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បុពវកថា 

អាំពីមជ្ឈមណឌ លសទិ្ធិមនុសសកមពុជា (ម.ស.ម.ក) 

មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា («ម.ស.ម.ក») គឺជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល មិនចូលបកសសមពនធ 
ឯករាជ្យមែលធ វ្ើការធែើមបើធលើកកមពស់ និង្ការពារលទ្ធិប្បជា្ិបធេយ្យ និង្ការធោរពសិទ្ធិមនុសស ជាពិធសស      
សិទិ្ធពលរែា និង្សិទិ្ធនធោបាយ្។ ចកខុវសិ័យ្របស់ ម.ស.ម.ក. ចង្ឱ់្យកមពុជាកាា យ្ជាប្ពះរាជាណាចប្កមួយ្ោា ន
អំធពើហងិ្ា មែលកនុង្ធ ះប្បជាពលរែាទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋា នប្បកបធដ្ឋយ្សមភាព ប្េូវបានអនុញ្ញា េឱ្យ
ចូលរមួកនុង្លិទ្ធិប្បជា្ិបធេយ្យនិង្ទ្ទ្ួលបានផលប្បធោជ្ន៍ពើការអភិវឌ្ឍប្បធទ្ស។ ម.ស.ម.ក ចង្ប់ាននើេិរែា
ជាជាង្នទ្ណ្ឌ ភាព ចង្់បានស្ថា បន័រងឹ្មជំាជាង្បុគគលខ្ា ងំ្ និង្ចង្់បានសង្គមពហុនិយ្មធដ្ឋយ្កនុង្ធ ះភាព
ចប្មរះមបបននសង្គមប្េូវបានទ្ទ្ួលយ្កនិង្ស្ថទ្រជាជាង្ប្ពធង្ើយ្កធនតើយ្ ឬដ្ឋកទ់្ណ្ឌ កមា។  ស្ថា កសញ្ញា សមគ ល់
របស់ ម.ស.ម.ក រធំលចធដ្ឋយ្រូបប្ពាបស ធហើរធចញពើរង្វង្មូ់លនននផៃធមឃពណ៌្ធ ៀវ មែលជានិមិេតរូបននការ
ទាមទារធសរ ើភាពរបស់កមពុជា។  

ម.ស.ម.ក គឺជាសមជិ្កនននែគូសនៃ អនតរជាេិធែើមបើធសរ ើភាពបធចេញមេិ (IFEX) បណាា ញសកល
ធែើមបើធសរ ើភាពកនុង្ការបធចេញមេិ។ ម.ស.ម.ក កជ៏ាសមជិ្កននអង្គការពិភពធោកប្បឆងំ្នឹង្ទារុណ្កមា 
(OMCT) ជាសមជិ្កននបណាត ញប្បឆងំ្ទារុណ្កមាមអសអូមអស និង្សមពន័ធស្ថរព័េ៌មនអាសុើអាធគនយ្ ៍(SEAPA) 
និង្ជាសមជិ្ក OECD-Watch។ ធគហទំ្ព័រអំពើសិទ្ធិមនុសសកមពុជា www.sithi.org របស់ ម.ស.ម.ក បានទ្ទួ្ល
ជ្យ័្ោភើពានរង្វវ នព់ើមូលនិ្ិននការបធង្កើេស្ថរពេ័៌មនថ្ាើប្បចឆំន ២ំ០១១កនុង្ចំណាេ់ថ្នន ក ់«សិទ្ធិនិង្ធសរ ើភាព» 
និង្បានទ្ទួ្លពានរង្វវ នខ់្ង្ទ្ំ ក់ទំ្នង្ ធែើមបើផ្លា ស់បតូរសង្គមប្បចឆំន ២ំ០១៣ ពើមជ្ឈមណ្ឌ លសប្មបទ់្ំ ក់
ទំ្នង្និង្ការផ្លា ស់បតូរសង្គមធៅសកលវទិ្ាល័យ្ឃវើនមសាន កនុង្ទ្ើប្ករង្ប្បរើសមបរន ប្បធទ្សអូស្ត្ស្ថត លើ។  

ង្សច្កតីខលលខអាំណរគុណ 

កំណ្េប់្ាសធង្ខបធនះ អាចធ វ្ើធ ើង្ធៅបាន ធដ្ឋយ្ស្ថរមនការឧបេាមភោបំ្ទ្ពើអង្គការអាកស់ិនធអេ។      
ម.ស.ម.ក ក៏សូមមថ្ាង្អំណ្រគុណ្ែល់នែគូរបស់ធយ្ើង្ផង្មែរ គឺអង្គការអាកស់ិនធអេកមពុជា មែលបានចូលរមួ 
វភិាគទានកនុង្កិចេការធនះ និង្មជ្ឈមណ្ឌ លប្ស្ថវប្ជាវស្ថជ្ើវកមាអនតរជាេិ (SOMO) មែលបានរមួចំមណ្កប្ស្ថវ
ប្ជាវអំពើប្ករមហរុនស្ថជ្ើវកមា។ ទ្នៃឹមនឹង្ធនះ ម.ស.ម.ក កសូ៏មមថ្ាង្អណំ្រគុណ្ចំធពាះមស្ត្នតើរាជ្រដ្ឋា ភិបាល 
េំណាង្អាជាា ្រថ្នន ក់ធ េត និង្ថ្នន ក់មូលដ្ឋា ន មែលបានចូលរមួកនុង្ការធ ា្ើយ្សំណួ្ររបស់ ម.ស.ម.ក កែូ៏ចជា
ចំធពាះេំណាង្ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ សប្មប់ការចូលរមួផតល់ព័េម៌នកនុង្កិចេ ប្ស្ថវប្ជាវធនះ។ ជាចុង្
ធប្កាយ្ ម.ស.ម.ក សូមអរគុណ្ោ៉ា ង្ប្ជាលធប្ៅចំធពាះអនកធ ា្ើយ្េបបទ្សមភ សន៍ទាងំ្ ឡាយ្ មែលជាមូលដ្ឋា ន
សប្មបច់ង្ប្កង្កំណ្េប់្ាសធង្ខបធនះធ ើង្។ 

http://www.sithi.org/
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សាំណួរ និខមតតិ្រតឡប់ 

 កំណ្េប់្ាសធង្ខបធនះ  និង្ការធបាះពុមពផាយ្ធផសង្ធទ្ៀេទាងំ្អស់របស់  ម.ស.ម.ក  មនដ្ឋកធ់ៅធលើ 
ធគហទ្ំពរ័ www.cchrcambodia.org និង្ www.sithi.org។ 

ប្បសិនធបើធោកអនកមនសំណួ្រ ឬ ប្េូវការពេ័ម៌នបមនាមអំពើកំណ្េ់ប្ាសធង្ខបធនះ ឬ ប្បសិនធបើធោក
អនកចង្់ផាល់មេិប្េ បណ់ាមួយ្ សូមធផាើអុើមមលមកកាន ់ម.ស.ម.ក ាមរយ្ៈ info@cchrcambodia.org។ 

ឬកទូ៏្រសពៃមកធល  +៨៥៥ (០) ២៣ ៧២ ៦៩ ០១ ឬទាកទ់្ង្មកធយ្ើង្ ាុ ំាមរយ្ៈអាសយ្ដ្ឋា នផៃះ
ធល  ៧៩៨ ផាូវធល  ៩៩ សង្វក េបឹ់ង្ប្េមបក  ណ្ឌ ចំការមន រាជ្ធានើភនំធពញ ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា។  

    

ឧបត្ថម្ភដោយ 

  

  

http://www.cchrcambodia.org/
http://www.sithi.org/
mailto:info@cchrcambodia.org
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អនុស្ថសនស៍ប្មបរ់ាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ............................................................................................ ៥៦ 

អនុស្ថសនស៍ប្មបស់ហគមន៍្ ុរកិចេ ....................................................................................... ៥៧ 

អនុស្ថសនស៍ប្មបអ់ង្គការសង្គមសុើវលិ ............................................................................................. ៥៧ 
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អកសរកាត់ និខង្សច្កតីសត្រមខ់ែលីៗ 

បណ្ាឹ ង្របសព់លរែាប្បឆងំ្នឹង្ 
ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល នថ្ («មិេ
្រ័ ភូល») ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៨ 

«សធង្ខបករណ្ើ ៖ បណ្ាឹ ង្ពើពលរែាកមពុជាប្បឆងំ្នឹង្ប្ករមហរុនសករមើេ្រ័ 
ភូល» ធោង្ាមអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធដ្ឋយ្មនការចូលរមួអនតរជាេិនថ្ៃទ្ើ២  
ម ធមស្ថ ឆន  ំ២០១៨ 

កមពុជា ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា 
ម.ស.ម.ក មជ្ឈមណ្ឌ លសិទ្ធិមនុសសកមពុជា 
ក.អ.ក ប្ករមប្បឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា 
សង្គមសុើវលិ អង្គការសង្គមសុើវលិ 

បទ្បញ្ញា ធល  001 
បទ្បញ្ញា សតើពើវធិានការពប្ងឹ្ង្ និង្បធង្កើនប្បសិទ្ធិភាពននការប្គបប់្គង្ 
សមបទានែើធសែាកិចេ 

អាយ្.ឌ្ើ.អាយ្ អង្គការអភិវឌ្ឍនធ៍ដ្ឋយ្មនការចូលរមួអនតរជាេិ 

អុើ.សុើ អង្គការសម្មក៌មពុជា 
សមបទានែើធសែាកិចេ សមបទានែើធសែាកិចេ 
ការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាលប់រសិ្ថា
ន និង្សង្គម 

ការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម  

ការវនិិចឆយ័្ធលើការជំ្នំុជ្ប្មះកាើ
របស ់Nanterre នថ្ៃទ្ើ១០ ម 
កុមភៈ ឆន ២ំ០១៧ 

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 6e Chambre    នថ្ៃ
ទ្ើ ១០ ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៧ n° 15/10981  

ការយ្លប់្ពមជាមុន  
ការយ្ល់ប្ពមធដ្ឋយ្ធពញចិេត ធដ្ឋយ្ប្បាបឱ់្យែឹង្ជាមុននិង្ទ្ទួ្លបានពេ័៌
មនធពញធលញ 

អនកការពារសទិិ្ធមនុសស អនកការពារសិទ្ធិមនុសស 
ក.អ.ស.ព.ន កេិកាសញ្ញា អនតរជាេិសាើពើសិទ្ធិពលរែា និង្សិទ្ធិនធោបាយ្ 
ក.អ.ស.ស.ស.វ កេិកាសញ្ញា អនតរជាេិសាើពើសិទ្ធិធសែាកិចេ សង្គមកិចេ និង្វបប្ម៌ 
ក.ស.ក ប្កសួង្កសិកមា រុកាខ ប្បមញ់ និង្ធនស្ថទ្ 
របាយ្ការណ៍្សាើពើ រសជ់ាេិលវើង្
នន សករអធំៅ ម ឧសភា ឆន ំ
២០១៥ 

កមពុជា៖ «រសជាេិលវើង្ននសករអំធៅ ការចកធចញធដ្ឋយ្បង្ខំចិេតនិង្ការ 
ែកហូេសិទិ្ធកានក់ាបស់ិទ្ធែើ ា្ើកនុង្ធ េតឧេតរមនជ្យ័្» អង្គការអាក់សិន
ធអេកមពុជានិង្អង្គការអុកហាវ ម ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៥ 

ប្កសងួ្មែនែើ ប្កសួង្មែនែើ នគរូបនើយ្កមា និង្សំណ្ង្់ 
ក.អ.ជ្ ប្កសួង្អភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ្ 
អង្វគ ការមិនមមរដ្ឋា ភិបាល អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល 
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រដ្ឋា ភិបាល រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 
េំបនធ់សែាកិចេពិធសស េំបនធ់សែាកិចេពិធសស 
ស.ែ.ស.ក សមបទានែើសង្គមកិចេ 
ការធ ា្ើយ្េបរបស ់សុកហវនិ ចធំពាះ
របាយ្ការណ៍្របស ់ធអហវ.អាយ្.ឌ្ើ.
ធអច 

«សិទ្ធរិបស់សុកហវនិ កនុង្ការធ ា្ើយ្េបចំធពាះរបាយ្ការណ៍្របស់ ធអហវ. 
អាយ្.ឌ្ើ. ធអច» សុកហវនិ នថ្ៃទ្ើ១០ ម វចិឆិកា ឆន ២ំ០១១ 

អនុប្កឹេយធល  ១៩ 
អនុប្កឹេយធល ១៩ សាើពើសមបទានែើសង្គមកិចេ នថ្ៃទ្ើ ១៩ ម មើ  ឆន ំ
២០០៣ 

អនុប្កឹេយធល  ៦០ 
អនុប្កឹេយសាើពើការធរៀបចំ និង្ការប្បប្ពឹេតធៅរបស់ប្ករមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍
កមពុជា ធល  ៦០ អន.ប្ក.បក 

អនុប្កឹេយធល  ១៤៦ អនុប្កឹេយធល  ១៤៦ សាើពើសមបទានែើធសែាកិចេ 

អនុប្កឹេយធល  ១៤៨ 
អនុប្កឹេយធល  ១៤៨ សាើពើការបធង្កើេធ ើង្ និង្ការប្គប់ប្គង្េំបនធ់សែា 
កិចេពិធសស 

ស.ប.ស.ស ធសចកតើប្បកាសជាសកលសាើពើសិទ្ធិមនុសស 
ធោលការណ៍្ប្គឹះ និង្ធោល
ការណ៍្មណ្ រំបសអ់ង្គការសហ
ប្បជាជាេិសាើពើការបធណ្ា ញធចញ
និង្ការែកហូេទ្ើជ្ប្មកសប្មប់
ការអភិវឌ្ឍ 

‘ធោលការណ៍្ប្គឹះ និង្ធោលការណ៍្មណ្ សំាើពើការបធណ្ា ញធចញ និង្
ការែកហូេទ្ើជ្ប្មកសប្មប់ការអភិវឌ្ឍន-៍អនករាយ្ការណ៍្ពិធសសសាើពើ
លំធៅដ្ឋា នប្គបប់្ោន់A/HRC/4/18 

ធោលការណ៍្មណ្  ំ
ធោលការណ៍្មណ្ រំបស់អង្គការសហប្បជាជាេិសាើពើ្ុរកិចេ និង្សិទ្ធិ
មនុសសការោិល័យ្ននឧេតមសនង្ការអង្កការសហប្បជាជាេិទ្ទួ្ល 
បនៃុកសិទ្ធិមនុសស ប្បចធំៅកមពុជា(អូ.ធអច.សុើ.ធអច.អរ) ឆន ២ំ០១១ 

មេិទូ្ធៅធល  ៣១ របស ់គណ្ៈ
កមា ្ិការសទិ្ធមិនុសសននអង្គការ
សហប្បជាជាេិ 

មេិទូ្ធៅធល  ៣១ លកខណ្ៈននកាេពវកិចេចាបទូ់្ធៅ មែលកំណ្េធ់លើ 
រែាជាភាគគើននកេិកាសញ្ញា » គណ្ៈកមា ្ិការសិទ្ធិមនុសស ននអង្គការ
សហប្បជាជាេិ ម ឧសភា ២០០៤ 
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មូលន័យសង្ខេប  

ធោង្ាម្ ោរពិភពធោក កនុង្រយ្ៈកាលជាង្ពើរទ្សវេសរក៍នាង្មកធនះ ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា
សធប្មច បាននូវ «កំធណ្ើ នធសែាកិចេលអ និង្ការកាេប់នាយ្ភាពប្កើប្ក»។ ចធ ា ះពើឆន ២ំ០០៧ ែល់ឆន ២ំ០១៤ 
អប្ាភាពប្កើប្ករបស់កមពុជាបានធាា កចុ់ះពើ ៤៧,៨% មកធៅប្េឹមមេ១៣,៥% មែលជាការសធប្មចធលើសទិ្សធៅ
កាេប់នាយ្ភាពប្កើប្ក កនុង្ធោលធៅអភិវឌ្ឍនស៍ហសសវេសររ៍បស់ ាួនធៅធទ្ៀេ។ ចបា់ងំ្ពើឆន ១ំ៩៩០ មកអប្ា
មរណ្ភាពមាប្េូវបានកាេប់នាយ្ពាក់កណាា លធហើយ្ការចុះធ ា្ ះចូលធរៀនធៅថ្នន កប់ឋមសិកាជាសកលជិ្េ 
សធប្មចបានធសៃើរទាងំ្ប្សរង្ធហើយ្សធប្មចបាននូវវឌ្ឍនភាពជាធប្ចើនកនុង្ការប្បយុ្ទ្ធប្បឆងំ្នឹង្ធមធរាគធអែស៍/ជំ្ងឺ្
ធអែស៍។ កនុង្រយ្ៈកាលជាង្ ២០ ឆន មំកធនះ កំធណ្ើ នធសែាកិចេរបស់កមពុជា ជាម្យមគឺ ៧,៦% ធហើយ្ប្េូវបាន
រពឹំង្ថ្ននឹង្បនតមនកំធណ្ើ នកនុង្កប្មិេ ៧% ធៅកនុង្ឆន ២ំ០១៩ ។  

ធទាះជាោ៉ា ង្ណា ទ្ំ ស់ែើ ា្ើ ធៅមេជាឧបសគគមួយ្កនុង្ចំធណាមឧបសគគមែលប្េូវបានធលើកធ ើង្ខ្ា ងំ្ 
ជាង្ធគបំផុេ ចំធពាះការអភិវឌ្ឍប្បកបធដ្ឋយ្ចើរភាពរបស់កមពុជា។ គិេប្េឹមម មើ  ឆន ២ំ០១៤ ប្បជាពលរែាជាង្
កនាះោន ក់ ប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ថ្នមនជាបព់ាកព់ន័ធកនុង្ទំ្ ស់ែើ ា្ើ។ ចធ ា ះពើឆន ១ំ៩៩០ ែល់ឆន ២ំ០១៤ 
ប្ោនម់េធៅកនុង្រាជ្ធានើភនំធពញមេមួយ្កមនាង្ មនប្បពលរែាជាង្ ២៩.៧០០ ប្គួស្ថរ ប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ថ្នប្េូវ
បានបធណ្ា ញធចញ ឬែកហូេលំធៅដ្ឋា នរបស់ពួកធគ។ ការបា៉ា នប់្បមណ្បានបង្វា ញថ្នសហគមនជ៍្នជាេិធែើម
ភាគេិចធៅកមពុជា បានបាេ់បង្ែ់ើ ា្ើពើបរមបុរាណ្របស់ពួកធគចំនួន ៣០% កនុង្ឆន ២ំ០១៧។ 

ជាមផនកមួយ្ននកិចេ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្ធែើមបើជំ្រុញការអភិវឌ្ឍប្បកបធដ្ឋយ្ចើរភាពធៅកមពុជា ែំធណាះប្ស្ថយ្
ទ្ំ សែ់ើ ា្ើគឺជារធបៀបវារៈចមបង្របស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា («រដ្ឋា ភិបាល»)។ អាជាា ្រស្ថធារណ្ៈបានចេ់ 
វធិានការមួយ្ចំនួន រមួទាងំ្ការធលើកកមពស់សុវេាិភាពសិទិ្ធកាន់កាប់ែើ ា្ើ ាមរយ្ៈការធចញបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើ ា្ើការ
បធង្កើេែំធណ្ើ រការបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើសមូហភាពសប្មប់សហគមន៍ជ្នជាេិធែើមភាគេិច និង្ការបធង្កើេគណ្ៈកមា  
្ិការជាធប្ចើនធែើមបើធដ្ឋះប្ស្ថយ្ទ្ំ ស់ែើ ា្ើ។ ធៅកនុង្ម ន្ូ ឆន ២ំ០១៧  ឧប យ្ករែាមស្ត្នតើ ស ធ ង្ បានសង្កេ់ 
្ៃនធ់ៅធលើេប្មូវការឱ្យមនការមបង្មចកែើ ា្ើប្បកបធដ្ឋយ្សម្ម ៌ េមា ភាព ប្បសិទ្ធភាព និង្ចើរភាព ធហើយ្ឱ្យ   
ពធនាឿនការចុះបចា ើបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើ ា្ើមថ្មធទ្ៀេផង្។ ធៅកនុង្ម សើហា ឆន ២ំ០១៨ ប្កសួង្មែនែើ នគរូបនើយ្កមា 
និង្សំណ្ង្ ់ («ប្កសួង្មែនែើ») បានរាយ្ការណ៍្ថ្ន បានទ្ទ្ួលបណ្ាឹ ង្ចំនួន ៩.១៣១ ករណ្ើ  មែលពាកព់័នធ
ទ្ំ សែ់ើ ា្ើ មែលកនុង្ធ ះបណ្ាឹ ង្ចំនួន ១.៤៥៩ ករណ្ើ  ធៅពំុទាន់បានធដ្ឋះប្ស្ថយ្រចួធៅធ ើយ្។ រដ្ឋា ភិបាល
កមពុជាបានរាយ្ការណ៍្ថ្ន បានផាល់ប័ណ្ណកមាសិទ្ធិែើសហគមន៍ែល់សហគមន៍ជ្នជាេិធែើមភាគេិចចំនួន ២៤ 
សហគមន៍ មែលធសាើនឹង្ប័ណ្ណកមាសិទ្ធិចំនួន ៦៦៩ បណ័្ណ សប្មបប់្បជាពលរែាចំនួន ២.៣៣៥ ប្គួស្ថរ។ កិចេ ិេ
 ំប្បឹង្មប្បង្ទាងំ្ធនះគួរប្េូវបានពប្ងឹ្ង្បមនាមធទ្ៀេធែើមបើធា ថ្នទ្ំ ស់ែើ ា្ើប្េូវបានធដ្ឋះប្ស្ថយ្បានធលឿនប្បកប 
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ធដ្ឋយ្េមា ភាព និង្សម្ម៌ អនុធោមាមកាេពវកិចេរបស់កមពុជាធ ា្ើយ្េបនឹង្សិទ្ធិមនុសសអនតរជាេិ និង្ធោល
ការណ៍្មណ្ រំបស់អង្គការសហប្បជាជាេិសាើពើ្ុរកិចេ និង្សិទ្ធិមនុសស («ធោលការណ៍្មណ្ »ំ)។ 

ម.ស.ម.ក បានធ វ្ើការធលើបញ្ញា ែើ ា្ើកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ចបា់ងំ្ពើ ាួនប្េូវបានបធង្កើេធ ើង្ធៅកនុង្ឆន  ំ
២០០២ មកធមា៉ាះ។ ជាមផនកមួយ្ននគធប្មង្្ុរកិចេ និង្សិទ្ធិមនុសស ម.ស.ម.ក បានធ វ្ើការសិកាប្ស្ថវប្ជាវធែើមបើ 
វាយ្េនមាធលើស្ថា នភាពទ្ំ ស់ែើ ា្ើធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្ផលប៉ាះពាល់ននទំ្ ស់ែើ ា្ើធនះមកធលើសិទ្ធិមនុសស 
ធដ្ឋយ្ធផ្លា េធលើករណ្ើ ចំនួនបើ។ ធដ្ឋយ្មនការសហការជាមួយ្នឹង្អង្គការអាកស់ិនធអេ ម.ស.ម.ក បានកំណ្េ់ 
យ្កទំ្ ស់ែើ ា្ើចំនួនបើ មែលប៉ាះពាល់ប្បជាពលរែាជាង្ ១.៦០០ ប្គួស្ថរ៖  

 ទំ្ ស់ែើ ា្ើមែលពាកព់ន័ធនឹង្ប្បជាពលរែាជាមួយ្នឹង្ប្ករមហរុនសករស មើេ្រ័ ភូល ធៅកនុង្សង្វក េ់
កូនធប្កៀល ប្ករង្សំធរាង្ ធ េតឧេតរមនជ្យ័្ 

 ទ្ំ ស់ែើ ា្ើពាកព់ន័ធនឹង្សហគមនជ៍្នជាេិធែើមភាគេិច និង្ប្ករមហរុនចមក រធៅសរូ សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ 
ធៅកនុង្ឃុបំរូប្ស្ថ ប្សរកធពប្ជាដ្ឋ ធ េតមណ្ឌ លគិរ ើ ធហើយ្ករណ្ើ ចុង្ធប្កាយ្គឺ 

 ទ្ំ សែ់ើ ា្ើពាកព់ន័ធនឹង្អនកភូមិ និង្ប្ករមហរុន អឹុម.ឌ្ើ.ធអស ធៅកនុង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសសថ្ាដ្ឋ អឹម.
ឌ្ើ.ធអស សាិេកនុង្ឃុថំ្ាដ្ឋ ប្សរកវាលមវង្ ធ េតធពា្ិ៍ស្ថេ។់ 

ធប្កាយ្ពើបានធ វ្ើការពិនិេយោ៉ា ង្លអិេលអនធ់ៅធលើចាប់ជាេិ និង្អនតរជាេិមែលមនប្ស្ថបព់ាកព់ន័ធនឹង្
ទ្ំ សែ់ើ ា្ើ និង្ប ៃ ប់ពើបានប្ស្ថវប្ជាវផ្លៃ ល់ធៅមូលដ្ឋា នចំនួន ៦ ធលើក កនុង្ធ ះ ម.ស.ម.ក បានសមភ សន៍ 
ជាមួយ្មស្ត្នតើរដ្ឋា ភិបាល អាជាា ្រថ្នន កធ់ េត និង្មូលដ្ឋា ន េំណាង្ប្ករមហរុន ក៏ែូចជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកនុង្
ប្សរក និង្ពលរែា មែលរង្ផលប៉ាះពាល់ធដ្ឋយ្ផ្លៃ ល់ធដ្ឋយ្ស្ថរទ្ំ ស់ែើ ា្ើទាងំ្ធ ះ ម.ស.ម.ក បានរកធឃើញ
ចំណុ្ចជាកាើបារមភចំនួនប្បាពំើរ មែលជាចំណុ្ចសនូលននទ្ំ ស់ពាកព់័នធនឹង្ែើ ា្ើកនុង្ប្បធទ្សកមពុជានិង្មែលបាន
រារាងំ្ែល់ការអភិវឌ្ឍធដ្ឋយ្យុ្េតិ្ម ៌ ធដ្ឋយ្សម្ម ៌ និង្ប្បកបធដ្ឋយ្បរោិបន័នធៅកនុង្ប្បធទ្ស។ ធទាះជាោ៉ា ង្ 
ណា ម.ស.ម.ក កប៏ានរកធឃើញមែរនូវវធិានការង្វយ្ៗធែើមបើទ្ប់ស្ថក េ ់កាេប់នាយ្ និង្ធដ្ឋះប្ស្ថយ្កាើកង្វល់ទាងំ្
ធនះប្បកបធដ្ឋយ្ប្បសិទ្ធភាព និង្ធលើកកមពស់ឱ្យមនែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ទ្ំ ស់ែើ ា្ើ ទូ្ទាងំ្ប្បធទ្សប្បកប 
ធដ្ឋយ្យុ្េតិ្ម៌ េមា ភាព និង្ប្បសិទ្ធភាពជាង្មុន។  

ជាបឋម ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក បង្វា ញថ្ន ថ្វើែបេិមេមនប្កប ណ័្ឌ ចាប់សាើពើការការពារសិទ្ធិ
មនុសស សិទ្ធិែើ ា្ើ និង្លកខ ណ្ឌ េប្មូវមផនកបធចេកធទ្សសប្មប់ការបធង្កើេេំបនធ់សែាកិចេពិធសស និង្សមបទានែើ 
ធសែាកិចេមែលមនភាពរងឹ្ម ំាះកាើ កប៏៉ាុមនត ែំធណ្ើ រការទាងំ្ធនះមិនប្េូវបានធោរពឱ្យបានធពញធលញធ ះធទ្។ 
កិចេ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្កនុង្ការវាយ្េនមា ថ្នធេើសហគមនម៍ែលរង្ផលប៉ាះពាល់ មនសិទ្ធិប្សបចាបធ់លើែើមែលរង្ 
ផលប៉ាះពាល់ និង្ថ្នធេើពួកធគមនសិទ្ធិកានក់ាបែ់ើ ា្ើ ឬបណ័្ណកមាសិទ្ធិផាូវការោ៉ា ង្ណា ហាកែូ់ចជាពំុបានអនុវេត 
ឱ្យបានធពញធលញធ ះធទ្។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ ការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គម  រាប់បចេូ លទាងំ្ការ
ពិធប្ោះធោបល់ផង្មែរ មិនមែលប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ជានិចេជាកាលធ ះធទ្ ធហើយ្ប្បសិនធបើបានធ វ្ើធ ើង្កក៏ារវាយ្
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េនមាធ ះគឺប្ោនម់េសប្មបប់ស្ត្ង្គបកិ់ចេមេប៉ាុធណាណ ះ ធពាលគឺមិនមមនជាការ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្ធែើមបើកាេ់បនាយ្កប្មិេ
ផលប៉ាះពាល់របស់គធប្មង្មែលអាចធកើេមនធលើសហគមន៍មូលដ្ឋា នធ ះធ ើយ្។ ជាធរឿយ្ៗ ប្បជាពលរែាប្េូវ
បានោបសង្កេ ់ឬបង្ខំ ឱ្យចុះហេាធលខ្ប្បគល់ែើរបស់ ាួនធៅឱ្យអាជាា ្រ ឬប្ករមហរុន។ ជាធរឿង្គួរឱ្យធស្ថកស្ថា យ្
ខ្ា ងំ្ណាស់ មែលមនុសសជាធប្ចើនប្េូវបានបធណ្ា ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំធៅកនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើខ្ង្ធលើធនះ មែលជ្ួន 
កាលមនទាងំ្អំធពើហងិ្ាធទ្ៀេផង្។ ធែើមបើធជ្ៀសវាង្ស្ថា នភាពមបបធ ះ ជាការសំខ្នម់ែលប្េូវមនការពិចរ 
ណាសមប្សបធលើសិទ្ធមិនកមាសិទិ្ធ (របកគំធហើញទ្ើ១) មែលការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គមប្េូវ
បានអនុវេតធ ើង្ មុនធពលចបធ់ផាើមប្បេិបេតិការ (របកគំធហើញទ្ើ២) និង្មនការពិធប្ោះធោបលប់្បកបធដ្ឋយ្
អេានយ័្មុនធពលមនការអភិវឌ្ឍណាមួយ្ (របកគំធហើញទ្ើ៣)។ សំខ្នបំ់ផុេ ការធប្បើប្បាសក់ង្កមា ងំ្ និង្ការ
ាងំ្លំធៅថ្ាើធដ្ឋយ្ោា នការសា័ប្គចិេតគួរប្េូវមនការហាមប្បាមដ្ឋចខ់្េ (របកគំធហើញទ្ើ៤)។  

ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក កប៏ានបង្វា ញមែរថ្ន សហគមន៍មែលរង្ផលប៉ាះពាល់អវជិ្ាមនពើេំបន់ 
ធសែាកិចេពិធសស ឬសមបទានែើធសែាកិចេ ធហើយ្មែលមនបំណ្ង្េវា៉ា  បានប្បឈមនូវបញ្ញា ្ៃន់្ ៃរ ែូចជាការ
គំរាមកំមហង្និង្សមាុេ ការចប ់ាួន និង្ការឃុ ំាួន ការឃាា ធំមើល និង្អំធពើហងិ្ា។ ធែើមបើជំ្រុញែំធណាះប្ស្ថយ្
ធដ្ឋយ្យុ្េតិ្ម៌ និង្មនប្បសិទ្ធភាពសប្មប់ទ្ំ សែ់ើ ា្ើ សំខ្នអ់ាជាា ្រប្េូវអនុញ្ញា េឱ្យអនកមែលរង្ផលប៉ាះពាល់
ទាងំ្ធ ះអាចេសរូមេិទាមទារសិទ្ធរិបស់ ាួនធដ្ឋយ្ោា នការរារាងំ្ (របកគំធហើញទ្ើ៥)។ 

