកិ់ច្ចំ�ូល
ទាំប់ ន៍ិង៧៣%សេ�កិុ�ងប់�ា្ម្រា្រ្ទីស្ដ្ឋល�ន្បាកិ់ច្ចំ�ូលម�្យម 6។ ភិំំសេពុ
ញម្រាបាកិដ្ឋជាទីីម្រាកិុងមួយកិុ�ងច្ចំសេ�មប់�ា្ទីីម្រាកិុង ដែដ្ឋលរួមច្ចំដែ�កិភាគសេម្រាច្ចើន៍សេ�
កិុ�ងផ្ដលិ�ផ្ដលជា�ិសរុប់។ សសរសដមភប់ីកិុ�ងច្ចំសេ�មសសរសដមភទាំំងប់ួន៍នៃន៍
កិំសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចកិមុ�ជា កិុ�ងរយៈសេពុល២០ឆ្នាំា្ំច្ចុងសេម្រា�យសេន៍ះ គឺ�ន៍វិស័យ
សំ�ង់ វិស័យ��់សេដ្ឋរន៍ិងឧស្សាហកិមមដែកិនៃច្ចំ វិស័យសេសវាកិមម ន៍ិងវិស័យ
សេទីសច្ចរ�៍។ វិស័យផ្ដដល់កិំសេ�ើន៍ទាំំងសេន៍ះសេផ្ទាោ្�ភាគសេម្រាច្ចើន៍សេ�សេលើសកិមមភាពុ
�ុរកិិច្ចចសេ�ទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ ន៍ិងសេ�ត្តាមប់�ា្ទីីម្រាកិុង�ំៗប់នាា្ប់់សេផ្ដ្សងសេទីៀ�។

ទីីក្រុកុង បច្ចេ�េកវិិទី្រយា និងរូបបរិវិត្តតន៍នៃនទីិន្នន័យ
 ប់សេច្ចចកិវិទី្យាអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យ�រម្រាគប់់ម្រាគង�រអភិិវឌ្្ឍម្រាកិុងម្រាប់ម្រាពុឹ�តិសេ�បាន៍ 
ម្រាប់សេសើរជាងមុន៍។ ទីិន៍ំន៍័យដែដ្ឋលប់សេងើើ�សេ�ើងសេ�យប់ុគគល ន៍ិងម្រាប់មូលបាន៍សេ�យ
មសេ�្យាបាយប់សេច្ចចកិវិទ្ីយា�មីៗ  ដូ្ឋច្ចជាប់�ាញ្សេហ�ារ្ច្ចនាសមពន័៍ធឌី្ជីះ�ល សេ�ើើឲ្្យ�ន៍
�រផ្ទាា្ស់ប់ូ�ររសេប់ៀប់នៃន៍�រម្រាគប់់ម្រាគងទីីម្រាកិុង សេ�កិុ�ងសេសដ្ឋឋកិិច្ចចកិំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍។
“ប់ដ្ឋិវ�តន៍៍ទីិន៍ំន៍័យ” សេន៍ះ សេកិើ�សេ�ើងជាពុិសេសស សេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ទីីម្រាប់ជះុំជះន៍។ សេ� 
ភិំំសេពុញ សេគសសេងើ�សេ�ើញ�ន៍មជះ្ឈម�ឌលទីិន៍ំន៍័យ (ភាគសេម្រាច្ចើន៍គឺជាម្រាកិុមហុុន៍ 
ឯកិជះន៍ ដែដ្ឋលម្រាប់មូលយកិសេ�យផ្ទាា្ល់ ឬសេ�យម្រាប់សេយ៉ាល ឬសម្រា�ប់់ម្រាប់សេយ៉ាជះន៍៍ 
ឯកិជះន៍ ន៍ូវទីិន៍ំន៍័យ�កិ់ពុ័ន៍ធន៍ឹងអ�ិ�ិជះន៍ ឬអំកិសេម្រាប់ើម្រាបាស់រប់ស់ខិឿ�ន៍) ដែដ្ឋល 
ម្រាគប់់ម្រាគងសេ�យម្រាកិុមហុុន៍កិុ�ងម្រាសុកិ ឬម្រាកិុមហុុន៍អន៍តរជា�ិ។ �ន៍ម្រាកិុមហុុន៍វិភាគ 
ទីិន៍ំន៍័យ�ំៗ�ិច្ច�ស់ ដែដ្ឋលបាន៍សេម្រាជះៀ�ច្ចូលកិុ�ងទីីផ្ដ្សារកិមុ�ជា កិុ�ងរយៈសេពុល 
ប់ុុនាា្ន៍ឆ្នាំា្ំច្ចុងសេម្រា�យសេន៍ះ។ រហូ�ដ្ឋល់ប់ច្ចុ�ប់្បន៍ំសេន៍ះ “ទីិន៍ំន៍័យ�”ំ ម្រា�ូវបាន៍សេគ

 សេម្រាប់ើម្រាបាស់សម្រា�ប់់ដែ�ម្រាប់សេយ៉ាជះន៍៍��ិជះជកិមមប់ុុសេ�ះ្ះ ភាគសេម្រាច្ចើន៍ គឺសេដ្ឋើម្បីដែសើង
យល់ឲ្្យបាន៍�ន៍់ដែ�ម្រាប់សេសើរជាងមុន៍ អំពុីឥរិយ៉ាប់ទីរប់ស់អ�ិ�ិជះន៍ សេ�កិុ�ងវិស័យ 
ពុិសេសសៗ ដ្ឋូច្ចជា វិស័យ�នា�រ ហិរញ្ញញវ�ុ� ទីូរស័ពុទ ន៍ិងវិស័យដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍ជាង 
សេដ្ឋើម។ សេពុលសេន៍ះ ម្រាប់ដែហលជាឆ្នាំប់់សេពុកិ ម្រាប់សិន៍សេប់ើសេយើងន៍ិយ៉ាយអំពុីប់ដ្ឋិវ�តន៍ ៍
ទីិន៍ំន៍័យសេ�កិមុ�ជា 7 ពុីសេម្រា�ះថា �រម្រាប់មូលន៍ិងវិភាគទីិន៍ំន៍័យ សេទីើប់ដែ�ចាប់់សេផ្ដដើម 
ប់ុុសេ�ះ្ះ សេហើយសេហ�ា្រច្ចនាសមព័ន៍ធដែដ្ឋល�ន៍ម្រាសាប់់សេ��ន៍កិម្រាមិ�សេ�សេ�ើយ។
ម្យាា្ងសេទីៀ� ម្រាប់ពុ័ន៍ធច្ច្បាប់់ន៍ិងអភិិបាលកិិច្ចច សេទីើប់ដែ�ចាប់់សេផ្ដដើម�ន៍ប់ុុសេ�ះ្ះ។ 
ស�ោ្ន៍ុពុលភាពុនៃន៍ "ទីិន៍ំន៍័យ�ំ" មិន៍អាច្ចម្រា�ូវបាន៍យកិសេ�សេម្រាប់ើម្រាបាស់សេ�យ�ា្ន៍
ភាពុឆ្នាំា្�នៃវសិប់្បន៍ិមមិ� ន៍ិងសេ�យ�ា្ន៍សម�ថភាពុសេម្រាប់ើម្រាបាស់ទីិន៍ំន៍័យ ផ្ដ្សារភាា្ប់់ 
ន៍ឹងសេហ�ា្រច្ចនាសមព័ន៍ធប់សេច្ចចកិវិទី្យាឌ្ីជះី�លច្ចុងសេម្រា�យសេ�ើយ។ ប់ុុដែន៍ត វាម្រា�ន៍់ដែ�ជា  
សេរឿងសេពុលសេវ�ប់ុុសេ�ះ្ះ មុន៍ន៍ឹងទីស្សនាទាំន៍ “ទីីម្រាកិុងឆ្នាំា្�នៃវ” �ា្យជាសេរឿងពុិ�  
ម្រាគប់់ទីីកិដែន៍ៃង ន៍ិងម្រាគប់់សេពុលសេវ�។ 
 ន៍វាន៍ុវ�តភាពុប់សេច្ចចកិវិទី្យា�ំៗ ម្រា�ូវបាន៍សេម្រាប់ើម្រាបាស់រួច្ចសេហើយ ន៍ិងបាន៍ 
ប់សេងើើ�សេសវាកិមមម្រាកិុង�មីៗសេទីៀ�ផ្ដង។ ជាឧទាំហរ�៍ ម្រាកិុមហុុន៍ Grab គឺជា 
ម្រាកិុមហុុន៍មួយសេ�អាសុីអាសេគំយ៍ ដែដ្ឋលបាន៍សេ�ើើឲ្្យទីីផ្ដ្សារដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍�ន៍�រ 
ដែម្រាប់ម្រាប់ួល ត្តាមរយៈ�រនាំច្ចូលន៍ូវប់សេច្ចចកិវិទី្យា�មីមួយ។ ម្រាកិុមហុុន៍សេន៍ះបាន៍សេ�ើើឲ្្យ 
រសេប់ៀប់ទីទីួលបាន៍សេសវាកិមមដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍រប់ស់ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋដែដ្ឋលរស់សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង 
ភិំំសេពុញ បាន៍ផ្ទាា្ស់ប់ូ�រគួរឲ្្យកិ�់ស�ា្ល់។ មុន៍ម្រាកិុមហុុន៍ Grab ច្ចូលមកិដ្ឋល់  
�ន៍ម្រាកិុមហុុន៍ចាប់់សេផ្ដដើមរកិសុីសេ�កិមុ�ជាកិុ�ងវិស័យសេន៍ះ�ិច្ច�ួច្ច�ស់ (�ន៍  
ជាអាទី៍ ម្រាកិុមហុុន៍ PassApp ជាម្រាកិុមហុុន៍ដែខិមរមួយ ដែដ្ឋលភាា្ប់់ទីំនាកិ់ទីំន៍ងរវាង 
អំកិសេម្រាប់ើម្រាបាស់ ន៍ិងអំកិសេប់ើកិប់រ) សេហើយ�រទីទីួលបាន៍ហិរញ្ញញប់្បទាំន៍ ប់សេច្ចចកិវិទី្យា  
ន៍ិងជះំនាញ រប់ស់ម្រាកិុមហុុន៍ PassApp សេន៍ះ �ន៍កិម្រាមិ�ម្រា�ឹមកិុ�ងម្រាសុកិ ដ្ឋូសេច្ចំះកិ៏  
សេ��ន៍កិម្រាមិ�ដែដ្ឋរ។ 
 ថាា្លប់�្ដូរ�មីៗ ដែដ្ឋល�ំម្រា្រ្�យ Facebook បាន៍្រ្្ើើត្ខិ្សរប់
�ា្ញលកិ់ដ្ឋូរន៍ិង្ច្ចកិចាយប្ន៍ថម្្រៀត្�ទី្កិុងភិំំសេពុញ8។ 
រាល់ន៍វាន៍ុវ�តន៍៍ប់សេច្ចចកិវិទី្យាសេន៍ះ បាន៍នាំមកិន៍ូវរូប់ប់រិវ�តន៍៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចទីីម្រាកិុង ន៍ិងឥរិ
យ៉ាប់ទីសងគមសេ�យប់សេងើើ�ទីីផ្ដ្សារ�មី ន៍ិងបាន៍�ា្យសេ�ជាដ្ឋំសេ�ះម្រាសាយសម្រា�ប់់
មហាជះន៍ទីូសេ� ដែដ្ឋលភាគសេម្រាច្ចើន៍នៃន៍ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋរស់សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងង្ហាយន៍ឹងទីទីួល
បាន៍។ 
ម្រាកិមុហុុន៍ប់សេច្ចចកិវិទ្ីយាកុិ�ងម្រាសកុិដែដ្ឋលប់កូិប់ញុ្ញ�លសហម្រាគនិ៍ភាពុសងគម និ៍ងន៍វានុ៍វ�ត 
ភាពុប់សេច្ចចកិវិទី្យា កិ៏សេលច្ចមុខិសេ�ើងសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញដែដ្ឋរ។ ម្រាកិុមហុុន៍ទាំំងសេន៍ះ 
ខិិ�ខិំសេ�ះម្រាសាយប់ញ្ញាា្ដែដ្ឋលប់ងើសេ�ើងសេ�យសារទីីម្រាកិុង ត្តាមរយៈ�រដែកិលមអ 
ម្រាប់សិទីធភាពុនៃន៍សេសវាកិមម ដែដ្ឋលម្រា�ូវបាន៍ផ្ដដល់ជះូន៍សេហើយ ដ្ឋូច្ចជា�រម្រាប់មូលសំរាម 
ឬម្រាប់ពុ័ន៍ធដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍រួម ឬកិ៏�រប់សេងើើ�សេសវាកិមម ដែដ្ឋលសេ�ៃើយ�ប់សេ�ន៍ឹងប់ញ្ញាា្�មីៗ 
ដ្ឋូច្ចជា ដែកិលមអសេសវាដែដ្ឋលសេ�ើើឲ្្យជះន៍ពុិ�រកិ៏ង្ហាយន៍ឹងទីទីួលបាន៍ដ្ឋូច្ច�ា្។ សេ�ល
សេ�រប់ស់ម្រាកិុមហុុន៍ទាំំងសេន៍ះ មិន៍ដែមន៍ជះំន៍ួសឲ្្យសេសវាសាធារ�ៈ ឬកិ៏ម្រាប់កិួ� 
ម្រាប់ដែជះងជាមួយម្រាកិុមហុុន៍ឯកិជះន៍សេនាះសេទី ប់ុុដែន៍តម្រាកិុមហុុន៍ទាំំងសេន៍ះ ម្រាប់�ិប់�តិ�រសេ�
កិុ�ងច្ចំដែ�កិ�មួយនៃន៍ទីីផ្ដ្សារ សេដ្ឋើម្បីសេ�ះម្រាសាយប់ញ្ញាា្ពុិសេសសៗសេ�កិុ�ងម្រាកិុង 
កិុ�ង�នៃមៃមួយសមរម្យ សេ�យអន៍ុសេ�មសេ�ត្តាមសេ�ល�រ�៍នៃន៍ម្រាកិុមហុុន៍�ន៍ 
ទីំន៍ួលខិុសម្រា�ូវសងគម។
 ប់សេច្ចចកិវិទី្យាន៍ិងទីិន៍ំន៍័យកិំពុុងដែ�អាច្ចផ្ដដល់ផ្ដលជះះសេ�សេលើ��ន៍ុវ�ត
ភាពុសេសដ្ឋឋកិិច្ចច ន៍ិង�រដែកិលមអសេសវាកិមមសងគម ដ្ឋូសេច្ចំះ កិ៏រួមច្ចំដែ�កិសេ�យផ្ទាា្ល់
សេ�កិុ�ងសេសដ្ឋឋកិិច្ចចម្រាកិុងម្រាប់កិប់សេ�យថាមភាពុផ្ដងដែដ្ឋរ។ ម្រាប់សិន៍សេប់ើទីម្រាមង់�មីៗនៃន៍ 
សេភិទីន៍ីយភាពុម្រាកិុង គំរាមកិំដែហងដ្ឋល់គំរូកិំសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ សេគម្រា�ូវ
សេលើកិសេ�ើងអំពុីទីំសេនារ�ំៗ ដែដ្ឋលកិំពុុងដែ�សេកិើ�សេច្ចញពុីរូប់ប់រិវ�តន៍៍ម្រាកិុងសេន៍ះវិញ។

ទីំច្ចេ�រ និងរូបបរិវិត្តតន៍ក្រុកុង
 �រសាងសង់ប់ុរីគឺជាកិ�ា្ំងច្ចលកិរមួយនៃន៍�រពុម្រាងីកិទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ 9
ចាប់់ត្តាំងពុីដ្ឋ�ំច្ចទ់ីសវ�្សរ៍ឆ្នាំា្១ំ៩៩០មកិ។ ប់រីុគឺជាទីម្រាមង�់មមួីយនៃន៍�ំប់ន៍រ់ស់
សេ� ជាយម្រាកិងុ កិសាងសេ�ើងសេ�យម្រាកិុមហុុន៍អភិិវឌ្្ឍន៍៍ឯកិជះន៍ ភាគសេម្រាច្ចើន៍ជា
ម្រាកិុមហុុន៍ដែខិមរ។ ប់ុរីខិៃះអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យ�ន៍�ររស់សេ��យ�ំ�ា្កិុ�ងទីីម្រាកិុង។ 
ដ្ឋង់សុីសេ�ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋ ន៍ិងកិំសេ�ើន៍�នៃមៃដ្ឋី�ៃី ប់ូកិផ្ដ្សំន៍ឹងកិំសេ�ើន៍អំកិដែដ្ឋល�ន៍ 
�ន៍ធាន៍ម�្យមកិុ�ងម្រាកិុង ប់�ា្លឲ្្យ�ន៍�រសាងសង់លំសេ��ា្ន៍សម្រា�ប់់ 
�ររស់សេ�ដែប់ប់�មីមួយ ជាប់ុរីដែដ្ឋល�ន៍រប់ងប់ិទីជះិ� សេហើយប់ុរី�ន៍ច្ចំន៍ួន៍�ន៍់ដែ� 
សេម្រាច្ចើន៍សេ�ើង ជាពុិសេសស សេ��ំប់ន៍់ជាយម្រាកិុងភិំំសេពុញ។ ប់ុរីខិៃះបាន៍�ា្យជាគសេម្រា�ង 
ដ្ឋ៏�ំ អភិិវឌ្្ឍសេលើនៃផ្ដទដ្ឋីមួយយ៉ាា្ង�ំដែដ្ឋរ។ លំសេ��ា្ន៍កិុ�ងប់ុរី ដែដ្ឋល�ន៍រប់ងប់ិទីជះិ�

ជាលកិខ�ៈឯកិជះន៍ទាំំងសេន៍ះ ម្រា�ូវបាន៍សេគសសេងើ�សេ�ើញ�ន៍សេ�កិុ�ងប់�ា្ម្រាប់សេទីស
កិំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍ សេហើយជាទីូសេ� ម្រា�ូវបាន៍សេគសេចាទីថា ជា�រប់សេងើើ� "ម្រាកិុងអំកិ�ន៍"
ន៍ិងម្រាប់មូលផ្ដូ�ំម្រាកិុមម្រាគួសារអំកិ�ន៍ជាងសេគឲ្្យរស់សេ�ជាមួយ�ា្ ដ្ឋូសេច្ចំះ កិ៏ប់សេងើើ� 
ជាទីីម្រាប់ជះុំជះន៍សម្រា�ប់់ពុួកិអំកិ�ន៍។ សេ�ទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ កិ៏�ន៍លំសេ��ា្ន៍ឯកិជះន៍
�ន៍លកិខ�ៈដែប់ប់សេន៍ះខិៃះដែដ្ឋរ។ ប់ុរីឌ្ីហ្សាញសំ�ង់ផ្ដទះដែដ្ឋល�ន៍សតង់�រ �ន៍ 
រប់ងប់ិទីជះិ� ន៍ិងកិំ��់ម្រាពុុំដ្ឋីរប់ស់�ា្ស់ផ្ដទះសេ�កិុ�ងសហគមន៍៍ �ន៍អំកិយ៉ាម 
ម្រា�ួ�ពុិន៍ិ�្យ�រសេច្ចញច្ចូល រីឯសេសវាកិមមកិ៏�ន៍លកិខ�ៈឯកិជះន៍ដែដ្ឋរ ម្រាគប់់ម្រាគងសេ�យ
រដ្ឋឋបាលកិ�ា្លឯកិជះន៍ដែដ្ឋលជារប់ស់�ា្ស់ប់ុរី។ ប់ុុដែន៍ត ប់ុរីដែខិមរមិន៍ម្រាបាកិដ្ឋថា 
�ន៍ដែ�ម្រាគួសារអំកិ�ន៍សុទីធសា�រស់សេ�សេទី។
 ម្រាកិុមហុុន៍អភិិវឌ្្ឍន៍៍អច្ចលន៍ម្រាទីពុ្យ សេប់ុង ហួ� ដែដ្ឋលនាំមុខិសេគសេ� កុិ�ង
ទីីផ្ដ្សារ បាន៍សេផ្ទាោ្�សំខាន៍់សេ�សេលើគុ�ភាពុនៃន៍លំហសម្រា�ប់់�ររស់សេ� សាា្ប់�្យ
កិមមកិុ�ងផ្ដទះ ន៍ិងប់រិសាា្ន៍ជះុំវិញ ម្រាពុមទាំំងលំហខាងសេម្រា�ន៍ិងសួន៍កិំសាន៍តសេទីៀ�ផ្ដង។ 
ប់ៃង់សេដ្ឋើមគឺយកិត្តាមគម្រាមូដែដ្ឋលទីទីួលបាន៍សេជាគជះ័យសេ�កិុ�ង �រសាងសង់ប់ុរី�ន៍
រប់ងប់ិទីជះិ� សេ�កិដែន៍ៃងសេផ្ដ្សងសេទីៀ� សេ�អាសុីអាសេគំយ៍ ប់ុុដែន៍តសេ�យសម្រាមប់សេ�ត្តាម
�ម្រាមូវ�រសងគមន៍ិងវប់្ប�ម៌ដែខិមរ។ ភាពុខិុស ៗ�ា្នៃន៍ម្រាប់សេភិទី ន៍ិងទីំហំផ្ដទះ ដែដ្ឋល
ផ្ដដល់ ជូះន៍អ�ិ�ិជះន៍ បាន៍អន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យអំកិដែដ្ឋលសថិ�សេ�កិុ�ងវ�ៈៈ សងគម ន៍ិង�ន៍
ជះីវភាពុខិុសៗ�ា្ អាច្ចរស់សេ�កិុ�ងទីីត្តាំងដែ�មួយបាន៍ �ន៍ន៍័យថា សេ�កិុ�ងប់ុរីមួយ 
�ន៍ទាំំងម្រាគួសារអំកិ�ន៍ខាា្ំង រហូ�ដ្ឋល់ម្រាគួសារអំកិ�ន៍�ន៍ធាន៍ម�្យម។ ភាពុ
ខិុស�ា្នៃន៍មុខិ��់កិុ�ងសងគមរប់ស់�ា្ស់ផ្ដទះ មុខិរប់រ កិម្រាមិ�ច្ចំ�ូល អាយុ 
ជា�ិសាសន៍៍ ន៍ិងម្រាប់សេភិទីម្រាគួសារ គឺមិន៍ដ្ឋូច្ច�ា្សេទី ពុីប់ុរីមួយសេ�ប់ុរីមួយ សេហើយ
លកិខ�ៈសេន៍ះ �ម្រាមូវឲ្្យ�ន៍�រវិភាគ ន៍ិងដែសើងយល់ឲ្្យបាន៍សុីជះសេម្រា�ជាងមុន៍។
 អំកិខិៃះអាច្ចផ្ដដល់អំ�ះអំ�ងថា ភាពុខិុស�ា្នៃន៍ម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូល ន៍ិង
ម្រាទីពុ្យសម្ប�តិ សេគសេ�ដែ�សេ�ើញ�ន៍សេ�កិុ�ងច្ចំសេ�មម្រាគួសាររស់សេ�កិុ�ងប់ុរី ប់ុុដែន៍ត
សេជាគជះ័យរប់ស់ម្រាកិុមហុុន៍ដែដ្ឋលអភិិវឌ្្ឍប់ុរីទាំំងសេន៍ះ ម្រា�ូវបាន៍ប់ង្ហាា្ញឲ្្យសេ�ើញ
ត្តាមរយៈ�រពុម្រាងីកិគសេម្រា�ង ន៍ិងលំសេ��ា្ន៍ជាប់ន៍តប់នាា្ប់់។ ប់ុរីទាំំងសេន៍ះ �ន៍
សេច្ច�នា ន៍ិងច្ចកិុ�វិស័យ ធានាឲ្្យ�ន៍ភាពុច្ចម្រាមុះសងគមម្រាគួសារ�ន៍់ដែ�ម្រាប់សេសើរ 
សេ�ើង ន៍ិងផ្ដដល់ប់រិសាា្ន៍ម្រាប់កិប់សេ�យផ្ទាសុកិភាពុ រួមន៍ឹងលំហនៃប់�ងសេម្រាច្ចើន៍ សេដ្ឋើម្បី
សេ�ៃើយ�ប់សេ�ន៍ឹង�ម្រាមូវ�ររប់ស់ម្រាប់ជាជះន៍កិមុ�ជា។ គុ�ភាពុសេសវាកិមមដែដ្ឋលផ្ដដល់
ជះូន៍�ា្ស់ផ្ដទះកិ៏មិន៍ដ្ឋូច្ចសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងដែដ្ឋរ សេ�លគឺ សេ�កិុ�ងប់ុរី �ន៍ភាពុសេសមើ�ា ្
ជាង  សេសវាកិមមកិ៏លអជាង ម្រាប់កិប់សេ�យគុ�ភាពុសម្រា�ប់់ម្រាគប់់ម្រាគួសារ សេទាំះប់ីជា
�ា្ស់ផ្ដទះ�ន៍ឋាន៍ៈអើីកិុ�ងសងគមកិ៏សេ�យ។ ច្ច្បាប់់ទី�ា្ប់់នៃផ្ដទកិុ�ងដែដ្ឋល�ម្រាមូវឲ្្យ 
�ា្ស់ផ្ដទះសេ�រពុត្តាម ពុិ�ជាជះះឥទីធិពុលសេ�សេលើឥរិយ៉ាប់ទីប់ុគគល ន៍ិងឥរិយ៉ាប់ទី 
រប់ស់�ា្ស់ផ្ដទះជារួម សេនាះគឺជាអើីដែដ្ឋលអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យសេគកិ�់ស�ា្ល់សេ�ើញថា អំកិ 
រស់សេ�កិុ�ងប់ុរីគឺជាសហគមន៍៍ដែដ្ឋល�ន៍�រសេ�រពុ�ា្សេ�វិញសេ�មកិ ន៍ិង�ន៍ 
សុវ�ថិភាពុ។
 លកិខ�ៈសេន៍ះម្រាប់ដែហលជាបាន៍អន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យសេគយល់�ន៍់ដែ�ច្ច្បាស់ 
ជាងមុន៍អំពុីអើីដែដ្ឋលជាសង្ហាា្�់ដែខិមរ។ ខិ�ៈដែដ្ឋលសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង សេគសសេងើ�សេ�ើញ
�ន៍់ដែ�សេម្រាច្ចើន៍សេ�ើងន៍ូវឥរិយ៉ាប់ទីដែប់ប់អ�តទី�ថប់ុគគល ដ្ឋូច្ចជា�រសេម្រាប់ើម្រាបាស់ន៍ិង
រំសេ�ភិសេលើទីីត្តាំងសាធារ�ៈសេដ្ឋើម្បីជាម្រាប់សេយ៉ាជះន៍៍ឯកិជះន៍ ន៍ិង�រសេ�ះម្រាសាយ
ជះសេ�ា្ះសេ�យសេម្រាប់ើអំ�ច្ច ន៍ិងប់ុ�្យស័កិដិ ផ្ដុ�យសេ�វិញ សេ�កិុ�ងប់ុរី សេគដែប់រ 
ជាសសេងើ�សេ�ើញសេលច្ចសេ�ើងន៍ូវឥរិយ៉ាប់ទីសេយ៉ាគយល់សេ�វិញសេ�មកិ គិ�ម្រាប់ 
សេយ៉ាជះន៍៍សាធារ�ៈសេ�កិុ�ងសហគមន៍្�វិញ 10។ ប់ញ្ញាា្ម្រាប់ឈម គឺ�ររកិ្សា 
ឬប់សេងើើន៍ភាពុច្ចម្រាមុះនៃន៍សងគមម្រាគួសារ ន៍ិងគុ�ភាពុសេសវាកិមមសេ�នៃ�ៃអនាគ�។
 ទីំសេនារទីីពុីរប់ង្ហាា្ញថា សេសដ្ឋឋកិិច្ចចទីីម្រាកិុងដែខិមរអាច្ចពុសេន៍ឿ�ន៍សមភាពុដែយន៍
ឌ្័រ។ សេ�យសារកិត្តាា្ទីី១នៃន៍សេទីសន៍តរម្រាប់សេវសន៍៍សេច្ចញពុី�ំប់ន៍់ជះន៍ប់ទីសំសេ�សេ�
�ំប់ន៍់ទីីម្រាប់ជះុំជះន៍ គឺ�រង្ហារ ដ្ឋូសេច្ចំះ ទីីម្រាកិុងកិមុ�ជា ន៍ិងម្រាកិុង�ំៗប់នាា្ប់់ជាសេម្រាច្ចើន៍
សេផ្ដ្ស្្្រៀ� ពុិ�ជាទាំកិ់ទាំញភាគ្ម្រារើន្ន្ប់ជាជះន្�ត្តាមជះន៍ប់ទី 
ទាំំងម្រាប់ុសទាំំង្សី។ �រសិកិ្សាម្រាសាវ្ជាវ�មីមួយ 11 
បាន៍សេរៀប់រាប់់អំពុីកិត្តាា្សេផ្ដ្សងសេម្រាច្ចើន៍សេទីៀ�។
�ររស់សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង សេប់ើសេម្រាប់ៀប់សេ�ៀប់សេ�ន៍ឹង�ររស់សេ�ត្តាមទីីជះន៍ប់ទី 
ពុិ�ជា�ម្រាមូវឲ្្យ�ន៍ច្ចំ�យខិពស់ជាង ដ្ឋូច្ចជានៃ�ៃឈុ�លផ្ដទះ ន៍ិងនៃ�ៃសេ�ើើដ្ឋំសេ�ើរ ម្រាពុម
ទាំំងច្ចំ�យកិំបាំងមុខិជាសេម្រាច្ចើន៍សេផ្ដ្សងសេទីៀ� ដ្ឋូច្ចជាសេភិៃើងអគគិសន៍ី 
ន៍ិងសុខិភាពុ។ល។ប់ុុដែន៍តទីន៍ទឹមន៍ឹងសេនាះ ម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូលដែដ្ឋលអាច្ចរកិបាន៍ 
កិ៏ខិពស់សេ�ត្តាមសេនាះដែដ្ឋរ ទាំំងឱ�សរកិ�រង្ហារសេ�ើើ ន៍ិងម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូលម្រាប់ចាំនៃ�ៃ 
ឬម្រាប់ចាំដែខិ។ ��ន៍ុវ�តភាពុសេសដ្ឋឋកិិច្ចចសម្រា�ប់់ម្រាសតី ដែដ្ឋលរស់សេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ម្រាកិុង 
សេហើយដែដ្ឋលមិន៍សេផ្ទាោ្�សេ�សេលើ�រង្ហារ�ដែដ្ឋលរកិបាន៍ម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូលសេម្រាច្ចើន៍ជាងសេគ 

ពុិ�ជាម្រា�ូវច្ចំ�យខិពស់ជាងសេ�ត្តាម�ំប់ន៍់ជះន៍ប់ទី។ ដ្ឋូសេច្ចំះ លកិខ�ៈសេន៍ះដែប់រសេ�
ជានាំឲ្្យ�ន៍�រផ្ទាា្ស់ប់ូ�រ �កិ់ពុ័ន៍ធន៍ឹងប់ំដែ�ងដែច្ចកិ�រង្ហារសេ�ត្តាមដែយន៍ឌ្័រ 
យ៉ាា្ងច្ច្បាស់សេ�វិញ �ន៍ ន៍័យ ថា 
ផ្ដដល់ឲ្្យម្រាសតីន៍ូវ�ួនាទីី�ន៍់ដែ�សំខាន៍់កិុ�ង�ររកិម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូល។ គំន៍ិ�ទីីពុីរ គឺសេផ្ទាោ្�
សេលើរសេប់ៀប់ដែដ្ឋលប់រិប់ទីម្រាកិុងប់សេងើើ�គម្រាមូសងគមន៍ិងវប់្ប�ម៌�កិ់ពុ័ន៍ធន៍ឹងឥរិយ៉ា
ប់ទីម្រាសតីន៍ិងប់ុរស។ ម្រាសតីទីទីួលបាន៍ឱ�ស�រង្ហារ�ន៍់ដែ�សេម្រាច្ចើន៍ សេ�ើើឲ្្យម្រាសតី ប់ង្ហាា្ញ
យ៉ាា្ងច្ច្បាស់ថា ពុួកិសេគ�ន៍សម�ថភាពុ ន៍ិងជះំនាញ អាច្ចម្រាប់កិួ�ម្រាប់ដែជះង ជាមួយ
ប់ុរសបាន៍យ៉ាា្ងង្ហាយ សេ�កិុ�ងវិស័យសេសដ្ឋឋកិិច្ចចជាសេម្រាច្ចើន៍ដ្ឋូច្ចជា វិស័យឧស្សាហកិមម
��់សេដ្ឋរសំសេលៀកិប់ំ�កិ់ ឬវិស័យសេសវាកិមមជាសេដ្ឋើម។ សាា្ន៍ភាពុសេន៍ះបាន៍រួម
ច្ចំដែ�កិ ឲ្្យ�ន៍�រផ្ទាា្ស់ប់ូ�រច្ចំសេ��រយល់សេ�ើញសេលើ�នៃមៃដែយន៍ឌ្័រ ឋាន៍ៈសងគម 
ន៍ិងប់ទី�ា្ន៍។ ភិំំសេពុញកិ៏បាន៍អន៍ុញ្ញាា្�ិឲ្្យយុវជះន៍កិមុ�ជាយល់�ន៍់ដែ�ច្ច្បាស់សេ�ើង
ពុីសហគមន៍៍ LGBTQ+ 12 ន៍ិងប់ញ្ញាា្ម្រាប់ឈមនានាដែដ្ឋលសហគន៍៍សេន៍ះម្រាប់ឈម។ 
សេទាំះប់ីជា�ន៍�ររីកិច្ចសេម្រាមើន៍ខិៃះសេហើយកិដី ប់ុុដែន៍តសេគសេ�ដែ�សេ�ើញ �ន៍សេម្រាច្ចើសេ�សេ�ើយ  
ន៍ូវ�រវាយ�នៃមៃទីុកិជាមុន៍ ន៍ិង�រគិ�ត្តាម�ា្ សេ�លគឺ សហគមន៍៍ LGBTQ+ 
សេ�ដែ�ម្រា�ូវបាន៍ផ្ទា�់សេច្ចញពុីសេសវាសងគមន៍ិងសុខិភាពុ សេសវាអប់់រំ ន៍ិងកិ�ា្ំង
ពុលកិមមផ្ដឿ�វ�រ។ �រសិកិ្សាម្រាសាវម្រាជាវផ្ទាា្ល់សេ�ត្តាមមូល�ា្ន៍ឲ្្យបាន៍សុីជះសេម្រា�
ជាងសេន៍ះគឺជាសេរឿងចាំបាច្ច់ សេដ្ឋើម្បីអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យសេយើងដ្ឋឹងថា សេ�ើទីីម្រាកិុងអាច្ចសេដ្ឋើរ�ួនាទីី
�ន៍់ដែ�សកិមមដែប់ប់�ខិៃះ សេដ្ឋើម្បីផ្ដដល់ជះូន៍ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋម្រាគប់់រូប់ ន៍ូវកិដែន៍ៃងមួយ
�ន៍់ដែ��ន៍សុវ�ថិភាពុ ន៍ិងអាច្ចរស់សេ�បាន៍។
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សម្រា�ប់់សេសដ្ឋឋកិិច្ចចដែដ្ឋលកិំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍ សេ�យសារថា កិំសេ�ើន៍សេន៍ះ ភាគសេម្រាច្ចើន៍ គ ឺ
�ន៍ដែ�សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងប់ុុសេ�ះ្ះ។ កិំសេ�ើន៍សេន៍ះផ្ដដល់ផ្ដលជះះផ្ទាា្ល់សេ�សេលើម្រាប់ភិពុ 
ច្ចំ�ូលរប់ស់ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋ ន៍ិងដែ�មទាំំងជាកិត្តាា្កិំ��់គុ�ភាពុនៃន៍ជះីវភាពុ រស់ 
សេ� រប់ស់ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋសេទីៀ�ផ្ដង។
 សេ�កិមុ�ជា រូប់ប់រិវ�តន៍៍ ន៍ិងកិំសេ�ើន៍រប់ស់រាជះធាន៍ីភិំំសេពុញ សេ�កិុ�ង  
ទីសវ�្សរ៍ច្ចុងសេម្រា�យសេន៍ះ គឺអាច្ចសេម្រាប់ៀប់សេ�ៀប់បាន៍សេ�ន៍ឹងរូប់ប់រិវ�តន៍៍សេ�ត្តាមប់�ា្ 
ម្រាប់សេទីសសេផ្្ដសងសេទីៀ�កុិ�ងពិុភិពុសេ�កិ ដែដ្ឋលធាាប់្់�ន៍កំិសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចសេលឿន៍បំ់ផុ្ដ�។ 
ទីស្សនាទាំន៍ដែដ្ឋលយកិទីីម្រាកិុងជាកិ្បាល�ា្សុីន៍នៃន៍កិំសេ�ើន៍ 1,2 ប់ច្ចុ�ប់្បន៍ំសេន៍ះ ម្រា�ូវ
បាន៍សេគសេម្រាប់ើម្រាបាស់ជាទីូសេ�យ៉ាា្ងទីូលំទីូ�យ ពុីសេម្រា�ះថា រ�ា្ភិិបាលខិិ�ខិំប់សេងើើន៍
ឲ្្យបាន៍អប់្បរ�ន៍ូវកិុ�ន៍ុវ�តភាពុដែដ្ឋលផ្ដដល់សេ�យកិំសេ�ើន៍ទីីម្រាកិុង។
 បា�ុភិូ�ិដែដ្ឋលសេរាងច្ចម្រាកិ (ជាវិស័យសេម្រាប់ើកិ�ា្ំងពុលកិមមសេម្រាច្ចើន៍) ចាកិ
សេច្ចញ�ន៍់ដែ�សេម្រាច្ចើន៍ពុីម្រាប់សេទីសច្ចិន៍ ន៍ិងពុីប់�ា្ម្រាប់សេទីសអាសុីសេផ្ដ្សងសេទីៀ� សេ�យ 
សារ ដែ�ម្រាបាកិ់ដែខិកិមមកិរសេ�ម្រាប់សេទីសទាំំងសេនាះ�ន៍់ដែ�ខិពស់ ន៍ិង�រសេរៀប់ច្ចំរច្ចនា
សមព័ន៍ធសេ�ើងវិញន៍ូវដែខិ្សប់�ា្ញផ្ដគ�់ផ្ដគង់ថាា្កិ់�ំប់ន៍់ បាន៍ពុសេន៍ឿ�ន៍ឧស្សាហកិមម 
ភាវូប់ន៍ីយកិមម 3 សេហើយប់នាា្ប់់មកិ បាន៍ពុសេន៍ឿ�ន៍ដ្ឋំសេ�ើរ�រន៍គរូប់ន៍ីយកិមមកិុ�ង�ំប់ន៍់ 
ជាយទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ។ សេ�យ�ន៍សម�ថភាពុផ្ដលិ�កិុ�ង�នៃមៃសេថាកិ ន៍ិង�ន៍កិ�ា្ំង 
ពុលកិមមវ័យសេកិមង ម្រាប់សេទីសកិមុ�ជាបាន៍�ា្យជាសេ�លសេ�នៃន៍�រប់ូ�រមកិប់សេងើើ�សេរាង
ច្ចម្រាកិវិន៍ិសេយ៉ាគ ដែដ្ឋលសេគច្ចូលច្ចិ�តជាងសេគសេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ 4 ។
 ម្រាប់សេទីសកិមុ�ជាសេដ្ឋើរត្តាមផ្ដឿ�វអភិិវឌ្្ឍន៍៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចត្តាមរសេប់ៀប់�មមត្តា 
�ន៍ន៍័យថា ភាគនៃន៍�ររួមច្ចំដែ�កិដ្ឋល់�រប់សេងើើ�ផ្ដលិ�ផ្ដលកិុ�ងម្រាសុកិនៃន៍ វិស័យ
កិសិកិមមម្រា�ូវបាន៍��់ប់ន៍ថយ ខិ�ៈឧស្សាហកិមមដែកិនៃច្ចំ ន៍ិងវិស័យសេសវាកិមម 
ប់ច្ចុ�ប់្បន៍ំសេន៍ះ សថិ�សេ�ច្ចំសេប់ះដ្ឋូងនៃន៍កិំសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចច។ �រអភិិវឌ្្ឍសេហ�ា្រច្ចនា
សមព័ន៍ធសេសដ្ឋឋកិិច្ចចសេ�កិុ�ងម្រាប់សេទីសកិមុ�ជា សេម្រាច្ចើន៍ដែ�សេផ្ទាោ្�សេ�សេលើ�ំប់ន៍់ម្រាកិុង ន៍ិង�ំប់ន៍់
ជាយម្រាកិុង រីឯមូល�ន៍ផ្ដលិ�កិមម ន៍ិងកិំសេ�ើន៍ម្រាទីពុ្យសកិមម 5 សេ�ត្តាម�ំប់ន៍់ជះន៍ប់ទី
មិន៍សូវសេលឿន៍សេទី។ ទីស្សនាទាំន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចច�ំប់ន៍់ទីីម្រាប់ជះុំជះន៍គឺជាកិត្តាា្ពុន៍្យល់អំពុី
ច្ចំ�ង់ច្ចំ�ូលច្ចិ�តនៃន៍�រវិន៍ិសេយ៉ាគសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង �ន៍ន៍័យថា ផ្ដលិ�កិមមម្រាទីពុ្យ
សម្ប�តិ ន៍ិងសេសវាកិមមសេ�ទីីម្រាកិុង គឺ�ន៍ម្រាប់សិទីធភាពុជាងសេ� ជះន៍ប់ទី សេហើយ
កិដែន៍ៃងដែដ្ឋល�ន៍ម្រាប់ជាជះន៍រស់សេ�សេម្រាច្ចើន៍ គឺជាឃ្លាំា្ំងផ្ដដល់កិ�ា្ំងពុលកិមមម្រាប់កិប់
សេ�យគុ�ភាពុ ន៍ិងដែខិ្សប់�ា្ញសហម្រា�ស ដែដ្ឋលម្រាប់កិប់អាជះីវកិមម បំ់សេពុញ�ា្
សេ�វិញសេ�មកិ។ សហម្រា�សទាំំងសេន៍ះ អាច្ចសេដ្ឋើរ�ួនាទីី ជាអំកិផ្ដគ�់ផ្ដគង់ផ្ដង ជា
ម្រាប់ភិពុប់សេងើើ�អ�ិ�ិជះន៍ច្ចំន៍ួន៍ដ្ឋ៏សេម្រាច្ចើន៍ផ្ដង។ �រម្រាប់មូលផ្ដូ�ំយ៉ាា្ងសេម្រាច្ចើន៍នៃន៍សហម្រា�ស
ទាំំងអស់សេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ដែ�មួយ កិ៏ជះួយជះម្រាមុញផ្ដងដែដ្ឋរឲ្្យ�ន៍�រម្រាប់កិួ�ម្រាប់ដែជះង
ម្រា�ឹមម្រា�ូវ នាំមកិន៍ូវសេសវាកិមមម្រាប់កិប់សេ�យគុ�ភាពុន៍ិង សម្បូ�រដែប់ប់ កិុ�ង�នៃមៃ
�ន៍់ដែ��ន៍�ុល្យភាពុដែ�មសេទីៀ�។
 សេ�កុិ�ងកិម្រាមិ�ពិុភិពុសេ�កិ �ួសេលខិប់ង្ហាាញ្ផ្ដងដែដ្ឋរថា �ំប់ន់៍ម្រាកុិងប់សេងើើ�
៥៥%នៃន៍ផ្ដលិ�ផ្ដលជា�ិសរុប់ សេ�កិុ�ងប់�ា្ម្រា្រ្ទីស្ដ្ឋល�ន្បាកិ់ច្ចំ�ូល
ទាំប់ ន៍ិង៧៣%សេ�កិុ�ងប់�ា្ម្រា្រ្ទីស្ដ្ឋល�ន្បាកិ់ច្ចំ�ូលម�្យម 6។ ភិំំសេពុ
ញម្រាបាកិដ្ឋជាទីីម្រាកិុងមួយកិុ�ងច្ចំសេ�មប់�ា្ទីីម្រាកិុង ដែដ្ឋលរួមច្ចំដែ�កិភាគសេម្រាច្ចើន៍សេ�
កិុ�ងផ្ដលិ�ផ្ដលជា�ិសរុប់។ សសរសដមភប់ីកិុ�ងច្ចំសេ�មសសរសដមភទាំំងប់ួន៍នៃន៍
កិំសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចកិមុ�ជា កិុ�ងរយៈសេពុល២០ឆ្នាំា្ំច្ចុងសេម្រា�យសេន៍ះ គឺ�ន៍វិស័យ
សំ�ង់ វិស័យ��់សេដ្ឋរន៍ិងឧស្សាហកិមមដែកិនៃច្ចំ វិស័យសេសវាកិមម ន៍ិងវិស័យ
សេទីសច្ចរ�៍។ វិស័យផ្ដដល់កិំសេ�ើន៍ទាំំងសេន៍ះសេផ្ទាោ្�ភាគសេម្រាច្ចើន៍សេ�សេលើសកិមមភាពុ
�ុរកិិច្ចចសេ�ទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ ន៍ិងសេ�ត្តាមប់�ា្ទីីម្រាកិុង�ំៗប់នាា្ប់់សេផ្ដ្សងសេទីៀ�។

ទីីក្រុកុង បច្ចេ�េកវិិទី្រយា និងរូបបរិវិត្តតន៍នៃនទីិន្នន័យ
 ប់សេច្ចចកិវិទី្យាអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យ�រម្រាគប់់ម្រាគង�រអភិិវឌ្្ឍម្រាកិុងម្រាប់ម្រាពុឹ�តិសេ�បាន៍ 
ម្រាប់សេសើរជាងមុន៍។ ទីិន៍ំន៍័យដែដ្ឋលប់សេងើើ�សេ�ើងសេ�យប់ុគគល ន៍ិងម្រាប់មូលបាន៍សេ�យ
មសេ�្យាបាយប់សេច្ចចកិវិទ្ីយា�មីៗ  ដូ្ឋច្ចជាប់�ាញ្សេហ�ារ្ច្ចនាសមពន័៍ធឌី្ជីះ�ល សេ�ើើឲ្្យ�ន៍
�រផ្ទាា្ស់ប់ូ�ររសេប់ៀប់នៃន៍�រម្រាគប់់ម្រាគងទីីម្រាកិុង សេ�កិុ�ងសេសដ្ឋឋកិិច្ចចកិំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍។
“ប់ដ្ឋិវ�តន៍៍ទីិន៍ំន៍័យ” សេន៍ះ សេកិើ�សេ�ើងជាពុិសេសស សេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ទីីម្រាប់ជះុំជះន៍។ សេ� 
ភិំំសេពុញ សេគសសេងើ�សេ�ើញ�ន៍មជះ្ឈម�ឌលទីិន៍ំន៍័យ (ភាគសេម្រាច្ចើន៍គឺជាម្រាកិុមហុុន៍ 
ឯកិជះន៍ ដែដ្ឋលម្រាប់មូលយកិសេ�យផ្ទាា្ល់ ឬសេ�យម្រាប់សេយ៉ាល ឬសម្រា�ប់់ម្រាប់សេយ៉ាជះន៍៍ 
ឯកិជះន៍ ន៍ូវទីិន៍ំន៍័យ�កិ់ពុ័ន៍ធន៍ឹងអ�ិ�ិជះន៍ ឬអំកិសេម្រាប់ើម្រាបាស់រប់ស់ខិឿ�ន៍) ដែដ្ឋល 
ម្រាគប់់ម្រាគងសេ�យម្រាកិុមហុុន៍កិុ�ងម្រាសុកិ ឬម្រាកិុមហុុន៍អន៍តរជា�ិ។ �ន៍ម្រាកិុមហុុន៍វិភាគ 
ទីិន៍ំន៍័យ�ំៗ�ិច្ច�ស់ ដែដ្ឋលបាន៍សេម្រាជះៀ�ច្ចូលកិុ�ងទីីផ្ដ្សារកិមុ�ជា កិុ�ងរយៈសេពុល 
ប់ុុនាា្ន៍ឆ្នាំា្ំច្ចុងសេម្រា�យសេន៍ះ។ រហូ�ដ្ឋល់ប់ច្ចុ�ប់្បន៍ំសេន៍ះ “ទីិន៍ំន៍័យ�”ំ ម្រា�ូវបាន៍សេគ