ចុង្ធប្កាយ្ ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក បានបង្វា ញថ្ន ផលប៉ាះពាល់ននទ្ំ ស់ែើ ា្ើមនទំ្ហធំលើសពើ
ការបាេប់ង្ែ់ើ ា្ើធៅធទ្ៀេ៖ ប្បជាពលរែាបានបាេប់ង្ផ់ៃះសមមបង្និង្ប្ទ្ពយសមបេតិរាប់បចេូ លទាងំ្ឯកស្ថររែាបាល
សំខ្ន ់ ជាធប្ចើន សហគមនជ៍្នជាេិធែើមភាគេិចបាេប់ង្ប់្បនពណ្ើ របស់ ាួន និង្មិនអាចចូលធៅទ្ើសកាក រៈ
បូជា និង្ប្បជាពលរែាមលង្មនសមេាភាពប្ទ្ប្ទ្ង្ជ់្ើវភាព ាួនឯង្ធហើយ្កុមរវញិប្េូវឈបធ់រៀនធដ្ឋយ្ស្ថរមេការ
ផ្លា ស់ទ្ើលំធៅ សមជិ្កប្ករមប្គួស្ថរប្េូវបានចបដ់្ឋកព់នធ ោរ មនមនុសសជាធប្ចើនបានធាា ក ់ាួនជំ្ពាកបំ់ណុ្ល
ធគ។ ថ្វើែបេិមេមនផលប៉ាះពាល់ធប្ចើនមបបធនះកាើ ករណ្ើ ទ្ំ សែ់ើ ា្ើទាងំ្បើធនះបានធកើេធ ើង្ជាង្មួយ្ទ្សវេសរ ៍
មកធហើយ្ ធហើយ្ធទាះបើជាមនការពាោមជាធប្ចើនធលើកពើសំណាកអ់ាជាា ្រ កនុង្ធោលបំណ្ង្ធដ្ឋះប្ស្ថយ្
ទ្ំ សែ់ើ ា្ើធ ះកធ៏ដ្ឋយ្ កម៏នុសសភាគធប្ចើនមែល ម.ស.ម.ក  បានសមភ សបានរាយ្ការណ៍្ថ្ន ពួកធគមិនមន
អារមាណ៍្ថ្នមនធសរ ើភាពកនុង្ការទ្ទួ្លយ្កែំធណាះប្ស្ថយ្មែលបានធសនើធ ើង្ធ ះធទ្ មេផៃុយ្មកវញិ ពួកធគ
មនអារមាណ៍្ថ្ន ពួកធគោា នជ្ធប្មើសអវើធផសង្ធប្ៅមេពើការប្ពមទ្ទួ្លយ្កធ ះធ ើយ្។  និោយ្ធដ្ឋយ្ ាើ ែំធណាះ
ប្ស្ថយ្ទ្ំ ស់មែលបានធសនើធ ើង្សប្មបក់រណ្ើ ទាងំ្បើធ ះ គឺមិនប្េឹមមេមិនបានធដ្ឋះប្ស្ថយ្ឱ្យបានធពញធលញ 
ចំធពាះការរធំោភបំពានមែលពួកធគទ្ទ្ួលរង្ប៉ាុធណាណ ះធទ្ ប៉ាុមនតកមិ៏នបានធោរពាមបទ្ដ្ឋា នអនតរជាេិផង្មែរ។ 
ជាលទ្ធផល ប្េូវមនការ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្បមនាមធទ្ៀេ ធែើមបើធា ឱ្យមនែំធណាះប្ស្ថយ្ទាន់ធពលធវោ និង្មន
ប្បសិទ្ធភាពសប្មបប់្គបជ់្នរង្ធប្ោះទាងំ្អស់ (របកគំធហើញទ្ើ៦) និង្គួរសប្មបសប្មួលឱ្យអាចទ្ទួ្លនូវ
ែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ទ្ំ ស់មែលមនជ្ធប្មើសធផសង្ធទ្ៀេនិង្ប្បកបធដ្ឋយ្ភាពនចនប្បឌិ្េ (របកគំធហើញទ្ើ៧)។ 
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កំណ្េប់្ាសធង្ខបធនះនឹង្បចេបធ់ដ្ឋយ្មនអនុស្ថសនច៍នំនួ១៥ សប្មបរ់ដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ប្ករមហរុន
ឯកជ្នមែលមនប្បេិបេតិការកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្អង្គការសង្គមសុើវលិ  អនុវេត ធដ្ឋយ្បានដ្ឋកធ់ចញនូវ
វធិានការស្ថមចា មែលប្េូវអនុវេតកនុង្បំណ្ង្ទ្បស់្ថក េ់ កាេប់នាយ្ និង្ធដ្ឋះប្ស្ថយ្បញ្ញា សិទ្ធិមនុសសមែលធកើេ
ធចញពើសកមាភាព្ុរកិចេធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ 

អនុស្ថសនស៍ំខ្ន់ៗ រមួមនែូចខ្ង្ធប្កាម៖  

 ធោរពទ្សសនទានននការយ្ល់ប្ពមធដ្ឋយ្ធពញចិេត ធដ្ឋយ្ប្បាបឱ់្យែឹង្ជាមុន និង្ទ្ទួ្លបានព័េ៌មន 
ធពញធលញរបស់សហគមន ៍មែលរង្ផលប៉ាះពាល់ពាក់ពន័ធនឹង្ការប្បគល់ែើ ា្ើ ឬការទ្ទ្ួលយ្កែំធណាះ 
ប្ស្ថយ្ណាមួយ្ 

 អនុវេត ធោរព និង្ពិនិេយាមដ្ឋនធលើការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម 
 ផាល់ែំធណាះប្ស្ថយ្ទានធ់ពលធវោ និង្មនប្បសិទ្ធភាព 
 បចឈប់ការាមដ្ឋន ការធបៀេធបៀន និង្ការដ្ឋកធ់ទាសទ្ណ្ឌ ធៅធលើអនកការពារសិទ្ធិមនុសស 
 ប្េូវធ វ្ើការប្េួេពិនិេយែ៏ប្េឹមប្េូវធែើមបើធជ្ៀសវាង្ផលប៉ាះពាល់អវជិ្ាមនធលើសិទ្ធិមនុសស 
 សប្មបអ់ង្គការសង្គមសុើវលិវញិ គួរបនតពិនិេយាមដ្ឋនធលើទ្ំ សែ់ើ ា្ើ ធហើយ្ជំ្រុញឱ្យមនការសនៃ 
ជាមួយ្នឹង្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និង្េួអង្គស្ថជ្ើវកមា ធែើមបើជំ្រុញការធោរពាមធោលការណ៍្មណ្ រំបស ់
អង្គការសហប្បជាជាេិសាើពើ្ុរកិចេនិង្សិទ្ធិមនុសស («ធសចកតើមណ្ »ំ)។  
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វិធ្ីស្កស្តសត 

កំណ្េប់្ាសធង្ខបធនះគឺជាមផនកមួយ្ននគធប្មង្ «ពប្ងឹ្ង្សមេាភាពរបស់អង្គការសង្គមសុើវលិធែើមបើធលើក 
កមពសក់ារធោរពសិទិ្ធមនុសសពើសំណាក់ប្ករមហរុនស្ថជ្ើវកមាកនុង្វសិ័យ្ែើ ា្ើ» មែលអនុវេតធដ្ឋយ្ ម.ស.ម.ក និង្ 
អង្គការអាកស់ិនធអេកមពុជា។ គធប្មង្ធនះមនបំណ្ង្ធលើកកមពស់ការប្បេិបេតិរបស់ប្ករមហរុនាមរយ្ៈការេសរូ
មេិ ឱ្យអាជាា ្រប្េួេពិនិេយធលើការប្បេិបេតិរបស់ប្ករមហរុន ាមរយ្ៈការោបំ្ទ្ែល់សិទ្ធិរបស់សហគមន ៍ និង្ការ
ធលើកកមពស់ការយ្ល់ែឹង្របស់សហគមន ៍ ប្ពមទាងំ្ាមរយ្ៈការបង្កលកខណ្ៈឱ្យមនសុវេាិភាពសប្មបស់ង្គមសុើ
វលិ និង្អនកការពារសិទ្ធិមនុសស បធង្កើេកិចេសនៃ  និង្កិចេសហការរវាង្រដ្ឋា ភិបាល េួអង្គស្ថជ្ើវកមា សហគមន៍
មូលដ្ឋា ននិង្អង្គការសង្គមសុើវលិ កែូ៏ចជាធ វ្ើឱ្យធលចធចញជារូបរាង្នូវការអនុវេតាមបទ្ដ្ឋា ន្ុរកិចេ និង្សិទ្ធិ
មនុសសធៅកនុង្វសិ័យ្ែើ ា្ើផង្មែរ។  ាឹមស្ថរទាងំ្ប្សរង្ននរបាយ្ការណ៍្ធនះគឺជាការទ្ទួ្ល ុសប្េូវរបស់ម.ស.ម.ក 
ធហើយ្មិន ា្ុះបញ្ញេ ងំ្ពើទ្សសនៈរបស់អនកចូលរមួកនុង្របាយ្ការណ៍្ធ ះធទ្។ 

 

ង្ោលបាំណខ 

ធោលបំណ្ង្ននកំណ្េប់្ាសធង្ខបធនះ គឺធែើមបើកំណ្េរ់កឱ្យធឃើញនូវបញ្ញា សំខ្ន់ៗ មែលទាក់ទ្ង្នឹង្
សិទ្ធិមនុសសកនុង្វសិ័យ្្ុរកិចេធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ាមរយ្ៈការវភិាគធលើទ្ំ ស់ពាកព់ន័ធនឹង្ែើ ា្ើចំនួនបើករណ្ើ  
និង្ធែើមបើធសនើជាអនុស្ថសន៍កនុង្ធោលបំណ្ង្ទ្បស់្ថក េ់ និង្ធដ្ឋះប្ស្ថយ្ការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសសពាកព់័នធនឹង្
ែើ ា្ើ។ ម.ស.ម.ក សហការជាមួយ្អង្គការអាកស់ិនធអេកមពុជា បានធប្ជ្ើសធរ ើសករណ្ើ ចំនួនបើធែើមបើ្ ាុះបញ្ញេ ងំ្៖ 
ធពាលគឺទ្ំ ស់ែើ ា្ើពាក់ពន័ធនឹង្សហគមន៍ជ្នជាេិធែើមភាគេិចជាមួយ្នឹង្ប្ករមហរុនចមក រធៅសរូ សុកហវនិ ធ សុើ 
ឌ្ើ ធៅកនុង្ឃុ ំបរូប្ស្ថ ប្សរកធពប្ជាដ្ឋ ធ េតមណ្ឌ លគិរ ើ («ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ ») ករណ្ើ មួយ្ធទ្ៀេគឺ
ពាកព់ន័ធនឹង្ប្បជាពលរែា និង្ប្ករមហរុនសករស មើេ្រ័ ភូល កនុង្សង្វក េ់កូនធប្កៀល ប្ករង្សំធរាង្ ធ េតឧេតរមនជ្យ័្ 
(«ករណ្ើ ប្ករមហរុន មើេ្័រ ភូល») និង្ចុង្ធប្កាយ្គឺទ្ំ ស់ែើ ា្ើពាក់ពន័ធនឹង្ប្បជាពលរែា និង្ប្ករមហរុន អឹម.ឌ្ើ.ធអ
ស កនុង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសសថ្ាដ្ឋ អឹុម.ឌ្ើ.ធអស សាិេធៅកនុង្ឃុថំ្ាដ្ឋ ប្សរកវាលមវង្ ធ េតធពា្ិ៍ស្ថេ ់(«ករណ្ើ ប្ករម
ហរុន អឹម.ឌ្ើ.ធអស»)។ កំណ្េប់្ាសធង្ខបធនះគឺមផអកធលើការពិនិេយធមើលឯកស្ថរ និង្ការប្ស្ថវប្ជាវែល់កមនាង្
ចបា់ងំ្ពើម មករា ឆន ២ំ០១៧។ ប្ករមការង្វររបស់ ម.ស.ម.ក បានចុះប្ស្ថវប្ស្ថវែល់កមនាង្ចំនួនប្បាមំួយ្ធលើក 
ចបព់ើម មើ  និង្ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៧ និង្ចធ ា ះពើ ម ឧសភា និង្ម មិថុ្  ឆន  ំ ២០១៨ ធហើយ្បានជ្ួប
ជាមួយ្នឹង្អង្គការសង្គមសុើវលិមែលធ វ្ើការធលើករណ្ើ ទាងំ្បើធនះ។ បមនាមធលើធនះធៅ ធទ្ៀេ ម.ស. ម.ក បានធ វ្ើ
ការប្ស្ថវប្ជាវឯកស្ថរោ៉ា ង្សុើជ្ធប្ៅធែើមបើកំណ្េរ់កបទ្ដ្ឋា នចាប់មែលអាចអនុវេតបានពិនិេយាមដ្ឋនការវវិេតន ៍
ធផសង្ៗពាកព់័នធនឹង្ករណ្ើ ទ្ំ ស់ ធហើយ្និង្បានកំណ្េរ់ករច សមព័នធលមអិេចំធពាះប្ករមហរុនមែលពាកព់ន័ធកនុង្
ទ្ំ សទ់ាងំ្ធ ះ។  
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ការបង្ខាើតកត្រមខសាំណួរ 

ធៅឆន  ំ ២០១៧ ម.ស.ម.ក បានធរៀបចំកប្មង្សំណួ្រមែលប្េូវធប្បើសប្មបក់ារសមភ សអំ ុង្ធពលចុះ
ប្ស្ថវប្ជាវែល់កមនាង្ ធដ្ឋយ្ប្គបែណ្ា ប់ធលើប្បធានបទ្ចំនួនប្បាមំួយ្៖ (ក) ស្ថវារ ( ) ពេ័៌មន (គ) ការ
ពិធប្ោះធោបល់ និង្ទ្ទួ្លពេ័ម៌ន (ឃ) ការពិនិេយែ៏ប្េឹមប្េូវសង្វវ ក់េនមា និង្វនិិធោគិន (ង្) អនុធោមភាព
ផាូវចាប ់(ច) ការធា ឱ្យមនការធោរពសិទ្ធិមនុសស និង្ (្) អំពើែំធណាះប្ស្ថយ្។ សំណួ្រទាងំ្ធ ះប្េូវបាន
ធរៀបចំធ ើង្សប្មបស់មជិ្កសហគមន៍ អង្គការសង្គមសុើវលិ េំណាង្ប្ករមហរុន និង្អាជាា ្រ។ ធៅឆន ២ំ០១៨   
ម.ស.ម.ក បានបធង្កើេកប្មង្សំណួ្រាមដ្ឋន៖ សប្មប់អាជាា ្រ សហគមន៍មែលរង្ផលប៉ាះពាល់អង្គការសង្គម
សុើវលិ មែលធ វ្ើការធៅធលើករណ្ើ ទាងំ្ធ ះ និង្សប្មបប់្ករមហរុន។ កប្មង្សំណួ្រនើមួយ្ៗប្េូវបានចង្ប្កង្ធ ើង្ 
និង្មកសប្មួលជាកោ់កធ់ៅាមករណ្ើ នើមួយ្ៗ។ កប្មង្សំណួ្រទាងំ្ធ ះប្គបែណ្ា បធ់លើប្បធានបទ្ចំនួន ១០ 
ែូចជា (ក) សិទ្ធិមនកមាសិទិ្ធ ( ) ការធប្បើប្បាស់ែើ ា្ើមែលមនទ្ំ ស់ (គ) ទ្ំ កទ់្ំនង្រវាង្អាជាា ្រ/ប្ករម
ហរុន/សហគមន ៍ (ឃ) ការបង្ខំ/គំរាម/សមាុេធៅធលើសហគមន ៍ (ង្) ែំធណ្ើ រការកំពុង្បនតននែំធណាះប្ស្ថយ្
ទ្ំ ស ់(ច) ែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ទ្ំ ស់កំពុង្បនត (្) ផលប៉ាះពាល់របស់ទ្ំ ស់ (ជ្) ឧបសគគមែលធកើេ
មន (ឈ) (សប្មបប់្ករមហរុន) ធោលនធោបាយ្នផៃកនុង្ (ញ) (សប្មប់អាជាា ្រស្ថធារណ្ៈ) ការវាយ្េនមា
ធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម។ ធៅធពលមែលការសមភ សធ វ្ើធ ើង្រចួរាល់ធហើយ្ លទ្ធផលននបទ្សមភ សប្េូវ
បានអានឱ្យអនកផាល់បទ្សមភ សបានស្ថា បធ់ ើង្វញិ មែលជាការផាល់ឱ្កាសកនុង្ការមកេប្មូវ ឬបំភាឺបមនាមចំធពាះ
ពេ័ម៌នណាមួយ្។  

ការច្ុោះត្រស្កវត្រជាវដលម់ូល ា ន 

ចធ ា ះពើនថ្ៃ ២៧-៣១ មើ  ឆន ២ំ០១៧ ប្ករមការង្វរគធប្មង្្ុរកិចេ និង្សិទ្ធិមនុសសរបស់ ម.ស.ម.ក 
បានធ វ្ើែំធណ្ើ រធៅកានធ់ េតមណ្ឌ លគិរ ើ ធហើយ្បានសមភ សប្បជាពលរែា ២៣  ក ់េំណាង្ប្ករមហរុន សុកហវនិ 
ធ សុើឌ្ើ អង្គការសង្គមសុើវលិធៅមូលដ្ឋា ន ក៏ែូចជាអាជាា ្រមូលដ្ឋា ន និង្ថ្នន កធ់ េតផង្មែរ។ ចប់ពើនថ្ៃទ្ើ ២៤-២៦ 
ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៧ ប្ករមការង្វររបស់ ម.ស.ម.ក បានធ វ្ើែំធណ្ើ រធៅកានធ់ េតឧេតរមនជ្័យ្។ ប្ករមការង្វរបាន
សមភ សជាមួយ្នឹង្មនុសស ២៣  ក ់ មែលរង្ផលប៉ាះពាល់ពើទ្ំ ស់ែើ ា្ើធ ះ ជាមួយ្អង្គការសង្គមសុើវលិមូល
ដ្ឋា ន និង្អាជាា ្រមូលដ្ឋា ន និង្ថ្នន កធ់ េត។ ប្ករមការង្វរពំុបានជួ្បជាមួយ្នឹង្េំណាង្របស់ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល 
ធ ើយ្ ពើធប្ពាះប្ករមហរុនធនះបានចកធចញពើប្បធទ្សកមពុជាកាលពើឆន ២ំ០១៥។ ចបព់ើនថ្ៃទ្ើ ២៧ ម ធមស្ថ ែល់
នថ្ៃទ្ើ ១ ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៧ ប្ករមការង្វររបស់ ម.ស.ម.ក បានធ វ្ើែំធណ្ើ រធៅធ េតធពា្ិ៍ស្ថេ់ធហើយ្បាន
សមភ សនជ៍ាមួយ្នឹង្ប្បជាពលរែារង្ផលប៉ាះពាល់ចំនួន ១៦ ប្គួស្ថរ អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលមួយ្ និង្អាជាា ្រ
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ស្ថធារណ្ៈចំនួន ៥ រូប។ ថ្វើែបេិមេការដ្ឋកល់ិ ិេ និង្ការធៅាមទូ្រសពៃ ធែើមបើធសនើសុំជ្ួបជាមួយ្ នឹង្ប្ករមហរុន
មិនបានលទ្ធផលជាវជិ្ាមនកាើ   ប៉ាុមនតប្ករមការង្វររបស់ ម.ស.ម.ក បានចុះធៅែល់ទ្ើាងំ្របស់ប្ករមហរុន អឹម.ឌ្ើ. 
ធអស ធៅកនុង្ឃុថំ្ាដ្ឋមេមាង្។ ធទាះជាោ៉ា ង្ណាបុគគលមែលប្ករមការង្វរបានជ្ួបបានបែិធស្ផាល់ការសមភ ស
ធដ្ឋយ្ធលើកធហេុផលថ្ន ោេពំុ់អាចមនសិទ្ធិកនុង្ការនិោយ្សាើកនុង្ មជាេំណាង្របស់ប្ករមហរុន អឹម.ឌ្ើ.ធអស 
បានធ ើយ្។  

ធៅម ឧសភា និង្មិថុ្  ឆន ២ំ០១៨ ម.ស.ម.ក បានចុះប្ស្ថវប្ជាវធៅកានទ់្ើាងំ្ទាងំ្បើ។ ចធ ា ះពើនថ្ៃ  
ទ្ើ៦ ែល់នថ្ៃទ្ើ១០ ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៨ ប្ករមការង្វរបានចុះធៅធ េតធពា្ិ៍ស្ថេ ់ ធហើយ្បានជ្ួបជាមួយ្នឹង្
សមជិ្កចំនួន ១០  ក ់មកពើសហគមនម៍ែលរង្ផលប៉ាះពាល់ អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលមួយ្ និង្អាជាា ្រធ េត
ចំនួន ១៤រូប។ ចធ ា ះពើនថ្ៃទ្ើ ៣ ែល់នថ្ៃទ្ើ 0៦ ម មិថុ្  ឆន ២ំ០១៨ ប្ករមការង្វររបស់ ម.ស.ម.ក បានធៅកាន់
ធ េតឧេតរមនជ្យ័្។ ប្ករមការង្វរបានជួ្បជាមួយ្នឹង្បុគគលចំនួន ២៤ រូប មកពើសហគមនម៍ែលរង្ផលប៉ាះពាល់ 
អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលមួយ្ និង្អាជាា ្រស្ថធារណ្ៈចំនួន ១២ រូប។ ប្ករមការង្វរពំុបានជ្ួបជាមួយ្ នឹង្
េំណាង្របស់ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល ធ ើយ្ ពើធប្ពាះប្ករមហរុនធនះបានចកធចញពើប្បធទ្សកមពុជាកាលពើឆន ំ
២០១៥។ បមនាមធលើធនះធៅធទ្ៀេ ធៅនថ្ៃទ្ើ0៨ ម មិថុ្  ឆន ២ំ០១៨ េំណាង្ ម.ស.ម.ក និង្ អាកស់ិនធអេកមពុជា 
បានចូលរមួធៅកនុង្អង្គប្បជំុ្មួយ្ធៅស្ថោធ េត មែលមនការចូលរមួពើអាជាា ្រស្ថធារណ្ៈចំនួន ១៤ រូប។ ចុង្
បចេបច់ធ ា ះពើនថ្ៃទ្ើ0៧ ែល់ទ្ើ0៩ ម មិថុ្  ឆន ២ំ០១៨ ម.ស.ម.ក បានធៅកានធ់ េតមណ្ឌ លគិរ ើ ធហើយ្បានជួ្ប
ជាមយួ្នឹង្ប្បជាពលរែា ១៥  ក ់មែលរង្ផលប៉ាះពាល់ និង្អាជាា ្រស្ថធារណ្ៈចំនួន ៤ រូប ។ ចំមណ្កប្ករមហរុន 
សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ បានបែិធស្ជ្ួបជាមួយ្នឹង្ ម.ស.ម.ក ធដ្ឋយ្ស្ថរែំធណ្ើ រការសប្មរះសប្មួលជាសមៃ េ់កំពុង្
ប្បប្ពឹេតធៅ។ អង្គការសង្គមសុើវលិមែល ម.ស.ម.ក ធសនើសុំជួ្បបានបែិធស្ធ ា្ើយ្េបសំណួ្រផង្មែរ។ ធៅម កញ្ញា  
ឆន ២ំ០១៨ ម.ស.ម.ក កប៏ានជ្ួបជាមួយ្នឹង្េំណាង្ការោិល័យ្ននឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្ួល
បនៃុកសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា («អូ.ធអច.សុើ.ធអច.អរ»)  ធែើមបើពិភាកាធលើករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ ផង្
មែរ។  

ម.ស.ម.ក បានសធប្មចថ្ន នឹង្មិនបធចេញពេ័ម៌នអំពើធ ា្ ះ ឬេួ ទ្ើរបស់បុគគលមែល ាួនបាន
សមភ សធ ើយ្ ធែើមបើធចៀសវាង្ផលវបិាកអវជិ្ាមនណាមួយ្ធកើេធ ើង្។ ប្បសិនធបើពំុមនការបញ្ញា កអ់វើធផសង្ធទ្ 
ធ ះ មននយ័្ថ្នពេ័៌មនធៅកនុង្របាយ្ការណ៍្ធនះគឺមផអកធលើការសមភ សនរ៍បស់ ម.ស.ម.ក ទាងំ្ប្សរង្។  

 

ខដនកាំណត់ និខបញ្ហា ត្របឈម 

ម.ស.ម.ក ជ្ួបប្បទ្ះនូវកាត ប្បឈមមួយ្ចំនួនកនុង្ការសិកាប្ស្ថវប្ជាវធនះ។ ទ្ើមួយ្ ម.ស.ម.ក មិនអាច
ជ្ួបនឹង្ភាគើពាកព់ន័ធសំខ្ន់ៗ ។ ធប្ៅពើប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ ពំុមនប្ករមហរុនណាមួយ្បានធ ា្ើយ្េបធដ្ឋយ្
វជិ្ាមនចំធពាះសំធណ្ើ សុំជ្ួបរបស់ ម.ស.ម.ក ធ ើយ្។ ប្សធែៀង្ោន ធនះមែរ អាជាា ្រមូលដ្ឋា ន និង្អាជាា ្រថ្នន ក់ 
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ធ េតមួយ្ចំនួនបានបែិធស្ជ្ួបជាមួយ្នឹង្ប្ករមការង្វរគធប្មង្។ ជាង្ធនះធៅធទ្ៀេ ថ្វើែបេិមនការពាោមមាង្
ធហើយ្មាង្ធទ្ៀេប្គបម់ធ្ាបាយ្ទាងំ្អស់កាើ    ម.ស.ម.ក    មិនអាចជ្ួបជាមួយ្ នឹង្េំណាង្ប្ករមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍ 
កមពុជា មែលជាស្ថា បន័ទ្ទ្ួល ុសប្េូវធលើេំបនធ់សែាកិចេពិធសសធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្ធលើ «ការប្គបប់្គង្ 
ការសប្មបសប្មួល និង្ទំ្ កទ់្ំនង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល» បានធ ើយ្។1 ទ្ើពើរ ធៅធពលសមភ សសហគមន៍
មែលរង្ផលប៉ាះពាល់កាលពើម ឧសភា និង្ម មិថុ្  ឆន ២ំ០១៨ កិចេប្បជំុ្របស់ ម.ស.ម.ក ប្េូវបានាមដ្ឋន និង្
រខំ្នធដ្ឋយ្អាជាា ្រមូលដ្ឋា ន មែលបានធចទ្ថ្ន ម.ស.ម.ក ពំុមនការអនុញ្ញា េពើអភិបាលធ េត ធបើធទាះបើជាការ
អនុញ្ញា េមបបធនះមិនមមនជាការេប្មូវធដ្ឋយ្ចាបក់ាើ2 ធហើយ្ធបើធទាះបើជា ម.ស.ម.ក បានធផាើលិ ិេផាូវការធៅកាន់
អាជាា ្រពាក់ព័នធ ធដ្ឋយ្បានធសនើសុំជ្ួបមុនធពលចុះធបសកកមាែល់កមនាង្មបបធនះកាើ។ ជាចុង្ធប្កាយ្ធៅាមទ្ើ
កមនាង្ ាះ អាជាា ្រមូលដ្ឋា ន និង្អាជាា ្រថ្នន កធ់ េត បានទូ្រសពៃធៅេំណាង្សហគមន ៍ និង្ប្បាប់ពួកធគកំុឱ្យជ្ួប
ជាមួយ្នឹង្ ម.ស.ម.ក។  

ែូធចនះ កំណ្េប់្ាសធង្ខបបចេុបបននធនះ ប្េូវបានបញ្ញា ក់ជាទិ្ែាភាពជាកម់សតង្ចំធពាះការមែល ម.ស.ម.ក 
មិនអាចសុំមេិពើប្ករមហរុនពើរកនុង្ចំធណាមប្ករមហរុនទាងំ្បើមែលពាក់ពន័ធនឹង្ករណ្ើ សិកាទាងំ្បើ និង្ទ្សសនៈរបស់
ប្ករមប្បឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា។ ឯកស្ថរធនះ មិនបានបចេូ លទ្សសនៈរបស់ពួកធគធៅធលើបញ្ញា មែលបានពិភាកា 
ធនះធ ើយ្ លុះប្ាមេទ្សសនៈទាងំ្ធ ះមនជាស្ថធារណ្ៈ ឧទាហរណ៍្ ែូចជាធៅកនុង្ស្ថរពេ័៌មនជាធែើម។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1‘អនុប្កឹេយធល  ៦០ សាើពើការធរៀបចំប្ករមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា នថ្ៃទ្ើ ២៧ ធមស្ថ ២០១៦ មប្ា ៤ (៧) ១០ (៣) 
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-60-on-the-organization-and-functioning-of-the-cdc-05042016.html.  
2“ធៅម េុោ ២០១៨ ប្កសួង្មហានផៃបានធចញធោលការណ៍្មណ្  ំថ្ន ប្បសិនធបើអង្គការមនិមមនរដ្ឋា ភិបាលកនុង្ប្សរក ធ្វើសកមាភាពធៅកនុង្
ធ េតមួយ្ធប្ៅពើទ្ើកមនាង្មែល ាួនបានចុះបចា ើ ធ ះប្េវូជូ្នែំណឹ្ង្ែល់អាជាា រ្មូលដ្ឋា នឱ្យបាន ៥ នថ្ៃជាមុន។ ធៅាមបណាា ធ េតមួយ្ចំនួន 
ធោលការណ៍្មណ្ ធំនះប្េវូបានបកប្ស្ថយ្ថ្នជាធសចកតើបង្វគ ប់ មែលមនន័យ្ថ្ន សកមាភាពណាមួយ្ប្េវូេប្មូវឱ្យមនការអនុម័េយ្ល់ប្ពមពើ
សំណាក់អាជាា រ្ថ្នន ក់ធ េត។ ការធ្វើែូធចនះគឺផៃុយ្នឹង្ចាប់សិទ្ធិមនុសស ។ សូមធមើល “ការពិនេិយាមដ្ឋនចាប់សាើពើអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល៖ 
កមពុជា” ICNL, មថុិ្  ២០១៦  http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html។ 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-60-on-the-organization-and-functioning-of-the-cdc-05042016.html
http://www.icnl.org/research/monitor/cambodia.html


 

9 

 

 

ង្សច្កតីង្្ដើម 

កនុង្រយ្ៈកាលប៉ាុ ា នទ្សវេសរថ៍្ាើៗធនះ កមពុជាបាន្ាង្កាេក់ារអភិវឌ្ឍធសែាកិចេោ៉ា ង្ធលឿន។ ធៅចធ ា ះ 
ពើឆន  ំ២០០៧ និង្ឆន  ំ២០១៤ អប្ាភាពប្កើប្កបានធាា ក់ពើ ៤៧,៨% មកធៅប្េឹម ១៣,៥%3 មែលជាការសធប្មច
ធលើសទិ្សធៅកាេប់នាយ្ភាពប្កើប្ក4 កនុង្ធោលធៅអភិវឌ្ឍនស៍ហសសវេសររ៍បស់ ាួនធៅធទ្ៀេ។ ចបា់ងំ្ពើឆន  ំ
១៩៩០ អប្ាមរណ្ភាពមាប្េូវបានកាេប់នាយ្បានពាកក់ណាា ល ការចុះធ ា្ ះចូលធរៀនធៅថ្នន កប់ឋមសិកា
ជាសកលជិ្េសធប្មចបានធសៃើរទាងំ្ប្សរង្ធហើយ្សធប្មចបាននូវវឌ្ឍនភាពធប្ចើនកនុង្ការប្បយុ្ទ្ធប្បឆងំ្នឹង្ធមធរាគ/
ជំ្ងឺ្ធអែស៍ មែលធ វ្ើឱ្យកមពុជាកាា យ្ជា «ប្បធទ្ស មុំ កនុង្ពិភពធោកកនុង្ការកាេ់បនាយ្ភាពប្កើប្ក»។5 ធោង្
ាម្ ោរពិភពធោក6 ប្បធទ្សកមពុជាសធប្មចបាននូវ «កំធណ្ើ នធសែាកិចេលអ និង្ការកាេប់នាយ្ភាពប្កើប្ក» 
ធដ្ឋយ្កនុង្រយ្ៈកាលជាង្ ២០ ឆន មំកធនះ កំធណ្ើ នធសែាកិចេ ជាម្យមគឺមនកប្មិេ ៧,៦%។ កំធណ្ើ នធសែាកិចេ
របស់កមពុជាប្េូវបានរពឹំង្ថ្ននឹង្បនតធកើនធ ើង្ធទ្ៀេ និង្មនកំធណ្ើ នកនុង្កប្មិេ ៧% កនុង្ឆន ២ំ០១៩ ធនះ។7 

ធទាះោ៉ា ង្ណា បញ្ញា ទ្ំ ស់ែើ ា្ើ ធៅមេជាឧបសគគមួយ្កនុង្ចំធណាមឧបសគគមែលប្េូវបានធលើកធ ើង្
ខ្ា ងំ្ជាង្ធគបំផុេ ចំធពាះការអភិវឌ្ឍប្បកបធដ្ឋយ្ចើរភាពរបស់កមពុជា។8 កនុង្រយ្ៈកាលប៉ាុ ា នទ្សវេសរចុ៍ង្ធប្កាយ្
ធនះមនមនុសសជាធប្ចើនបានរង្ផលប៉ាះពាល់អវជិ្ាមនពើទ្ំ ស់ែើ ា្ើទាងំ្ធនះ។ គិេប្េឹមម មើ  ឆន ២ំ០១៤ ប្បជា 
ពលរែាជាង្កនាះោន ក ់ ប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ថ្នមនជាបព់ាកព់័នធកនុង្ទ្ំ សែ់ើ ា្ើ។9 ចធ ា ះពើឆន ១ំ៩៩០ ែល ់

                                                            
3“កមពុជា៖ ការប្ទ្ប្ទ្ង់្កំធណ្ើ នរងឹ្មធំែើមបើជាប្បធោជ្ន៍សប្មប់ទាងំ្អស់ោន ” ្  ោរពិភពធោក នថ្ៃទ្ើ ១៦ សើហា ២០១៧ 
http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/publication/Cambodia-Systematic-Country-Diagnostics.  
4 “ធោលធៅអភវិឌ្ឍន៍សហសវេសររ៍បស់កមពុជា - CDC/CRDB”, រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ម មថុិ្  ២០១៨ ទ្ំព័រ viii,  ទ្ិសធៅរមួទ្ើ ១, 
http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/cmdgs_en.pdf.   
5“ធពលធនះ កមពុជាជាប្បធទ្សមនប្បាក់ចំណូ្លម្យមកប្មិេទាប៖ ធេើមនន័យ្ោ៉ា ង្ែូចធមាច?”, លើ សុធែេ នថ្ៃទ្ើ ១១ ធមស្ថ ២០១៦
http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/cambodia-is-now-a-lower-middle-income-economy-what-does-this-mean.  
6“កមពុជា រកាកំធណ្ើ នរងឹ្មសំប្មប់អេាប្បធោជ្ន៍ទាងំ្អស់ោន ការវភិាគប្បធទ្សជាលកខណ្ៈប្បព័នធ” ្  ោរពិភពធោក ម ឧសភា ឆន 2ំ017 ទ្ំព័រ 100 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27149/Cambodia-SCD-May-9-SEPCO-05242017.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
(“របាយ្ការណ៍្្នោរពិភពធោក ឆន 2ំ017 សាើពើកមពុជា’)។.  
7“ កមពុជា: ធសែាកិចេ”, ្  ោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ, https://www.adb.org/countries/cambodia/economy ាមរយ្ៈការធប្បៀបធ្ៀប, គធប្មង្កំធណ្ើ នធសែាកិចេធៅ 
បារាងំ្ចំនួន ១,៥% សប្មប់ឆន ២ំ០១៩ នងិ្ ២០២០ (http://www.oecd.org/economy/france-economic-forecast-summary.htm), កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ច
ជប ៉ុន ១% (http://www.oecd.org/eco/outlook/japan-economic-forecast-summary.htm)  និងណៅកូណ  ខាងត្បួង ចំ្នួន ៣% 
(http://www.oecd.org/eco/outlook/korea-economic-forecast-summary.htm). 
8“សូមធមើលឧទាហរណ៍្ “កមពុជា៖ រកាកំធណ្ើ នរងឹ្មសំប្មប់អេាប្បធោជ្ន៍ទាងំ្អស់ោន ្ ោរពិភពធោក នថ្ៃទ្ើ ១៦ ម សើហា ២០១៧ ទ្ំព័រ៩៩
http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/publication/Cambodia-Systematic-Country-Diagnostics; “របាយ្ការណ៍្របស់អនករាយ្ការណ៍្ពិធសសសាើពើ
ស្ថា នភាពសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា”, Rhona Smith, UN Doc A/HRC/39/73, នថ្ៃទ្ើ១៥ ម សើហា ឆន ២ំ០១៨ កថ្ន ័ណ្ឌ ទ្ើ ៥៦, https://undocs.org/A/HRC/39/73. 
9“ឆន ២ំ០១៤  មំកនូវរលកថ្ាើននជ្ធមា ះែើ្ាើធៅកមពុជា”, អង្គការលើកាែូ  នថ្ៃទ្ើ0១ ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៤,  http://www.licadho-
cambodia.org/pressrelease.php?perm=342. 

http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/publication/Cambodia-Systematic-Country-Diagnostics
http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/cmdgs_en.pdf
http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/cambodia-is-now-a-lower-middle-income-economy-what-does-this-mean
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27149/Cambodia-SCD-May-9-SEPCO-05242017.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.google.com/url?q=https://www.adb.org/countries/cambodia/economy&sa=D&source=hangouts&ust=1543658921326000&usg=AFQjCNHE-GJqnctl-9SB4Ui348rPTLp8jw
https://www.google.com/url?q=http://www.oecd.org/economy/france-economic-forecast-summary.htm&sa=D&source=hangouts&ust=1543658921327000&usg=AFQjCNEWUaeoZTQUOsz-GIqOKQPC6aYNSA
https://www.google.com/url?q=http://www.oecd.org/eco/outlook/japan-economic-forecast-summary.htm&sa=D&source=hangouts&ust=1543658921327000&usg=AFQjCNFH0x3AhB97jIInyH2EfgI-auUdyg
https://www.google.com/url?q=http://www.oecd.org/eco/outlook/korea-economic-forecast-summary.htm&sa=D&source=hangouts&ust=1543658921327000&usg=AFQjCNF2YK5vLYlHyQzJdXgopiiAl5UKJg
http://www.worldbank.org/en/country/cambodia/publication/Cambodia-Systematic-Country-Diagnostics
https://undocs.org/A/HRC/39/73
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=342
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=342


 

10 

 

ឆន ២ំ០១៤ ប្ោនម់េធៅកនុង្រាជ្ធានើភនំធពញមេមួយ្កមនាង្ មនប្បជាពលរែាជាង្ ២៩.៧០០ ប្គួស្ថរប្េូវបាន 
រាយ្ការណ៍្ថ្នប្េូវបានបធណ្ា ញធចញ ឬែកហូេពើលំធៅដ្ឋា នរបស់ពួកធគ។10 កនុង្ឆន ២ំ០១៧ ការបា៉ា នប់្បមណ្ 
មួយ្បានបង្វា ញថ្នសហគមន ៍ ជ្នជាេិធែើមភាគេិចធៅកមពុជា បានបាេប់ង្ែ់ើ ា្ើពើបរមបុរាណ្របស់ ាួនចំនួន 
៣០%។ កនុង្ចំធណាមអនករង្ផលប៉ាះពាល់ពើទ្ំ ស់ែើ ា្ើទាងំ្ធ ះ គឺមនមនុសសជាធប្ចើនជាប្ករមជ្នជាេិធែើម 
ភាគេិចមែលមនទ្ំ កទ់្ំនង្ោ៉ា ង្ពិធសស ទាងំ្មផនកសង្គម វបប្ម៌ និង្ធសែាកិចេ ជាមួយ្នឹង្ែើ ា្ើពើបរមបុរាណ្ 
របស់ពួកោេ ់ធហើយ្ពួកធគង្វយ្រង្ធប្ោះខ្ា ងំ្កនុង្ការបាេប់ង្ែ់ើ ា្ើ។11 

ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ទ្ំ ស់ែើ ា្ើគឺជារធបៀបវារៈកប្មិេចមបង្របស់រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា  យ្ករែាមស្ត្នតើបានអំពាវ 
 វជាញឹកញាបឱ់្យមនការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ទំ្ ស់ែើ ា្ើជាក់ោក ់ ។   ធៅម ន្ូ   ឆន ២ំ០១៧  ឧប យ្ករែាមស្ត្នតើ   
ស ធ ង្ បានសង្កេ់្ ៃនធ់លើេប្មូវការឱ្យមនការមបង្មចកែើ ា្ើប្បកបធដ្ឋយ្សម្ម៌ េមា ភាព ប្បសិទ្ធភាព និង្ចើរ 
ភាព ធហើយ្ឱ្យពធនាឿនការចុះបចា ើបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើ ា្ើមថ្មធទ្ៀេផង្។12 កនុង្ធពលជាមួយ្ោន ធ ះមែរ ការោិល័យ្ 
ននឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទួ្លបនៃុកសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា («អូ.ធអច.សុើ.ធអច.អរ») បានធរៀបចំ 
ធសចកាើប្ពាង្ឯកស្ថរពិភាកាពើកំមណ្ទ្ប្មង្់សកាា នុពលធលើែំធណ្ើ រការផាល់បណ័្ណកមាសិទ្ធិែើសមូហភាព។13 ធៅ 
កនុង្ម េុោ ឆន ២ំ០១៨ ប្កសួង្មែនែើ នគរូបនើយ្កមា និង្សំណ្ង្ ់(«ប្កសួង្មែនែើ») បានរាយ្ការណ៍្ថ្នបាន
ទ្ទ្ួលបណ្ាឹ ង្ចំនួន ៩.១៣១ បណ្ាឹ ង្ ពាកព់ន័ធនឹង្ទ្ំ ស់ែើ ា្ើ គិេប្េឹមម សើហា ២០១៨ ធហើយ្រហូេមកទ្ល់
នឹង្បចេុបបនន ទ្ំ សច់ំនួន ១.៤៥៩ ករណ្ើ  ធៅពំុទាន់បានធដ្ឋះប្ស្ថយ្រចួធៅធ ើយ្។14 គិេប្េឹមម ឧសភា ឆន ំ
២០១៨ រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា បានប្បកាសថ្ន បានផាល់បណ័្ណកមាសិទ្ធើែើសមូហភាព ែល់សហគមនជ៍្នជាេិ
ធែើមភាគេិចចំនួន ២៤ សហគមន៍ មែលធសាើនឹង្បណ័្ណកមាសិទ្ធិចំនួន ៦៦៩ បណ័្ណ សប្មបប់្បជាពលរែាចំនួន 
២.៣៣៥ ប្គួស្ថរ។15   

                                                            
10“ប្បវេតិននការែកហូេទ្ើលំធៅកនុង្រាជ្ធានើភនំធពញ - សហគមន៍មែលប្េូវបានបធណ្ា ញធចញពើ ឆន ១ំ៩៩០ ែល់ឆន ២ំ០១៤” សមគមធាង្ធាន េ (‘STT’)ម ្នូ ឆន ំ
២០១៤,  http://teangtnaut.org/wp-content/uploads/2014/12/FactFigures23_Evicted-Communities-PP-1990-2014_VsFinal.pdf. 
11“របាយ្ការណ៍្ឆន ២ំ០១៧ របស់្ ោរពិភពធោកសាើពើប្បធទ្សកមពុជា ទ្ំព័រ ៩៩ 
12“សធមាចប្កឡាធហាម ស ធ ង្ ផាល់អនុស្ថសន៍សំខ្ន់ប្បាចំំណុ្ចធៅកនុង្កិចេប្បជុ្ំប្បចឆំន រំបស់ប្កសួង្មែនែើ” ស្ថរព័េ៌មន Fresh News Asiaម ្នូ ឆន ២ំ០១៧  
http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/74450-2017-12-28-05-43-55.html(មនមេជាភាស្ថម ារ)  
13“របាយ្ការណ៍្របស់ការោិល័យ្អង្គការសហប្បជាជាេិននឧេតមសនង្ការសិទ្ធិមនុសសសាើពើសិទ្ធិរបស់ប្បជាជ្នជ្នជាេិធែើមភាគេិច”, OHCHR, UN Doc 
A/HRC/39/37, នថ្ៃទ្ើ៦ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៧ កថ្ន ័ណ្ឌ  ២៧, https://undocs.org/A/HRC/39/37. 
14“ករណ្ើ ចំនួន ៣.៩៦០ ប្េូវបានធដ្ឋះប្ស្ថយ្; ២.៨៥៤ ប្េូវបានបែិធសែធចលនិង្ ៨៥៨ បណ្ាឹ ង្ ប្េូវបានែក។ “របាយ្ការណ៍្៖ ជ្ធមា ះែើ្ាើជាង្ ១.០០០ ករណ្ើ
មិនទាន់បានធដ្ឋះប្ស្ថយ្” ស្ថរព័េ៌មនសំធ ង្ធែើមបើប្បជា្ិបធេយ្យ នថ្ៃទ្ើ២៥ ម េុោ ឆន ២ំ០១៨ https://www.vodhotnews.com/2018/10/25/83753/over-
1000-cases-of-land-disputes-unsolved/(មនមេជាភាស្ថម ារ) 
15“របាយ្ការណ៍្របស់អនករាយ្ការណ៍្ពិធសសសាើពើស្ថា នភាពសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា៖ មេិពើសហរែាអាធមរកិ”, UN Doc A/HRC/39/73/Add.2, នថ្ៃទ្ើ ១១ ម កញ្ញា  ឆន ំ
២០១៨ ទ្ំព័រ ២៣ 
https://undocs.org/A/HRC/39/73/ADD.2.https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro
=CTHP&pro_id=2&show=show. 

http://teangtnaut.org/wp-content/uploads/2014/12/FactFigures23_Evicted-Communities-PP-1990-2014_VsFinal.pdf
http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/74450-2017-12-28-05-43-55.html
https://undocs.org/A/HRC/39/37
https://www.vodhotnews.com/2018/10/25/83753/over-1000-cases-of-land-disputes-unsolved/
https://www.vodhotnews.com/2018/10/25/83753/over-1000-cases-of-land-disputes-unsolved/
https://undocs.org/A/HRC/39/73/ADD.2
https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=CTHP&pro_id=2&show=show
https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=CTHP&pro_id=2&show=show
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ម.ស.ម.ក បានធ វ្ើការធលើបញ្ញា ែើ ា្ើ កនុង្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាចបា់ងំ្ពើ ាួនប្េូវបានបធង្កើេធ ើង្ធៅ
កនុង្ឆន ២ំ០០២។16 ជាមផនកមួយ្ននគធប្មង្្ុរកិចេនិង្សិទ្ធិមនុសសរបស់ ាួនកនុង្ធោលបំណ្ង្បធង្កើនការយ្ល់ែឹង្
អំពើផលប៉ាះពាល់អវជិ្ាមន ននសកមាភាពរបស់ប្ករមហរុនមកធលើសិទ្ធិរបស់ប្បជាពលរែា និង្មកលមអការប្បេិបេតិ
របស់ប្ករមហរុន17  ម.ស.ម.ក បានសិកាប្ស្ថវប្ជាវធែើមបើវាយ្េនមាធលើស្ថា នភាពទ្ំ ស់ែើ ា្ើកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា និង្
ផលប៉ាះពាល់ននទំ្ ស់ែើ ា្ើធនះមកធលើសិទ្ធិមនុសស ធដ្ឋយ្ធផ្លា េធលើករណ្ើ ទ្ំ សែ់ើ ា្ើចំនួនបើ។ ម.ស.ម.ក បានរក
ធឃើញបញ្ញា រមួោន ចំធពាះករណ្ើ ទាងំ្បើ  មែលបង្វា ញឱ្យធឃើញពើវេតមនននបញ្ញា ប្បឈមប្បទាកប់្កឡាោន ទាងំ្ធនះ 
មែលជាឧបសគគរារាងំ្ែល់ការធោរពសិទ្ធិមនុសសពើសំណាកប់្ករមហរុនធៅកមពុជា។  

ធដ្ឋយ្មផអកធលើបញ្ញា ទាងំ្ធនះ ម.ស.ម.ក បានធលើកធ ើង្នូវចំណុ្ចចំនួនប្បាពំើរ មែលកនុង្ធ ះរមួមន  
វធិានការជាកម់សាង្មែលអាចយ្កធៅអនុវេតធែើមបើទ្បស់្ថក េ់ កាេប់នាយ្ និង្ធដ្ឋះប្ស្ថយ្ការរធំោភបំពានធលើសិទ្ធិ
មនុសសធកើេធចញពើទ្ំ ស់ែើ ា្ើធៅកមពុជា។ ចំណុ្ចទាងំ្ធ ះរមួមន៖  
របកគំធហើញទ្ើ១៖     ប្េូវមនការពិចរណាឱ្យបានប្េឹមប្េូវធលើសិទ្ធិមនកមាសិទិ្ធ 
របកគំធហើញទ្ើ២៖ ការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គម ប្េូវធ វ្ើធ ើង្មុនធពលចបធ់ផាើមប្បេិបេតិការ 
របកគំធហើញទ្ើ៣៖ មនការពិធប្ោះធោបល់ប្បកបធដ្ឋយ្អេាន័យ្មុនធពលមនការអភិវឌ្ឍណាមួយ្ធហើយ្

ប្េូវធោរពធោលការណ៍្ការយ្ល់ប្ពមធដ្ឋយ្ធពញចិេត ធដ្ឋយ្ប្បាបឱ់្យែឹង្ជាមុន និង្ទ្ទួ្ល 
បានព័េ៌មនធពញធលញ 

របកគំធហើញទ្ើ៤៖     ការធប្បើប្បាស់កង្កមា ងំ្ និង្ការបំោស់ទ្ើថ្ាើធដ្ឋយ្ោា នការសា័ប្គចិេតប្េូវមនការហាមឃាេ ់                            
                            ជាដ្ឋចខ់្េ 
របកគំធហើញទ្ើ៥៖ ប្េូវអនុញ្ញា េឱ្យសហគមនម៍ែលរង្ផលប៉ាះពាល់អាចេសរូមេិទាមទារសិទ្ធិរបស់ ាួនធដ្ឋយ្  
                           ធសរ ើ  
របកគំធហើញទ្ើ៦៖ ប្េូវមនការ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្ធែើមបើធា ឱ្យមនែំធណាះប្ស្ថយ្ទានធ់ពលធវោនិង្មន          

ប្បសិទ្ធភាពសប្មបជ់្នរង្ធប្ោះ 
របកគំធហើញទ្ើ៧៖   គួរសប្មបសប្មួលឱ្យែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ទំ្ ស់មែលមនជ្ធប្មើសធផសង្ធទ្ៀេនិង្ប្បកប   
                          ធដ្ឋយ្ភាពនចនប្បឌិ្េ 

                                                            
16“សូមធមើល “ការបណ្ាុ ះបណាា លសហគមន៍ និង្សវ ការ”, ម.ស.ម.ក។
https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=CTHP&pro_id=2&show=show. 
17“គធប្មង្ធនះ មែលមនធ ា្ ះថ្ន “ពប្ង្ឹង្សមេាភាពែល់អង្គការសង្គមសុើវលិកនុង្ការេសរូមេិធែើមបើឱ្យមនការធោរពសិទ្ធិមនុសសពើសំណាក់ប្ករមហរុនស្ថជ្ើ
វកមាធៅកនុង្វស័ិយ្ែើ្ាើ” មែលទ្ទ្ួលការោបំ្ទ្មូលនិ្ិពើអង្គការ អាក់សិនធអេធណ្ែឺរ ន់ថ៍្ នើនិង្អនុវេតរមួោន ធដ្ឋយ្ ម.ស.ម.ក និង្អង្គការអាក់សិនធអេ
កមពុជា។ សប្មប់ព័េ៌មនលមអិេសូមធមើល៖ 
https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=BHR2&pro_id=106&show=show&http
s://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.cchrcambodia.org/admin/projects/file/BHR_Project_Presentation+for_Eng_Aug_2016.pdf 

https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=CTHP&pro_id=2&show=show
https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&id=3&pro=BHR2&pro_id=106&show=show
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.cchrcambodia.org/admin/projects/file/BHR_Project_Presentation+for_Eng_Aug_2016.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.cchrcambodia.org/admin/projects/file/BHR_Project_Presentation+for_Eng_Aug_2016.pdf
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ឃុបំរូប្ស្ថ ប្សរកធពប្ជាដ្ឋ ធ េតមណ្ឌ លគិរ ើ 

 

កំណ្េប់្ាសធង្ខបធនះបចេប់ធដ្ឋយ្មនអនុស្ថសនច៍នំនួ ១៥ សប្មបឱ់្យអាជាា ្រ និង្ប្ករមហរុនឯកជ្ន 
អនុវេត ធែើមបើទ្បស់្ថក េ ់កាេ់បនាយ្ និង្ធដ្ឋះប្ស្ថយ្បញ្ញា រធំោភសិទ្ធិពាក់ពន័ធនឹង្ទ្ំ ស់ែើ ា្ើ។  

 

ទ្ិដាភាពទ្ូង្ៅននករណីទាំខបី 

ករណ្ើ ទាងំ្បើធនះគឺជាមូលដ្ឋា នប្គិះសប្មប់ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក៖  
 ករណ្ើ ទំ្ ស់ែើ ា្ើរវាង្ប្ករមហរុនសករស មើេ្រ័ ភូល និង្ប្បជាពលរែាធៅកនុង្សង្វក េ់កូនធប្កៀល 
ប្ករង្សំធរាង្ ធ េតឧេតរមនជ្័យ្ («ករណ្ើ  មើេ្រ័ ភូល») 

 ករណ្ើ ទ្ំ ស់ែើ ា្ើប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ មែលពាកព់ន័ធនឹង្សហគមនជ៍្នជាេិធែើមភាគេិច 
និង្ប្ករមហរុនចមក រធៅសរូ សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ កនុង្ឃុបំរូប្ស្ថ ប្សរកធពប្ជាដ្ឋ ធ េតមណ្ឌ លគិរ ើ              
(«ករណ្ើ សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ») និង្ចុង្ធប្កាយ្គឺ 

 ទ្ំ សែ់ើ ា្ើរវាង្ប្បជាពលរែានិង្ប្ករមហរុន អឹម.ឌ្ើ.ធអស ធៅកនុង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសសថ្ាដ្ឋ  
អឹម.ឌ្ើ.ធអស សាិេកនុង្ឃុថំ្ាដ្ឋ ប្សរកវាលមវង្ ធ េតធពា្ិ៍ស្ថេ ់(«ករណ្ើ  អឹម.ឌ្ើ.ធអស»)។  

សមបទានែើធសែាកិចេែល់ប្ករមហរុនសករ មើេ្័រ ភូល 
(ឆន ២ំ០០៨) 

សង្វក េ់កូនធប្កៀល ប្ករង្សំធរាង្ ធ េតឧេតរមនជ័្យ្ 

កមពុជា 

ឃុថំ្ាដ្ឋ ប្សរកវាលមវង្ ធ េតធពា ិ្៍ស្ថេ់ 
 

សមបទានែើធសែាកិចេ 
ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ (ឆន ២ំ០០៨) 

 
េំបន់ធសែាកិចេពិធសស អឹមឌ្ើធអស ថ្ាដ្ឋ  

(ឆន ២ំ០១០) 

 

ឃុបំរូប្ស្ថ ប្សរកធពប្ជាដ្ឋ ធ េតមណ្ឌ លគិរ ើ 
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ពើរករណ្ើ ពាកព់ន័ធនឹង្សមបទានែើធសែាកិចេ កនុង្ធ ះមួយ្ករណ្ើ ពាក់ពន័ធនឹង្សហគមនជ៍្នជាេិធែើមភាគ 
េិច («ករណ្ើ  សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ») និង្មួយ្ធទ្ៀេពាក់ព័នធនឹង្កសិករ («ករណ្ើ  មើេ្រ័ ភូល») ចំមណ្កឯករណ្ើ
ទ្ើបើពាក់ពន័ធនឹង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសស («ករណ្ើ  អឹម.ឌ្ើ.ធអស»)។ ប្ករមហរុនធផសង្ៗោន បានជាប់ពាកព់ន័ធនឹង្
ករណ្ើ ទាងំ្ធនះ៖ ជាប្ករមហរុនពហុជាេិរបស់អឺរ ៉ាុប («ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ ») ជាប្ករមហរុននថ្ («ប្ករមហរុន 
មើេ្រ័ ភូល») និង្ប្ករមហរុនម ារ («ប្ករមហរុនថ្ាដ្ឋ អឹម.ឌ្ើ.ធអស  ូ.អិល. ើ្.ឌ្ើ»)។  

ករណីត្រកុមហ ុន មីតធ្័រ ភូល 

ជាករណ្ើ ែំបូង្ធគទាក់ទ្ង្នឹង្ទ្ំ សែ់ើ ា្ើជំុ្វញិសមបទានែើធសែាកិចេ មែលបានផាល់ធៅឱ្យប្ករមហរុនបុប្េ
សមពនធរបស់ប្ករមហរុន មិេ្រ័ ភូល  បប៉ាូធរ ៉ាសិន លើមើេ្ិេ («ប្ករមហរុន មិេ្រ័ ភូល») ជាប្ករមហរុនសករសរបស់ 
ប្បធទ្សនថ្ជាមួយ្នឹង្ប្បជាពលរែាធៅកនុង្ភូមិចំនួន ៥18 កនុង្សង្វក េ់កូនធប្កៀល ប្ករង្សំធរាង្ ធ េតឧេតរមនជ្័យ្ 
សាិេធៅភាគពាយ្ព័យននប្បធទ្សកមពុជា ជាបនឹ់ង្ប្ពំមែនជាមួយ្ប្បធទ្សនថ្។ ជារមួ ប្បជាពលរែាចំនួនប្បមណ្ 
៧១២ ប្គួស្ថរ19 បានរង្ផលប៉ាះពាល់ធដ្ឋយ្ស្ថរទ្ំ ស់ែើ ា្ើធនះ។20 រហូេមកទ្ល់សពវនថ្ៃ ោ៉ា ង្ធហាចណាស់
មនប្បជាពលរែាចំនួន ៣៨៣ ប្គួស្ថរ ធៅមេកំពុង្រង្ច់ែំំធណាះប្ស្ថយ្។   

សមបទនដីង្សដាកិច្ច 

ធៅម មករា ឆន ២ំ០០៨ សមបទានែើធសែាកិចេចំនួនបើ ប្េូវបានប្កសួង្កសិកមា រុកាខ ប្បមញ និង្ធនស្ថទ្ 
(«ក.ស.ក») ផាល់ធៅឱ្យប្ករមហរុនបើធផសង្ៗោន  គឺ ប្ករមហរុនអង្គរសរូធហគើរ ប្ករមហរុនទ្ធនាសរូធហគើរ និង្ប្ករមហរុន ធ ន
សរូធហគើរវា៉ាលើ21 សប្មបធ់ វ្ើជាចមក រអំធៅ និង្ស្ថង្សង្ធ់រាង្ចប្កចប្មញ់កនុង្រយ្ៈធពល៧០ឆន ។ំ22 សមបទានែើ
ធសែាកិចេសប្មបប់្ករមហរុនអង្គរសរូធហគើរ និង្ធ នសរូធហគើរ វា៉ាលើ សាិេធៅកនុង្ប្ករង្សំធរាង្ ធហើយ្សប្មបប់្ករមហរុន
ទ្ធនាសរូធហគើរ គឺសាិេកនុង្ប្សរកចុង្កាល់ ធ េតឧេតរមនជ្យ័្ មែលមននផៃែើសរុបរមួគឺធសាើនឹង្ ១៩.៧៣៦ ហកិា៖ 
៦.៥២៣ ហកិា សប្មប់អង្គរសរូធហគើរ ៦.៦១៨ ហចិាសប្មបទ់្ធនាសរូធហគើរ និង្៦.៥៩៥ ហចិាសប្មបក់មពុជា

                                                            
18“ ៃុម(ឬអាចសរធសរថ្ន  Ktum), បុសស (ឬអាចសរធសរថ្ន  Bos), អូរបាេ់មន់, ាម៉ា នឬអាចសរធសរថ្ន Taman), Trapeang ប្េពាងំ្មវង្(ឬអាចសរធសរថ្ន  
Trapiang Veng). 
19“១ប្គួស្ថរ = ១ធ ា្ ះកនុង្ែើមួយ្ ូេ៍ មែលបានធប្បើ/បាេ់បង់្ 
20 “ប្បភព៖ អង្គការសម្ម៌កមពុជា 
21“សធង្ខបករណ្ើ ៖ បណ្ាឹ ង្ពើពលរែាកមពុជាចំធពាះស្ថជ្ើវកមាសករសមើប្េផល” អង្គការ អនតរជាេិការអភិវឌ្ឍធដ្ឋយ្មនការចូលរមួ(Inclusive Development 
International) នថ្ៃទ្ើ ២ ធមស្ថ ២០១៨ ទ្ំព័រទ្ើ ១https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2018/03/Mitr-Phol-Class-Action-Case-
Brief.pdf (‘បណ្ាឹ ង្ប្បឆងំ្ប្ករមហរុនមើេ្័រ ភូលនថ្ពើ IDI ម ធមស្ថ ២០១៨) 
22“បណ្ាឹ ង្ប្បឆងំ្ប្ករមហរុនមើេ្័រ ភូលនថ្ពើ IDI ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៨, ទ្ំព័រទ្ើ ២ 

https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2018/03/Mitr-Phol-Class-Action-Case-Brief.pdf
https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2018/03/Mitr-Phol-Class-Action-Case-Brief.pdf
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ធ នសរូធហគើរវា៉ាលើ។23  ជារមួសមបទានែើធសែាកិចេទាងំ្បើ  ប៉ាះពាល់ប្បជាពលរែាចំនួន ២៦ ភូមិ កនុង្ឃុចំំនួនបួន។24 
ប្ករមហរុនទាងំ្បើបានដ្ឋកព់ាកយសុំសមបទានែើធសែាកិចេកនុង្ធពលមេមួយ្ គឺធៅនថ្ៃទ្ើ៨ ម មើ  ឆន ២ំ០០៧ ធហើយ្
ទ្ទួ្លបានការអនុមេ័យ្ល់ប្ពមធៅនថ្ៃទ្ើ១៨ ម ន្ូ ឆន ២ំ០០៧ ធហើយ្បានចុះកិចេសនាសមបទានែើធសែាកិចេធៅ
នថ្ៃមេមួយ្គឺ នថ្ៃ២៤ ម មករា ឆន ២ំ០០៨។25 កំណ្េប់្ាសធង្ខបធនះ ធផ្លា េធលើទ្ំ ស់ពាកព់ន័ធនឹង្សមបទានែើ
ធសែាកិចេសប្មបប់្ករមហរុនអង្គរសរូធហគើរ មែលសាិេធៅសង្វក េកូ់នធប្កៀល។  

កនុង្ធពលធ ះ  យ្កប្ករមហរុន អង្គរសរូធហគើរ មនធ ា្ ះថ្ន ថ្នេ វា៉ា ន់ណាកនគល26 មែលជាអនុប្បធាន
ប្បេិបេតិរបស់ប្ករមហរុន មើេ្័រ ភូល ផង្មែរ។27 កនុង្ឆន ២ំ០០៩  មើេ្រ័ ភូល បានកាា យ្ជាភាគហរុនិកមេមួយ្គេ់
របស់ប្ករមហរុនអង្គរសរូធហគើរ។28 

សមបទានែើធសែាកិចេបានចបធ់ផាើមកំណ្េប់្ពំធៅកនុង្ ម ឧសភា ឆន ២ំ០០៧ គឺាងំ្ពើមុនធពលមែល 
សមបទានែើធសែាកិចេធនះប្េូវបានផាល់ជាផាូវការធៅធទ្ៀេ ធហើយ្សកមាភាពឈូសឆយ្ែើ ា្ើបានចបធ់ផាើមធៅម  
ធមស្ថ ឆន ២ំ០០៨។ ចធ ា ះពើឆន ២ំ០០៨ ែល់ ឆន ២ំ០០៩ ប្បជាពលរែាប្េូវបានបង្ខំឱ្យប្បគល់ែើរបស់ ាួនធៅឱ្យ
ប្ករមហរុនអង្គរសរូធហគើរ ជាសមបទានែើធសែាកិចេ។ ធៅនថ្ៃទ្ើ០៩ ម សើហា ឆន ២ំ០១៥ រាល់កិចេប្ពមធប្ពៀង្សមបទាន
ែើធសែាកិចេទាងំ្បើប្េូវបានលុបធចល។29   

អាំពតី្រកុមហ ុន មិតធ្័រ ភូល ែបប៉ាូង្រ ៉ាសនិ ល ីមីត ធ្ិត   

មិេ្រ័ ភូល មនប្ករមហរុនបុប្េសមពនធចំនួន ១៧ កនុង្ប្បធទ្សនថ្ កមពុជា សហរែាអាធមរកិ ឡាវ អូស្ត្ស្ថត លើ 
សិង្ាបុរ ើនិង្ចិន។30 មិេ្រ័ ភូល ប្បកាសថ្ន ាួនជាប្ករមហរុនផលិេសករស្ំជាង្ធគបំផុេធល បើកនុង្ពិភពធោក។31 
ប្ករមហរុនធ វ្ើប្បេិបេតិការធៅកនុង្ប្បធទ្សអូស្ត្ស្ថត លើ កមពុជា ចិន ឡាវ និង្ធវៀេណាម និង្ផគេ់ផគេែ់ល់ប្ករមហរុន 
យ្ើធហាលបើៗ ពិភពធោក  ែូចជា កូកា-កូឡា បិុបសុើ ធណ្សាា  និង្ Mars។32 ប្ករមហរុន មិេ្រ័ ភូល  មន
                                                            
23“កមពុជា៖ រសជាេិលវើង្ននសករអំធៅ ការចកធចញធដ្ឋយ្បង្ខំចិេត និង្ការែកហូេសិទ្ធិកាន់កាប់ែើ្ាើកនុង្ធ េតឧេតរមនជ័្យ្” អង្គការ ActionAid Cambodia និង្ 
Oxfam ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៥ទ្ំព័រ ១៥ ារាង្ ៣.១ 
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/finalized_the_bitter_taste_of_sugar_displacement_and_dispossession_in_oddar_meancehy_2015_1.pdf 
(ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៥ របាយ្ការណ៍្សាើពើ សករសរសជាេិលវើង្) 
24“ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៥ របាយ្ការណ៍្សាើពើ សករសរសជាេិលវើង្; ៣.៣ សហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ ទ្ំព័រទ្ើ ១៦ 
25“ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៥ របាយ្ការណ៍្សាើពើ សករសរសជាេិលវើង្; ៣.៤ ប្បវេតិសមបទានកិ ទ្ំព័រទ្ើ ១៧ 
26“ប្ករមហរុនធបើកទូ្ោយ្, https://cambodiacorporates.globalwitness.org/search?type=ids&id=A5671,R12803,A4344. 
27“បណ្ាឹ ង្ប្បឆងំ្ប្ករមហរុនមើប្េផុលនថ្ពើ IDI ម ធមស្ថ ២០១៨, ទ្ំព័រទ្ើ ១ 
28“បណ្ាឹ ង្ប្បឆងំ្ប្ករមហរុនមើប្េផុលនថ្ពើ IDI ម ធមស្ថ ២០១៨, ទ្ំព័រទ្ើ ២ 

29“បណ្ាឹ ង្ប្បឆងំ្ប្ករមហរុនមើេ្័រ ភូលនថ្ពើ IDI ម ធមស្ថ ២០១៨, ទ្ំព័រទ្ើ ១-៣ 
30“មូលដ្ឋា នទ្ិននន័យ្ Orbis, អំពើប្ករមហរុន Mid-Siam Sugar Co. Ltd គិេប្េឹមនថ្ៃទ្ើ ៣១ ្ នូ ២០១៧។ មនសប្មប់មេអនកធប្បើប្បាស់មែលបានចុះធ ា្ ះប៉ាុធណាណ ះ។  
31“ធគហទ្ំព័ររបស់ប្ករមហរុនសករសមើប្េផុល https://www.mitrphol.com/mitphol-sugar.php 
32“ប្បជាពលរែាកមពុជាមែលប្េូវបានបធណ្ា ញធចញទាងំ្បង្ខំបានដ្ឋក់ពាក់បណ្ាឹ ង្ជាប្បវេតិស្ថស្ត្សតប្បឆងំ្ប្ករមហរុនផលិេសករស្ំជាង្ធគបំផុេធៅអាសុើ” IDI នថ្ៃទ្ើ ២ 
ម ធមស្ថឆន ២ំ០១៨https://www.inclusivedevelopment.net/forcibly-displaced-cambodians-file-historic-lawsuit-against-asias-largest-sugar-producer/. 