 សេម្រាប់ើម្រាបាស់សម្រា�ប់់ដែ�ម្រាប់សេយ៉ាជះន៍៍��ិជះជកិមមប់ុុសេ�ះ្ះ ភាគសេម្រាច្ចើន៍ គឺសេដ្ឋើម្បីដែសើង
យល់ឲ្្យបាន៍�ន៍់ដែ�ម្រាប់សេសើរជាងមុន៍ អំពុីឥរិយ៉ាប់ទីរប់ស់អ�ិ�ិជះន៍ សេ�កិុ�ងវិស័យ 
ពុិសេសសៗ ដ្ឋូច្ចជា វិស័យ�នា�រ ហិរញ្ញញវ�ុ� ទីូរស័ពុទ ន៍ិងវិស័យដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍ជាង 
សេដ្ឋើម។ សេពុលសេន៍ះ ម្រាប់ដែហលជាឆ្នាំប់់សេពុកិ ម្រាប់សិន៍សេប់ើសេយើងន៍ិយ៉ាយអំពុីប់ដ្ឋិវ�តន៍ ៍
ទីិន៍ំន៍័យសេ�កិមុ�ជា 7 ពុីសេម្រា�ះថា �រម្រាប់មូលន៍ិងវិភាគទីិន៍ំន៍័យ សេទីើប់ដែ�ចាប់់សេផ្ដដើម 
ប់ុុសេ�ះ្ះ សេហើយសេហ�ា្រច្ចនាសមព័ន៍ធដែដ្ឋល�ន៍ម្រាសាប់់សេ��ន៍កិម្រាមិ�សេ�សេ�ើយ។
ម្យាា្ងសេទីៀ� ម្រាប់ពុ័ន៍ធច្ច្បាប់់ន៍ិងអភិិបាលកិិច្ចច សេទីើប់ដែ�ចាប់់សេផ្ដដើម�ន៍ប់ុុសេ�ះ្ះ។ 
ស�ោ្ន៍ុពុលភាពុនៃន៍ "ទីិន៍ំន៍័យ�ំ" មិន៍អាច្ចម្រា�ូវបាន៍យកិសេ�សេម្រាប់ើម្រាបាស់សេ�យ�ា្ន៍
ភាពុឆ្នាំា្�នៃវសិប់្បន៍ិមមិ� ន៍ិងសេ�យ�ា្ន៍សម�ថភាពុសេម្រាប់ើម្រាបាស់ទីិន៍ំន៍័យ ផ្ដ្សារភាា្ប់់ 
ន៍ឹងសេហ�ា្រច្ចនាសមព័ន៍ធប់សេច្ចចកិវិទី្យាឌ្ីជះី�លច្ចុងសេម្រា�យសេ�ើយ។ ប់ុុដែន៍ត វាម្រា�ន៍់ដែ�ជា  
សេរឿងសេពុលសេវ�ប់ុុសេ�ះ្ះ មុន៍ន៍ឹងទីស្សនាទាំន៍ “ទីីម្រាកិុងឆ្នាំា្�នៃវ” �ា្យជាសេរឿងពុិ�  
ម្រាគប់់ទីីកិដែន៍ៃង ន៍ិងម្រាគប់់សេពុលសេវ�។ 
 ន៍វាន៍ុវ�តភាពុប់សេច្ចចកិវិទី្យា�ំៗ ម្រា�ូវបាន៍សេម្រាប់ើម្រាបាស់រួច្ចសេហើយ ន៍ិងបាន៍ 
ប់សេងើើ�សេសវាកិមមម្រាកិុង�មីៗសេទីៀ�ផ្ដង។ ជាឧទាំហរ�៍ ម្រាកិុមហុុន៍ Grab គឺជា 
ម្រាកិុមហុុន៍មួយសេ�អាសុីអាសេគំយ៍ ដែដ្ឋលបាន៍សេ�ើើឲ្្យទីីផ្ដ្សារដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍�ន៍�រ 
ដែម្រាប់ម្រាប់ួល ត្តាមរយៈ�រនាំច្ចូលន៍ូវប់សេច្ចចកិវិទី្យា�មីមួយ។ ម្រាកិុមហុុន៍សេន៍ះបាន៍សេ�ើើឲ្្យ 
រសេប់ៀប់ទីទីួលបាន៍សេសវាកិមមដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍រប់ស់ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋដែដ្ឋលរស់សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង 
ភិំំសេពុញ បាន៍ផ្ទាា្ស់ប់ូ�រគួរឲ្្យកិ�់ស�ា្ល់។ មុន៍ម្រាកិុមហុុន៍ Grab ច្ចូលមកិដ្ឋល់  
�ន៍ម្រាកិុមហុុន៍ចាប់់សេផ្ដដើមរកិសុីសេ�កិមុ�ជាកិុ�ងវិស័យសេន៍ះ�ិច្ច�ួច្ច�ស់ (�ន៍  
ជាអាទី៍ ម្រាកិុមហុុន៍ PassApp ជាម្រាកិុមហុុន៍ដែខិមរមួយ ដែដ្ឋលភាា្ប់់ទីំនាកិ់ទីំន៍ងរវាង 
អំកិសេម្រាប់ើម្រាបាស់ ន៍ិងអំកិសេប់ើកិប់រ) សេហើយ�រទីទីួលបាន៍ហិរញ្ញញប់្បទាំន៍ ប់សេច្ចចកិវិទី្យា  
ន៍ិងជះំនាញ រប់ស់ម្រាកិុមហុុន៍ PassApp សេន៍ះ �ន៍កិម្រាមិ�ម្រា�ឹមកិុ�ងម្រាសុកិ ដ្ឋូសេច្ចំះកិ៏  
សេ��ន៍កិម្រាមិ�ដែដ្ឋរ។ 
 ថាា្លប់�្ដូរ�មីៗ ដែដ្ឋល�ំម្រា្រ្�យ Facebook បាន៍្រ្្ើើត្ខិ្សរប់
�ា្ញលកិ់ដ្ឋូរន៍ិង្ច្ចកិចាយប្ន៍ថម្្រៀត្�ទី្កិុងភិំំសេពុញ8។ 
រាល់ន៍វាន៍ុវ�តន៍៍ប់សេច្ចចកិវិទី្យាសេន៍ះ បាន៍នាំមកិន៍ូវរូប់ប់រិវ�តន៍៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចទីីម្រាកិុង ន៍ិងឥរិ
យ៉ាប់ទីសងគមសេ�យប់សេងើើ�ទីីផ្ដ្សារ�មី ន៍ិងបាន៍�ា្យសេ�ជាដ្ឋំសេ�ះម្រាសាយសម្រា�ប់់
មហាជះន៍ទីូសេ� ដែដ្ឋលភាគសេម្រាច្ចើន៍នៃន៍ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋរស់សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងង្ហាយន៍ឹងទីទីួល
បាន៍។ 
ម្រាកិមុហុុន៍ប់សេច្ចចកិវិទ្ីយាកុិ�ងម្រាសកុិដែដ្ឋលប់កូិប់ញុ្ញ�លសហម្រាគនិ៍ភាពុសងគម និ៍ងន៍វានុ៍វ�ត 
ភាពុប់សេច្ចចកិវិទី្យា កិ៏សេលច្ចមុខិសេ�ើងសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញដែដ្ឋរ។ ម្រាកិុមហុុន៍ទាំំងសេន៍ះ 
ខិិ�ខិំសេ�ះម្រាសាយប់ញ្ញាា្ដែដ្ឋលប់ងើសេ�ើងសេ�យសារទីីម្រាកិុង ត្តាមរយៈ�រដែកិលមអ 
ម្រាប់សិទីធភាពុនៃន៍សេសវាកិមម ដែដ្ឋលម្រា�ូវបាន៍ផ្ដដល់ជះូន៍សេហើយ ដ្ឋូច្ចជា�រម្រាប់មូលសំរាម 
ឬម្រាប់ពុ័ន៍ធដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍រួម ឬកិ៏�រប់សេងើើ�សេសវាកិមម ដែដ្ឋលសេ�ៃើយ�ប់សេ�ន៍ឹងប់ញ្ញាា្�មីៗ 
ដ្ឋូច្ចជា ដែកិលមអសេសវាដែដ្ឋលសេ�ើើឲ្្យជះន៍ពុិ�រកិ៏ង្ហាយន៍ឹងទីទីួលបាន៍ដ្ឋូច្ច�ា្។ សេ�ល
សេ�រប់ស់ម្រាកិុមហុុន៍ទាំំងសេន៍ះ មិន៍ដែមន៍ជះំន៍ួសឲ្្យសេសវាសាធារ�ៈ ឬកិ៏ម្រាប់កិួ� 
ម្រាប់ដែជះងជាមួយម្រាកិុមហុុន៍ឯកិជះន៍សេនាះសេទី ប់ុុដែន៍តម្រាកិុមហុុន៍ទាំំងសេន៍ះ ម្រាប់�ិប់�តិ�រសេ�
កិុ�ងច្ចំដែ�កិ�មួយនៃន៍ទីីផ្ដ្សារ សេដ្ឋើម្បីសេ�ះម្រាសាយប់ញ្ញាា្ពុិសេសសៗសេ�កិុ�ងម្រាកិុង 
កិុ�ង�នៃមៃមួយសមរម្យ សេ�យអន៍ុសេ�មសេ�ត្តាមសេ�ល�រ�៍នៃន៍ម្រាកិុមហុុន៍�ន៍ 
ទីំន៍ួលខិុសម្រា�ូវសងគម។
 ប់សេច្ចចកិវិទី្យាន៍ិងទីិន៍ំន៍័យកិំពុុងដែ�អាច្ចផ្ដដល់ផ្ដលជះះសេ�សេលើ��ន៍ុវ�ត
ភាពុសេសដ្ឋឋកិិច្ចច ន៍ិង�រដែកិលមអសេសវាកិមមសងគម ដ្ឋូសេច្ចំះ កិ៏រួមច្ចំដែ�កិសេ�យផ្ទាា្ល់
សេ�កិុ�ងសេសដ្ឋឋកិិច្ចចម្រាកិុងម្រាប់កិប់សេ�យថាមភាពុផ្ដងដែដ្ឋរ។ ម្រាប់សិន៍សេប់ើទីម្រាមង់�មីៗនៃន៍ 
សេភិទីន៍ីយភាពុម្រាកិុង គំរាមកិំដែហងដ្ឋល់គំរូកិំសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ សេគម្រា�ូវ
សេលើកិសេ�ើងអំពុីទីំសេនារ�ំៗ ដែដ្ឋលកិំពុុងដែ�សេកិើ�សេច្ចញពុីរូប់ប់រិវ�តន៍៍ម្រាកិុងសេន៍ះវិញ។

ទីំច្ចេ�រ និងរូបបរិវិត្តតន៍ក្រុកុង
 �រសាងសង់ប់ុរីគឺជាកិ�ា្ំងច្ចលកិរមួយនៃន៍�រពុម្រាងីកិទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ 9
ចាប់់ត្តាំងពុីដ្ឋ�ំច្ចទ់ីសវ�្សរ៍ឆ្នាំា្១ំ៩៩០មកិ។ ប់រីុគឺជាទីម្រាមង�់មមួីយនៃន៍�ំប់ន៍រ់ស់
សេ� ជាយម្រាកិងុ កិសាងសេ�ើងសេ�យម្រាកិុមហុុន៍អភិិវឌ្្ឍន៍៍ឯកិជះន៍ ភាគសេម្រាច្ចើន៍ជា
ម្រាកិុមហុុន៍ដែខិមរ។ ប់ុរីខិៃះអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យ�ន៍�ររស់សេ��យ�ំ�ា្កិុ�ងទីីម្រាកិុង។ 
ដ្ឋង់សុីសេ�ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋ ន៍ិងកិំសេ�ើន៍�នៃមៃដ្ឋី�ៃី ប់ូកិផ្ដ្សំន៍ឹងកិំសេ�ើន៍អំកិដែដ្ឋល�ន៍ 
�ន៍ធាន៍ម�្យមកិុ�ងម្រាកិុង ប់�ា្លឲ្្យ�ន៍�រសាងសង់លំសេ��ា្ន៍សម្រា�ប់់ 
�ររស់សេ�ដែប់ប់�មីមួយ ជាប់ុរីដែដ្ឋល�ន៍រប់ងប់ិទីជះិ� សេហើយប់ុរី�ន៍ច្ចំន៍ួន៍�ន៍់ដែ� 
សេម្រាច្ចើន៍សេ�ើង ជាពុិសេសស សេ��ំប់ន៍់ជាយម្រាកិុងភិំំសេពុញ។ ប់ុរីខិៃះបាន៍�ា្យជាគសេម្រា�ង 
ដ្ឋ៏�ំ អភិិវឌ្្ឍសេលើនៃផ្ដទដ្ឋីមួយយ៉ាា្ង�ំដែដ្ឋរ។ លំសេ��ា្ន៍កិុ�ងប់ុរី ដែដ្ឋល�ន៍រប់ងប់ិទីជះិ�

ជាលកិខ�ៈឯកិជះន៍ទាំំងសេន៍ះ ម្រា�ូវបាន៍សេគសសេងើ�សេ�ើញ�ន៍សេ�កិុ�ងប់�ា្ម្រាប់សេទីស
កិំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍ សេហើយជាទីូសេ� ម្រា�ូវបាន៍សេគសេចាទីថា ជា�រប់សេងើើ� "ម្រាកិុងអំកិ�ន៍"
ន៍ិងម្រាប់មូលផ្ដូ�ំម្រាកិុមម្រាគួសារអំកិ�ន៍ជាងសេគឲ្្យរស់សេ�ជាមួយ�ា្ ដ្ឋូសេច្ចំះ កិ៏ប់សេងើើ� 
ជាទីីម្រាប់ជះុំជះន៍សម្រា�ប់់ពុួកិអំកិ�ន៍។ សេ�ទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ កិ៏�ន៍លំសេ��ា្ន៍ឯកិជះន៍
�ន៍លកិខ�ៈដែប់ប់សេន៍ះខិៃះដែដ្ឋរ។ ប់ុរីឌ្ីហ្សាញសំ�ង់ផ្ដទះដែដ្ឋល�ន៍សតង់�រ �ន៍ 
រប់ងប់ិទីជះិ� ន៍ិងកិំ��់ម្រាពុុំដ្ឋីរប់ស់�ា្ស់ផ្ដទះសេ�កិុ�ងសហគមន៍៍ �ន៍អំកិយ៉ាម 
ម្រា�ួ�ពុិន៍ិ�្យ�រសេច្ចញច្ចូល រីឯសេសវាកិមមកិ៏�ន៍លកិខ�ៈឯកិជះន៍ដែដ្ឋរ ម្រាគប់់ម្រាគងសេ�យ
រដ្ឋឋបាលកិ�ា្លឯកិជះន៍ដែដ្ឋលជារប់ស់�ា្ស់ប់ុរី។ ប់ុុដែន៍ត ប់ុរីដែខិមរមិន៍ម្រាបាកិដ្ឋថា 
�ន៍ដែ�ម្រាគួសារអំកិ�ន៍សុទីធសា�រស់សេ�សេទី។
 ម្រាកិុមហុុន៍អភិិវឌ្្ឍន៍៍អច្ចលន៍ម្រាទីពុ្យ សេប់ុង ហួ� ដែដ្ឋលនាំមុខិសេគសេ� កុិ�ង
ទីីផ្ដ្សារ បាន៍សេផ្ទាោ្�សំខាន៍់សេ�សេលើគុ�ភាពុនៃន៍លំហសម្រា�ប់់�ររស់សេ� សាា្ប់�្យ
កិមមកិុ�ងផ្ដទះ ន៍ិងប់រិសាា្ន៍ជះុំវិញ ម្រាពុមទាំំងលំហខាងសេម្រា�ន៍ិងសួន៍កិំសាន៍តសេទីៀ�ផ្ដង។ 
ប់ៃង់សេដ្ឋើមគឺយកិត្តាមគម្រាមូដែដ្ឋលទីទីួលបាន៍សេជាគជះ័យសេ�កិុ�ង �រសាងសង់ប់ុរី�ន៍
រប់ងប់ិទីជះិ� សេ�កិដែន៍ៃងសេផ្ដ្សងសេទីៀ� សេ�អាសុីអាសេគំយ៍ ប់ុុដែន៍តសេ�យសម្រាមប់សេ�ត្តាម
�ម្រាមូវ�រសងគមន៍ិងវប់្ប�ម៌ដែខិមរ។ ភាពុខិុស ៗ�ា្នៃន៍ម្រាប់សេភិទី ន៍ិងទីំហំផ្ដទះ ដែដ្ឋល
ផ្ដដល់ ជូះន៍អ�ិ�ិជះន៍ បាន៍អន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យអំកិដែដ្ឋលសថិ�សេ�កិុ�ងវ�ៈៈ សងគម ន៍ិង�ន៍
ជះីវភាពុខិុសៗ�ា្ អាច្ចរស់សេ�កិុ�ងទីីត្តាំងដែ�មួយបាន៍ �ន៍ន៍័យថា សេ�កិុ�ងប់ុរីមួយ 
�ន៍ទាំំងម្រាគួសារអំកិ�ន៍ខាា្ំង រហូ�ដ្ឋល់ម្រាគួសារអំកិ�ន៍�ន៍ធាន៍ម�្យម។ ភាពុ
ខិុស�ា្នៃន៍មុខិ��់កិុ�ងសងគមរប់ស់�ា្ស់ផ្ដទះ មុខិរប់រ កិម្រាមិ�ច្ចំ�ូល អាយុ 
ជា�ិសាសន៍៍ ន៍ិងម្រាប់សេភិទីម្រាគួសារ គឺមិន៍ដ្ឋូច្ច�ា្សេទី ពុីប់ុរីមួយសេ�ប់ុរីមួយ សេហើយ
លកិខ�ៈសេន៍ះ �ម្រាមូវឲ្្យ�ន៍�រវិភាគ ន៍ិងដែសើងយល់ឲ្្យបាន៍សុីជះសេម្រា�ជាងមុន៍។
 អំកិខិៃះអាច្ចផ្ដដល់អំ�ះអំ�ងថា ភាពុខិុស�ា្នៃន៍ម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូល ន៍ិង
ម្រាទីពុ្យសម្ប�តិ សេគសេ�ដែ�សេ�ើញ�ន៍សេ�កិុ�ងច្ចំសេ�មម្រាគួសាររស់សេ�កិុ�ងប់ុរី ប់ុុដែន៍ត
សេជាគជះ័យរប់ស់ម្រាកិុមហុុន៍ដែដ្ឋលអភិិវឌ្្ឍប់ុរីទាំំងសេន៍ះ ម្រា�ូវបាន៍ប់ង្ហាា្ញឲ្្យសេ�ើញ
ត្តាមរយៈ�រពុម្រាងីកិគសេម្រា�ង ន៍ិងលំសេ��ា្ន៍ជាប់ន៍តប់នាា្ប់់។ ប់ុរីទាំំងសេន៍ះ �ន៍
សេច្ច�នា ន៍ិងច្ចកិុ�វិស័យ ធានាឲ្្យ�ន៍ភាពុច្ចម្រាមុះសងគមម្រាគួសារ�ន៍់ដែ�ម្រាប់សេសើរ 
សេ�ើង ន៍ិងផ្ដដល់ប់រិសាា្ន៍ម្រាប់កិប់សេ�យផ្ទាសុកិភាពុ រួមន៍ឹងលំហនៃប់�ងសេម្រាច្ចើន៍ សេដ្ឋើម្បី
សេ�ៃើយ�ប់សេ�ន៍ឹង�ម្រាមូវ�ររប់ស់ម្រាប់ជាជះន៍កិមុ�ជា។ គុ�ភាពុសេសវាកិមមដែដ្ឋលផ្ដដល់
ជះូន៍�ា្ស់ផ្ដទះកិ៏មិន៍ដ្ឋូច្ចសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងដែដ្ឋរ សេ�លគឺ សេ�កិុ�ងប់ុរី �ន៍ភាពុសេសមើ�ា ្
ជាង  សេសវាកិមមកិ៏លអជាង ម្រាប់កិប់សេ�យគុ�ភាពុសម្រា�ប់់ម្រាគប់់ម្រាគួសារ សេទាំះប់ីជា
�ា្ស់ផ្ដទះ�ន៍ឋាន៍ៈអើីកិុ�ងសងគមកិ៏សេ�យ។ ច្ច្បាប់់ទី�ា្ប់់នៃផ្ដទកិុ�ងដែដ្ឋល�ម្រាមូវឲ្្យ 
�ា្ស់ផ្ដទះសេ�រពុត្តាម ពុិ�ជាជះះឥទីធិពុលសេ�សេលើឥរិយ៉ាប់ទីប់ុគគល ន៍ិងឥរិយ៉ាប់ទី 
រប់ស់�ា្ស់ផ្ដទះជារួម សេនាះគឺជាអើីដែដ្ឋលអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យសេគកិ�់ស�ា្ល់សេ�ើញថា អំកិ 
រស់សេ�កិុ�ងប់ុរីគឺជាសហគមន៍៍ដែដ្ឋល�ន៍�រសេ�រពុ�ា្សេ�វិញសេ�មកិ ន៍ិង�ន៍ 
សុវ�ថិភាពុ។
 លកិខ�ៈសេន៍ះម្រាប់ដែហលជាបាន៍អន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យសេគយល់�ន៍់ដែ�ច្ច្បាស់ 
ជាងមុន៍អំពុីអើីដែដ្ឋលជាសង្ហាា្�់ដែខិមរ។ ខិ�ៈដែដ្ឋលសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង សេគសសេងើ�សេ�ើញ
�ន៍់ដែ�សេម្រាច្ចើន៍សេ�ើងន៍ូវឥរិយ៉ាប់ទីដែប់ប់អ�តទី�ថប់ុគគល ដ្ឋូច្ចជា�រសេម្រាប់ើម្រាបាស់ន៍ិង
រំសេ�ភិសេលើទីីត្តាំងសាធារ�ៈសេដ្ឋើម្បីជាម្រាប់សេយ៉ាជះន៍៍ឯកិជះន៍ ន៍ិង�រសេ�ះម្រាសាយ
ជះសេ�ា្ះសេ�យសេម្រាប់ើអំ�ច្ច ន៍ិងប់ុ�្យស័កិដិ ផ្ដុ�យសេ�វិញ សេ�កិុ�ងប់ុរី សេគដែប់រ 
ជាសសេងើ�សេ�ើញសេលច្ចសេ�ើងន៍ូវឥរិយ៉ាប់ទីសេយ៉ាគយល់សេ�វិញសេ�មកិ គិ�ម្រាប់ 
សេយ៉ាជះន៍៍សាធារ�ៈសេ�កិុ�ងសហគមន៍្�វិញ 10។ ប់ញ្ញាា្ម្រាប់ឈម គឺ�ររកិ្សា 
ឬប់សេងើើន៍ភាពុច្ចម្រាមុះនៃន៍សងគមម្រាគួសារ ន៍ិងគុ�ភាពុសេសវាកិមមសេ�នៃ�ៃអនាគ�។
 ទីំសេនារទីីពុីរប់ង្ហាា្ញថា សេសដ្ឋឋកិិច្ចចទីីម្រាកិុងដែខិមរអាច្ចពុសេន៍ឿ�ន៍សមភាពុដែយន៍
ឌ្័រ។ សេ�យសារកិត្តាា្ទីី១នៃន៍សេទីសន៍តរម្រាប់សេវសន៍៍សេច្ចញពុី�ំប់ន៍់ជះន៍ប់ទីសំសេ�សេ�
�ំប់ន៍់ទីីម្រាប់ជះុំជះន៍ គឺ�រង្ហារ ដ្ឋូសេច្ចំះ ទីីម្រាកិុងកិមុ�ជា ន៍ិងម្រាកិុង�ំៗប់នាា្ប់់ជាសេម្រាច្ចើន៍
សេផ្ដ្ស្្្រៀ� ពុិ�ជាទាំកិ់ទាំញភាគ្ម្រារើន្ន្ប់ជាជះន្�ត្តាមជះន៍ប់ទី 
ទាំំងម្រាប់ុសទាំំង្សី។ �រសិកិ្សាម្រាសាវ្ជាវ�មីមួយ 11 
បាន៍សេរៀប់រាប់់អំពុីកិត្តាា្សេផ្ដ្សងសេម្រាច្ចើន៍សេទីៀ�។
�ររស់សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង សេប់ើសេម្រាប់ៀប់សេ�ៀប់សេ�ន៍ឹង�ររស់សេ�ត្តាមទីីជះន៍ប់ទី 
ពុិ�ជា�ម្រាមូវឲ្្យ�ន៍ច្ចំ�យខិពស់ជាង ដ្ឋូច្ចជានៃ�ៃឈុ�លផ្ដទះ ន៍ិងនៃ�ៃសេ�ើើដ្ឋំសេ�ើរ ម្រាពុម
ទាំំងច្ចំ�យកិំបាំងមុខិជាសេម្រាច្ចើន៍សេផ្ដ្សងសេទីៀ� ដ្ឋូច្ចជាសេភិៃើងអគគិសន៍ី 
ន៍ិងសុខិភាពុ។ល។ប់ុុដែន៍តទីន៍ទឹមន៍ឹងសេនាះ ម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូលដែដ្ឋលអាច្ចរកិបាន៍ 
កិ៏ខិពស់សេ�ត្តាមសេនាះដែដ្ឋរ ទាំំងឱ�សរកិ�រង្ហារសេ�ើើ ន៍ិងម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូលម្រាប់ចាំនៃ�ៃ 
ឬម្រាប់ចាំដែខិ។ ��ន៍ុវ�តភាពុសេសដ្ឋឋកិិច្ចចសម្រា�ប់់ម្រាសតី ដែដ្ឋលរស់សេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ម្រាកិុង 
សេហើយដែដ្ឋលមិន៍សេផ្ទាោ្�សេ�សេលើ�រង្ហារ�ដែដ្ឋលរកិបាន៍ម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូលសេម្រាច្ចើន៍ជាងសេគ 

ពុិ�ជាម្រា�ូវច្ចំ�យខិពស់ជាងសេ�ត្តាម�ំប់ន៍់ជះន៍ប់ទី។ ដ្ឋូសេច្ចំះ លកិខ�ៈសេន៍ះដែប់រសេ�
ជានាំឲ្្យ�ន៍�រផ្ទាា្ស់ប់ូ�រ �កិ់ពុ័ន៍ធន៍ឹងប់ំដែ�ងដែច្ចកិ�រង្ហារសេ�ត្តាមដែយន៍ឌ្័រ 
យ៉ាា្ងច្ច្បាស់សេ�វិញ �ន៍ ន៍័យ ថា 
ផ្ដដល់ឲ្្យម្រាសតីន៍ូវ�ួនាទីី�ន៍់ដែ�សំខាន៍់កិុ�ង�ររកិម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូល។ គំន៍ិ�ទីីពុីរ គឺសេផ្ទាោ្�
សេលើរសេប់ៀប់ដែដ្ឋលប់រិប់ទីម្រាកិុងប់សេងើើ�គម្រាមូសងគមន៍ិងវប់្ប�ម៌�កិ់ពុ័ន៍ធន៍ឹងឥរិយ៉ា
ប់ទីម្រាសតីន៍ិងប់ុរស។ ម្រាសតីទីទីួលបាន៍ឱ�ស�រង្ហារ�ន៍់ដែ�សេម្រាច្ចើន៍ សេ�ើើឲ្្យម្រាសតី ប់ង្ហាា្ញ
យ៉ាា្ងច្ច្បាស់ថា ពុួកិសេគ�ន៍សម�ថភាពុ ន៍ិងជះំនាញ អាច្ចម្រាប់កិួ�ម្រាប់ដែជះង ជាមួយ
ប់ុរសបាន៍យ៉ាា្ងង្ហាយ សេ�កិុ�ងវិស័យសេសដ្ឋឋកិិច្ចចជាសេម្រាច្ចើន៍ដ្ឋូច្ចជា វិស័យឧស្សាហកិមម
��់សេដ្ឋរសំសេលៀកិប់ំ�កិ់ ឬវិស័យសេសវាកិមមជាសេដ្ឋើម។ សាា្ន៍ភាពុសេន៍ះបាន៍រួម
ច្ចំដែ�កិ ឲ្្យ�ន៍�រផ្ទាា្ស់ប់ូ�រច្ចំសេ��រយល់សេ�ើញសេលើ�នៃមៃដែយន៍ឌ្័រ ឋាន៍ៈសងគម 
ន៍ិងប់ទី�ា្ន៍។ ភិំំសេពុញកិ៏បាន៍អន៍ុញ្ញាា្�ិឲ្្យយុវជះន៍កិមុ�ជាយល់�ន៍់ដែ�ច្ច្បាស់សេ�ើង
ពុីសហគមន៍៍ LGBTQ+ 12 ន៍ិងប់ញ្ញាា្ម្រាប់ឈមនានាដែដ្ឋលសហគន៍៍សេន៍ះម្រាប់ឈម។ 
សេទាំះប់ីជា�ន៍�ររីកិច្ចសេម្រាមើន៍ខិៃះសេហើយកិដី ប់ុុដែន៍តសេគសេ�ដែ�សេ�ើញ �ន៍សេម្រាច្ចើសេ�សេ�ើយ  
ន៍ូវ�រវាយ�នៃមៃទីុកិជាមុន៍ ន៍ិង�រគិ�ត្តាម�ា្ សេ�លគឺ សហគមន៍៍ LGBTQ+ 
សេ�ដែ�ម្រា�ូវបាន៍ផ្ទា�់សេច្ចញពុីសេសវាសងគមន៍ិងសុខិភាពុ សេសវាអប់់រំ ន៍ិងកិ�ា្ំង
ពុលកិមមផ្ដឿ�វ�រ។ �រសិកិ្សាម្រាសាវម្រាជាវផ្ទាា្ល់សេ�ត្តាមមូល�ា្ន៍ឲ្្យបាន៍សុីជះសេម្រា�
ជាងសេន៍ះគឺជាសេរឿងចាំបាច្ច់ សេដ្ឋើម្បីអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យសេយើងដ្ឋឹងថា សេ�ើទីីម្រាកិុងអាច្ចសេដ្ឋើរ�ួនាទីី
�ន៍់ដែ�សកិមមដែប់ប់�ខិៃះ សេដ្ឋើម្បីផ្ដដល់ជះូន៍ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋម្រាគប់់រូប់ ន៍ូវកិដែន៍ៃងមួយ
�ន៍់ដែ��ន៍សុវ�ថិភាពុ ន៍ិងអាច្ចរស់សេ�បាន៍។
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សប្រមាប្់ពេស�ឋកិិចំចដែ�លកិំ�ះងអភិវឌ្ាឍន៍ ពេ�យសារថា កិំពេណ្ឌ�នពេន� ភា�ពេប្រចំ�ន �ឺ
មានដែតពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងប្ុះពេណាះា�។ កិំពេណ្ឌ�នពេន�ផដល់ផលជ�ផ្ទាាាល់ពេ�ពេល�ប្រប្ភ�
ចំំណ្ឌូលរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋ និងដែ�មួទាំងជាកិតាាាកិំណ្ឌត់�ះណ្ឌភា�ថ្ងៃនជីវភា� រស់
ពេ� រប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋពេទៀតផង។
 ពេ�កិមួុ�ជា រូប្ប្រិវត្តន៍ និងកិំពេណ្ឌ�នរប្ស់រាជធានីភ្នំពេ�ញ ពេ�កិុ�ង 
ទសវតាសរ៍ចំះងពេប្រកាយពេន� �ឺអាចំពេប្រប្ៀប្ពេធៀប្បានពេ�នឹងរូប្ប្រិវត្តន៍ពេ�តាមួប្ណាាា 
ប្រប្ពេទសពេផាសងពេទៀតកុិ�ង�ភិ�ពេលាកិ ដែ�លធាាាប្ម់ានកិពំេណ្ឌ�នពេស�ឋកិិចំចពេលឿនបំ្ផះត។ 
ទសាសនាទានដែ�លយកិទីប្រកិះងជាកិាបាលមាាាសះីនថ្ងៃនកិំពេណ្ឌ�ន 1,2 ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� ប្រតូវ
បានពេ�ពេប្រប្�ប្របាស់ជាទូពេ��ាាងទូលំទូលាយ �ីពេប្រ��ថា រ�ាាភិបាលខិតខំប្ពេងើ�ន
ឲ្ាយបានអប្ាបរមានូវកិះលានះវត្តភា�ដែ�លផដល់ពេ�យកិំពេណ្ឌ�នទីប្រកិះង។
 បាតះភូតិដែ�លពេរាងចំប្រកិ (ជាវិស័យពេប្រប្�កិមាាាំង�លកិមួមពេប្រចំ�ន) ចាកិ
ពេចំញកាន់ដែតពេប្រចំ�ន�ីប្រប្ពេទសចំិន និង�ីប្ណាាាប្រប្ពេទសអាសះីពេផាសងពេទៀត ពេ�យ 
សារ ដែតប្របាកិ់ដែខកិមួមកិរពេ�ប្រប្ពេទសទាំងពេនា�កាន់ដែតខពស់ និងការពេរៀប្ចំំរចំនា
សមួព័និពេ��ងវិញនូវដែខាសប្ណាាាញផគត់ផគង់ថា្នាកិ់តំប្ន់ បាន�ពេនៀ�នឧសាសាហកិមួម 
ភាវូប្នីយកិមួម 3 ពេហ�យប្នាាាប្់មួកិ បាន�ពេនៀ�ន�ំពេណ្ឌ�រការន�រូប្នីយកិមួមកិុ�ងតំប្ន់ 
ជាយទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ។ ពេ�យមានសមួតថភា�ផលិតកិុ�ងតថ្ងៃមួេពេថាកិ និងមានកិមាាាំង 
�លកិមួមវ័យពេកិមង ប្រប្ពេទសកិមួុ�ជាបានកាាាយជាពេ�លពេ�ថ្ងៃនការប្ូូរមួកិប្ពេងើ�តពេរាង
ចំប្រកិវិនិពេ�� ដែ�លពេ�ចំូលចំិត្តជាងពេ�ពេ�កិុ�ងតំប្ន់ 4 ។
 ប្រប្ពេទសកិមួុ�ជាពេ��រតាមួផៀូវអភិវឌ្ាឍន៍ពេស�ឋកិិចំចតាមួរពេប្ៀប្ធមួមតា 
មានន័យថា ភា�ថ្ងៃនការរួមួចំំដែណ្ឌកិ�ល់ការប្ពេងើ�តផលិតផលកិុ�ងប្រសះកិថ្ងៃន វិស័យ
កិសិកិមួមប្រតូវបានកាត់ប្នថយ ខណ្ឌៈឧសាសាហកិមួមដែកិថ្ងៃចំ្ន និងវិស័យពេសវាកិមួម 
ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� សថិតពេ�ចំំពេប្��ូងថ្ងៃនកិំពេណ្ឌ�នពេស�ឋកិិចំច។ ការអភិវឌ្ាឍពេហ�ាារចំនា
សមួព័និពេស�ឋកិិចំចពេ�កិុ�ងប្រប្ពេទសកិមួុ�ជា ពេប្រចំ�នដែតពេផ្ទាាាតពេ�ពេល�តំប្ន់ប្រកិះង និងតំប្ន់
ជាយប្រកិះង រីឯមួូលធនផលិតកិមួម និងកិំពេណ្ឌ�នប្រទ�ាយសកិមួម 5 ពេ�តាមួតំប្ន់ជនប្ទ
មួិនសូវពេលឿនពេទ។ ទសាសនាទានពេស�ឋកិិចំចតំប្ន់ទីប្រប្ជះំជន�ឺជាកិតាាា�នាយល់អំ�ី
ចំំណ្ឌង់ចំំណ្ឌូលចំិត្តថ្ងៃនការវិនិពេ��ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង មានន័យថា ផលិតកិមួមប្រទ�ាយ
សមួាបត្តិ និងពេសវាកិមួមពេ�ទីប្រកិះង �ឺមានប្រប្សិទិភា�ជាងពេ� ជនប្ទ ពេហ�យ
កិដែនេងដែ�លមានប្រប្ជាជនរស់ពេ�ពេប្រចំ�ន �ឺជា�ាាំងផដល់កិមាាាំង�លកិមួមប្រប្កិប្
ពេ�យ�ះណ្ឌភា� និងដែខាសប្ណាាាញសហប្រ�ស ដែ�លប្រប្កិប្អាជីវកិមួម បំ្ពេ�ញ�្នា
ពេ�វិញពេ�មួកិ។ សហប្រ�សទាំងពេន� អាចំពេ��រតួនាទី ជាអ្នកិផគត់ផគង់ផង ជា
ប្រប្ភ�ប្ពេងើ�តអតិ�ិជនចំំនួន�៏ពេប្រចំ�នផង។ ការប្រប្មួូលផូ�ំ�ាាងពេប្រចំ�នថ្ងៃនសហប្រ�ស
ទាំងអស់ពេ�កិុ�ងតំប្ន់ដែតមួួយ កិ៏ជួយជប្រមួះញផងដែ�រឲ្ាយមានការប្រប្កិួតប្រប្ដែជង
ប្រតឹមួប្រតូវ នាំមួកិនូវពេសវាកិមួមប្រប្កិប្ពេ�យ�ះណ្ឌភា�និង សមួាបូូរដែប្ប្ កិុ�ងតថ្ងៃមួេ
កាន់ដែតមានតះលាយភា�ដែ�មួពេទៀត។
 ពេ�កុិ�ងកិប្រមួតិ�ភិ�ពេលាកិ តួពេលខប្�ាាញផងដែ�រថា តបំ្នប់្រកិះងប្ពេងើ�ត
៥៥%ថ្ងៃនផលិតផលជាតិសរះប្ ពេ�កិុ�ងប្ណាាាប្រប្ពេទសដែ�លមានប្របាកិ់ចំំណ្ឌូល
ទាប្ និង៧៣%ពេ�កិុ�ងប្ណាាាប្រប្ពេទសដែ�លមានប្របាកិ់ចំំណ្ឌូលមួធាយមួ 6។ ភ្នំពេ�ញ
ប្របាកិ�ជាទីប្រកិះងមួួយកិុ�ងចំំពេណាមួប្ណាាាទីប្រកិះង ដែ�លរួមួចំំដែណ្ឌកិភា�ពេប្រចំ�នពេ�
កិុ�ងផលិតផលជាតិសរះប្។ សសរសដមួភប្ីកិុ�ងចំំពេណាមួសសរសដមួភទាំងប្ួនថ្ងៃន
កិំពេណ្ឌ�នពេស�ឋកិិចំចកិមួុ�ជា កិុ�ងរយៈពេ�ល២០ឆ្នាំចំះងពេប្រកាយពេន� �ឺមានវិស័យ
សំណ្ឌង់ វិស័យកាត់ពេ�រនិងឧសាសាហកិមួមដែកិថ្ងៃចំ្ន វិស័យពេសវាកិមួម និងវិស័យ
ពេទសចំរណ្ឌ៍។ វិស័យផដល់កិំពេណ្ឌ�នទាំងពេន�ពេផ្ទាាាតភា�ពេប្រចំ�នពេ�ពេល�សកិមួមភា�
ធះរកិិចំចពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ និងពេ�តាមួប្ណាាាទីប្រកិះងធំៗប្នាាាប្់ពេផាសងពេទៀត។

ទីីក្រុកុង បដោច្ចកវិិទី្រយា និងរូបបរិវិត្តន៍នៃនទីិន្នន័យ
 ប្ពេចំចកិវិទាយាអនះញ្ហាាាតឲ្ាយការប្រ�ប្់ប្រ�ងការអភិវឌ្ាឍប្រកិះងប្រប្ប្រ�ឹត្តិពេ�បាន 
ប្រប្ពេស�រជាងមួះន។ ទិន្នន័យដែ�លប្ពេងើ�តពេ��ងពេ�យប្ះ�គល និងប្រប្មួូលបានពេ�យ
មួពេធាយាបាយប្ពេចំចកិវិទាយា�មីៗ  �ូចំជាប្ណាាាញពេហ�ាារចំនាសមួពនិ័ឌ្ជី�ីល ពេធើ�ឲ្ាយមាន
ការផ្ទាាាស់ប្ូូររពេប្ៀប្ថ្ងៃនការប្រ�ប្់ប្រ�ងទីប្រកិះង ពេ�កិុ�ងពេស�ឋកិិចំចកិំ�ះងអភិវឌ្ាឍន៍។
"ប្�ិវត្តន៍ទិន្នន័យ" ពេន� ពេកិ�តពេ��ងជា�ិពេសស ពេ�កិុ�ងតំប្ន់ទីប្រប្ជះំជន។ ពេ� 
ភ្នំពេ�ញ ពេ�សពេងើតពេ��ញមានមួជាឈមួណ្ឌឌលទិន្នន័យ (ភា�ពេប្រចំ�ន�ឺជាប្រកិះមួហុះន 
ឯកិជន ដែ�លប្រប្មួូលយកិពេ�យផ្ទាាាល់ ឬពេ�យប្រប្ពេ�ល ឬសប្រមាប្់ប្រប្ពេ�ជន៍ 
ឯកិជន នូវទិន្នន័យ�កិ់�័និនឹងអតិ�ិជន ឬអ្នកិពេប្រប្�ប្របាស់រប្ស់ខៀួន) ដែ�ល 
ប្រ�ប្់ប្រ�ងពេ�យប្រកិះមួហុះនកិុ�ងប្រសះកិ ឬប្រកិះមួហុះនអន្តរជាតិ។ មានប្រកិះមួហុះនវិភា� 
ទិន្នន័យធំៗតិចំណាស់ ដែ�លបានពេប្រជៀតចំូលកិុ�ងទីផាសារកិមួុ�ជា កិុ�ងរយៈពេ�ល 
ប្ុះនាោានឆ្នាំចំះងពេប្រកាយពេន�។ រហូត�ល់ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� "ទិន្នន័យធំ" ប្រតូវបានពេ�

 ពេប្រប្�ប្របាស់សប្រមាប្់ដែតប្រប្ពេ�ជន៍�ណ្ឌិជជកិមួមប្ុះពេណាះា� ភា�ពេប្រចំ�ន �ឺពេ��មួាបីដែសើង
យល់ឲ្ាយបានកាន់ដែតប្រប្ពេស�រជាងមួះន អំ�ីឥរិ�ប្ទរប្ស់អតិ�ិជន ពេ�កិុ�ងវិស័យ 
�ិពេសសៗ �ូចំជា វិស័យធនា�រ ហិរញ្ច្ញវតុ� ទូរស័�ទ និងវិស័យ�ឹកិជញ្ច្ជូនជាង 
ពេ��មួ។ ពេ�លពេន� ប្រប្ដែហលជាឆប្់ពេ�កិ ប្រប្សិនពេប្�ពេយ�ងនិ�យអំ�ីប្�ិវត្តន ៍
ទិន្នន័យពេ�កិមួុ�ជា 7 �ីពេប្រ��ថា ការប្រប្មួូលនិងវិភា�ទិន្នន័យ ពេទ�ប្ដែតចាប្់ពេផដ�មួ 
ប្ុះពេណាះា� ពេហ�យពេហ�ាារចំនាសមួព័និដែ�លមានប្រសាប្់ពេ�មានកិប្រមួិតពេ�ពេ��យ។
មួាយាាាងពេទៀត ប្រប្�័និចំាបាប្់និងអភិបាលកិិចំច ពេទ�ប្ដែតចាប្់ពេផដ�មួមានប្ុះពេណាះា�។ 
សកាាានះ�លភា�ថ្ងៃន "ទិន្នន័យធំ" មួិនអាចំប្រតូវបានយកិពេ�ពេប្រប្�ប្របាស់ពេ�យ�ោាន
ភា�ឆាាតថ្ងៃវសិប្ាបនិមួមិត និងពេ�យ�ោានសមួតថភា�ពេប្រប្�ប្របាស់ទិន្នន័យ ផាសារភាាាប្់ 
នឹងពេហ�ាារចំនាសមួព័និប្ពេចំចកិវិទាយាឌ្ីជី�លចំះងពេប្រកាយពេ��យ។ ប្ុះដែន្ត វាប្រ�ន់ដែតជា 
ពេរឿងពេ�លពេវលាប្ុះពេណាះា� មួះននឹងទសាសនាទាន "ទីប្រកិះងឆាាតថ្ងៃវ" កាាាយជាពេរឿង�ិត 
ប្រ�ប្់ទីកិដែនេង និងប្រ�ប្់ពេ�លពេវលា។ 
 នវានះវត្តភា�ប្ពេចំចកិវិទាយាធំៗ ប្រតូវបានពេប្រប្�ប្របាស់រួចំពេហ�យ និងបាន 
ប្ពេងើ�តពេសវាកិមួមប្រកិះង�មីៗពេទៀតផង។ ជាឧទាហរណ្ឌ៍ ប្រកិះមួហុះន Grab �ឺជា 
ប្រកិះមួហុះនមួួយពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍ ដែ�លបានពេធើ�ឲ្ាយទីផាសារ�ឹកិជញ្ច្ជូនមានការ 
ដែប្រប្ប្រប្ួល តាមួរយៈការនាំចំូលនូវប្ពេចំចកិវិទាយា�មីមួួយ។ ប្រកិះមួហុះនពេន�បានពេធើ�ឲ្ាយ 
រពេប្ៀប្ទទួលបានពេសវាកិមួម�ឹកិជញ្ច្ជូនរប្ស់ប្រប្ជា�លរ�ឋដែ�លរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង 
ភ្នំពេ�ញ បានផ្ទាាាស់ប្ូូរ�ួរឲ្ាយកិត់សមាាាល់។ មួះនប្រកិះមួហុះន Grab ចំូលមួកិ�ល់ 
មានប្រកិះមួហុះនចាប្់ពេផដ�មួរកិសះីពេ�កិមួុ�ជាកិុ�ងវិស័យពេន�តិចំតួចំណាស់ (មាន 
ជាអាទ៍ ប្រកិះមួហុះន PassApp ជាប្រកិះមួហុះនដែខមរមួួយ ដែ�លភាាាប្់ទំនាកិ់ទំនងរវាង
អ្នកិពេប្រប្�ប្របាស់ និងអ្នកិពេប្�កិប្រ) ពេហ�យការទទួលបានហិរញ្ច្ញប្ាបទាន ប្ពេចំចកិវិទាយា 
និងជំនាញ រប្ស់ប្រកិះមួហុះន PassApp ពេន� មានកិប្រមួិតប្រតឹមួកិុ�ងប្រសះកិ �ូពេចំ្ន�កិ៏ 
ពេ�មានកិប្រមួិតដែ�រ។ 
 ថា្នាលប្ណ្ឌះ�រ�មីៗ ដែ�ល�ំប្រទពេ�យ Facebook បានប្ពេងើ�តដែខាសរ
ប្ណាាាញលកិ់�ូរនិងដែចំកិចាយប្ដែនថមួពេទៀតពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ8។ រាល់នវានះវត្តន៍
ប្ពេចំចកិវិទាយាពេន� បាននាំមួកិនូវរូប្ប្រិវត្តន៍ពេស�ឋកិិចំចទីប្រកិះង និងឥរិ�ប្ទសងគមួ
ពេ�យប្ពេងើ�តទីផាសារ�មី និងបានកាាាយពេ�ជា�ំពេណា�ប្រសាយសប្រមាប្់មួហាជន
ទូពេ� ដែ�លភា�ពេប្រចំ�នថ្ងៃនប្រប្ជា�លរ�ឋរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង�យនឹងទទួលបាន។ 
ប្រកិះមួហុះនប្ពេចំចកិវិទាយាកុិ�ងប្រសះកិដែ�លប្កូិប្ញូុ្ចលសហប្រ�ិនភា�សងគមួ និងនវានះវត្ត 
ភា�ប្ពេចំចកិវិទាយា កិ៏ពេលចំមួះខពេ��ងពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញដែ�រ។ ប្រកិះមួហុះនទាំងពេន� 
ខិតខំពេ��ប្រសាយប្ញ្ហាាាដែ�លប្ងើពេ��ងពេ�យសារទីប្រកិះង តាមួរយៈការដែកិលមួអ 
ប្រប្សិទិភា�ថ្ងៃនពេសវាកិមួម ដែ�លប្រតូវបានផដល់ជូនពេហ�យ �ូចំជាការប្រប្មួូលសំរាមួ 
ឬប្រប្�័និ�ឹកិជញ្ច្ជូនរួមួ ឬកិ៏ការប្ពេងើ�តពេសវាកិមួម ដែ�លពេឆ្លេ�យតប្ពេ�នឹងប្ញ្ហាាា�មីៗ 
�ូចំជា ដែកិលមួអពេសវាដែ�លពេធើ�ឲ្ាយជន�ិការកិ៏�យនឹងទទួលបាន�ូចំ�្នា។ ពេ�ល
ពេ�រប្ស់ប្រកិះមួហុះនទាំងពេន� មួិនដែមួនជំនួសឲ្ាយពេសវាសាធារណ្ឌៈ ឬកិ៏ប្រប្កិួត 
ប្រប្ដែជងជាមួួយប្រកិះមួហុះនឯកិជនពេនា�ពេទ ប្ុះដែន្តប្រកិះមួហុះនទាំងពេន� ប្រប្តិប្ត្តិការពេ�
កិុ�ងចំំដែណ្ឌកិណាមួួយថ្ងៃនទីផាសារ ពេ��មួាបីពេ��ប្រសាយប្ញ្ហាាា�ិពេសសៗពេ�កិុ�ងប្រកិះង 
កិុ�ងតថ្ងៃមួេមួួយសមួរមួាយ ពេ�យអនះពេលាមួពេ�តាមួពេ�លការណ្ឌ៍ថ្ងៃនប្រកិះមួហុះនមាន 
ទំនួលខះសប្រតូវសងគមួ។
 ប្ពេចំចកិវិទាយានិងទិន្នន័យកិំ�ះងដែតអាចំផដល់ផលជ�ពេ�ពេល�កាលានះវត្ត
ភា�ពេស�ឋកិិចំច និងការដែកិលមួអពេសវាកិមួមសងគមួ �ូពេចំ្ន� កិ៏រួមួចំំដែណ្ឌកិពេ�យផ្ទាាាល់
ពេ�កិុ�ងពេស�ឋកិិចំចប្រកិះងប្រប្កិប្ពេ�យថាមួភា�ផងដែ�រ។ ប្រប្សិនពេប្�ទប្រមួង់�មីៗថ្ងៃន 
ពេភទនីយភា�ប្រកិះង �ំរាមួកិំដែហង�ល់�ំរូកិំពេណ្ឌ�នពេស�ឋកិិចំចទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ពេ�ប្រតូវ
ពេល�កិពេ��ងអំ�ីទំពេនារធំៗ ដែ�លកិំ�ះងដែតពេកិ�តពេចំញ�ីរូប្ប្រិវត្តន៍ប្រកិះងពេន�វិញ។

ទីំដោនរ និងរូបបរិវិត្តន៍ក្រុកុង
 ការសាងសង់ប្ះរី�ឺជាកិមាាាំងចំលកិរមួួយថ្ងៃនការ�ប្រងីកិទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ 9
ចាប្់តាំង�ី�ណំាចំទ់សវតាសរ៍ឆ្នា១ំ៩៩០មួកិ។ ប្ះរី�ជឺាទប្រមួង�់មមួីួយថ្ងៃនតំប្នរ់ស់
ពេ� ជាយប្រកិះង កិសាងពេ��ងពេ�យប្រកិះមួហុះនអភិវឌ្ាឍន៍ឯកិជន ភា�ពេប្រចំ�នជា
ប្រកិះមួហុះនដែខមរ។ ប្ះរីខេ�អនះញ្ហាាាតឲ្ាយមានការរស់ពេ�លាយ�ំ�្នាកិុ�ងទីប្រកិះង។ 
�ង់សះីពេតប្រប្ជា�លរ�ឋ និងកិំពេណ្ឌ�នតថ្ងៃមួេ�ីធេី ប្ូកិផាសំនឹងកិំពេណ្ឌ�នអ្នកិដែ�លមាន 
ធនធានមួធាយមួកិុ�ងប្រកិះង ប្ណាាាលឲ្ាយមានការសាងសង់លំពេ��ាានសប្រមាប្់ 
ការរស់ពេ�ដែប្ប្�មីមួួយ ជាប្ះរីដែ�លមានរប្ងប្ិទជិត ពេហ�យប្ះរីមានចំំនួនកាន់ដែត 
ពេប្រចំ�នពេ��ង ជា�ិពេសស ពេ�តំប្ន់ជាយប្រកិះងភ្នំពេ�ញ។ ប្ះរីខេ�បានកាាាយជា�ពេប្រមាង 
�៏ធំ អភិវឌ្ាឍពេល�ថ្ងៃផទ�ីមួួយ�ាាងធំដែ�រ។ លំពេ��ាានកិុ�ងប្ះរី ដែ�លមានរប្ងប្ិទជិត
ជាលកិខណ្ឌៈឯកិជនទាំងពេន� ប្រតូវបានពេ�សពេងើតពេ��ញមានពេ�កិុ�ងប្ណាាាប្រប្ពេទស