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/finalized_the_bitter_taste_of_sugar_displacement_and_dispossession_in_oddar_meancehy_2015_1.pdf
https://cambodiacorporates.globalwitness.org/search?type=ids&id=A5671,R12803,A4344
https://www.mitrphol.com/mitphol-sugar.php
https://www.inclusivedevelopment.net/forcibly-displaced-cambodians-file-historic-lawsuit-against-asias-largest-sugar-producer/
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ប្ករមហរុន មើែ-ធសៀម សរូធហគើរ  ូ.មអល. ើ្.ឌ្ើ33 ជាមេ ស់ធដ្ឋយ្ប្គបប់្គង្ហរុនរហូេែល់ធៅ ៩៩,៩៨% ធហើយ្    
ប្ករមហរុន មើែ-ធសៀមសរូធហគើរ  ូ.មអល. ើ្.ឌ្ើ ជាសមពនធប្ករមហរុនមួយ្ មែលមនភាគហរុនធៅាមបណាា ប្ករមហរុន
ធផសង្ៗធហើយ្ប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ថ្ន សាិេធប្កាមការប្គប់ប្គង្ និង្កាន់កាបធ់ដ្ឋយ្ប្ករមប្គួស្ថរប្េកូល វង្គូ់ សូល
គិេ34  មែលជាប្ករមប្គួស្ថរជ្នជាេិនថ្។  
 មិេ្រ័ ភូល បានបែិធស្ជាបព់ាកព់ន័ធនឹង្ការរធំោភសិទ្ធិមនុសស ធហើយ្បានធលើកធ ើង្ថ្នែំធណ្ើ រការ
ផាល់សមបទានែើធសែាកិចេគឺប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ ធដ្ឋយ្អនុធោមធៅាមធោលការណ៍្មណ្ រំបស់អង្គការសហប្ប 
ជាជាេិសាើពើ្ុរកិចេនិង្សិទ្ធមិនុសស («ធោលការណ៍្មណ្ »ំ)។35 ធទាះជាោ៉ា ង្ណា  ធៅកនុង្ការផាល់ចធមាើយ្ក
សសណិ្ស្ថកសើផ្លៃ ល់មេ ់ធៅចំធពាះមុ គណ្ៈកមាការសិទ្ធិមនុសសថ្នន ក់ជាេិប្បធទ្សនថ្ កាលពើនថ្ៃទ្ើ១២ ម ឧសភា 
ឆន ២ំ០១៥ េំណាង្របស់ មិេ្រ័ ភូល បានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថ្ន មនប្បជាពលរែា «រង្ផលប៉ាះពាល់» ធហើយ្ប្េូវបាន
រាយ្ការណ៍្ថ្នបានជ្ួលប្ករមហរុនមួយ្ឱ្យធ វ្ើការអធង្កេធលើការ ូចខ្េកនុង្េំបន់ធ ះ។36 
 

ករណីត្រកុមហ ុន សកុហវនិ ង្ែសុឌីី 

ករណ្ើ ទ្ើពើរពាកព់ន័ធនឹង្ទ្ំ ស់ែើ ា្ើ មែលប៉ាះពាល់ប្បជាពលរែា ៦ ភូមិ37 ធៅឃុបំរូប្ស្ថ38 ប្សរកធពប្ជាដ្ឋ 
ធ េតមណ្ឌ លគិរ ើ ធៅភាគឥស្ថនប្បធទ្សកមពុជាប្បមណ្ជា ៣០ គើ ូមម៉ាប្េពើប្ពំមែនធវៀេណាម និង្ ៣៨២ គើ ូ 
មម៉ាប្េពើរាជ្ធានើភនំធពញ។ មណ្ឌ លគិរ ើ ជាធ េត្ំជាង្ធគបំផុេរបស់កមពុជាមែលសមបូរធៅធដ្ឋយ្្នធាន្មាជាេិ 
រាបប់ចេូ លទាងំ្ែើមនជ្ើជាេិ និង្្នធានទឹ្កផង្មែរ។39 ប្បជាពលរែាប្បមណ្ជាង្ ៨០០ ប្គួស្ថរបានរង្ការប៉ាះ
ពាល់40 មែលភាគធប្ចើនជាជ្នជាេិពូនង្41 មែលជាសហគមនជ៍្នជាេិភាគេិចមនការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ជាផាូវការ 
                                                            
33“បណ្ាឹ ង្ប្បឆងំ្ប្ករមហរុនមើេ្័រ ភូលនថ្ពើ IDI ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៨, ទ្ំព័រទ្ើ ១; ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៥ របាយ្ការណ៍្សាើពើ សករសរសជាេិលវើង្ជូ្រចេ់, ៣.៤ ប្បវេតិ
សមបទានិក ទ្ំព័រទ្ើ ១៨; ចំណុ្ចធនះប្េវូបានបញ្ញា ក់ថ្នប្េមឹប្េូវាមការមសវង្រកធៅធលើមូលដ្ឋា នទ្ិននន័យ្ Orbis  ាមរយ្ៈការប្ស្ថវប្ជាវមែលធ្វើធ ើង្ធដ្ឋយ្ SOMO 
34“ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៥ របាយ្ការណ៍្សាើពើ សករសរសជាេិលវើង្ជូ្រចេ់, ៣.៤ ប្បវេតិសមបទានិក ទ្ំព័រទ្ើ ១៨ 
35“របាយ្ការណ៍្ធសុើបអធង្កេធល  1003/2015”, គណ្ៈកមាការសិទ្ធិមនុសសនថ្, នថ្ៃទ្ើ១២ ម េុោ ឆន ២ំ០១៥ ទ្ំព័រ ១៣, 
https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2016/09/Thai-Human-Rights-Commission-Report_Mitr-Phol_Unofficial-translation-.docx 
(ការបកមប្បធប្ៅផាូវការជាភាស្ថអង់្ធគាស) 
36“របាយ្ការណ៍្ធសុើបអធង្កេធល  1003/2015”, គណ្ៈកមាការសិទ្ធិមនុសសនថ្, នថ្ៃទ្ើ១២ ម េុោ ឆន ២ំ០១៥ ទ្ំព័រ ១៤, 
https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2016/09/Thai-Human-Rights-Commission-Report_Mitr-Phol_Unofficial-translation-.docx 
(ការបកមប្បធប្ៅផាូវការជាភាស្ថអង់្ធគាស) សូមចូលធមើទ្ើធនះផង្មែរ  https://www.farmlandgrab.org/post/view/25763-thai-firm-sugar-farm-damage-
assessment-is-almost-finished 
37“ភូមិពូទ្ឺេ, ភូមិពូរុា ំងំ្, ភូមិបរូប្ស្ថ, ភូមិឡាធំមះ, ភូមិពូចរ  និង្ភូមិពូលុ 
38“អាចប្បកបជា Bousra, Busra. 
39“ប្ករមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា, ព័េ៌មនសាើពើការវនិិធោគកនុង្ទ្ើប្ករង្ និង្ាមបណាា ធ េត, ធ េតមណ្ឌ លគិរ ើ ទ្ំព័រ ៦៨ 
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/wp-content/uploads/2014/03/Mondulkiri-Province_eng-1.pdf. 
40“អាជ្ើវកមា និង្សិទ្ធមិនុសសធៅកមពុជា បធង្កើេបានជាសរសរសាមភបើ” ម.ស.ម.ក ម វចិឆកិា ឆន ២ំ០១០ កថ្ន ័ណ្ឌ  ១៨៨ 
https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2010-11-30-
%20Full%20Report%20%20Business%20and%20Human%20Rights%20in%20Cambodia%20Constructing%20the%20Three%20Pillars.pdf. 
41“អាចប្បកបថ្ន Bunong, Bu Nong, Punong, Phnnong, Phnong. 

https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2016/09/Thai-Human-Rights-Commission-Report_Mitr-Phol_Unofficial-translation-.docx
https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2016/09/Thai-Human-Rights-Commission-Report_Mitr-Phol_Unofficial-translation-.docx
https://www.farmlandgrab.org/post/view/25763-thai-firm-sugar-farm-damage-assessment-is-almost-finished
https://www.farmlandgrab.org/post/view/25763-thai-firm-sugar-farm-damage-assessment-is-almost-finished
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/wp-content/uploads/2014/03/Mondulkiri-Province_eng-1.pdf
https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2010-11-30-%20Full%20Report%20%20Business%20and%20Human%20Rights%20in%20Cambodia%20Constructing%20the%20Three%20Pillars.pdf
https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2010-11-30-%20Full%20Report%20%20Business%20and%20Human%20Rights%20in%20Cambodia%20Constructing%20the%20Three%20Pillars.pdf


 

16 

 

ែូចជាធដ្ឋយ្ប្កសួង្អភិវឌ្ឍនជ៍្នបទ្ និង្ប្កសួង្មហានផៃ។ សពវនថ្ៃ ោ៉ា ង្ធហាចមនប្បជាពលរែាចំនួន ៦៤០ 
ប្គួស្ថរ កំពុង្ជាបព់ាកព់ន័ធធៅកនុង្ែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ទ្ំ ស់ែើ ា្ើធនះ។  

សមបទនដីង្សដាកិច្ច 

ធៅនថ្ៃទ្ើ០៨ ម េុោ ឆន ២ំ០០៨ ប្កសួង្កសិកមា រុកាខ ប្បមញ់ និង្ធនស្ថទ្ និង្ប្ករមហរុន  ូវជឺ្លើ 
អភិវឌ្ឍន ៍ ូ.អិល. ើ្.ឌ្ើ («ធ សុើឌ្ើ») មែលជាប្ករមហរុនសំណ្ង្រ់បស់កមពុជាបានចុះកិចេសនាសាើពើ «ការវនិិធោគ
ធៅសរូ និង្ចមក រកសិឧសាហកមា»។42 សមបទានែើធសែាកិចេទ្ំហ ំ២.៣៨៦ ហកិា ប្េូវបានផាល់ធៅឱ្យប្ករមហរុន 
ធ សុើឌ្ើ សប្មបក់ារដ្ឋែំំណាធំៅសរូ និង្ជាប ៃ បប់នសគឺំសប្មប់ការផលិេែំណាឧំសាហកមាធផសង្ធទ្ៀេសប្មប់
រយ្ៈធពល ៧០ឆន ។ំ43  ធពលធ ះ ធ សុើឌ្ើ សាិេធប្កាមការប្គបប់្គង្ធដ្ឋយ្ធោក  ូវ ផោា បុប្េ មែលប្េូវបាន
បង្វា ញថ្នជាជ្នជាេិចិនធៅកនុង្កិចេសនាធ ះ44 ប៉ាុមនតាមរបាយ្ការណ៍្ គឺជាកូនប្បរសរបស់ឧកញា៉ា កូនកាេចិ់ន
កមពុជាធោក  ូវ ជឺ្លើ។45 ែើមែលជាកមាវេាុននកិចេសនាធនះធប្កាយ្មកបានកាា យ្ធៅជាសមបទាន វា៉ា រា៉ាណាសុើ។46 

ធៅនថ្ៃទ្ើ០៣ ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០០៩ សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ ហាកប់ានទិ្ញយ្កកិចេសនារបស់ ធ សុើឌ្ើ សប្មប់
សមបទានែើធសែាកិចេ វា៉ា រា៉ាណាសុើ។47 ធៅធែើមឆន  ំ២០១០ ប្ករមហរុនធនះបានចុះហេាធលខ្ធលើកិចេសនាសប្មប់
ការជ្ួលឱ្យប្ករមហរុន ធសែាើកូឡា។48 ធៅឆន ២ំ០១០ សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ បានទិ្ញភាគហរុន១០០% របស់ប្ករមហរុន 
ធសែាើកូឡា  ូ.អិល. ើ្.ឌ្ើ។49 គិេប្េឹមធពលសរធសររបាយ្ការណ៍្ធនះ ចមក រធសែាើកូឡា និង្ វា៉ា រា៉ាណាសុើ ប្េូវបាន 

                                                            
42“កមពុជា - ែើឈូសឆយ្សប្មប់ែំណាធំៅសរូសិទ្ធបិ្េូវបានរធំោភ៖ផលប៉ាះពាល់ពើចមក រធៅសរូរបស់Socfin-KCD ធលើសហគមន៍ជ្នជាេធិែើមភាគេិចកនុង្ឃុបំរូប្ស្ថ
ធ េតមណ្ឌ លគិរ ើ”,FIDH, ម េុោ ឆន  ំ២០១១ ឧបសមពនធទ្ើ ២,https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_cambodia_socfin-kcd_low_def.pdf (‘របាយ្ការណ៍្របស់ 
FIDH’). 
43“មប្ាទ្ើ ១ (១.១), ១ (១.២) និង្ទ្ើ ៤ 
44“របាយ្ការណ៍្ FIDH ឧបសមពនធទ្ើ ២ ទ្ំព័រទ្ើ ១ 
45“របាយ្ការណ៍្ FIDH ទ្ំព័រទ្ើ ២១ 
46“ធៅម មិថុ្  ឆន ២ំ០១២ ធ ា្ ះប្ករមហរុនសមបទាន  ូចជូ្លើអភិវឌ្ឍន៍បានកាា យ្ជា Varanasi ធៅម មិថុ្  ២០១២ Open Development Cambodia, 
សមបទានែើធសែាកិចេ Varanasi, https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions/?feature_id=elc_gdp_158; សូមធមើលរបាយ្
ការណ៍្ FIDH ធល ធោង្ ៦៨, ទ្ំព័រ ១៧ 
47“របាយ្ការណ៍្ FIDH ទ្ំព័រ ១៩ ធល ធោង្ ៧៦ មែលនិោយ្អពំើកិចេសនាសប្មប់ Varanasi មែលចុះហេាធលខ្ធៅនថ្ៃទ្ើ០៣ ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០០៩ 
48“របាយ្ការណ៍្ FIDH ទ្ំព័រ ១៩ សំធៅធលើកាលបរធិចឆទ្ នថ្ៃទ្ើ២៣ ម កុមភៈ កុមភៈ២០១០  ែូចមនបញ្ញា ក់ធៅកនុង្ឯកស្ថររបស់ Socfin ធល ធោង្ ៧៦ ប៉ាុមនត
ធប្កាយ្មកកាលបរធិចឆទ្នថ្ៃទ្ើ០៩ ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១០ ប្េូវបានធលើកធ ើង្កនុង្មផនកធប្កាយ្ៗមកធទ្ៀេធៅកនុង្របាយ្ការណ៍្ធ ះ; ទ្ំព័រ ៣៤។ ធគហទ្ំព័ររបស់ Socfin 
មនព័េ៌មនផៃុយ្ោន  - ទ្ំព័រ Socfin-KCD នោិយ្ថ្ន សមបទានទ្ើពើរទ្ទ្ួលបានកនុង្ឆន ២ំ០១០ “Socfin-KCD និង្ Coviphama” ធគហទ្ំព័រសមពនធប្ករមហរុន Socfin 
http://www.socfin.com/en/locations/companies/detail/socfin-kcd-coviphama ; សូមអានរបាយ្ការណ៍្FIDH ទ្ំព័រ ១៩ ណ្ៈមែលទ្ំព័រ  “ប្បវេតិប្ករមហរុន” របស់
សុកហវនិ  បាននិោយ្ថ្នសមបទានទាងំ្ពើរបានទ្ទ្ួលធៅឆន ២ំ០០៧។សូមធមើល “Socfin Group, History” ២០០៧http://www.socfin.com/en/socfin-
group/history។របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន រំបស់ សុកហវនិ បានបញ្ញា ក់ថ្នប្ករមហរុនSethikula ប្េូវបានទ្ិញកនុង្ឆន ២ំ០១០កនុង្ទ្ំហទំ្ឹកប្បាក់១.៧ោនអឺរ ៉ា;ូទ្ព័ំរ២៦
http://paperjam.lu/sites/default/files/old-files/fichiers_contenus/rapports_annuels/2013/socfin_2010_fr.pdf (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ) 
49“របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន រំបស់ សុកហវនិ សប្មប់ឆន  ំ២០១០”, ទ្ព័ំរ ២៦http://paperjam.lu/sites/default/files/old-
files/fichiers_contenus/rapports_annuels/2013/socfin_2010_fr.pdf (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ); សូមធមើលផង្មែរ “របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន  ំរបស់ 
Socfinasia សប្មប់ឆន  ំ២០១៧”, កំណ្េ់សមគ ល់ធល  ៣០ ទ្ព័ំរ៨៩, http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/Asia%20RA%202017.pdf(មនមេ
ជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ). 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_cambodia_socfin-kcd_low_def.pdf
https://opendevelopmentcambodia.net/profiles/economic-land-concessions/?feature_id=elc_gdp_158
http://www.socfin.com/en/locations/companies/detail/socfin-kcd-coviphama
http://www.socfin.com/en/socfin-group/history
http://www.socfin.com/en/socfin-group/history
http://paperjam.lu/sites/default/files/old-files/fichiers_contenus/rapports_annuels/2013/socfin_2010_fr.pdf
http://paperjam.lu/sites/default/files/old-files/fichiers_contenus/rapports_annuels/2013/socfin_2010_fr.pdf
http://paperjam.lu/sites/default/files/old-files/fichiers_contenus/rapports_annuels/2013/socfin_2010_fr.pdf
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/Asia%20RA%202017.pdf
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ធកាា បកាា ប ់១០០% ធដ្ឋយ្ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ។50 ធៅធលើធគហទ្ំពរ័របស់ ាួន សមពនធប្ករមហរុន សុកហវនិ 
បានធៅចមក រ វា៉ា រា៉ាណាសុើ និង្ធសែាើកូឡាថ្នជា «ចមក ររបស់ សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ»51 ធហើយ្មនមផនទ្ើបង្វា ញពើែើ 
សមបទានធៅធលើធគហទំ្ពរ័របស់ ាួនផង្មែរ។52   ប្ករមហរុនបានចបធ់ផាើមឈូសឆយ្ែើធៅជិ្េ  ឃុបំរូប្ស្ថ  កនុង្ម  
ធមស្ថ ឆន ២ំ០០៨ គឺមុនធពលមែលកិចេសនាសមបទានែើធសែាកិចេប្េូវបានចុះហេាធលខ្។53  
 

អាំពីត្រកុមហ ុន សកុហវនិ ង្ែសុឌីី 

ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ  ូ.អិល. ើ្.ឌ្ើ («សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ») គឺជាប្ករមហរុនរមួទុ្នរវាង្ប្ករមហរុន សុក
ហវនិ ធ សុើឌ្ើ និង្ប្ករមហរុន សុកហវនិណាសុើ54 មែលប្េូវបានបធង្កើេធ ើង្ធៅនថ្ៃទ្ើ៣១ ម ន្ូ ឆន ២ំ០០៧។55 ធៅ
ធពលធ ះ សុកហវនិណាសុើ កានក់ាប ់៨០% ននភាគហរុនរមួ ធហើយ្ ធ សុើឌ្ើ កាន់កាប់ ២០%។56 ចបា់ងំ្ពើនថ្ៃ 
៣០ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៥ ប្ករមហរុន សុកហវនិណាសុើ ធអស.ធអ. («សុកហវនិណាសុើ») កានក់ាប ់១០០% នន
ភាគហរុនរបស់ សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ ។57 

ប្ករមហរុន ធសែាើកូឡា  ូ.អិល. ើ្.ឌ្ើ និង្ប្ករមហរុន វា៉ា រា៉ាណាសុើ  ូ.អិល. ើ្.ឌ្ើ ក៏ជាប្ករមហរុនមែលប្េូវបាន
បធង្កើេធ ើង្ធប្កាមចាបរ់បស់ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាកនុង្ធោលបំណ្ង្ធ វ្ើចមក រធៅសរូផង្មែរ។ ប្ករមហរុនទាងំ្ពើរ 
បានចុះបចា ើការធដ្ឋយ្មនអាសយ្ដ្ឋា នែូចោន កនុង្ធគហទ្ំពរ័ចុះបចា ើការអាជ្ើវកមា  របស់ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា 

                                                            
50“ទ្ំព័ររបស់ សមពនធប្ករមហរុន សុកហវនិ សាើពើចមក រ Sethikula; “មេ ស់ភាគហរុន”៖http://www.socfin.com/en/sethikula; Varanasi: 
http://www.socfin.com/en/varanasi. 
51“Socfin-KCD & Coviphama”, Socfin Group, http://www.socfin.com/en/locations/companies/detail/socfin-kcd-coviphama. 
52“ប្ពំែើសមបទានរបស់ចមក រ KCD – កមពុជា”, Socfin Group, http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/Socfin%20KCD%20-%20Map%20-
%20KML%20file.pdf.  
53“របាយ្ការណ៍្ FIDH ទ្ំព័រ ៣៣ 

54“ធគហទ្ំព័ររបស់ប្ករមហរុន Socfin-KCD’s អំពើធគហទ្ំព័ររបស់ Socfin Group៖http://www.socfin.com/en/socfin-kcd, បធង្កើេធៅ៖ឆន  ំ2007;  “របាយ្ការណ៍្ប្បចំ
ឆន រំបស់ប្ករមហរុន សុកហវនិ សប្មប់ឆន  ំ២០១២”, ទ្ំព័រ 4, http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFINASIA%20-
%20RAPPORT%20ANNUEL%20(2012).pdf (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ)។ របាយ្ការណ៍្ FIDH 19, Fn 76, មែលសំធៅធលើកិចេសនាសប្មប់ទ្ើប្ករង្វា៉ា រា៉ា
ណាសុើមែលប្េូវបានសំធៅធលើការចុះហេាធលខ្ធៅនថ្ៃទ្ើ ០៣ ម ធមស្ថ ឆន  ំ២០០៩។   
55“ធគហទ្ំព័ររបស់ប្ករមហរុន Socfin-KCD’s អំពើធគហទ្ំព័ររបស់ Socfin Group៖http://www.socfin.com/en/socfin-kcd, បធង្កើេធៅឆន  ំ2007;  “របាយ្ការណ៍្ប្បចំ
ឆន រំបស់ប្ករមហរុន សុកហវនិ សប្មប់ឆន  ំ២០១២”, ទ្ំព័រ 4, http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFINASIA%20-
%20RAPPORT%20ANNUEL%20(2012).pdf (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ)។ធគហទ្ំព័ររបស់ប្ករមហរុន Socfin-KCD’s អំពើធគហទ្ំព័ររបស់ Socfin Group៖
http://www.socfin.com/en/socfin-kcd, បធង្កើេធៅ៖ឆន  ំ2007; 
56“របាយ្ការណ៍្របស់ FIDH ទ្ំព័រ 19, កថ្ន ័ណ្ឌ ចុង្ធប្កាយ្។  
57“ធគហទ្ំព័ររបស់ប្ករមហរុន Socfin-KCD អំពើធគហទ្ំព័ររបស់ សុកហវនិ “មេ ស់ភាគហរុន”៖http://www.socfin.com/en/socfin-kcd; “ របាយ្ការណ៍្របស់ប្ករមហរុន
Socfinasia ឆន  ំ2015”, ទ្ំព័រ 4, បចេូ លធៅនថ្ៃទ្ើ 30 ម កកកដ្ឋ ឆន  ំ2015; សូមធមើលផង្មែរនូវ ទ្ំព័រ២៥ “Faits marquants” (ការពេិមែលគួរឱ្យកេ់សមគ ល់), 
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFINASIA%20-%20RAPPORT%20ANNUEL%20(2015).pdf (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ);  
“Socfin KCD, ការជូ្នែំណឹ្ង្ពើការចូលរមួ”, Socfin Group, http://www.socfin.com/en/socfin-kcd; “រច សមពនធប្ករមហរុន”, Socfin Group, 
http://www.socfin.com/en/socfin-group/organisation-chart.  

http://www.socfin.com/en/sethikula
http://www.socfin.com/en/varanasi
http://www.socfin.com/en/locations/companies/detail/socfin-kcd-coviphama
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/Socfin%20KCD%20-%20Map%20-%20KML%20file.pdf
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/Socfin%20KCD%20-%20Map%20-%20KML%20file.pdf
http://www.socfin.com/en/socfin-kcd
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFINASIA%20-%20RAPPORT%20ANNUEL%20(2012).pdf
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFINASIA%20-%20RAPPORT%20ANNUEL%20(2012).pdf
http://www.socfin.com/en/socfin-kcd
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFINASIA%20-%20RAPPORT%20ANNUEL%20(2012).pdf
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFINASIA%20-%20RAPPORT%20ANNUEL%20(2012).pdf
http://www.socfin.com/en/socfin-kcd
http://www.socfin.com/en/socfin-kcd
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFINASIA%20-%20RAPPORT%20ANNUEL%20(2015).pdf
http://www.socfin.com/en/socfin-kcd
http://www.socfin.com/en/socfin-group/organisation-chart
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ធហើយ្ប្ករមហរុនទាងំ្ពើរធនះមនធោក Jef Charles Henri Boedt មែលជាអនកប្គបប់្គង្ទូ្ធៅ58  ននប្ករមហរុន សុក
ហវនិ ធ សុើឌ្ើ  ជាប្បធានប្ករមប្បឹកាភិបាល យ្ក។  ាមរយ្ៈការសមបទានទាងំ្ពើរធនះ ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើ
ឌ្ើ បានប្គប់ប្គង្ធលើចមក រធៅសរូធប្ចើនជាង្ ៧.០០០ ហកិា។59 រហូេមកែល់ធពលបចេុបបននប្ករមហរុន សុកហវនិ 
ធ សុើឌ្ើ  ប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ថ្ន បានធ វ្ើចមក រធៅសរូធៅធលើនផៃែើមែលមនទ្ំ ស់ចំនួន ៣.៨៩៧ ហកិា។ ចមក រ
របស់ប្ករមហរុនធនះបានចបធ់ផាើមផាល់ផលធៅឆន ២ំ០១៥ ធហើយ្ធៅកនុង្ឆន ២ំ០១៧ ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ  
បានប្បកាសថ្ន ាួនបានចបធ់ផាើមស្ថង្សង្ធ់រាង្ចប្កមកនចនធៅសរូ មែលទ្ំនង្ជានឹង្ចបធ់ផាើមប្បេិបេតិការធៅកនុង្
ឆន ២ំ០១៨។60 

សុកហវនិណាសុើគឺជាប្ករមហរុនធមមែលបានចុះបចា ើធៅកនុង្ប្បធទ្សលុចហសបំួរ ធដ្ឋយ្មនធោលបំណ្ង្
ប្គបប់្គង្ផលបប័្េននប្ករមហរុនមែលមនប្បេិបេតិការធលើការធ វ្ើចមក រែូង្ធប្បង្ និង្ចមក រធៅសរូធៅេំបន ់អាសុើអា
ធគនយ្ម៍ែលប្គបែណ្ា បធ់លើនផៃែើប្បមណ្ ៥៥.០០០ ហកិា។61 ធៅកនុង្ម សើហា ឆន ២ំ០១៣ សុកហវនិ ណាសុើ 
ាមរយ្ៈប្ករមហរុន ចមក រ នេ-សរូមប្ា មអល. ើ្.ឌ្ើ («ភើ.អឹន.ធអសស អឹល ើ្ ឌ្ើ») មែលជាបុប្េសមពនធរបស់ ាួន
ប្ករមហរុន សុកហវើនណាសុើ បានទិ្ញយ្កភាគហរុន ៩០% របស់ប្ករមហរុន  ូវ ើផ្លម៉ា   ូ អឹល ្ ើ ឌ្ើ មែលជាប្ករមហរុន
ទ្ទ្ួលបនៃុកធលើសមបទាន ែើ (៥.៣៤៥ ហកិា)។62 រហូេមកែល់បចេុបបននប្ករមហរុន សុកហវើនណាសុើ ប្គបប់្គង្
ធលើប្ករមហរុន  ូវ ើផ្លម៉ា 63 សែាើកូឡា64 និង្  វា៉ា រា៉ាណាសុើ។65 ប្ករមហរុន សុកហវើនណាសុើ ប្េូវបានកានក់ាបធ់ដ្ឋយ្ប្ករម
ហរុន សុកហវើន66ប្គរប67 មែលមនមូលដ្ឋា នធៅប្បធទ្សលុចហសបំួរ និង្មែលមន ភាគហរុន ៥៧,៧៩% និង្ ប្ករមហរុន 

                                                            
58“របាយ្ការណ៍្ចើរភាព ឆន ២ំ០១៧”, Socfin Cambodiaទ្ំព័រ 6, 
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SocfinCambodia%20Report%202017_Final.pdf 
59“របាយ្ការណ៍្ចើរភាព ឆន ២ំ០១៧”, Socfin Cambodiaទ្ំព័រ 6, 
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SocfinCambodia%20Report%202017_Final.pdf 
60“ែមែលែូចខ្ង្ធលើ សូមធមើលផង្មែរ  “ Business insider៖ ប្ករមហរុនធៅសរូពប្ង្ើកកមា ងំ្ផលិេ”, កាមសេឌ្ឺភនំធពញប៉ាុសាិ៍នថ្ៃទ្ើ២៦ ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៨, 
https://www.phnompenhpost.com/business/business-insider-rubber-firm-expands-processing-power;  សូមធមើលផង្មែរ “ ប្ករមហរុន Socfin Cambodia 
បានពប្ង្ឹង្នើេិវ ិ្ ើសុវេាិភាព”, SocfinCambodia, នថ្ៃទ្ើ០៣ម េុោ ឆន ២ំ០១៨,http://www.socfin.com/en/news/detail/socfin-cambodia-improved-the-safety-
procedures.  
61“http://www.socfin.com/en/investors/socfinasia. 
62“Socfin KCD និង្ Coviphama”, Socfin Group, http://www.socfin.com/en/locations/companies/detail/socfin-kcd-coviphama; ប្ករមហរុន Coviphama Co Ltd 
ប្េូវបានទ្ិញធដ្ឋយ្ប្ករមហរុន PNS Ltd មែលជាប្ករមហរុនបុប្េសមពនធនន Socfinasia SA ធៅកនុង្េនមា៩០% ធៅនថ្ៃទ្ើ១៣ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៣ ធសាើនឹង្១៣,៣ ោន
អឺរ ៉ាូសូមធមើល របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន  ំ២០១៧ របស់ Socfinasia, ទ្ំព័រ 80, http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFIN%20RA%202017.pdf(
មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ)។ “របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន  ំ២០១៣ របស់ Socfinasia”, ទ្ំព័រ 25, 
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFINASIA%20-%20RAPPORT%20ANNUEL%20(2013).pdf (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ)។ 
63“ធគហទ្ំព័ររបស់ Socfin Group សាើពើចំការរបស់ប្ករមហរុន Coviphama៖http://www.socfin.com/en/coviphama.  
64“ធគហទ្ំព័ររបស់ Socfin Group សាើពើចំការរបស់ប្ករមហរុន Sethikula៖http://www.socfin.com/en/sethikula.  
65“ធគហទ្ំព័ររបស់ Socfin Group សាើពើចំការរបស់ប្ករមហរុន Varanasi៖http://www.socfin.com/en/varanasi 
66“Socfin ជាពាកយកាេ់មកពើ “Société Financière des Caoutchoucs” (ស្ថជ្ើវកមាហរិចាវេាុសប្មប់ធៅសរូ)។ 
67“ក៏ប្េូវបានធគស្ថគ ល់ផង្មែរថ្នជា Socfin S.A និង្ Socfinal, “របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន  ំ២០១០ របស់ សុកហវនិ  (ពើមុនប្េូវបានធគស្ថគ ល់ថ្នជា Socfinal)” បចេូ លធៅ
នថ្ៃទ្ើ១០  
ម មករា ឆន ២ំ០១១ទ្ំព័រ 5, http://paperjam.lu/sites/default/files/old-files/fichiers_contenus/rapports_annuels/2013/socfin_2010_fr.pdf (មនមេជាភាស្ថ
បារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ)។ 

http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SocfinCambodia%20Report%202017_Final.pdf
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SocfinCambodia%20Report%202017_Final.pdf
https://www.phnompenhpost.com/business/business-insider-rubber-firm-expands-processing-power
http://www.socfin.com/en/news/detail/socfin-cambodia-improved-the-safety-procedures
http://www.socfin.com/en/news/detail/socfin-cambodia-improved-the-safety-procedures
http://www.socfin.com/en/investors/socfinasia
http://www.socfin.com/en/locations/companies/detail/socfin-kcd-coviphama
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFIN%20RA%202017.pdf
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFINASIA%20-%20RAPPORT%20ANNUEL%20(2013).pdf
http://www.socfin.com/en/coviphama
http://www.socfin.com/en/sethikula
http://www.socfin.com/en/varanasi
http://paperjam.lu/sites/default/files/old-files/fichiers_contenus/rapports_annuels/2013/socfin_2010_fr.pdf
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Bolloré Participations S.A.68 មែលមនភាគហរុន ២១,៧៥% ននប្ករមហរុន សុកហវើនណាសុើ។69 ម.ស.ម.ក មិន
អាចកំណ្េអ់េតសញ្ញា ណ្របស់មេ ស់ភាគហរុនមែលធៅសល់ចំនួន ២០,៤៥% បានធទ្។ 