កិំ�ះងអភិវឌ្ាឍន៍ ពេហ�យជាទូពេ� ប្រតូវបានពេ�ពេចាទថា ជាការប្ពេងើ�ត "ប្រកិះងអ្នកិមាន"
និងប្រប្មួូលផូ�ំប្រកិះមួប្រ�ួសារអ្នកិមានជាងពេ�ឲ្ាយរស់ពេ�ជាមួួយ�្នា �ូពេចំ្ន� កិ៏ប្ពេងើ�ត 
ជាទីប្រប្ជះំជនសប្រមាប្់�ួកិអ្នកិមាន។ ពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ កិ៏មានលំពេ��ាានឯកិជន
មានលកិខណ្ឌៈដែប្ប្ពេន�ខេ�ដែ�រ។ ប្ះរីឌ្ីហាសាញសំណ្ឌង់ផទ�ដែ�លមានស្តង់�រ មាន 
រប្ងប្ិទជិត និងកិំណ្ឌត់ប្រ�ះំ�ីរប្ស់មាះាស់ផទ�ពេ�កិុ�ងសហ�មួន៍ មានអ្នកិ�មួ 
ប្រតួត�ិនិតាយការពេចំញចំូល រីឯពេសវាកិមួមកិ៏មានលកិខណ្ឌៈឯកិជនដែ�រ ប្រ�ប្់ប្រ�ងពេ�យ
រ�ឋបាលកិណាាាលឯកិជនដែ�លជារប្ស់មាះាស់ប្ះរី។ ប្ុះដែន្ត ប្ះរីដែខមរមួិនប្របាកិ�ថា 
មានដែតប្រ�ួសារអ្នកិមានសះទិសាធរស់ពេ�ពេទ។
 ប្រកិះមួហុះនអភិវឌ្ាឍន៍អចំលនប្រទ�ាយ ពេប្ុង ហួត ដែ�លនាំមួះខពេ�ពេ� កិុ�ង
ទីផាសារ បានពេផ្ទាាាតសំខ្លាំន់ពេ�ពេល��ះណ្ឌភា�ថ្ងៃនលំហសប្រមាប្់ការរស់ពេ� សាាាប្តាយ
កិមួមកិុ�ងផទ� និងប្រិសាាានជះំវិញ ប្រ�មួទាំងលំហខ្លាំងពេប្រ�និងសួនកិំសាន្តពេទៀតផង។ 
ប្េង់ពេ��មួ�ឺយកិតាមួ�ប្រមួូដែ�លទទួលបានពេជា�ជ័យពេ�កិុ�ង ការសាងសង់ប្ះរីមាន
រប្ងប្ិទជិត ពេ�កិដែនេងពេផាសងពេទៀត ពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍ ប្ុះដែន្តពេ�យសប្រមួប្ពេ�តាមួ
តប្រមួូវការសងគមួនិងវប្ាបធមួ៌ដែខមរ។ ភា�ខះស ៗ�្នាថ្ងៃនប្រប្ពេភទ និងទំហំផទ� ដែ�ល
ផដល់ ជូនអតិ�ិជន បានអនះញ្ហាាាតឲ្ាយអ្នកិដែ�លសថិតពេ�កិុ�ងវណ្ឌណៈ សងគមួ និងមាន
ជីវភា�ខះសៗ�្នា អាចំរស់ពេ�កិុ�ងទីតាំងដែតមួួយបាន មានន័យថា ពេ�កិុ�ងប្ះរីមួួយ 
មានទាំងប្រ�ួសារអ្នកិមានខ្លាំាាំង រហូត�ល់ប្រ�ួសារអ្នកិមានធនធានមួធាយមួ។ ភា�
ខះស�្នាថ្ងៃនមួះខមាត់កិុ�ងសងគមួរប្ស់មាះាស់ផទ� មួះខរប្រ កិប្រមួិតចំំណ្ឌូល អាយះ 
ជាតិសាសន៍ និងប្រប្ពេភទប្រ�ួសារ �ឺមួិន�ូចំ�្នាពេទ �ីប្ះរីមួួយពេ�ប្ះរីមួួយ ពេហ�យ
លកិខណ្ឌៈពេន� តប្រមួូវឲ្ាយមានការវិភា� និងដែសើងយល់ឲ្ាយបានសះីជពេប្រ�ជាងមួះន។
 អ្នកិខេ�អាចំផដល់អំណ្ឌ�អំណាងថា ភា�ខះស�្នាថ្ងៃនប្របាកិ់ចំំណ្ឌូល និង
ប្រទ�ាយសមួាបត្តិ ពេ�ពេ�ដែតពេ��ញមានពេ�កិុ�ងចំំពេណាមួប្រ�ួសាររស់ពេ�កិុ�ងប្ះរី ប្ុះដែន្ត
ពេជា�ជ័យរប្ស់ប្រកិះមួហុះនដែ�លអភិវឌ្ាឍប្ះរីទាំងពេន� ប្រតូវបានប្�ាាញឲ្ាយពេ��ញ
តាមួរយៈការ�ប្រងីកិ�ពេប្រមាង និងលំពេ��ាានជាប្ន្តប្នាាាប្់។ ប្ះរីទាំងពេន� មាន
ពេចំតនា និងចំកិុ�វិស័យ ធានាឲ្ាយមានភា�ចំប្រមួះ�សងគមួប្រ�ួសារកាន់ដែតប្រប្ពេស�រ 
ពេ��ង និងផដល់ប្រិសាាានប្រប្កិប្ពេ�យផ្ទាសះកិភា� រួមួនឹងលំហថ្ងៃប្តងពេប្រចំ�ន ពេ��មួាបី
ពេឆ្លេ�យតប្ពេ�នឹងតប្រមួូវការរប្ស់ប្រប្ជាជនកិមួុ�ជា។ �ះណ្ឌភា�ពេសវាកិមួមដែ�លផដល់
ជូនមាះាស់ផទ�កិ៏មួិន�ូចំពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងដែ�រ ពេ�ល�ឺ ពេ�កិុ�ងប្ះរី មានភា�ពេសម��្នា 
ជាង  ពេសវាកិមួមកិ៏លអជាង ប្រប្កិប្ពេ�យ�ះណ្ឌភា�សប្រមាប្់ប្រ�ប្់ប្រ�ួសារ ពេទា�ប្ីជា
មាះាស់ផទ�មានឋានៈអើីកិុ�ងសងគមួកិ៏ពេ�យ។ ចំាបាប្់ទមាាាប្់ថ្ងៃផទកិុ�ងដែ�លតប្រមួូវឲ្ាយ 
មាះាស់ផទ�ពេ�រ�តាមួ �ិតជាជ�ឥទិិ�លពេ�ពេល�ឥរិ�ប្ទប្ះ�គល និងឥរិ�ប្ទ 
រប្ស់មាះាស់ផទ�ជារួមួ ពេនា��ឺជាអើីដែ�លអនះញ្ហាាាតឲ្ាយពេ�កិត់សមាាាល់ពេ��ញថា អ្នកិ 
រស់ពេ�កិុ�ងប្ះរី�ឺជាសហ�មួន៍ដែ�លមានការពេ�រ��្នាពេ�វិញពេ�មួកិ និងមាន 
សះវតថិភា�។
 លកិខណ្ឌៈពេន�ប្រប្ដែហលជាបានអនះញ្ហាាាតឲ្ាយពេ�យល់កាន់ដែតចំាបាស់ 
ជាងមួះនអំ�ីអើីដែ�លជាស�ាាត់ដែខមរ។ ខណ្ឌៈដែ�លពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង ពេ�សពេងើតពេ��ញ
កាន់ដែតពេប្រចំ�នពេ��ងនូវឥរិ�ប្ទដែប្ប្អត្តទតថប្ះ�គល �ូចំជាការពេប្រប្�ប្របាស់និង
រំពេលាភពេល�ទីតាំងសាធារណ្ឌៈពេ��មួាបីជាប្រប្ពេ�ជន៍ឯកិជន និងការពេ��ប្រសាយ
ជពេមាាា�ពេ�យពេប្រប្�អំណាចំ និងប្ះណ្ឌាយស័កិដិ ផួ�យពេ�វិញ ពេ�កិុ�ងប្ះរី ពេ�ដែប្រ 
ជាសពេងើតពេ��ញពេលចំពេ��ងនូវឥរិ�ប្ទពេ��យល់ពេ�វិញពេ�មួកិ �ិតប្រប្ 
ពេ�ជន៍សាធារណ្ឌៈពេ�កិុ�ងសហ�មួន៍ពេ�វិញ 10។ ប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួ �ឺការរកិាសា ឬ
ប្ពេងើ�នភា�ចំប្រមួះ�ថ្ងៃនសងគមួប្រ�ួសារ និង�ះណ្ឌភា�ពេសវាកិមួមពេ�ថ្ងៃ�ៃអនា�ត។
 ទំពេនារទី�ីរប្�ាាញថា ពេស�ឋកិិចំចទីប្រកិះងដែខមរអាចំ�ពេនៀ�នសមួភា�ដែយន
ឌ្័រ។ ពេ�យសារកិតាាាទី១ថ្ងៃនពេទសន្តរប្រប្ពេវសន៍ពេចំញ�ីតំប្ន់ជនប្ទសំពេ�ពេ�
តំប្ន់ទីប្រប្ជះំជន �ឺការ�រ �ូពេចំ្ន� ទីប្រកិះងកិមួុ�ជា និងប្រកិះងធំៗប្នាាាប្់ជាពេប្រចំ�ន
ពេផាសងពេទៀត �ិតជាទាកិ់ទាញភា�ពេប្រចំ�នថ្ងៃនប្រប្ជាជនពេ�តាមួជនប្ទ ទាងំប្រប្ះស
ទាំងប្រសី។ ការសិកិាសាប្រសាវប្រជាវ�មីមួួយ 11 បានពេរៀប្រាប្់អំ�ីកិតាាាពេផាសងពេប្រចំ�នពេទៀត។
ការរស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះង ពេប្�ពេប្រប្ៀប្ពេធៀប្ពេ�នឹងការរស់ពេ�តាមួទីជនប្ទ �ិតជា
តប្រមួូវឲ្ាយមានចំំណាយខពស់ជាង �ូចំជាថ្ងៃ�េឈ្នះុួលផទ� និងថ្ងៃ�េពេធើ��ំពេណ្ឌ�រ ប្រ�មួទាំង
ចំំណាយកិំបាំងមួះខជាពេប្រចំ�នពេផាសងពេទៀត �ូចំជាពេភេ�ងអ�គិសនី និងសះខភា�។ល។
ប្ុះដែន្តទនទឹមួនឹងពេនា� ប្របាកិ់ចំំណ្ឌូលដែ�លអាចំរកិបាន កិ៏ខពស់ពេ�តាមួពេនា�ដែ�រ ទាំង
ឱ្កាសរកិការ�រពេធើ� និងប្របាកិ់ចំំណ្ឌូលប្រប្ចាំថ្ងៃ�ៃ ឬប្រប្ចាំដែខ។ កាលានះវត្តភា�
ពេស�ឋកិិចំចសប្រមាប្់ប្រស្តី ដែ�លរស់ពេ�កិុ�ងតំប្ន់ប្រកិះង ពេហ�យដែ�លមួិនពេផ្ទាាាតពេ�ពេល�
ការ�រណាដែ�លរកិបានប្របាកិ់ចំំណ្ឌូលពេប្រចំ�នជាងពេ� �ិតជាប្រតូវចំំណាយខពស់ជាង
ពេ�តាមួតំប្ន់ជនប្ទ។ �ូពេចំ្ន� លកិខណ្ឌៈពេន�ដែប្រពេ�ជានាំឲ្ាយមានការផ្ទាាាស់ប្ូូរ 
�កិ់�័និនឹងប្ំដែណ្ឌងដែចំកិការ�រពេ�តាមួដែយនឌ្័រ �ាាងចំាបាស់ពេ�វិញ មាន ន័យ

ថា ផដល់ឲ្ាយប្រស្តីនូវតួនាទីកាន់ដែតសំខ្លាំន់កិុ�ងការរកិប្របាកិ់ចំំណ្ឌូល។ �ំនិតទី�ីរ �ឺ
ពេផ្ទាាាតពេល�រពេប្ៀប្ដែ�លប្រិប្ទប្រកិះងប្ពេងើ�ត�ប្រមួូសងគមួនិងវប្ាបធមួ៌�កិ់�័និនឹងឥរិ�
ប្ទប្រស្តីនិងប្ះរស។ ប្រស្តីទទួលបានឱ្កាសការ�រកាន់ដែតពេប្រចំ�ន ពេធើ�ឲ្ាយប្រស្តី ប្�ាាញ
�ាាងចំាបាស់ថា �ួកិពេ�មានសមួតថភា� និងជំនាញ អាចំប្រប្កិួតប្រប្ដែជង ជាមួួយ
ប្ះរសបាន�ាាង�យ ពេ�កិុ�ងវិស័យពេស�ឋកិិចំចជាពេប្រចំ�ន�ូចំជា វិស័យឧសាសាហកិមួម
កាត់ពេ�រសំពេលៀកិប្ំ�កិ់ ឬវិស័យពេសវាកិមួមជាពេ��មួ។ សាាានភា�ពេន�បានរួមួ
ចំំដែណ្ឌកិ ឲ្ាយមានការផ្ទាាាស់ប្ូូរចំំពេ�ការយល់ពេ��ញពេល�តថ្ងៃមួេដែយនឌ្័រ ឋានៈសងគមួ 
និងប្ទ�ាាន។ ភ្នំពេ�ញកិ៏បានអនះញ្ហាាាតិឲ្ាយយះវជនកិមួុ�ជាយល់កាន់ដែតចំាបាស់ពេ��ង
�ីសហ�មួន៍ LGBTQ+ 12 និងប្ញ្ហាាាប្រប្ឈ្នះមួនានាដែ�លសហ�ន៍ពេន�ប្រប្ឈ្នះមួ។ 
ពេទា�ប្ីជាមានការរីកិចំពេប្រមួ�នខេ�ពេហ�យកិដី ប្ុះដែន្តពេ�ពេ�ដែតពេ��ញ មានពេប្រចំ�ពេ�ពេ��យ 
នូវការវាយតថ្ងៃមួេទះកិជាមួះន និងការ�ិតតាមួ�្នា ពេ�ល�ឺ សហ�មួន៍ LGBTQ+ 
ពេ�ដែតប្រតូវបានផ្ទាត់ពេចំញ�ីពេសវាសងគមួនិងសះខភា� ពេសវាអប្់រំ និងកិមាាាំង
�លកិមួមផៀូវការ។ ការសិកិាសាប្រសាវប្រជាវផ្ទាាាល់ពេ�តាមួមួូល�ាានឲ្ាយបានសះីជពេប្រ�
ជាងពេន��ឺជាពេរឿងចាំបាចំ់ ពេ��មួាបីអនះញ្ហាាាតឲ្ាយពេយ�ង�ឹងថា ពេត�ទីប្រកិះងអាចំពេ��រតួនាទី
កាន់ដែតសកិមួមដែប្ប្ណាខេ� ពេ��មួាបីផដល់ជូនប្រប្ជា�លរ�ឋប្រ�ប្់រូប្ នូវកិដែនេងមួួយ
កាន់ដែតមានសះវតថិភា� និងអាចំរស់ពេ�បាន។
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សិកិាសា ពេ�ឆ្នាំ២០១៩ ជាមួួយប្រប្ជា�លរ�ឋដែ�លរស់ពេ�កិុ�ងប្ះរី (ចំំនួនប្រប្មាណ្ឌជា៧០នាកិ់ 
កិុ�ងរយៈពេ�ល៩ដែខ) និងជាមួួយសាាាប្និកិមា្នាកិ់កិុ�ងចំំពេណាមួសាាាប្និកិប្រកិះមួហុះន ពេប្ុង ហួត។

11. How Cities Erode Gender Inequality: A New Theory and Evidence from Cambodia, 
Alice Evans, CID Faculty Working Paper No. 356, July 2019

12. ពេន��ឺជាអកិាសរកាត់មួកិ�ី�កិាយពេ�ញដែ�លមានន័យថា មួនះសាសប្រសីប្រសឡាញ់ពេភទ�ូចំ�្នា មួនះសាស
ប្រប្ះសប្រសឡាញ់ពេភទ�ូចំ�្នា មួនះសាសប្រសឡាញ់ទាំងពេភទប្រសី ទាំងពេភទប្រប្ះស មួនះសាសវ�កាត់ប្ូូរពេភទ និង
មួនះសាសពេខទ�យ។ រីឯពេលខប្ូកិ ជាធមួមតា សំពេ�ពេ�ប្ះ�គលណាដែ�លពេ�ដែតពេចាទសួរអំ�ីអត្តសញ្ហាាាណ្ឌ
ផៀូវពេភទខៀួនឯងនាពេ�លប្ចំុ�ប្ាបន្ន ប្រ�មួទាំងសំពេ�ពេ�មួនះសាសអន្តរពេភទ និងអពេភទ។
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សម្រា�ប់់សេសដ្ឋឋកិិច្ចចដែដ្ឋលកិំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍ សេ�យសារថា កិំសេ�ើន៍សេន៍ះ ភាគសេម្រាច្ចើន៍ គ ឺ
�ន៍ដែ�សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងប់ុុសេ�ះ្ះ។ កិំសេ�ើន៍សេន៍ះផ្ដដល់ផ្ដលជះះផ្ទាា្ល់សេ�សេលើម្រាប់ភិពុ 
ច្ចំ�ូលរប់ស់ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋ ន៍ិងដែ�មទាំំងជាកិត្តាា្កិំ��់គុ�ភាពុនៃន៍ជះីវភាពុ រស់ 
សេ� រប់ស់ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋសេទីៀ�ផ្ដង។
 សេ�កិមុ�ជា រូប់ប់រិវ�តន៍៍ ន៍ិងកិំសេ�ើន៍រប់ស់រាជះធាន៍ីភិំំសេពុញ សេ�កិុ�ង  
ទីសវ�្សរ៍ច្ចុងសេម្រា�យសេន៍ះ គឺអាច្ចសេម្រាប់ៀប់សេ�ៀប់បាន៍សេ�ន៍ឹងរូប់ប់រិវ�តន៍៍សេ�ត្តាមប់�ា្ 
ម្រាប់សេទីសសេផ្្ដសងសេទីៀ�កុិ�ងពិុភិពុសេ�កិ ដែដ្ឋលធាាប់្់�ន៍កំិសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចសេលឿន៍បំ់ផុ្ដ�។ 
ទីស្សនាទាំន៍ដែដ្ឋលយកិទីីម្រាកិុងជាកិ្បាល�ា្សុីន៍នៃន៍កិំសេ�ើន៍ 1,2 ប់ច្ចុ�ប់្បន៍ំសេន៍ះ ម្រា�ូវ
បាន៍សេគសេម្រាប់ើម្រាបាស់ជាទីូសេ�យ៉ាា្ងទីូលំទីូ�យ ពុីសេម្រា�ះថា រ�ា្ភិិបាលខិិ�ខិំប់សេងើើន៍
ឲ្្យបាន៍អប់្បរ�ន៍ូវកិុ�នុ៍វ�តភាពុដែដ្ឋលផ្ដដល់សេ�យកិំសេ�ើន៍ទីីម្រាកិុង។
 បា�ុភិូ�ិដែដ្ឋលសេរាងច្ចម្រាកិ (ជាវិស័យសេម្រាប់ើកិ�ា្ំងពុលកិមមសេម្រាច្ចើន៍) ចាកិ
សេច្ចញ�ន៍់ដែ�សេម្រាច្ចើន៍ពុីម្រាប់សេទីសច្ចិន៍ ន៍ិងពុីប់�ា្ម្រាប់សេទីសអាសុីសេផ្ដ្សងសេទីៀ� សេ�យ 
សារ ដែ�ម្រាបាកិ់ដែខិកិមមកិរសេ�ម្រាប់សេទីសទាំំងសេនាះ�ន៍់ដែ�ខិពស់ ន៍ិង�រសេរៀប់ច្ចំរច្ចនា
សមព័ន៍ធសេ�ើងវិញន៍ូវដែខិ្សប់�ា្ញផ្ដគ�់ផ្ដគង់ថាា្កិ់�ំប់ន៍់ បាន៍ពុសេន៍ឿ�ន៍ឧស្សាហកិមម 
ភាវូប់ន៍ីយកិមម 3 សេហើយប់នាា្ប់់មកិ បាន៍ពុសេន៍ឿ�ន៍ដ្ឋំសេ�ើរ�រន៍គរូប់ន៍ីយកិមមកិុ�ង�ំប់ន៍់ 
ជាយទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ។ សេ�យ�ន៍សម�ថភាពុផ្ដលិ�កិុ�ង�នៃមៃសេថាកិ ន៍ិង�ន៍កិ�ា្ំង 
ពុលកិមមវ័យសេកិមង ម្រាប់សេទីសកិមុ�ជាបាន៍�ា្យជាសេ�លសេ�នៃន៍�រប់ូ�រមកិប់សេងើើ�សេរាង
ច្ចម្រាកិវិន៍ិសេយ៉ាគ ដែដ្ឋលសេគច្ចូលច្ចិ�តជាងសេគសេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ 4 ។
 ម្រាប់សេទីសកិមុ�ជាសេដ្ឋើរត្តាមផ្ដឿ�វអភិិវឌ្្ឍន៍៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចត្តាមរសេប់ៀប់�មមត្តា 
�ន៍ន៍័យថា ភាគនៃន៍�ររួមច្ចំដែ�កិដ្ឋល់�រប់សេងើើ�ផ្ដលិ�ផ្ដលកិុ�ងម្រាសុកិនៃន៍ វិស័យ
កិសិកិមមម្រា�ូវបាន៍��់ប់ន៍ថយ ខិ�ៈឧស្សាហកិមមដែកិនៃច្ចំ ន៍ិងវិស័យសេសវាកិមម 
ប់ច្ចុ�ប់្បន៍ំសេន៍ះ សថិ�សេ�ច្ចំសេប់ះដ្ឋូងនៃន៍កិំសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចច។ �រអភិិវឌ្្ឍសេហ�ា្រច្ចនា
សមព័ន៍ធសេសដ្ឋឋកិិច្ចចសេ�កិុ�ងម្រាប់សេទីសកិមុ�ជា សេម្រាច្ចើន៍ដែ�សេផ្ទាោ្�សេ�សេលើ�ំប់ន៍់ម្រាកិុង ន៍ិង�ំប់ន៍់
ជាយម្រាកិុង រីឯមូល�ន៍ផ្ដលិ�កិមម ន៍ិងកិំសេ�ើន៍ម្រាទីពុ្យសកិមម 5 សេ�ត្តាម�ំប់ន៍់ជះន៍ប់ទី
មិន៍សូវសេលឿន៍សេទី។ ទីស្សនាទាំន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចច�ំប់ន៍់ទីីម្រាប់ជះុំជះន៍គឺជាកិត្តាា្ពុន៍្យល់អំពុី
ច្ចំ�ង់ច្ចំ�ូលច្ចិ�តនៃន៍�រវិន៍ិសេយ៉ាគសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង �ន៍ន៍័យថា ផ្ដលិ�កិមមម្រាទីពុ្យ
សម្ប�តិ ន៍ិងសេសវាកិមមសេ�ទីីម្រាកិុង គឺ�ន៍ម្រាប់សិទីធភាពុជាងសេ� ជះន៍ប់ទី សេហើយ
កិដែន៍ៃងដែដ្ឋល�ន៍ម្រាប់ជាជះន៍រស់សេ�សេម្រាច្ចើន៍ គឺជាឃ្លាំា្ំងផ្ដដល់កិ�ា្ំងពុលកិមមម្រាប់កិប់
សេ�យគុ�ភាពុ ន៍ិងដែខិ្សប់�ា្ញសហម្រា�ស ដែដ្ឋលម្រាប់កិប់អាជះីវកិមម បំ់សេពុញ�ា្
សេ�វិញសេ�មកិ។ សហម្រា�សទាំំងសេន៍ះ អាច្ចសេដ្ឋើរ�ួនាទីី ជាអំកិផ្ដគ�់ផ្ដគង់ផ្ដង ជា
ម្រាប់ភិពុប់សេងើើ�អ�ិ�ិជះន៍ច្ចំន៍ួន៍ដ្ឋ៏សេម្រាច្ចើន៍ផ្ដង។ �រម្រាប់មូលផ្ដូ�ំយ៉ាា្ងសេម្រាច្ចើន៍នៃន៍សហម្រា�ស
ទាំំងអស់សេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ដែ�មួយ កិ៏ជះួយជះម្រាមុញផ្ដងដែដ្ឋរឲ្្យ�ន៍�រម្រាប់កិួ�ម្រាប់ដែជះង
ម្រា�ឹមម្រា�ូវ នាំមកិន៍ូវសេសវាកិមមម្រាប់កិប់សេ�យគុ�ភាពុន៍ិង សម្បូ�រដែប់ប់ កិុ�ង�នៃមៃ
�ន៍់ដែ��ន៍�ុល្យភាពុដែ�មសេទីៀ�។
 សេ�កុិ�ងកិម្រាមិ�ពិុភិពុសេ�កិ �ួសេលខិប់ង្ហាាញ្ផ្ដងដែដ្ឋរថា �ំប់ន់៍ម្រាកុិងប់សេងើើ�
៥៥%នៃន៍ផ្ដលិ�ផ្ដលជា�ិសរុប់ សេ�កិុ�ងប់�ា្ម្រា្រ្ទីស្ដ្ឋល�ន្បាកិ់ច្ចំ�ូល
ទាំប់ ន៍ិង៧៣%សេ�កិុ�ងប់�ា្ម្រា្រ្ទីស្ដ្ឋល�ន្បាកិ់ច្ចំ�ូលម�្យម 6។ ភិំំសេពុ
ញម្រាបាកិដ្ឋជាទីីម្រាកិុងមួយកិុ�ងច្ចំសេ�មប់�ា្ទីីម្រាកិុង ដែដ្ឋលរួមច្ចំដែ�កិភាគសេម្រាច្ចើន៍សេ�
កិុ�ងផ្ដលិ�ផ្ដលជា�ិសរុប់។ សសរសដមភប់ីកិុ�ងច្ចំសេ�មសសរសដមភទាំំងប់ួន៍នៃន៍
កិំសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចកិមុ�ជា កិុ�ងរយៈសេពុល២០ឆ្នាំា្ំច្ចុងសេម្រា�យសេន៍ះ គឺ�ន៍វិស័យ
សំ�ង់ វិស័យ��់សេដ្ឋរន៍ិងឧស្សាហកិមមដែកិនៃច្ចំ វិស័យសេសវាកិមម ន៍ិងវិស័យ
សេទីសច្ចរ�៍។ វិស័យផ្ដដល់កិំសេ�ើន៍ទាំំងសេន៍ះសេផ្ទាោ្�ភាគសេម្រាច្ចើន៍សេ�សេលើសកិមមភាពុ
�ុរកិិច្ចចសេ�ទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ ន៍ិងសេ�ត្តាមប់�ា្ទីីម្រាកិុង�ំៗប់នាា្ប់់សេផ្ដ្សងសេទីៀ�។

ទីីក្រុកុង បច្ចេ�េកវិិទី្រយា និងរូបបរិវិត្តតន៍នៃនទីិន្នន័យ
 ប់សេច្ចចកិវិទី្យាអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យ�រម្រាគប់់ម្រាគង�រអភិិវឌ្្ឍម្រាកិុងម្រាប់ម្រាពុឹ�តិសេ�បាន៍ 
ម្រាប់សេសើរជាងមុន៍។ ទីិន៍ំន៍័យដែដ្ឋលប់សេងើើ�សេ�ើងសេ�យប់ុគគល ន៍ិងម្រាប់មូលបាន៍សេ�យ
មសេ�្យាបាយប់សេច្ចចកិវិទ្ីយា�មីៗ  ដូ្ឋច្ចជាប់�ាញ្សេហ�ារ្ច្ចនាសមពន័៍ធឌី្ជីះ�ល សេ�ើើឲ្្យ�ន៍
�រផ្ទាា្ស់ប់ូ�ររសេប់ៀប់នៃន៍�រម្រាគប់់ម្រាគងទីីម្រាកិុង សេ�កិុ�ងសេសដ្ឋឋកិិច្ចចកិំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍។
“ប់ដ្ឋិវ�តន៍៍ទីិន៍ំន៍័យ” សេន៍ះ សេកិើ�សេ�ើងជាពុិសេសស សេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ទីីម្រាប់ជះុំជះន៍។ សេ� 
ភិំំសេពុញ សេគសសេងើ�សេ�ើញ�ន៍មជះ្ឈម�ឌលទីិន៍ំន៍័យ (ភាគសេម្រាច្ចើន៍គឺជាម្រាកិុមហុុន៍ 
ឯកិជះន៍ ដែដ្ឋលម្រាប់មូលយកិសេ�យផ្ទាា្ល់ ឬសេ�យម្រាប់សេយ៉ាល ឬសម្រា�ប់់ម្រាប់សេយ៉ាជះន៍៍ 
ឯកិជះន៍ ន៍ូវទីិន៍ំន៍័យ�កិ់ពុ័ន៍ធន៍ឹងអ�ិ�ិជះន៍ ឬអំកិសេម្រាប់ើម្រាបាស់រប់ស់ខិឿ�ន៍) ដែដ្ឋល 
ម្រាគប់់ម្រាគងសេ�យម្រាកិុមហុុន៍កិុ�ងម្រាសុកិ ឬម្រាកិុមហុុន៍អន៍តរជា�ិ។ �ន៍ម្រាកិុមហុុន៍វិភាគ 
ទីិន៍ំន៍័យ�ំៗ�ិច្ច�ស់ ដែដ្ឋលបាន៍សេម្រាជះៀ�ច្ចូលកិុ�ងទីីផ្ដ្សារកិមុ�ជា កិុ�ងរយៈសេពុល 
ប់ុុនាា្ន៍ឆ្នាំា្ំច្ចុងសេម្រា�យសេន៍ះ។ រហូ�ដ្ឋល់ប់ច្ចុ�ប់្បន៍ំសេន៍ះ “ទីិន៍ំន៍័យ�”ំ ម្រា�ូវបាន៍សេគ

 សេម្រាប់ើម្រាបាស់សម្រា�ប់់ដែ�ម្រាប់សេយ៉ាជះន៍៍��ិជះជកិមមប់ុុសេ�ះ្ះ ភាគសេម្រាច្ចើន៍ គឺសេដ្ឋើម្បីដែសើង
យល់ឲ្្យបាន៍�ន៍់ដែ�ម្រាប់សេសើរជាងមុន៍ អំពុីឥរិយ៉ាប់ទីរប់ស់អ�ិ�ិជះន៍ សេ�កិុ�ងវិស័យ 
ពុិសេសសៗ ដ្ឋូច្ចជា វិស័យ�នា�រ ហិរញ្ញញវ�ុ� ទីូរស័ពុទ ន៍ិងវិស័យដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍ជាង 
សេដ្ឋើម។ សេពុលសេន៍ះ ម្រាប់ដែហលជាឆ្នាំប់់សេពុកិ ម្រាប់សិន៍សេប់ើសេយើងន៍ិយ៉ាយអំពុីប់ដ្ឋិវ�តន៍ ៍
ទីិន៍ំន៍័យសេ�កិមុ�ជា 7 ពុីសេម្រា�ះថា �រម្រាប់មូលន៍ិងវិភាគទីិន៍ំន៍័យ សេទីើប់ដែ�ចាប់់សេផ្ដដើម 
ប់ុុសេ�ះ្ះ សេហើយសេហ�ា្រច្ចនាសមព័ន៍ធដែដ្ឋល�ន៍ម្រាសាប់់សេ��ន៍កិម្រាមិ�សេ�សេ�ើយ។
ម្យាា្ងសេទីៀ� ម្រាប់ពុ័ន៍ធច្ច្បាប់់ន៍ិងអភិិបាលកិិច្ចច សេទីើប់ដែ�ចាប់់សេផ្ដដើម�ន៍ប់ុុសេ�ះ្ះ។ 
ស�ោ្ន៍ុពុលភាពុនៃន៍ "ទីិន៍ំន៍័យ�ំ" មិន៍អាច្ចម្រា�ូវបាន៍យកិសេ�សេម្រាប់ើម្រាបាស់សេ�យ�ា្ន៍
ភាពុឆ្នាំា្�នៃវសិប់្បន៍ិមមិ� ន៍ិងសេ�យ�ា្ន៍សម�ថភាពុសេម្រាប់ើម្រាបាស់ទីិន៍ំន៍័យ ផ្ដ្សារភាា្ប់់ 
ន៍ឹងសេហ�ា្រច្ចនាសមព័ន៍ធប់សេច្ចចកិវិទី្យាឌ្ីជះី�លច្ចុងសេម្រា�យសេ�ើយ។ ប់ុុដែន៍ត វាម្រា�ន៍់ដែ�ជា  
សេរឿងសេពុលសេវ�ប់ុុសេ�ះ្ះ មុន៍ន៍ឹងទីស្សនាទាំន៍ “ទីីម្រាកិុងឆ្នាំា្�នៃវ” �ា្យជាសេរឿងពុិ�  
ម្រាគប់់ទីីកិដែន៍ៃង ន៍ិងម្រាគប់់សេពុលសេវ�។ 
 ន៍វាន៍ុវ�តភាពុប់សេច្ចចកិវិទី្យា�ំៗ ម្រា�ូវបាន៍សេម្រាប់ើម្រាបាស់រួច្ចសេហើយ ន៍ិងបាន៍ 
ប់សេងើើ�សេសវាកិមមម្រាកិុង�មីៗសេទីៀ�ផ្ដង។ ជាឧទាំហរ�៍ ម្រាកិុមហុុន៍ Grab គឺជា 
ម្រាកិុមហុុន៍មួយសេ�អាសុីអាសេគំយ៍ ដែដ្ឋលបាន៍សេ�ើើឲ្្យទីីផ្ដ្សារដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍�ន៍�រ 
ដែម្រាប់ម្រាប់ួល ត្តាមរយៈ�រនាំច្ចូលន៍ូវប់សេច្ចចកិវិទី្យា�មីមួយ។ ម្រាកិុមហុុន៍សេន៍ះបាន៍សេ�ើើឲ្្យ 
រសេប់ៀប់ទីទីួលបាន៍សេសវាកិមមដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍រប់ស់ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋដែដ្ឋលរស់សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង 
ភិំំសេពុញ បាន៍ផ្ទាា្ស់ប់ូ�រគួរឲ្្យកិ�់ស�ា្ល់។ មុន៍ម្រាកិុមហុុន៍ Grab ច្ចូលមកិដ្ឋល់  
�ន៍ម្រាកិុមហុុន៍ចាប់់សេផ្ដដើមរកិសុីសេ�កិមុ�ជាកិុ�ងវិស័យសេន៍ះ�ិច្ច�ួច្ច�ស់ (�ន៍  
ជាអាទី៍ ម្រាកិុមហុុន៍ PassApp ជាម្រាកិុមហុុន៍ដែខិមរមួយ ដែដ្ឋលភាា្ប់់ទីំនាកិ់ទីំន៍ងរវាង 
អំកិសេម្រាប់ើម្រាបាស់ ន៍ិងអំកិសេប់ើកិប់រ) សេហើយ�រទីទីួលបាន៍ហិរញ្ញញប់្បទាំន៍ ប់សេច្ចចកិវិទី្យា  
ន៍ិងជះំនាញ រប់ស់ម្រាកិុមហុុន៍ PassApp សេន៍ះ �ន៍កិម្រាមិ�ម្រា�ឹមកិុ�ងម្រាសុកិ ដ្ឋូសេច្ចំះកិ៏  
សេ��ន៍កិម្រាមិ�ដែដ្ឋរ។ 
 ថាា្លប់�្ដូរ�មីៗ ដែដ្ឋល�ំម្រា្រ្�យ Facebook បាន៍្រ្្ើើត្ខិ្សរប់
�ា្ញលកិ់ដ្ឋូរន៍ិង្ច្ចកិចាយប្ន៍ថម្្រៀត្�ទី្កិុងភិំំសេពុញ8។ 
រាល់ន៍វាន៍ុវ�តន៍៍ប់សេច្ចចកិវិទី្យាសេន៍ះ បាន៍នាំមកិន៍ូវរូប់ប់រិវ�តន៍៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចទីីម្រាកិុង ន៍ិងឥរិ
យ៉ាប់ទីសងគមសេ�យប់សេងើើ�ទីីផ្ដ្សារ�មី ន៍ិងបាន៍�ា្យសេ�ជាដ្ឋំសេ�ះម្រាសាយសម្រា�ប់់
មហាជះន៍ទីូសេ� ដែដ្ឋលភាគសេម្រាច្ចើន៍នៃន៍ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋរស់សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងង្ហាយន៍ឹងទីទីួល
បាន៍។ 
ម្រាកិមុហុុន៍ប់សេច្ចចកិវិទ្ីយាកុិ�ងម្រាសកុិដែដ្ឋលប់កូិប់ញុ្ញ�លសហម្រាគនិ៍ភាពុសងគម និ៍ងន៍វានុ៍វ�ត 
ភាពុប់សេច្ចចកិវិទី្យា កិ៏សេលច្ចមុខិសេ�ើងសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញដែដ្ឋរ។ ម្រាកិុមហុុន៍ទាំំងសេន៍ះ 
ខិិ�ខិំសេ�ះម្រាសាយប់ញ្ញាា្ដែដ្ឋលប់ងើសេ�ើងសេ�យសារទីីម្រាកិុង ត្តាមរយៈ�រដែកិលមអ 
ម្រាប់សិទីធភាពុនៃន៍សេសវាកិមម ដែដ្ឋលម្រា�ូវបាន៍ផ្ដដល់ជះូន៍សេហើយ ដ្ឋូច្ចជា�រម្រាប់មូលសំរាម 
ឬម្រាប់ពុ័ន៍ធដ្ឋឹកិជះញ្ញូ�ន៍រួម ឬកិ៏�រប់សេងើើ�សេសវាកិមម ដែដ្ឋលសេ�ៃើយ�ប់សេ�ន៍ឹងប់ញ្ញាា្�មីៗ 
ដ្ឋូច្ចជា ដែកិលមអសេសវាដែដ្ឋលសេ�ើើឲ្្យជះន៍ពុិ�រកិ៏ង្ហាយន៍ឹងទីទីួលបាន៍ដ្ឋូច្ច�ា្។ សេ�ល
សេ�រប់ស់ម្រាកិុមហុុន៍ទាំំងសេន៍ះ មិន៍ដែមន៍ជះំន៍ួសឲ្្យសេសវាសាធារ�ៈ ឬកិ៏ម្រាប់កិួ� 
ម្រាប់ដែជះងជាមួយម្រាកិុមហុុន៍ឯកិជះន៍សេនាះសេទី ប់ុុដែន៍តម្រាកិុមហុុន៍ទាំំងសេន៍ះ ម្រាប់�ិប់�តិ�រសេ�
កិុ�ងច្ចំដែ�កិ�មួយនៃន៍ទីីផ្ដ្សារ សេដ្ឋើម្បីសេ�ះម្រាសាយប់ញ្ញាា្ពុិសេសសៗសេ�កិុ�ងម្រាកិុង 
កិុ�ង�នៃមៃមួយសមរម្យ សេ�យអន៍ុសេ�មសេ�ត្តាមសេ�ល�រ�៍នៃន៍ម្រាកិុមហុុន៍�ន៍ 
ទីំន៍ួលខិុសម្រា�ូវសងគម។
 ប់សេច្ចចកិវិទី្យាន៍ិងទីិន៍ំន៍័យកិំពុុងដែ�អាច្ចផ្ដដល់ផ្ដលជះះសេ�សេលើ��ន៍ុវ�ត
ភាពុសេសដ្ឋឋកិិច្ចច ន៍ិង�រដែកិលមអសេសវាកិមមសងគម ដ្ឋូសេច្ចំះ កិ៏រួមច្ចំដែ�កិសេ�យផ្ទាា្ល់
សេ�កិុ�ងសេសដ្ឋឋកិិច្ចចម្រាកិុងម្រាប់កិប់សេ�យថាមភាពុផ្ដងដែដ្ឋរ។ ម្រាប់សិន៍សេប់ើទីម្រាមង់�មីៗនៃន៍ 
សេភិទីន៍ីយភាពុម្រាកិុង គំរាមកិំដែហងដ្ឋល់គំរូកិំសេ�ើន៍សេសដ្ឋឋកិិច្ចចទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ សេគម្រា�ូវ
សេលើកិសេ�ើងអំពុីទីំសេនារ�ំៗ ដែដ្ឋលកិំពុុងដែ�សេកិើ�សេច្ចញពុីរូប់ប់រិវ�តន៍៍ម្រាកិុងសេន៍ះវិញ។

ទីំច្ចេ�រ និងរូបបរិវិត្តតន៍ក្រុកុង
 �រសាងសង់ប់ុរីគឺជាកិ�ា្ំងច្ចលកិរមួយនៃន៍�រពុម្រាងីកិទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ 9
ចាប់់ត្តាំងពុីដ្ឋ�ំច្ចទ់ីសវ�្សរ៍ឆ្នាំា្១ំ៩៩០មកិ។ ប់រីុគឺជាទីម្រាមង�់មមួីយនៃន៍�ំប់ន៍រ់ស់
សេ� ជាយម្រាកិងុ កិសាងសេ�ើងសេ�យម្រាកិុមហុុន៍អភិិវឌ្្ឍន៍៍ឯកិជះន៍ ភាគសេម្រាច្ចើន៍ជា
ម្រាកិុមហុុន៍ដែខិមរ។ ប់ុរីខិៃះអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យ�ន៍�ររស់សេ��យ�ំ�ា្កិុ�ងទីីម្រាកិុង។ 
ដ្ឋង់សុីសេ�ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋ ន៍ិងកិំសេ�ើន៍�នៃមៃដ្ឋី�ៃី ប់ូកិផ្ដ្សំន៍ឹងកិំសេ�ើន៍អំកិដែដ្ឋល�ន៍ 
�ន៍ធាន៍ម�្យមកិុ�ងម្រាកិុង ប់�ា្លឲ្្យ�ន៍�រសាងសង់លំសេ��ា្ន៍សម្រា�ប់់ 
�ររស់សេ�ដែប់ប់�មីមួយ ជាប់ុរីដែដ្ឋល�ន៍រប់ងប់ិទីជះិ� សេហើយប់ុរី�ន៍ច្ចំន៍ួន៍�ន៍់ដែ� 
សេម្រាច្ចើន៍សេ�ើង ជាពុិសេសស សេ��ំប់ន៍់ជាយម្រាកិុងភិំំសេពុញ។ ប់ុរីខិៃះបាន៍�ា្យជាគសេម្រា�ង 
ដ្ឋ៏�ំ អភិិវឌ្្ឍសេលើនៃផ្ដទដ្ឋីមួយយ៉ាា្ង�ំដែដ្ឋរ។ លំសេ��ា្ន៍កិុ�ងប់ុរី ដែដ្ឋល�ន៍រប់ងប់ិទីជះិ�

ជាលកិខ�ៈឯកិជះន៍ទាំំងសេន៍ះ ម្រា�ូវបាន៍សេគសសេងើ�សេ�ើញ�ន៍សេ�កិុ�ងប់�ា្ម្រាប់សេទីស
កិំពុុងអភិិវឌ្្ឍន៍៍ សេហើយជាទីូសេ� ម្រា�ូវបាន៍សេគសេចាទីថា ជា�រប់សេងើើ� "ម្រាកិុងអំកិ�ន៍"
ន៍ិងម្រាប់មូលផ្ដូ�ំម្រាកិុមម្រាគួសារអំកិ�ន៍ជាងសេគឲ្្យរស់សេ�ជាមួយ�ា្ ដ្ឋូសេច្ចំះ កិ៏ប់សេងើើ� 
ជាទីីម្រាប់ជះុំជះន៍សម្រា�ប់់ពុួកិអំកិ�ន៍។ សេ�ទីីម្រាកិុងភិំំសេពុញ កិ៏�ន៍លំសេ��ា្ន៍ឯកិជះន៍
�ន៍លកិខ�ៈដែប់ប់សេន៍ះខិៃះដែដ្ឋរ។ ប់ុរីឌ្ីហ្សាញសំ�ង់ផ្ដទះដែដ្ឋល�ន៍សតង់�រ �ន៍ 
រប់ងប់ិទីជះិ� ន៍ិងកិំ��់ម្រាពុុំដ្ឋីរប់ស់�ា្ស់ផ្ដទះសេ�កិុ�ងសហគមន៍៍ �ន៍អំកិយ៉ាម 
ម្រា�ួ�ពុិន៍ិ�្យ�រសេច្ចញច្ចូល រីឯសេសវាកិមមកិ៏�ន៍លកិខ�ៈឯកិជះន៍ដែដ្ឋរ ម្រាគប់់ម្រាគងសេ�យ
រដ្ឋឋបាលកិ�ា្លឯកិជះន៍ដែដ្ឋលជារប់ស់�ា្ស់ប់ុរី។ ប់ុុដែន៍ត ប់ុរីដែខិមរមិន៍ម្រាបាកិដ្ឋថា 
�ន៍ដែ�ម្រាគួសារអំកិ�ន៍សុទីធសា�រស់សេ�សេទី។
 ម្រាកិុមហុុន៍អភិិវឌ្្ឍន៍៍អច្ចលន៍ម្រាទីពុ្យ សេប់ុង ហួ� ដែដ្ឋលនាំមុខិសេគសេ� កិុ�ង
ទីីផ្ដ្សារ បាន៍សេផ្ទាោ្�សំខាន៍់សេ�សេលើគុ�ភាពុនៃន៍លំហសម្រា�ប់់�ររស់សេ� សាា្ប់�្យ
កិមមកិុ�ងផ្ដទះ ន៍ិងប់រិសាា្ន៍ជះុំវិញ ម្រាពុមទាំំងលំហខាងសេម្រា�ន៍ិងសួន៍កិំសាន៍តសេទីៀ�ផ្ដង។ 
ប់ៃង់សេដ្ឋើមគឺយកិត្តាមគម្រាមូដែដ្ឋលទីទីួលបាន៍សេជាគជះ័យសេ�កិុ�ង �រសាងសង់ប់ុរី�ន៍
រប់ងប់ិទីជះិ� សេ�កិដែន៍ៃងសេផ្ដ្សងសេទីៀ� សេ�អាសុីអាសេគំយ៍ ប់ុុដែន៍តសេ�យសម្រាមប់សេ�ត្តាម
�ម្រាមូវ�រសងគមន៍ិងវប់្ប�ម៌ដែខិមរ។ ភាពុខិុស ៗ�ា្នៃន៍ម្រាប់សេភិទី ន៍ិងទីំហំផ្ដទះ ដែដ្ឋល
ផ្ដដល់ ជះូន៍អ�ិ�ិជះន៍ បាន៍អន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យអំកិដែដ្ឋលសថិ�សេ�កិុ�ងវ�ៈៈ សងគម ន៍ិង�ន៍
ជះីវភាពុខិុសៗ�ា្ អាច្ចរស់សេ�កិុ�ងទីីត្តាំងដែ�មួយបាន៍ �ន៍ន៍័យថា សេ�កិុ�ងប់ុរីមួយ 
�ន៍ទាំំងម្រាគួសារអំកិ�ន៍ខាា្ំង រហូ�ដ្ឋល់ម្រាគួសារអំកិ�ន៍�ន៍ធាន៍ម�្យម។ ភាពុ
ខិុស�ា្នៃន៍មុខិ��់កិុ�ងសងគមរប់ស់�ា្ស់ផ្ដទះ មុខិរប់រ កិម្រាមិ�ច្ចំ�ូល អាយុ 
ជា�ិសាសន៍៍ ន៍ិងម្រាប់សេភិទីម្រាគួសារ គឺមិន៍ដ្ឋូច្ច�ា្សេទី ពុីប់ុរីមួយសេ�ប់ុរីមួយ សេហើយ
លកិខ�ៈសេន៍ះ �ម្រាមូវឲ្្យ�ន៍�រវិភាគ ន៍ិងដែសើងយល់ឲ្្យបាន៍សុីជះសេម្រា�ជាងមុន៍។
 អំកិខិៃះអាច្ចផ្ដដល់អំ�ះអំ�ងថា ភាពុខិុស�ា្នៃន៍ម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូល ន៍ិង
ម្រាទីពុ្យសម្ប�តិ សេគសេ�ដែ�សេ�ើញ�ន៍សេ�កិុ�ងច្ចំសេ�មម្រាគួសាររស់សេ�កិុ�ងប់ុរី ប់ុុដែន៍ត
សេជាគជះ័យរប់ស់ម្រាកិុមហុុន៍ដែដ្ឋលអភិិវឌ្្ឍប់ុរីទាំំងសេន៍ះ ម្រា�ូវបាន៍ប់ង្ហាា្ញឲ្្យសេ�ើញ
ត្តាមរយៈ�រពុម្រាងីកិគសេម្រា�ង ន៍ិងលំសេ��ា្ន៍ជាប់ន៍តប់នាា្ប់់។ ប់ុរីទាំំងសេន៍ះ �ន៍
សេច្ច�នា ន៍ិងច្ចកិុ�វិស័យ ធានាឲ្្យ�ន៍ភាពុច្ចម្រាមុះសងគមម្រាគួសារ�ន៍់ដែ�ម្រាប់សេសើរ 
សេ�ើង ន៍ិងផ្ដដល់ប់រិសាា្ន៍ម្រាប់កិប់សេ�យផ្ទាសុកិភាពុ រួមន៍ឹងលំហនៃប់�ងសេម្រាច្ចើន៍ សេដ្ឋើម្បី
សេ�ៃើយ�ប់សេ�ន៍ឹង�ម្រាមូវ�ររប់ស់ម្រាប់ជាជះន៍កិមុ�ជា។ គុ�ភាពុសេសវាកិមមដែដ្ឋលផ្ដដល់
ជះូន៍�ា្ស់ផ្ដទះកិ៏មិន៍ដ្ឋូច្ចសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុងដែដ្ឋរ សេ�លគឺ សេ�កិុ�ងប់ុរី �ន៍ភាពុសេសមើ�ា ្
ជាង  សេសវាកិមមកិ៏លអជាង ម្រាប់កិប់សេ�យគុ�ភាពុសម្រា�ប់់ម្រាគប់់ម្រាគួសារ សេទាំះប់ីជា
�ា្ស់ផ្ដទះ�ន៍ឋាន៍ៈអើីកិុ�ងសងគមកិ៏សេ�យ។ ច្ច្បាប់់ទី�ា្ប់់នៃផ្ដទកិុ�ងដែដ្ឋល�ម្រាមូវឲ្្យ 
�ា្ស់ផ្ដទះសេ�រពុត្តាម ពុិ�ជាជះះឥទីធិពុលសេ�សេលើឥរិយ៉ាប់ទីប់ុគគល ន៍ិងឥរិយ៉ាប់ទី 
រប់ស់�ា្ស់ផ្ដទះជារួម សេនាះគឺជាអើីដែដ្ឋលអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យសេគកិ�់ស�ា្ល់សេ�ើញថា អំកិ 
រស់សេ�កិុ�ងប់ុរីគឺជាសហគមន៍៍ដែដ្ឋល�ន៍�រសេ�រពុ�ា្សេ�វិញសេ�មកិ ន៍ិង�ន៍ 
សុវ�ថិភាពុ។
 លកិខ�ៈសេន៍ះម្រាប់ដែហលជាបាន៍អន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យសេគយល់�ន៍់ដែ�ច្ច្បាស់ 
ជាងមុន៍អំពុីអើីដែដ្ឋលជាសង្ហាា្�់ដែខិមរ។ ខិ�ៈដែដ្ឋលសេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង សេគសសេងើ�សេ�ើញ
�ន៍់ដែ�សេម្រាច្ចើន៍សេ�ើងន៍ូវឥរិយ៉ាប់ទីដែប់ប់អ�តទី�ថប់ុគគល ដ្ឋូច្ចជា�រសេម្រាប់ើម្រាបាស់ន៍ិង
រំសេ�ភិសេលើទីីត្តាំងសាធារ�ៈសេដ្ឋើម្បីជាម្រាប់សេយ៉ាជះន៍៍ឯកិជះន៍ ន៍ិង�រសេ�ះម្រាសាយ
ជះសេ�ា្ះសេ�យសេម្រាប់ើអំ�ច្ច ន៍ិងប់ុ�្យស័កិដិ ផ្ដុ�យសេ�វិញ សេ�កិុ�ងប់ុរី សេគដែប់រ 
ជាសសេងើ�សេ�ើញសេលច្ចសេ�ើងន៍ូវឥរិយ៉ាប់ទីសេយ៉ាគយល់សេ�វិញសេ�មកិ គិ�ម្រាប់ 
សេយ៉ាជះន៍៍សាធារ�ៈសេ�កិុ�ងសហគមន៍្�វិញ 10។ ប់ញ្ញាា្ម្រាប់ឈម គឺ�ររកិ្សា 
ឬប់សេងើើន៍ភាពុច្ចម្រាមុះនៃន៍សងគមម្រាគួសារ ន៍ិងគុ�ភាពុសេសវាកិមមសេ�នៃ�ៃអនាគ�។
 ទីំសេនារទីីពុីរប់ង្ហាា្ញថា សេសដ្ឋឋកិិច្ចចទីីម្រាកិុងដែខិមរអាច្ចពុសេន៍ឿ�ន៍សមភាពុដែយន៍
ឌ្័រ។ សេ�យសារកិត្តាា្ទីី១នៃន៍សេទីសន៍តរម្រាប់សេវសន៍៍សេច្ចញពុី�ំប់ន៍់ជះន៍ប់ទីសំសេ�សេ�
�ំប់ន៍់ទីីម្រាប់ជះុំជះន៍ គឺ�រង្ហារ ដ្ឋូសេច្ចំះ ទីីម្រាកិុងកិមុ�ជា ន៍ិងម្រាកិុង�ំៗប់នាា្ប់់ជាសេម្រាច្ចើន៍
សេផ្ដ្ស្្្រៀ� ពុិ�ជាទាំកិ់ទាំញភាគ្ម្រារើន្ន្ប់ជាជះន្�ត្តាមជះន៍ប់ទី 
ទាំំងម្រាប់ុសទាំំង្សី។ �រសិកិ្សាម្រាសាវ្ជាវ�មីមួយ 11 
បាន៍សេរៀប់រាប់់អំពុីកិត្តាា្សេផ្ដ្សងសេម្រាច្ចើន៍សេទីៀ�។
�ររស់សេ�កិុ�ងទីីម្រាកិុង សេប់ើសេម្រាប់ៀប់សេ�ៀប់សេ�ន៍ឹង�ររស់សេ�ត្តាមទីីជះន៍ប់ទី 
ពុិ�ជា�ម្រាមូវឲ្្យ�ន៍ច្ចំ�យខិពស់ជាង ដ្ឋូច្ចជានៃ�ៃឈុ�លផ្ដទះ ន៍ិងនៃ�ៃសេ�ើើដ្ឋំសេ�ើរ ម្រាពុម
ទាំំងច្ចំ�យកិំបាំងមុខិជាសេម្រាច្ចើន៍សេផ្ដ្សងសេទីៀ� ដ្ឋូច្ចជាសេភិៃើងអគគិសន៍ី 
ន៍ិងសុខិភាពុ។ល។ប់ុុដែន៍តទីន៍ទឹមន៍ឹងសេនាះ ម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូលដែដ្ឋលអាច្ចរកិបាន៍ 
កិ៏ខិពស់សេ�ត្តាមសេនាះដែដ្ឋរ ទាំំងឱ�សរកិ�រង្ហារសេ�ើើ ន៍ិងម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូលម្រាប់ចាំនៃ�ៃ 
ឬម្រាប់ចាំដែខិ។ ��ន៍ុវ�តភាពុសេសដ្ឋឋកិិច្ចចសម្រា�ប់់ម្រាសតី ដែដ្ឋលរស់សេ�កិុ�ង�ំប់ន៍់ម្រាកិុង 
សេហើយដែដ្ឋលមិន៍សេផ្ទាោ្�សេ�សេលើ�រង្ហារ�ដែដ្ឋលរកិបាន៍ម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូលសេម្រាច្ចើន៍ជាងសេគ 

ពុិ�ជាម្រា�ូវច្ចំ�យខិពស់ជាងសេ�ត្តាម�ំប់ន៍់ជះន៍ប់ទី។ ដ្ឋូសេច្ចំះ លកិខ�ៈសេន៍ះដែប់រសេ�
ជានាំឲ្្យ�ន៍�រផ្ទាា្ស់ប់ូ�រ �កិ់ពុ័ន៍ធន៍ឹងប់ំដែ�ងដែច្ចកិ�រង្ហារសេ�ត្តាមដែយន៍ឌ្័រ 
យ៉ាា្ងច្ច្បាស់សេ�វិញ �ន៍ ន៍័យ ថា 
ផ្ដដល់ឲ្្យម្រាសតីន៍ូវ�ួនាទីី�ន៍់ដែ�សំខាន៍់កិុ�ង�ររកិម្រាបាកិ់ច្ចំ�ូល។ គំន៍ិ�ទីីពុីរ គឺសេផ្ទាោ្�
សេលើរសេប់ៀប់ដែដ្ឋលប់រិប់ទីម្រាកិុងប់សេងើើ�គម្រាមូសងគមន៍ិងវប់្ប�ម៌�កិ់ពុ័ន៍ធន៍ឹងឥរិយ៉ា
ប់ទីម្រាសតីន៍ិងប់ុរស។ ម្រាសតីទីទីួលបាន៍ឱ�ស�រង្ហារ�ន៍់ដែ�សេម្រាច្ចើន៍ សេ�ើើឲ្្យម្រាសតី ប់ង្ហាា្ញ
យ៉ាា្ងច្ច្បាស់ថា ពុួកិសេគ�ន៍សម�ថភាពុ ន៍ិងជះំនាញ អាច្ចម្រាប់កិួ�ម្រាប់ដែជះង ជាមួយ
ប់ុរសបាន៍យ៉ាា្ងង្ហាយ សេ�កិុ�ងវិស័យសេសដ្ឋឋកិិច្ចចជាសេម្រាច្ចើន៍ដ្ឋូច្ចជា វិស័យឧស្សាហកិមម
��់សេដ្ឋរសំសេលៀកិប់ំ�កិ់ ឬវិស័យសេសវាកិមមជាសេដ្ឋើម។ សាា្ន៍ភាពុសេន៍ះបាន៍រួម
ច្ចំដែ�កិ ឲ្្យ�ន៍�រផ្ទាា្ស់ប់ូ�រច្ចំសេ��រយល់សេ�ើញសេលើ�នៃមៃដែយន៍ឌ្័រ ឋាន៍ៈសងគម 
ន៍ិងប់ទី�ា្ន៍។ ភិំំសេពុញកិ៏បាន៍អន៍ុញ្ញាា្�ិឲ្្យយុវជះន៍កិមុ�ជាយល់�ន៍់ដែ�ច្ច្បាស់សេ�ើង
ពុីសហគមន៍៍ LGBTQ+ 12 ន៍ិងប់ញ្ញាា្ម្រាប់ឈមនានាដែដ្ឋលសហគន៍៍សេន៍ះម្រាប់ឈម។ 
សេទាំះប់ីជា�ន៍�ររីកិច្ចសេម្រាមើន៍ខិៃះសេហើយកិដី ប់ុុដែន៍តសេគសេ�ដែ�សេ�ើញ �ន៍សេម្រាច្ចើសេ�សេ�ើយ  
ន៍ូវ�រវាយ�នៃមៃទីុកិជាមុន៍ ន៍ិង�រគិ�ត្តាម�ា្ សេ�លគឺ សហគមន៍៍ LGBTQ+ 
សេ�ដែ�ម្រា�ូវបាន៍ផ្ទា�់សេច្ចញពុីសេសវាសងគមន៍ិងសុខិភាពុ សេសវាអប់់រំ ន៍ិងកិ�ា្ំង
ពុលកិមមផ្ដឿ�វ�រ។ �រសិកិ្សាម្រាសាវម្រាជាវផ្ទាា្ល់សេ�ត្តាមមូល�ា្ន៍ឲ្្យបាន៍សុីជះសេម្រា�
ជាងសេន៍ះគឺជាសេរឿងចាំបាច្ច់ សេដ្ឋើម្បីអន៍ុញ្ញាា្�ឲ្្យសេយើងដ្ឋឹងថា សេ�ើទីីម្រាកិុងអាច្ចសេដ្ឋើរ�ួនាទីី
�ន៍់ដែ�សកិមមដែប់ប់�ខិៃះ សេដ្ឋើម្បីផ្ដដល់ជះូន៍ម្រាប់ជាពុលរដ្ឋឋម្រាគប់់រូប់ ន៍ូវកិដែន៍ៃងមួយ
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Alice Evans, CID Faculty Working Paper No. 356, July 2019

12. សេន៍ះគឺជាអកិ្សរ��់មកិពុី�កិ្យសេពុញដែដ្ឋល�ន៍ន៍័យថា មន៍ុស្សម្រាសីម្រាសឡាញ់សេភិទីដ្ឋូច្ច�ា្ មន៍ុស្ស
ម្រាប់ុសម្រាសឡាញ់សេភិទីដ្ឋូច្ច�ា្ មន៍ុស្សម្រាសឡាញ់ទាំំងសេភិទីម្រាសី ទាំំងសេភិទីម្រាប់ុស មន៍ុស្សវះ��់ប់ូ�រសេភិទី ន៍ិង
មន៍ុស្សសេខិទើយ។ រីឯសេលខិប់ូកិ ជា�មមត្តា សំសេ�សេ�ប់ុគគល�ដែដ្ឋលសេ�ដែ�សេចាទីសួរអំពុីអ�តសញ្ញាា្�
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Les entrepreneurs 
innovants sont 
très motivés, avec 
un esprit critique. 
Quand ces 
attributs sont 
associés  
avec la volonté  
de résoudre  
les problèmes 
sociaux,  
un entrepreneur 
social est né.  

សហត្រូគិនមានគំនិត
នវានុវត្តន៍និងទឹកចិត្ត 
ត្រូបកបនៅ�យគំនិតរិះ 
គន់នៅដើមាបីសាាាបន។ 
នៅ�នៅពលដែដលគំនិត
ទាំងនៅនះរួមបញុូល
ជាមួយនៅចតននៅ�ះ
ត្រូសាយបញ្ហាសង្គម 
សហត្រូគិនសង្គមមួយ 
ក៏ចាប់កំនៅណើតនៅ�ើង។
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Les programmes économiques qui s’appuient sur 
la théorie du ruissellement et les entreprises 
axées sur le profit ont montré leurs capacités li-
mitées à résoudre des problèmes de longue date 
tels que le changement climatique et la  pauvreté. 
Les mesures centrées sur le PIB ne prennent pas 
suffisamment en compte la nécessité de s’occuper 
de la répartition des revenus, du déclin du bien-
être causé par la dégradation de l’environnement, 
ainsi que de la santé, de l’espérance de vie, de 
l’éducation et du niveau de vie des citoyens.
Nous devons accorder une plus grande place aux 
principes de responsabilité, d’inclusion et de dé-
veloppement durable qui sont essentiels à l’équi-
libre de tout système économique. 

L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL : UN MOYEN DE RELANCER 
L’ÉCONOMIE AU CAMBODGE ET AU-DELÀ
Une entreprise sociale est une organisation finan-
cièrement autonome dont la mission sociale et/
ou environnementale est clairement définie. A la 
différence d’une entreprise traditionnelle, une 
entreprise sociale ne vise pas à maximiser les 
profits de ses actionnaires mais s’efforce de 
 résoudre un problème de société (pauvreté, chô-
mage, malnutrition, dégradation de l’environne-
ment, etc.). Contrairement à une organisation 
caritative, une entreprise sociale ne dépend pas 
exclusivement de dons et augmentera les flux de 
revenus générés par ses programmes.
Par essence, les entreprises sociales innovent en 
considérant les communautés les plus pauvres 
comme des fournisseurs, des employés, des dis-
tributeurs ou des clients, c’est-à-dire des per-
sonnes situées à la base de la pyramide écono-
mique 1, au cœur de la stratégie de l’entreprise et 
de sa chaîne de valeur. 
Etant donné que les communautés les plus 
pauvres sont souvent les principales victimes 
des catastrophes naturelles, des chocs écono-
miques et des problèmes environnementaux, la 
promotion des entreprises sociales est reconnue 
comme un moyen puissant de renforcer la capa-
cité d’une société à faire face à des événements 
difficiles, à s’y adapter ou à s’en remettre tout 
en soutenant l’émergence d’une économie plus 
cohésive, plus égalitaire et inclusive n’excluant 
personne.
 

Promouvoir les entreprises sociales permet d’aider  
les communautés urbaines à faire face à des événements 
difficiles et à s’en remettre tout en soutenant l’émergence 
d’une économie plus inclusive n’excluant personne.
PAR HASSAN HAJAM

Puisque les problèmes sociaux et environnemen-
taux les plus urgents auxquels sont confrontées 
les personnes défavorisées constituent des oppor-
tunités d’innovation pour les entreprises sociales, 
le fait de soutenir leur implantation au Cambodge 
est particulièrement pertinent car 14 % de la po-
pulation (2,28 millions de personnes) 2 vit en des-
sous du seuil de pauvreté national, 10,9 % de la 
population (1,77 millions de personnes) 3 n’a pas 
accès à l’électricité, 6 % de la population 
(0,97 million de personnes) 4 n’a pas accès au ré-
seau d’eau potable, et à Phnom Penh, la capitale 
et la plus grande ville du Cambodge, environ 
140 000 personnes vivent dans plus de 500 bi-
donvilles 5 qui sont caractérisés par leur surpopu-
lation, les mauvaises conditions d’habitat et l’ab-
sence de droit d’occupation, où l’accès aux 
services essentiels est un combat quotidien. 

RENFORCER LA RÉSILIENCE URBAINE EN S’ATTAQUANT 
AUX PROBLÈMES DE GESTION DES DÉCHETS
La gestion des déchets solides est un problème 
universel qui touche chaque personne dans le 
monde. Les individus et les gouvernements 
prennent des décisions en matière de consomma-
tion et de gestion des déchets qui affectent la san-
té, la productivité et la propreté des communau-
tés au quotidien. La mauvaise gestion des déchets 
contamine les océans du monde, bouche les ca-

nalisations et provoque des 
inondations, transmet des ma-
ladies par la reproduction de 
vecteurs, augmente les pro-
blèmes respiratoires causés par 
les particules en suspension 
provenant de l’incinération des 
déchets, nuit aux animaux qui 
consomment des déchets à leur 
insu, et a des conséquences sur 
le développement économique 
en empêchant par exemple la 
croissance du tourisme. Le pro-
blème de la gestion des déchets 
nécessite une action urgente à 
tous les niveaux de la société.
Les personnes les plus fragiles 
d’une société sont les plus tou-
chées : elles perdent la vie et 

L’entrepreneuriat social  
au service de la résilience urbaine
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Entreprise 
Haiplast  
Recycling à Haïti, 
transformation 
des plastiques 
collectés  
en paillettes  
et granulés. 
The Haiplast 
Recycling company 
in Haiti, collecting 
plastic and 
converting it into 
flakes and granules. 

ត្រូកុមហុុន Haiplast 

Recycling នៅ�ត្រូបនៅទស 
នៃហទី ដែកនៃច្នបា្លាស្ទីកដែដល
ត្រូបដែមត្រូបមូលបាន ឲាយ 
នៅ�ជា កនៅម្ទចពណ៌និង 
អងាាាំ។
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leur maison à cause d’éboulements dans les dé-
charges ; le ramassage des déchets se fait dans 
des conditions de travail dangereuses et a de 
graves répercussions sur la santé.
La gestion des déchets solides est un élément es-
sentiel mais souvent négligé de la planification 
durable, saine et inclusive des villes et des com-
munautés humaines. Il s’agit maintenant d’ana-
lyser quelques exemples d’entreprises sociales 
durables qui opèrent dans le secteur de la gestion 
des déchets et dont l’activité pourrait être repro-
duite à Phnom Penh ainsi que dans toutes les 
villes aux économies émergentes.

Haiplast Recycling à Haïti: l’autonomie et l’inté-
gration sociale des victimes les plus marginali-
sées du tremblement de terre grâce à l’entrepre-
nariat dans le domaine de la gestion des déchets
Les deux facteurs que sont un cadre juridique 
limité régissant la gestion des déchets solides 
(seulement 12 % des déchets solides collectés à 
Port-Au-Prince) et l’exclusion économique d’un 
million et demi d’individus contraints de vivre 
dans des camps de fortune pour déplacés in-
ternes après le tremblement de terre de 2010 ont 
conduit à la création de Haiplast Recycling, une 
entreprise sociale fondée en 2012 par Duckencia 

F. de Bourdierd. L’entreprise ramasse des bou-
teilles/déchets en plastique et les transforme en 
paillettes ou en granulés pour les vendre à des 
acheteurs locaux et internationaux qui fabriquent 
des produits en polymère/polyester.
Haiplast Recycling organise des campagnes 
d’éducation et de formation sur la gestion des 
déchets plastiques. L’entreprise accompagne aus-
si des personnes gravement touchées par le trem-
blement de terre dans leur projet de micro-entre-
prenariat afin qu’elles soient capables de générer 
des revenus stables et suffisants en ramassant 
des déchets plastiques, à la fois pour répondre 
aux besoins fondamentaux de leur famille et pour 
contribuer à un environnement plus vert et plus 
sain pour les Haïtiens. L’usine de recyclage dé-
pend de la main-d’œuvre locale plutôt que de 
machines sophistiquées afin d’éviter des frais 
d’entretien onéreux tout en encourageant le dé-
veloppement d’emplois et de compétences lo-
cales.
Haiplast Recycling soutient directement plus de 
250 familles de micro-entrepreneurs qui tra-
vaillent dans tout le pays et évite chaque année 
que 800 tonnes de déchets plastiques ne se re-
trouvent dans l’environnement puis en décharge.
Le succès de l’entreprise repose sur sa capacité 
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à mettre en œuvre une approche participative qui 
reconnaît la résilience, les capacités, les compé-
tences et les ressources des personnes vulné-
rables afin de co-créer, d’apporter et de maintenir 
des solutions pour la collecte des déchets plas-
tiques. L’aide financière et l’encadrement appor-
tés par des agences de développement et des 
incubateurs de start-up jouent également un rôle 
crucial en permettant l’acquisition de véhicules, 
l’installation de machines de recyclage, la mise 
en relation avec des acheteurs de plastique recy-
clé et la résolution de problèmes opérationnels. 
Enfin, les entreprises de fabrication locales four-
nissent leurs déchets industriels plastiques gra-
tuitement.

Vishuddh Recycler en Inde : restaurer la dignité 
de la communauté des migrants ramasseurs de 
déchets de Bangalore
En Inde, les chiffonniers vivent de la collecte et 
de la revente de déchets recyclables trouvés dans 
les rues ou dans les décharges. Ce type d’activité 
informelle de collecte de déchets est largement 
pratiqué par les Dalits (les Intouchables) et 
d’autres communautés de caste inférieure qui 
constituent les populations les plus stigmatisées 
en Inde. À Bangalore, les chiffonniers sont sou-
vent des migrants économiques du Bengale-Oc-
cidental, une région distincte du nord-est de l’In-
de, qui ont trouvé refuge dans des quartiers 
informels temporaires. Les principaux facteurs 

de cette migration ont été climatiques (inonda-
tions, tempêtes cycloniques comme le cyclone 
Sidr en 2007). Malgré la contribution des chiffon-
niers à l’amélioration de la santé publique et de 
l’environnement urbain de la ville, ils restent au 
bas de l’échelle sociale et économique.
Vishuddh Recycle est une entreprise sociale dont 
la mission est d’acheter et de recycler les déchets 
plastiques collectés par des organisations travail-
lant avec des chiffonniers vulnérables afin de 
formaliser leur profession, d’assurer leur bien-
être social et de leur donner la reconnaissance 
publique qu’ils méritent. Ce social business a été 
lancé en 2018 par Cofresco, une entreprise mul-
tinationale de premier plan spécialisée dans la 
fabrication et la vente d’emballages alimentaires. 
Leur modèle économique adopte les principes de 
l’économie circulaire : les plastiques collectés du-
rant le processus de production de Cofresco sont 
recyclés pour devenir une matière première pour 
la fabrication d’emballages respectueux de l’en-
vironnement. Tous les bénéfices réalisés par cette 
entreprise sociale sont réinvestis dans des initia-
tives visant à améliorer la santé et l’éducation des 
familles des chiffonniers.
Vishuddh Recycle a pour double objectif de sou-
tenir 2 000 chiffonniers en tant que fournisseurs 
de déchets plastiques et de recycler 3 000 tonnes 
de plastique par an en Inde. Ce social business 
est né d’une initiative d’« intrapreneuriat social 
d’entreprise » au sein de Cofresco. Il s’agit d’un 
nouveau type d’activité commerciale initié par les 
employés d’une entreprise au profit d’une cause 
sociale et/ou environnementale. Ces employés 
appelés « intrapreneurs sociaux » bouleversent 
les procédures internes d’innovation de leur 
 entreprise pour développer des produits, des 
 services, des processus ou des modèles commer-
ciaux innovants qui répondent à des questions 
sociétales importantes ou qui aident à atteindre 
des marchés négligés. Ils utilisent les infra-
structures et les capacités organisationnelles exis-
tantes de leur entreprise comme leviers pour 
promouvoir, concevoir et mettre en œuvre des 

Entreprise 
Vishuddh 
Recycler en Inde, 
transformation 
des déchets 
collectés par  
les chiffonniers  
en emballages. 
Vishuddh Recycler 
company in India, 
converting waste 
collected by ragmen 
into packaging. 

ត្រូកុមហុុន Vishuddh 

Recycler នៅ�ត្រូបនៅទស 
ឥណាាា ដែកនៃច្នសំរាមដែដល 
ត្រូបដែមត្រូបមូលនៅ�យអ្នក 
នៅរីសសំរាម ឲាយនៅ�ជា 
ត្រូបអប់ខ្ចប់មូូបអាហារ។
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solutions pratiques aux défis sociaux ou environ-
nementaux urgents tout en créant une valeur 
économique à long terme pour leur entreprise. Le 
soutien financier et l’expertise technique fournis 
par la société ont été la clé du succès de la créa-
tion de Vishuddh Recycle.

CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE  
AUX ENTREPRISES SOCIALES
Voici des recommandations pour soutenir la créa-
tion d’entreprises sociales dans les villes cambod-
giennes :
1. Soutenir davantage les programmes de social 
business dans les universités afin que les étu-
diants puissent créer et tester des modèles d’en-
treprise qui aborderont les questions sociales, et 
afin de former une nouvelle génération de res-
ponsables plus conscients des défis sociétaux et 
environnementaux urgents à travers le monde.
2. Soutenir la mise en place d’incubateurs et d’ac-
célérateurs d’entreprises sociales afin de stimuler 
la création de nouvelles entreprises dans tous les 
secteurs et toutes les régions et de fournir aux 
innovateurs et aux entrepreneurs sociaux une 
aide financière, un accès aux réseaux ainsi que 
d’autres ressources essentielles.
3. Fournir aux entrepreneurs sociaux de nou-
veaux outils et instruments financiers adaptés à 
leurs contraintes sur le terrain pour les assister 
dans la création de nouvelles formes d’entre-
prises dans des zones géographiques négligées et 
vulnérables pour apporter des produits et ser-
vices de base aux communautés les plus pauvres. 
4. Encourager les politiques de soutien pour s’as-
surer que la réglementation nationale soutienne 
directement les objectifs du social business ; ré-
compenser par des incitations et des avantages 
économiques les externalités positives produites 
par les modèles d’entreprise sociale.
5. Créer un nouveau statut juridique pour les en-
treprises sociales car il manque encore un cadre 
juridique approprié pour stimuler et amplifier le 
développement des entreprises sociales, définies 
comme des organisations hybrides à mission so-
ciale qui utilisent des approches commerciales 
pour atteindre leurs objectifs.
6. Promouvoir l’intrapreneuriat social dans tout 
type d’organisations : l’intrapreneuriat social est 
basé sur une approche ascendante (bottom-up) 
au sein d’une organisation publique ou privée. 
Contrairement à une approche descendante 
 partant des responsables, l’intrapreneuriat social 
débute avec les employés. Pour créer les condi-
tions permettant aux intrapreneurs sociaux de 
prospérer, il faut mettre en œuvre de nouveaux 
processus qui soutiennent, encouragent, récom-
pensent et reconnaissent les attitudes entrepre-
neuriales au sein d’une organisation.

1. The Fortune at the Bottom of the 
Pyramid (2004), C. K. Prahalad
2. Poverty Data: Cambodia (2019), 
Proportion of Population Living 
below the National Poverty Line, 
Asian Development Bank
3. The The World Bank (2017), 
Access to electricity (% of 
population) - Cambodia, World Bank 
Open Data

4. UNICEF; https://data.unicef.org/
topic/water-and-sanitation/drinking-
water/
5. Habitat for Humanity; https://
www.habitat.org.au/cambodia/

Trickle-down economic programs and 
profit centric businesses have shown 
their limitations in addressing long 
standing issues such as Climate Change 
and Poverty. 
The need to better address income 
distribution, the loss of welfare resulting 
from environmental degradation, as well 
as the health, life expectancy, education, 
and standard of living of citizens is not 
well enough captured with Gross 
Domestic Product (GDP) focused 
measurements.
We need to give more space to principles 
of accountability, inclusivity, and 
sustainability that are central to balance 
any economic systems. 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP:  
A MEANS TO REWIRE THE ECONOMY IN 
CAMBODIA AND BEYOND
A Social Business is a financially self-
sustaining organization with a clearly 
defined social and/or environmental 
mission. Unlike traditional businesses, 
social enterprises do not aim at 
maximizing profits for their shareholders 
but strive to tackle a societal problem 
(poverty, unemployment, malnutrition, 
environmental degradation etc.). Unlike a 
charity organization, a social enterprise 
does not rely exclusively on donations 
and will grow revenue streams generated 
through its programs.
By essence, Social Businesses innovate 
by considering the poorest communities 
as suppliers, employees, distributors, or 
customers, known as people at the base 
of the economic pyramid, 1 in the 
company’s core strategy and value chain. 
Recognizing that the poorest 
communities are often the principal 
victims of natural disasters, economic 
shocks and environmental issues, 
promoting Social Businesses is 
acknowledged as a powerful way to 
strengthen the capacity of a society to 
cope with, adjust, or recover from 
adverse events while supporting the 
emergence of a more cohesive, equal and 
inclusive economy leaving no one behind. 
As Social Businesses find innovation 
opportunities in the most pressing social 
and environmental problems faced by 
the underserved, supporting their 
establishment in Cambodia is particularly 
relevant as 14 % of the population 

Social Entrepreneurship  
can build Urban Resilience 
Promoting Social Businesses is a powerful means  
to help urban communities coping with/recovering from 
adverse events while supporting the emergence  
of a more inclusive economy leaving no one behind.  
BY HASSAN HAJAM
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that purchases and recycles the plastics 
waste collected by organizations working 
with vulnerable rag pickers to formalize 
their profession, secure their social 
welfare and give them the public 
recognition they deserve. The Social 
Enterprise was initiated in 2018 by 
Cofresco, a leading multinational 
company specialized in the manufacture 
and sale of food packaging products. 
Their Social Business model embraces 
circular economy principles by recycling 
plastics collected into Cofresco’s 
production process as raw materials for 
the manufacture of environmentally-
friendly packaging solutions. All the 
profits made by the Social Business are 
reinvested in initiatives to improve the 
rag pickers’ family health and education.
Vishuddh Recycle aims to support 
2000 rag pickers as empowered 
suppliers of plastic waste and to recycle 
3000 tons of plastics per year in India. 
The Social Business originated as a 
“Corporate Social Intrapreneurship” 
initiative at Cofresco, which is a new 
breed of business activity triggered by 
the employees of the corporation to 
create social and/or environmental good. 
These employees called “Social 
Intrapreneurs disrupt the internal 
innovation procedures of their 
corporation to develop innovative 
products, services, processes or business 
models that address important societal 
issues or help to reach underserved 
markets. They use the existing 
infrastructures and organizational 
capabilities of their corporation as levers 
to promote, design and implement 
practical solutions to pressing social or 
environmental challenges while creating 
long-term economic value for their 
company. The financial support and 
technical expertise provided by 
Corporation was key to success for the 
establishment of Vishuddh Recycle.

CREATING AN ENABLING ENVIRONMENT  
FOR SOCIAL BUSINESSES
Here are recommendations in support of 
Social Businesses creations in 
Cambodian cities:
1. Further support the Social Business 
curriculum within Universities, for 
students to create and test business 
models that will address social issues, 
and train a new generation of managers, 
more aware of the world’s most pressing 
societal and environmental challenges.
2. Support the establishment of Social 
Business Incubators and Accelerators, to 
spur the creation of new ventures across 
sectors and regions, and provide social 
innovators and entrepreneurs with 
financial assistance, access to networks 
and other key resources.
3. Provide Social Entrepreneurs with 
new financial tools and instruments 
geared to their constraints on the 
ground: as they create new forms of 
business in underserved and vulnerable 

(2.28 million people) 2 is living below the 
national poverty lines, 10.9 % of the 
population (1.77 million people) 3 don’t 
have access to electricity, 6% of the 
population (0.97 million people) 4 don’t 
have access to safe water services, and in 
Phnom Penh, Cambodia’s capital and 
largest city, about 140,000 people are 
living in more than 500 slums 5 
characterized by overcrowding, poor 
housing and insecure tenure, and where 
access to basic amenities is a daily battle. 

A FOCUS ON BUILDING URBAN RESILIENCE  
BY BETTER ADDRESSING  
WASTE MANAGEMENT ISSUES
Solid waste management is a universal 
issue affecting every single person in the 
world. Individuals and governments 
make decisions about consumption and 
waste management that 
affect the daily health, 
productivity, and cleanliness 
of communities. Poorly 
managed waste is 
contaminating the world’s 
oceans, clogging drains and 
causing flooding, 
transmitting diseases via 
breeding of vectors, 
increasing respiratory 
problems through airborne 
particles from burning of 
waste, harming animals that 
consume waste unknowingly, 
and affecting economic 
development such as preventing tourism 
growth. Waste management issues 
requires urgent action at all levels of 
society.
Most impacted are society’s most 
vulnerable—losing their lives and homes 
from landslides on waste dumps, 
working in unsafe waste-picking 
conditions, and suffering profound health 
repercussions.
Solid waste management is a critical—
yet often overlooked—piece for planning 
sustainable, healthy, and inclusive cities 
and communities for all. Below are some 
sustainable examples of Social 
Businesses operating in the waste 
management sector that could be 
replicated in Phnom Penh and any cities 
in emerging economies.

Haiplast Recycling: Empowering 
earthquake victims from marginalized 
communities through waste management 
entrepreneurship in Haiti
A limited legal framework regulating 
solid waste management (only 12% of the 
solid waste collected in Port-Au-Prince), 
1.5 million economically excluded 
individuals, forced to live in makeshift 
internally displaced person camps after 
the 2010 earthquake led to the creation 
of Haiplast Recycling, a Social Business 
founded in 2012 by Duckencia F. de 
Bourdierd. The organization collects 
bottles/plastics waste and transforms 
them into flakes or granules, which are 

then supplied to both local and 
international off takers for use in the 
manufacture of various polymer/
polyester products.
Haiplast Recycling organizes education 
and training campaigns on plastic waste 
management and provides proper 
assistance to turn individuals severely 
affected by the earthquake into 
microentrepreneurs able to generate 
stable and sufficient incomes from plastic 
waste collection activities to fulfil the 
basic needs of their family while 
contributing to a greener and healthier 
environment for Haitians. The whole 
recycling plant relies on local labor 
rather than sophisticated machinery to 
avoid expensive maintenance costs, while 
enabling the development of jobs and 
local competencies.

Haiplast Recycling directly 
supports more than 250 
families of waste micro-
entrepreneurs operating 
across the Country and 
prevents 800 tons of plastic 
waste from entering the 
environment as litter, and 
being landfilled every year.
The success of the company 
is based on its ability to 
implement a Community-
Based Participatory 
Approach recognizing the 
resilience, capacities, skills 
and resources of the 

vulnerable persons to co-create, deliver 
and sustain solutions for plastic waste 
collection. Financial and mentoring 
assistance offered by development 
agencies and start-up incubators to 
acquire a transportation vehicle, install 
recycling machines, connect to recycled 
plastics buyers, and solve operational 
issues is also critical. Lastly, local 
manufacturing companies provides their 
plastic industrial waste free of charge.

Vishuddh Recycle: Restoring the dignity 
of Bangalore’s migrant waste-picking 
community in India
In India rag pickers make a living from 
collecting and reselling recyclable wastes 
found on the streets or in landfills. This 
type of informal waste collection activity 
is largely done by Dalits (‘untouchable’) 
and other lower-caste communities, who 
are amongst the most stigmatized 
populations in India. In Bangalore, 
informal rag pickers are often economic 
migrants from West Bengal, a distinct 
region in the Northeast of India, who 
found refuge in temporary squatter 
settlements. The major push factors have 
been climatic events such as floods and 
cyclonic storms (e.g. cyclone Sidr in 
2007). Despite the contributions rag 
pickers made to improving the city’s 
public health and urban environment, 
they remain at the bottom of the 
socioeconomic ladder.
Vishuddh Recycle is a Social Business 

Solid waste 
management is a 
critical—yet often 
overlooked—
piece for 
planning 
sustainable, 
healthy, and 
inclusive cities 
and communities 
for all. 
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Favela de Paraisópolis à côté de son riche voisin, Morumbi, devenu le symbole de 
l’écart entre les riches et les pauvres de São Paulo, 2004.
Paraisópolis favela next to its wealthy neighbour Morumbi, which came to symbolise the gap 
between São Paulo’s rich and poor, 2004. 

សងាាាត់ Favela de Paraisópolis កាបារសងាាាត់ អ្នក មាន ឈ្មាះ Morumbi បានកា្លាយជានិមិត្តសញ្ញានាគមា្លាត 
រវាងអ្នកមាននិងអ្នកកា នាកុ�ងទីកាុង São Paulo ឆ្នាំ២០០៤

 កម្មវិធីាសដ្ឋកិច្ចាដលាផ្លា្ដាតា�នៅលើាទឹស្ដី “នៅភួ�ងធា្លាក់” 1 និងាកុមហុុន 
នៅផ្លា្ដាតនៅលើត្រូបាក់ចំនៅណញ បានបងា្ហាញកត្រូមិតនៃនសមត្ថភាពរបស់វា កុ�ងការ 
នៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាកុ�ងរយៈនៅពលដែវង ដូចជាបញ្ហាបដែត្រូមបត្រូមួលអាកាសធាតុ និង 
ភាពត្រូកីត្រូក។

 វិធានការនៅផ្លា្ដាតនៅលើផលិតផលកុ�ងត្រូសុកសរុប មិនគិតគូរឲាយបាន 
ត្រូគប់ត្រូគន់ដល់ភាពចាំបាច់ដែដលត្រូតូវចាត់ដែចងនៅលើការដែបងដែចកត្រូបាក់ចំនៅណញ ការ 
ធា្លាក់ចុះនៃនសុខមាលភាព បង្កនៅ�ើងនៅ�យភាពចុះឱន�យនៃនបរិសាាាន ត្រូពមទាំង 
សុខភាព អាយុរបស់មនុសាស ការអប់រំ និងកត្រូមិតជីវភាពរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ។ 
នៅយើងត្រូតូវផ្ដល់លទធភាពឲាយបានធំទូលំទូលាយដល់នៅគលការណ៍នៃនទំនួលខុស
ត្រូតូវ នៃនបរិ�ប័ន្នភាព និងការអភិវឌ្ាឍត្រូបកបនៅ�យនិរន្តរភាព ដែដលសុទធដែតជា 
នៅរឿងសំខាន់ៗ សត្រូមាប់ធានឲាយបាននូវតុលាយភាពនៃនត្រូបព័នធនៅសដ្ឋកិច្ចទាំងមូល។

សហក្រុគិិន់ភាពសង្គម៖ ជាមដោធ�យាបាយមួយដែដលជួយឲ�យមាន់�ំដោណើន់ដោសដ្ឋ�ិច្ច 
ដោ��ម្ុជា ន់ិងដោលើសពី�ម្ុជាដោ�ដោទីៀត 
 ត្រូកុមហុុនសង្គមគឺជាអង្គការហិរញ្ញវតុ�ស្វយ័តមួយ នៅបសកកម្មសង្គម 
និង/ឬ បរិសាាាន នៃនត្រូកុមហុុននៅនះត្រូតូវបានកំណត់�ាាងចាបាស់។ ខុសពីត្រូកុមហុុន 

សហក្រុគិនិ់ភាពសង្គមដោដើម�បី 
ភាពធន់់ទីីក្រុ�ុង
ជួយនៅលើកសុួយត្រូកុមហុុនសង្គម គឺជាការជួយសហគមន ៍
រស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងឲាយជំនះនឹងត្រូពឹត្តិការណ៍លំបាកៗទាំងឡាយ
និងនៅងើបឈរនៅ�ើងវិញ ទន្ទឹមនឹងនៅនះ ក៏ជួយដល់ការកសាង
នៅសដ្ឋកិច្ចមួយដែដលមានលកីណៈបរិ�ប័ន្នជាងមុន និងមិន 
ផ្លាត់អ្នកណាមា្នាក់នៅចញនៅ�ើយ។
ដោ�យ�ោ� HASSAN HAJAM

geographies to bring basic products and 
services to the poorest communities. 
4. Encourage supportive policies to 
ensure that domestic regulations directly 
support Social Business objectives, 
Reward with incentives and economic 
benefits the positive externalities 
produced by Social Business models.
5. Create new legal status for Social 
Businesses as appropriate legal 
frameworks are still missing to stimulate 
and scale the development of social 
enterprises, defined as hybrid 
organizations with a social mission that 
use business approaches to achieve their 
objectives.
6. Promote social intrapreneurship in 
any kind of organizations: Social 
intrapreneurship is a bottom-up 
approach in a public or private 
organization. Rather than a top-down 
approach starting with management; 
social intrapreneurship begins with 
employees. The successful 
implementation of new processes that 
support, encourage, recompense and 
recognize entrepreneurial attitudes 
inside an organization is key to create 
the conditions for social intrapreneurs to 
thrive. 

1. The Fortune at the Bottom 
of the Pyramid (2004), 
C. K. Prahalad
2. Poverty Data: Cambodia 
(2019), Proportion of 
Population Living below the 
National Poverty Line, Asian 
Development Bank
3. The World Bank (2017), 
Access to electricity (% of 
population) - Cambodia, 
World Bank Open Data 

4. UNICEF; https://data.
unicef.org/topic/water-and-
sanitation/drinking-water/
5. Habitat for Humanity; 
https://www.habitat.org.au/
cambodia/
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ធម្មតាំ ត្រូកុមហុុនសង្គម មិននៅផ្លា្ដាតនៅ�នៅលើការដែស្វងរកត្រូបាក់ចំនៅណញឲាយបាននៅត្រូចើន
អតិបាបរមាដែតមួយមុខសត្រូមាប់មាំាស់ភាគហុុននៅនះនៅទ ប៉ុដែន្តគឺខិតខំនៅ�ះត្រូសាយ 
បញ្ហាសង្គមណាមួយ ដូចជា បញ្ហាភាពត្រូកីត្រូក អ្នកអត់ការងារនៅធ្វើ កង្វះអាហារ 
រូបត្ថមភ ភាពចុះឱន�យនៃនបរិសាាាន។ល។ ផុ�យពីអង្គការមនុសាសធម៌ ត្រូកុមហុុន 
សង្គមមិនពឹងដែផ្អកទាំងត្រូសុងដែតនៅ�នៅលើអំនៅណាយនៅនះនៅទ និងខិតខំបនៅង្កើនរំហូរ 
ត្រូបាក់ចំណូលដែដលបានមកពីគនៅត្រូមាងរបស់ខួួន។

 នៅ�កុ�ងន័យនៅដើម ត្រូកុមហុុនសង្គមនៅធ្វើនវានុវត្តភាព នៅ�យគិតគូរដល់ 
សហគមន៍ត្រូកីត្រូកជាងនៅគ គឺគិតគូរពួកនៅគកុ�ងនមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ជាបុគ្គលិក ជា  
អ្នកាចកចាយ ឬជាអតិ�ិជន មានន័យថា អ្នកាដលស្ថិតា�ដែផ្នកខាងាត្រូកា�ាគ
នៃនពីរាាាមីតាសដ្ឋកិច្ច 2 គឺជានៅគលា�ធំជាងាេានាសដ្ឋកិច្ចនិងចងាាាក់តាម្លរបស់ 
ត្រូកុមហុុន។ 

 នៅ�យសារថា សហគមន៍ត្រូកីត្រូកជាងនៅគ ជាញឹកញាប់ គឺជាជនរង 
 នៅត្រូគះខា្លាំងជាងនៅគនៃននៅត្រូគះមហន្តរាយធម្មជាតិ វិបត្តិនៅសដ្ឋកិច្ច និងបញ្ហាបរិសាាាន 
ដូនៅច្នះ ការនៅលើកសុួយត្រូកុមហុុនសង្គមត្រូតូវបានទទួលសាាាល់ថា ជាមនៅធាយាបាយ 
មួយដ៏ខា្លាំងកា្លា កុ�ងការពត្រូងឹងសមត្ថភាពសង្គមមួយ ឲាយជំនះនឹងត្រូពឹត្តិការណ៍ 
លំបាកៗទាំងឡាយ សត្រូមបខួួននៅ�នឹងសាាានភាព�្មី ឬក៏នៅងើបឈរនៅ�ើងវិញ 
នៅត្រូកាយពីរងនៅត្រូគះនៅហើយ ទន្ទឹមនឹងនៅនះ ក៏ជួយដល់ការកសាងនៅសដ្ឋកិច្ចមួយ 
ដែដលមានភាពសុីសងាាាក់ មានសមភាព និងមានបរិ�ប័ន្នភាពខា្លាំងជាងមុន 
នៅ�យមិនផ្លាត់អ្នកណាមា្នាក់នៅចញនៅ�ើយ។

 នៅ�យនៅហតុថា បញ្ហាសង្គមនិងបរិសាាានននដែដលត្រូតូវនៅ�ះត្រូសាយប
ន្ទាន់ជាងនៅគ និងជាបញ្ហាដែដលត្រូបជាជនត្រូកីត្រូកជាងនៅគត្រូតូវត្រូបឈមមុខ គឺជា 
កាលានុវត្តភាព ដែដលត្រូកុមហុុនសង្គមអាចចាប់យក នៅដើមាបីនៅធ្វើនវានុវត្តភាពនៅនះ
ការជួយាត្រូជាមាត្រូជងដល់ការបាង្កើតាកុមហុុនសង្គ�ា�កមុ�ជា 
ពិតជាមានអត្ថន័យល្អពិាសស ពីាត្រូពាះថា ១៤%នៃនាបជាជន (២,២៨លាន
នក់)3 ស្ថិត 
នៅ�នៅត្រូកាមបន្ទាត់នៃនភាពត្រូកីត្រូកថា្នាក់ជាតិ ១០,៩%នៃនត្រូបជាជន (១,៧៧
លាននក់) គ្មាននៅភ្លើងអគ្គសិនីនៅត្រូបើត្រូបាស់ ៦%នៃនត្រូបជាជន (០,៩៧លាននក់) 
គ្មានត្រូបព័នធទឹកសាាាតនៅត្រូបើត្រូបាស់ នៅហើយនៅ�ភ្នំនៅពញ ដែដលជារាជធានីនិងជាទីត្រូកុង
ធំជាងនៅគនៃនត្រូបនៅទសកមុ�ជា មានត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូបមាណជា១៤មុឺននក់ រស់នៅ� 
តាំមតំបន់អនធិបនៅតយាយជាង៥០០កដែន្លង ដែដលកុ�ងកដែន្លងនីមួយៗ មានត្រូបជា
ពលរដ្ឋរស់នៅ�នៅត្រូចើននៅពក ផ្ទះសដែមាបងត្រូទុឌ្នៅត្រូទាម គ្មានកម្មសិទធិដីធ្លី នៅហើយការទទួ
លបាននៅសវាកម្មសំខាន់ៗជាមូល�ាានគឺជាគឺជានៅរឿងលំបាករាល់នៃ�ង។

ពក្រុងឹងភាពធន់់ទីីក្រុ�ុង ដោ�យង�ដោ�ដោ�ះក្រុសាយ�ញ្ហាា�នៃន់ការក្រុគិ�់ក្រុគិង 
កា�សំណល់
 ការត្រូគប់ត្រូគងកាកសំណល់រឹងគឺជាបញ្ហាសកល ដែដលប៉ះពាល់ 
ដល់បុគ្គលមា្នាក់ៗនៅ�កុ�ងពិភពនៅលាកទាំងមូល។ បុគ្គលនិងរ�ាាភិបាល នៅធ្វើ 
នៅសចក្ដីសនៅត្រូមចពាក់ព័នធនឹងការនៅត្រូបើត្រូបាស់ និងការត្រូគប់ត្រូគងកាកសំណល់  
ដែដល ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ផលិតភាព និងភាពត្រូកីត្រូករបស់សហគមន៍ នៅ�កុ�ង 
ជីវិតរស់នៅ�ត្រូបចាំនៃ�ង។ ការត្រូគប់ត្រូគងកាកសំណល់មិនបានល្អនៅធ្វើឲាយនៅមនៅរាគឆ្ល្លង
នៅ�ដល់ទឹកសមុត្រូទនៅ�កុ�ងពិភពនៅលាក នៅធ្វើឲាយលូស្ទះ និងបណា្ដាលឲាយមានទឹក
ជំនន់ ចម្លងជមងឺនៅ�យការករនៅកើតនៅ�ើងវិញនូវភា្នាក់ងារចម្លងនៅរាគ បនៅង្កើនបញ្ហា 
ផួូវដនៅងិើម បង្កនៅ�ើងនៅ�យសារធាតុអដែណើតនៅ�កុ�ងខាយល់បណា្ដាលមកពីការដុត
សំរាម នៅធ្វើឲាយប៉ះពាល់ដល់សត្វដែដលសុីកាកសំណល់នៅ�យមិនដឹងខួួន និងជះ 
ផលវិបាកនៅ�នៅលើការអភិវឌ្ាឍនៅសដ្ឋកិច្ច ជាឧទាហរណ៍ បញ្ហាទាំងនៅនះនៅធ្វើមិន 
ឲាយមានកំនៅណើននៅទសចរណ៍។ បញ្ហាត្រូគប់ត្រូគងកាកសំណល់ចាំបាច់តត្រូមូវឲាយមាន
សកម្មភាពបន្ទាន់មួយនៅ�ត្រូគប់កត្រូមិតកុ�ងសង្គម។

 ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកជាងនៅគនៅ�កុ�ងសង្គមមួយ គឺជាអ្នកទទួលផល 
ប៉ះពាល់ខា្លាំងជាងនៅគ នៅពាលគឺត្រូបជាពលរដ្ឋទាំងនៅនះអាចបាត់បង់ជីវិតនិង 
ផ្ទះសដែមាបងរបស់ពួកនៅគ នៅ�យសារការបាក់ដីនៅ�កុ�ងកដែន្លងចាក់សំរាម ការ 
នៅរីសសំរាមនៅធ្វើនៅ�ើងនៅ�កុ�ងសាាានភាពត្រូបកបនៅ�យនៅត្រូគះថា្នាក់ និងប៉ះពាល់ 
�ាាងធងន់ធងរដល់សុខភាព។

 ការត្រូគប់ត្រូគងកាកសំណល់រឹង គឺជានៅរឿងមួយដ៏សំខាន់ ប៉ុដែន្តជា 
ញឹកញាប់ ត្រូតូវបាននៅគនៅធ្វសត្រូបដែហស មិនបញុូលនៅ�កុ�ងដែផនការកម្មត្រូបកប

នៅ�យ និរន្តរភាព ល្អ និងមានបរិ�ប័ន្នភាព របស់ទីត្រូកុងនិងសហគមន៍មនុសាស
នៅនះនៅទ។ ឥឡូុវនៅនះ សូមវិភាគអំពីឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃនត្រូកុមហុុនសង្គមមាន
នរិន្តរភាព ដែដលនៅធ្វើត្រូបតបិត្តកិារនៅ�កុ�ងវិសយ័នៃនការត្រូគបត់្រូគងកាកសណំល ់នៅហើយ
នៅគអាចនៅធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់ត្រូកុមហុុនទាំងនៅនះដូចគ្នានៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ  
ត្រូពមទាំងនៅ�កុ�ងត្រូគប់ទីត្រូកុងទាំងអស់ដែដលមាននៅសដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ាឍន៍។

ក្រុ�ុមហ៊ុន់ Haiplast Recycling ដោ�ក្រុ�ដោទីស នៃហទីី៖ ស្វ័យភាពន់ិងសមាហរ 
ណរ�ម្មសង្គមនៃន់ជន់រងដោក្រុគាះក្រុ�ីក្រុ�ជាងដោគិ�ណាា�លម�ពីរញ្ជូូ�យដីដោ�យសារ 
សហក្រុគិិន់ភាពដោ��្នុងវិិស័យនៃន់ការក្រុគិ�់ក្រុគិងកា�សំណល់
 កតាំ្តាពីរ នៅពាលគឺទី១ ត្រូកបខណ្ឌគតិយុត្តដែដលដែចងអំពីការត្រូគប់ត្រូគង
កាកសំណល់រឹង (មានកាកសំណល់រឹងដែត១២% ប៉ុនៅណាះាះ ដែដលត្រូបដែមត្រូបមូល 
បាននៅ�ទីត្រូកុង Port-Au-Prince) និងទី២ ការផ្លាត់នៅចញពីរង្វង់នៅសដ្ឋកិច្ច  
នៃនត្រូបជាជនជាង១.៥លាននក់ ពួកនៅគនៅធ្វើចំណាកត្រូសុកកុ�ងត្រូបនៅទស បន្ទាប់ពី 
រញ្ជួយដីនៅ�ឆ្នាំ២០១០ នៅ�រស់នៅ�កុ�ងជំរំជនត្រូកីត្រូកជិតទីត្រូកុង សាាានភាពនៅនះ  
បាននំឲាយមានការបនៅង្កើតនៅ�ើងនូវត្រូកុមហុុន Haiplast Recycling ដែដលជា 
ត្រូកុមហុុនសង្គមមួយ បនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�ឆ្នាំ២០១២ នៅ�យនៅលាក Duckencia  
F. de Bourdierd ។ ត្រូកុមហុុននៅរីសដប ឬកាកសំណល់ផ្លា្លាស្ទីក យកនៅ�ដែកនៃច្ន 
ឲាយនៅ�ជាកនៅម្ទចពណ៌ ឬអងាាាំតូចៗ នៅដើមាបីលក់នៅ�ឲាយឈុួញកុ�ងត្រូសុក ឬអន្តរជាតិ 
ដែដលបនៅង្កើតផលិតផលពីសារធាតុ ប៉ូលីដែយដែស្ទរ។

 ត្រូកុមហុុន Haiplast Recycling បាននៅរៀបចំយុទធនការអប់រំ 
និងបណ្ដះបណា្ដាលស្ដីពីការត្រូគប់ត្រូគងកាកសំណល់ផ្លា្លាស្ទីក។ ត្រូកុមហុុនក៏ជួយ 
ផងដែដរ អ្នកដែដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ធងន់ធងរនៅ�យសាររញ្ជួយដី នៅ�កុ�ង 
គនៅត្រូមាង មីត្រូកូសហត្រូគិនភាព របស់ខួួន នៅដើមាបីឲាយអ្នកទាំងនៅនះមានលទធភាពរក 
ត្រូបាក់ចំណូលបាននៅស្ថរ និងត្រូគប់ត្រូគន់ តាំមរយៈការងារនៅរីសកាកសំណល់ផ្លា្លា 
ស្ទីក នៅដើមាបីនៅឆ្ល្លើយតបនៅ�នឹងតត្រូមូវការជាមូល�ាានរបស់ត្រូគួសារពួកនៅគផង និង 
នៅដើមាបីរួមចំដែណកដល់ការនៅធ្វើឲាយបរិសាាានមានលកីណៈនៃបតង និងល្អជាងមុនផង
សត្រូមាប់ត្រូបជាជនត្រូបនៅទសនៃហទីទាំងមូល។ នៅរាងចត្រូកដែកនៃច្នពឹងដែផ្អកនៅ�នៅលើកមា្លាំង
ពលកម្មកុ�ងត្រូសុក ជាជាងនៅ�នៅលើមាាាសុីនទំនៅនើបៗ នៅដើមាបីនៅជៀសវាងចំណាយ 
ខ័ស់នៅ�នៅលើការដែ�ទាំ ទន្ទឹមនឹងនៅនះ ក៏នៅលើកទឹកចិត្តដល់ការបនៅង្កើតការងារ និង 
អភិវឌ្ាឍន៍សមត្ថភាពកុ�ងត្រូសុកផងដែដរ។

 ត្រូកុមហុុន Haiplast Recycling ជួយនៅត្រូជាមដែត្រូជងនៅ�យផ្លា្ទាល់ដល់ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋមីត្រូកូសហត្រូគិន ជាង២៥០ត្រូគួសារ ដែដលនៅធ្វើការនៅ�ទូទាំងត្រូបនៅទស 
នៅហើយបនៅញ្ជ�ស នៅរៀងរាល់ឆ្នាំ កុំឲាយកាកសំណល់ផ្លា្លាស្ទីក៨០០នៅតាំន ស្ថិតនៅ� 
រាយបាាាយកុ�ងបរិសាាាន បន្ទាប់មក ចាក់នៅចាលកុ�ងទីតាំំងចាក់សំរាម។

 នៅជាគជ័យរបស់ត្រូកុមហុុន គឺដែផ្អកនៅលើសមត្ថភាពរបស់ខួួនកុ�ងការ 
អនុវត្តវិធីសាត្រូស្តនៅ�យមានការចូលរួម និងនៅ�យទទួលសាាាល់នៅលើភាពធន់ 
សមត្ថភាព ចំនៅណះជំនញ ត្រូបាជាាា និងធនធានរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូកីត្រូកជាងនៅគ 
នៅដើមាបីបនៅង្កើតរួមគ្នា ផ្ដល់និងបន្តអនុវត្តដំនៅណាះត្រូសាយនន សត្រូមាប់ការត្រូបដែម
ត្រូបមូលកាកសំណល់ផ្លា្លាស្ទីក។ ជំនួយហិរញ្ញវតុ�និងការផ្ដល់ជាមតិនៅ�បល់ 
នៅ�យភា្នាក់ងារអភិវឌ្ាឍន៍និងត្រូកុមហុុននៅទើបបនៅង្កើត�្មីតូចៗ ក៏នៅដើរតួនទីសំខាន់ 
ខា្លាំងណាស់ដែដរ នៅ�យអនុញ្ញាតឲាយត្រូកុមហុុនមានលទធភាពទិញឡានដឹក នៅរៀបចំ 
តនៅម្លើងមាាាសុីនដែកនៃច្ន ភាាាប់ទំនក់ទំនងជាមួយអ្នកទិញផ្លា្លាស្ទីក អ្នកទិញផលិតផល 
ផ្លា្លាស្ទីកដែកនៃច្ននៅហើយ និងនៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាត្រូបតិបត្តិការនន។ ចំណុចចុងនៅត្រូកាយ
ត្រូកុមហុុនដែកនៃច្នកុ�ងត្រូសុកក៏ផ្គត់ផ្គង់ជូនត្រូកុមហុុន Haiplast Recycling នូវ 
កាកសំណល់ឧសាសាហកម្មផ្លា្លាស្ទីករបស់ពួកនៅគនៅ�យឥតគិតនៃ�្លផងដែដរ។

 ត្រូកុមហុុន Vishuddh Recycler នៅ�ត្រូបនៅទសឥណាាា៖ ផ្ដល់ 
នៅសចក្ដីនៃ�្ល�ុូរនៅ�ើងវិញជូនសហគមន៍ចំណាកត្រូសុកដែដលនៅរីសកាកសំណល់ 
នៅ� Bangalore នៅ�ត្រូបនៅទសឥណាាា អ្នកនៅរីសសំរាមរស់នៅ�យសារការនៅរីស  
សំរាមនៅ�តាំម�្នល់និងនៅ�កដែន្លងចាក់សំរាម និងលក់សំរាមដែដលនៅគអាចយក
នៅ�ដែកនៃច្នបាន។ សកម្មភាពនៅត្រូ�ផួូវការនៃនការនៅរីសកាកសំណល់ដែបបនៅនះ គឺនៅគ 
នៅ�ើញមាននៅត្រូចើន នៅធ្វើនៅ�យត្រូបជាជនកុ�ងវណៈៈចណាាាល និងសហគមន៍នៅផាសងនៅទៀត
ដែដលមានវណៈៈតូចទាបជាងនៅនះ ពួកនៅគគឺជាត្រូបជាជនដែដលទទួលរងការ 
នៅមើលងាយនៅមើលនៅថាកជាងនៅគនៅ�ត្រូបនៅទសឥណាាា។ នៅ� Bangalore អ្នកនៅរីស 
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សំរាមភាគនៅត្រូចើន គឺជាអ្នកនៅធ្វើចំណាកត្រូសុកនៅ�យសារបញ្ហានៅសដ្ឋកិច្ច មកពីតំបន់ 
បង់ហាាាលខាងលិច ជាតំបន់មួយ�ច់នៅ�យដែ�កនៅ�ភាគឦសាននៃនត្រូបនៅទស 
ឥណាាា។ ពួកនៅគនៅធ្វើចំណាកត្រូសុកមក Bangalore នៅដើមាបីរកជត្រូមកសា្នាក់នៅ� 
បនៅណា្ដាះអាសន្នកុ�ងសងាាាត់នៅត្រូ�ផួូវការមួយ។ កតាំ្តាសំខាន់ៗ ដែដលនំឲាយមានការ
នៅធ្វើចំណាកត្រូសុកនៅនះ គឺកតាំ្តាអាកាសធាតុ (ទឹកជំនន់ ខាយល់ពាយុ�ះ ខាយល់កំបុតតាបូូង 
ដូចជាសុីកួនូ Sidir នៅ�ឆ្នាំ២០០៧ ជានៅដើម)។ នៅទាះបីជាអ្នកនៅរីសសំរាមបាន 
រួមចំដែណកនៅធ្វើឲាយសុខមាលភាពសាធារណៈនិងបរិសាាានត្រូកុងមានភាពត្រូបនៅសើរ 
នៅ�ើង�ាាងណាក្ដី ក៏ពួកនៅគនៅ�ដែតស្ថិតបាតសង្គមនិងនៅសដ្ឋកិច្ចដដែដល។