ប្ករមហរុន សុកហវើន ប្គរប70 គឺជាប្ករមហរុនមែលមនជំ្ ញឯកធទ្សមផនកអភិវឌ្ឍន ៍ និង្ប្គបប់្គង្ការដ្ឋំ
ែុះែូង្ធប្បង្ និង្ធៅសរូមែលកំពុង្ប្គបប់្គង្ធលើគធប្មង្កសិឧសាហកមាចំនួន១៥ មែលភាគធប្ចើនគឺសាិេធៅកនុង្
ទ្វើបអាស្ត្ហវកិ។71 ប្ករមហរុនធនះបានធ វ្ើប្បេិបេតិការាមរយ្ៈបណាា ញ មែលប្បទាក់ប្កឡាោន របស់ប្ករមហរុនធមែូច
ជាប្ករមហរុន សុកហវើនណាសុើ ននប្ករមហរុនមែលធ វ្ើប្បេិបេតិការ និង្បុប្េសមពនធ72 ធហើយ្មែលបានប្បកាសប្បាក់
ចំណូ្លរបស់ ាួនចំនួន ៦២៥.៨ ោនអឺរ ៉ាូ (ធប្ចើនជាង្ ៧២៤ ោនែុោា រអាធមរកិ)។73 ភាគហរុន ៥៤,២៤% 
របស់ប្ករមហរុន សុកហវើនប្គរប ផ្លៃ ល់ប្េូវបានកានក់ាប់ធដ្ឋយ្មហាធសែាើជ្នជាេិមបរលហសកិមន កធ់ ា្ ះ Hubert 

Fabri និង្ ៣៨,៧៥% ប្េូវបានកានក់ាប់ធដ្ឋយ្ Bolloré Participations។74 ែូធចនះ Hubert Fabri កាន់កាបភ់ាគ
ហរុនរបស់ប្ករមហរុន សុកហវើនណាសុើ75 ចំនួន ៣១%  ណ្ៈ Bolloré Participations កានក់ាប់ភាគហរុនចំនួន 
៤៤%76 មែលធ វ្ើឱ្យប្ករមហរុនធនះកាា យ្ជាមេ ស់ភាគហរុន្ំននប្ករមហរុន សុកហវើនណាសុើ  ធហេុែូធចនះធហើយ្បាន
ជាប្ករមហរុន សុកហវើន  ឹឌ្ើសុើ ែូចមែលធយ្ើង្បានធលើកធ ើង្ខ្ង្ធលើប្េូវបានកាន់កាប ់១០០% ធដ្ឋយ្ប្ករមហរុន 
សុកហវើនណាសុើ។ ធប្ៅពើការកាន់កាបភ់ាគហរុនហរិចាវេាុ្ំៗធៅកនុង្ប្ករមហរុន សុកហវើនណាសុើ ធោក Vincent 
Bolloré និង្ធោក Hubert Fabri សុទ្ធមេមនធ ា្ ះធៅកនុង្បចា ើសមជិ្កប្ករមប្បឹកាននប្ករមហរុនសុកហវើន ធ សុើ
ឌ្ើ  ធៅកនុង្ធគហទ្ំព័រចុះបចេ ើការពាណិ្ជ្ាកមា ននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាផង្មែរ។ Luc Jacques J. Boedt បានចុះ
ធ ា្ ះជាប្បធានប្ករមប្បឹកាភិបាល។77  គិេប្េឹមឆន  ំ ២០១៨ ធោក Hubert Fabri គឹជាប្បធានននប្ករមប្បឹកា     
ភិបាល (‘conseil d’administration’) សប្មបប់្ករមហរុន សុកហវើនសុកហវើនណាសុើ និង្ជាសមជិ្កប្ករមប្បឹកា   
ភិបាល  (‘administrateur’)   របស់ប្ករមហរុនសុកហវើ ធ សុើឌ្ើ ។78   Vincent Bolloré  គឺជាសមជិ្កននប្ករមប្បឹកា   
                                                            
68“S.A. ជាពាកយកាេ់មកពើ “société anonyme”, គឺជាប្ករមហរុនទ្ទ្ួល ុសប្េូវមនកប្មិេស្ថធារណ្ៈមែលដ្ឋក់កប្មិេការទ្ទ្ួល ុសប្េូវរបស់មេ ស់ធៅធលើ
សកមាភាពប្ករមហរុន។សប្មប់ព័េ៌មនបមនាមសូមធមើលhttps://www.investopedia.com/terms/s/socit-anonyme.asp.  
69“របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន  ំ២០១៧ របស់ Socfinasia”, ទ្ំព័រ 30, http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/Asia%20RA%202017.pdf  (មនមេជាភាស្ថ
បារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ) សូមធមើលផង្មែរ  “ព័េ៌មនមែលប្េូវបានប្គប់ប្គង្”, ការផសពវផាយ្ពើហរិចាវេាុរបស់ Socfinasia ឆន ២ំ០១៧
http://www.socfin.com/en/investors/socfinasia/financial-publications. 
70“ប្េវូបានធគស្ថគ ល់ផង្មែរថ្នជា Socfin S.A.  
71“Socfin Group អំពើធយ្ើង្http://www.socfin.com/en. 
72“រច សមពនធប្ករមហរុន Socfin, http://www.socfin.com/en/socfin-group/organisation-chart. 
73“Socfin Group អំពើធយ្ើង្http://www.socfin.com/en/socfin-group.  
74“របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន ២ំ០១៧ របស់ប្ករមហរុន សុកហវនិ ”, ទ្ំព័រ 22, http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFIN%20RA%202017.pdf (មន
មេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ). 
75“៥៤,២៤% នន ៥៧,៧៩%. 
76“របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន ២ំ០១៧ របស់ប្ករមហរុន សុកហវនិ ”, ទ្ព័ំរ 22, http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFIN%20RA%202017.pdf (មន
មេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ). 
77“ការចុះបចា ិការអាជ្ើវកមាននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ប្ករាហរុន Socfin KCD Co. LTD, អាសយ្ដ្ឋា ន,  យ្ក, 
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=68&lang=en; ទាញយ្កធៅនថ្ៃទ្ើ២៧ ម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨ពើ 
https://www.businessregistration.moc.gov.kh/, សូមធមើល“ធសវាកមាអនឡាញ”, “មសវង្រកអង្គភាព”, ធ ា្ ះអង្គភាព៖ សុកហវនិ; ចុះបចា ើ៖ទាងំ្អស់។  
78“របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន សំប្មប់ឆន  ំ២០១៨ របស់ Compagnie du Cambodge’s”, ទ្ំព័រ 25, http://www.compagnie-du-
cambodge.com/DownloadHandler.ashx?url=/media/66204/rapport_annuel_cambodge_-_vamf_6_-_20180427.pdf (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ). 

https://www.investopedia.com/terms/s/socit-anonyme.asp
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/Asia%20RA%202017.pdf
http://www.socfin.com/en/investors/socfinasia/financial-publications
http://www.socfin.com/en
http://www.socfin.com/en/socfin-group/organisation-chart
http://www.socfin.com/en/socfin-group
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFIN%20RA%202017.pdf
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SOCFIN%20RA%202017.pdf
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=68&lang=en
https://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.compagnie-du-cambodge.com/DownloadHandler.ashx?url=/media/66204/rapport_annuel_cambodge_-_vamf_6_-_20180427.pdf
http://www.compagnie-du-cambodge.com/DownloadHandler.ashx?url=/media/66204/rapport_annuel_cambodge_-_vamf_6_-_20180427.pdf


 

20 

 

ភិបាលរបស់ប្ករមហរុន សុកហវើន ណាសុើ និង្ សុកហវើន។79 ធៅកនុង្របាយ្ការណ៍្ចើរភាពឆន ២ំ០១៧ របស់ ាួន 
Hubert Fabri ប្េូវបានប្បកាសមណ្  ំាួនថ្នជាប្បធាននន សុកហវើន ធអសស.ធអ (សុកហវើន ប្គរប)។80 

Bolloré Participations គឺជាប្ករមហរុនវនិិធោគធមមែលមនធោក Vincent Bolloré ធសែាើជ្នជាេិ
បារាងំ្ជា យ្ក ធហើយ្កជ៏ាអនកមែលកាន់កាបប់្ករមហរុន Bolloré group មែលជាប្ករមហរុនមួយ្កនុង្ចំធណាមប្ករម
ហរុន្ំៗបំផុេទាងំ្ ៥០០ ធៅធលើពិភពធោក ធហើយ្មែលបានរាយ្ការណ៍្ចំណូ្លសុទ្ធរបស់ ាួនចំនួន ២.០៨១ 
ោន អឺរ ៉ាូ សប្មប់ឆន ២ំ០១៧ (ប្បមណ្ជា ២.៣៧៣ ោនែុោា អាធមរកិ)។81  ប្ករមហរុនធនះប្គបប់្គង្ធលើផលបប័្េ 
ភាគហរុនមែលមនេនមាធប្ចើនជាង្ ៧,៤ ោនអឺរ ៉ាូ (៨,៥ ពានោ់នែុោា អាធមរកិ) គិេប្េឹមចុង្ឆន  ំ២០១៧។82  
ធោក Vincent Bolloré ក៏មនធ ា្ ះធៅកនុង្បចា ើមហាធសែាើពានោ់នរបស់ Forbes លំដ្ឋប ់ទ្ើ២០៧ ផង្មែរ 
មែលមនប្ទ្ពយប្បហាកប់្បមហល នឹង្ ៧.៤ ពានោ់នែុោា អាធមរកិសប្មប់ឆន ២ំ០១៨។83 

សុកហវើន ធអសស.ធអ ប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ថ្នបានអនុវេតាមធោលនធោបាយ្ប្គបប់្គង្មែលមនការ
ទ្ទ្ួល ុសប្េូវ84   ធហើយ្ធៅកនុង្ម មករា   ឆន ២ំ០១៧  ប្ករមហរុនធនះបានធបាជាា ចិេតធលើការប្គបប់្គង្ប្បកបធដ្ឋយ្ 
ចើរភាពធលើចមក រធៅសរូរបស់ ាួនធៅកនុង្ធ េតមណ្ឌ លគើរ ើ។85 ធទាះជាោ៉ា ង្ណា ការធចទ្ប្បកាន់ទាកទ់្ង្នឹង្ការ
រធំោភសិទ្ធិមនុសស មែលរមួមនកង្វះខ្េការពិធប្ោះធោបល់ជាមុន ការបធណ្ា ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំ ការែធណ្ាើ ម
យ្កែើ ា្ើ ការផាល់សំណ្ង្មិនយុ្េតិ្ម ៌ ការបំពុលបរសិ្ថា ន និង្លកខ ណ្ឌ ការង្វរនិង្ការរស់ធៅមិនលអធៅធលើែើ 
សមបទានរបស់ ាួន ប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ប្បឆងំ្នឹង្ប្ករមហរុនបុប្េសមពនធជាធប្ចើនរបស់ប្ករមហរុនធនះធៅទូ្ទាងំ្ពិភព 
ធោក។86 ធៅកនុង្ឆន  ំ២០១១ របាយ្ការណ៍្របស់សហព័នធអនារជាេិធែើមបើសិទ្ធិមនុសស («ធអហវ.អាយ្.ឌ្ើ.ធអច») 
                                                            
79“របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន  ំ២០១៨ របស់Compagnie du Cambodge’s”, ទ្ំព័រ 26, http://www.compagnie-du-
cambodge.com/DownloadHandler.ashx?url=/media/66204/rapport_annuel_cambodge_-_vamf_6_-_20180427.pdf (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ) 
80“ធៅកនុង្របារយ្ការណ៍្និរនារភាពឆន  ំ2017 របស់ ាួន Socfin S.A. បានធោង្ធៅនើេិវ ិ្ ើប្គប់ប្គង្បណ្ាឹ ង្ស្ថរទុ្កខ្ង្ធប្ៅធៅកមពុជាមែលបានបង្វា ញជាផាូវការធៅ
កាន់សហគមន៍ និង្អាជាា រ្ “របាយ្ការណ៍្ចើរភាព ឆន 2ំ007 កសិកមាេំបន់ប្េូពិចប្បកបធដ្ឋយ្ការទ្ទ្ួល ុសប្េូវ” សុកហវនិ , ទ្ំព័រ 6 “ស្ថរពើប្បធាន” 
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/2017%20Socfin_Sustainability%20report_LR.pdf. 
81“Bolloré Group, េួធល សំខ្ន់ ,ៗ http://www.bollore.com/en-us/investors/key-figures.  
82“Bolloré Group, មូលបប្េននមេ ស់ភាគហរុន, http://www.bollore.com/en-us/activities/portfolio-of-shareholdings. 
83“#207 Vincent Bolloré និង្ប្គួស្ថរ”, Forbes, https://www.forbes.com/profile/vincent-bollore/?list=billionaires#4298a6f16651. 
84“ធោលនធោបាយ្សប្មប់ការប្គប់ប្គង្ប្បកបធដ្ឋយ្ការទ្ទ្ួល ុសប្េូវរបស់ Socfin Group”,Socfin,នថ្ៃទ្ើ២២ម មើ ឆន ២ំ០១៧, 
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/2017_03_22_Policy_responsible_management.pdf.  
85“SOCFIN ធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជាមនការធបាជាា ចិេតធលើការប្គប់ប្គង្ប្បកបធដ្ឋយ្និរនារភាពធលើចំការធៅសរូរបស់ ាួនធៅកនុង្ធ េតមណ្ឌ លគើរ ើ”,សុកហវនិ, នថ្ៃទ្ើ 9  ម 
មករា ឆន  ំ2017, http://www.socfin.com/en/news/detail/socfin-in-cambodia-commits-to-a-sustainable-management-of-its-rubber-plantations-in-
mondulkiri 
86“កសិករមសវង្រកការស្ថកសួរព័េ៌មនបមនាមធៅធលើបញ្ញា ចំរងូ្ចំរាសននការប្ពមធប្ពៀង្របស់ប្ករមហរុនែូង្ធប្បង្ Sierra Leone”,VOA News,នថ្ៃទ្ើ០៥ម ធមស្ថឆន ំ
២០១៧, https://www.voanews.com/a/farmers-seek-independent-inquiry-controversial-sierra-leone-palm-oil-deal/3798486.html; “ប្ករមហរុនែូង្ធប្បង្មែល
កំពុង្សាិេធៅចំណុ្ចកណាា លននការេសរូែ៏ជូ្ចេ់ធលើសិទ្ធិែើ្ាើធៅកនុង្ប្បធទ្សកាធមរ ៉ាូន”,The Guardian, នថ្ៃទ្ើ២៧ម កកកដ្ឋឆន ២ំ០១៥, 
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jul/27/palm-oil-boom-cameroon-land-ownership-protest;“វវិាទ្ជុ្ំវញិបញ្ញា ចំការរបស់ Socfin-
Bolloré៖ការកាន់កាប់ថ្ាើធៅកនុង្ប្បធទ្សលើធបរ ើោ៉ា ”,landgrab.org, នថ្ៃទ្ើ១៥ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៥, https://www.farmlandgrab.org/post/view/24908; “Bollore រះិ
គន់ធៅធលើការប្បឆងំ្េវា៉ា ធលើការទ្ស្ត្ ៃ នែើ្ាើធៅប្បធទ្សអាស្ត្ហវកិអឺរ ៉ាុប”,Africa News, នថ្ៃទ្ើ០៣ ម មិថុ្ ឆន ២ំ០១៦, 
http://www.africanews.com/2016/06/03/bollore-criticized-at-anti-land-grabbing-protests-in-africa-europe/;ការធសុើបអធង្កេធលើការវនិិោគរបស់ Bolloré 
Group និង្នែគូជ្នជាេមិបរលហសកិធោក Hubert Fabri, នប្ពរបស់ប្បធទ្សអាស្ត្ហវកិមែលរង្ការគំរាមកំមហង្”, Greenpeace, ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៦, ទ្ំព័រ 8, 
https://www.greenpeace.org/africa/Global/africa/publications/forests/2016/AFRICA'S_FORESTS_UNDER_THREAT_1.pdf. 

http://www.compagnie-du-cambodge.com/DownloadHandler.ashx?url=/media/66204/rapport_annuel_cambodge_-_vamf_6_-_20180427.pdf
http://www.compagnie-du-cambodge.com/DownloadHandler.ashx?url=/media/66204/rapport_annuel_cambodge_-_vamf_6_-_20180427.pdf
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/2017%20Socfin_Sustainability%20report_LR.pdf
http://www.bollore.com/en-us/investors/key-figures
http://www.bollore.com/en-us/activities/portfolio-of-shareholdings
https://www.forbes.com/profile/vincent-bollore/?list=billionaires#4298a6f16651
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/2017_03_22_Policy_responsible_management.pdf
http://www.socfin.com/en/news/detail/socfin-in-cambodia-commits-to-a-sustainable-management-of-its-rubber-plantations-in-mondulkiri
http://www.socfin.com/en/news/detail/socfin-in-cambodia-commits-to-a-sustainable-management-of-its-rubber-plantations-in-mondulkiri
https://www.voanews.com/a/farmers-seek-independent-inquiry-controversial-sierra-leone-palm-oil-deal/3798486.html
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jul/27/palm-oil-boom-cameroon-land-ownership-protest
https://www.farmlandgrab.org/post/view/24908
http://www.africanews.com/2016/06/03/bollore-criticized-at-anti-land-grabbing-protests-in-africa-europe/
https://www.greenpeace.org/africa/Global/africa/publications/forests/2016/AFRICA'S_FORESTS_UNDER_THREAT_1.pdf
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សាើពើទ្ំ ស់ែើ ា្ើធៅឃុបំរូប្ស្ថ ប្េូវបានប្ចនធចលធដ្ឋយ្ប្ករមហរុន សុកហវើនប្គរប ធដ្ឋយ្ចេ់ទុ្កថ្នមនលកខណ្ៈ 
លធមអៀង្ មិនអាចទុ្កចិេតបាន និង្ជាការបង្ខូចធករ ា ិ៍ធ ា្ ះ។87 ធោក Hubert Fabri បានធចញមុ ធា ថ្នប្ករម
ហរុន សុកហវើន បានធោរពាមបទ្ដ្ឋា នសិទ្ធិមនុសសអនារជាេិកនុង្ប្បេិបេតិការរបស់ ាួនធៅកនុង្ធ េតមណ្ឌ លគើរ ើ88 
ប៉ាុមនាប្សបធពលជាមួយ្ោន ធនះមែរ បានធលើកពើធោលបំណ្ង្ចង្ប់តឹង្ផតល់ពើបទ្បង្ខូចធករ ា ិ៍ធ ា្ ះប្បឆងំ្នឹង្ ធអហវ.
អាយ្.ឌ្ើ.ធអច។89 ធៅកនុង្ឆន ២ំ០១៥  ប្ករមហរុន សុកហវើន ធអសស.ធអ បានធសនើសុំប្បាក់កមេើចំនួន ១៥០ោនអឺរ ៉ាូ90 
ពើស្ថជ្ើវកមាហរិចាវេាុអនារជាេិ  («អាយ្ ធអហវ សុើ») មែលជាស្ថា បន័ហរិចាវេាុមួយ្នន ប្ករម្ ោរពិភពធោក91 
មែលជាស្ថា បន័ផាល់ប្បាក់កមេើពាកព់ន័ធនឹង្ការអភិវឌ្ឍែល់េួអង្គ ធៅកនុង្វសិ័យ្ឯកជ្នធៅកនុង្បណាា ប្បធទ្សកំពុង្
អភិវឌ្ឍ។92 ធៅធពលមនការពិនិេយធៅធលើពាកយធសនើសុំរបស់ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធអសស.ធអ ធគបានសមគ ល់ធឃើញថ្ន
មន «គមា េោ៉ា ង្្ំ» រវាង្ការអនុវេតរបស់ប្ករមហរុន សុកហវើន ធអសស.ធអ និង្បទ្ដ្ឋា នសង្គម និង្បរសិ្ថា នអនារជាេិ
មែលប្េូវអនុវេត។93 

ករណីរបសត់្រកុមហ ុន អឹម ឌី ង្អស 

ករណ្ើ ចុង្ធប្កាយ្ពាក់ពន័ធនឹង្ទ្ំ សែ់ើ ា្ើធៅកនុង្ឃុថំ្ាដ្ឋ94 ប្សរកវាលមវល ធ េតធពា្ិ៍ស្ថេ ់ ជាបនឹ់ង្ប្ពំ
មែនប្បធទ្សនថ្។   មនប្គួស្ថរោ៉ា ង្ធហាចណាស់ ៩៧ប្គួស្ថរ មកពើភូមិចំនួនបើធផសង្ៗោន មែលទ្ទ្ួលរង្ផល 
ប៉ាះពាល់ពើទ្ំ ស់ែើ ា្ើធនះ។95 រហូេមកែល់ធពលបចេុបបននធនះ មនប្គួស្ថរចំនួន ១៥ប្គួស្ថរ មែលកំពុង្មសវង្រក
ែំធណាះប្ស្ថយ្។ 

                                                            
87“សិទ្ធិរបស់ សុកហវនិ កនុង្ការធ្ាើយ្េបធៅនឹង្របាយ្ការណ៍្របស់ FIDH”,Socfin, នថ្ៃទ្ើ១០ម  វចិឆិកាឆន ២ំ០១១, 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/droit_de_reponse_socfin_novembre_2011.pdf(‘ការធ្ាើយ្េបរបស់ Socfin ធៅនឹង្របាយ្ការណ៍្របស់ FIDH)។ 
88“អនុសញ្ញា ជ្នអធ ា ប្ោម និង្កុលសមពនធ” ឆន  ំ1989 (ធល . 169), អង្គការពលកមាអនារជាេិ នថ្ៃទ្ើ២៧ម មិថុ្ ឆន ១ំ៩៩៩, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169.  
89“ការធ្ាើយ្េបរបស់ សុកហវនិ ធៅនឹង្របាយ្ការណ៍្របស់ FIDH។ 
90“ម.ស.ម.ក ទ្ទ្ួលបានធសចកាើសធង្ខបពើការប្េួេពិនិេយធលើសង្គម និង្បរសិ្ថា នរបស់ IFC ក៏ែូចជាមផនការសកមាភាពសង្គម និង្បរសិ្ថា នមែលអាចរកបានពើធគហ
ទ្ំព័ររបស់ IFC កនុង្ឆន  ំ២០១៥ ធទាះជាោ៉ា ង្ណា មកែល់បចេុបបននព័េ៌មនទាងំ្ធ ះមិនមនធៅធលើធគហទ្ំព័ររបស់ IFC ធទ្ៀេធទ្។ឥណ្ទានស្ថជ្ើវកមារបស់ 
Socfin Corporate Loan, ធសចកាើសធង្ខបការពើការប្េួេពិនិេយធលើសង្គម និង្បរសិ្ថា ន, IFC, នថ្ៃទ្ើ៣១ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៥,  
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=69&ng=enឥណ្ទានរបស់ប្ករមហរុន Socfin (ធល ៖ ៣៥៩៣០) – មផនការសកមាភាពសង្គម និង្ប
រសិ្ថា នស្ថជ្ើវកមាហរិចាវេាុអនារជាេិនថ្ៃទ្ើ៣១ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៥,   http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=70&lang=en. 
91“Socapalm Specific Instance – Bolloré និង្ Socfin Groups, ធសចកាើមថ្ាង្ការណ៍្ធចញពើចំណុ្ចទ្ំ ក់ទ្ំនង្ជាេិបារាងំ្ ធៅនថ្ៃទ្ើ ១៨ ម ឧសភា ឆន  ំ២០១៦”, 
ចំណុ្ចទ្ំ ក់ទ្ំនង្ជាេបិារាងំ្, ទ្ំព័រ 5-6, https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/426854; សូមធមើលផង្មែរ “ការធសុើបអធង្កេធលើការវនិិធោគ
របស់ Bolloré Group និង្នែគូជ្នជាេិមបរលហសកិរបស់ ាួន ធោក Hubert Fabri, នប្ពអាស្ត្ហវកិមែលរង្ការគំរាមកំមហង្”, Greenpeace, ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៦ទ្ំព័រ 8 
https://www.greenpeace.org/africa/Global/africa/publications/forests/2016/AFRICA'S_FORESTS_UNDER_THREAT_1.pdf. 
92“អំពើធយ្ើង្”, IFC, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new.  
93“Socapalm Specific Instance – Bolloré និង្ Socfin Groups ធសចកាើមថ្ាង្ការណ៍្ធចញពើចំណុ្ចទ្ំ ក់ទ្ំនង្ជាេិបារាងំ្ធៅនថ្ៃទ្ើ១៨ ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៦” 
ចំណុ្ចទ្ំ ក់ទ្ំនង្ជាេិបារាងំ្ទ្ំព័រ 5, https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/426854. 
94“ភូមិចំនួន ៣មកពើឃុធំនះ៖ភូមឯិកភាព ភូមកិណាា លនិង្ភូមសិង្គមថ្ាើ។ 
95“សង្គមថ្ាើ កណាា ល និង្ឯកភាព។ភូមិសង្គមថ្ាើ ភូមិកណាា ល និង្ភូមិឯកភាព។សូមធមើល “របាយ្ការណ៍្សធង្ខបសាើពើផលប៉ាះពាល់ននគធប្មង្អភិវឌ្ឍន៍របស់ 
ប្ករមហរុន MDS ធៅកនុង្ឃុថំ្ាដ្ឋ ប្សរកវាលវង់្ធ េតធពា្ិស្ថេ់”, របាយ្ការណ៍្រមួោន អង្គការ ធវទិ្កាននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលសាើពើកមពុជា,អង្កការសមព័នធភាពការពារ 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/droit_de_reponse_socfin_novembre_2011.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=69&ng=en
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=70&lang=en
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/426854
https://www.greenpeace.org/africa/Global/africa/publications/forests/2016/AFRICA'S_FORESTS_UNDER_THREAT_1.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/426854
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តាំបន់ង្សដាកិច្ចពិង្សស 

ធៅនថ្ៃទ្ើ១៩ ម វចិឆិកា ឆន ២ំ០១០  រដ្ឋា ភិបាលកមពុជា  បានអនុមេ័ធលើការបធង្កើេេំបនធ់សែាកិចេពិធសស  
ថ្ាដ្ឋ អឹម.ឌ្ើ.ធអស («ធអស.អុើ.ហសេិ») ធៅកនុង្ឃុថំ្ាដ្ឋ។96 ធហើយ្េំបន់ធសែាកិចេពិធសសធនះប្េូវបានផាលឱ់្យប្ករម
ហរុនកមពុជាមួយ្ធ ា្ ះ ប្ករមហរុន អឹម.ឌ្ើ.ធអសថ្ាដ្ឋ ធអស.អុើ.ហសេិ  ូ.អិល. ើ្.ឌ្ើ («អឹមឌ្ើធអស»)។ េំបនធ់សែា
កិចេពិធសសធនះប្េូវបានធរៀបចំធ ើង្ធដ្ឋយ្បចេូ លនូវ៖ ទ្ើផារ ធំចញ ចូំលធែើមបើផ្លា ស់បាូរទំ្និញ ឃាា ងំ្សប្មប់
ផលិេផលកសិកមា កាសុើណូ្97 កាឹបវាយ្កូនធហាគ ល កាឹបហាេប់្បាណ្ ចំណ្េោនយ្នា និង្ស្ថា នើយ្ធ៍ប្បង្ឥនធនៈ
ធៅធលើនផៃែើ ២.២៦៥ហកិា។98 ធៅកនុង្ម េុោ ឆន ២ំ០១០ មុនធពលមែលេំបនធ់សែាកិចេពិធសសទ្ទ្ួលបាន
ការអនុញ្ញា េ ប្ករមហរុន អឹម ឌ្ើ ធអស បានចបធ់ផាើមឈូសឆយ្ែើធដ្ឋយ្បានបំផ្លា ញផៃះ និង្ប្ទ្ពយសមបេតិ និង្
ឈូសឆយ្លុបែើមប្សចមក រផង្មែរ។ ការឈូសឆយ្បានបនារហូេែល់ឆន ២ំ០១៤ ធទាះបើជាមនការ ិេ ំប្បឹង្
មប្បង្ជាធប្ចើនពើសហគមនធ៍ែើមបើមសវង្រកែំធណាះប្ស្ថយ្កធ៏ដ្ឋយ្។ ធៅកនុង្ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៨ អាជាា ្រស្ថធារ
ណ្ៈបានប្បាប់ ម.ស.ម.កថ្ន េំបនធ់សែាកិចេពិធសសធ ះប្េូវបានធ វ្ើរចួរាល់ ៦០-៧០% ធហើយ្ និង្ថ្នពួកធគ
បានទ្ទ្ួលមផនការធមរបស់អាជាា ្រធ េតសប្មបេ់ំបនធ់សែាកិចេពិធសស ធហើយ្ប៉ាុសាិ៍/ប្ចកទាវ រែាបាលនឹង្ប្េូវបាន
បធង្កើេធ ើង្ធៅប្ពំប្បទ្ល់កមពុជា/នថ្ ធែើមបើសប្មួលែល់ពាណិ្ជ្ាកមាផលិេផលកសិកមា ធដ្ឋយ្ធប្បើប្បាស់បរធិវណ្
 ធំចញ/ ចូំលននេំបន់ធសែាកិចេពិធសស អឹមឌ្ើធអស។ ពួកធគបានបមនាមធទ្ៀេថ្ន ធៅធពលមែលផាូវធ វ្ើែំធណ្ើ រពើ
ប្ករង្ធពា្ិ៍ស្ថេធ់ៅឃុថំ្ាដ្ឋ មែលបចេុបបននកំពុង្ស្ថង្សង្ប់្េូវបានបចេបធ់ ះ ែំធណ្ើ រការអភិវឌ្ឍរបស់េំបន់ធសែា
កិចេពិធសសនឹង្មនសនៃុះធកើនធ ើង្។ អាជាា ្របានធា ថ្ន នឹង្ពធនាឿនែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ទ្ំ ស់ធែើមបើធា 
ថ្នែំធណ្ើ រការទាងំ្មូលអាចធ វ្ើធៅបានធដ្ឋយ្មិនមនការរារាងំ្។ សមជិ្កសហគមន៍បានប្បាប ់ ម.ស.ម.ក ថ្ន 
ធប្គឿង្ចប្ករបស់ អឹមឌ្ើធអស សប្មបធ់ វ្ើការឈូសឆយ្ែើទ្ំ សប់្េូវបានធគធឃើញបានដ្ឋកប់្េ ប់មកវញិធៅនថ្ៃ
ទ្ើ១៥ ម សើហា ឆន ២ំ០១៨ ធដ្ឋយ្អមមកជាមួយ្នូវទាហាន និង្អាជាា ្រមូលដ្ឋា នផង្មែរ ធហើយ្ការង្វរស្ថង្
សង្ប់ានចបធ់ផាើមបនាធៅកនុង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសសាងំ្ពើធពលធ ះមក។ 

 

                                                            
សិទ្ធិមនុសសកមពុជា,មជ្ឈមណ្ឌ លអប់រចំាប់សប្មប់សហគមន៍, អាែហុក, ម.ស.ម.ក, លើកាែូ ធពា្ិស្ថេ់នថ្ៃទ្ើ១៩ ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៧, ទ្ំព័រ 2-4 (មនមេឯកស្ថរ
ប្កដ្ឋសពើអង្គការ ធវទ្ិកាននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលសាើពើកមពុជានិង្ម.ស.ម.ក មេប៉ាុធណាណ ះ).  
96“ទ្ើសាើការគណ្ៈរែាមស្ត្នាើ ធសចកាើជូ្នែំណឹ្ង្ធល  ១៣៣៤, មែលប្ករមប្បឹការែាមស្ត្នាើបានអនុម័េធលើ េំបន់ធសែាកិចេពិធសស, មែលបានចុះធៅនថ្ៃទ្ើ១៩ ម វចិឆិកា ឆន ំ
២០១០,http://business.sithi.org/ressource_detail.php?ressource_id=29&lang=en; ធទាះជាោ៉ា ង្ណាក៏ធដ្ឋយ្ឯកស្ថរផាូវការបានធោង្ធៅនថ្ៃទ្ើ ៣០ ម  
កញ្ញា  ឆន  ំ2010, សូមធមើល  "ចាប់ និង្បទ្បបចាេតិពាក់ព័នធនឹង្ការបធង្កើេ និង្ប្គប់ប្គង្េំបន់ធសែាកិចេពិធសស" ប្កសួង្ធសែាកិចេ និង្ហរិចាវេាុ ឆន  ំ២០១៣, ទ្ំព័រ 2 
ធល ធរៀង្បចេូ លទ្ើ 23, http://www.customs.gov.kh/wp-content/uploads/2017/04/All-Regulations-related-to-SEZ-Eng.pdf. 
97“ធគហទ្ំព័ររបស់ប្ករមហរុន ប្ទ្ើ ភាព ប្គរប (Try Pheap Group)http://trypheapgroup.com/en/?page=7.  
98“ប្ករមប្បឹការែាមស្ត្នាើ ធសចកាើជូ្នែំណឹ្ង្ ធល ១៣៣៤, នថ្ៃទ្ើ១៩ ម វចិឆិកា ឆន ២ំ០១០, 
http://business.sithi.org/ressource_detail.php?ressource_id=29&lang=en.  

http://business.sithi.org/ressource_detail.php?ressource_id=29&lang=en
http://trypheapgroup.com/en/?page=7
http://business.sithi.org/ressource_detail.php?ressource_id=29&lang=en


 

23 

 

អាំព ីអឹម ឌី ង្អស 

 យ្ករបស់ប្ករមហរុន អឹម.ឌ្ើ.ធអសថ្ាដ្ឋ ធអស.អុើ.ហសេិ ូ.អិល. ើ្.ឌ្ើ គឺជាឧកញា៉ា ជ្នជាេិម ារធ ា្ ះ 
ធោក ប្ទ្ើ ភាព99 មែលមនប្ករមហរុនធ ា្ ះ ប្ករមហរុន ប្ទ្ើ ភាព ប្គរប  ូ.អិល. ើ្.ឌ្ើ («ប្ករមហរុន ប្ទ្ើ ភាព ប្គរប») 
មែលកំពុង្ប្គបប់្គង្ធលើេំបនធ់សែាកិចេពិធសស។100  សមបទានែើធសែាកិចេ  («សមបទានែើធសែាកិចេ») សប្មប់  
កសិឧសាហកមាចំនួនពើរធៅកនុង្េំបនធ់នះមែលមននផៃែើសរុបចំនួន ៦.៣៥២ហកិា កប៏្េូវបានផាល់ជូ្នឱ្យធៅ
ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស  ធំចញ ចូំល101 មែលកានក់ាបធ់ដ្ឋយ្ធោក ប្ទ្ើ ភាព102 ផង្មែរ។ ប្ករមហរុន ប្ទ្ើ ភាព ប្គរប 
គឺជាប្ករមហរុនកមពុជាែ៏្ំមួយ្មែលមនែំធណ្ើ រការធលើសកមាភាពអាជ្ើវកមាជាធប្ចើនរមួមនកសិឧសាហកមា ធទ្ស
ចរណ៍្ អាជ្ើវកមាសណាា ោរ សិបបកមា មផសៃួេ េំបនធ់សែាកិចេពិធសស និង្មចកចយ្ធប្បង្ឥនធនៈ។103 ធោក      
ប្ទ្ើ ភាព កាន់កាបប់្ករមហរុនោ៉ា ង្េិចចំនួន ២២ ធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា។104 

 

 

 

 

                                                            
99“ចុះបចេ ិការអាជ្ើវកមាកមពុជា MDS Thmorda SEZ Co LTD,  យ្ក, http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=72&lang=en, ទ្ទ្ួលបានធៅ
នថ្ៃទ្ើ១៨ ម កញ្ញា ឆន ២ំ០១៨https://www.businessregistration.moc.gov.kh/ on ,“ធសវាកមាអនឡាញ”, “មសវង្រកអង្គភាព”, ធ ា្ ះអង្គភាព៖ MDS; ចុះ បចា ើទាងំ្
អស់។ 
100“ធគហទ្ំព័រផាូវការរបស់ Try Pheap Group, “េំបន់ធសែាកិចេពិធសស”, Try Pheap Group Co., Ltd, ឆន  ំ2018, http://bit.ly/2Dangrz.  
101“ព័េ៌មនអំពើការវនិិធោគរបស់ស្ថោប្ករង្ និង្ធ េត "ធ េាធពា្ិស្ថេ់", ប្ករមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា, ម មើ  ឆន ២ំ០១៤, ទ្ំព័រ 113,  
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/wp-content/uploads/2014/03/Pursat-Province_eng.pdf. 
102“សូមធមើល ការចុះបចេ ិការពាណិ្ជ្េកមាកមពុជា (ប្ករមហរុន MDS Import Export Co LTS, ព័េ៌មនទូ្ធៅ), 
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=73&lang=en និង្ យ្ក, 
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=74&lang=en, ទ្ទ្ួលបានធៅនថ្ៃទ្ើ១៨ ម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨ពើ 
https://www.businessregistration.moc.gov.kh/. 
103“ធគហទ្ំព័រ Try Pheap Group’s, “អាជ្ើវកមារបស់ធយ្ើង្”, http://trypheapgroup.com/en/?page=1#.  