 ត្រូកុមហុុន Vishuddh Recycler គឺជាត្រូកុមហុុនសង្គមមួយ ដែដល 
មាននៅបសកកម្មទិញនិងដែកនៃច្នកាកសំណល់ផ្លា្លាស្ទីក ត្រូបដែមត្រូបមូលបាននៅ�យ 
អង្គការដែដលនៅធ្វើការជាមួយអ្នកត្រូកីត្រូកនៅរីសសំរាម នៅដើមាបីបណ្ដះបណា្ដាលពួកនៅគឲាយ
មានជំនញផួូវការ និងធានឲាយពួកនៅគមានសុខមាលភាពសង្គម និងផ្ដល់ឲាយ 
ពួកនៅគនូវការទទួលសាាាល់ជាសាធារណៈដែដលពួកនៅគសមនឹងទទួលបាន។ 
ធុរកិច្ចសង្គមនៅនះ ត្រូតូវបានចាប់នៅផ្ដើមបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�ឆ្នាំ២០១៨ នៅ�យត្រូកុម 
ហុុន Cofresco ដែដលជាត្រូកុមហុុនពហុជាតិមួយដ៏លាបី ជំនញខាងផលិត 
និងលក់ត្រូបអប់ខ្ចប់មូូបអាហារ។ គំរូនៅសដ្ឋកិច្ចរបស់ត្រូកុមហុុននៅនះ អនុម័តយក 
នៅគលការណ៍នៅសដ្ឋកិច្ចនៃបតង មានន័យថា ផ្លា្លាស្ទីកត្រូបដែមត្រូបមូលបាននៅ�កុ�ង 
ដំនៅណើរការផលិតកម្មរបស់ត្រូកុមហុុន Cofresco ត្រូតូវបានយកនៅ�ដែកនៃច្ននៅ�ើងវិញ
នៅដើមាបីឲាយកា្លាយនៅ�ជាវតុ�ធាតុនៅដើមសត្រូមាប់ផលិតកញ្ចប់មូូបអាហារដែដលនៅគរព 
ដល់បរិសាាាន។ ត្រូបាក់ចំនៅណញបានមកពីត្រូកុមហុុនសង្គមនៅនះ ត្រូតូវបានយកនៅ� 
វិនិនៅ�គនៅ�កុ�ងគំនិតផ្ដួចនៅផ្ដើមនៅផាសងៗនៅទៀត ដែដលសំនៅ�នៅ�នៅធ្វើឲាយមានភាព 
ត្រូបនៅសើរនៅ�ើងនូវសុខភាពនិងការអប់រំត្រូគួសារអ្នកនៅរីសសំរាម។
 ត្រូកុមហុុន Vishuddh Recycler មាននៅគលនៅ�ចំនួនពីរ៖ ទី១ 
គឺជួយនៅត្រូជាមដែត្រូជងដល់អ្នកនៅរីសសំរាម២ពាន់នក់ កុ�ងនមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ 
កាកសំណល់ផ្លា្លាស្ទីក និងទី២ គឺដែកនៃច្នផ្លា្លាស្ទីក៣ពាន់នៅតាំនកុ�ងមួយឆ្នាំ នៅ� 
ត្រូបនៅទសឥណាាា។ ធុរកិច្ចសង្គមនៅនះ បានចាប់កំនៅណើតនៅចញពីគំនិតផ្ដួចនៅផ្ដើមដែបប 
សហត្រូគិនភាពសង្គមរបស់បុគ្គលិកត្រូកុមហុុន Cofresco។ វាជាត្រូបនៅភទ�្មីមួយនៃន 
សកម្មភាពនៅសដ្ឋកិច្ច ផ្ដួចនៅផ្ដើមគំនិតនៅ�ើងនៅ�យបុគ្គលិករបស់ត្រូកុមហុុនមួយនៅដើមាបី 
ជាត្រូបនៅ�ជន៍និងបុព្វនៅហតុសង្គម និង/ឬបរិសាាាន។ បុគ្គលិកទាំងនៅនះ ដែដលនៅគ 
នៅ�ថា សហត្រូគិនកុ�ងត្រូកុមហុុនសង្គម នៅធ្វើឲាយមានការផ្លា្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីនៃផ្ទកុ�ងដែផ្នក 
នវានុវត្តភាពនៃនត្រូកុមហុុនរបស់ពួកនៅគ នៅដើមាបីបនៅង្កើតផលិតផល នៅសវាកម្មដំនៅណើរ
ការ ឬគត្រូមូពាណិជើកម្ម ដែដលមានលកីណៈនវានុវត្តន៍ នៅឆ្ល្លើយតបនៅ�នឹងបញ្ហា 
សង្គមសំខាន់ៗ ឬជួយឲាយត្រូកុមហុុនសង្គមឈានចូលនៅ�កុ�ងទីផាសារដែដលនៅគមិន 
ទាន់គិតគូរនៅ�នៅ�ើយ។ ពួកនៅគនៅត្រូបើត្រូបាស់នៅហ�ាារចនសម័័នធ និងសមត្ថភាព 
អង្គការនៅលខដែដលមានត្រូសាប់របស់ត្រូកុមហុុនពួកនៅគ ជាឈា្នាន់សត្រូមាប់នៅលើកសុួយ 
គិតគូរ និងអនុវត្តដំនៅណាះត្រូសាយងាយៗ ដែដលនៅឆ្ល្លើយតបនៅ�នឹងបញ្ហាត្រូបឈម 
សង្គមឬបរិសាាានបន្ទាន់ៗ ទន្ទឹមនឹងការបនៅង្កើតតនៃម្លនៅសដ្ឋកិច្ចរយៈនៅពលដែវង 
សត្រូមាប់ត្រូកុមហុុនរបស់ពួកនៅគផងដែដរ។ ការគំត្រូទដែផ្នកហិរញ្ញវតុ�និងចំនៅណះ 
ជំនញបនៅច្ចកនៅទស ផ្ដល់នៅ�យត្រូកុមហុុននៅម គឺជាគន្លឹះនៃននៅជាគជ័យកុ�ងការបនៅង្កើត
ត្រូកុមហុុន Vishuddh Recycler នៅនះ។

�ដោងើើត�រិសា្ថ�ន់លអមួយសក្រុមា�់ក្រុ�ុមហ៊ុន់សង្គម 
 ខាងនៅត្រូកាមនៅនះគឺជាអនុសាសន៍មួយចំនួននៅដើមាបីជួយនៅត្រូជាមដែត្រូជងដល់
ការបនៅង្កើតត្រូកុមហុុនសង្គម នៅ�តាំមត្រូកុងននកុ�ងត្រូបនៅទសកមុ�ជា៖

 ១. គំត្រូទឲាយបានកាន់ដែតនៅត្រូចើននៅលើកម្មវិធីធុរកិច្ចសង្គមនៅ�តាំម 
សាកលវិទាយាល័យនន នៅដើមាបីឲាយនិសាសិតអាចបនៅង្កើត និងសាកលាបងគត្រូមូ 
ត្រូកុមហុុនដែដលនៅធ្វើការពាក់ព័នធនឹងបញ្ហាសង្គម និងនៅដើមាបីបណ្ដះបណា្ដាល 
អ្នកទទួលខុសត្រូតូវជំនន់�្មីមួយ ដែដលយល់ដឹងកាន់ដែតខា្លាំងជាងមុនអំពីបញ្ហា 
ត្រូបឈមសង្គមនិងបរិសាាានបន្ទាន់នននៅ�កុ�ងពិភពនៅលាក

 ២. គំត្រូទដល់ការបនៅង្កើតរចនសម័័នធ បនៅង្កើត និងពនៅនួ�នការបនៅង្កើត 
ត្រូកុមហុុនសង្គម នៅដើមាបីជត្រូមុញការបនៅង្កើតត្រូកុមហុុន�្មីៗនៅ�កុ�ងត្រូគប់វិស័យទាំងអស់
នៅ�កុ�ងត្រូគប់តំបន់ទាំងអស់ និងផ្ដល់ឲាយអ្នកនៅធ្វើនវានុវត្តភាពនិងដល់ត្រូកុមហុុន 
សង្គមនូវជំនួយហិរញ្ញវតុ� ការទទួលបាននូវរចនសម័័នធទាំងនៅនះមកនៅត្រូបើត្រូបាស់ 
ត្រូពមទាំងធនធានសំខាន់ៗនៅផាសងនៅទៀត 

 ៣. ផ្គត់ផ្គង់ដល់សហត្រូគិនសង្គមនូវឧបករណ៍ហិរញ្ញវតុ��្មីៗ  សម
ត្រូសប នៅ�នឹងការលំបាករបស់ពួកនៅគនៅ�នឹងមូល�ាាន នៅដើមាបីជួយត្រូកុមហុុនទាំង
នៅនះនៅ�កុ�ងការបនៅង្កើតទត្រូមង់�្មីនៃនត្រូកុមហុុន នៅ�កុ�ងតំបន់ដែដលមិនទាន់បាន 
ទទួលការយកចិត្តទុក�ក់និងតំបន់ត្រូកីត្រូក នៅដើមាបីផ្ដល់ជូនសហគមន៍ត្រូកីត្រូកជាងនៅគ 
នូវផលិតផលនិងនៅសវាកម្មមូល�ាាន

 ៤. នៅលើកទឹកចិត្តដល់នៅគលននៅ�បាយគំត្រូទ នៅដើមាបីធានថា ចាបាប់
ជាតិគំត្រូទនៅ�យផ្លា្ទាល់នៅលើនៅគលនៅ�របស់ធុរកិច្ចសង្គម ទទួលបានការប៉ះប៉វូ 
មកវិញនូវការនៅលើកទឹកចិត្ត និងផលត្រូបនៅ�ជន៍នៅសដ្ឋកិច្ច ត្រូពមទាំងផលវិជើមាន 
នៅត្រូ�ត្រូកុមហុុន ដែដលបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�យគត្រូមូត្រូកុមហុុនសង្គម

 ៥. បនៅង្កើតលកីន្តិកៈគតិយុត្ត�្មីមួយសត្រូមាប់ត្រូកុមហុុនសង្គម ពីនៅត្រូពាះ 
ថា នៅ�ខ្វះខាតមិនទាន់មានត្រូកបខ័ណ្ឌគតិយុត្តសមត្រូសបនៅ�នៅ�ើយនៅទ សត្រូមាប់ 
ជួយជត្រូមុញនិងពត្រូងីកការអភិវឌ្ាឍត្រូកុមហុុនសង្គម ដែដលត្រូតូវបានចាត់ទុកជា 
អង្គការកូនកាត់ មាននៅបសកកម្មសង្គម ដែដលនៅត្រូបើត្រូបាស់វិធីសាត្រូស្តពាណិជើកម្ម 
នៅដើមាបីឈាននៅ�សនៅត្រូមចនៅគលនៅ�របស់ខួួន

 ៦. នៅលើកសុួយសហត្រូគិនភាពសង្គមត្រូកុមហុុនមួយ សត្រូមាប់ត្រូកុមហុុន 
ត្រូគប់ត្រូបនៅភទ៖ សហត្រូគិនភាពសង្គមកុ�ងត្រូកុមហុុនមួយ គឺដែផ្អកនៅលើវិធីសាត្រូស្ត 
ពី នៅត្រូកាម នៅ�ើងនៅលើ នៅ�កុ�ងត្រូកុមហុុនរដ្ឋ ឬត្រូកុមហុុនឯកជនណាមួយ។ ផុ�យពី 
វិធីសាត្រូស្តពីនៅលើចុះនៅត្រូកាម នៅ�យនៅផ្ដើមគំនិតនៅចញពីអ្នកទទួលខុសត្រូតូវថា្នាក់នៅលើ 
សហត្រូគិនភាពសង្គមកុ�ងត្រូកុមហុុនមួយ ចាប់នៅផ្ដើមគំនិតផ្ដួចនៅផ្ដើមពីបុគ្គលិក 
នៅ�វិញ។ នៅដើមាបីបនៅង្កើតលកីខណ្ឌសមត្រូបកប អនុញ្ញាតឲាយសហត្រូគិនសង្គម 
កុ�ងត្រូកុមហុុនមួយរុងនៅរឿង រីកចនៅត្រូមើននៅ�បាន នៅគត្រូតូវអនុវត្តដំនៅណើរការ�្មីៗដែដល 
ជួយនៅត្រូជាមដែត្រូជង នៅលើកទឹកចិត្ត ផ្ដល់ការប៉ះប៉ូវ និងទទួលសាាាល់ឥរិ�បទ 
សហត្រូគិនភាពនៅ�កុ�ងត្រូកុមហុុនណាមួយ។

1. ជាត្រូទឹស្ដីនៅសដ្ឋកិច្ចាសរី ដែដលាគគិតថា ត្រូបាក់ចំណូលរបស់អ្នកមានាតូវបានចាក់បញុូលា�កុ�ង
នៅសដ្ឋកិច្ចវិញ តាំមរយៈការចំណាយ ឬវិនិា�គរបស់ពួកាគ ដែបបានះ គឺជាការចូលរួ�ា�យផ្លា្ទាល់ ឬ 
នៅ�យត្រូបា�ល ដល់សកម្មភាពាសដ្ឋកិច្ចទនូៅ� និងការបាង្កើតការងារាធ្វើនៅ�កុ�ងសង្គម។

2. The Fortune at the Bottom of the Pyramid (2004), C. K. Prahalad

3. Poverty Data: Cambodia (2019), Proportion of Population Living below 
the National Poverty Line, Asian Development Bank
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L’ARCHITECTURE CAMBODGIENNE AUJOURD’HUI
Historiquement, Phnom Penh est une ville mo-
derne dont l’architecture emblématique incarne 
les changements patrimoniaux, culturels, sociaux 
et économiques. Les périodes les plus riches de 
l’histoire architecturale et de la modernisation du 
Cambodge se perçoivent dans l’architecture ang-
korienne, l’architecture en bois, l’architecture 
coloniale, la nouvelle architecture khmère etc. Les 
apports de la tradition, des  influences étrangères, 
de la géographique locale et de la modernisation 
amenée par les activités commerciales et hu-
maines ont conféré à l’architecture un rôle par-
ticulier, à la rencontre des  populations et des 
lieux où ils vivent.
Tout au long de l’histoire du Cambodge se 
trouvent certains des meilleurs exemples des ar-
chitectures nées de la nécessité de construire 
collectivement des espaces pour une communau-
té humaine. Les rois khmers ont construit des 
monuments sacrés, l’ère coloniale a imposé un 
nouveau style de vie autour de la liberté d’expres-
sion et le Sangkum Reastr Niyum, après l’indé-
pendance du pays, a bâti des lieux de travail, des 
parcs et des universités. 
Puis, le régime khmer rouge a pris le contrôle du 
pays et de nombreux artistes et professionnels 
qualifiés ont été tués. Ainsi cette nation, autrefois 
en plein développement, a été transformée en 
société agricole. Aujourd’hui, les Cambodgiens 
reconstruisent la nation par le biais du commerce 
et des échanges, mais il est aussi temps de tirer 
les leçons de notre histoire et de nous en inspirer 
pour créer une architecture qui puisse améliorer 
les espaces destinés aux populations et à la vie 
en société.

LA VISION DES ARCHITECTES QUI NOUS ONT PRÉCÉDÉS 
De nombreux jeunes architectes cambodgiens 
sont inspirés par les travaux de Vann Molyvann. 
Il est considéré comme le père de la nouvelle ar-
chitecture khmère et a participé à la construction 
du Sangkum Reastr Niyum, conçu par le prince 
Norodom Sihanouk dans les années 1950, comme 

Réinventer l’architecture contemporaine en prenant appui 
sur sa propre culture permet de concevoir des villes durables 
adaptées à leur environnement et aux modes de vie de leurs 
habitants, loin des modèles importés et inadaptés. PAR CHANSAN HUN

une expérience sociale, politique et économique 
qui a permis à l’art et à un style architectural 
particulier de rayonner et d’améliore la façon de 
vivre de la population.
Traduite par « Communauté socialiste du peuple », 
la période du Sangkum Reastr Niyum a encouragé 
la formation à l’étranger, dans des pays comme la 
France et les Etats-Unis d’Amérique, de nombreux 
architectes cambodgiens comme Vann Molyvann, 
Lu Ban Hap et Mam Sophana. Ce groupe, à son 
retour, a façonné le Phnom Penh moderne des 
 années 1950 et 1960 ; ces architectes sont les prin-
cipaux concepteurs de la ville que nous connais-
sons aujourd’hui. Cette période de transformation 
sociale et économique a été bénéfique au bien-être 
de la population en poussant les Cambodgiens à 
mettre de côté leur mentalité d’agriculteurs pour 
se tourner vers l’éducation, l’art, la musique et 
l’industrie manufacturière. Phnom Penh était 
connue comme la « Perle de l’Asie » et accueillait 
également des événements sportifs nationaux et 
internationaux. Certains bâtiments institutionnels 
comme le stade olympique et de nombreuses uni-
versités ont été conçus en combinant influence 
occidentale et contexte local. 
La conception des bâtiments prend en compte le 
lien entre l’espace et son environnement, notam-
ment le rôle de la lumière naturelle, du vent et de 
l’ombre pour la protection contre le soleil. 

Le terme « Nouvelle architecture 
khmère » désigne un dessin des 
édifices qui intègre une influence 
moderne venue des modèles ar-
chitecturaux occidentaux et des 
éléments khmers locaux. Ces élé-
ments proviennent de l’architec-
ture vernaculaire caractérisée par 
son adaptation au climat tropical 
du pays. Ces architectures uti-
lisent les colonnes comme outil 
pour décoller le sol des bâtiments 
du sol naturel en créant des pilo-
tis qui permettent d’avoir un 
grand espace ouvert pour les ac-

Architecture :  
guider le développement social  
et économique de Phnom Penh  
vers plus de resilience

L’architecture  
n’a pas de 
frontière et a  
un rôle important, 
celui de 
rassembler  
les hommes et  
les lieux où ils 
vivent. ©
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tivités collectives et de protéger les constructions 
contre les inondations durant la période de la 
mousson. La surélévation de la structure permet 
aussi d’éviter l’accumulation de chaleur par contact 
avec le sol pendant la saison chaude.
L’Institut des langues étrangères de Phnom Penh 
est un exemple parfait d’une conception novatrice 
inspirée par l’« architecture de la nouvelle vague ». 
Les façades du bâtiment de la bibliothèque ont été 
conçues pour ressembler à un chapeau de paille 
traditionnel de fermier, marqué par sa forme 
concentrique et ses colonnes de béton tridimen-
sionnelles nervurées. L’influence occidentale se 
perçoit notamment dans l’utilisation du béton ap-
parent comme matériau de finition. Le stade Olym-
pique, avec sa structure évasée, semble voler. Une 
autre influence notable est perceptible par l’appli-
cation de règles de proportion et de modules ré-
pétitifs  qui sont des outils utilisés dans la concep-
tion des constructions en Occident et notamment 
par Le Corbusier, considéré comme le père du 
modernisme, a changé l’architecture en la rendant 
accessible à toutes les classes sociales. La philoso-
phie du mouvement moderne (« moins, c’est plus », 
le less is more de l’architecte Mies Van Der Rohe) 
a débarrassé l’architecture des ornements exces-
sifs et inutiles qui caractérisaient le style de vie de 
l’élite. Le mouvement moderne a été une période 
axée autour de projets pour la vie collective et les 
équipements (immeubles d’habitation, universités, 
bibliothèques municipales, etc). Au moment où le 
mouvement moderne est à son apogée en Occi-
dent, Vann Molyvann a été l’élève de Le Corbusier. 
Cela montre que durant l’époque post-coloniale, 
Phnom Penh a été encore influencée par le mou-
vement architectural français et que l’architecture 
n’a pas de frontière et a un rôle important, celui 
de rassembler les hommes et les lieux où ils vivent. 

Le marché central 
après sa 
rénovation et  
son extension 
The central market 
after renovation and 
extension. 

ផាសារធំ�្មី 
បន្ទាប់ពីពងាីកនិង 
ជួសជុលហើយ

L’orphelinat. du 
développement 
éco L’accélération 
du développement 
économique s’est 
accompagnée

L’orphelinat. du 
développement 
éco L’accélération 
du développement 
économique s’est 
accompagnée

ការពង�ី�ទីកាុងនា
ខាងមុខទន្លាបាសាក់ 
និង នាលើកាះពាជា 
បានផ្ដល់នូវរូបL’Institut des 

langues étrangères, 
architecte Vann 
Molyvann en 1962. 
The Institute of Foreign 
Languages, architect 
Vann Molyvann in 
1962 . 

វិទាយាសាាានភាសាបរទាស 
សាាាបតាយករ វណៈ មុលីវណៈ  
ឆ្នាំ១៩៦២

Ci-contre à droite, 
l’institut de 
technologie du 
Cambodge, 1963. 
Right, the Cambodia 
Institute of 
Technology, 1963 

ខាសា្ដាំនាះ វិទាយាសាាាន 
បច្ចាកវិទាយាកមុ�ជា 
ឆ្នាំ១៩៦៣©
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Ci-dessus et 
ci-contre : Le 
Stade Olympique 
architecte Vann 
Molyvann, 1964.
Above and right: 
The Olympic 
Stadium, architect 
Vann Molyvann, 
1964. 

ខាងនៅលើនៅនះ សា្តាត 
អឡូាពំកិ សាងសង់ 
នៅ�យ សាាាបតាយករ 
វណៈ មលុវីណៈ 
ឆ្នា១ំ៩៦៤

Ci-contre : La salle 
Chaktomuk,  
quai Preah 
Sisowath, 
architecte Vann 
Molyvann, 1961.
The Chaktomuk 
Hall, Preah Sisowath 
Bank, architect Vann 
Molyvann, 1961. 

ទល់មុខនាះ សាល 
មហាសាពចតុមុខ  
នាលើតីរវិ�ី ពាះ 
សុីសុវត្ថិ សាាាបតាយករ  
លាក វណៈ មូលីវណៈ  
ឆ្នាំ១៩៦១
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LE DÉCLIN DE L’URBANISME
Puis le terrible carnage du régime khmer rouge a 
détruit l’urbanisme naissant du pays. Une partie 
des projets architecturaux qui faisaient de Phnom 
la ville d’avant-garde de l’Asie du Sud-Est ont été 
détruits. 
Après cette destruction des arts, de la science et 
de la technologie, la génération suivante des ar-
chitectes cambodgiens a eu un énorme vide à 
combler. Les dommages causés à l’espace urbain 
et la perte de ressources humaines ont laissé le 
pays dans la misère jusqu’à ce que la nation com-
mence à se reconstruire au début des années 
2000. Avec les Khmers rouges, le peuple cambod-
gien a dû lutter pour sa survie au lieu de conti-
nuer à construire une nation à l’image de ses 
ancêtres. Quarante ans plus tard, l’architecture 
cambodgienne est sur le point de renaître. Cepen-
dant, les jeunes architectes sont confrontés à des 
choix difficiles : continuer à intégrer un certain 
langage architectural dans leur travail ou adopter 
l’esprit des affaires du monde de la finance des 
promoteurs immobiliers. 
Bien que la ville de Phnom Penh soit devenue une 
ville moderne, il n’existe pas de conception cohé-
rente de l’urbanisme. Les demandes actuelles 
pour plus de logements privés ont pour consé-
quence que la majorité des nouveaux projets ur-
bains sont conçus par des promoteurs dans le 
cadre d’un processus de privatisation. Les rési-
dences privées et fermées appelées « Borey » 
coupent les voies publiques et l’accès aux in-
frastructures, ce qui provoque des embouteillages 
et des crues soudaines lors de la mousson. Ce-
pendant, le gouvernement tente de résoudre ce 
problème et de s’adapter à l’évolution du paysage 
urbain, et s’efforce de reconstruire les infrastruc-
tures publiques et d’imposer des lois sur le main-
tien des espaces verts dans chaque projet. 
Bien que l’urbanisme soit progressivement pris en 
compte par le gouvernement, de nombreux jeunes 
architectes continuent de concevoir des bâtiments 
pour des promoteurs et non pour le peuple ou leur 
communauté. En ce moment, la tendance la plus 
lucrative est de concevoir des bâtiments qui singent 

les villes anciennes françaises, comme c’est le cas 
des récents projets de Koh Pich et d’Euro Ville. La 
multitude de projets immobiliers en ville stimule 
l’économie du pays, mais les bâtiments ne sont que 
des façades conçues sans créativité ou très peu, 
sans planification ni nécessité fonctionnelle.

ALLER DE L’AVANT
Les bâtiments patrimoniaux tels que la Poste cen-
trale, la Maison chinoise, l’Institut des langues 
étrangères, le Théâtre Chaktomuk et le stade 
olympique sont des échos du passé, un rappel im-
muable de l’ingéniosité des années 1950, 1960 et 
1970, et un témoignage de l’histoire. Pour conce-
voir le futur du grand paysage de Phnom Penh, 
les architectes actuels devraient tirer les leçons 
des architectures historiques. Non pas pour leurs 
images traditionnelles, mais plutôt pour inclure la 
même vision de l’urbanisme, les références et les 
concepts de nos prédécesseurs. La préservation 
des bâtiments historiques a prouvé qu’elle engen-
drait une valeur commerciale et renforçait « la 
ville durable » dans la plupart des pays dévelop-
pés et des villes du monde comme Singapour, 
l’Italie et la ville patrimoniale de Siem Reap. 
Dans des villes telles que Phnom Penh et Siem 
Reap, les bâtiments historiques alimentent la fier-
té nationale : ce sont des références patrimoniales 
et culturelles pour tous, qui inspirent les gens 
pour travailler ensemble à un avenir meilleur. 
Quand j’étais enfant, il y avait des jardins et des 
espaces verts devant le marché le plus célèbre de 
Phnom Penh, le marché central. Aujourd’hui, le 
marché est entouré de commerces, qui rem-
placent les espaces verts, et bloqué par des trot-
toirs en béton qui provoquent des inondations, 
des embouteillages et d’autres types de pollution 
urbaine. En reconstruisant ces espaces verts, 
nous pourrions rouvrir une ancienne place pu-
blique pour que la population l’utilise pour ses 
loisirs et pour compenser les nuisances de la den-
sité du trafic par de l’air respirable. Nous pour-
rons aussi créer davantage de jardins de pluie 
dans la ville pour absorber les eaux de ruisselle-
ment qui causent des inondations problématiques 
pendant la saison des pluies. 
En s’attaquant à des problèmes tels que le 
manque d’espace public, d’infrastructures rou-
tières et de transports publics, et en donnant la 
priorité à l’urbanisme, nous pourrons équilibrer 
les impératifs de l’économie et les besoins pour 
la qualité de la vie urbaine pour guider Phnom 
Penh vers la résilience.
Alors que Phnom Penh continue de se construire 
et de devenir une métropole, les jeunes architectes 
cambodgiens ont aujourd’hui la possibilité de 
concevoir des villes mieux structurées dans un 
contexte de commercialisation et d’internationali-
sation croissantes. Nous devons prouver que nous 
sommes en mesure d’utiliser la planification ur-
baine et de construire comme nos ancêtres en 
résolvant les problèmes urbains actuels auxquels 
nous faisons face. Nous pouvons rendre sa gran-
deur à l’architecture. Ensemble, nous pouvons à 
nouveau faire de Phnom Penh une ville unique, 
grâce à la préservation, à l’urbanisme et à la 
conception des espaces publics pour la population. 

Ile de Koh Pich, 
immeuble de 
logement de style 
néo-classique  
en construction, 
Phnom Penh, 
2018. 
Koh Pich Ireland, 
neoclassical style 
apartment building 
under construction, 
Phnom Penh, 2018. 

នាកាះពាជា 
អគរសមាាប់រស់នា 
ស្ទីលបុរាណបាប�្មី 
កំពុងសាងសង់ ភ្នំពាញ 
ឆ្នាំ២០១៨
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Phnom Penh city as the forefront of the 
Southeast Asia region were destroyed. 
The destruction of the creative arts, science, 
and technology, left a huge gap for the next 
generation of Cambodian architects to fill. 
The damage to the city space and the loss of 
human resources, left the country destitute 
until the nation started to rebuild itself in the 
early 2000s. The Khmer Rouge had left the 
Cambodian people struggling in balancing 
survival rather than to continue to build the 
nation in the image left from our forefathers. 
Forty years later, Cambodian architecture is 
now on the brink of revival. However, young 
architects are facing hard choices of contin-
uing to incorporate architectural language 
into their work or to walk the path of a busi-
ness mindset amidst the developers’ finan-
cial world. 
Although the city of Phnom Penh has devel-
oped into a modern city, there are no cohe-
sive designs for urban planning. Modern 
demands for more private housing lead to 
the majority of new urban projects being 
designed by developers through a privatiza-
tion process. Gated housing developments 
called “Borey” block public roads and infra-
structure access, which causes traffic jams 
and flash floods from monsoon rains. How-
ever, the government has been tackling this 
problem and adapting to the changing land-
scape by making efforts to rebuild public 
infrastructure and has imposed laws of 
maintaining green spaces within each devel-
opment. 
Although urban planning is slowly being 
taken into consideration by the government, 
many young architects are still designing 
buildings for developers, not for the people 
or their community. The most lucrative trend 
at the moment is to design buildings that 
imitate old French cities in recent develop-
ments in Koh Pich and Euro Ville. The slew 
of developing real estate in the city is a great 
boost to the country’s economy, but the 
buildings are just façades designed with little 
or no creativity, planning and functionality. 

MOVING FORWARD
The historical heritage buildings such as 
the Post Office Square, the Chinese House, 
the Institute of Foreign Languages, the 
Chaktomuk Theatre and the Olympic Sta-
dium are echoes of the past, an enduring 
reminder of the ingenuity from the 50s, 60s 
and 70s, and a testament to time. Current 
architects should take note for their future 
designs of the Phnom Penh skyline from 
the historical structures of architecture. Not 
for its traditional looks, but rather include 
the same foresight of urban planning and 
design references as our forefathers. Pre-
serving historical buildings has demon-
strated its commercial value and sustaina-
bility in most developed countries and 
cities in the world like Singapore, Italy and 
Siem Reap’s heritage town. 
In cities such as Phnom Penh and Siem 
Reap historical buildings promote national 
pride through heritage and cultural re-
minders to everyone, inspiring the people 
to work together towards a better future. 

CAMBODIAN ARCHITECTURE TODAY
Historically, Phnom Penh has been a mod-
ern city which holds iconic architecture 
that embodies the changes in heritage, 
culture, people, and the economy. Cambo-
dia’s rich layers of architectural history 
and modernization can be seen in the “An-
gkorian Architecture”, “Wooden Architec-
ture,” “Colonial Architecture,” “New Khmer 
Architecture,” and so on. The influences of 
tradition, foreign ideology, geographic lo-
cation, and modernization through trade 
and human activities, have catapulted ar-
chitecture into a role which brings people 
and places together. 
Some of the best examples of architecture 
that stem from spaces that are collectively 
built for the community can be seen 
throughout Cambodia’s history. Khmer 
kings built sacred monuments, the coloni-
al-era imposed a new lifestyle of freedom 
of expression, and the Sangkum Reastr 
Niyum after gaining the independent from 
French Colonization built workplaces, pub-
lic parks and universities. 
Then, the Khmer Rouge regime took over 
the country and many artists and skilled pro-
fessionals were killed, turning a once devel-
oping nation into an agricultural society. 
Today, Cambodians are rebuilding the nation 
through commercialization and trade, but 
it’s time to learn from our history and be 
inspired to create architecture that can en-
hance spaces for the people and the commu-
nity. 

THE FORESIGHT OF OUR ARCHITECTURE 
FOREFATHERS
Many of Cambodia’s young architects have 
been inspired by the works designed by 
Vann Molyvann. He was considered the fa-
ther of “New Khmer Architecture” and he 
helped build the Sangkum Reastr Niyum 
founded by Prince Norodom Sihanouk in 
the 50’s as a social, political and economic 
experiment that allowed art and selected 
architecture to shine and prosper among 
the livelihood of the people. 
Translated as “People’ s Socialist Communi-
ty”, the Sangkum Reastr Niyum period 
trained many local architects like Vann Moly-
vann, Lu Ban Hap, and Mam Sophana 

abroad in countries like France and America. 
After their return, this group started shaping 
the modern Phnom Penh during the 50s and 
60s and are the backbone designers of the 
city we see today. This era of social and eco-
nomic transformation was impactful to the 
social wellbeing of its people, by pushing 
Cambodians from a rural agriculture mind-
set into embracing education, art, music, and 
developing the manufacturing industry. 
Phnom Penh was known as the “Pearl of 
Asia” and also hosted both national and in-
ternational sports events. Institutional build-
ings like the Olympic stadium and many 
universities were designed with western in-
fluences and local context in mind. Each de-
sign of any building utilized the space with 
its environment through natural light, wind 
and shade from the Cambodia sun. 
The term “New Khmer Architecture” incor-
porates modern design influenced by West-
ern civilization with local Khmer elements. 
Those elements are the style of vernacular 
architecture characterized by the country’s 
tropical climate. The design uses columns 
as tools to raise the floor from the ground, 
raised, allowing wide-open space for com-
munal activities and to avoid seasonal 
flooding during the monsoon season. By 
raising the structure from the ground, this 
prevents direct heat gain from ground con-
tact during a hot day. 
The Institute of Foreign Languages in Phnom 
Penh is a prime example of the innovative 
designs inspired by “New Wave Architec-
ture.” The exterior of the library building was 
designed to look like a traditional farmer’s 
straw hat, seen through its ribbed three-di-
mensional exposed concrete column in the 
radial form. Notes from the Western influ-
ences are etched in by the extensive use of 
exposed concrete as finishing materials. The 
reinforced structure that allows the flying 
effect that can be seen at the Olympic Stadi-
um. Another notable influence is the use of 
modularity proportion rules that were used 
as a designed tool in the West and in particu-
lar in Le Corbusier’s works. Le Corbusier 
was considered the father of Modernism, the 
movement that made architecture accessible 
to all classes of people. Modernism’s philos-
ophy is that “less is more”, expression in-
vented by the architect Mies Van Der Rohe, 
and architecture was stripped off from ex-
cessive unnecessary ornaments that were 
seen in elite lifestyle. Modernism was an era 
for collective living and communal projects 
such as apartment blocks, universities and 
city libraries etc. At the height of Modernism 
in the West, Vann Molyvann was the student 
of Le Corbusier. This showed that even in the 
post-colonial era, Phnom Penh was still in-
fluenced by architectural movement in 
France. Proving that architecture has no 
boundary and has an important role which 
brings people and places together. 

THE FALL OF URBAN PLANNING
Then the horrific carnage of the Khmer 
Rouge regime turned the country’s emerg-
ing urban planning into ground zero. Some 
architectural designs which once held 

Architecture: the 
guide for Phnom 
Penh’s social  
and economical 
development into a 
more resilient city
Reinventing contemporary 
architecture from its own culture 
makes it possible to design sustain able 
cities adapted to their environment 
and the lifestyles of their 
inhabitants far from imported and 
unsuitable patterns. BY CHANSAN HUN
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សា្ថ��ត�យ�ម្មដែខ្លួ្មរនដោពល�ច្ច�ុ�បន់្ន 
 ជាលកីណៈត្រូបវត្តសិាត្រូស្ត ភ្ននំៅពញគឺជាទតី្រូកងុទនំៅនើបមយួ។ សាាាបតាយកម្ម 
នៅលចនៅធា្លានៅ�កុ�ងទតី្រូកងុភ្ននំៅពញ គឺជាតណំាងនៃនការផ្លា្លាសប់្ដរូនៅបតកិភណ្ឌវបាបធម៌ 
សង្គម និងនៅសដ្ឋកចិ្ច។ សមយ័កាលត្រូបកបនៅ�យភាពសមាបូូរដែបបជាងនៅគនៃន 
ត្រូបវត្តសិាត្រូស្តសាាាបតាយកម្ម នងិទនំៅនើបកម្មរបស់កមុ�ជា នៅគអាចនៅមើលនៅ�ើញនៅ�កុ�ង 
“សាាាបតាយកម្មអង្គរ” “សាាាបតាយកម្មនៅធ្វើពីនៅឈើ” “សាាាបតាយកម្មអាណានគិម” នងិ “សាាា 

បតាយ កម្ម�្មដីែខ្មរ”។ល។ ការនមំកនៅ�យត្រូបនៃពណីទនំៅនៀមទលំាប់ ឥទធពិលបរនៅទស 
ទតីាំងំភូមសិាត្រូស្ត នងិទនំៅនើបកម្មដែដលត្រូតូវបាននៅធ្វើនៅ�ើងនៅ�យសកម្មភាពនៅសដ្ឋកិច្ច 
នងិមនុសាស បានផ្ដលឲ់ាយសាាាបតាយកម្មនវូតនួទមីយួពនិៅសស នឲំាយមានជនួំបរវាង  
ត្រូបជាជននិងទកីដែន្លងដែដលត្រូបជាជនរសន់ៅ�។

 នៅ�កុ�ងដនំៅណើរត្រូបវត្តសិាត្រូស្តកមុ�ជា នៅគអាចនៅ�ើញឧទាហរណ៍ល្ៗអ ជាង
នៅគមយួចនំនួនៃនសាាាបតាយកម្ម ដែដលនៅកើតនៅចញពភីាពចាបំាចត់្រូតូវកសាងរួមគ្នានូវ 
សណំង់ មយួចនំនួសត្រូមាបស់ហគមនម៍នសុាសរសន់ៅ�នងិនៅត្រូបើត្រូបាស។់ មហាកាសត្រូត 
ដែខ្មរបានកសាងត្រូបាង្គត្រូបាសាទដព៏សិដិ្ឋនន សមយ័អាណាពាយាបាលបានកណំត់
ស្ទលីនៃនការរសន់ៅ��្មមីយួ ជំុវិញនៅសរីភាពនៃនការបនៅញ្ចញនៅទពនៅកាសលាយ រីឯសង្គម 
រាត្រូស្តនយិម បន្ទាបព់កីមុ�ជាទទួលបានឯករាជាយភា្លាម កប៏ានសាងសង់កដែន្លងនៅធ្វើការ 
សនួសាធារណៈ និងសាកលវិទាយាល័យជានៅត្រូចើន។

 បន្ទាប់មក របបដែខ្មរត្រូកហមបាននៅ�ើងកាន់កាបត់្រូបនៅទសទាងំមលូ នៅពល
នៅនះ សលិាបករ នងិអ្នកជំនញជានៅត្រូចើនរបូត្រូតូវបានសមា្លាបន់ៅចាល។ តាំមរនៅបៀបនៅនះ  
ត្រូបនៅទសកមុ�ជាដែដលពមីនុមានភាពរីកចនៅត្រូមើន�ាាងនៅពញទំហងឹ ត្រូតូវបានដែត្រូបកា្លាយ 
ជាសង្គមកសកិម្ម។ បចុ�បាបន្ននៅនះ ត្រូបជាជនកមុ�ជាកំពងុកសាងត្រូបនៅទសរបស់ខួួន 
នៅ�ើងវិញ តាំមរយៈពាណជិើកម្ម និងការនៅ�ះដរូនន បុ៉ដែន្ត វាកដ៏លន់ៅពលនៅហើយដែដ 
រដែដលនៅយើងត្រូតូវនៅរៀននៅមនៅរៀនត្រូបវត្តសិាត្រូស្តរបសន់ៅយើង នងិដកបទពិនៅសាធន៍ យកគំនិត 
មកបនៅង្កើតសាាាបតាយកម្មមយួ ដែដលអាចនៅធ្វើឲាយលហំសត្រូមាបត់្រូបជាពលរដ្ឋ និងជីវិតរស់
នៅ�កុ�ងសង្គម មានភាពត្រូបនៅសើរនៅ�ើង។

ច�ុុវិិស័យនៃន់សា្ថ��ត�យ�ររាមច�បង
 យវុសាាាបតាយករដែខ្មរជានៅត្រូចើនបានទទលួឥទធពិលពីសា្នានៃដរបសន់ៅលាក វណៈ 
មលុវីណៈ។ នៅលាកត្រូតូវបានចាតទ់កុជាបតិាំនៃនសាាាបតាយកម្ម�្ម ីនិងបានរមួចំដែណកនៅ�
កុ�ងការកសាងសង្គមរាត្រូស្តនិយម ដែដលជាសមយ័កាលមយួបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�យ 
ត្រូពះអង្គមំាាស ់ននៅរាត្ដម សីហន ុនៅ�កុ�ងទសវតាសរ៍ឆ្នា១ំ៩៥០ ជាបទពិនៅសាធនមួ៍យ 
នៃនសង្គមននៅ�បាយនិងនៅសដ្ឋកចិ្ច ដែដលបានអនុញ្ញាតឲាយសលិាបៈ នងិស្ទលីសាាាបតាយ
កម្មពិនៅសសមយួ មានភាពរងុនៅរឿង នងិនៅធ្វើឲាយរនៅបៀបនៃនការរសន់ៅ�របសត់្រូបជារាត្រូស្ត 
មានភាពត្រូបនៅសើរនៅ�ើង។ 

 សង្គមរាត្រូស្តនិយមបានជត្រូមញុឲាយមានការបណ្ដះបណា្ដាលសាាាបតាយករ 
ដែខ្មរជានៅត្រូចើនរបូនៅ�បរនៅទស កុ�ងបណា្ដាត្រូបនៅទស ដចូជាបារាងំ និងសហរដ្ឋអានៅមរិក 
កុ�ងនៅនះមាន នៅលាក វណៈ មុលវីណៈ នៅលាក ល ូបានហាប ់នងិនៅលាក ម៉ម សផុ្លាន់
ណា ជានៅដើម។ នៅពលត្រូត�បម់កវិញ ត្រូកមុសាាាបតាយករទាងំនៅនះបាននៅរៀបចំទតី្រូកុង 
ភ្ននំៅពញទនំៅនើប នៅ�កុ�ងទសវតាសរ៍ឆ្នា១ំ៩៥០ និងឆ្នា១ំ៩៦០។ ពួកនៅលាកសទុធដែតជា
សាាាបតាយករសខំាន់ៗ  នៅ�កុ�ងការនៅរៀបចទំតី្រូកងុ ដែដលនៅយើងសាាាលប់ចុ�បាបន្ននៅនះ។

 សមយ័កាលនៃនរបូបរិវត្តន៍សង្គម និងនៅសដ្ឋកចិ្ចនៅនះ បាននតំ្រូបនៅ�ជន៍
ជានៅត្រូចើនជនូត្រូបជាពលរដ្ឋខាងដែផ្នកសខុមាលភាព នៅ�យជត្រូមញុឲាយត្រូបជារាត្រូស្តដែខ្មរ 
ទកុផ្នត់គនំតិជាកសកិរមយួអនៅន្លើសិន នៅហើយដែបរមករកការអបរំ់សលិាបៈតរូាយតន្រ្តីន្តនីងិ 
ឧសាសាហកម្មដែកនៃច្ន។ សមយ័នៅនះ ភ្ននំៅពញត្រូតូវបាននៅគ�កន់ៅឈា្មាះថា ទតី្រូកុងគុជ នៅ� 
អាសុ ីនៅហើយភ្ននំៅពញក៏ធា្លាប់ទទលួនៅរៀបចផំងដែដរនូវត្រូពតឹ្តកិារណក៍ឡីាជាតិនងិអន្តរ 
ជាតធិំៗ ។ សណំង់អគរសាាាបន័មយួចនំនួដចូជាសា្តាតអូឡំាពកិ និងសាកលវិទាយា
លយ័ជានៅត្រូចើន ត្រូតូវបានកសាងនៅ�ើង នៅ�យបញូុលគ្នានវូឥទធពិលសាាាបតាយកម្មបស្ចមឹ
នៅលាក និងបរិបទកុ�ងត្រូសុក។ ទសាសនទានកសាងសណំង់អគរនសមយ័កាល
នៅនះ គតិគរូដលទ់នំកទ់នំងរវាងទីតាំងំ និងបរិសាាានជំុវិញ ជាអាទ៍ តនួទីរបសព់ន្លឺ 
ធម្មជាតិ ខាយល ់នងិម្លប់សត្រូមាបក់ារពារនៃ�ងជានៅដើម។

 ពាកាយថា សាាាបតាយកម្ម�្មដីែខ្មរ គសឺនំៅ�នៅ�ដលស់ណំង់អគរដែដលទទួល
ឥទធពិលទំនៅនើប នចំលូពគីត្រូមូសាាាបតាយកម្មបស្ចមឹនៅលាក និងនៅត្រូបើលកីណៈសាាាបតាយកម្ម
ដែខ្មរកុ�ងត្រូសកុ។ លកីណៈសាាាបតាយកម្មកុ�ងត្រូសកុទាងំនៅនះ យកគនំតិនៅចញពីសាាាបតាយ 
កម្ម បុរាណ ដែដលសមត្រូសបនៅ�នឹងអាកាសធាតតុ្រូតូពកិរបសត់្រូបនៅទសកមុ�ជា។ 
ជាកដ់ែស្ដង សាាាបតាយកម្មដែខ្មរនៅត្រូបើសសរ ជាឧបករណ៍នៅលើកសណំង់ឲាយផតុពនីៃផ្ទដី 
ធម្មជាតិ នៅ�យបនៅង្កើតជាកដែន្លងនៅបើចំហធមំយួនៅ�ខាងនៅត្រូកាមសណំង់ សត្រូមាប់ 
ការនៅត្រូបើត្រូបាសរ់មួគ្នា នងិការពារសណំង់ឲាយចាកផតុពទីកឹលចិ កុ�ងរដូវវសាសា។ នៅលើស 
ពនីៅនះនៅទៀត ការនៅលើកសណំង់ឲាយខ័សផ់តុពដីនីៅ�យនៅត្រូបើសសរ កអ៏ាចនៅធ្វើឲាយសណំង់
ឃ្លា្លាតឆាាយពកីនំៅ�ដែដលជះនៅចញពដីកុី�ងរដវូត្រូបាងំផងដែដរ។ 

នៃច្នត្រូបឌ្ិត�្មីនៅ�ើងវិញនូវសាាាបតាយកម្មសម័យបចុ�បាបន្ន នៅ�យ 
ឈរនៅលើមូល�ាាននៃនវបាបធម៌របស់ខួួនផ្លា្ទាល់ នឹងអនុញ្ញាតឲាយ 
ទីត្រូកុងមាននិរន្តរភាព សមត្រូសបនៅ�នឹងបរិសាាាន និងរនៅបៀប 
នៃនការរស់នៅ�របស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ ខុសពីគត្រូមូនំចូលដែដលមិន 
សមត្រូសប។
ដោ�យដោោ� ហ៊ុន់ ចាន់់សាន់

សា្ថ��ត�យ�ម្ម៖ ជា�ត្�ចង្អលុ 
�ងា�ញ ផូួវិអំភវិិឌ�ឍន៍់សង្គម ន់ងិ 
ដោសដ្ឋ�ចិ្ចដោ�នៃថ្មី្ងអំនគិតនៃន់ 
រាជធានី់ភ្នដំោពញ សំដោ�ដោ�រ� 
ភាពធន់់ខ្ល�ងំជាងមុន់

When I was a child, there were green gar-
dens and spaces in front of the most fa-
mous market in Phnom Penh, the Central 
Market. Now, the market is surrounded 
with retail activities that replace green 
spaces and blocked by concrete pavements 
that cause flooding, traffic and other sorts 
of urban pollution. By rebuilding this green 
space, we will be able to open up a former 
public square for the community to use for 
leisure, offsetting the nuisance of busy traf-
fic with breathable air. We will also have 
more rain gardens in the city that can ab-
sorb rainwater runoff that causes prob-
lematic flooding during heavy rain season. 
Addressing issues such as limited public 
space, road infrastructure, public transpor-
tation, and prioritizing urban planning can 
balance the economic imperatives and the 
needs for the quality of urban life in order 
to guide Phnom Penh toward resilience. 
As Phnom Penh continues to build and 
evolve into a future metropolitan city, 
young Cambodian architects today have a 
chance to design better-structured cities 
amid the growth of commercialization and 
internationalization. We must prove that 
we can utilize urban planning and build 
like our forefathers by solving the current 
urban issues we face now. We can make 
architecture great again. Together we can 
restore Phnom Penh’s uniqueness through 
preservation, urban planning, and by de-
signing public spaces for the population.
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 វិទាយាសាាានភាសាបរនៅទសនៅ�ភ្ននំៅពញគជឺាឧទាហរណដ៍ល៏្អមយួដែដល 
ឆួ្ល�ះបញំាងំពីសាាាបតាយកម្មនៃច្នត្រូបឌ្តិ�្ម ីបនៅង្កើតនៅ�ើងនៅ�យ “រលកសាាាបតាយកម្ម�្ម”ី។
ជញាាងំជំុវិញអគរបណាះាលយ័មានទត្រូមងត់្រូសនៅដៀងគ្នានងឹមកួចាកស់្លកឹនៅតាំ្នាតបរុាណ
របស់កសកិរដែខ្មរ ដែដលមានរាងមូល នងិមានសសរនៅបតងុបតី្រូជងុនៅ�ជំុវិញ។ 
ឥទធពិល សាាាបតាយកម្មបស្ចមឹត្រូបនៅទសត្រូតូវបានសនៅង្កតនៅ�ើញ ជាអាទ៍ នៅ�កុ�ងការនៅត្រូបើ 
ត្រូបាសន់ៅបតងុជាសមាាារសអំាតចងុនៅត្រូកាយ។ រចនសម័័នធសាាាបតាយកម្មសា្តាតអឡូាពំកិ
មានលហំខាយលន់ៅចញចលូធំៗ នៅត្រូចើន នៅមើលនៅ� ដចូជាសណំង់កពំងុនៅហាះ។ ឥទធពិល 
គរួឲាយកតស់មាាាលម់យួនៅទៀត គតឺ្រូតូវបាននៅគពនិតិាយនៅ�ើញនៅ�កុ�ងការអនវុត្តកាបួូនសម 
មាត្រូតនងិមូ៉ឌុ្លដដែដលៗ ដែដលជាឧបករណន៍ៅគនៅត្រូបើត្រូបាសន់ៅ�កុ�ងការកសាងសំ 
ណង់នៅ�បស្ចមឹនៅលាក ជាអាទ៍ នៅ�យសាាាបតាយករ Corbusier នៅលាកត្រូតូវបាននៅគ 
ចាតទ់កុជាបតិាំនៃនសាាាបតាយកម្មទនំៅនើប និងបានផ្លា្លាសប់្ដរូសាាាបតាយកម្ម នៅ�យផ្ដល់ 
លទធភាពឲាយត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូគបត់្រូសទាបវ់ណៈៈអាចនៅត្រូបើត្រូបាសស់ណំង់សាាាបតាយកម្ម 
�្មនីៅនះបាន។ ទសាសនវិជាាានៃនចលនសាាាបតាយកម្មទនំៅនើប (“តចិគនឺៅត្រូចើន” របស់ 
សាាាបតាយករនៅឈា្មាះ Mies Van Der Rohe) បានដកនៅចញអសព់សីាាាបតាយកម្ម  
នវូអ្វដីែដលជាការដែតងលម្អត្រូជលុហសួនៅហត ុគ្មានត្រូបនៅ�ជន៍ នៅនះគជឺារនៅបៀបនៃនការ
រស់នៅ�របស់បញ្ញវន្ត។ ចលនសាាាបតាយកម្មទនំៅនើប គឺជាសមយ័កាលមយួដែដលនៅផ្លា្ដាត
ជំុវិញគនៅត្រូមាងសត្រូមាបក់ារនៅត្រូបើត្រូបាសរ់មួគ្នា នងិការកសាងសំណង់ដចូជា អគរ 
សា្នាកន់ៅ� សណំង់សាកលវិទាយាលយ័ ឬបណាះាលយ័ត្រូកងុ។ល។ នៅ�កុ�ងនៅពលដែដល
ចលនសាាាបតាយកម្មទំនៅនើបឈានដល់កត្រូមតិកពំលូនៅ�បស្ចមឹនៅលាក នៅលាក វណៈ
មុលវីណៈ សមយ័នៅនះ គជឺាសសិាសរបសន់ៅលាក Le Corbusier។ នៅនះបងា្ហាញថា 
នៅត្រូកាយសមយ័អាណាពាយាបាលបារាងំ ភ្ននំៅពញនៅ�ដែតទទួលឥទធពិលពីចលន 
សាាាបតាយកម្មបារាងំនៅ�នៅ�ើយ នៅហើយថា សាាាបតាយកម្មពតិជាគ្មានត្រូពដំែដននៅនះនៅទ 
សាាាបតាយកម្មមានតនួទសីខំានម់យួ នៅនះគតឺនួទតី្រូបមូលផ្ដ�មំនសុាសមា្នា នងិទកីដែន្លង 
ដែដលមនសុាសមា្នារសន់ៅ�។

ការធា្ល��់ចុះនៃន់ន់គិរូ�ន់យី�ម្ម
 បន្ទាបម់ក ការសមា្លាបរ់ងាាាលដរ៏នធតន់ៃនរបបដែខ្មរត្រូកហម បានបំផ្លចិបំផ្លា្លាញ
ទាងំត្រូសងុនូវនគរបូនយីកម្ម ដែដលនៅទើបនឹងចាបក់នំៅណើតនៅ�ើង នៅ�កុ�ងត្រូបនៅទស 
កមុ�ជា។ គនៅត្រូមាងសាាាបតាយកម្មនន ដែដលសនំៅ�នៅ�នៅធ្វើឲាយទតី្រូកងុភ្ននំៅពញ គឺជាទតី្រូកងុ
បពុ្វនមិតិ្តនៅ�អាសុអីានៅគ្នយ ៍ត្រូតូវបានបផំ្លា្លាញនៅចាលទាងំត្រូសងុ។ បន្ទាប់ពកីារកនៅម្ទច
នៅចាលនៃនសលិាបៈវិទាយាសាត្រូស្ត នងិបនៅច្ចកវិទាយានៅនះនៅ� សាាាបតាយករដែខ្មរជនំនប់ន្តមក 
នៅទៀត ត្រូបឈមមុខនងឹកង្វះចនៅន្លាះដធ៏ដំែដលពកួនៅគត្រូតូវបនំៅពញបដែន្ថម។ ការខចូខាត 
លហំកុ�ងទីត្រូកងុ និងការបាតប់ងធ់នធានមនុសាសបាន នៅធ្វើឲាយត្រូបនៅទសធា្លាកន់ៅ�កុ�ង 
សភាពនៅតាំក�ាាក�ាាងនៃត្រូកដែលង រហតូដលន់ៅដើមទសវតាសរ៍ឆ្នា២ំ០០០ បុ៉នៅណាះាះ នៅទើប
ត្រូបនៅទសនៅនះបានចាប់នៅផ្ដើមអភិវឌ្ាឍខួួននៅ�ើងវិញ។ជាមយួពកួដែខ្មរត្រូកហម ត្រូបជាជន 
កមុ�ជាត្រូតូវតសុនូៅដើមាបីត្រូតដររស ់ជាជាងបន្តកសាងត្រូបនៅទសជាតិរបសខួួ់ននៅ�តាំមគរំូ 
នៃនបពុ្វបរុស។ ៤០ឆ្នានំៅត្រូកាយមក សាាាបតាយកម្មដែខ្មរឈានដលច់ណុំចកំពងុចាបន់ៅផ្ដើម 
នៅកើត�្មមួីយនៅទៀតនៅហើយ។ បុ៉ដែន្ត យវុសាាាបតាយករកពំងុត្រូបឈមមុខនៅ�នងឹជនៅត្រូមើស 
ដល៏បំាកមយួចំននួ មានន័យថា នៅតើពកួនៅគត្រូតូវបន្តបញូុលភាសាសាាាបតាយកម្ម 
មយួចនំនួនៅ�កុ�ងការងាររបសព់កួនៅគ ឬក៏ត្រូតូវសនៅត្រូមចនៅ�តាំមផ្នតគ់នំតិនៃនពភិព 
ហរិញ្ញវតុ�របសត់្រូកមុហុនុអចលនត្រូទពាយ។

 នៅទាះបជីាទតី្រូកងុភ្ននំៅពញបានកា្លាយជាទតី្រូកងុទនំៅនើបមយួនៅហើយក្ដ ីកបុ៉៏ដែន្ត
នៅគមនិទាន់នៅ�ើញមានទសាសនទាននគរបូនយីកម្មមួយ ដែដលមានភាពសុសីងាាាក់ 
នៅ�នៅ�ើយនៅទ។ តត្រូមូវការបចុ�បាបន្នខាងដែផ្នកលនំៅ��ាានឯកជនកានដ់ែតនៅត្រូចើននៅ�ើង 
នៅធ្វើឲាយមានផលវិបាកដែដលថា ភាគនៅត្រូចើននៃនគនៅត្រូមាងត្រូកងុ�្មីៗ  ត្រូតូវបានបនៅង្កើត និង 
អនវុត្តនៅ�យត្រូកមុហុនុអចលនត្រូទពាយ នៅ�កុ�ងត្រូកបខណ្ឌនៃនដំនៅណើរការនៅធ្វើឯកជន 
ភាវបូនយីកម្មបុ៉នៅណាះាះ។ លនំៅ��ាាននៅ�កុ�ងបរីុកាតផូួ់វសាធារណៈ និងការនៅត្រូបើ 
ត្រូបាសន់ៅហ�ាារចនសម័័នធឯកជន នៅធ្វើឲាយមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ នងិអាចបង្កឲាយ 
មានទកឹជនំនន់ៅលឿននៅ�កុ�ងរដវូវសាសា។ បុ៉ដែន្ត រាជរ�ាាភបិាលនៅ�ដែតខតិខតំ្រូបងឹដែត្រូបង 
នៅ�ះត្រូសាយបញ្ហានៅនះ ត្រូពមទាងំសត្រូមបនៅ�តាំមការវិវឌ្ាឍនៃនទតី្រូកងុ ត្រូពមទំាងខតិខំ 
កសាងនៅ�ើងវិញនូវនៅហ�ាារចនសម័័នធសាធារណៈ និង�កក់ហំតិឲាយអនវុត្តចាបាប់ 
ស្ដពីីការរកាសាឲាយមានសនួនៃបតងនៅ�កុ�ងគនៅត្រូមាងនីមយួៗ។

 នៅទាះបជីានគរបូនីយកម្មត្រូតូវបានគតិគរូជាបនៅណើើរៗនៅ�យរាជ រ�ាា
ភបិាល នៅហើយក្ដ ីបុ៉ដែន្តយវុសាាាបតាយករជានៅត្រូចើនរបូ នៅ�ដែតបន្តកសាងអគរសត្រូមាប់ 
ត្រូកុមហុនុអចលនត្រូទពាយ គឺមនិដែមនសត្រូមាប់ត្រូបជាពលរដ្ឋ ឬសត្រូមាបស់ហគមនរ៍បស់ 

ពកួនៅគនៅនះនៅទ។ នៅ�នៅពលនៅនះ ទនំៅនរនឲំាយនៅគរកត្រូបាកច់នំៅណញបាននៅត្រូចើន គឺការ 
កសាងសំណង់អគរដែដលយកគរំតូាំមត្រូកងុបរុាណបារំាង ដូចជាករណគីនៅត្រូមាង�្មីៗ
នៅ�នៅកាះនៅពត្រូជ ឬគនៅត្រូមាងត្រូកងុអរឺ�បុជានៅដើម។ គនៅត្រូមាងអចលនត្រូទពាយជានៅត្រូចើននៅ�កុ�ង
ត្រូកងុបាននិងកពំងុជយួជត្រូមញុឲាយមានកនំៅណើននៅសដ្ឋកចិ្ចនៅ�កុ�ងត្រូបនៅទសកព៏តិដែមន 
បុ៉ដែន្តសណំង់អគរជានៅត្រូចើនមានដែតមខុបុ៉នៅណាះាះ នៅហើយគ្មានការដែកនៃច្នអ្វនីៅនះនៅទ ឬ 
មានតចិតចួណាស ់គ្មានដែផនការកម្ម ឬគ្មានភាពចាបំាចន់ៃនមខុងារនៅ�ើយ។ 

ដោដើរដោឆះ�ះដោ�អំនគិត
 សណំង់អគរនៅបតិកភណ្ឌ ដូចជាអគរនៃត្រូបសណយី ៍ផ្ទះចនិ វិទាយាសាាាន 
ភាសាបរនៅទស នៅរាងមនៅហាត្រូសពចតុមខុនងិសា្តាតអូឡាពំកិជានៅដើម សទុធដែតជា 
នៅករ៍�មរតកបនាសលទ់កុពអីតតីកាល គជឺាការរំលកឹនៅ�ើងវិញនៃនវិស្វកកម្មភាពទសវតាសរ៍ 
ឆ្នា១ំ៩៥០ ឆ្នា១ំ៩៦០ និងឆ្នា១ំ៩៧០ និងជាសកីីកម្មមួយនៃនត្រូបវត្តសិាត្រូស្ត។ នៅដើមាបី
កសាងអនគតនៅទសភាពដ៏ធនំៃនទតី្រូកងុភ្ននំៅពញ សាាាបតាយករបចុ�បាបន្នគួរដែតទាញ  
យកបទពិនៅសាធនស៍ាាាបតាយកម្មត្រូបវត្តសិាត្រូស្តទាងំនៅនះ។ ការដកបទពនិៅសាធន៍នៅនះ 
មនិដែមនយកតាំមគំរបូរុាណនៅនះនៅទ បុ៉ដែន្តគឺត្រូតូវបញូុលចកុ�វិសយ័នគរបូនយីកម្ម 
ដចូគ្នា អ្វដីែដលល្ៗអ  នងិគនំតិនៃច្នត្រូបឌិ្តរបសប់ពុ្វបរុសនៅយើង។ ការអភរិកាសសណំង់ 
អគរត្រូបវត្តសិាត្រូស្តបានបងា្ហាញថា ការអភរិកាសនៅនះនមំកនូវតនៃម្លពាណជិើកម្ម និង 
ពត្រូងងឹទតី្រូកងុត្រូបកបនៅ�យនរិន្តរភាព នៅ�កុ�ងភាគនៅត្រូចើននៃនបណា្ដាត្រូបនៅទសអភវិឌ្ាឍន៍ 
នងិទតី្រូកងុននកុ�ងពិភពនៅលាក ដូចជាកុ�ងត្រូបនៅទសសងិឹបុរី ត្រូបនៅទសអី�តាំល ីនិង 
ត្រូកងុនៅបតកិភណ្ឌនៅសៀមរាបជានៅដើម។ នៅ�កុ�ងទីត្រូកងុដចូជាទតី្រូកងុភ្ននំៅពញ និងត្រូកុង 
នៅសៀមរាបនៅនះ សណំង់អគរត្រូបវត្តសិាត្រូស្តនមំកនូវនៅមាទនភាពជាត ិនៅនះគឺ 
សណំង់នៅបតកិភ ណ្ឌនិងវបាបធម៌លាបីៗ  សត្រូមាបន់ៅយើងទាងំអសគ់្នាដែដលផ្ដលគំ់នតិ 
ឲាយមនសុាសមា្នាចងន់ៅធ្វើការរមួគ្នា នៅដើមាបកីសាងអនគតមួយឲាយភ្លសឺាាាងជាងនៅនះ។ កាល 
ខំ�នំៅ�ពនីៅក្មងមានសនួនៃបតងនៅ�មុខផាសារដែដលលាបជីាងនៅគនៅ�ទតី្រូកងុភ្ននំៅពញ នៅនះ 
គផឺាសារ�្ម។ី បចុ�បាបន្ននៅនះ ផាសារ�្មពីទ័ធជំុវិញនៅ�នៅ�យហាងទនំញិ ដែដលនៅគសាងសង់
នៅ�នៅលើដអីតតីសនួនៃបតងកាលពីមនុ ត្រូពមទំាងខណ្ឌដែចកនៅ�យចិនៅញ្ចើមផូួវនៅធ្វើពី 
នៅបតងុ ដែដលបង្កឲាយមានទឹកដក់ ចរាចរណ៍កកស្ទះ ត្រូពមទាងំមានត្រូបនៅភទនៃនការ 
បពំលុត្រូកងុនៅផាសងនៅទៀតផង។ ត្រូបសនិនៅបើនៅយើងកសាងសួននៃបតងទំាងនៅនះនៅ�ើងវិញ 
នៅនះនៅយើងនងឹអាចនៅបើកលហំសាធារណៈពមីនុនៅនះនៅ�ើងវិញ នៅដើមាបឲីាយត្រូបជាពលរដ្ឋ 
នៅត្រូបើត្រូបាស ់សត្រូមាបក់ារនៅដើរលដំែហកសំាន្ត និងកាតប់ន្ថយខ្លះៗនវូការរំខាននៅ�យ 
ភាពដែណនណាន់តាំនត់ាំបន់ៃនចរាចរណ៍ នៅ�យនមំកវិញនវូខាយលដ់ែដលនៅធ្វើឲាយ 
ត្រូបជាពលរដ្ឋត្រូសួលដកដនៅងិើម។ នៅយើងដែ�មទំាងអាចបនៅង្កើតសួននៅ�កុ�ងត្រូកុងនៅដើមាបី 
ត្រូសបូយកទឹកនៅភួ�ង ដែដលបង្កបញ្ហាទឹកជនំនន់ៅ�កុ�ងរដវូនៅភួ�ងនៅទៀតផង។

 នៅ�យត្រូបឈមមខុនៅ�ះត្រូសាយនងឹបញ្ហា ដូចជាកង្វះសនួសាធារណៈ 
នៅហ�ាារចនសម័័នធផូួវ�្នល ់នងិបញ្ហាដឹកជញ្ជនូសាធារណៈ ត្រូពមទំាងផ្ដលអ់ាទិភាព
ដលន់គរបូនយីកម្ម នៅយើងនឹងអាចរកាសាបាននូវតលុាយភាពរវាងតត្រូមូវការខាងដែផ្នក 
នៅសដ្ឋកចិ្ច និងតត្រូមូវការសត្រូមាបក់ាររសន់ៅ�កុ�ងត្រូកងុ នៅដើមាបចីងួ�លបងា្ហាញផូួវទតី្រូកុង 
ភ្ននំៅពញសនំៅ�នៅ�រកភាពធន។់

 ខណៈដែដលទីត្រូកុងភ្នំនៅពញបន្តអភិវឌ្ាឍខួួន និងកា្លាយនៅ�ជាទីត្រូកុង 
មួយ ដ៏ធំ យុវសាាាបតាយករដែខ្មរបចុ�បាបន្ននៅនះនៅ�មានលទធភាពនៅរៀបចំទីត្រូកុងមួយ 
ដែដល មានរចនសម័័នធត្រូបនៅសើរជាងនៅនះ នៅ�កុ�ងបរិបទធុរកិច្ចភាវូបនីយកម្ម និង 
អន្តរជាតិភាវូបនីយកម្មកាន់ដែតខា្លាំងនៅ�ើង។ នៅយើងត្រូតូវដែតបងា្ហាញឲាយនៅ�ើញថានៅយើង
មានលទធភាពនៅត្រូបើត្រូបាស់ដែផនការត្រូកុង និងកសាងដូចបុព្វបុរសនៅយើងកាលពីមុន 
នៅ�យនៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាត្រូកុងបចុ�បាបន្នដែដលនៅយើងកំពុងត្រូបឈមមុខ។ នៅយើង 
អាចផ្ដល់ភាពអសាំារាយដល់សាាាបតាយកម្មជា�្មីម្ដងនៅទៀត។ នៅយើងអាចរួមគ្នានៅធ្វើឲាយ 
ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញកា្លាយជាទីត្រូកុងដ៏ល្អឯកដែតមួយគត់ នៅ�យសារដែតការអភិរកាស 
នគរូបនីយកម្ម និងទសាសនទាននៃនការកសាងសួនសាធារណៈ នៅដើមាបីជា 
ត្រូបនៅ�ជន៍ របស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ។
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We must learn to become resilient  
This synthesis concludes our conference discussions by looking at how we can work in an uncertain world 
to rebuild a safe environment and restore the meaning of citizenship after disasters. BY LIONEL PRIGENT 

 1
Nous vivons dans un 
monde de l’incertain
Nous vivons dans un monde de l’incertain, ballo-
té par les évènements et sommés de nous en 
 accommoder. Les crises, quelle que soit leur vio-
lence, ne sont jamais des fins. Le temps s’écoule, 
les populations s’adaptent, les causes de la crise 
s’éloignent et il faut bien alors continuer à vivre. 
Nouakchott, Port-au-Prince, Kigali et bien sûr, 
 Phnom Penh. Toutes ces villes, de différentes ma-
nières ont vécu des crises majeures, à différents 

moments de leur histoire : inondations, tremble-
ments de terre, assassinats de masse, génocide. 
Mais ces villes ont aussi le pouvoir aujourd’hui de 
porter témoignage des conditions par lesquelles 
elles ont commencé à écrire une nouvelle page de 
leur histoire, elles ont appris de la catastrophe. 
Ces expériences nous ont aidés au cours de cette 
journée à envisager « la ville résiliente, pour pen-
ser les défis de la reconstruction urbaine ». 
Le sujet est d’importance. 
En effet, malgré l’amélioration de nos connais-
sances, malgré les efforts portés pour le dévelop-
pement, partout dans le monde, les possibilités de 
crises se dressent devant nous : 
-- crise environnementale bien sûr, sur le climat, 
la biodiversité, la gestion de l’eau ; 
-- crise sociale et menaces économiques ; 
-- crise technologique enfin... autour de la circu-
lation des données... 
Aucun pays ne peut prétendre aujourd’hui être 
certain d’échapper à l’une de ces crises. Nous en 
avons eu le rappel ce matin : déjà 1,5 milliards 
d’habitants sont soumis à au un moins un risque 
naturel majeur. 
Nous devons apprendre à devenir résilients ! 

1
We live in a world of 
uncertainty
We live in a world of uncertainty; we are 
shaken up by events and forced to come 
to terms with them. Crises, however 
violent, are never ends. Time passes, 
people adapt, the causes of the crisis 
move away and we must continue to live.
Nouakchott, Port-au-Prince, Kigali and, of 
course, Phnom Penh. All of those cities 
have, in different ways, experienced 
major crises at different times in their 

history: flooding, earthquakes, mass 
killings, genocide. 
But these cities now also have the power 
to bear witness to the conditions in which 
they began writing a new page of their 
history; they have learnt from disaster. 
Such experiences have helped us 
consider “the resilient city, to think about 
the challenges of urban reconstruction.” 
It is a weighty subject. 
Although we have gained much insight 
and despite the efforts invested in 
development, potential crises are 

everywhere in the world: 
-- Environmental crises that relate to 
climate change, biodiversity, water 
management; 
-- Social crises and economic threats; 
-- And, finally, technology crises involving 
data flow. 
No country today can claim to be safe 
from one of those crises. We heard it this 
morning: 1.5 billion people are already 
threatened by at least one major natural 
hazard. 
We must become resilient!

Port au Prince :  
la cathédrale 
effondrée après le 
séisme.
Port-au-Prince: the 
collapse cathedral 
after the earthquake. 

ទីកាុង Port au 

Prince៖ វិហារកាតូលិក
បាក់រលំបន្ទាប់ពីរញ្ជួយដី

Kigali, patrouille 
en 1994.
Kigali, patrol in 
1994. 

ទីកាុង Kigali៖ 
ការដើរលាបាត 
នាឆ្នាំ១៩៩៤

Nous devons apprendre  
à devenir résilients 
En conclusion des débats de la conférence, cette synthèse revient sur la façon dont 
nous pouvons œuvrer dans un monde incertain pour reconstruire un environnement 
sécure et redonner sens à la citoyenneté après les catastrophes. PAR LIONNEL PRIGENT

©
 J

.M
. T

h
éo

da
t



133Résilience des villes après les catastrophes

Pour renaître, mais pas à l’identique. La rési-
lience, ce n’est pas un retour à un état antérieur. 
C’est bien un accès à un nouvel état, un nouveau 
commencement qui définit un environnement iné-
dit, social, économique, environnemental. 
Fabienne Luco nous en donne l’illustration à 
 Phnom Penh. Les bâtiments de la ville ont conti-
nué d’exister, mais leurs usages ont changé : 

l’église des sœurs de la Providence, 
ancien orphelinat, devenue habitat 
collectif. 
Cette qualité nous permet donc  
de mieux gérer le risque et d’ap-
prendre des expériences passées 
pour mieux anticiper l’irruption de 
problèmes, qui seront chaque fois 
inédits. Il s’agit bien de nous 
 prémunir, en veillant à entretenir 
les capacités d’adaptation et à pen-
ser la reconstruction vers moins de 
risque... 
C’est pourquoi la gestion du risque 
a une dimension politique, sociale 
et économique, dont les objectifs 
majeurs sont de réduire la vulnéra-
bilité et d’anticiper les capacités de 
résilience...

2
What is resilience? 
Gabriel Fauveaud proposed a definition 
in his introduction. Resilience is the 
capacity of cities and their citizens to 
bounce back from a traumatic event. 
Trauma can run deep and last a very 
long time. 
The most vulnerable people suffer the 
most, but they are also the ones who 
must be most resilient. It is therefore a 
quality that the most vulnerable must 
develop. 
Once the disaster is over, one has to 
return to a more normal pace of life. 
Rebuild. 

“Bringing a dead city back to life,” was 
how Pa Socheat Vong put it. Resilience is 
a life force, enabling a person to 
overcome disaster and rekindle hope. 
Coming back to life, yes, but not to the 
exact same life. Resilience is not a return 
to a previous state. It is actually a move 
forward, into a new state, a new 
beginning in an environment that is new 
socially, economically, and 
environmentally. 
Fabienne Luco depicts this phenomenon 
in Phnom Penh. The city’s buildings 
continued to exist, but they were put to 
different uses. The Church of the Sisters 

of Providence, previously an orphanage, 
was turned into collective housing. 
Resilience empowers us to better manage 
risk and to learn from past experiences 
to better anticipate problems that were 
never seen before. We have to prepare 
for them, maintain our adaptability, and 
think of reconstruction as risk reduction. 
Risk management therefore has a 
political, social, and economic dimension. 
Its aims are to reduce vulnerability and 
anticipate the capacity for resilience. 

2 
Qu’est-ce que la 
résilience ? 
Gabriel Fauveaud a défini, dans son introduction, 
la résilience comme la capacité des villes et  
des habitants à se relever d’un événement trau-
matique. 
Les traumatismes provoqués sont forts et restent 
présents très longtemps. 
Ce sont les populations les plus fragiles qui 
souffrent le plus mais ce sont elles aussi qui 
doivent le plus faire preuve de résilience. C’est 
donc aussi une qualité qui doit habiter les plus 
vulnérables. 
Car après la catastrophe, il faut retrouver un 
rythme plus normal de la vie. Reconstruire. 
« Faire renaître une ville morte », comme l’indi-
quait Pa Socheat Vong, la résilience est une force 
de vie, celle qui permet de surmonter la catas-
trophe pour redonner espoir. 

Phnom Penh, 
1979. 
Phnom Penh, 1979. 

ភ្នំពាញ ឆ្នាំ១៩៧៩

Phnom Penh, 2019. / Phnom Penh, 2019. / ភ្នពំាញ ឆ្នា២ំ០១៩
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Foule à l’entrée 
de Phnom Penh, 
1979.
Crowd at the 
entrance to Phnom 
Penh, 1979. 

មនុសាសមា្នានាមាត់ចាក 
ចូលទីកាុងភ្នំពាញ 
ឆ្នាំ១៩៧៩

Kigali, travaux 
communautaires. 
Kigali, community 
work. 

ទីកាុង Kigali 

ការងារសហគមន៍

lation, qui s’est installée, qui s’est arrangée avec 
les conditions qu’elle rencontrait, pour trouver 
un abri, accéder à un peu de sécurité, pour re-
prendre des forces. 
Chandevy Men Sisowath nous a confié son émou-
vant souvenir. « Être jeune à Phnom Penh, dans 
les années 1980 » ne ressemblait en aucune façon 
aux conditions rencontrées ailleurs. Elle nous a 
fait le récit d’une vie quotidienne de la survie, 
d’un retour dans des conditions précaires, avec 
en mémoire le conflit et les deuils qu’il avait pro-

voqué dans toutes les familles. 
Ce sont aussi les pénuries ali-
mentaires, les difficultés pour 
acheter des provisions et mobi-
liser les personnes pour réorga-
niser les services. 
Décidément, dès après la catas-
trophe, reconstruire est avant 
tout l’affaire de femmes et 
d’hommes. 

 3 
Le temps qui suit  
la catastrophe est une 
affaire humaine. 
Ce que nous retenons des témoignages sur le dé-
sastre qui est intervenu à Phnom Penh, c’est à 
quel point la catastrophe est incommensurable. 
Alors que Phnom Penh était peuplée de 2 millions 
d’habitants en 1975, il ne restait que 60 habitants 
dans une ville fantôme à la fin de 1978. Pourtant, 
dès janvier 1979, les populations sont arrivées 
peu à peu. 
Fabienne Luco est revenue, comme anthropo-
logue, sur l’arrivée des habitants, les conditions 
de leur retour. La résilience est le fait de la popu-

3
After the disaster:  
a human affair 
Our takeaway from the accounts of the 
disaster that hit Phnom Penh is that such 
a catastrophe is simply 
incommensurable. While Phnom Penh 
had a population of 2 million in 1975, the 
ghost city that it had become by the end 
of 1978 had only 60 inhabitants. But as 
early as January 1979, people slowly 
started coming back. 

Fabienne Luco has analysed, from an 
anthropological perspective, the 
residents’ arrival and the conditions of 
their return. Resilience was embodied by 
the people who settled back and dealt 
with the situation to find a shelter, a bit 
of safety, and recuperate. 
Chandevy Men Sisowath shared a 
touching memory with us. To be “Young 
in Phnom Penh in 1979” was radically 
different from the conditions anywhere 

else. She recounts her daily life of 
survival, the precarious conditions of her 
return, with the conflict in mind and the 
bereavements suffered by every family. 
There were stories of food shortages, 
difficulties in buying supplies and 
mobilizing people to get services back up 
and running. 
In the immediate aftermath of the 
disaster, rebuilding is first and foremost 
a human affair. 
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Orphelinat 
installé dans  
une ancienne 
chapelle.
Orphanage settled  
in a former chapel. 

មណ្ឌលកុមារកំពាា 
នាកុ�ងវិហារកាតូលក 
បុរាណមួយ

Enfants à Phnom 
Penh, 1982.
Children in Phnom 
Penh, 1982. 

កុមារនាទីកាុងភ្នំពាញ 
ឆ្នាំ១៩៨២

4 

La vie  
et rien d’autre ?
La vie reprend ses droits, toujours !!! Toutes les 
histoires de l’humanité nous instruisent sur le re-
nouveau impératif qui suit les catastrophes. 
Mais la résilience n’est pas une assurance de per-
mettre de meilleures conditions d’existence à 
termes. 
Dans le premier atelier, Jean-Marie Théodat, à 
partir de son expérience de Port-au-Prince, nous 
a rappelé les nombreuses menaces qui pèsent en-
core après la catastrophe. 
Pour sa part, Fabienne Luco explique la difficulté 
à réinventer la vie quotidienne, à gérer les parties 
communes des immeubles, les espaces publics, 
qui sont régulièrement accaparés. 
Il faut un effort d’organisation pour pouvoir dé-
passer le moment de la survie... 
Et c’est là que la place des institutions, sous 
quelques formes que ce soit, devient nécessaire 
pour organiser le long terme... 
Jean-Marie Théodat expose en effet à quel point 
la résistance face à l’État, l’absence de capacité 
de régulation compromet toute possibilité de 
 dépasser l’après-crise.

4
Nothing  
else but life?
Life takes its course, always! All of 
humankind’s stories tell us about the 
absolute need for renewal after a 
disaster.
But resilience does not guarantee better 
living conditions in the long run. 
In our first workshop, Jean-Marie 
Théodat spoke of his experience in 
Port-au-Prince, reminding us of the many 

threats that loom after the disaster. 
Fabienne Luco explained how hard it 
was to get back to normal daily life, to 
manage the shared spaces in buildings 
and public spaces that are often 
monopolized. 
To get beyond the moment of survival, an 
organizational effort is required which 
stresses the necessary role of institutions, 
in their various forms, in providing 
long-term organization.

Jean-Marie Théodat pointed out how 
resistance to government and the 
absence of regulatory capacity 
undermine any possibility of going 
beyond the post-crisis state. 

Population au 
bord du Tonlé 
Bassac après 
l’incendie du 
quartier. 
Population on the 
edge of the Tonlé 
Bassac after the 
neighbourhood fire. 

ត្រូបជាពលរដ្ឋនៅ� 
មាត់ទនៅន្លបាសាក ់
បន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យ 
ឆបនៅឆ្លះសងាាាត់នៅនះ ©

 A
K

P



136 ក្រុងភ្នំព្រញ៖ ការពង្រីក និងការផ្ល្រស់ប្ដូរ

Borey de la 
compagnie Peng 
Huoth. 
Borey of the Peng 
Huoth company. 

បុរីកាុមហុុនប៉ាងហួត

Logements neufs pour relogement. 
New housing for rehousing. 

ផ្ទះសមាបាង�្មីៗសមាាប់សមាាប់អ្នកមកនា�្មី

Pose de 
canalisation  
d’eau PPWSA/
JICA
Laying of the  
PPWSA water  
main. 

ការ�ាានតបណា្ដាញទឹក
សាាាតរបស់រ�ាាករទឹក 
ស្វយ័ត កាុងភ្នំពាញ

velle culture urbaine, notamment sous la forme 
d’habiter. 
Car reconstruire une ville, c’est lui redonner l’en-
semble des fonctions qui lui incombent, grâce aux 
économies d’agglomération, terme économique 
repris par Natharoun Ngo : 
-- être un lieu d’accueil dans laquelle on vient 
chercher protection, habitat, emploi, avenir ; 
-- être un lieu de marché dans lequel les habi-
tants et les entreprises pourront trouver les res-
sources et les services souhaités ; 
-- être un lieu qui permet les mobilités, ce qui im-
plique l’existence d’infrastructures de transport ; 
-- être un lieu de production des biens et des ser-
vices marchands ; 
-- être enfin un lieu où sont assurés l’éducation, 
la santé, la culture, etc. 
Pour engager cette vraie reconstruction, sont né-
cessaires les dimensions structurelle, économique 
et sociale. 

DIMENSION STRUCTURELLE
Si Mareth Mok nous a évoqués l’immédiate après-
crise, son excellence Kep Chuktema a traduit la 
nécessité de pouvoir rebâtir les infrastructures. 
« Une ville sans eau ni électricité, c’est comme 
une vie sans amour ». 

5 

Les conditions d’une 
vraie reconstruction
Il faut donc l’effort des hommes et des femmes. 
Il faut aussi du temps. 
Christiane Blancot le rappelle : Phnom Penh a 
 attendu 20 ans pour connaître les vraies condi-
tions de la reconstruction. Si bien que les bâti-
ments ont été très abîmés par les 20 ans qui se 
sont écoulées après le départ des khmers rouges. 
Il aura fallu encore une génération pour qu’ap-
paraisse à Phnom Penh les ferments d’une nou-

5
The prerequisites  
for a true reconstruction
Effort is therefore required from men 
and women. And time is needed. 
Christiane Blancot reminded us that it 
took Phnom Penh 20 years to understand 
the prerequisites for reconstruction, 
which meant that buildings were left to 
decay during the 20 years that elapsed 
after the Khmer Rouge left. 
It took another generation for a new 
urban culture to take root in Phnom 
Penh, including in the ways of dwelling. 
Rebuilding a city involves giving it back 
all its functions, by means of 
agglomeration economies, an economic 

term used by Natharoun Ngo. These 
functions include: 
-- being a haven in which one finds 
protection, a place to live, a job, a future; 
-- being a marketplace in which people 
and businesses can find the resources 
and services they are looking for; 
-- being a place where one can move 
around, which requires a transportation 
infrastructure; 
-- being a place of production of trade-
related goods and services; 
-- finally, being a place where education, 
health, culture, etc. are provided. 
To begin with this true reconstruction 
effort, these structural, economic, and 
social aspects are necessary. 

STRUCTURAL ASPECT 
Mareth Mok spoke of the post-crisis 
period, while His Excellency Kep 
Chuktema highlighted the need to rebuild 
infrastructure. 
“A city without water or electricity is like 
a life without love.” 
More concretely, His Excellency Ek Sonn 
Chan talked about getting the clean 
water network back into operation. He 
also highlighted how the reconstruction 
effort was undermined by a growing 
number of illegal hookups. Receipts and 
invoices were also a problem as some 
bills could not be collected due to 
misattribution, corruption, etc. 
There is a power balance between 
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Dans un exemple concret, son excellence Ek Sonn 
Chan a insisté sur les conditions de remise en 
œuvre des réseaux d’eau potable. Mais il a souli-
gné aussi comment les efforts de reconstruction 
étaient compromis par les branchements illégaux 
qui se multipliaient... Les recettes des factures 
étaient elles aussi problématiques car une partie 
des factures n’était pas recouvrée en raison des 
erreurs d’attribution, de la corruption, etc. 
Il y a ici la compréhension d’un rapport de force 
qui se noue entre les dynamiques institutionnelles 
qui doivent être garantes de la mise en œuvre 
d’un service pour tous et les captations indivi-
duelles, dont chacune semble sans conséquence 
mais la somme compromet les efforts de recons-
truction... 

DIMENSION ÉCONOMIQUE 
La dimension économique ne doit pas être négli-
gée. Dans la résilience, l’économie est aussi un 
facteur de risque. 
Nous l’avons entendu de plusieurs façons au 
cours de cette journée : cela veut dire disposer 
d’un outil productif, pouvoir occuper des travail-
leurs dans cette activité et ne pas seulement faire 
commerce ! C’est ce que qui nous a été rapporté 
ce matin en rappelant que le Cambodge était de-
venue une nation privilégiée par ses partenaires 
du point de vue économique, permettant de par-
ticiper aux échanges mondiaux, à la chaîne de 
fabrication des richesses. 
Lorsque les réfugiés rentrent progressivement, il 
leur faut trouver du travail pour gagner leur vie. 
En 2004, Phnom Penh accueillait 300 usines, 
200 000 ouvrières. Et à l’échelle du pays, le 
contrat de bonnes pratiques signé avec l’Organi-
sation international du travail était un gage né-
cessaire pour rassurer sur le respect des stan-
dards de condition de travail et de rémunération 
des ouvrières. 
Mais d’autres formes d’économie, porteuses d’in-
novation, ont aussi été portées autour : de l’éco-
nomie circulaire, des start-up et des investisseurs 
sociaux. C’est toute l’expérience proposée par 
Hassan Hajam. 

Recensement des 
habitants à 
reloger.
Census of 
inhabitants for 
rehousing. 

ការសាង់ស្ថិតិបាជាពល 
រដ្ឋដាលតាូវបញ្ជូនទា 
រស់នាកុ�ងទីតាំំង�្មី

Branchement  
des habitants au 
réseau d’eau 
potable PPWSA.
Connecting the 
inhabitants to the 
PPWSA drinking 
water system. 

ការតទឹករបស់ 
បាជាព លរដ្ឋ ភាាាប់នឹង 
បណា្ដាញទឹកសាាាតរបស់ 
រ�ាាក រទឹកស្វយ័ត 
កាុងភ្នំពាញ

6
La dimension sociale 
est essentielle 
Il faut donc un changement de culture et une com-
préhension des attentes... collectives. 
Faire cohésion... Ce que nous rappelle Nadine 
Umunoti Gatsinzi à propos de Kigali. 
Pour pouvoir mener correctement une reconstruc-
tion, il faut avoir fait la paix avec le passé. Et les 
expériences servent. Celle de l’Angola a été utile 
pour éclairer les conditions de la pacification et la 
réconciliation que le Rwanda a dû mettre en 
œuvre dans tout le pays. 

6
The social dimension  
is essential 
A culture shift was required as well as an 
understanding of collective expectations. 
Building cohesion, as Nadine Umunoti 
Gatsinzi puts it when referring to Kigali. 
A properly led reconstruction effort 
means making peace with the past. 
Experience is valuable: take Angola’s, 
which shed light on the conditions for 
peacemaking and reconciliation that 
Rwanda had to implement throughout 
the country. 
Pacifying, reconciling, building a more 
serene climate and stability are all 
prerequisites that can be illustrated 

institutions, responsible for implementing 
a service for all, and individual 
collections, seemingly inconsequential 
but which, as a whole, threaten the 
reconstruction effort.

ECONOMIC ASPECT 
The economic aspect must not be 
overlooked. Economics is also a risk 
factor when it comes to resilience. 
We have heard it a number of times 
today: what is needed is a production 
capacity so that people have jobs to go to 
rather than just doing business! It was 
brought up this morning: Cambodia has 
become a nation favored by its partners 
from an economic standpoint, opening 

the way for involvement in world trade, 
in the chain of wealth creation. 
As the refugees trickled back, they had to 
find jobs to earn a living. 
By 2004, Phnom Penh was home to 
300 factories employing 200,000 workers. 
Countrywide, the good practices 
agreement signed with the International 
Labor Organization was a basis for 
complying with standard working 
conditions and worker wages. 
But other forms of the economy tied to 
innovation also came on the scene: 
circular economy, start-ups, and social 
investors. Hassan Hajam covers this in 
depth. 
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7
Nous ne sommes plus 
isolés dans le monde... 
C’est sans doute le dernier enseignement : les ex-
périences présentées nous ont montré l’impor-
tance du soutien international : bailleurs, soutien 
de pays tiers. L’aide internationale permet l’inves-
tissement dans les infrastructures et le démarrage 
de leur fonctionnement. 
Dans chacun de nos exemples favorables, ce sont 
les partenariats qui ont permis les meilleurs pro-
grès. Pour Christiane Blancot, c’est bien l’associa-
tion de toutes les échelles, le partenariat interna-
tional, local et la place accordée aux habitants qui 
a été la condition pour régler en grande partie le 
problème du logement. 

Affiche PNUD  
du programme  
de réduction  
de la pauvreté. 
UNDP poster, 
support for the 
poverty reduction 
programme. 

សា្លាកសញ្ញារបស់អង្គការ 
UNDP គំទាដល់កម្មវិធី
កាត់បន្ថយភាពកាីកា

Distribution  
de matériel aux 
sinistrés.
Distribution of 
equipment to victims 
by Phnom Penh 
municipality. 

ការចាកចាយសមាាារ 
ដល់ជនរងគាាះ 
ដាយសាលារាជធា 
នីភ្នំពាញ

Pacifier, réconcilier, engager un climat plus serein, 
une stabilité... sont autant de conditions néces-
saires qui ont des traductions concrètes : droit à 
la sécurité, droit au commerce, droit au loge-
ment... et droit à des services, mais non sans 
contrepartie acceptée : il faut pouvoir fournir le 
service mais faire accepter aussi son paiement. 
C’est ce que nous a rappelé M. Ek Sonn Chan sous 
une forme très concrète : 
-- lutte contre les raccordements illégaux, 
-- travail sur la régularité du paiement des factures, 
-- utilisation d’outils informatiques pour améliorer 
la connaissance de la situation. 
Dès la fin des années 1990, la situation s’est amé-
liorée : toutes les factures sont désormais hono-
rées. 
Mais il faut aussi veiller à ce que soient respectées 
toutes les formes d’égalité, en particulier les éga-
lités de genre dont il a été question tout au long 
de cet après-midi. Un autre enjeu est de garantir 
que les familles les plus pauvres puissent avoir 
accès aux services... Veiller à bien engager les in-
terrelations entre la population et l’administra-
tion, selon l’expérience apportée par son excel-
lence Mann Choeun. 
Le risque majeur est d’observer, comme cela fut 
présenté pour Port-au-Prince, qu’une partie de la 
population n’ait pas droit « de cité ». Le risque est 
grand alors que naisse une résistance à l’exclu-
sion. Et que la ville réelle se développe contre la 
ville institutionnelle, sans infrastructure. 

concretely: the right to security, the right 
to do business, the right to have a home 
and the right to services, which require 
something in return. The service needs to 
be supplied but one’s payment must also 
be accepted. 
That was very concretely illustrated by 
Ek Sonn Chan who mentioned: 
-- the prevention of illegal hookups, 
-- a focus on the consistency of bill 
payments, 
--the use of software tools to improve 
knowledge of the situation. 
By the late 1990s, the situation had 
improved greatly: all bills were now paid. 
All forms of equality must be respected, 
particularly gender equality, which we 
discussed throughout the afternoon. 
Another challenge is to guarantee the 
poorest families access to services which 
requires, according to the experience 
shared by His Excellency Mann Choeun, 
proper relations between the population 
and administration. 
As highlighted in the Port-au-Prince 
account, the major risk is that people 
could be deprived of the “right to a 
homeland.” This brings about the risk of 
resistance to exclusion which could lead 
to development of a real city, with no 
infrastructures, in parallel to the 
institutional city. 

7
We’re no longer  
off on our own in the 
world 
Our last lesson, without a doubt: the 
experiences presented show how 
important international support is 
(backers, support from other countries). 
International aid makes investment in 
infrastructure possible, getting it up and 
running. 

In all of our positive examples, 
partnerships have led to progress. For 
Christiane Blancot, it is the combination 
of multiple scales (international and local 
partnerships and the role assigned to the 
people) that was the condition for settling 
much of the issue around housing. 
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8
Et  
demain ? 
Aurons-nous besoin d’une nouvelle résilience ? À 
Phnom Penh, malgré la croissance, différentes 
questions commencent à se poser : la ville jardin 
se transforme en une ville dense et minérale, le 
remblaiement des lacs permet d’étendre la ville 
mais réduit les zones naturelles. De fait, en 
 compensation, le dispositif naturel de régulation 
doit trouver réponse dans des solutions techno-
logiques. 
Partout dans le monde, les défis qui se posent  
à nous exigent des réponses inédites et une  
ca pacité d’adaptation, une lutte 
contre notre fragil ité. Et 
l’échelle urbaine pourrait bien 
être la bonne échelle d’action, 
nous enseigne Natharoun Ngo. 
Ne nous y trompons pas, la ville 
de demain, c’est d’abord la ville 
d’hier et celle d’aujourd’hui qui 
sera laissée en héritage. Elle 
constitue notre patrimoine qui 
nous interroge sur les solutions 
que nous mettons en avant. 
La ville de demain doit être 
celle qui saura prendre la me-
sure des problèmes d’approvi-
sionnement et de gestion des déchets, de sobriété, 
de confort mais aussi de cohésion et de solidarité. 
Comment accueillir toutes les populations tout en 
offrant un bon cadre de vie, respectueux de la 
planète ? 
Il ne suffit plus seulement de rendre des services, 
ni de satisfaire ponctuellement des besoins, il s’agit 
aussi de redonner sens, de refaire citoyenneté pour 
les habitants, de mobiliser leurs capabilités : parti-
ciper à la ville, y vivre et s’y investir, comme l’a 
déclaré M. Vannak Seng, il y a quelques instants. 

Un tel agenda implique non seulement une prise 
de conscience mais aussi une transformation des 
pratiques... dont nous devons mesurer davantage 
les implications globales. 
Quelles que soient les formes, publiques, privées, 
l’inclusion sociale et solidaire, les initiatives im-
pliquent de pouvoir mieux discuter de leur but et 
de leurs impacts. 
Les villes doivent apprendre à appréhender simul-
tanément les problèmes et leurs effets présents et 
futurs. Elles ont donc intérêt à imaginer de nou-
velles gouvernances, à expérimenter les moyens 
de leur transformation, mais aussi (peut-être sur-
tout) à les partager. 

Affiche PNUD  
du programme  
de réduction  
de la pauvreté. 
UNDP poster, 
support for the 
poverty reduction 
programme. 

សា្លាកសញ្ញារបស់អង្គការ 
UNDP គំទាដល់កម្មវិធី
កាត់បន្ថយភាពកាីកា

Application 
mobile pour se 
déplacer en 
moto-taxis. 
Mobile app for 
moto-taxi rides . 

កម្មវិធីទូរស័ព្ទនៃដសត្រូមាប់
នៅ�កង់បីជិះ

8
And tomorrow? 
Is a new resilience needed? In Phnom 
Penh, despite the city’s growth, different 
questions are coming to the fore: the 
garden city is changing into a dense, 
mineral city. Filling in the lakes makes it 
possible to expand the city but cuts down 
on natural areas. Indeed, to make up for 
that, the natural regulation system has to 
find its answers in technological solutions. 
Around the world, the challenges before 
us require new answers and the capacity 
to adapt and overcome our own fragility. 
And Natharoun Ngo feels that the urban 
scale could well be the proper scale of 
action. 
Let no mistake be made. Tomorrow’s city 

is first and foremost yesterday’s city. 
Today’s city is the legacy that will be 
passed on. It is our heritage that is 
raising questions about the solutions we 
are putting forward. 
Tomorrow’s city will have to resolve 
issues of supply, waste management, 
design simplicity and comfort as well as 
cohesion and solidarity. 
How can the city be the home of all 
peoples, offering a good, sustainable 
quality of life? 
It is not simply a matter of providing 
services nor meeting needs as they arise. 
It is also a matter of restoring meaning, of 
rebuilding citizenship for the people, of 
mobilizing their abilities: getting involved 

in the city, living in it, and investing in it, 
as Vannak Seng stated a moment ago. 
Such an agenda implies not only an 
awareness but also a transformation of 
practices whose global implications we 
will have to consider. 
Whatever form they take—public, 
private, solidarity-based social 
inclusion—initiatives imply the need to 
discuss their purpose and impacts more 
holistically. 
Cities must learn to simultaneously 
address problems and their present and 
future effects. They must imagine new 
forms of governance, experiment ways of 
transforming them, and (perhaps most 
importantly) share them. 

Nouvelles 
technologies,  
et grands 
équipements  
à Kigali. 

New technologies 
and large amenities 
in Kigali. 

បនៅច្ចកវិទាយា�្មីៗ និង 
នៅត្រូគឿ ងបរិកាាាធំៗនៅ� 
ទ ីត្រូកុង Kigali
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ដោយើងរស់ដោ��្នុងភាពមិន់ក្រុបា�ដក្រុ�ជាមួយ
  ទីត្រូកុងន័រសុត ទីត្រូកុងព័រអូត្រូបាំងស៍ ទីត្រូកុងគីហាាាលី នៅហើយទីត្រូកុង 
ភ្នំនៅពញក៏ដូចគ្នាដែដរ ទីត្រូកុងទាំងអស់នៅនះសុទធដែតបានឆ្ល្លងកាត់វិបត្តិធំៗ តាំមដែបប 
ខុសគ្នា កុ�ងកាលនៅវលាខុសគ្នា នៅ�កុ�ងត្រូបវត្តិសាត្រូស្តរបស់ខួួន នៅពាលគឺវិបត្តិ 
បណា្ដាលមកពីទឹកជំនន់ រញ្ជួយដី ការសមា្លាប់រងាាាលជាត្រូទង់ត្រូទាយធំ ឬអំនៅពើ 
ត្រូបល័យពូជសាសន៍ជានៅដើម។

  ប៉ុដែន្តបចុ�បាបន្ន ទីត្រូកុងទាំងនៅនះក៏មានសមត្ថភាពផ្ដល់ជាសកីីកម្មអំពី
សាាានភាពដែដលខួួនបានចាប់នៅផ្ដើមសរនៅសរទំព័រ�្មីនៃនត្រូបវត្តិសាត្រូស្តរបស់ខួួនដែដរ 
អំពីអ្វីដែដលខួួន បាននៅរៀនសូត្រូតពីនៅត្រូគះមហន្តរាយទាំងនៅនះ។ បទពិនៅសាធន៍ 
ទាំងនៅនះបានជួយឱាយនៅយើង នៅ�កុ�ងរយៈនៅពលនៅពញមួយនៃ�ងនៅនះពិចារណាអំពី  
“ទីត្រូកុងមានភាពធន់ នៅដើមាបីគិតអំពីបញ្ហាត្រូបឈមនៃនការកសាងត្រូកុងនៅ�ើងវិញ”។
  ត្រូបធានបទនៅនះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់។
  ពិតដែមននៅហើយ នៅទាះបីជាចំនៅណះដឹងនៅយើងកាន់ដែតខ័ស់ នៅទាះបីជាកិច្ច
ខិតខំត្រូបឹងដែត្រូបងបាននៅផ្លា្តាតនៅលើការអភិវឌ្ាឍ�ាាងណាក្ដី ប៉ុដែន្ត នៅ�ត្រូគប់ទីកដែន្លងកុ�ង 
ពិភព នៅលាក វិបត្តិអាចនៅកើតមាននៅ�ើងនៅ�ចំនៅពាះមុខនៅយើងត្រូគប់នៅពល៖
- វិបត្តិបរិសាាាន វាត្រូបាកដណាស់ គឺពាក់ព័នធនឹងអាកាសធាតុ ជីវចត្រូមុះ និង ការ
ត្រូគប់ត្រូគងទឹក។
- វិបត្តិសង្គម និងការគត្រូមាមគំដែហងនៅសដ្ឋកិច្ច
- និងចុងនៅត្រូកាយ គឺវិបត្តិបនៅច្ចកវិទាយា…ជុំវិញបញ្ហាចរាចរណ៍ទិន្នន័យ…
  បចុ�បាបន្ននៅនះ គ្មានត្រូបនៅទសណាមួយអាចត្រូបាកដថា ខួួនអាចនៅជៀស 
ផុតពីវិវបត្តិមួយកុ�ងចំនៅណាមវិបត្តិទាំងនៅនះនៅ�ើយ។ នៅយើងបានឮការរំឮកកាលពី
ត្រូពឹកមិញនៅនះនៅហើយថា ត្រូបជាជន ១,៥ពាន់លាននក់ ធា្លាប់បានឆ្ល្លងកាត់  
ហានិភ័យនៃននៅត្រូគះធម្មជាតិធំមួយរួចនៅ�នៅហើយ។
  នៅយើងត្រូតូវនៅរៀនឱាយកា្លាយជាអ្នកមានភាពធន់!

២. ៣.
ដោតើអំ្វីដោ�ជាភាពធន់់? 
  នៅ�កុ�ងនៅសចក្តីនៅផ្តើមរបស់គត់ នៅលាកសាត្រូសា្តាចារាយ Gabriel  
Fauveaud បានផ្តល់និយមន័យថា ភាពធន់គឺសមត្ថភាពរបស់ទីត្រូកុង និង 
ត្រូបជាពលរដ្ឋដែដលនៅចះនៅងើបឈរនៅ�ើងវិញ បន្ទាប់ពីបានជួបត្រូបទះត្រូពឹត្តកិារណ៍ 
មហន្តរាយ។ មហន្តរាយដែដលនៅកើតនៅ�ើងពិតជាមានវិសាលភាពខា្លាំង និងបនាសល់ 
សា្លាកសា្នាមអស់រយៈ នៅពល �ាាងយូរ។ ត្រូបជាជនដែដលត្រូកីត្រូកជាងនៅគទទួលរងនៅត្រូគះ
ធំនៅគជាង ប៉ុដែន្តគឺត្រូបជាជនត្រូកីត្រូកជាងនៅគទាំងនៅនះនៅហើយដែដលត្រូតូវខិតខំបងា្ហាញថា 
ខួួនមានភាពធន់ជាងនៅគដែដរ។ នៅហតុដូនៅច្នះនៅហើយ នៅនះគឺជាលកីណៈសមាបត្តិមួយ
ដែដលត្រូបជាជនត្រូកីត្រូក ត្រូតូវដែតមាន ពីនៅត្រូពាះបន្ទាប់ពីមាននៅត្រូគះមហន្តរាយនៅហើយ នៅគ
ត្រូតូវមានសងាាាក់ជីវិតធម្មតាំនៅ�ើងវិញ នៅនះគឺការកសាងនៅ�ើងវិញ។

  “នៅធ្វើឱាយទីត្រូកុងមួយដែដលសា្លាប់រស់នៅ�ើងវិញ” ដូចដែដលឯកឧត្តម  
បាាា សុជាតិវងាស បានចងួ�លបងា្ហាញត្រូសាប់។ ភាពធន់គឺជាកមា្លាំងមួយនៃនជីវិត  
គឺជាកមា្លាំងដែដលអនុញ្ញាតឱាយនៅយើងជំនះបាននូវរាល់ឧបសគ្គបង្កនៅ�ើងនៅ�យ 
នៅត្រូគះមហន្តរាយនៅដើមាបីផ្តល់ក្ដីសងាឃឹឹមឱាយខួួនឯងនៅ�ើងវិញ នៅដើមាបីរស់នៅ�ើងវិញ ប៉ុដែន្ត
មិនដែមនរស់ដូចមុនសុទធសាធនៅនះនៅទ។ ភាពធន់មិនដែមនជាការវិលត្រូតលប់នៅ� 
រកសាាានភាពនៅដើមនៅនះនៅទ។ វាជាការឈានចូលនៅ�កុ�ងសាាានភាព�្មីមួយ ជាការ 
ចាប់នៅផ្តើម�្មីមួយ ដែដលកំណត់បរិសាាាន សង្គម និងនៅសដ្ឋកិច្ច ដែដលមិនធា្លាប់មាន 
ពីមុនមក។

  នៅលាកត្រូសី ហាាាបី�ដែយន លុយកូ បានផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ឆ្លួ�ះបញំាំង 
ពីសាាានភាពនៅ�រាជធានីភ្នំនៅពញ។ នៅត្រូកាយមហន្តរាយ នៅ�មានសំណង់អគរ 
ទាំងឡាយកុ�ងទីត្រូកុងនៅ�នៅ�ើយ ប៉ុដែន្ត ការនៅត្រូបើត្រូបាស់សំណង់អគរទាំងនៅនះ 
បានផ្លា្លាស់ប្តូរនៅ�នៅហើយ៖ វិហារកាតូលិក អតីតមណ្ឌលកុមារកំត្រូពា សុទធដែតបាន
កា្លាយជាលំនៅ��ាានមានត្រូគួសារនៅត្រូចើនរស់នៅ�រួមគ្នា។

  ដូនៅច្នះ សមត្ថភាពនៅនះនឹងអនុញ្ញាតឱាយនៅយើងត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យបាន
ល្អជាងមុន និងនៅរៀនសូត្រូតពីបទពិនៅសាធន៍អតីតកាល នៅដើមាបីត្រូបនៅមើលនៅមើលឱាយបាន
ត្រូបនៅសើរជាងមុន ដល់សញ្ញាទាំងឡាយដែដលត្រូបាប់ថាបញ្ហានឹងនៅកើតនៅ�ើង នៅនះ 
គឺសុទធដែតជាបញ្ហាដែដលមិនធា្លាប់នៅកើតមាននៅ�ើយ។ វាជានៅរឿងដែដលនៅយើងត្រូតូវការ 
ពារខួួននៅយើងនៅ�យយកចិត្តទុក�ក់នៅ�នៅលើការរកាសាសមត្ថភាពសត្រូមបខួួន និង 
គតិដលក់ារកសាងនៅ�ើងវិញ សនំៅ�នៅ�កាតប់ន្ថយហានភិយ័ឱាយនៅ�តចិជាងមុន...