104“Open Corporate, ប្ទ្ើ ភាពប្េូវបានចុះធ ា្ ះជា យ្ក ឬប្បធានននប្ករមប្បឹកាភិបាលធៅកនុង្ប្ករមហរុនចំនួន ២២ 
https://opencorporates.com/officers?q=Try+PHEAP. សប្មប់ព័េ៌មនពើស្ថវារសូមធមើល ‘The Cost of Luxury’, អង្គការGlobal Witness, នថ្ៃទ្ើ០៦ ម កុមភៈ ឆន ំ
២០១៥ ,  https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/cost-of-luxury/; ការកាប់ធឈើមនេនមា”ឌឹ្ភនំធពញប៉ាុសាិ៍ នថ្ៃទ្ើ២៩ ម េុោ ឆន ២ំ០១៣, 
https://www.phnompenhpost.com/national/logging-mogul-blasted; "របាយ្ការណ៍្ធកាះធៅ ប្ទ្ើភាព ធដ្ឋយ្ភនំធពញប៉ាុសាិ៍", កង្កមា ងំ្ការង្វរសិទ្ធិមនុសសកមពុជា
នថ្ៃទ្ើ២៣ ម ្នូ ឆន ២ំ០១៣, http://chrtf.blogspot.com/2013/12/report-calls-out-try-pheap-by-phnom.html; “មែលទ្ទ្ួលបានអេាប្បធោជ្ន៍ពើការផុេរលេ់នន
លទ្ធិប្បជា្ិបធេយ្យ”, Global Witness, នថ្ៃទ្ើ២០ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៨, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/cambodia/who-profits-death-
cambodias-democracy/. មស្ត្នាើរបស់ប្ករមហរុន MDS និង្ប្ទ្ើភាពបានបែិធស្ជាប្បព័នធធលើរាល់ការរធំោភបំពាន ឬការប្បប្ពឹេតិ ុស្គង្សូមធមើលឧ .“ការកាប់ធឈើ
មនេនមា”ឌឹ្ភនធំពញប៉ាុសាិ៍ 29 Oct 2013, https://www.phnompenhpost.com/national/logging-mogul-blastedb 

http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=72&lang=en
https://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://bit.ly/2Dangrz
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/wp-content/uploads/2014/03/Pursat-Province_eng.pdf
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=73&lang=en
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=74&lang=en
https://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://trypheapgroup.com/en/?page=1
https://opencorporates.com/officers?q=Try+PHEAP
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/cost-of-luxury/
https://www.phnompenhpost.com/national/logging-mogul-blasted
http://chrtf.blogspot.com/2013/12/report-calls-out-try-pheap-by-phnom.html
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/cambodia/who-profits-death-cambodias-democracy/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/cambodia/who-profits-death-cambodias-democracy/
https://www.phnompenhpost.com/national/logging-mogul-blastedb
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របកគាំង្ហើញ និខការបកត្រស្កយ 

របកគាំង្ហើញទ្ី១៖ សទិ្ធិមានកមមសទិ្ិធ គួរត្រតូវរនត្រតួតពិនិតយបញ្ហា ក់ឲ្យត្រតឹមត្រតូវ 

ធៅកនុង្ឆន ២ំ០១៧ ប្ករម្ ោរពិភពធោកបានរក 
ធឃើញថ្ន  «េំបនព់ាក់ពន័ធមែលមនបញ្ញា ធនះ  គឺមន  
កង្វះខ្េធលើការចុះបចា ើ និង្កំណ្េែ់ើ ា្ើរបស់រែាឱ្យបាន
ប្គបប់្ជ្រង្ធប្ជាយ្ មែលធ វ្ើឱ្យមនការសធប្មចចិេតមិនមន
ប្បសិទ្ធិភាព និង្េមា ភាព ធៅធលើការធប្បើប្បាសប់្ទ្ពយ
របស់រែា»។105ធហើយ្កម៏នការកេស់មគ ល់បមនាមធទ្ៀេ 
ថ្នសមបទានែើនិង្មរ ៉ាប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ធដ្ឋយ្ «មិនមន
ពេ័ម៌នប្េឹមប្េូវពើទ្ើាងំ្ និង្ទ្ំហែំើ» និង្ធដ្ឋយ្ពំុមន 
«ការពិចរណាឱ្យបានប្េឹមប្េូវធលើែើជាកម់សាង្ មែល 
ធប្បើប្បាស់ធៅថ្នន កមូ់លដ្ឋា ន»106 ធហើយ្ប្បជាពលរែាប្កើ  
ប្កជាធប្ចើនប្េូវបានទុ្កធចលធដ្ឋយ្ពំុមនសិទ្ធិកនុង្ការ
កានក់ាបែ់ើ ា្ើប្បកបធដ្ឋយ្សុវេាិភាពធ ើយ្។107ធៅកនុង្ 
ករណ្ើ ទាងំ្បើ មែលប្េូវបានធលើកមកពិភាកាធៅទ្ើធនះ  
ប្សបធពល មនបណ្ាឹ ង្ប្សបចាបធ់លើែើ ា្ើមែលពួកធគ

បានរស់ធៅជាធប្ចើនទ្សវេសរ។៍ ប្បជាពលរែាភាគធប្ចើន មិនមនបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើ ា្ើផាូវការធ ះធទ្ អវើមែលពួកធគ
មនគឺជាលិ ិេពើអាជាា ្រមូលដ្ឋា នមែលទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពើការកានក់ាបែ់ើ ា្ើរបស់ពួកធគប៉ាុធណាណ ះ។ ប្បជាពលរែាមួយ្
ចំនួនេូចមនបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើផាូវការ កធ៏ៅមេមិនអាចទ្បស់្ថក េ ់ ប្ករមហរុន   ឬអាជាា ្រមែលែកយ្កែើរបស់
ពួកធគបានមែរ។ ធៅកនុង្ករណ្ើ របស់ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល ជ្នរង្ធប្ោះបានរស់ធៅធលើ ឬធប្បើប្បាស់ែើ ា្ើទាងំ្ធ ះ
អស់យ្ៈធពលជាធប្ចើនទ្សវេសរ ៍ មែលពួកធគភាគធប្ចើនទ្ទ្ួលបានែើធ ះ ាមរយ្ៈការមបង្មចកែើ ា្ើពើរាជ្រដ្ឋា ភិ   
បាលកមពុជាធៅចធ ា ះឆន ១ំ៩៩៥ និង្២០០៥។108 អនកផតល់បទ្សមភ សនម៍ែល ម.ស.ម.ក បានជ្ួបសមភ សន៍
បានធលើកធ ើង្ថ្ន ពួកធគពំុមនបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើ ា្ើផាូវការធទ្ ធហើយ្កមិ៏នបានដ្ឋកព់ាកយធសនើសុំមែរ ធដ្ឋយ្ស្ថរពួក
ធគមិនែឹង្ថ្នប្េូវធ វ្ើធដ្ឋយ្រធបៀបណា។ ពួកធគមនមេលិ ិេពើធៅសង្វក េប់ញ្ញា កថ់្នធនះជាកមនាង្មែលពួកធគរស់
                                                            
105របាយ្ការណ៍្្ ោរពិភពធោក ឆន ២ំ០១៧ សាើពើកមពុជាទ្ំព័រ១០០។ 
106“របាយ្ការណ៍្របស់្ ោរពិភពធោកសាើពើកមពុជា ឆន  ំ២០១៧ ទ្ំព័រ១០០។ 

107“របាយ្ការណ៍្របស់្ ោរពិភពធោកសាើពើកមពុជា ឆន  ំ២០១៧ ទ្ំព័រ៩៩។ 

108“ម  ធមស្ថ ឆន  ំ២០១៨សកមាភាពបណ្ាឹ ង្របស់ប្ករមប្បជាជ្ននថ្ប្បឆងំ្នឹង្ប្ករមហរុន មើេ្័រ ភូល ទ្ំព័រ១។  

 
 

ធៅចធ ា ះឆន ១ំ៩៧៥និង្ឆន ១ំ៩៧៩កនុង្សម័យ្របបម ារ
ប្កហម ប្បជាពលរែាមួយ្មផនក្ំប្េូវបានជ្ធមាៀស ឯកស្ថររែាបាលប្េវូ
បាន ូចខ្េ ឬបាេ់បង់្ ធហើយ្ធោលការណ៍្ននមេ ស់កមាសិទ្ធិសមូហ
ភាពប្េវូបានដ្ឋក់ឲ្យធប្បើប្បាស់។ ប្បជាពលរែាបានធភៀស ាួនធចញពើ
ផៃះរបស់ពួកធគមែលប ៃ ប់មកប្េវូបានកាន់កាប់ធដ្ឋយ្អនកែនទ្ មែល
បានធភៀស ាួនធចញពើផៃះរបស់ពួកធគជាធែើម។  

ធៅចុង្បចេ ប់ននរបបធនះ អនក ាះបនារស់ធៅកមនាង្មែល
ពួកធគធាា ប់ធៅ អនកធផសង្ធទ្ៀេបានពាោមប្េ ប់ធៅកមនាង្មែល
ពួកធគធាា ប់រស់ធៅមុនសស្ត្ង្វគ ម។ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេធៅធពលធ ះមិនទាន់
មនឯកស្ថរកមាសិទ្ធិផាូវការមនមេាមរយ្ៈការបញ្ញា ក់ប៉ាុធណាណ ះមែល 
បធង្កើេឲ្យមនជាកមាសិទ្ធិបុគគលបាន។   អាជាា រ្មូលដ្ឋា នធែើរេួ ទ្ើ
សំខ្ន់ធៅកនុង្ការទ្ទួ្លស្ថគ ល់ធនះ ក៏ប៉ាុមនាពួកធគប្េូវអនុវេតាមការ
មណ្ រំបស់អាជាា រ្ជាន់ ពស ់ មែលជាញឹកញាប់ គឺមនចំណាប់
អារមាណ៍្ធៅធលើែើ មែលប្េូវបានធប្បើប្បាស់សប្មប់គធប្មង្អភិវឌ្ឍ 
ទុ្កឲ្យអាជាា រ្មូលដ្ឋា នសាិេកនុង្ស្ថា នភាពមួយ្ែ៏លំបាក ធហើយ្អនក 
ភូមិក៏ពុំមនសិទ្ធិធលើកមាសិទ្ធិែើជាផាូវការធ ើយ្។  

ស្កវារត្របវតតិស្កស្តសត 
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ធៅ។ ធទាះជាោ៉ា ង្ណា ប្បជាពលរែាទាងំ្អស់ធ ះបានអះអាង្ថ្នពួកធគបានរស់ធៅធលើែើ ា្ើមនទ្ំ ស់ជាធប្ចើន
ទ្សវេសរម៍កធហើយ្។ អនកធផសង្ធទ្ៀេបានធលើកធ ើង្ថ្ន ពួកោេ់បានកានក់ាបម់នទាងំ្ «សោកបប័្េពេ័៌មន» 
មែលមនកេប់្ាអំពើប្ពំែើ ទំ្ហែំើ និង្ធ ា្ ះរបស់មេ ស់ែើ មែលបានផាល់ឱ្យពួកធគកាលពើម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៧ 
ប ៃ បព់ើគណ្ៈកមាការសុរធិោែើបានកេ់ប្ាធ ា្ ះ និង្ែើរបស់ពួកធគ។ សោកបប័្េពេ័ម៌នជាឯកស្ថរបមនាម
ធៅធលើកំណ្េ់ប្ាអំពើអវើមែលប្គួស្ថររង្ផលប៉ាះពាល់បានប្បាបអ់ាជាា ្រ និង្មិនមមនជាឯកស្ថរផាូវការមែលទ្ទ្ួល
ស្ថគ ល់ពើសិទ្ធិកានក់ាបធ់លើអចលនប្ទ្ពយរបស់ពួកធគធទ្។ ែូចមែលបានពិភាកាខ្ង្ធប្កាមកនុង្មផនកជាមួយ្ោន ធនះ 
សោកបប័្េព័េម៌នទាងំ្អស់ធ ះ ប្េូវបានធគធប្បើប្បាស់ធែើមបើកំណ្េអ់េាសញ្ញា ណ្ប្គួស្ថរមែលប្េូវបានអាជាា ្រ
ពិចរណាថ្នពួកោេទ់្ទ្ួលរង្ផលប៉ាះពាល់ពើទ្ំ សែ់ើ ា្ើ និង្ប្េូវបាន ដ្ឋកធ់សនើធ ើង្ធែើមបើទ្ទួ្លបានសមបទានែើ
សង្គមកិចេ («ស.ែ.ស.ក»)។  

កនុង្ករណ្ើ របសប់្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ សហគមន ៍ ពូនង្ បានរស់ធៅធលើែើ ា្ើមនទ្ំ ស់ជាធប្ចើន
ជំ្ នម់កធហើយ្។ ធៅកនុង្អំ ុង្ននសមយ័្ម ារប្កហម ប្បជាពលរែាននសហគមន ៍ពូនង្ ជាធប្ចើនប្េូវបានបង្ខំឱ្យ
ធភៀស ាួនធចញពើឃុបំរូប្ស្ថ មេពួកធគបានចបធ់ផាើមប្េ បម់កវញិធៅឆន ១ំ៩៨១។ ពកួធគភាគធប្ចើនបានប្េ ប់
មកធៅឆន ១ំ៩៨៦ ធែើមបើបនាការរស់ធៅាមមបបប្បនពណ្ើ របស់ពួកធគ។ ធទាះបើជាោ៉ា ង្ណាក៏ធដ្ឋយ្ សហគមន៍
ជ្នជាេិធែើមភាគេិច ពូនង្ មិនមនបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើសមូហភាពធទ្។ ពួកធគមនការចុះបចា ើជាជ្នជាេិធែើមភាគ
េិច កែូ៏ចជានើេិបុគគលមែលជាេប្មូវការជាមុនចំនួនពើរធែើមបើធសនើសុំបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើសមូហភាព។  ោ៉ា ង្ណាមិញ 
រហូេមកែល់ធពលធនះ ពួកោេមិ់នអាចដ្ឋកព់ាកយសុំបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើសមូហភាពបានធ ើយ្ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេែើធនះ
ប្េូវបានជ្ួលធៅឱ្យប្ករម ហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ  ។ 

កនុង្ករណ្ើ របសប់្ករមហរុន អឹម ឌ្ើ ធអស អនកភូមិមែលរង្ផលប៉ាះពាល់ជាធប្ចើនបានដ្ឋក់ពាកយធៅមស្ត្នាើ
សុរធិោែើប្សរកធែើមបើធសនើសុំបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើ ទាកទ់្ង្នឹង្ែើមែលបចេុបបននសាិេធៅកនុង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសសមែល
កិចេការធនះបានធ វ្ើធ ើង្ពើឆន ១ំ៩៩៩/២០០០ និង្បានទ្ទ្ួលបង្វក នន់ែពាកយធសនើសុំ ប៉ាុមនារហូេមកែល់ធពលធនះ 
ពួកធគធៅមិនទានទ់្ទ្ួលបានចធមាើយ្ធៅធ ើយ្ធទ្។ ធៅកនុង្ឆន ២ំ០១២ និសសេិសា័ប្គចិេតរបស់ យ្ករែាមស្ត្នាើ
បានមកវាស់មវង្ែើធដ្ឋយ្អនុធោមាមបទ្បញ្ញា ធល  ០០១ មេប្ករមហរុន អឹម ឌ្ើ ធអស បានហាមពួកធគវាស់មវង្
ែើរបស់ប្គួស្ថរចំនួន ២៣ ធដ្ឋយ្ធលើកធ ើង្ថ្នទ្ើាងំ្មបង្មចកែើធ ះ ជាកមាវេាុននទ្ំ ស់ែើ ា្ើរវាង្ប្ករមហរុន និង្ 
អនកភូមិ ធហេុែូធចនះមិនអាចធ វ្ើការវាស់មវង្បានធទ្។ ធៅម មិថុ្  ឆន ២ំ០១៣ មស្ត្នាើបរសិ្ថា នអមជាមួយ្អាជាា ្រ
មូលដ្ឋា ន ប៉ាូលិស និង្អាវុ្ហេា បានមកវាស់មវង្ែើ។ ប ៃ បព់ើធ ះមិនមនអវើធកើេធ ើង្ធទ្ៀេធទ្។ ធៅធពលមែល
សហគមន ៍ ទាកទ់្ង្ធៅកាន់អាជាា ្រមូលដ្ឋា នធែើមបើសុំពេ័ម៌នបមនាម ពួកធគបានទ្ទ្ួលការធ ា្ើយ្េបថ្នអាជាា ្រ
មនការរវល់ខ្ា ងំ្ ធហើយ្នឹង្ទាកទ់្ង្ប្េ បធ់ៅសហគមនវ៍ញិធៅធពលធប្កាយ្។  

ធៅកនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើ អាជាា ្រមិនបានអនុវេតនូវជំ្ហានចបំាច់  ធែើមបើអះអាង្ថ្នធេើសហគមនម៍ែល
រង្ផលប៉ាះពាល់មនសិទ្ធបិ្សបចាប់ធលើកមាសិទិ្ធមែរឬធទ្ ធទាះបើជាពួកធគមិនទាន់មនបណ័្ណកមាសិទ្ធិផាូវការកាន ់
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កាបែ់ើក៏ធដ្ឋយ្។ សមជិ្កសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ជាធប្ចើនបានែឹង្ោ៉ា ង្ចាស់ថ្នពួកធគបានធៅធលើែើធនះជា 
ធប្ចើនទ្សវេសរម៍កធហើយ្ ធហើយ្សិទ្ធិកាន់កាបែ់ើរបស់ពួកធគមិនមែលទ្ទ្ួលការជំ្ទាស់ធ ើយ្ ប៉ាុមនាធដ្ឋយ្ស្ថរមេ
ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ផាូវការធលើកមាសិទិ្ធែើ ា្ើ ប្េូវមេមផអកធៅធលើអាជាា ្រមូលដ្ឋា នមែលបានទ្ទ្ួលបញ្ញា ពើអាជាា ្រជាន ់
 ពស់ធែើមបើអនុវេតគធប្មង្សមបទានធសែាកិចេ ឬ េំបនធ់សែាកិចេពិធសស ពួកធគទាងំ្ធ ះបានបង្វា ញថ្នពំុមន  
សមេាភាព ឬ ោា នធចេ កនុង្ការជ្ួយ្សប្មួលែល់សហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់កនុង្ការអះអាង្អំពើសិទ្ធិមនកមា  
សិទិ្ធរបស់ពួកធគធ ើយ្។ ធៅកនុង្ធពលជាមួយ្ោន ធនះផង្មែរ អាជាា ្រជាធប្ចើនបានធចទ្ថ្ន អនកភូមិបានបធង្កើេឯក
ស្ថរកាន់កាប់ែើមកាង្កាា យ្ ឬជាការពិេធៅអនកភូមិភាគធប្ចើនបានមករស់ធៅទ្ើធនះធៅធពលគធប្មង្អភិវឌ្ឍនប៍ាន
កំពុង្អនុវេតធែើមបើទ្ទ្ួល «អេាប្បធោជ្ន»៍ ពើទ្ំ សែ់ើ ា្ើធហើយ្អះអាង្ថ្នពួកធគជាអនកភូមិមែលរស់ធៅទ្ើធ ះយូ្រ
មកធហើយ្ និង្ធែើមបើទ្ទ្ួលបានសំណ្ង្ហរិចាវេាុ។ 

 

របកគាំង្ហើញទ្ី ២៖ លកេែណឌ តត្រមូវង្ដើមបអីនុវតត និខង្ោរពការវាយតនមលង្ហតុប៉ាោះពាល់
បរសិ្កថ ន និខសខគមត្រតូវ ក់ឱ្យអនុវតត និខាម ន 

 

ធៅកនុង្មប្ា៤ ននអនុប្កឹេយធល  ១៤៦ អនប្ក.បក សាើពើសមបទានែើធសែាកិចេបានបញ្ញា ក់ោ៉ា ង្ចាស់
ថ្នសមបទានែើធសែាកិចាមួយ្អាចប្េូវបានផតល់ឱ្យបាន លុះប្ាមេការវាយ្េនមាហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម109 
(«ការវាយ្េនមាហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម») ប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ោ៉ា ង្ធពញធលញ។ ការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះ 
ពាល់សង្គមគឺជាែំធណ្ើ រការកនុង្ការវភិាគាមដ្ឋន និង្ប្គបប់្គង្ផលវបិាកធៅធលើសង្គមទាងំ្ធចេ និង្អធចេ  
និង្ទាងំ្វជិ្ាមន និង្អវជិ្ាមន ននអនារាគមនម៍ែលបានធប្ោង្ទុ្ក (ធោលនធោបាយ្ កមាវ ិ្ ើ មផនការ គធប្មង្) 
និង្រាល់ែំធណ្ើ រការផ្លា ស់បាូរកនុង្សង្គមណាមួយ្មែលធកើេមនធ ើង្ធដ្ឋយ្ការអនារាគមនទ៍ាងំ្ធ ះ។110 ការវាយ្
េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម គឺជាែំធណ្ើ រការមែលចំណាយ្ធពលធវោធប្ចើន និង្រមួបចេូ លនូវជំ្ហានជា
ធប្ចើនែូចជា ការប្េួេពិនិេយបឋមរហូេែល់ការសិកាធៅថ្នន ក់មូលដ្ឋា ន និង្ការកាេ់បនាយ្ផលប៉ាះពាល់។111 កិចេ
ការធនះចបំាច់ប្េូវមនការពិភាកាជាមួយ្នឹង្ភាគើពាក់ព័នធ កែូ៏ចជាការបធង្កើេមផនការប្គបប់្គង្ បរសិ្ថា ន និង្

                                                            
109“សប្មប់ព័េ៌មនបមនាមអំពើប្កប ណ្ឌ ចាប់មែលប្េូវអនុវេតសូមធមើលរបាយ្ការណ៍្របស់ FIDHt, មផនក៤.២ទ្ំព័រ២៦និង្ទ្ំព័រប ៃ ប់។  
110“ធសចកាើមណ្ បំ្គប់ប្ជ្រង្ធប្ជាយ្សប្មប់ការវាយ្េនមាផលប៉ាះពាល់សង្គម"មជ្ឈមណ្ឌ លសប្មប់អភិបាលកិចេលអ ឆន ២ំ០០៦កថ្ន ណ្ឌ ១.៨
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cgg/unpan026197.pdf; សូមធមើលផង្មែរ  "ធោលការណ៍្អនារជាេិសប្មប់ការវាយ្េនមាផលប៉ាះពាល់
សង្គម ការវាយ្េនមាផលប៉ាះពាល់ និង្ការវាយ្េនមាគធប្មង្” Frank Vanclay, ម មើ  ឆន  ំ២០០៣ ទ្ំព័រ៥-១១, 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3152/147154603781766491?needAccess=true&;“ធោលការណ៍្មណ្ សំាើពើអាជ្ើវកមា និង្សិទ្ធិមនុសស”, 
ការោិល័យ្ឧេតមសនង្ការសិទ្ធិមនុសសប្បចកំមពុជា, ឆន  ំ២០១១, ធោលការណ៍្ទ្ើ១៨, 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (‘UNGPs’). 
111“រាល់ជ្ំហានមែលេប្មូវទាងំ្អស់សប្មប់ ការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម អាចរកធមើលបានធៅកនុង្ “ែំធណ្ើ រការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្
សង្គម”, IFC,ទ្ំព័រ១,  
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/296ae980488551f5aa0cfa6a6515bb18/ESIA.pdf?MOD=AJPERES. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cgg/unpan026197.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3152/147154603781766491?needAccess=true&
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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សង្គមផង្មែរ។112 ថ្វើធបើចាបមិ់នមនបចេូ លនូវលកខ ណ្ឌ េប្មូវមែលប្សធែៀង្ោន សប្មបក់ារអនុមេ័ធលើេំបនធ់សែា
កិចេពិធសស ប្ករមប្បឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា («ក.អ.ក») មែលជាស្ថា បន័ទ្ទ្ួល ុសប្េូវធលើការបធង្កើេ និង្ធ វ្ើប្បេិបេតិ
ការធលើេំបនធ់សែាកិចេពិធសស113 និង្មែលប្េូវបានបធង្កើេធ ើង្ធដ្ឋយ្មនធទ្សរែាមស្ត្នាើមកពើ យ្កដ្ឋា នពាកព់ន័ធ
របស់រដ្ឋា ភិបាល និង្មែលមន យ្ករែាមស្ត្នាើជាប្បធាន114 គឺជាអង្គភាពស្ថធារណ្ៈ មែលធែើរេួ ទ្ើជំ្នួសរាជ្ 
ដ្ឋា ភិបាល ចបំាចប់្េូវមេធោរពសិទ្ធិមនុសសមែលមនការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ជាអនារជាេិ ែូចមែលបានមចង្ធៅកនុង្រែា
្មានុចាននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា និង្អនុសញ្ញា អនាជាេិមែលកមពុជាបានផាល់សចេ ប័ន។115 កិចេការធនះរមួមន 
កាេពវកិចេកនុង្ការការពារការរធំោភសិទ្ធិមនុសស មែលេប្មូវឱ្យមនការវាយ្េនមាហេុប៉ាះពាល់សង្គមធដ្ឋយ្ប្បរង្
ប្បយ្េ័ន មុននឹង្អនុម័េធលើគធប្មង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសសណាមួយ្។ 

កនុង្ករណ្ើ របសប់្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល ម.ស.ម.ក បានទ្ទ្ួលពេ័៌មនមែលគួរឱ្យទុ្កចិេតបានថ្ន ការវាយ្
េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គម ប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ធដ្ឋយ្អាជាា ្រធ េតធៅចធ ា ះ ឆន ២ំ០០៦ និង្ឆន ២ំ០០៩ គឺ
មុនធពលមែលែើសមបទានធសែាកិចេប្េូវបានអនុម័េធៅធទ្ៀេ។ ធទាះបើជាោ៉ា ង្ណាកធ៏ដ្ឋយ្ ធយ្ើង្មិនអាចរកបាន
ចាបច់មាង្របស់ឯកស្ថរធនះបានធ ើយ្។ គួរកេ់សមគ ល់ផង្មែរថ្ន េំណាង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលមែលធ វ្ើ
ការធលើករណ្ើ ធនះបានប្បាប ់ម.ស.ម.ក ថ្នធៅកនុង្ឯកស្ថរធ ះ ែើមែលមនទ្ំ ស់ប្េូវបានធគចេ់ទុ្កថ្នជាែើរែា 
និង្េំបនន់ប្ពមែលពំុមនការធប្បើប្បាស់។ ធៅកនុង្ឆន ២ំ០១៨ ម.ស.ម.ក ប្េូវបានធគប្បាបថ់្ន មនមេការវាយ្េនមា
ធហេុប៉ាះពាល់សង្គមមួយ្ប៉ាុធណាណ ះមែលប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ ប៉ាុមនតពំុបានធ វ្ើការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា នធ ះ
ធទ្។ ោ៉ា ង្ណាកធ៏ដ្ឋយ្ ធប្ពាះមេលទ្ធផលននការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គមមែលបានធលើកធ ើង្

                                                            
112“ចាប់សាើពើការវនិិធោគននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ឆន  ំ១៩៩៤ មប្ា១ http://ibccambodia.com/wp-
content/uploads/2016/06/Law_on_investment_English.pdf; “េំបន់ធសែាកិចេពិធសស និង្ការែកយ្កអេាប្បធោជ្ន៍ពើទ្ធនាធមគង្គ”, Focus on the Global 
South, ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៧ ទ្ំព័រ១៦, កថ្ន ណ្ឌ ទ្ើ២, https://focusweb.org/system/files/sezs_and_value_extraction_in_the_mekong_english.pdf.  
113អនុប្កឹេយធល  ១៤៩, មប្ា១០ (១), ១០ (៩), ១៣,  ៣០, http://portal.mrcmekong.org/assets/documents/Cambodian-Law/-Sub-decree-on-Role-of-
CDC-(2004).pdf.  
114ចាប់សាើពើការវនិិធោគននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ឆន  ំ១៩៩៤ មប្ា១ http://ibccambodia.com/wp-
content/uploads/2016/06/Law_on_investment_English.pdf; “េំបន់ធសែាកិចេពិធសស និង្ការែកយ្កអេាប្បធោជ្ន៍ពើទ្ធនាធមគង្គ”, Focus on the Global 
South, ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៧ ទ្ំព័រ១៦, កថ្ន ណ្ឌ ទ្ើ២, https://focusweb.org/system/files/sezs_and_value_extraction_in_the_mekong_english.pdf 
115 រែា្មានុចាននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា មប្ា៣១, 
http://sithi.org/admin/upload/law/2008_02_19_Constitution(EN)_including%20Amendment%20(1).pdf;  
ការធប្បើប្បាស់ធដ្ឋយ្ផ្លៃ ល់នូវចាប់ និង្បទ្បបចាេតិអនារជាេិទាងំ្ធនះប្េូវបានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ធដ្ឋយ្ធសចកាើសធប្មចរបស់ប្ករមប្បឹការធែា្មានុចាននប្ពះរាជាណាចប្ក
កមពុជា 
ចុះនថ្ៃទ្ើ ១០ ម កកកដ្ឋ ឆន  ំ២០១៧ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ‘ប្ករមប្បឹការែា្មានុចា’ នថ្ៃទ្ើ ១០ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០០៨, ធសចកាើសធប្មចធល  ០៩២/០០៣/២០០៧; 
សូមធមើលផ អនុប្កឹេយធល  ១៤៨ សាើពើការបធង្កើេ និង្ប្គប់ប្គង្ននេំបន់ធសែាកិចេធពធសស នថ្ៃទ្ើ២៩ ម ្នូ ឆន  ំ២០០៥
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-148-ankr-bk-on-the-establishment-and-management-of-the-special-economic-zone-
final_060314.html (‘អនុប្កឹេយធល ១៤៨’), មប្ា១១ មែលបានមចង្ថ្នសិទ្ធិ និង្ការការពារមែលមនធៅកនុង្រែា្មានុចាកមពុជាប្េូវធប្បើប្បាស់ធៅកនុង្ប្កប ណ្ឌ
និង្បានបញ្ញា ក់ថ្នកមាករមនសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានការការពារ  ែូចមែលបានបញ្ញា ក់ធៅកនុង្ ចាប់ការង្វរឆន  ំ១៩៩៧ និង្ចាប់ពាក់ព័នធធផសង្ ធៗទ្ៀេ។ មប្ា១៥ នន
ចាប់សាើពើការវនិិធោគឆន ១ំ៩៩៧ បានសធង្ខបពើ ចាប់ និង្បទ្បបចាេតិពាក់ព័នធមែលអនុវេតធលើសកមាភាពធៅកនុង្ េំបន់ធសែាកិចេពិធសស  ប្បសិនធបើមិនបាន
បញ្ញា ក់ធៅកនុង្អនុប្កឹេយ, http://ibccambodia.com/wp-content/uploads/2016/06/Law_on_investment_English.pdf. 