  នៅហតុដូនៅច្នះនៅហើយ ការត្រូគប់ត្រូគងហានិភ័យគឺត្រូតូវមានលកីណៈ 
ននៅ�បាយសង្គម និងនៅសដ្ឋកិច្ច កុ�ងនៅនះ នៅគលនៅ�ចំបងគឺកាត់បន្ថយភាព 
ទន់នៅខាសាយ និងគិតទុកជាមុនពីសមត្ថភាពនៃនភាពធន…់

១.

ដោយើងក្រុតូវិដោរៀន់សូក្រុតឲ�យកា្ល�យជាអំ្ន�មាន់ភាពធន់់
ជានៅសចក្ដីសន្និ�ាាននៃនកិច្ចពិភាកាសានៅ�កុ�ងសន្និសីទ នៅសចក្ដីសំនៅ�គនៅនះត្រូត�ប់មកនិ�យអំពីរនៅបៀបដែដលនៅយើងអាចនៅធ្វើអ្វីៗបា
ននៅ�កុ�ងពិភពពមិនត្រូបាកដត្រូបជា នៅដើមាបីកសាងបរិសាាានមួយដែដលមានសុវត្ថិភាពជាងមុន និងផ្ដល់អត្ថន័យនៅ�ើងវិញជូនត្រូបជាព
លរដ្ឋ បន្ទាប់ពីជួបនៅត្រូគះមហន្តរាយនៅហើយ។
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៣. ៤.
ដោក្រុកាយដោក្រុគាះមហន់្តរាយគិឺដោរឿងជីវិិតមន់ុស�ស
  អ្វីដែដលនៅយើងចងចាំពីសកីីកម្មស្ដីពីមហន្តរាយដែដលនៅកើតមាននៅ�ើង
នៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ គឺថា មហន្តរាយពិតមានវិសាលភាពធំនៅធង មិនអាចវាស់ ដែវង
 បាន។ ខណៈដែដលភ្នំនៅពញមានត្រូបជាពលរដ្ឋ ២លាននក់ នៅ�ឆ្នាំ១៩៧៥
នៅ�សល់ដែតត្រូបជាពលរដ្ឋ ៦០នក់ប៉ុនៅណាះាះនៅ�កុ�ងទីត្រូកុងនៅខា្មាច នៅ�ដំណាច់
ឆ្នាំ១៩៧៨។ ប៉ុដែន្តចាប់ពីដែខមករា ឆ្នាំ១៩៧៩មក ត្រូបជាជនបានត្រូតលប់មកវិញ 
ជាបនៅណើើរៗ។

  នៅលាកត្រូសី ហាាាបី�ដែយន លុយកូ បានត្រូតលប់មកទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ 
កុ�ងនមជានរវិទូសិកាសាអំពីការវិលត្រូតលប់មកវិញរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ និងអំព ី
លកីខណ្ឌនៃនការវិលត្រូតលប់របស់ពួកនៅគនៅនះ។ ភាពធន់គឺជានៅរឿងពាក់ព័នធនឹង 
ត្រូបជាជនដែដលបានតាំំងទីលំនៅ��ាាន ចាត់ដែចងបញ្ហានៅ�កុ�ងសាាានភាពដែដលខួួន 
ជួបត្រូបទះ នៅដើមាបីរកជត្រូមកឱាយមានសុវត្ថិភាព និងត្រូបដែមត្រូបមូលកមា្លាំងនៅ�ើងវិញ។

  អ្នកមា្នាង សុីសុវត្ថ ិដែម៉ន ច័ន្ទនៅទវី បាននៅរៀបរាប់ត្រូបកបនៅ�យភាព 
ក្ដ�កក្ដួលអំពីអនុសាសាវរីយ៍របស់អ្នកមា្នាង ថា “ជានៅក្មងត្រូសីមា្នាក់នៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ 
កុ�ងទសវតាសរ៍ឆ្នាំ១៩៨០” មិនដូចការរស់នៅ�កដែន្លងនៅផាសងនៅទៀតនៅទ។ អ្នកមា្នាងបាន 
នៅរៀបរាប់ត្រូបាប់នៅយើងអំពីការរស់នៅ�ត្រូបចាំនៃ�ង នៅដើមាបីត្រូតដររស់ និងការត្រូតលប់ចូល 
មកភ្នំនៅពញវិញកុ�ងសាាានភាពដ៏លំបាកលំបិន អ្នកមា្នាងនៅ�ចងចាំនៅ�នៅ�ើយអំពី 
ជនៅមា្លាះ និងពីទុកីនៅលាកដែដលជនៅមា្លាះនៅនះបានបង្កនៅ�ើងចំនៅពាះត្រូគប់ត្រូកុមត្រូគួសារ 
ទាំងអស់។ ការលំបាកក៏ពាក់ព័នធផងដែដរនៅ�នឹងកង្វះខាតចំណីអាហារ ការ 
លំបាកកុ�ងដែស្វងរកទញិចណំអីាហារ និងការលបំាកកុ�ងការនៅកៀរគរមនសុាសមា្នា 
នៅដើមាបនីៅរៀបចំនៅធ្វើការនៅ�ើង វិញ។ និ�យឱាយចំនៅ� ចាប់ពីនៅពលនៅត្រូគះមហន្តរាយ 
បានបញ្ចប់នៅ� ការកសាងនៅ�ើងវិញមុនដំបូងបង្អស់គឺជានៅរឿងរបស់ត្រូបជាពលរដ្ឋ 
ទាំងត្រូសីទាំងត្រូបុស។

ជីវិិត ដោហើយគា្ម�ន់អំ្វីដោផ�សងដោទីឬ?
  ជីវិតដែតងដែតចាប់នៅផ្តើមសារជា�្មី!!! ត្រូបវត្តិសាត្រូស្តរបស់មនុសាសជាតិ 
ដែតងដែតត្រូបាប់នៅយើងអំពីការកសាងនៅ�ើងវិញមិនអាចអាក់ខានបាន បន្ទាប់ពីបាន 
ឆ្ល្លងកាត់នៅត្រូគះមហន្តរាយនៅហើយ។ ប៉ុដែន្តភាពធន់មិនដែមនមានន័យថា ធានឱាយ 
មានលកីខណ្ឌរស់នៅ�ត្រូបនៅសើរជាងមុននៅទនៅ�កុ�ងអនគត។

  នៅ�កុ�ងកិច្ចត្រូបជុំត្រូកុមទី១ នៅផ្តើមនៅចញពីបទពិនៅសាធន៍របស់នៅលាក 
នៅ�ទីត្រូកុងព័រអូត្រូបាំងស៍ នៅលាក ហាសង់មាាារី នៅតអូ� បានរំឮកនៅ�ើងវិញឱាយនៅយើង 
ដឹងអំពីការ គត្រូមាមកំដែហងជានៅត្រូចើនដែដលនៅ�ដែតជាទមងនន់ៅ�នៅ�ើយ បន្ទាបពី់ 
នៅត្រូគះមហន្តរាយ។

  ចំដែណកឯនៅលាកត្រូសី ហាាាបី�ដែយន លុយកូ វិញ នៅលាកត្រូសីបានពនាយល់ 
ពីការលំបាកកុ�ងការរស់នៅ�សារជា�្មីកុ�ងជីវភាពត្រូបចាំនៃ�ង កុ�ងការត្រូគប់ត្រូគងដែផ្នក 
រួមនៅ�កុ�ងអគរ ក៏ដូចជាការត្រូគប់ត្រូគងទីតាំំងសាធារណៈ ដែដលនៅគដែតងដែតបំពាន 
យកជាញឹកញាប់។ នៅគត្រូតូវខិតខំត្រូបឹងដែត្រូបងកុ�ងការងារនៅរៀបចំ នៅដើមាបីឆ្ល្លងឱាយផុត 
ពីដំណាក់កាលត្រូតដររស់… នៅ�នៅពលនៅនះនៅហើយនៅទើបតួនទីរបស់សាាាប័នន 
នៅទាះនៅ�កុ�ងទត្រូមងម់យួណាក្ដ ីកា្លាយជានៅរឿងចាបំាច ់នៅដើមាបនីៅរៀបចកុំ�ងរយៈនៅពលដែវង…

  នៅលាកសាត្រូសា្តាចារាយ ហាសង់មាាារី នៅតអូ� បានបងា្ហាញពីភាពចត្រូមូង 
ចត្រូមាស់ជាមួយរដ្ឋពិតជាខា្លាំងដល់កត្រូមិតណា ពីអវត្តមានសមត្ថភាពនិយ័តកម្ម
នៅធ្វើឱាយប៉ះពាល់�ាាងណាដល់លទធភាពឆ្ល្លងឱាយផុតពីដំណាក់កាលបន្ទាប់ពីមាន 
វិបត្តិ។
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ល�ខខ្លួណឌចាំបាច់សក្រុមា�់ការ�សាងដោ�ើងវិិញ 
មួយពិតក្រុបា�ដ
  ដូនៅច្នះ ត្រូតូវមានកិច្ចខិតខំត្រូបឹងដែត្រូបងពីត្រូបជាពលរដ្ឋ ទាំងត្រូបុស ទាំង
ត្រូសីត្រូគប់រូបនៅហើយក៏ត្រូតូវមាននៅពលនៅវលាផងដែដរ។ នៅលាកត្រូសី ត្រូគីសាយាន ប្លង់កូ 
បានរំឮកនៅ�ើង វិញដូនៅច្នះថា៖ ភ្នំនៅពញបានរង់ចាំអស់រយៈនៅពល២០ឆ្នាំ នៅទើបជួប 
លកខីណ្ឌល្អកុ�ងការកសាងនៅ�ើងវិញ។ ការណ៍នៅនះនៅធ្វើឱាយអគរទាំងឡាយធា្លាក់ 
កុ�ងសភាពកាន់ដែតធងន់ធងរខា្លាំងនៅ�ើង នៅ�យសារការរង់ចាំអស់រយៈនៅពល ២០ឆ្នាំ
កន្លងនៅ�បន្ទាប់ពីពួកដែខ្មរត្រូកហមបានដួលរលំ។ នៅគត្រូតូវរង់ចាំដល់មានមនុសាស 
ជំនន់�្មីមួយនៅទៀត នៅទើបមានការនៅលចនៅ�ើងនៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ នូវវបាបធម៌នៃន 
ការរស់នៅ�ដែបបត្រូកុង។

  ការកសាងទីត្រូកុងមួយនៅ�ើងវិញ គឺត្រូតូវផ្តល់ជូនទីត្រូកុងនៅនះ រាល់ 
មុខងារទាំង ឡាយណា ដែដលជាមុខងាររបស់ទីត្រូកុង តាំមរយៈនៅសដ្ឋកិច្ចទីត្រូកុង 
នៅនះគឺជាពាកាយនៅសដ្ឋកិច្ចដែដលនៅត្រូបើនៅ�យនៅលាក នៅងាាា ណាត្ថរុន៖
- ជាទីកដែន្លងបដិសណាាារកិច្ចមួយ ដែដលនៅ�កុ�ងនៅនះ ត្រូបជាពលរដ្ឋមករក ការ 
ការពារ លំនៅ��ាាន ការងារ និងអនគត
- ជាកដែន្លងមួយមានផាសារ ដែដលនៅ�កុ�ងនៅនះ ត្រូបជាពលរដ្ឋ និង ត្រូកុមហុុននន 
អាចរកបាននូវធនធាន និងនៅសវាកម្មដែដលនៅគចង់បាន
- ជាកដែន្លងមួយដែដលមានចរាចរណ៍ មានន័យថា តត្រូមូវឱាយមាននៅហ�ាារចន
សម័័នធដឹកជញ្ជូន
- ជាកដែន្លងមួយផលិតត្រូទពាយសមាបត្តិ និងផ្ដល់នៅសវាកម្មពាណិជើកម្ម
- ចុងនៅត្រូកាយ គឺជាកដែន្លងមួយដែដលធានឱាយមានការអប់រំ សុខាភិបាល 
វបាបធម៌។ល។ 
  នៅដើមាបីធានឱាយមានការកសាងនៅ�ើងវិញពិតត្រូបាកដ ទិដ្ឋភាព 
រចនសម័័នធនៅសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម គឺជានៅរឿងចាំបាច់។ 

ទីិដ្ឋភាពរចនសម្ព័ន់ធ
  ខណៈដែដលឯកឧត្តម ម៉ុក មាាានៅរ�ត បាននៅលើកនៅ�ើងអំពីកិច្ចការត្រូតូវនៅធ្វើ 
បន្ទាន់ភា្លាមបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិ ឯកឧត្តម ដែកប ជុតិមាាា បានបកត្រូសាយអំពីភាពចាំា 
បាច់ដែដលត្រូតូវកសាងនៅហ�ាារចនសម័័នធនននៅ�ើងវិញ។ “ទីត្រូកុងមួយដែដលគ្មាន 
ទឹក គ្មាននៅភ្លើង គឺនៅត្រូបៀបដូចជាជីវិតមួយដែដលគ្មាននៅស្នហា”។ នៅ�កុ�ងឧទាហរណ៍ 
ជាក់ដែស្ដងមួយ ឯកឧត្តម ឯក សុុនចាន់ បានសង្កត់ធងន់នៅ�នៅលើសាាានភាពនៃន  
ការសា្ដារនៅ�ើងវិញនូវត្រូបព័នធទឹកសាាាត។ ប៉ុដែន្តឯកឧត្តមក៏បានគូសបញាាក់ផង 
ដែដរថា នៅតើការខិតខំត្រូបឹងដែត្រូបងកសាងនៅ�ើងវិញនៅនះបានជួបត្រូបទះបញ្ហាអ្វីខ្លះ 
នៅ�យសារដែតការលួចតទឹកខុសចាបាប់កាន់ដែតនៅត្រូចើននៅ�ើង… ត្រូបាក់ចំណូលក៏ជា 
បញ្ហាមួយដែដរ ពីនៅត្រូពាះ វិក្ក័យបត្រូតមួយចំនួនមិនត្រូតូវបានបង់នៅនះនៅទ នៅ�យសារ
ដែតកំហុសបញើីនៅឈា្មាះ និងបញ្ហាពុករលួយ។ល។ នៅ�ត្រូតង់ចំណុចនៅនះ គឺមានភាព
ត្រូបទាញត្រូបទង់គ្នារវាងការខិតខំរបស់សាាាប័ន ដែដលត្រូតូវដែតមានត្រូទង់ត្រូទាយធំកុ�ង
ការផ្ដល់នៅសវាកម្មបនៅត្រូមើត្រូបជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា និងការដែស្វងរកផលត្រូបនៅ�ជន៍
របស់បុគ្គល ដែដលកុ�ងនៅនះ បុគ្គលមា្នាក់ដូចជាគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វីធំដុំនៅនះ 
នៅទប៉ុដែន្ត នៅបើបុគ្គលនៅត្រូចើនបញុូលគ្នានឹងនៅធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំត្រូបឹងដែត្រូបង 
ទាំងមូលនៃនការកសាងនៅ�ើងវិញ…

ទីិដ្ឋភាពដោសដ្ឋ�ិច្ច
  ទិដ្ឋភាពនៅសដ្ឋកិច្ចក៏មិនត្រូតូវនៅធ្វសត្រូបដែហសនៅនះដែដរ។ នៅ�កុ�ងភាពធន់ 
នៅសដ្ឋកិច្ចក៏ជាកតាំ្តាហានិភ័យមួយដែដរ។ នៅយើងបានឮតាំមដែបបខុសៗគ្នានៅត្រូចើ ននៅ�
កុ�ងនៅពលនៅពញមួយនៃ�ងនៅនះថា៖ទិដ្ឋភាពនៅនះគឺមានន័យថា 
តត្រូមូវឱាយមានឧបករណ៍ផលិតកម្ម ដែដលអាចឱាយមនុសាសនៅធ្វើការបាននៅ�កុ�ងវិស័យ
ផលិតកម្ម មិនដែមនត្រូតឹម ដែតនៅធ្វើដែតពាណិជើកម្មនៅនះនៅទ! នៅនះគឺជាអ្វីដែដលត្រូតូវបានរា
យការណ៍កាលពីត្រូពឹកមិញដែ�មទាំងរំឮកនៅ�ើងវិញថា កមុ�ជាបានកា្លាយជាត្រូបនៅទ

សមួយទទួលបានការអនុនៅត្រូគះពាណិជើ កម្មពីនៃដគូររបស់ខួួន ដែដលអនុញ្ញាតឱាយក
មុ�ជាចូលរួមកុ�ងការផ្លា្លាស់ប្ដូរពាណិជើកម្មពិភពនៅលាក និងចូលរួមកុ�ងដែខាសរសងាាាក់
ផលិតកម្មត្រូទពាយសមាបត្តិ។

  នៅ�នៅពលដែដលជននៅភៀសខួួនបានត្រូតលប់មកវិញជាបនៅណើើរៗ អាជាាាធរ
ត្រូតូវរកការងារឱាយពួកនៅគនៅធ្វើ នៅដើមាបីឱាយពួកនៅគមានលទធភាពចិញ្ចឹមជីវិត។

  នៅ�ឆ្នាំ២០០៤ មាននៅរាងចត្រូកជាង៣០០កដែន្លងត្រូតូវបានសាងសង់
នៅ�ើងនៅ� ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ និងមានកម្មករ កម្មការនីនៅធ្វើការកុ�ងនៅរាងចត្រូកជាង២០មុនឺ
នក់។ នៅហើយនៅបើនិ�យដល់កត្រូមិតត្រូបនៅទសវិញ កិច្ចសនាយានៃនការអនុវត្តល្អៗចុះ
ហត្ថ នៅលខាជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ គឺជាសនាយាចាំបាច់ 
នៅដើមាបីធានឱាយមាន ការ នៅគរពស្តង់�រនៃនលកីខណ្ឌការងារ និងស្តង់�រផ្ដល់ត្រូបាក់
កនៃត្រូមដល់កម្មករកម្មការនី។

  ប៉ុដែន្ត ទត្រូមង់នៅផាសងនៅទៀតនៃននៅសដ្ឋកិច្ចដែដលមានលកីណៈនវានុវត្តន៍ ត្រូតូវ
បាននៅលើកនៅ�ើងជុំវិញនៅសដ្ឋកិច្ចនៃបតង និ�យពីត្រូកុមហុុនតូចៗដែដលចាប់នៅផ្តើម�្មី 
និងពីវិនិនៅ�គិនសង្គម ។ 
ទាំងនៅនះនៅហើយគឺជាបទពិនៅសាធន៍ដែដលបាននៅលើកនៅ�ើងនៅ�យនៅលាក Hassan 
Hajam។

៥.

៦.
៧.

ទីិដ្ឋភាពសង្គម
  នៅគត្រូតូវប្តូរវបាបធម៌ និងមានការនៅ�គយល់អំពីក្ដីរំពឹងទុក រួមគ្នា។ 
នៅធ្វើឱាយមានភាពសុសីងាាាកគ់្នា… នៅនះគជឺាអ្វដីែដលនៅលាកត្រូស ីNadine Umunoti 
Gatsinzi បានរំឮកនៅយើងនៅ�ើងវិញពីអ្វីដែដលពាក់ព័នធនឹងទីត្រូកុងគីហាាា 
លី។ នៅដើមាបីនៅធ្វើការកសាងនៅ�ើងវិញឱាយបានត្រូតឹមត្រូតូវ នៅគត្រូតូវកសាងសន្តភិាព 
ជាមួយអតីតកាល។នៅហើយបទពិនៅសាធន៍ទាំងឡាយពិតជាមានត្រូបនៅ�ជន៍។ 
បទពិនៅសាធន៍ត្រូបនៅទសអង់ហំូឡា ពិតជាមានត្រូបនៅ�ជន៍នៅដើមាបីជានៅភ្លើងបំភ្លឺអំពី 
លកីខណ្ឌនៃនការកសាងសន្តិភាព និងបត្រូមួបបត្រូងួមជាតិ ដែដលត្រូបនៅទស រ�ូវាាាន់� 
បានអនុវត្តនៅ�ទូទាំងត្រូបនៅទស។

  កសាងសន្តិភាព បត្រូមួបបត្រូងួមជាតិ នៅប្ដជាាាឱាយមានបរិ�កាសមួយ 
សងប់សាាាត់ជាងមុន រកាសាស្ថិរភាព ទាំងនៅនះសុទធដែតជាលកីខណ្ឌចាំបាច់នន  
ដែដលតត្រូមូវឱាយមានសកម្មភាពជាក់ដែស្តង នៅពាលគឺសិទធិមានសុវត្ថិភាព សិទធិនៅធ្វើ 
ពាណិជើកម្មសិទធិទទួលបានលំនៅ��ាាន…និងសិទធិទទួលបាននៅសវាកម្ម ប៉ុដែន្តក៏  
មិនអាចខ្វះការយល់ត្រូពមផ្ដល់ជូនវិញដែដរនៅនះនៅទ មានន័យថា នៅពលទទួលបាន 
នៅសវាកម្ម គឺត្រូតូវត្រូពមបង់នៃ�្លនៅសវាកម្មនៅនះផង។

  នៅនះគឺជាអ្វីដែដលឯកឧត្តម ឯក សុុនចាន់ បានរំឮកនៅ�ើងវិញនៅត្រូកាម 
ទត្រូមង់នៅរឿងរាាាវជាក់ដែស្តងដូចខាងនៅត្រូកាម៖
- ការត្រូបយុទធត្រូបឆំងនឹងការតទឹកខុសចាបាប់
- នៅធ្វើឱាយត្រូបជាពលរដ្ឋបង់វិក្ក័យបត្រូតឱាយបានត្រូតឹមត្រូតូវ
- នៅត្រូបើត្រូបាស់ឧបករណ៍ពត៌មានវិទាយានៅដើមាបីដែកលម្អចំនៅណះដឹងអំពីសាាានភាព

  ចាប់តាំំងពីដំណាច់ឆ្នាំ១៩៩០មក សាាានភាពមានភាពត្រូបនៅសើរនៅ�ើង 
នៅពាលគឺវិក្ក័យបត្រូតទាំងអស់ត្រូតូវបានបង់�ាាងត្រូតឹមត្រូតូវ។

  ប៉ុដែន្តនៅយើងក៏ត្រូតូវយកចិត្តទុក�ក់ផងដែដរ នៅលើការនៅគរពរាល់ទត្រូមង់ 
នៃនសមភាពជាពិនៅសសគឺ សមភាពដែយនឌ្័រ ដែដលជាចំណុចមួយត្រូតូវបាននៅលើក
នៅ�ើងនៅពញមួយរនៅសៀលនៅនះដែតម្តង។ បញ្ហាមួយនៅទៀតគឺនៅធ្វើ�ាាងណាធានឱាយ 
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ដោយើងមិន់ដោ�ឯដោកា�្នុងពិភពដោោ�ដោទីៀតដោទី...
  នៅនះត្រូបដែហលជាចំណុចចុងនៅត្រូកាយដែដលនៅយើងបាននៅរៀនសូត្រូត៖ 
បទពិនៅសាធន៍ដែដលត្រូតូវបានដែចករំដែលក បានបងា្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃនការ 
ជួយនៅត្រូជាមដែត្រូជងពី អន្តរជាតិ រួមមានសាាាប័ន និងត្រូបនៅទសផ្តល់ជំនួយ ការជួយ 
នៅត្រូជាមដែត្រូជងពីត្រូបនៅទសទីបី។ ជំនួយអន្តរជាតិអនុញ្ញាតឱាយត្រូបនៅទសមួយនៅធ្វើការ 
វិនិនៅ�គនៅ�នៅលើនៅហ�ាារចន សម័័នធ និងនៅធ្វើឱាយត្រូបនៅទសចាបន់ៅផ្ដើមដំនៅណើរការ 
នៅ�ើងវិញ។ នៅ�កុ�ងឧទាហរណដ៍ែដលនៅយើងនៅពញចិត្តនីមួយៗ គឺភាពជានៃដគូរទាំង
ឡាយដែដលអនុញ្ញាតឱាយមាន ការ រីកចនៅត្រូមើនខា្លាំង។ សត្រូមាប់នៅលាកត្រូសី ត្រូគីសាយាន 
ប្លង់កូ គឺការពួតនៃដគ្នានៅ�កុ�ងត្រូគប់កត្រូមិតទាំងអស់ រួមមាននៃដគូអន្តរជាតិ នៃដគ ូ
មូល�ាាន និងការផ្ដល់តនៃម្លដល់ត្រូបជាពលរដ្ឋ សុទធដែតជាលកីខណ្ឌសមត្រូបកប 
សត្រូមាប់ការនៅ�ះត្រូសាយបញ្ហាធំៗមួយចំនួនពាក់ព័នធនឹងលំនៅ��ាាន។

ដោហើយចុះអំនគិត?
  នៅតើនៅយើងនឹងត្រូតូវការភាពធន់�្មីមួយឬនៅទ? នៅ�ភ្នំនៅពញ នៅទាះបីជាមាន 
កំនៅណើនក្ដី សំណួរជានៅត្រូចើនចាប់នៅផ្ដើមនៅចាទនៅ�ើងនៅហើយ៖ ទីត្រូកុងមានសួននៅត្រូចើន 
បានដែត្រូប កា្លាយ ជាទីត្រូកុងដែដលមានមនុសាសរស់នៅ�កកកុញ និងមានសំណង់អគរ
នៅត្រូចើនការលុបបឹងអនុញ្ញាតឱាយនៅគពត្រូងីកទីត្រូកុង ក៏ប៉ុដែន្តកាត់បន្ថយតំបន់ធម្មជាតិ។

  ជាក់ដែស្ដង នៅដើមាបីបំនៅពញកង្វះចនៅន្លាះនៅលើកការបាត់បង់នៃផ្ទតំបន់ 
ធម្មជាតិដែដលមានតួនទីនៅធ្វើនិយ័តកម្មសារធាតុបំពុលតាំមដែបបធម្មជាតិ នៅគ 
ត្រូតូវដែស្វងរកចនៅម្លើយនៅ�កុ�ងដំនៅណាះត្រូសាយបនៅច្ចកវិទាយា។ នៅ�ត្រូគប់ទីកដែន្លង 
កុ�ង ពិភពនៅលាក បញ្ហាត្រូបឈមដែដលនៅចាទនៅ�ើងចំនៅពាះនៅយើងគឺតត្រូមូវឱាយមាន 
ដំនៅណាះត្រូសាយដែដលមិនធា្លាប់មានពីមុនមក និងតត្រូមូវឱាយមានសមត្ថភាពសត្រូមប
ខួួន ការត្រូបយុទធត្រូបឆំងនឹងងភាពទន់នៅខាសាយរបស់នៅយើង។នៅហើយទីត្រូកុងគួរដែតមាន 
ទំហំដែដលអនុញ្ញាតឱាយនៅគងាយនៅធ្វើសកម្មភាពជាក់ដែស្ដង នៅនះជាអ្វីដែដលនៅលាក នៅងាាា 
ណត្ថរុន បានត្រូបាប់នៅយើង។

  សូមកុំត្រូច�ំឱាយនៅសាះ ទីត្រូកុងនៅ�នៃ�ងអនគត គឺជាទីត្រូកុងកាលពី 
អតីតកាលនិងទីត្រូកុងបចុ�បាបន្ន ដែដលនៅយើងនឹងទទួលជានៅករ៍�មរតក។ ទីត្រូកុង 
នៅនះនឹងជានៅបតិកភណ្ឌរបស់នៅយើង ដែដលនៅធ្វើឱាយនៅយើងនៅចាទជាសំណួរអំពី 
ដំនៅណាះត្រូសាយដែដលនៅយើងត្រូតូវរកឱាយនៅ�ើញ។ ទីត្រូកុងនៅ�នៃ�ងអនគតត្រូតូវដែត 
ជាទីត្រូកុងមួយដែដលនៅ�ះត្រូសាយឱាយបានរាល់បញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ បញ្ហាត្រូគប់ត្រូគង 
កាកសំណល់ ភាពកខ្វក់ ផ្លាសុកភាព ប៉ុដែន្តក៏ត្រូតូវដែតជាទីត្រូកុងដែដលមានសុខដុម 
រមណីកម្មរវាងត្រូបជាពលរដ្ឋ និងសាមគ្គីភាពគ្នាដែដរ។ 

  នៅតើត្រូតូវទទួលយកត្រូបជាជនត្រូគប់គ្នា�ាាងដូចនៅម្ដច ទទ្ទឹមនឹងការផ្ដល ់
ជូនពួកនៅគនូវត្រូកបខណ្ឌល្អសត្រូមាប់ការរស់នៅ� នៅ�យនៅគរពចំនៅពាះភពដែផនដី?

  វាមិនត្រូគប់ត្រូគន់នៅទៀតនៅទ នៅ�យត្រូគន់ដែតផ្ដល់នៅសវាកម្ម ឬក៏បំនៅពញ 
តាំមតត្រូមូវការម្ដងមាាាលនៅនះ នៅគក៏ត្រូតូវផ្តល់នៅ�ើងវិញផងដែដរនូវអត្ថន័យជីវិត នៅធ្វើឱាយ 
ត្រូបជាពល រដ្ឋកា្លាយជាពលរដ្ឋល្អ នៅកៀរគរសមត្ថភាពរបស់ពួកនៅគឱាយចូលរួមជាមួយ
ទីត្រូកុងរស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុង វិនិនៅ�គខួួនឯងកុ�ងទីត្រូកុង ដូចដែដលនៅលាក នៅសង វណៈៈ 
បាននៅលើកនៅ�ើងកាលពីប៉ុន្មាននទីមុននៅនះ។ រនៅបៀបវារៈដែបបនៅនះមិនត្រូតឹមដែត 
តត្រូមូវឱាយមានការយល់ដឹងប៉ុនៅណាះាះនៅទ ប៉ុដែន្តដែ�ម ទាំងតត្រូមូវឱាយផ្លា្លាស់ប្ដូររនៅបៀបនៃន 
ការអនុវត្តកន្លងមកនៅទៀតផង… នៅហើយដែដលនៅយើងត្រូតូវវាស់ដែវងនៅត្រូចើនជាងមុននូវ
ការពាក់ព័នធជាសកលនៃនការអនុវត្តទាំងនៅនះ។

  នៅទាះជាទត្រូមង់ណាក្ដី រដ្ឋឬឯកជន បរិ�ប័ន្នភាពសង្គមនិង 
សាមគ្គីភាព គំនិត ផ្តចួនៅផ្ដើមនន តត្រូមូវឱាយមានការពិភាកាសាខា្លាំងជាងមុនអំព ី
នៅគលបំណង និងផលជះនៃនការអនុវត្តទាំងនៅនះ។

  ទីត្រូកុងត្រូតូវនៅរៀនយល់អំពីបញ្ហានន និងផលប៉ពាល់ នៃនបញ្ហា 
ទាំងនៅនះននៅពលបចុ�បាបន្ន និងនៅ�អនគត កុ�ងនៅពលដែតមួយ។ នៅហតុដូនៅច្នះ  
ទីត្រូកុងគួរដែតពិចារណារកអភិបាលកិច្ច�្មី ដកបទពិនៅសាធន៍នៅលើមនៅធាយាបាយនៃន 
ការដែកនៃច្នអភិបាលកិច្ច�្មីៗទាំងនៅនះ ប៉ុដែន្ត (នៅហើយ អាច ថា ជាពិនៅសស នៅ� នៅទៀត
នៅនះ  គឺ) ត្រូតូវដែចករំដែលកបទពិនៅសាធន៍ទាំងនៅនះដែដរ។ 

៧.
៨.ត្រូគួសារត្រូកីត្រូកជាងនៅគទទួលបាននៅសវាកម្មនៅផាសងៗផងដែដរ… នៅធ្វើ�ាាងណាឱាយមាន

ទំនក់ទំនងរវាងត្រូបជាជន និងរ�ាាភិបាល នៅនះនៅបើតាំមបទពិនៅសាធន៍ដែដលផ្តល ់
ជូននៅ�យឯកឧត្តម មាាាន់ នៅឈឿន ។

  ហានិភ័យធំ គឺនៅ�នៅពលនៅគសនៅង្កតនៅ�ើញ ដូចឧទាហរណ៍បងា្ហាញ 
ជូនអំពីត្រូកុង ព័រអូត្រូបាំងស៍ ត្រូសាប់ថា មួយដែផ្នកនៃនត្រូបជាជនគ្មានសិទធិរស់នៅ�កុ�ង 
ទីត្រូកុង។ហានិភ័យពិតជាធំ នៅ�នៅពលដែដលមានការមិនត្រូពមទទួលយកនូវការ 
ផ្លាត់នៅចញណាមួយនៅនះ និងនៅ�នៅពលដែដលទីត្រូកុងជាក់ដែស្តងត្រូតូវបានអភិវឌ្ាឍ 
ផុ�យពីទីត្រូកុងសាាាប័ន នៅ�យគ្មាននៅហ�ាារចនសម័័នធ។
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Bibliographies

 
CHRISTIANE BLANCOT, architecte, 
est directrice d’études à l’Ate-
lier parisien d’urbanisme. Elle 
travaille sur le développement 
urbain de Phnom Penh depuis 
1990 dans le cadre de la coo-
pération Paris-Phnom Penh. 

CHRISTIANE BLANCOT is an architect 
and director of studies at Atelier 
parisien d’urbanisme. She has 
been working on Phnom Penh’s 
urban development since 1990, 
under a long term cooperation 
framework signed between Paris 
and Phnom Penh. 

S.E. EK SONN CHAN a dirigé la Ré-
gie des Eaux de Phnom Penh 
de 1993 à 2012. Aujourd’hui il 
est ministre délégué attaché au 
Premier ministre. 

H.E. EK SONN CHAN was director of 
Phnom Penh Water Supply 
Authority from 1993 to 2012 and 
led a successful transformation 
that became a best practice in 
water management around the 
globe. Presently, he works as a 
Vice-Minister reporting to the 
Prime Minister of the Kingdom of 
Cambodia.

DR. GABRIEL FAUVEAUD est docteur 
en géographie et en études ur-
baines de l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne (2013). Il 
est enseignant-chercheur dans 
le département de géographie 
et le Centre d’Asie du Sud-Est 
de l’Université de Montréal.

DR. GABRIEL FAUVEAUD is a teacher 
and researcher in the Geography 
Department and the Southeast 
Asia Centre at University of 
Montreal. He holds a PhD in 
geography and urban studies from 
University Paris I Panthéon-
Sorbonne (2013).

HASSAN HAJAM travaille dans le 
domaine de l’économie sociale 
et solidaire. Il a mis au point un 
modèle d’incubateur pour aider 
à la promotion de commerces 
sociaux. Il est directeur adminis-
tratif de Platform Impact, une 
société de conseil pour le déve-
loppement de l’entrepreneuriat 
social en Asie du Sud-Est.

HASSAN HAJAM is an impact 
investment expert and Executive 
director of Platform Impact, an 
advisory firm supporting Social 
Entrepreneurship and Socially 
Responsible Investing projects 
across Southeast Asia. Graduated 
from Compiegne University of 
Technology with a Master of 
Science, double majoring in 
Engineering and Innovation 
Management.

HUN CHANSAN est architecte di-
plômé de la Northeastern Uni-
versity de Boston. Il a créé 
 Re-edge architecture/design en 
2011. Il vit et travaille à  Phnom 
Penh où il enseigne aussi 
comme professeur ou profes-
seur invité dans plusieurs uni-
versités de Phnom Penh.

HUN CHANSAN is the founder of 
Re-Edge Architecture / Design. He 
graduated with a Master of 
Architecture from North-eastern 
University in Boston in 2009. He 
also teaches in several universities 
in Phnom Penh.

S.E. KEP CHUKTEMA est député du 
Parlement du Royaume du 
Cambodge. Il a été gouverneur 
de la province de Kampot puis 
de Phnom Penh de 2003 à 
2013 et de de 2008 à 2013 puis 
conseiller personnel du  Premier 
Ministre Samdech Techo Hun 
Sen avec rang de ministre.

H.E. KEP CHUKTEMA has been a 
Member of Parliament of the 
Kingdom of Cambodia since 2018. 
He was Governor of Phnom Penh 
from 2003 to 2013, and then 
personal advisor to the Prime 
Minister with ministerial rank. 

DR. FABIENNE LUCO est docteure 
en anthropologie sociale de 
l’Ecole des Hautes études en 
Sciences Sociales (EHESS- 
Paris) et chercheuse associée 
au CASE (Centre ASIE du Sud-
Est/UMR 8170 - EHESS-CNRS-
INALCO). Elle vit au Cambodge 
depuis 1993. Elle a travaillé 
pour plusieurs agences des 
 Nations Unies au Cambodge.

DR. FABIENNE LUCO holds a PhD in 
social anthropology from Ecole des 
Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS-Paris) and is an 
associate researcher at CASE 
(Southeast Asia Centre/UMR 8170 
- EHESS-CNRS-INALCO). She has 
lived in Cambodia since 1993 and 
has worked for several UN 
agencies in Cambodia.

S.E. MANN CHOEUN est sénateur 
du parlement du Royaume du 
Cambodge depuis 2015. Après 
1979, il a été responsable du 
planning stratégique de la ville 
de phnom Penh puis, à partir 
de 1992, chef de cabinet de la 
Municipalité de Phnom Penh 
avant de devenir vice-gouver-
neur de Phnom Penh de 2005 
à 2010. 

H.E. MANN CHOEUN has been a Senator 
of the Kingdom of Cambodia since 
2015. After 1979, he oversaw 
strategic planning for Phnom Penh 
City Hall and then, from 1992, 
head of cabinet of Phnom Penh 
City Hall before becoming 
Vice-Governor of Phnom Penh 
from 2005 to 2010. 

S.E. DR MOK MARETH est député 
du parlement du Royaume du 
Cambodge en tant que député 
depuis 2013. Il a été vice-gou-
verneur de Phnom Penh de 
1979 à 1988, puis de 1988 à 
1992, vice-ministre de l’Agri-
culture, et ministre de l’Envi-
ronnement de 2003 à 2013. 

H.E. DR MOK MARETH has been a 
Member of Parliament of the 
Kingdom of Cambodia since 2013. 
He was Vice-Governor of Phnom 
Penh from 1979 to 1988, then 
Vice-Minister of Agriculture from 
1988 to 1992, and Minister of the 
Environment from 2003 to 2013. 

M. NATHAROUN NGO est directeur 
du Centre des études khmères 
(CKS), centre de recherche 
 indépendant créé en 1999 au 
Cambodge. 
Il est diplômé de l’université de 
Paris XII Val de Marne et de la 
Harvard Kennedy School. Il a 
travaillé de 2008 à 2016 au 
sein du Programme des Na-
tions Unies pour le Développe-
ment (PNUD) au Cambodge. 

MR. NATHAROUN NGO is Director of the 
Center for Khmer Studies (CKS). 
Prior to joining the research center 
in Cambodia, Natharoun worked for 
the United Nations Development 
Program and for global business 
consulting firms. He holds an MBA 
from University Paris XII Val de 
Marne (1999), and an MPA from the 
Harvard Kennedy School (2015). 

LIONEL PRIGENT est urbaniste et 
économiste, chercheur et pro-
fesseur à l’Institut de Géoarchi-
tecture (Université de Brest) où 
il dirige le Master Aménagement 
et Urbanisme. Ses recherches 
portent sur les politiques pu-
bliques et leurs effets pour le dé-
veloppement, l’habitat, le tou-
risme et l’environnement.

LIONEL PRIGENT is an urbanist and 
economist, researcher and 
professor at the Institut de 
Géoarchitecture (University of 
Brest) where he runs a Master 
programme in Spatial Planning 
and Urbanism. His research 
focuses on public policies and their 
effects on development, habitat, 
tourism and the environment. 

S.E. PA SOCHEATVONG est président 
du Conseil de Phnom Penh Ca-
pitale. Il est aussi conseiller per-
sonnel de Samdech Akka Moha 
Sena Padei Techo Hun Sen, Pre-
mier ministre du Cambodge. De 
1996 à 2013, il a été vice-gou-
verneur de Phnom Penh puis 
gouverneur jusqu’en 2017. 

H.E. PA SOCHEATVONG is Chairman of 
Phnom Penh Capital. He is also 
personal adviser to the Prime 
Minister of Cambodia. From 
1996 to 2013, he was Vice-
Governor of Phnom Penh, then 
Governor until 2017. 
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SENG VANNAK est directeur de 
l’administration de la Munici-
palité de Phnom Penh depuis 
2018 après avoir été directeur 
adjoint du service de la gestion 
urbaine Il est architecte, diplô-
mé de l’Ecole Nationale Supé-
rieure d‘Architecture de Paris 
Malaquais.

SENG VANNAK has been Director of 
the administration of Phnom Penh 
City Hall since 2018, after being 
Deputy-Director of the Urban 
Management Department. He is an 
architect, a graduate of the Paris 
Malaquais Advanced National 
School of Architecture.

DR. SISOWATH MEN CHANDÉVY est 
docteure en architecture, 
vice-rectrice et professeure de 
l’Université Royale des Beaux-
Arts de Phnom Penh où elle 
enseigne et dirige les forma-
tions en archéologie, architec-
ture et protection du patri-
moine bâti. 

DR. SISOWATH MEN CHANDÉVY holds a 
PhD in architecture. She is 
Vice-Rector and professor at the 
Royal University of Fine Arts in 
Phnom Penh, where she teaches 
and heads courses in Archaeology, 
Architecture and Protection of 
Heritage. 

S.E. DR THONG KHON est ministre 
du Tourisme du Royaume du 
Cambodge depuis 2007. Après 
1979 il a été chef de cabinet du 
Bureau de la municipalité de 
Phnom Penh, puis en 1983, 
vice-gouverneur avant de de-
venir gouverneur de 1985 à 
1990. 

H.E. DR THONG KHON has been 
Minister of Tourism of the 
Kingdom of Cambodia since 2007. 
After 1979, he was head of cabinet 
in the Office of Phnom Penh City 
Hall. He then became Vice-
Governor in 1983, and Governor 
from 1985 to 1990. 

DR JEAN-MARIE DULIX THÉODAT est 
agrégé et docteur de géogra-
phie de l’Université de Paris I 
Sorbonne. Il est maître de 
conférences à l’Université Pa-
ris I Panthéon-Sorbonne où il a 
enseigné la politique, l’écono-
mie et la géographie culturelle 
de 1998 à 2010. Il vit à Haïti 
depuis 2010 où Il est profes-
seur à l’université d’Etat. 

DR JEAN-MARIE DULIX THÉODAT is an 
agrégé and holder of a PhD in 
geography from University Paris I 
Sorbonne. He is senior lecturer at 
University Paris I Panthéon-
Sorbonne, where he taught 
politics, economics and cultural 
geography from 1998 to 2010. 
Since 2010, he has lived in Haiti, 
where he is a professor at the 
State University. 

NADINE UMUTONI GATSINZI est 
vice maire chargée des affaires 
socio –économique de la ville 
de Kigali. Elle a été aupara-
vant, secrétaire générale du 
ministère de la promotion de 
l’égalité des sexes et de la Fa-
mille. 

NADINE UMUTONI GATSINZI is Vice-
Mayor in charge of socio-economic 
affairs for the City of Kigali. She 
was previously Secretary-General 
of the Ministry of Gender and 
Family Promotion. 

ជីវិក្រុ�វិត្តិ
នៅលាកាសី CHRISTIANE BLANCOT ជាសាាាបតាយករ និងជានយិកានៃនការសិកាសារបស់អង្គភាព 
នគររូបនីយកម្មត្រូកុងបាាារីស នៅ�កាត់ថា APUR។ នៅលាកត្រូសីនៅធ្វើការពាក់ព័នធនឹងការអភិវឌ្ាឍត្រូកុងភ្នំនៅពញ 
តាំំងពីឆ្នា១ំ៩៩០ នៅ�កុ�ងត្រូកបខណ្ឌនៃនកិច្ចសហត្រូបតិបត្តិការរវាងទីត្រូកុងបាាារីស និងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ។

ឯកឧត្ដម ឯ� ស៊ុន់ចាន់ ់បានដឹកនំរដ្ឋករទឹកស្វយ័តត្រូកុងភ្នំនៅពញ ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នា២ំ០១២។ 
បចុ�បាបន្ននៅនះ ឯកឧត្ដមជារដ្ឋមន្រ្តីន្តីត្រូបតិភូអមនយករដ្ឋមន្រ្តីន្តី។

នៅលាកបណ្ឌិត GABRIEL FAUVEAUD គឺជាបណ្ឌិតខាងាផ្នកភូមិសាត្រូស្តនិងការសិកាសាអំពីទីាកុង  
នៅ�សាកលវិទាយាល័យ Paris I Panthéon-Sorbonne (ឆ្នាំ២០១៣)។ នៅលាកជាសាត្រូសា្តាចារាយ និង 
ជាអ្នកសិកាសាត្រូសាវត្រូជាវ នៅ�នៅដបាាាតឺម៉ង់ភូមិវិទាយា និងនៅ�មជាឈមណ្ឌលអាសុីអានៅគ្នយ៍នៃនសាកលវិទាយាល័យ-
Montréal ។

នៅលាក HASSAN HAJAM នៅធ្វើការា�កុ�ងវិស័យាសដ្ឋកិច្ចសង្គម និងសាមគ្គីភាព។ នៅលាកបានបាង្កើត 
គំរនូៃនការបនៅង្កើតត្រូកមុហុុន�្មីនៅដើមាបីជួយនៅលើកសួុយនៅសដ្ឋកិច្ចសង្គម។ នៅលាកគឺជានយករដ្ឋបាលនៃនថា្នាលដែដ
លមានាឈា្មាះថា Platform Impact គឺជាត្រូកុមហុុនមួយផ្ដលត់្រូបកឹាសាខាងាផ្នកអភិវឌ្ាឍន៍សហាគិនភាព 
សង្គមនៅ�អាសុអីានៅគ្នយ៍។

នៅលាក ហ៊ុន់ ចាន់់សាន់ គឺជាសាាាបតាយករទទួលសញ្ញាប័ាតពីសាកលវិទាយាល័យ Northeastern  
Unive rsity ត្រូកុងបូស្ត�ន។ នៅលាកបានបនៅង្កើតត្រូកុមហុុន Re-edge សាាាបតាយកម្មនិងឌ្ីហាសាញ  
នៅ�ឆ្នា២ំ០១១។រស់នៅ�កុ�ងទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ នៅលាកនៅធ្វើការជាសាត្រូសា្តាចារាយ ឬជាសាត្រូសា្តាចារាយផ្ដល់បាឋកថា  
នៅ�តាំមសកលវិទាយាល័យជានៅត្រូចើននៅ�ទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ។

ឯកឧត្ដម ដែ�� ជុតិមា គឺជាសមាជិករដ្ឋសភាជាតិនៃនត្រូពះរាជាណាចត្រូកកមុ�ជា។ ឯកឧត្ដមធា្លាប់នៅធ្វើជា 
អភិបាលនៅខត្តកំពត បន្ទាប់មក ជាអភិបាលនៃនគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំនៅពញ ពីឆ្នាំ២០០៣ ដល់ 
ឆ្នាំ២០១៣ និងពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ឆ្នា២ំ០១៣ បន្ទាប់មក ជាទីត្រូបឹកាសាផ្លា្ទាល់របស់សនៅម្ដចនៅតនៅជា ហ៊ុន់ 
ដែសន់ នយករដ្ឋមន្រ្តីន្តី មានឋានៈនៅស្មើរដ្ឋមន្រ្តីន្តី។

នៅលាកាសីបណ្ឌិត FABIENNE LUCO គឺជាបណ្ឌិតខាងាផ្នកនរវិទាយាសង្គម នៃនសាលាសិកាសាជាន់ខ័ស ់
ខាងាផ្នកវិទាយាសាត្រូស្តសង្គម ដែដលា�កាត់ថា EHESS នៅ�ទីាកុងបាាារីស និងជាអ្នកសិកាសាត្រូសាវាជាវា�វិ
ទាយាសាាានអាសីុអានៅគ្នយ៍ាដលា�កាត់ថា CASE នៃនវិទាយាសាាានជាតិភាសា និងអរិយធម៌បពូា៌ា នៅ�កាត់ថា 
INALCO។ នៅលាកត្រូសីរស់នៅ�កុ�ងត្រូបនៅទសកមុ�ជាតាំំងពីឆ្នា១ំ៩៩៣។ នៅលាកត្រូសីបានបនៅត្រូមើការជូនភា្នាក់ 
ងារនៃនអង្គការសហត្រូបជាជាតិជានៅត្រូចើន នៅ�ត្រូបនៅទសកមុ�ជា។

ឯកឧត្ដម មាា�ន់់ ដោឈឿន់ គឺជាសមាជិកត្រូពឹទធសភាពនៃនត្រូពះរាជាណាចត្រូកកមុ�ជា តាំំងពីឆ្នា២ំ០១៥មក។  
បន្ទាប់ពីឆ្នា១ំ៩៧៩ ឯកឧត្ដមបានទទួលខុសត្រូតូវនៅលើការងារនៅធ្វើដែផនការកម្មយុទធសាត្រូស្តនៃនទីត្រូកុងភ្នំនៅពញ 
បន្ទាប់មក ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩២ ឯកឧត្ដមជានយកខុទ្ទកាល័យនៃនសាលារាជធានីភ្នំនៅពញ មុននឹងកា្លាយជា
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំនៅពញ ពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់ឆ្នា២ំ០១០។

ឯកឧត្ដម បណ្ឌិត ម៉ុ� មាា�ដោរ�ត គឺជាសមាជិករដ្ឋសភាពជាតិនៃនត្រូពះរាជាណាចត្រូកកមុ�ជា តាំំងពី  
ឆ្នាំ២០១៣។ ឯកឧត្ដម ធា្លាប់កាន់តួនទីជាអភិបាលរងត្រូកុងភ្នំនៅពញ ពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ១៩៨៨ 
បន្ទាប់មក ពីឆ្នាំ១៩៨៨ ដល់ឆ្នា១ំ៩៩២ ឯកឧត្ដមជាអនុរដ្ឋមន្រ្តីន្តីត្រូកសួងកសិកម្ម និងជារដ្ឋមន្រ្តីន្តី 
ត្រូកសួងបរិសាាាន ពីឆ្នាំ២០០៣ ដល់ឆ្នា២ំ០១៣។

នៅលាក ដោងា� ណត្ថរុន់ គឺជានយកមជាឈមណ្ឌលនៅខមរសិកាសា ដែដលជាមជាឈមណ្ឌលសិកាសាត្រូសាវត្រូជាវឯក 
រាជាយមួយ បាង្កើតាឡើងា�ឆ្នាំ១៩៩៩ នៅ�កមុ�ជា។ នៅលាកទទួលបានសញ្ញាប័ាតពីសាកលវិទាយាល័យ 
Paris XII នៅ�ត្រូកងុ Val de Marne និងពីសាកលវិទាយាល័យ Harvard Kennedy School ។ 
នៅលាកបាននៅធ្វើការ ពីឆ្នា២ំ០០៨ ដល់ឆ្នាំ២០១៦ ជូនអង្គការ UNDP ជាកម្មវិធីអង្គការសហត្រូបជាជាតិ 
នៅដើមាបីការអភិវឌ្ាឍនៅ�កមុ�ជា។

នៅលាកបណ្ឌិត LIONEL PRIGENT គឺជានគររូបនីយករនិងជាអ្នកាសដ្ឋកិច្ច អ្នកសិកាសាត្រូសាវាជាវនិងជាសា 
ត្រូតាំចារាយា�វិទាយាសាាាន Géoarchitecture នៃនសាកលវិទាយាល័យ Brest ។ នៅលាកាធ្វើជាត្រូគូ បាងាាាលដឹក
នំនិសាសិតថា្នាក់អនុបណ្ឌិត ខាងដែផ្នកនៅរៀបចំត្រូកុងនិងនគរូបនីយកម្ម។ ការសិកាសាត្រូសាវត្រូជាវរបស់នៅលាក 
នៅផ្លា្ដាតនៅ�នៅលើនៅគលននៅ�បាយសាធារណៈ និងផលជះនៃននៅគលននៅ�បាយទំាងនៅនះ 
នៅ�នៅលើការអភិវឌ្ាឍលំនៅ��ាាន នៅទសចរណ៍ និងបរិសាាាន។ 

ឯកឧត្ដម បាា� សុជាតិវិង�ស គឺជាត្រូបធានត្រូកុមត្រូបឹកាសារាជធានីភ្នំនៅពញ។ ឯកឧត្ដមក៏ជាទីត្រូបឹកាសាផ្លា្ទាល់របស់ស
នៅម្ដចអគ្គនៅសនបតីនៅតនៅជា ហុុន ដែសន នយករដ្ឋមន្រ្តីន្តីនៃនត្រូពះរាជាណាចត្រូកកមុ�ជាផងដែដរ។ ពីឆ្នា១ំ៩៩៦ 
ដល់ឆ្នាំ២០១៣ ឯកឧត្ដមធា្លាប់នៅធ្វើជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំនៅពញ បន្ទាប់មក ឯកឧត្ដមបានកាន់តួនទីជា
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អ្នកមា្នាងបណ្ឌិត សុីសុវិត្ថិ ដែម៉ន់ ចាន់់ដោទីវីិ គឺជាបណ្ឌិតខាងដែផ្នកសាាាបតាយកម្ម ជាសាកលវិទាយាធិការរង និង
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ដឹកនំការងារបណ្ដះបណា្ដាលខាងដែផ្នកបុរាណវិទាយា សាាាបតាយកម្ម និងការពារនៅបតិកភណ្ឌសំណង់។

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ដោថាង ខ្លួុន់ គឺជារដ្ឋមន្រ្តីន្តីត្រូកសួងនៅទសចរណ៍នៃនត្រូពះរាជាណាចត្រូកកមុ�ជា តាំំងពី 
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CHRISTIANE BLANCOT, architecte, 
est directrice d’études à l’Ate-
lier parisien d’urbanisme. Elle 
travaille sur le développement 
urbain de Phnom Penh depuis 
1990 dans le cadre de la coo-
pération Paris-Phnom Penh. 

CHRISTIANE BLANCOT is an architect 
and director of studies at Atelier 
parisien d’urbanisme. She has 
been working on Phnom Penh’s 
urban development since 1990, 
under a long term cooperation 
framework signed between Paris 
and Phnom Penh. 

S.E. EK SONN CHAN a dirigé la Ré-
gie des Eaux de Phnom Penh 
de 1993 à 2012. Aujourd’hui il 
est ministre délégué attaché au 
Premier ministre. 

H.E. EK SONN CHAN was director of 
Phnom Penh Water Supply 
Authority from 1993 to 2012 and 
led a successful transformation 
that became a best practice in 
water management around the 
globe. Presently, he works as a 
Vice-Minister reporting to the 
Prime Minister of the Kingdom of 
Cambodia.

DR. GABRIEL FAUVEAUD est docteur 
en géographie et en études ur-
baines à l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne (2013). Il 
est enseignant– chercheur dans 
le département de géographie 
et le Centre d’Asie du Sud-Est 
de l’Université de Montréal.

DR. GABRIEL FAUVEAUD is a teacher 
and researcher in the Geography 
Department and the Southeast 
Asia Centre at University of 
Montreal. He holds a PhD in 
geography and urban studies from 
University Paris I Panthéon-
Sorbonne (2013).

HASSAN HAJAM travaille dans le 
domaine de l’économie sociale 
et solidaire. Il a mis au point un 
modèle d’incubateur pour aider 
à la promotion de commerces 
sociaux. Il est directeur adminis-
tratif de Platform Impact, une 
société de conseil pour le déve-
loppement de l’entrepreneuriat 
social en Asie du Sud-Est.

HASSAN HAJAM is an impact 
investment expert and Executive 
director of Platform Impact, an 
advisory firm supporting Social 
Entrepreneurship and Socially 
Responsible Investing projects 
across Southeast Asia. Graduated 
from Compiegne University of 
Technology with a Master of 
Science, double majoring in 
Engineering and Innovation 
Management.

HUN CHANSAN est architecte di-
plômé de la Northeastern Uni-
versity de Boston. Il a créé 
 Re-edge architecture/design en 
2011. Il vit et travaille à  Phnom 
Penh où il enseigne aussi 
comme professeur ou profes-
seur invité dans plusieurs uni-
versités de Phnom Penh.

HUN CHANSAN is the founder of 
Re-Edge Architecture / Design. He 
graduated with a Master of 
Architecture from North-eastern 
University in Boston in 2009. He 
also teaches in several universities 
in Phnom Penh.

S.E. KEP CHUKTEMA est député du 
Parlement du Royaume du 
Cambodge. Il a été gouverneur 
de la province de Kampot puis 
de Phnom Penh de 2003 à 
2013 et de de 2008 à 2013 puis 
conseiller personnel du  Premier 
Ministre Samdech Techo Hun 
Sen avec rang de ministre.

H.E. KEP CHUKTEMA has been a 
Member of Parliament of the 
Kingdom of Cambodia since 2018. 
He was Governor of Phnom Penh 
from 2003 to 2013, and then 
personal advisor to the Prime 
Minister with ministerial rank. 

DR. FABIENNE LUCO est docteure 
en anthropologie sociale de 
l’Ecole des Hautes études en 
Sciences Sociales (EHESS- 
Paris) et chercheuse associée 
au CASE (Centre ASIE du Sud-
Est/UMR 8170 - EHESS-CNRS-
INALCO). Elle vit au Cambodge 
depuis 1993. Elle a travaillé 
pour plusieurs agences des 
 Nations Unies au Cambodge.

DR. FABIENNE LUCO holds a PhD in 
social anthropology from Ecole des 
Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS-Paris) and is an 
associate researcher at CASE 
(Southeast Asia Centre/UMR 8170 
- EHESS-CNRS-INALCO). She has 
lived in Cambodia since 1993 and 
has worked for several UN 
agencies in Cambodia.

S.E. MANN CHOEUN est sénateur 
du parlement du Royaume du 
Cambodge depuis 2015. Après 
1979, il a été responsable du 
planning stratégique de la ville 
de phnom Penh puis, à partir 
de 1992, chef de cabinet de la 
Municipalité de Phnom Penh 
avant de devenir vice-gouver-
neur de Phnom Penh de 2005 
à 2010. 

H.E. MANN CHOEUN has been a Senator 
of the Kingdom of Cambodia since 
2015. After 1979, he oversaw 
strategic planning for Phnom Penh 
City Hall and then, from 1992, 
head of cabinet of Phnom Penh 
City Hall before becoming 
Vice-Governor of Phnom Penh 
from 2005 to 2010. 

S.E. DR MOK MARETH est député 
du parlement du Royaume du 
Cambodge en tant que député 
depuis 2013. Il a été vice-gou-
verneur de Phnom Penh de 
1979 à 1988, puis de 1988 à 
1992, vice-ministre de l’Agri-
culture, et ministre de l’Envi-
ronnement de 2003 à 2013. 

H.E. DR MOK MARETH has been a 
Member of Parliament of the 
Kingdom of Cambodia since 2013. 
He was Vice-Governor of Phnom 
Penh from 1979 to 1988, then 
Vice-Minister of Agriculture from 
1988 to 1992, and Minister of the 
Environment from 2003 to 2013. 

M. NATHAROUN NGO est directeur 
du Centre des études khmères 
(CKS), centre de recherche 
 indépendant créé en 1999 au 
Cambodge. 
Il est diplômé de l’université de 
Paris XII Val de Marne et de la 
Harvard Kennedy School. Il a 
travaillé de 2008 à 2016 au 
sein du Programme des Na-
tions Unies pour le Développe-
ment (PNUD) au Cambodge. 

MR. NATHAROUN NGO is Director of the 
Center for Khmer Studies (CKS). 
Prior to joining the research center 
in Cambodia, Natharoun worked for 
the United Nations Development 
Program and for global business 
consulting firms. He holds an MBA 
from University Paris XII Val de 
Marne (1999), and an MPA from the 
Harvard Kennedy School (2015). 

LIONEL PRIGENT est urbaniste et 
économiste, chercheur et pro-
fesseur à l’Institut de Géoarchi-
tecture (Université de Brest) où 
il dirige le Master Aménagement 
et Urbanisme. Ses recherches 
portent sur les politiques pu-
bliques et leurs effets pour le dé-
veloppement, l’habitat, le tou-
risme et l’environnement.

LIONEL PRIGENT is an urbanist and 
economist, researcher and 
professor at the Institut de 
Géoarchitecture (University of 
Brest) where he runs a Master 
programme in Spatial Planning 
and Urbanism. His research 
focuses on public policies and their 
effects on development, habitat, 
tourism and the environment. 

S.E. PA SOCHEATVONG est président 
du Conseil de Phnom Penh Ca-
pitale. Il est aussi conseiller per-
sonnel de Samdech Akka Moha 
Sena Padei Techo Hun Sen, Pre-
mier ministre du Cambodge. De 
1996 à 2013, il a été vice-gou-
verneur de Phnom Penh puis 
gouverneur jusqu’en 2017. 

H.E. PA SOCHEATVONG is Chairman of 
Phnom Penh Capital. He is also 
personal adviser to the Prime 
Minister of Cambodia. From 
1996 to 2013, he was Vice-
Governor of Phnom Penh, then 
Governor until 2017. 

SENG VANNAK est directeur de 
l’administration de la Munici-
palité de Phnom Penh depuis 
2018 après avoir été directeur 
adjoint du service de la gestion 
urbaine Il est architecte, diplô-
mé de l’Ecole Nationale Supé-
rieure d‘Architecture de Paris 
Malaquais.

SENG VANNAK has been Director of 
the administration of Phnom Penh 
City Hall since 2018, after being 
Deputy-Director of the Urban 
Management Department. He is an 
architect, a graduate of the Paris 
Malaquais Advanced National 
School of Architecture.

DR. SISOWATH MEN CHANDÉVY est 
docteure en architecture, 
vice-rectrice et professeure de 
l’Université Royale des Beaux-
Arts de Phnom Penh où elle 
enseigne et dirige les forma-
tions en archéologie, architec-
ture et protection du patri-
moine bâti. 

DR. SISOWATH MEN CHANDÉVY holds a 
PhD in architecture. She is 
Vice-Rector and professor at the 
Royal University of Fine Arts in 
Phnom Penh, where she teaches 
and heads courses in Archaeology, 
Architecture and Protection of 
Heritage. 

S.E. DR THONG KHON est ministre 
du Tourisme du Royaume du 
Cambodge depuis 2007. Après 
1979 il a été chef de cabinet du 
Bureau de la municipalité de 
Phnom Penh, puis en 1983, 
vice-gouverneur avant de de-
venir gouverneur de 1985 à 
1990. 

H.E. DR THONG KHON has been 
Minister of Tourism of the 
Kingdom of Cambodia since 2007. 
After 1979, he was head of cabinet 
in the Office of Phnom Penh City 
Hall. He then became Vice-
Governor in 1983, and Governor 
from 1985 to 1990. 

DR JEAN-MARIE DULIX THÉODAT est 
agrégé et docteur de géogra-
phie de l’Université de Paris I 
Sorbonne. Il est maître de 
conférences à l’Université Pa-
ris I Panthéon-Sorbonne où il a 
enseigné la politique, l’écono-
mie et la géographie culturelle 
de 1998 à 2010. Il vit à Haïti 
depuis 2010 où Il est profes-
seur à l’université d’Etat. 

DR JEAN-MARIE DULIX THÉODAT is an 
agrégé and holder of a PhD in 
geography from University Paris I 
Sorbonne. He is senior lecturer at 
University Paris I Panthéon-
Sorbonne, where he taught 
politics, economics and cultural 
geography from 1998 to 2010. 
Since 2010, he has lived in Haiti, 
where he is a professor at the 
State University. 

NADINE UMUTONI GATSINZI est 
vice maire chargée des affaires 
socio –économique de la ville 
de Kigali. Elle a été aupara-
vant, secrétaire générale du 
ministère de la promotion de 
l’égalité des sexes et de la Fa-
mille. 

NADINE UMUTONI GATSINZI is Vice-
Mayor in charge of socio-economic 
affairs for the City of Kigali. She 
was previously Secretary-General 
of the Ministry of Gender and 
Family Promotion. 
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Montréal ។
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ពេលាកិ ហ៊ុុុន ចាន់សាន �ឺជាសាាាប្តាយកិរទទួលសញ្ហាាាប័ាត�ីសាកិលវិទាយាល័យ Northeastern Uni-
versity ប្រកិះងបូ្សី�ន។ ពេលាកិបានប្ពេងើ�តប្រកិះមួហុះន Re-edge សាាាប្តាយកិមួមនងិឌ្ហីាសាញ ពេ�ឆ្នា២ំ០១១។
រស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ពេលាកិពេធើ�ការជាសាប្រសាាាចារាយ ឬជាសាប្រសាាាចារាយផដល់បាឋកិថា ពេ�តាមួសកិលវិទ្
�ល័យជាពេប្រចំ�នពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ។

ឯកិឧតដមួ សែកប ជុតិមា �ឺជាសមាជិកិរ�ឋសភាជាតិថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា។ ឯកិឧតដមួធាាាប្់ពេធើ�ជា 
អភិបាលពេខត្តកិំ�ត ប្នាាាប្់មួកិ ជាអភិបាលថ្ងៃន�ណ្ឌៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ២០០៣ �ល់ 
ឆ្នាំ២០១៣ និង�ីឆ្នាំ២០០៨ �ល់ឆ្នាំ២០១៣ ប្នាាាប្់មួកិ ជាទីប្រប្ឹកិាសាផ្ទាាាល់រប្ស់សពេមួដចំពេតពេជា ហ៊ុុុន 
សែសន នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីី មានឋានៈពេសម�រ�ឋមួង្គ្រានីី។

ពេលាកាសីប្ណ្ឌឌិត FABIENNE LUCO �ឺជាប្ណ្ឌឌិតខ្លាំងាផ្នកិនរវិទាយាសងគមួ ថ្ងៃនសាលាសកិិាសាជាន់ខពស់ 
ខ្លាំងាផ្នកិវិទាយាសាប្រស្តសងគមួ ដែ�លា�កាត់ថា EHESS ពេ�ទីាកិះងបាាារីស និងជាអ្នកិសិកិាសាប្រសាវាជាវា�វិ
ទាយាសាាានអាសះីអាពេ�្នយ៍ា�លា�កាត់ថា CASE ថ្ងៃនវិទាយាសាាានជាតិភាសា និងអរិយធមួ៌ប្ូ�៌ា ពេ�កាត់ថា 
INALCO។ ពេលាកិប្រសីរស់ពេ�កិុ�ងប្រប្ពេទសកិមួុ�ជាតាំង�ីឆ្នាំ១៩៩៣។ ពេលាកិប្រសីបានប្ពេប្រមួ�ការជូនភា្នាកិ់ 
�រថ្ងៃនអងគការសហប្រប្ជាជាតិជាពេប្រចំ�ន ពេ�ប្រប្ពេទសកិមួុ�ជា។

ឯកិឧតដមួ មាា្រន់ ដោឈឿន �ឺជាសមាជិកិប្រ�ឹទិសភា�ថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា តាំង�ីឆ្នាំ២០១៥មួកិ។  
ប្នាាាប្់�ីឆ្នាំ១៩៧៩ ឯកិឧតដមួបានទទួលខះសប្រតូវពេល�ការ�រពេធើ�ដែផនការកិមួមយះទិសាប្រស្តថ្ងៃនទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ 
ប្នាាាប្់មួកិ ចាប្់�ីឆ្នាំ១៩៩២ ឯកិឧតដមួជានាយកិខះទទកាល័យថ្ងៃនសាលារាជធានីភ្នំពេ�ញ មួះននឹងកាាាយជា
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ២០០៥ �ល់ឆ្នាំ២០១០។

ឯកិឧតដមួ ប្ណ្ឌឌិត មែុក មាា្រដោរ�ត �ឺជាសមាជិកិរ�ឋសភា�ជាតិថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា តាំង�ី  
ឆ្នាំ២០១៣។ ឯកិឧតដមួ ធាាាប្់កាន់តួនាទីជាអភិបាលរងប្រកិះងភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ១៩៧៩ �ល់ឆ្នាំ១៩៨៨ 
ប្នាាាប្់មួកិ �ីឆ្នាំ១៩៨៨ �ល់ឆ្នាំ១៩៩២ ឯកិឧតដមួជាអនះរ�ឋមួង្គ្រានីីប្រកិសួងកិសិកិមួម និងជារ�ឋមួង្គ្រានីី 
ប្រកិសួងប្រិសាាាន �ីឆ្នាំ២០០៣ �ល់ឆ្នាំ២០១៣។

ពេលាកិ ដោងា្រ ណត្ថរុន �ឺជានាយកិមួជាឈមួណ្ឌឌលពេខមួរសិកិាសា ដែ�លជាមួជាឈមួណ្ឌឌលសិកិាសាប្រសាវប្រជាវឯកិ 
រាជាយមួួយ ប្ពេងើ�តពេ��ងពេ�ឆ្នាំ១៩៩៩ ពេ�កិមួុ�ជា។ ពេលាកិទទួលបានសញ្ហាាាប្័ប្រត�ីសាកិលវិទាយាល័យ 
Paris XII ពេ�ប្រកិះង Val de Marne និង�ីសាកិលវិទាយាល័យ Harvard Kennedy School ។ 
ពេលាកិបានពេធើ�ការ �ីឆ្នាំ២០០៨ �ល់ឆ្នាំ២០១៦ ជូនអងគការ UNDP ជាកិមួមវិធីអងគការសហប្រប្ជាជាតិ 
ពេ��មួាបីការអភិវឌ្ាឍពេ�កិមួុ�ជា។

ពេលាកិប្ណ្ឌឌិត LIONEL PRIGENT �ឺជាន�ររូប្នីយកិរនិងជាអ្នកិពេស�ឋកិិចំច អ្នកិសិកិាសាប្រសាវប្រជាវនិងជា
សាប្រសាាាចារាយពេ�វិទាយាសាាាន Géoarchitecture ថ្ងៃនសាកិលវិទាយាល័យ Brest ។ ពេលាកិពេធើ�ជាប្រ�ូ ប្ពេ�ាាល
�ឹកិនាំនិសាសិតថា្នាកិ់អនះប្ណ្ឌឌិត ខ្លាំងដែផ្នកិពេរៀប្ចំំប្រកិះងនិងន�រូប្នីយកិមួម។ ការសិកិាសាប្រសាវប្រជាវរប្ស់ពេលាកិ 
ពេផ្ទាាាតពេ�ពេល�ពេ�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈ និងផលជ�ថ្ងៃនពេ�លនពេ�បាយទាំងពេនា� ពេ�ពេល�ការអភិវឌ្ាឍ
លំពេ��ាាន ពេទសចំរណ្ឌ៍ និងប្រិសាាាន។ 

ឯកិឧតដមួ បាា្រ សុជាតិវិង្រស �ឺជាប្រប្ធានប្រកិះមួប្រប្ឹកិាសារាជធានីភ្នំពេ�ញ។ ឯកិឧតដមួកិ៏ជាទីប្រប្ឹកិាសាផ្ទាាាល់រប្ស់
សពេមួដចំអ�គពេសនាប្តីពេតពេជា ហុះន ដែសន នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីីថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជាផងដែ�រ។ �ីឆ្នាំ១៩៩៦ 
�ល់ឆ្នាំ២០១៣ ឯកិឧតដមួធាាាប្់ពេធើ�ជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេ�ញ ប្នាាាប្់មួកិ ឯកិឧតដមួបានកាន់តួនាទីជា
អភិបាលថ្ងៃន�ណ្ឌៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេ�ញ រហូត�ល់ឆ្នាំ២០១៧។ 

ពេលាកិ ដោសង វិណៈៈ �ឺជានាយកិរ�ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេ�ញ តាំង�ីឆ្នាំ២០១៨មួកិ ប្នាាាប្់�ីពេលាកិ 
បានពេធើ�ជានាយកិរងការិ�ល័យន�ររូប្នីយកិមួម។ ពេលាកិជាសាាាប្តាយកិរទទួលសញ្ហាាាប្័ប្រត�ីសាលាជាតិ
ជាន់ខពស់សាាាប្តាយកិមួមប្រកិះងបាាារីស Malaquais។

អ្នកិមា្នាងប្ណ្ឌឌិត សុីសុវិត្ថិ សែមែន ចាន់ដោទីវិី �ឺជាប្ណ្ឌឌិតខ្លាំងដែផ្នកិសាាាប្តាយកិមួម ជាសាកិលវិទាយាធិការរង និង
ជាសាប្រសាាាចារាយថ្ងៃនសកិលវិទាយាល័យភូមួិនទវិចំិប្រតសិលាបៈ រាជធានីភ្នំពេ�ញ។ អ្នកិមា្នាងប្ណ្ឌឌិត ប្ពេប្រងៀន និង 
�ឹកិនាំការ�រប្ណ្ឌះ��ប្ណាាាលខ្លាំងដែផ្នកិប្ះរាណ្ឌវិទាយា សាាាប្តាយកិមួម និងការ�រពេប្តិកិភណ្ឌឌសំណ្ឌង់។

ឯកិឧតដមួប្ណ្ឌឌិត ដោថាង ខ្លួុន �ឺជារ�ឋមួង្គ្រានីីប្រកិសួងពេទសចំរណ្ឌ៍ថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា តាំង�ី 
ឆ្នាំ២០០៧។ ពេប្រកាយឆ្នាំ១៩៧៩ ឯកិឧតដមួបានពេធើ�ជានាយកិខះទទកាល័យសាលាប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ប្នាាាប្់មួកិ 
ពេ�ឆ្នាំ១៩៨៣ ឯកិឧតដមួ ពេធើ�ជាអភិបាលរងសាលាប្រកិះងភ្នំពេ�ញ មួះននឹងកាាាយជាអភិបាលថ្ងៃន�ណ្ឌៈ 
អភិបាលប្រកិះងភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ១៩៨៥ �ល់ឆ្នាំ១៩៩០។ 

ពេលាកិប្ណ្ឌឌិត JEAN-MARIE DULIX THÉODAT �ឺជាសាប្រសាាាចារាយ និងជាប្ណ្ឌឌិតខ្លាំង 
ដែផ្នកិភូមួិវិទាយាថ្ងៃនសកិលវិទាយាល័យ Paris I Sorbonne។ ពេលាកិប្ណ្ឌឌិត�ឺជាសាប្រសាាាចារាយពេ� 
សកិលវិទាយាល័យ Université Paris I Panthéon-Sorbonne ប្ពេប្រងៀនខ្លាំងដែផ្នកិនពេ�បាយ 
ពេស�ឋកិិចំច និងភូមួិសាប្រស្តវប្ាបធមួ៌ �ីឆ្នាំ១៩៩៨ �ល់ឆ្នាំ២០១០។ ពេលាកិរស់ពេ�កិុ�ងប្រប្ពេទសថ្ងៃហទី 
តាំង�ីឆ្នាំ២០១០មួកិ។ ពេ�កិុ�ងប្រប្ពេទសថ្ងៃហទី ពេលាកិពេធើ�ជាសាប្រសាាាចារាយពេ�សកិលវិទាយាល័យរ�ឋ។ 
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ប្នាាាប្់មួកិ ចាប្់�ីឆ្នាំ១៩៩២ ឯកិឧតដមួជានាយកិខះទទកាល័យថ្ងៃនសាលារាជធានីភ្នំពេ�ញ មួះននឹងកាាាយជា
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ២០០៥ �ល់ឆ្នាំ២០១០។

ឯកិឧតដមួ ប្ណ្ឌឌិត មែុក មាា្រដោរ�ត �ឺជាសមាជិកិរ�ឋសភា�ជាតិថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា តាំង�ី  
ឆ្នាំ២០១៣។ ឯកិឧតដមួ ធាាាប្់កាន់តួនាទីជាអភិបាលរងប្រកិះងភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ១៩៧៩ �ល់ឆ្នាំ១៩៨៨ 
ប្នាាាប្់មួកិ �ីឆ្នាំ១៩៨៨ �ល់ឆ្នាំ១៩៩២ ឯកិឧតដមួជាអនះរ�ឋមួង្គ្រានីីប្រកិសួងកិសិកិមួម និងជារ�ឋមួង្គ្រានីី 
ប្រកិសួងប្រិសាាាន �ីឆ្នាំ២០០៣ �ល់ឆ្នាំ២០១៣។

ពេលាកិ ដោងា្រ ណត្ថរុន �ឺជានាយកិមួជាឈមួណ្ឌឌលពេខមួរសិកិាសា ដែ�លជាមួជាឈមួណ្ឌឌលសិកិាសាប្រសាវប្រជាវឯកិ 
រាជាយមួួយ ប្ពេងើ�តពេ��ងពេ�ឆ្នាំ១៩៩៩ ពេ�កិមួុ�ជា។ ពេលាកិទទួលបានសញ្ហាាាប្័ប្រត�ីសាកិលវិទាយាល័យ 
Paris XII ពេ�ប្រកិះង Val de Marne និង�ីសាកិលវិទាយាល័យ Harvard Kennedy School ។ 
ពេលាកិបានពេធើ�ការ �ីឆ្នាំ២០០៨ �ល់ឆ្នាំ២០១៦ ជូនអងគការ UNDP ជាកិមួមវិធីអងគការសហប្រប្ជាជាតិ 
ពេ��មួាបីការអភិវឌ្ាឍពេ�កិមួុ�ជា។

ពេលាកិប្ណ្ឌឌិត LIONEL PRIGENT �ឺជាន�ររូប្នីយកិរនិងជាអ្នកិពេស�ឋកិិចំច អ្នកិសិកិាសាប្រសាវប្រជាវនិងជា
សាប្រសាាាចារាយពេ�វិទាយាសាាាន Géoarchitecture ថ្ងៃនសាកិលវិទាយាល័យ Brest ។ ពេលាកិពេធើ�ជាប្រ�ូ ប្ពេ�ាាល
�ឹកិនាំនិសាសិតថា្នាកិ់អនះប្ណ្ឌឌិត ខ្លាំងដែផ្នកិពេរៀប្ចំំប្រកិះងនិងន�រូប្នីយកិមួម។ ការសិកិាសាប្រសាវប្រជាវរប្ស់ពេលាកិ 
ពេផ្ទាាាតពេ�ពេល�ពេ�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈ និងផលជ�ថ្ងៃនពេ�លនពេ�បាយទាំងពេនា� ពេ�ពេល�ការអភិវឌ្ាឍ
លំពេ��ាាន ពេទសចំរណ្ឌ៍ និងប្រិសាាាន។ 

ឯកិឧតដមួ បាា្រ សុជាតិវិង្រស �ឺជាប្រប្ធានប្រកិះមួប្រប្ឹកិាសារាជធានីភ្នំពេ�ញ។ ឯកិឧតដមួកិ៏ជាទីប្រប្ឹកិាសាផ្ទាាាល់រប្ស់
សពេមួដចំអ�គពេសនាប្តីពេតពេជា ហុះន ដែសន នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីីថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជាផងដែ�រ។ �ីឆ្នាំ១៩៩៦ 
�ល់ឆ្នាំ២០១៣ ឯកិឧតដមួធាាាប្់ពេធើ�ជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេ�ញ ប្នាាាប្់មួកិ ឯកិឧតដមួបានកាន់តួនាទីជា
អភិបាលថ្ងៃន�ណ្ឌៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេ�ញ រហូត�ល់ឆ្នាំ២០១៧។ 

ពេលាកិ ដោសង វិណៈៈ �ឺជានាយកិរ�ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេ�ញ តាំង�ីឆ្នាំ២០១៨មួកិ ប្នាាាប្់�ីពេលាកិ 
បានពេធើ�ជានាយកិរងការិ�ល័យន�ររូប្នីយកិមួម។ ពេលាកិជាសាាាប្តាយកិរទទួលសញ្ហាាាប្័ប្រត�ីសាលាជាតិ
ជាន់ខពស់សាាាប្តាយកិមួមប្រកិះងបាាារីស Malaquais។

អ្នកិមា្នាងប្ណ្ឌឌិត សុីសុវិត្ថិ សែមែន ចាន់ដោទីវិី �ឺជាប្ណ្ឌឌិតខ្លាំងដែផ្នកិសាាាប្តាយកិមួម ជាសាកិលវិទាយាធិការរង និង
ជាសាប្រសាាាចារាយថ្ងៃនសកិលវិទាយាល័យភូមួិនទវិចំិប្រតសិលាបៈ រាជធានីភ្នំពេ�ញ។ អ្នកិមា្នាងប្ណ្ឌឌិត ប្ពេប្រងៀន និង 
�ឹកិនាំការ�រប្ណ្ឌះ��ប្ណាាាលខ្លាំងដែផ្នកិប្ះរាណ្ឌវិទាយា សាាាប្តាយកិមួម និងការ�រពេប្តិកិភណ្ឌឌសំណ្ឌង់។

ឯកិឧតដមួប្ណ្ឌឌិត ដោថាង ខ្លួុន �ឺជារ�ឋមួង្គ្រានីីប្រកិសួងពេទសចំរណ្ឌ៍ថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា តាំង�ី 
ឆ្នាំ២០០៧។ ពេប្រកាយឆ្នាំ១៩៧៩ ឯកិឧតដមួបានពេធើ�ជានាយកិខះទទកាល័យសាលាប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ប្នាាាប្់មួកិ 
ពេ�ឆ្នាំ១៩៨៣ ឯកិឧតដមួ ពេធើ�ជាអភិបាលរងសាលាប្រកិះងភ្នំពេ�ញ មួះននឹងកាាាយជាអភិបាលថ្ងៃន�ណ្ឌៈ 
អភិបាលប្រកិះងភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ១៩៨៥ �ល់ឆ្នាំ១៩៩០។ 

ពេលាកិប្ណ្ឌឌិត JEAN-MARIE DULIX THÉODAT �ឺជាសាប្រសាាាចារាយ និងជាប្ណ្ឌឌិតខ្លាំង 
ដែផ្នកិភូមួិវិទាយាថ្ងៃនសកិលវិទាយាល័យ Paris I Sorbonne។ ពេលាកិប្ណ្ឌឌិត�ឺជាសាប្រសាាាចារាយពេ� 
សកិលវិទាយាល័យ Université Paris I Panthéon-Sorbonne ប្ពេប្រងៀនខ្លាំងដែផ្នកិនពេ�បាយ 
ពេស�ឋកិិចំច និងភូមួិសាប្រស្តវប្ាបធមួ៌ �ីឆ្នាំ១៩៩៨ �ល់ឆ្នាំ២០១០។ ពេលាកិរស់ពេ�កិុ�ងប្រប្ពេទសថ្ងៃហទី 
តាំង�ីឆ្នាំ២០១០មួកិ។ ពេ�កិុ�ងប្រប្ពេទសថ្ងៃហទី ពេលាកិពេធើ�ជាសាប្រសាាាចារាយពេ�សកិលវិទាយាល័យរ�ឋ។ 

ពេលាកាសី NADINE UMUTONI GATSINZI �ឺជាអភិបាលរងាកិះង�ីហាាាលី ទទួលប្នួ�កិកិិចំចការ សងគមួ 
នងិពេស�ឋកិិចំច។ �ីមួះន ពេលាកិប្រសី�ជឺាអ�គពេលខ្លាំធកិារថ្ងៃនប្រកិសួងពេល�កិសួួយសមួភា�ដែយនឌ្រ័ នងិ ប្រ�ួសារ។
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CHRISTIANE BLANCOT, architecte, 
est directrice d’études à l’Ate-
lier parisien d’urbanisme. Elle 
travaille sur le développement 
urbain de Phnom Penh depuis 
1990 dans le cadre de la coo-
pération Paris-Phnom Penh. 

CHRISTIANE BLANCOT is an architect 
and director of studies at Atelier 
parisien d’urbanisme. She has 
been working on Phnom Penh’s 
urban development since 1990, 
under a long term cooperation 
framework signed between Paris 
and Phnom Penh. 

S.E. EK SONN CHAN a dirigé la Ré-
gie des Eaux de Phnom Penh 
de 1993 à 2012. Aujourd’hui il 
est ministre délégué attaché au 
Premier ministre. 

H.E. EK SONN CHAN was director of 
Phnom Penh Water Supply 
Authority from 1993 to 2012 and 
led a successful transformation 
that became a best practice in 
water management around the 
globe. Presently, he works as a 
Vice-Minister reporting to the 
Prime Minister of the Kingdom of 
Cambodia.

DR. GABRIEL FAUVEAUD est docteur 
en géographie et en études ur-
baines à l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne (2013). Il 
est enseignant– chercheur dans 
le département de géographie 
et le Centre d’Asie du Sud-Est 
de l’Université de Montréal.

DR. GABRIEL FAUVEAUD is a teacher 
and researcher in the Geography 
Department and the Southeast 
Asia Centre at University of 
Montreal. He holds a PhD in 
geography and urban studies from 
University Paris I Panthéon-
Sorbonne (2013).

HASSAN HAJAM travaille dans le 
domaine de l’économie sociale 
et solidaire. Il a mis au point un 
modèle d’incubateur pour aider 
à la promotion de commerces 
sociaux. Il est directeur adminis-
tratif de Platform Impact, une 
société de conseil pour le déve-
loppement de l’entrepreneuriat 
social en Asie du Sud-Est.

HASSAN HAJAM is an impact 
investment expert and Executive 
director of Platform Impact, an 
advisory firm supporting Social 
Entrepreneurship and Socially 
Responsible Investing projects 
across Southeast Asia. Graduated 
from Compiegne University of 
Technology with a Master of 
Science, double majoring in 
Engineering and Innovation 
Management.

HUN CHANSAN est architecte di-
plômé de la Northeastern Uni-
versity de Boston. Il a créé 
 Re-edge architecture/design en 
2011. Il vit et travaille à  Phnom 
Penh où il enseigne aussi 
comme professeur ou profes-
seur invité dans plusieurs uni-
versités de Phnom Penh.

HUN CHANSAN is the founder of 
Re-Edge Architecture / Design. He 
graduated with a Master of 
Architecture from North-eastern 
University in Boston in 2009. He 
also teaches in several universities 
in Phnom Penh.

S.E. KEP CHUKTEMA est député du 
Parlement du Royaume du 
Cambodge. Il a été gouverneur 
de la province de Kampot puis 
de Phnom Penh de 2003 à 
2013 et de de 2008 à 2013 puis 
conseiller personnel du  Premier 
Ministre Samdech Techo Hun 
Sen avec rang de ministre.

H.E. KEP CHUKTEMA has been a 
Member of Parliament of the 
Kingdom of Cambodia since 2018. 
He was Governor of Phnom Penh 
from 2003 to 2013, and then 
personal advisor to the Prime 
Minister with ministerial rank. 

DR. FABIENNE LUCO est docteure 
en anthropologie sociale de 
l’Ecole des Hautes études en 
Sciences Sociales (EHESS- 
Paris) et chercheuse associée 
au CASE (Centre ASIE du Sud-
Est/UMR 8170 - EHESS-CNRS-
INALCO). Elle vit au Cambodge 
depuis 1993. Elle a travaillé 
pour plusieurs agences des 
 Nations Unies au Cambodge.

DR. FABIENNE LUCO holds a PhD in 
social anthropology from Ecole des 
Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS-Paris) and is an 
associate researcher at CASE 
(Southeast Asia Centre/UMR 8170 
- EHESS-CNRS-INALCO). She has 
lived in Cambodia since 1993 and 
has worked for several UN 
agencies in Cambodia.

S.E. MANN CHOEUN est sénateur 
du parlement du Royaume du 
Cambodge depuis 2015. Après 
1979, il a été responsable du 
planning stratégique de la ville 
de phnom Penh puis, à partir 
de 1992, chef de cabinet de la 
Municipalité de Phnom Penh 
avant de devenir vice-gouver-
neur de Phnom Penh de 2005 
à 2010. 

H.E. MANN CHOEUN has been a Senator 
of the Kingdom of Cambodia since 
2015. After 1979, he oversaw 
strategic planning for Phnom Penh 
City Hall and then, from 1992, 
head of cabinet of Phnom Penh 
City Hall before becoming 
Vice-Governor of Phnom Penh 
from 2005 to 2010. 

S.E. DR MOK MARETH est député 
du parlement du Royaume du 
Cambodge en tant que député 
depuis 2013. Il a été vice-gou-
verneur de Phnom Penh de 
1979 à 1988, puis de 1988 à 
1992, vice-ministre de l’Agri-
culture, et ministre de l’Envi-
ronnement de 2003 à 2013. 

H.E. DR MOK MARETH has been a 
Member of Parliament of the 
Kingdom of Cambodia since 2013. 
He was Vice-Governor of Phnom 
Penh from 1979 to 1988, then 
Vice-Minister of Agriculture from 
1988 to 1992, and Minister of the 
Environment from 2003 to 2013. 

M. NATHAROUN NGO est directeur 
du Centre des études khmères 
(CKS), centre de recherche 
 indépendant créé en 1999 au 
Cambodge. 
Il est diplômé de l’université de 
Paris XII Val de Marne et de la 
Harvard Kennedy School. Il a 
travaillé de 2008 à 2016 au 
sein du Programme des Na-
tions Unies pour le Développe-
ment (PNUD) au Cambodge. 

MR. NATHAROUN NGO is Director of the 
Center for Khmer Studies (CKS). 
Prior to joining the research center 
in Cambodia, Natharoun worked for 
the United Nations Development 
Program and for global business 
consulting firms. He holds an MBA 
from University Paris XII Val de 
Marne (1999), and an MPA from the 
Harvard Kennedy School (2015). 

LIONEL PRIGENT est urbaniste et 
économiste, chercheur et pro-
fesseur à l’Institut de Géoarchi-
tecture (Université de Brest) où 
il dirige le Master Aménagement 
et Urbanisme. Ses recherches 
portent sur les politiques pu-
bliques et leurs effets pour le dé-
veloppement, l’habitat, le tou-
risme et l’environnement.

LIONEL PRIGENT is an urbanist and 
economist, researcher and 
professor at the Institut de 
Géoarchitecture (University of 
Brest) where he runs a Master 
programme in Spatial Planning 
and Urbanism. His research 
focuses on public policies and their 
effects on development, habitat, 
tourism and the environment. 

S.E. PA SOCHEATVONG est président 
du Conseil de Phnom Penh Ca-
pitale. Il est aussi conseiller per-
sonnel de Samdech Akka Moha 
Sena Padei Techo Hun Sen, Pre-
mier ministre du Cambodge. De 
1996 à 2013, il a été vice-gou-
verneur de Phnom Penh puis 
gouverneur jusqu’en 2017. 

H.E. PA SOCHEATVONG is Chairman of 
Phnom Penh Capital. He is also 
personal adviser to the Prime 
Minister of Cambodia. From 
1996 to 2013, he was Vice-
Governor of Phnom Penh, then 
Governor until 2017. 

SENG VANNAK est directeur de 
l’administration de la Munici-
palité de Phnom Penh depuis 
2018 après avoir été directeur 
adjoint du service de la gestion 
urbaine Il est architecte, diplô-
mé de l’Ecole Nationale Supé-
rieure d‘Architecture de Paris 
Malaquais.

SENG VANNAK has been Director of 
the administration of Phnom Penh 
City Hall since 2018, after being 
Deputy-Director of the Urban 
Management Department. He is an 
architect, a graduate of the Paris 
Malaquais Advanced National 
School of Architecture.

DR. SISOWATH MEN CHANDÉVY est 
docteure en architecture, 
vice-rectrice et professeure de 
l’Université Royale des Beaux-
Arts de Phnom Penh où elle 
enseigne et dirige les forma-
tions en archéologie, architec-
ture et protection du patri-
moine bâti. 

DR. SISOWATH MEN CHANDÉVY holds a 
PhD in architecture. She is 
Vice-Rector and professor at the 
Royal University of Fine Arts in 
Phnom Penh, where she teaches 
and heads courses in Archaeology, 
Architecture and Protection of 
Heritage. 

S.E. DR THONG KHON est ministre 
du Tourisme du Royaume du 
Cambodge depuis 2007. Après 
1979 il a été chef de cabinet du 
Bureau de la municipalité de 
Phnom Penh, puis en 1983, 
vice-gouverneur avant de de-
venir gouverneur de 1985 à 
1990. 

H.E. DR THONG KHON has been 
Minister of Tourism of the 
Kingdom of Cambodia since 2007. 
After 1979, he was head of cabinet 
in the Office of Phnom Penh City 
Hall. He then became Vice-
Governor in 1983, and Governor 
from 1985 to 1990. 

DR JEAN-MARIE DULIX THÉODAT est 
agrégé et docteur de géogra-
phie de l’Université de Paris I 
Sorbonne. Il est maître de 
conférences à l’Université Pa-
ris I Panthéon-Sorbonne où il a 
enseigné la politique, l’écono-
mie et la géographie culturelle 
de 1998 à 2010. Il vit à Haïti 
depuis 2010 où Il est profes-
seur à l’université d’Etat. 

DR JEAN-MARIE DULIX THÉODAT is an 
agrégé and holder of a PhD in 
geography from University Paris I 
Sorbonne. He is senior lecturer at 
University Paris I Panthéon-
Sorbonne, where he taught 
politics, economics and cultural 
geography from 1998 to 2010. 
Since 2010, he has lived in Haiti, 
where he is a professor at the 
State University. 

NADINE UMUTONI GATSINZI est 
vice maire chargée des affaires 
socio –économique de la ville 
de Kigali. Elle a été aupara-
vant, secrétaire générale du 
ministère de la promotion de 
l’égalité des sexes et de la Fa-
mille. 

NADINE UMUTONI GATSINZI is Vice-
Mayor in charge of socio-economic 
affairs for the City of Kigali. She 
was previously Secretary-General 
of the Ministry of Gender and 
Family Promotion. 

ជីវិក្រុបវិត្តិ
ពេលាកាសី CHRISTIANE BLANCOT ជាសាាាប្តាយកិរ និងជានាយិកាថ្ងៃនការសិកិាសារប្ស់អងគភា� 
ន�ររូប្នីយកិមួមប្រកិះងបាាារីស ពេ�កាត់ថា APUR។ ពេលាកិប្រសីពេធើ�ការ�កិ់�័និនឹងការអភិវឌ្ាឍប្រកិះងភ្នំពេ�ញ 
តាំង�ីឆ្នាំ១៩៩០ ពេ�កិុ�ងប្រកិប្ខណ្ឌឌថ្ងៃនកិិចំចសហប្រប្តិប្ត្តិការរវាងទីប្រកិះងបាាារីស និងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ។

ឯកិឧតដមួ ឯក សុុនចាន ់បាន�ឹកិនាំរ�ឋកិរទឹកិសើយ័តប្រកិះងភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ១៩៩៣ �ល់ឆ្នាំ២០១២។ 
ប្ចំុ�ប្ាបន្នពេន� ឯកិឧតដមួជារ�ឋមួង្គ្រានីីប្រប្តិភូអមួនាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីី។

ពេលាកិប្ណ្ឌឌិត GABRIEL FAUVEAUD �ឺជាប្ណ្ឌឌិតខ្លាំងាផ្នកិភូមួិសាប្រស្តនិងការសិកិាសាអំ�ីទីាកិះង  
ពេ�សាកិលវិទាយាល័យ Paris I Panthéon-Sorbonne (ឆ្នាំ២០១៣)។ ពេលាកិជាសាប្រសាាាចារាយ និង 
ជាអ្នកិសិកិាសាប្រសាវប្រជាវ ពេ�ពេ�បាាាតឺមួុង់ភូមួិវិទាយា និងពេ�មួជាឈមួណ្ឌឌលអាសះីអាពេ�្នយ៍ថ្ងៃនសាកិលវិទាយាល័យ-
Montréal ។

ពេលាកិ HASSAN HAJAM ពេធើ�ការា�កិុ�ងវិស័យាស�ឋកិិចំចសងគមួ និងសាមួ�គីភា�។ ពេលាកិបានបាងើ�ត 
�ំរូថ្ងៃនការប្ពេងើ�តប្រកិះមួហុះន�មីពេ��មួាបីជួយពេល�កិសួួយពេស�ឋកិិចំចសងគមួ។ ពេលាកិ�ឺជានាយកិរ�ឋបាលថ្ងៃនថា្នាលដែ�
លមានាឈាោា�ថា Platform Impact �ឺជាប្រកិះមួហុះនមួួយផដល់ប្រប្ឹកិាសាខ្លាំងាផ្នកិអភិវឌ្ាឍន៍សហា�ិនភា� 
សងគមួពេ�អាសះីអាពេ�្នយ៍។

ពេលាកិ ហ៊ុុុន ចាន់សាន �ឺជាសាាាប្តាយកិរទទួលសញ្ហាាាប័ាត�ីសាកិលវិទាយាល័យ Northeastern Uni-
versity ប្រកិះងបូ្សី�ន។ ពេលាកិបានប្ពេងើ�តប្រកិះមួហុះន Re-edge សាាាប្តាយកិមួមនងិឌ្ហីាសាញ ពេ�ឆ្នា២ំ០១១។
រស់ពេ�កិុ�ងទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ ពេលាកិពេធើ�ការជាសាប្រសាាាចារាយ ឬជាសាប្រសាាាចារាយផដល់បាឋកិថា ពេ�តាមួសកិលវិទ្
�ល័យជាពេប្រចំ�នពេ�ទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ។

ឯកិឧតដមួ សែកប ជុតិមា �ឺជាសមាជិកិរ�ឋសភាជាតិថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា។ ឯកិឧតដមួធាាាប្់ពេធើ�ជា 
អភិបាលពេខត្តកិំ�ត ប្នាាាប្់មួកិ ជាអភិបាលថ្ងៃន�ណ្ឌៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ២០០៣ �ល់ 
ឆ្នាំ២០១៣ និង�ីឆ្នាំ២០០៨ �ល់ឆ្នាំ២០១៣ ប្នាាាប្់មួកិ ជាទីប្រប្ឹកិាសាផ្ទាាាល់រប្ស់សពេមួដចំពេតពេជា ហ៊ុុុន 
សែសន នាយកិរ�ឋមួង្គ្រានីី មានឋានៈពេសម�រ�ឋមួង្គ្រានីី។

ពេលាកាសីប្ណ្ឌឌិត FABIENNE LUCO �ឺជាប្ណ្ឌឌិតខ្លាំងាផ្នកិនរវិទាយាសងគមួ ថ្ងៃនសាលាសកិិាសាជាន់ខពស់ 
ខ្លាំងាផ្នកិវិទាយាសាប្រស្តសងគមួ ដែ�លា�កាត់ថា EHESS ពេ�ទីាកិះងបាាារីស និងជាអ្នកិសិកិាសាប្រសាវាជាវា�វិ
ទាយាសាាានអាសះីអាពេ�្នយ៍ា�លា�កាត់ថា CASE ថ្ងៃនវិទាយាសាាានជាតិភាសា និងអរិយធមួ៌ប្ូ�៌ា ពេ�កាត់ថា 
INALCO។ ពេលាកិប្រសីរស់ពេ�កិុ�ងប្រប្ពេទសកិមួុ�ជាតាំង�ីឆ្នាំ១៩៩៣។ ពេលាកិប្រសីបានប្ពេប្រមួ�ការជូនភា្នាកិ់ 
�រថ្ងៃនអងគការសហប្រប្ជាជាតិជាពេប្រចំ�ន ពេ�ប្រប្ពេទសកិមួុ�ជា។

ឯកិឧតដមួ មាា្រន់ ដោឈឿន �ឺជាសមាជិកិប្រ�ឹទិសភា�ថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា តាំង�ីឆ្នាំ២០១៥មួកិ។  
ប្នាាាប្់�ីឆ្នាំ១៩៧៩ ឯកិឧតដមួបានទទួលខះសប្រតូវពេល�ការ�រពេធើ�ដែផនការកិមួមយះទិសាប្រស្តថ្ងៃនទីប្រកិះងភ្នំពេ�ញ 
ប្នាាាប្់មួកិ ចាប្់�ីឆ្នាំ១៩៩២ ឯកិឧតដមួជានាយកិខះទទកាល័យថ្ងៃនសាលារាជធានីភ្នំពេ�ញ មួះននឹងកាាាយជា
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ២០០៥ �ល់ឆ្នាំ២០១០។

ឯកិឧតដមួ ប្ណ្ឌឌិត មែុក មាា្រដោរ�ត �ឺជាសមាជិកិរ�ឋសភា�ជាតិថ្ងៃនប្រ��រាជាណាចំប្រកិកិមួុ�ជា តាំង�ី  
ឆ្នាំ២០១៣។ ឯកិឧតដមួ ធាាាប្់កាន់តួនាទីជាអភិបាលរងប្រកិះងភ្នំពេ�ញ �ីឆ្នាំ១៩៧៩ �ល់ឆ្នាំ១៩៨៨ 
ប្នាាាប្់មួកិ �ីឆ្នាំ១៩៨៨ �ល់ឆ្នាំ១៩៩២ ឯកិឧតដមួជាអនះរ�ឋមួង្គ្រានីីប្រកិសួងកិសិកិមួម និងជារ�ឋមួង្គ្រានីី 
ប្រកិសួងប្រិសាាាន �ីឆ្នាំ២០០៣ �ល់ឆ្នាំ២០១៣។

ពេលាកិ ដោងា្រ ណត្ថរុន �ឺជានាយកិមួជាឈមួណ្ឌឌលពេខមួរសិកិាសា ដែ�លជាមួជាឈមួណ្ឌឌលសិកិាសាប្រសាវប្រជាវឯកិ 
រាជាយមួួយ ប្ពេងើ�តពេ��ងពេ�ឆ្នាំ១៩៩៩ ពេ�កិមួុ�ជា។ ពេលាកិទទួលបានសញ្ហាាាប្័ប្រត�ីសាកិលវិទាយាល័យ 
Paris XII ពេ�ប្រកិះង Val de Marne និង�ីសាកិលវិទាយាល័យ Harvard Kennedy School ។ 
ពេលាកិបានពេធើ�ការ �ីឆ្នាំ២០០៨ �ល់ឆ្នាំ២០១៦ ជូនអងគការ UNDP ជាកិមួមវិធីអងគការសហប្រប្ជាជាតិ 
ពេ��មួាបីការអភិវឌ្ាឍពេ�កិមួុ�ជា។

ពេលាកិប្ណ្ឌឌិត LIONEL PRIGENT �ឺជាន�ររូប្នីយកិរនិងជាអ្នកិពេស�ឋកិិចំច អ្នកិសិកិាសាប្រសាវប្រជាវនិងជា
សាប្រសាាាចារាយពេ�វិទាយាសាាាន Géoarchitecture ថ្ងៃនសាកិលវិទាយាល័យ Brest ។ ពេលាកិពេធើ�ជាប្រ�ូ ប្ពេ�ាាល
�ឹកិនាំនិសាសិតថា្នាកិ់អនះប្ណ្ឌឌិត ខ្លាំងដែផ្នកិពេរៀប្ចំំប្រកិះងនិងន�រូប្នីយកិមួម។ ការសិកិាសាប្រសាវប្រជាវរប្ស់ពេលាកិ 
ពេផ្ទាាាតពេ�ពេល�ពេ�លនពេ�បាយសាធារណ្ឌៈ និងផលជ�ថ្ងៃនពេ�លនពេ�បាយទាំងពេនា� ពេ�ពេល�ការអភិវឌ្ាឍ
លំពេ��ាាន ពេទសចំរណ្ឌ៍ និងប្រិសាាាន។ 
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