http://ibccambodia.com/wp-content/uploads/2016/06/Law_on_investment_English.pdf
http://ibccambodia.com/wp-content/uploads/2016/06/Law_on_investment_English.pdf
https://focusweb.org/system/files/sezs_and_value_extraction_in_the_mekong_english.pdf
http://portal.mrcmekong.org/assets/documents/Cambodian-Law/-Sub-decree-on-Role-of-CDC-(2004).pdf
http://portal.mrcmekong.org/assets/documents/Cambodian-Law/-Sub-decree-on-Role-of-CDC-(2004).pdf
http://ibccambodia.com/wp-content/uploads/2016/06/Law_on_investment_English.pdf
http://ibccambodia.com/wp-content/uploads/2016/06/Law_on_investment_English.pdf
https://focusweb.org/system/files/sezs_and_value_extraction_in_the_mekong_english.pdf
http://sithi.org/admin/upload/law/2008_02_19_Constitution(EN)_including%20Amendment%20(1).pdf
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-148-ankr-bk-on-the-establishment-and-management-of-the-special-economic-zone-final_060314.html
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-148-ankr-bk-on-the-establishment-and-management-of-the-special-economic-zone-final_060314.html
http://ibccambodia.com/wp-content/uploads/2016/06/Law_on_investment_English.pdf
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ធ ះមិនអាចរកបានធដ្ឋយ្ទូ្ោយ្និង្ធបើកចំហធ ះ ែូធចនះមិនអាចបញ្ញា កប់ានថ្នធេើការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់
បរសិ្ថា ននិង្សង្គម   ពិេជាបានធកើេធ ើង្មមនឬធទ្។  ប្បសិនធបើជាការពិេកធ៏ដ្ឋយ្   កក៏ារធ វ្ើការវាយ្េនមាធហេុ 
ប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម/ការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា នមេឯង្គឺមិនប្គប់ប្ោនធ់ ើយ្ ផៃុយ្ធៅវញិប្េូវមេ
មនវធិានការជាកម់សតង្ ធែើមបើកាេ់បនាយ្ហានិភ័យ្ធៅកនុង្ធ ះផង្មែរ។  ធោង្ាមពេ័ម៌នមែលអាចរកបាន 
គឺពំុមនសកមាភាពមបបធនះប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ធ ើយ្កនុង្កំ ុង្ធពល ១០ ឆន  ំមកធនះ។ 

សប្មបក់រណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ  វញិ ធ សុើឌ្ើ  បានចប់ធផតើមឈូសឆយ្ែើធ វ្ើចមក រធៅ ម       
ធមស្ថ ឆន ២ំ០០៨ មុនធពលមនការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គមធពញធលញ116 ធហើយ្មុននឹង្សមប 
ទានែើធសែាកិចេប្េូវបានផតល់ជាផាូវការែល់ ធ សុើឌ្ើ មែលបានភាា ប់កិចេសនាធដ្ឋយ្េប្មូវឱ្យមនការធរៀបចំការវាយ្
េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គមធលើែើ មែលធប្បើប្បាសនិង្គធប្មង្សមបទាន ធដ្ឋយ្មិនឱ្យយ្េឺជាង្មួយ្ឆន គិំេ
ចបព់ើនថ្ៃចុះហេាធលខ្ធលើកិចេសនាធ ើយ្117 និង្មែលកំណ្េស់នាថ្នការអនុវេតកិចេសនា អាចប្េូវផ្លអ កមួយ្
មផនកឬទាងំ្ប្សរង្ ប្បសិនធបើ ធ សុើឌ្ើ មិនអាចធោរព «លកខ ណ្ឌណាមួយ្» ធៅកនុង្របាយ្ការណ៍្វាយ្េនមាធហេុប៉ាះ
ពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គមឬប្បសិនធបើ «ធកើេមនទ្ំ ស់ជាមួយ្នឹង្ប្បជាពលរែា [...] ពាកព់ន័ធនឹង្សិទ្ធិកានក់ាបែ់ើ ា្ើ
ធៅមផនកណាមួយ្ននែើសមបទាន»។118 ម.ស.ម.ក កប៏ានឮពើប្បភពជាធប្ចើនថ្នការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះ ពាល់បរសិ្ថា ន
និង្សង្គម គឺជាការពិេធបើធទាះបើជាកាលបរធិចឆទ្មែលបានធ វ្ើធ ើង្ ុសៗោន កធ៏ដ្ឋយ្ ធហើយ្ព័េម៌នភាគធប្ចើន
បង្វា ញថ្នវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គម ប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ជាធប្ចើនឆន ធំប្កាយ្ធពល មែលសមបទានែើ 
ធសែាកិចេប្េូវបានអនុមេ័។ 

អាជាា ្រមូលដ្ឋា នមន កម់ែល ម.ស.ម.ក បានជួ្បកាលពើ ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៨ បាននិោយ្ថ្នការវាយ្ 
េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គមប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ធដ្ឋយ្ប្កសួង្បរសិ្ថា ន មែលធ វ្ើធប្កាយ្ធពលមែលសមបទាន
ែើធសែាកិចេប្េូវបានអនុមេ័។ ពំុមនការទ្ទ្ួលបានព័េ៌មនណាមួយ្ពើលទ្ធផលននការវាយ្េនមាធ ះធទ្ ធហើយ្កពំុ៏
បានទ្ទ្ួលចាបច់មាង្ននរបាយ្ការណ៍្អំពើលទ្ធផលធ ះមែរ ប៉ាុមនតថ្នលទ្ធផលធ ះគឺប្គបប់្គង្ធដ្ឋយ្ប្កសួង្បរសិ្ថា ន។ 
អាជាា ្រធ េតមន កប់ានប្បាប់ ម.ស.ម.ក ថ្នការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គមប្េូវបានធ វ្ើ ធ ើង្មុនធពល
មែលសមបទានែើធសែាកិចេប្េូវបានអនុម័េ ប៉ាុមនតមនមេមផនក ាះប៉ាុធណាណ ះធហើយ្កប៏ានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ ថ្នពួកធគមិន
មមនជាអនកទ្ទ្ួល ុសប្េូវចំធពាះការវាយ្េនមាធនះធទ្។ អនកមែលប្េូវបានសមភ ស បានបមនាមធទ្ៀេថ្នការវាយ្េនមា
ធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គម ធៅមេកំពុង្ែំធណ្ើ រការពើធប្ពាះែំធណ្ើ រការធនះ «ប្េូវការធពលធវោ» ធហើយ្វាសាិេ
ធៅធប្កាមការទ្ទួ្ល ុសប្េូវរបស់ប្កសួង្បរសិ្ថា នធៅថ្នន ក់ជាេិ។ ម.ស.ម.ក កប៏្េូវបានធគប្បាប់ផង្មែរថ្នប្ករម

                                                            
116“មផអកធលើបទ្សមភ សមែលអង្គការម.ស.ម.ក ធ្វើធ ើង្ជាមួយ្មស្ត្នតើថ្នន ក់ធ េតមន ក់ធៅឆន ២ំ០១៧។ 
117“មប្ា ២, សហាសញ្ញា ទ្ើ ២ hyphen. 
118“មប្ា ១១ 
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ហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ បានជួ្លទ្ើប្បឹកាធែើមបើធ វ្ើការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម កនុង្ឆន ២ំ០០៧-
២០០៨។ 

ធៅធពលមែល ម.ស.ម.ក ជ្ួបអនកេំណាង្របស់ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ពួកធគបានអះអាង្ថ្ន ការ
វាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គម ប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ធដ្ឋយ្អាជាា ្រ មុនធពលមែលសមបទានែើធសែាកិចេប្េូវ
បានអនុមេ័ ធហើយ្ប្បេិបេតិការវាយ្េនមាទាងំ្អស់សាិេធៅធប្កាមប្កប ណ្ឌ ការង្វរធនះ។ ធទាះជាោ៉ា ង្ណាក ៏
ធដ្ឋយ្ភសតុាង្មេមួយ្គេ ់ អំពើការធ វ្ើការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គមបង្វា ញថ្ន វាប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្
ធប្កាយ្ធពលមែលសមបទានែើធសែាកិចេប្េូវបានអនុមេ័។ ធៅឆន ២ំ០១១ ប្ករមហរុន សុកហវើន ប្គរប បានពិភាកា
អំពើសមបទានប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ធហើយ្បានអះអាង្ថ្នការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់
បរសិ្ថា ន និង្សង្គមមួយ្ប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ចបព់ើម កញ្ញា  ឆន ២ំ០០៩ ធហើយ្ធបតជាា ចិេតថ្ន នឹង្ធោរពអនុស្ថសន ៍  
ទាងំ្អស់ននការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គមធនះ។119អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលអនារជាេិ ធអហវ.អាយ្
.ឌ្ើ.ធអច រាយ្ការណ៍្ថ្នប្េូវបានប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ អនុញ្ញា េឱ្យពិនិេយធមើលឯកស្ថរធ ើង្វញិ ប៉ាុមនតថ្នប្េូវ
បានធ វ្ើធ ើង្មេកនុង្ឆន ២ំ០១០ ប៉ាុធណាណ ះ ឬ ពើរឆន ធំប្កាយ្ ធពលមែលសមបទានែើធសែាកិចេប្េូវបានអនុម័េមែល
រធំោភធលើចាបប់្បធទ្សកមពុជា។120 ធលើសពើធនះធៅធទ្ៀេ របាយ្ការណ៍្សតើពើនិរនតរភាព ឆន ២ំ០១៧ របស់ប្ករម
ហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ មិនមនធោង្ធៅការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់សង្គមសប្មបស់មបទានរបស់ ាួនធៅកនុង្
ប្បធទ្សកមពុជាធទ្មេមនធោង្ធៅធលើការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន។121 ធៅឆន ២ំ០១១ ប្ករមហរុនសុកហវើន 
ប្គរប បានមថ្ាង្ថ្នប្បេិបេតិការឈូសឆយ្ែើប្េូវបានផ្លអ ករហូេទាល់មេែំធណាះប្ស្ថយ្ប្េូវបានចរចជាមួយ្ប្បជា
ពលរែាកនុង្េំបន1់22 មែលផៃុយ្ធៅនឹង្សកមាភាពរបស់ ាួន៖ មិនប្េឹមមេប្ករមហរុនធៅមេបនតឈូស ឆយ្ែើរបស់
សហគមន៍ប៉ាុធណាណ ះធទ្ ប៉ាុមនតការអភិវឌ្ឍសមបទានែើធសែាកិចេធៅមេបនត មែលជាែំណាកក់ាលចុង្ធប្កាយ្របស់ ាួន
ធដ្ឋយ្មនការផលិេធៅសរូ ធហើយ្ធរាង្ចប្កមកនចនកកំ៏ពុង្ស្ថង្សង្ផ់ង្មែរ។123 
         កនុង្ករណ្ើ របសប់្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស មស្ត្នតើធ េតធពា្ិ៍ស្ថេ់បានប្បាប ់ម.ស.ម.ក ថ្នោេ់ប្ោនម់េ «សនាេ»់ 
ថ្នការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គមប្េូវបានធ វ្ើ ធបើមិនែូធចនះធទ្ េំបន់ធសែាកិចេពិធសសមិនអាចបធង្កើេ

                                                            
119“ការធ្ាើយ្េបរបស់ សុកហវនិ ធៅនឹង្របាយ្ការណ៍្របស់ FIDH, ទ្ំព័រទ្ើ ៣ 
120“របាយ្ការណ៍្ FIDH, ទ្ំព័រទ្ើ ៦, ១៩ 
121“របាយ្ការណ៍្សតើពើចើរភាព ឆន ២ំ០១៧”, សុកហវិន កមពុជា, ទ្ំព័រទ្ើ ៨, 
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SocfinCambodia%20Report%202017_Final.pdf 
122“សិទ្ធរិបស់Socfin កនុង្ការធ្ាើយ្េបធៅនឹង្របាយ្ការណ៍្របស់FIDH”ចុះនថ្ៃទ្ើ១០ ម វចិឆិកា ឆន ២ំ០១១, ទ្ំព័រទ្ើ ៣, 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/droit_de_reponse_socfin_novembre_2011.pdf. 
123“របាយ្ការណ៍្សតើពើចើរភាព ឆន ២ំ០១៧”, សុកហវិន  កមពុជា, ទ្ំព័រទ្ើ ៦, 
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SocfinCambodia%20Report%202017_Final.pdf; “Business insider៖ប្ករមហរុនធៅសរូពប្ង្ើកអានុភាពនន
ការមកនចន”, ភនំធពញប៉ាុសតិ៍, ចុះនថ្ៃទ្ើ២៦ ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៨,https://www.phnompenhpost.com/business/business-insider-rubber-firm-expands-processing-
power.  

http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SocfinCambodia%20Report%202017_Final.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/droit_de_reponse_socfin_novembre_2011.pdf
http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/SocfinCambodia%20Report%202017_Final.pdf
https://www.phnompenhpost.com/business/business-insider-rubber-firm-expands-processing-power
https://www.phnompenhpost.com/business/business-insider-rubber-firm-expands-processing-power
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ធ ើង្ធទ្ ប៉ាុមនតមស្ត្នតើមន កធ់ទ្ៀេបានប្បាប់ថ្នការវាយ្េនមាមួយ្ប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ ធហើយ្បានប្បគល់ធៅឱ្យប្កសួង្      
បរសិ្ថា នមួយ្ចាប។់ ទាងំ្ ម.ស.ម.ក និង្សហគមន៍មែលរង្ផលប៉ាះពាល់មិនធាា ប់បានធឃើញលទ្ធផលននការវាយ្
េនមាធ ះធទ្។ 

កនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើ ពំុមនការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គមណាមួយ្មែលបានបចេបមុ់នធពល 
មែលសមបទានែើធសែាកិចេ ឬេំបនធ់សែាកិចេពិធសសប្េូវបានអនុមេ័ធ ើយ្ ធហើយ្សមជិ្កសហគមនទ៍ាងំ្អស់
មែល ម.ស.ម.ក បានធ វ្ើការសមភ សន ៍បានអះអាង្ថ្នពួកធគមិនប្េូវបានពិធប្ោះធោបលឱ់្យបានប្េឹមប្េូវធ ើយ្ 
ែូចមនធរៀបរាបប់មនាមធៅកនុង្របកគំធហើញទ្ើ៣ខ្ង្ធប្កាម។ មនការបង្វា ញមថ្មធទ្ៀេថ្ន បុធរលកខ ណ្ឌ សប្មប់
ការបធង្កើេគធប្មង្មិនប្េូវបានធោរពធ ះធទ្ ធហើយ្អាជាា ្រមូលដ្ឋា នធប្ចើនមេដ្ឋក់កំហេិធលើការអនុវេតបទ្បញ្ញា
ថ្នន កធ់លើរបស់ពួកធគជាជាង្ធា ថ្នរាល់ជំ្ហានចបំាច់ប្េូវបានធោរព។ ធទាះការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន
និង្សង្គម ប្េូវបានធគរាយ្ការណ៍្ថ្នបានអនុវេតកាើ ម.ស.ម.ក មិនអាចមសវង្រកពេ័៌មនមែលបង្វា ញថ្ន មផនការ
សកមាភាពប្េូវបានបធង្កើេធ ើង្ធែើមបើកាេប់នាយ្ហានិភ័យ្មែលពាក់ពន័ធនឹង្ការាមដ្ឋនការអនុវេតការវាយ្េនមា
ធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ននិង្សង្គមធ ះធ ើយ្។ 

 

របកគាំង្ហើញទ្ី ៣៖ ត្រតូវង្រៀបច្ាំការពិង្ត្រោោះង្យបលត់្របកបង្ យអតថន័យជាមួយ  
សហគមន៍រខ្លប៉ាោះពាល ់

កនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើធនះមនចំណុ្ចសំខ្ន់ពើរ៖ ទ្ើមួយ្គឺអនកភូមិរង្ផលប៉ាះពាល់ភាគធប្ចើនបានប្បាប ់ម.ស
.ម.ក ថ្នពួកោេមិ់នបានែឹង្ពើគធប្មង្អភិវឌ្ឍន៍ធទ្ រហូេទាល់មេពួកោេប់ានធឃើញធគវាស់មវង្/របឹអូស/ឈូស
ឆយ្ែើរបស់ ាួន។ ទ្ើពើរ គឺធៅធពលមែលពួកោេ់ប្បជំុ្ោន  មុននឹង្មនការបំផាិចបំផ្លា ញ/ការរបឹអូសប្ទ្ពយសមបេតិ
ពួកោេ់ប្ោន់មេបានទ្ទ្ួលព័េម៌នកនុង្ការជួ្បប្បជំុ្ធ ះមេប៉ាុធណាណ ះ ធដ្ឋយ្ប្ករមអាជាា ្រ ឬប្ករមហរុនជូ្នែំណឹ្ង្
ែល់សហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់អំពើគធប្មង្ និង្ធសនើផតល់សំណ្ង្ធហើយ្មិនមនការសួរ ពំើមេិធោបល់របស់
បុគគលមន ក់ៗ ធ ើយ្។  និោយ្មា៉ាង្ធទ្ៀេបានថ្ន  មិនមនការពិធប្ោះធោបល់សមរមយណាមួយ្  មែលមេិធោ 
បល់របស់សហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ប្េូវបានសួរ  ំ និង្ពិចរណាធ ើយ្។ អនកភូមិរង្ផលប៉ាះពាល់ប្េូវបានធគ
ប្បាប់ោ៉ា ង្ស្ថមចាថ្ន ពួកោេប់្េូវមេប្បគល់ែើ ា្ើរបស់ ាួនឱ្យធៅធគប៉ាុធណាណ ះ។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល មស្ត្នតើស្ថធារណ្ៈមន ក់បានប្បាប ់ ម.ស.ម.ក ថ្នការពិធប្ោះធោបល់
ជាមួយ្សហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់មែលប្េូវធរៀបចំធៅថ្នន ក់ធ េត។ ភាគើពាកព់ន័ធទាងំ្អស់បានរាយ្ការណ៍្ថ្នបាន 
ចូលរមួកនុង្ែំធណ្ើ រការធ ះ ធហើយ្អាជាា ្រថ្ន «មេង្មេទ្ទ្ួលយ្កមេិរបស់ប្បជាពលរែាជានិចេ»។ ធទាះោ៉ា ង្ 
ណាក៏ធដ្ឋយ្េំណាង្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលបានប្បាប ់ម.ស.ម.ក ថ្ន ធទាះបើមនកិចេប្បជំុ្ធៅកនុង្ឆន ២ំ០០៩ 
កធ៏ដ្ឋយ្ កប៏្ោនម់េជាការពិភាកាជាជាង្ការពិធប្ោះធោបល់ប្បកបធដ្ឋយ្អេាន័យ្ ធដ្ឋយ្មនការសួរ ពំើមេិ 
ធោបលរ់បស់អនកភូមិមេប៉ាុធណាណ ះ។ សហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់បានបញ្ញា ក់ថ្ន ពួកោេមិ់នប្េូវបានសួរ ឱំ្យផតល់
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មេិធោបល់ ឬគំនិេរបស់ពួកោេ់ជាទូ្ធៅធ ើយ្ ធហើយ្កប្មណាស់មែលពួកោេ់ប្េូវបានអនុញាេតិឱ្យសួរ មំេ
កមិ៏នប្េូវបានធគយ្កចិេតទុ្កដ្ឋកម់ែរ។ ធលើសពើធនះធៅធទ្ៀេ អនកភូមិបានរាយ្ការណ៍្ថ្ន ពួកោេប់្េូវបានអាជាា
្រ និង្ប្ករមហរុនប្បាប់ថ្ន មិនថ្នពួកោេចុ់ះ ឬមិនចុះហេាធលខ្ធលើលិ ិេស្ថន មមែលចបំាច់ទាងំ្ធ ះ ឬ ោ៉ា ង្
ណាធទ្ កែ៏ើ ា្ើរបស់ពួកោេនឹ់ង្ប្េូវមេប្បគល់ឱ្យធគ។ អនកភូមិជាធប្ចើនបានប្បាប ់ម.ស.ម.ក ថ្នពួកោេប់្េូវបានធគ
គំរាមនឹង្ជួ្បផលវបិាកជាធប្ចើន ប្បសិនធបើមិនប្ពមប្បគល់ែើ ា្ើរបស់ ាួនឱ្យធៅធគ ធដ្ឋយ្អះអាង្ថ្នពួកោេប់្េូវ
បានធគគំរាមថ្ន នឹង្ប្េូវចបដ់្ឋកព់នធ ោរប្បសិនធបើពួកោេមិ់នចកធចញពើែើរបស់ ាួនធទ្ធ ះ។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ មនលកខណ្ៈជាការពិធប្ោះធោបល់ ាះៗប៉ាុមនត ម.ស.ម.ក ប្េូវ
បានធគប្បាប់មកថ្នបរោិកាសបង្ខិេបង្ខំ មែលធកើេធ ើង្មិនអនុញ្ញា េឱ្យសមជិ្កសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ធ វ្ើ
ការសធប្មចចិេតណាមួយ្ជាមួយ្ធដ្ឋយ្មផអកធលើធោលការណ៍្ការយ្ល់ប្ពមជាមុនធ ើយ្។ អនក ាះបានអះអាង្ថ្ន 
ប្េូវបានេំណាង្ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ប្បាប់ថ្នមិនថ្នការសធប្មចចិេតរបស់ពួកោេោ់៉ា ង្ណាធ ះធទ្ ក៏ែើ្ ាើ
របស់ពួកោេ់នឹង្ប្េូវែកហូេមែរ។ អនកភូមិជាធប្ចើនបាននិោយ្ថ្ន ពួកោេប់្េូវបានបង្ខំឱ្យចុះហេាធលខ្ធលើ
លិ ិេស្ថន មឱ្យប្បគល់ែើ ា្ើរបស់ពួកោេ់ប ៃ បព់ើប្បាប់ថ្ន ប្បសិនធបើពួកោេ់មិនចុះហេាធលខ្ធទ្ធ ះពួកោេ ់
នឹង្មិនទ្ទ្ួលបានសំណ្ង្អវើធ ើយ្។ អនកភូមិមន ក់បានរាយ្ការណ៍្ថ្ន ោេប់្េូវបានធគបង្ខំឱ្យចុះហេាធលខ្ធលើ
លិ ិេស្ថន មមែលោេមិ់នបានែឹង្ពើ ាឹមស្ថររបស់វាធស្ថះធ ើយ្។ អនកភូមិែនទ្ធទ្ៀេបានរាយ្ការណ៍្ថ្នពួកោេ់
ពិេជាបានពិធប្ោះធោបល់អាចបង្វា ញពើការទាមទាររបស់ពួកោេ ់ ធហើយ្បានទ្ទ្ួលការសនាថ្ន នឹង្មន
ឱ្កាសដ្ឋធំែើមធៅសរូធលើសមបទានែើធសែាកិចេ ឬនឹង្មនែើថ្ាើមែលធដ្ឋះែូរ ប៉ាុមនតពួកោេប់្បាបថ់្ន សំធណ្ើ របស់ពួក
ោេមិ់នប្េូវបានអនុវេតាមធ ើយ្។ ធលើសពើធនះធទ្ៀេ អនកមែលប្េូវបានសមភ សមួយ្ចំនួនបានរាយ្ការណ៍្ថ្ន 
េំណាង្ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ឬអាជាា ្រមូលដ្ឋា នបានគំរាមពួកោេឱ់្យប្បគល់ែើ ា្ើរបស់ ាួន។ មនុសសមន ក់
បានរាយ្ការណ៍្ថ្ន  ង្ប្េូវបានធគប្បាប់ថ្ន  នឹង្ប្េូវជាបព់នធ ោរប្បសិនធបើ ង្មិនប្ពមប្បគល់ែើ ា្ើរបស់ ាួនធទ្
ធ ះ។ មេផៃុយ្ធៅវញិអាជាា ្រធ េតបានប្បាប ់ ម.ស.ម.ក ថ្នមនការពិធប្ោះធោបល់ជាធប្ចើនមែលសហគមន៍
ប្េូវបានធគជូ្នែំណឹ្ង្អំពើការវវិេតននគធប្មង្ធនះធហើយ្ថ្ន អាជាា ្រកប៏ានធលើកទឹ្កចិេតែល់សហគមនធ៍ែើមបើធលើក
ធ ើង្ពើការប្ពួយ្បារមភ និង្សំធណ្ើ របស់ ាួនធៅធពលពួកោេជ់្ួបជាមួយ្អាជាា ្រ។ 

ែូចោន ធនះមែរ អនកេំណាង្ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ បានប្បាប ់ម.ស.ម.ក ថ្នធោកបានធរៀបចំកិចេ
ប្បជំុ្មួយ្ធៅថ្នន កឃុ់ ំ និង្បានជូ្នែំណឹ្ង្ែល់ពួកោេ់អំពើមផនការធហើយ្ធោកបានពិភាកាអំពើស្ថា នភាពជាមួយ្
អនកេំណាង្មកពើភូមិចំនួនប្បាពំើរ។ ធោកបានបមនាមថ្ន ចបា់ងំ្ពើចបធ់ផាើមគធប្មង្មក ការប្បជំុ្ជាធទ្ៀង្ទាេ់
ប្េូវបានធរៀបចំធ ើង្ជាមួយ្អាជាា ្រឃុ ំ និង្រែាបាលមូលដ្ឋា ន ធហើយ្ក៏មនការជ្ួលអនកប្បឹកាធោបល់មន កធ់ែើមបើ
ធ វ្ើការប្បឹកាជាមួយ្អាជាា ្រមូលដ្ឋា ន និង្សហគមន៍ផង្មែរ។ ប៉ាុមនត អាជាា ្រមូលដ្ឋា នបានប្បាប ់ម.ស.ម.ក ថ្ន
ពួកោេ់បានែឹង្អំពើគធប្មង្ធនះ ធៅធពលមែលមនធប្គឿង្ចប្កមកែល់ធែើមបើធ វ្ើការកំណ្េប់្ពំ ប្បទ្ល់សមបទាន
ែើធសែាកិចេ។ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធអសស. ធអ  មែលជាប្ករមហរុនធមរបស់ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ បានបែិធស្
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រាល់ការធចទ្ប្បកាន់ទាងំ្ឡាយ្ ធហើយ្បានអះអាង្ថ្ន ប្ករមហរុនធោរពទាងំ្ចាប ់អនតរជាេិ និង្ចាបក់នុង្ប្បធទ្ស
កមពុជា។124 ជាពិធសស ធគបានមែរអះអាង្ថ្ន ប្ករមអនកជំ្ ញមួយ្ប្ករមប្េូវ បានបធង្កើេធ ើង្និង្ទ្ទ្ួល ុសប្េូវ
ធលើទ្ំ ក់ទ្ំនង្របស់ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ជាមួយ្សមជិ្កសហគមន៍មែលរង្ផលប៉ាះពាល់ ធហើយ្ធ វ្ើ
របាយ្ការណ៍្ប្បចមំ  សតើពើស្ថា នភាពរបស់សហគមន ៍និង្ពើសកមាភាពរបស់ប្ករមហរុន។125   

គួរកេ់សំោល់ផង្មែរថ្ន ទាកទ់្ង្ធៅនឹង្សំធណ្ើ ប្បាក់កមេើរបស់ប្ករមហរុន សុកហវើន ធអសស.ធអ ធៅកាន់ 
អាយ្.ធអហវ.សុើ មែលបានធលើកធ ើង្ខ្ង្ធលើ126 អាយ្.ធអហវ.សុើ ជាបឋមបានយ្ល់ប្ពមផតល់ប្បាក់កមេើធដ្ឋយ្មផអក
ធៅធលើការធោរពរបស់ប្ករមហរុន សុកហវើន ធអសស.ធអ ចំធពាះសិទ្ធិជ្នជាេិធែើមភាគេិច រមួទាងំ្ធៅកនុង្ប្បធទ្ស  
កមពុជាផង្មែរ។ ប៉ាុមនតជាពិធសសស្ថា នបន័ធនះបានធសនើឱ្យប្ករមហរុន សុកហវើន ធអសស.ធអ «ចូលរមួជាមួយ្អង្គការ
ពាកព់ន័ធ   និង្ចូលកនុង្ការចរចជាមួយ្ជ្នជាេិធែើមភាគេិចរង្ផលប៉ាះពាល់ និង្យ្ល់ប្ពមធលើមផនការសក 
មាភាពធែើមបើធា ថ្ន ផលប៉ាះពាល់ននែើសមបទានប្េូវបានបញ្ញា ក់ចាស់ោស់ ធហើយ្គមា េននែំធណ្ើ រការសំណ្ង្
ប្េូវបានធដ្ឋះប្ស្ថយ្អនុធោមាមលកខ ណ្ឌ េប្មូវរបស់ អាយ្.ធអហវ.សុើ» ប្េឹមម េុោ ឆន ២ំ០១៧ ធែើមបើចូលធៅ
កនុង្ែំធណ្ើ រការ អាយ្.ធអហវ.សុើ និង្ធែើមបើធ វ្ើសវនកមាធដ្ឋយ្ភាគើទ្ើបើកនុង្ការធា  «ការស្ថត រជ្ើវភាពធ ើង្វញិ»។127 
ប្ករមហរុន សុកហវើន ធអសស.ធអ ប្េូវបានេប្មូវឱ្យរាយ្ការណ៍្ពើលទ្ធផលជូ្ន អាយ្.ធអហវ.សុើ។ ធទាះជា ម.ស.ម.ក 
មិនអាចមសវង្រកពេ័ម៌នណាមួយ្ទាកទ់្ង្នឹង្ស្ថា នភាពននប្បាកក់មេើធ ះ មិនមនរបាយ្ ការណ៍្ហរិចាវេាុប្បចំ
ឆន បំ ៃ បណ់ាមួយ្របស់ប្ករមហរុន សុកហវើន ធអសស.ធអ និោយ្ទាកទ់្ង្ធៅនឹង្ប្បាក់កមេើធនះធ ើយ្ ធហើយ្សំធណ្ើ
សុំប្បាកក់មេើធនះមិនមនធៅធលើមវបស្ថយ្េ៍របស់ អាយ្.ធអហវ.សុើ ធទ្ មែលប្បមហលជាមននយ័្ថ្នកមេើធនះមិន
មែលប្េូវបានអនុមេ័ធ ើយ្។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស សមជិ្កសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់មែល ម.ស.ម.ក បានសមភ សធៅឆន ំ
២០១៧ បាននិោយ្ថ្ន ពួកោេមិ់នមនកិចេប្ពមធប្ពៀង្ជាមួយ្ប្ករមហរុន ឬអាជាា ្រធ ើយ្ ធៅធពលមែលែើ ា្ើ
របស់ពួកោេប់្េូវបានធគរបឹអូស ធហើយ្ភាគធប្ចើនបាននិោយ្ថ្នពួកោេមិ់នទ្ទ្ួលបានការពិធប្ោះធោបល់មុន
ធពលមែលែើ ា្ើរបស់ពួកោេប់្េូវបានឈូសឆយ្ធ ើយ្។ អនកភូមិជាធប្ចើនបានអះអាង្ថ្នអាជាា ្រប្សរកបានប្បាប់
ពួកោេ់ថ្ន ពួកោេប់្េូវមេចុះហេាធលខ្ប្បគល់ែើ ា្ើរបស់ពួកោេ់ធៅឱ្យប្ករមហរុន ធទាះបើជាពួកោេ់យ្ល់ប្ពមឬ
មិនយ្ល់ប្ពមកធ៏ដ្ឋយ្។ ធទាះជាោ៉ា ង្ណាអាជាា ្រមូលដ្ឋា នបានប្បាប ់ ម.ស.ម.ក ថ្ន មនកិចេប្បជំុ្ជាធប្ចើន
                                                            
124“ការធ្ាើយ្េបរបស់ប្ករមហរុន សុកហវនិ ចំធពាះរបាយ្ការណ៍្FIDHទ្ំព័រ ២ 
125“ការធ្ាើយ្េបរបស់ប្ករមហរុន សុកហវនិ ចំធពាះរបាយ្ការណ៍្ FIDH  ទ្ំព័រ ៣ 
126“សូមធមើល supra, ទ្ែិាភាពទូ្ធៅអំពើប្ករមហរុន Socfin-KCD ទ្ំព័រ ៩-១២; សូមធមើល“ធសចកាើសធង្ខបអំពើការពិនិេយធ ើង្វញិធលើបរសិ្ថា ននិង្សង្គមននកមេើរបស់
ប្ករមហរុន សុកហវនិ ”IFC, ចុះនថ្ៃទ្ើ៣១ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៥, http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=69&ng=en; “កមេើរបស់ប្ករមហរុន 
Socfin (ធល  ៣៥៩៣០) – មផនការសកមាភាពបរសិ្ថា ន និង្សង្គម”, IFCចុះនថ្ៃទ្ើ៣១ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៥,
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=70&lang=en. 
127“កមេើស្ថជ្ើវកមា (ធល  ៣៥៩៣០)– មផនការសកមាភាពបរសិ្ថា ននិង្សង្គម”, IFC, ចុះនថ្ៃទ្ើ៣១ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៥, បទ្ដ្ឋា នប្បេិបេតិទ្ើ ៧៖ ជ្នអធ ា ប្ោម, ទ្ំព័រ
ទ្ើ ១៦-១៧,http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=70&lang=en. 

http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=69&ng=en
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=70&lang=en
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=70&lang=en
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ជាមួយ្សហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់ធៅ ឆន ២ំ០១០ មែលបានបង្វា ញមផនទ្ើននេំបនធ់សែាកិចេពិធសសប៉ាុមនតធទាះជា 
ោ៉ា ង្ណា «មិនមនកិចេប្ពមធប្ពៀង្»ណាមួយ្ប្េូវបានសធប្មចធ ើយ្។ អាជាា ្រមូលដ្ឋា នធផសង្ធទ្ៀេបានប្បាប់  
ម.ស.ម.កថ្នមិនមនការសួរ ពំើមេិធោបល់របស់សហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់ធទ្ ធហើយ្ពួកោេជ់ាអាជាា ្រធទ្ើប
បានែឹង្អំពើេំបនធ់សែាកិចេពិធសសធនះ ធៅធពលមនអនកមកវាស់មវង្ែើរបស់ពួកោេប់៉ាុធណាណ ះ។ ធៅឆន ២ំ០១៥ 
អាជាា ្រប្សរក និង្អាជាា ្រធ េតបានអធចា ើញ  សមជិ្កសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ឱ្យចូលរមួកនុង្ែំធណ្ើ រការធដ្ឋះ
ប្ស្ថយ្វវិាទ្ាមរយ្ៈការធដ្ឋះែូរែើ ា្ើ។ ធទាះបើជាសហគមនមិ៍នយ្ល់ប្សបកធ៏ដ្ឋយ្ ក ៏ពួកោេប់្េូវបានធគប្បាបថ់្ន 
ពួកោេ់ប្េូវមេផាិេធមនែធលើឯកស្ថរទាកទ់្ង្នឹង្ការធដ្ឋះែូរែើ ា្ើធ ះ។ 

សរុបមកអវើមែលធកើេធ ើង្ គឺថ្នអាជាា ្រហាកែូ់ចជាកំណ្េន់យ័្ «ការពិធប្ោះធោបល»់ ថ្នជាការប្បជំុ្
ស្ថមចាមួយ្កនុង្ធពលមែលពួកោេ ់ បានជូ្នែំណឹ្ង្ធៅសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់អំពើអវើ នឹង្ធកើេធ ើង្មែលជា
ការពិភាកាមេមខ ង្ មិនមមនជាការពិធប្ោះធោបល់ប្បកបធដ្ឋយ្អេាន័យ្ មែលមេិធោបល់របស់សហគមន៍ប្េូវ
បានសួរ កំង្វល់របស់ពួកោេប់្េូវបានធលើកធ ើង្ ធហើយ្ែំធណាះប្ស្ថយ្ប្េូវបានពិភាកា។ កនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើ
ធនះការប្ពមធប្ពៀង្ប្េូវបានធកើេធ ើង្កនុង្បរោិកាសបង្ខិេបង្ខំ និង្ជ្ួនកាលមនការគំរាមកំមហង្ធដ្ឋយ្ផ្លៃ ល់។ 
ធលើសពើធនះធទ្ៀេ មិនមមនព័េម៌នទាងំ្អស់ប្េូវបានផតល់ជូ្នែល់សហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ធ ះធទ្ ធដ្ឋយ្ធហេុ
ធនះអាចរារាងំ្ពួកោេ់ពើការផាល់ពេ័ម៌នសពវប្គបែ់ល់ពួកោេ់មុននឹង្មនការយ្ល់ប្ពម។ 

 

របកគាំង្ហើញទ្ី ៤៖ ការង្ត្របើកមាល ាំខ និខការបាំោសទ់្ីលាំង្ៅលមីង្ យបខេាំ ត្រតូវហាមឃាត់ជា
 ច្់ខាត 

 

កនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើធនះ ជ្នរង្ធប្ោះទាងំ្អស់បានរាយ្ការណ៍្ថ្ន ពួកោេមិ់នបានែឹង្ពើសមបទានែើធសែា 
កិចេ ឬេំបនធ់សែាកិចេពិធសស មុនធពលប្ករមហរុនចុះធៅកំណ្េប់្ពំមែនធលើែើទាងំ្ធ ះធទ្។ បមនាមពើធលើធនះពួក 
ោេមិ់នមនសិទ្ធិធប្បើប្បាស់ឯកស្ថរសំខ្ន់ៗ ធ ះធទ្។ ជាង្ធនះធទ្ៀេ កនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើធនះ ប្បជាពលរែាប្េូវបាន
ធគបធណ្ត ញធចញពើែើរបស់ ាួនធដ្ឋយ្បង្ខំ។ ជាធរឿយ្ៗអាជាា ្រមូលដ្ឋា ន និង្ជ្ួនកាលកង្កមា ងំ្នគរបាលបានអម
ែំធណ្ើ រេំណាង្ប្ករមហរុន ធៅធពលមែលប្បជាពលរែាប្េូវបានបធណ្ត ញធដ្ឋយ្បង្ខ។ំ ប៉ាុមនតអាជាា ្រមែល ម.ស.ម.ក 
បានសមភ ស បានបែិធស្ថ្ន អនកភូមិមិនប្េូវបានបធណ្ត ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំធ ះធទ្។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ និង្ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល សហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់មិនបានែឹង្
អំពើការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម មែលប្េូវបានអះអាង្ធ ះធទ្ ធហើយ្ធបើមនមមន កព៏ួកោេ់ក៏
មិនបានទ្ទ្ួលរបាយ្ការណ៍្ថ្េចមាង្ ឬរបាយ្ការណ៍្អនុវេតណាមួយ្ធ ះមែរ។ ឧទាហរណ៍្ កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន 
អឹម ឌ្ើធអស មិនមនសមជិ្កសហគមន ៍ ឬអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលណាមួយ្អាចរកបានឯកស្ថរផាូវការ
ទាកទ់្ង្នឹង្ការអនុមេ័េំបន់ធសែាកិចេពិធសសធ ើយ្រហូេែល់ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៨ មែល ម.ស. ម.ក បានរក
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ធឃើញធសចកតើជូ្នែំណឹ្ង្របស់ប្ករមប្បឹការែាមស្ត្នតើ ធល  ១៣៣៤។128 រហូេមកែល់បចេុបបននធនះ អនុប្កឹេយមែល
ធគគិេថ្នប្េូវបានអនុមេ័សប្មបេំ់បនធ់សែាកិចេពិធសសមិនអាចរកធឃើញធ ើយ្។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល ស្ត្សតើមន កប់ានធឃើញផៃះរបស់ ាួនប្េូវបានធគែុេបំផ្លា ញ និង្រង្របួសធៅ
ធពលប្េូវបានធគបធណ្ត ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំ ធហើយ្ប ៃ ប់មកប្េូវបានគំរាមចប់ដ្ឋកព់នធ ោរ ប្បសិនធបើោេេ់វា៉ា  
ធហើយ្មន កធ់ទ្ៀេប្េូវបានធគប្បាបថ់្ន ប្បសិនធបើ ង្មិនចកធចញពើផៃះ និង្ែើរបស់ ាួនធទ្  ង្និង្ប្គួស្ថររបស់
 ង្នឹង្ប្េូវជាបព់នធ ោរ។ អនកមែលមិនប្ពមទ្ទ្ួលយ្កការធដ្ឋះែូរែើ ប្េូវបានធគបធណ្ត ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំ 
ធដ្ឋយ្មិនមនការជូ្នែំណឹ្ង្ជាមុនធ ើយ្។ ប្ទ្ពយសមបេតិផ្លៃ ល់ ាួនរបស់ពួកោេ់ទាងំ្អស់ប្េូវបានកធមៃចធចល។ 
មនុសសជាធប្ចើនធមើលធឃើញផៃះរបស់ពួកោេប់្េូវបានធគែុេបំផ្លា ញ និង្បាេប់ង្ែ់ើ ា្ើនិង្ែើមប្សរបស់ ាួន។ ធៅម 
ធមស្ថ ឆន ២ំ០០៨ ភូមិអូរបាេម់ន ់ទាងំ្មូលប្េូវបានកធមៃចធចលមែលជាមផនកមួយ្ននការឈូសឆយ្ែើសប្មប់
សមបទានែើធសែាកិចេ។ ផៃះចំនួន ១៥៤ នង្ ប្េូវបានកធមៃចធដ្ឋយ្បុគគលិកប្ករមហរុន  ណ្ៈមែលអាជាា ្រមូលដ្ឋា ន
កម៏នវេតមនធៅទ្ើធ ះមែរ។129 ធៅម េុោ ឆន ២ំ០០៩ ផៃះប្បមហល ១០០ នង្ ប្េូវបានែុេបំផ្លា ញធដ្ឋយ្
នគរបាល កង្រាជ្អាហេា និង្កមាករមែលប្េូវបានជ្ួលមកប្បមហល១៥០  ក។់130 អនកភូមិមួយ្ចំនួនមែលបាន
េវា៉ា ប្បឆងំ្នឹង្ការរបឹអូសយ្កែើធនះប្េូវបានចប់ដ្ឋកព់នធ ោរ រមួមនទាងំ្អនកែឹក សំហគមន៍ពើរ ក់មែល
ប្េូវបានផត ៃ ធទាសឱ្យជាបព់នធ ោររយ្ៈធពល ២ឆន  ំ និង្ពើរ កធ់ទ្ៀេ ប្េូវបានឃុ ំាួនបធណាត ះអាសននអស់រយ្ៈ
ធពលជាង្ ៦ម  ពើបទ្រធំោភចាប់ននប្បធទ្សកមពុជា។131 

ធៅកនុង្ឆន ២ំ០០៨ កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ អនកភូមិរង្ផលប៉ាះពាល់បានធឃើញធប្គឿង្ចប្ក 
មកកធមៃចផៃះនិង្ប្ទ្ពយសមបេតិរបស់ពួកោេធ់ដ្ឋយ្មិនមនការជូ្នែំណឹ្ង្ជាមុន ធហើយ្អនកមែលេវា៉ា ប្េូវបានធគ 
រាយ្ការណ៍្ថ្ន បានរង្ការគំរាមកំមហង្ធដ្ឋយ្ការចប់ដ្ឋកព់នធ ោរ។ សមជិ្កសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់បាន 
ប្បាប ់ ម.ស.ម.ក ថ្នផៃះរបស់អនកមែលមិនចង្ច់កធចញពើែើរបស់ពួកោេប់្េូវបានែុេបំផ្លា ញធចលធដ្ឋយ្អាជាា
្រ។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស ប្ករមហរុនបានឈូសឆយ្ផៃះ និង្ចមក ររបស់ ១១ប្គួស្ថរ ធៅម វចិឆិកា ឆន ំ
២០១៤។ ធៅធពលកំពុង្ធ វ្ើការឈូសឆយ្ មនប្ករមកង្កមា ងំ្ប្បដ្ឋបអ់ាវុ្ធៅចកំារពារ ណ្ៈមែលអាជាា ្រ
មូលដ្ឋា ននិង្អាជាា ្រធ េតក៏មនវេតមនធៅកមនាង្ធកើេធហេុផង្មែរ។ ស្ត្សតើមន កម់ែលប៉ាុនប៉ាង្បចឈបធ់ប្គឿង្ចប្ក 
ឈូសឆយ្មិនឱ្យឈូសែើរបស់ ាួនប្េូវបានធគរុញធៅមុ ធប្គឿង្ចប្កឈូសឆយ្ ធហើយ្គំរាមថ្ននឹង្កប់កនុង្ែើ។ 

                                                            
128“ប្ករមប្បឹការែាមស្ត្នតើ, ធសចកតើជូ្នែំណឹ្ង្ ធល  ១៣៣៤, ចុះនថ្ៃទ្ើ១៩ ម វចិឆិកា ឆន ២ំ០១០, 
http://business.sithi.org/ressource_detail.php?ressource_id=29&lang=en.  
129“បណ្តឹ ង្ាង្ មឱ្យប្ករម IDI នថ្បាឹង្ប្ករមហរុនមើប្េផូលម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៨ ទ្ំព័រ ២ 
130“បណ្តឹ ង្ាង្ មឱ្យប្ករមIDI នថ្បាឹង្ប្ករមហរុនមើប្េផូលម ធមស្ថឆន ២ំ០១៨, ទ្ំព័រ២ 
131“បណ្តឹ ង្ាង្ មឱ្យប្ករមIDI នថ្បាឹង្ប្ករមហរុនមើប្េផូលម ធមស្ថឆន ២ំ០១៨, ទ្ំព័រ ៣ 

http://business.sithi.org/ressource_detail.php?ressource_id=29&lang=en
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បុគគលមន ក់មែលបានថ្េរូបកនុង្ឆន ២ំ០១០ ប្េូវបានកង្រាជ្អាវុ្ហេារុញប្ចន ធហើយ្មនមស្ត្នតើបរសិ្ថា នមន ក់បាន     
រារាងំ្ោេមិ់នឱ្យចូលធៅែើរបស់ោេ។់ 

សកមាភាពមែលទាកទ់្ង្នឹង្ការបធណ្ត ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំរមួបចេូ លមនទាងំ្ការែុេបំផ្លា ញផៃះសមមបង្ 
ការឈូសឆយ្ផៃះ និង្ែើ ា្ើធដ្ឋយ្មិនមនការជូ្នែំណឹ្ង្ជាមុន ការគំរាមកំមហង្បទ្ប្ពហាទ្ណ្ឌ ការធប្បើអាវុ្និង្
អំធពើហងិ្ាធលើរាង្កាយ្ និង្មនធសចកតើរបាយ្ការណ៍្អំពើកិចេសហការរបស់អាជាា ្រ និង្ប្ករមហរុនចំធពាះសកមា 
ភាពទាងំ្ធ ះផង្មែរ។ 

 
 

របកគាំង្ហើញទ្ី  ៥ ៖ សហគមន៍ត្រតូវខតទ្ទ្ួលរនការអនុញ្ហា តឱ្យតស មូតិង្ដើមបសីទិ្ធិ
របសព់ួកោត់ និខត្រតូវទ្ទ្ួលរនការការពារឱ្យរនសមត្រសប 

 

ធទាះបើជាមនប្កប ណ័្ឌ ចាប់ែរ៏ងឹ្មមំែលការពារធសរ ើភាពននការបធចេញមេិការប្បមូលផតុ ំ និង្ការចូល 
រមួធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា132   កធ៏ដ្ឋយ្ កធ៏ៅកនុង្ការអនុវេតជាកម់សតង្  ជ្នរង្ធប្ោះននវវិាទ្ែើ ា្ើមែលបានពាោម  
េសរូមេិធែើមបើសិទ្ធិរបស់ពួកោេទ់ាងំ្ធៅមុនធពល ធៅអំ ុង្ធពល ឬធប្កាយ្ធពលសមបទានែើធសែាកិចេ ឬេំបន ់
ធសែាកិចេពិធសសប្េូវបានអនុមេ័ធ ះ បានប្បឈមនឹង្បញ្ញា រាប់មិនអស់ មនចប់ពើការបំភិេបំភ័យ្រហូេែល់
ការគំរាមកំមហង្ អំធពើហងិ្ាធលើរាង្កាយ្និង្ការដ្ឋកព់នធ ោរធទ្ៀេផង្។133 ធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា បុគគលមន ក ់
ឬ ធប្ចើន កប់្េូវបានធប្ជ្ើសធរ ើសធដ្ឋយ្សហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ ឱ្យធ វ្ើជាអនកទ្ំ កទ់្ំនង្ជាមួយ្អាជាា ្រ និង្
ប្ករមហរុន។ ពួកោេ់មនលកខណ្ៈសមបេតិប្គបប់្ោនជ់ាអនកការពារសិទិ្ធមនុសស(«អនកការពារសិទិ្ធមនុសស»)ធប្កាម 
ចាបស់ិទិ្ធមនុសសអនតរជាេិ ធដ្ឋយ្ស្ថរពួកោេេ់សរូមេិធែើមបើការពារសិទ្ធិរបស់អនកែនទ្។ 

៥.១. ជ្នរខង្ត្រោោះរាយការណ៍ពកីារបនតត្របឈមនឹខការបាំភិតបាំភ័យ គាំរាមកាំខហខ និខ
អាំង្ពើហខិា 

កនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើធនះបុគគលរង្ផលប៉ាះពាល់បានប្បាប ់ម.ស.ម.ក ថ្នធៅធពលមែលពួកោេព់ាោមេវា៉ា
ប្បឆងំ្នឹង្ការរធំោភបំពានសិទ្ធិរបស់ ាួន ឬធែើមបើមសវង្រកែំធណាះប្ស្ថយ្ពួកោេប់្េូវបានគំរាមធដ្ឋយ្អាជាា ្រ 
និង្អនកេំណាង្ប្ករមហរុន។ 

                                                            
132“របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន ទំ្ើមួយ្ននការឃាា ធំមើលធសរ ើភាពធៅកមពុជា” អង្គការម.ស.ម.ក អង្គការអាែហុក អង្គការ Solidarity Center & ICNLចុះម សើហា ឆន ២ំ០១៧,
ទ្ំព័រទ្ើ ៣https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2017-08-10-CCHR-FFMP-Annual-Report-Eng.pdf. 
133“សូមធមើល, ជាទូ្ធៅ, “របាយ្ការណ៍្ប្បចឆំន ទំ្ើពើរននការឃាា ធំមើលធសរ ើភាពធៅកមពុជា”អង្គការម.ស.ម.ក អង្គការអាែហុក អង្គការ Solidarity Center & ICNLចុះម 
កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨, ទ្ព័ំរទ្ើ ៣-១១, https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=128&id=5 

https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2017-08-10-CCHR-FFMP-Annual-Report-Eng.pdf
https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=media/media.php&p=report_detail.php&reid=128&id=5
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កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល អនកភូមិរង្ផលប៉ាះ
ពាល់មួយ្ចំនួនបានប្បាប ់ម.ស.ម.ក ថ្ន ពួកោេប់្េូវ បានធគ
ប្បាប់ថ្ន ពួកោេនឹ់ង្ប្េូវចបដ់្ឋកព់នធ ោរ ប្បសិនធបើពួក
ោេមិ់នចកធចញពើែើរបស់ ាួន ឬធៅបនតេវា៉ា ធលើសមបទានែើ
ធសែាកិចេ។ ែំណាក់កាលែំបូង្កនុង្វវិាទ្ធនះ សមជិ្កសហ  
គមនម៍ន កប់្េូវបានប្ករមកមា ងំ្ប្បដ្ឋបអ់ាវុ្ចប្មរះរេ់ធែញាម 
និង្គំរាមរកបាញ់  ណ្ៈមែលសមជិ្កមន កធ់ទ្ៀេប្េូវបានធគ
ប្បាប់ថ្ន សមជិ្កសហគមន៍ នឹង្ប្េូវធគបាញ់ ប្បសិនធបើ ង្
ធៅបនតេវា៉ា ប្បឆងំ្នឹង្ប្ករមហរុនធទ្ៀេ។ បុគគលមួយ្ចំនួនបាន
រាយ្ការណ៍្មក ម.ស.ម.ក ថ្ន ប្េូវបានធគប្បាប់ថ្ន ផៃះរបស់
ពួកោេ់នឹង្ប្េូវែុេបំផ្លា ញធចលប្បសិនធបើពួកោេធ់ៅបនត
ធ វ្ើការេវា៉ា ។ ធទាះបើករណ្ើ ទាងំ្ធ ះប្េូវបានរាយ្ការណ៍្ធៅ
អាជាា ្រកធ៏ដ្ឋយ្កមិ៏នមនវធិានការអវើបមនាមប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្
ធ ះមែរ ផៃុយ្ធៅវញិអនកមែលធៅរកអាជាា ្រមូលដ្ឋា នប្េូវបានគំរាមចបដ់្ឋកព់នធ ោរ។ ធៅម មើ  ឆន ២ំ០១៧ 
សហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់បានចូលរមួកនុង្សននិសើទ្ស្ថរពេ័ម៌នមួយ្ មែលមនធោលបំណ្ង្ធលើកកមពស់ការ
យ្ល់ែឹង្អំពើការរធំោភសិទ្ធិមនុសស មែលពាកព់ន័ធនឹង្ប្ករមហរុនសករ  ។134 ប ៃ ប់ពើសននិសើទ្ធនះធ វ្ើរចួអាជាា ្រ
បានធចទ្ប្បកានប់្ករមអនកធរៀបចពំើបទ្ធ វ្ើឱ្យ « ូចខ្េធករ ត ិ៍ធ ា្ ះសណាា បធ់ាន ប់សង្គម សនតិភាព ស្ថមគគើភាព និង្
ការផសះផាររបស់ប្បធទ្សកមពុជា» និង្គំរាមចេវ់ធិានការធៅាមផាូវចាបច់ំធពាះអនកមែលបានចូលរមួទាងំ្ឡាយ្ 
មែលមិនមមនជាជ្នរង្ធប្ោះធដ្ឋយ្ស្ថរសមបទានែើធសែាកិចេ។135 

ធៅម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៧ អាជាា ្របានរារាងំ្សមជិ្កសហគមន៍ចូលរមួវគគបណ្តុ ះបណាត លធលើសិទ្ធិែើ ា្ើ
ធហើយ្បានធកាះធៅពួកោេ់ធៅប៉ាុសតិ៍នគរបាលធដ្ឋយ្ធចទ្ប្បកាន់ពើបទ្ «ប្បមូលផតុ ំ» និង្ «ញុះញង្»់ ប្បជាពល 
រែាឱ្យ «ប្បឆងំ្នឹង្អាជាា ្រ»។  សមជិ្កសហគមនែ៍នទ្ធទ្ៀេ មែលសកមាកនុង្ការេសរូមេិធែើមបើសិទ្ធិរបស់ពួក 
ោេក់ប៏្េូវបានរារាងំ្ធ វ្ើសកមាភាពមួយ្ចំនួន ធដ្ឋយ្ប្េូវបានប្បាប់ឱ្យ «បចឈប់ការប្បមូលផតុ ំ» ប្បជាពលរែាែនទ្ 
ធទ្ៀេ និង្គំរាមចប ់ាួនមែលសកមាភាពធនះធៅមេបនតធកើេមនរហូេែល់ធពលមែលកំពុង្សមភ សនធ៍នះ។ ធៅ 
កនុង្ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៨ អភិបាលធ េតបានលុបធចលកិចេប្បជំុ្មួយ្មែលនឹង្ពិភាកាអំពើសមបទានែើសង្គមកិចេ 
ធដ្ឋយ្បានធចទ្ថ្ន មនមនុសសមួយ្ចំនួនបានញុះញង្ប់្បជាពលរែាឱ្យធ វ្ើបាេុកមាប្បឆងំ្នឹង្អភិបាលធ េត និង្

                                                            
134“សននិសើទ្សតើពើ “រសជាេលិវើង្ជូ្រចេ់ននែំណាអំំធៅធៅប្បធទ្សកមពុជា៖ការចកធចញធដ្ឋយ្បង្ខំ និង្ការែកហូេសិទ្ធិកាន់កាប់ែើ្ាើធៅធ េតឧេតរមនជ័្យ្” 
135“សននិសើទ្សតើពើឧសាហកមាែំណាអំំធៅធ្វើឱ្យ ូចធករ ត ិ៍ធ ា្ ះប្បធទ្សកមពុជា”, Freshnews asia (ភាស្ថអង្ធ់គាស), ចុះនថ្ៃទ្ើ២៤ ម មើ  ឆន ២ំ០១៧, 
http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/3957-conference-on-sugarcane-industry-hurts-cambodia-s-reputation.html. 

 
 
 

អនកការពារសិទ្ិធមនុសស” គឺពិពណ៌្ ពើបុគគល
មន ក់ ឬជាមួយ្អនកែនទ្ មែលធ្វើសកមាភាពធែើមបើធលើក 
កមពស់ឬធែើមបើការពារសិទ្ធិមនុសស។ អនកការពារសិទ្ិធមនុសស
ប្េូវបានកំណ្េ់ជាពិធសសធលើអវើមែលពួកធគធ្វើ។ ាមរយ្ៈ
ការពិពណ៌្ អំពើសកមាភាពរបស់ពួកធគ និង្អំពើបរបិទ្
មួយ្ចំនួន មែលពួកធគធ្វើ មែលឃាា ធនះអាចពនយល់ពើអេា 
ន័យ្របស់ពាកយធនះបានលអបំផុេ។ 

ធែើមបើធ្វើជាអនកការពារសិទ្ិធមនុសសបាន មនុសស
មន ក់អាចធ្វើសកមាភាពធែើមបើធដ្ឋះប្ស្ថយ្សិទ្ធិមនុសស (ឬ
សិទ្ធិ) កនុង្ មបុគគលឬប្ករមណាមួយ្។ អនកការពារសិទ្ិធ
មនុសសមសវង្រកការធលើកកមពស់និង្ការការពារសិទ្ធិពលរែា 
និង្នធោបាយ្ ក៏ែូចជាការធលើកកមពស់ ការការពារ និង្ការ
សធប្មចបាននូវសិទ្ធិធសែាកិចេ សង្គមកិចេ និង្វបប្ ម៌។ 

UN OHCHR, https://bit.ly/2NEIb7p 

ង្តើនរណាជាអនកការពារសទិ្ធិមនសុស? ង្តើនរណាជាអនកការពារសទិ្ធិមនសុស? 

 

http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/3957-conference-on-sugarcane-industry-hurts-cambodia-s-reputation.html
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ញុះញង្ស់មជិ្កសហគមន៍ែនទ្ធទ្ៀេមិនឱ្យទ្ទ្ួលយ្កែើធដ្ឋះែូរមែលធសនើធ ើង្។ ធលើសពើធនះធទ្ៀេ សមជិ្ក
សហគមន៍មួយ្ចំនួនប្េូវបានចប់ដ្ឋកព់នធ ោរ និង្ប្េូវបានធគធចទ្ប្បកាន់ពើបទ្កាបធ់ឈើ ុសចាបធ់ៅធពល
មែលពួកោេ់ពាោមប្បឆងំ្នឹង្សមបទានែើធសែាកិចេ។ ជាពិធសស អនកែឹក សំហគមន៍ពើរ កប់្េូវបានកាេ ់
ធទាសឱ្យជាប់ពនធ ោររយ្ៈធពលពើរឆន ពំើបទ្ «កាបឆ់ក រនប្ពរែា»  ណ្ៈមែលអនកែឹក ពំើរ កធ់ទ្ៀេប្េូវបានធដ្ឋះ 
មលង្ប ៃ បព់ើបានឃុ ំាួនបធណាត ះអាសននអស់រយ្ៈធពលជាង្ ៦ ម ។136 

ជាចុង្ធប្កាយ្ បញ្ញា ប្បឈមចមបង្មួយ្មែលបានធលើកធ ើង្ធដ្ឋយ្សមជិ្កសហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់
ធដ្ឋយ្វវិាទ្ែើ ា្ើជាមួយ្ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល គឺថ្ន អាជាា ្រនឹង្អាចរារាងំ្ពួកោេ់កនុង្ការជួ្បជំុ្និង្ពិភាកាអំពើ
វវិាទ្ែើ ា្ើ ឬនឹង្រខំ្នកិចេប្បជំុ្ និង្គំរាមចប់ពួកោេ់ដ្ឋក់ពនធ ោរ។ គួរកេស់ំោល់ផង្មែរថ្ន មនុសសទាងំ្អស់
មែលប្េូវបាន ម.ស.ម.ក សមភ សធៅម មិថុ្  ឆន ២ំ០១៨ បានរាយ្ការណ៍្ថ្នប្េូវបាន «ឃាា ធំមើល» ពើសំណាក់
អាជាា ្រ។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ សមជិ្កសហគមន៍ជាធប្ចើនបានរាយ្ការណ៍្ថ្នប្េូវបានគំរាម
ធដ្ឋយ្អាជាា ្រ និង្េំណាង្ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ធហើយ្អនក ាះបានអះអាង្ថ្ន ពួកោេប់្េូវបានធគគំរាមថ្ន
នឹង្ចប់ដ្ឋក់ពនធ ោរ ប្បសិនធបើពួកោេធ់ៅមេបនតេវា៉ា ។ ស្ត្សតើមន កប់ានប្បាប ់ម.ស.ម.ក ថ្ន ធគភាង្់កាធំភាើង្ដ្ឋក់
ោេក់នុង្អំ ុង្ធពលធ វ្ើការេវា៉ា   ណ្ៈមែលអនកធផសង្ធទ្ៀេបានរាយ្ការណ៍្ថ្ន ប្េូវបានឃាេ ់ាួន និង្ឃុ ំាួនធៅ
ប៉ាុសតិ៍នគរបាលធដ្ឋយ្ស្ថរមេការប្បឆងំ្នឹង្សមបទានែើធសែាកិចេ។ កនុង្ឆន ២ំ០០៨ ស្ត្សតើមន កប់្េូវបានឃាេ ់ាួន
ធដ្ឋយ្នគរបាលមូលដ្ឋា នប ៃ បព់ើបានេវា៉ា ប្បឆងំ្នឹង្ការឈូសឆយ្ែើរបស់ោេ ់ ធហើយ្ប្េូវបានចទ្ថ្ន រធំោភ
ធលើែើរបស់ប្ករមហរុន។ ធទាះជាមិនមនការបតឹង្កធ៏ដ្ឋយ្ ក៏ោេប់្េូវបានធគប្ពមនថ្ន «កំុប្បប្ពឹេតមបបធនះធទ្ៀេ»។ 
ធៅចធ ា ះឆន ២ំ០១៣ និង្ឆន ២ំ០១៥ អនកភូមិរង្ផលប៉ាះពាល់ប្េូវបានរារាងំ្ធរៀបចំពិ ើ្ប្បនពណ្ើ ធែើមបើប្បារពធទិ្វា
ជ្នជាេិធែើមភាគេិចអនតរជាេិពិភពធោក។137  ម.ស.ម.ក  បានទ្ទួ្លធសចកតើរាយ្ការណ៍្បមនាមថ្នសមជិ្ក
សហគមន៍មួយ្ចំនួន ប្េូវបានធគគំរាមាមរយ្ៈវធិានការផាូវចាបប់្បសិនធបើពួកោេប់នតេវា៉ា ធទ្ៀេធ ះ។ ចប់ 
ាងំ្ពើឆន ២ំ០១៧ មក អនកមែលពាកព់័នធនឹង្វវិាទ្ែើ ា្ើជាមួយ្ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ  ធហើយ្អនកមែលប្េូវបាន 
ម.ស.ម.ក សមភ ស បានធលើកធ ើង្ថ្នពួកោេមិ់នបានប្បឈមមុ នឹង្ការបំភិេបំភ័យ្ ឬការគំរាមកំមហង្ទាក់ 
ទ្ង្នឹង្វវិាទ្ែើ ា្ើធ ះធទ្ៀេធទ្។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស សមជិ្កសហគមន៍មន កម់ែលប៉ាុនប៉ាង្ថ្េរូបធៅធពល មែលធប្គឿង្ចប្ក
ឈូសឆយ្ បានមកែល់ែើោេក់នុង្ឆន ២ំ០១០ ប្េូបានកង្រាជ្អាវុ្ហេារុញប្ចន ធហើយ្មន កធ់ទ្ៀេប្េូវធគចប់
ដ្ឋកធ់ខ្ន ះជាបធណាា ះអាសនននិង្ទ្ទ្ួលការគំរាម។ ស្ត្សតើជាអេើេអនុភូមិប្េូវបានែកធចញពើេំមណ្ង្របស់ ាួនធដ្ឋយ្ 

                                                            
136“បណ្តឹ ង្ IDI ធៅកាន់េុោកានថ្ ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៨, ទ្ំព័រទ្ើ ៣  
137“ជ្នជាេិភាគេិចថ្ន ែកអភិបាលធចញ”, ម ារថ្នមស៍,ចុះនថ្ៃទ្ើ៥ ម េុោ ឆន ២ំ០១៥, https://www.khmertimeskh.com/news/16540/get-rid-of-governor--
ethnic-minority-says/.  

https://www.khmertimeskh.com/news/16540/get-rid-of-governor--ethnic-minority-says/
https://www.khmertimeskh.com/news/16540/get-rid-of-governor--ethnic-minority-says/
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ស្ថរោេ់បានប្បឆងំ្ជាមួយ្នឹង្អាជាា ្រធលើការរធំោភយ្កែើ ា្ើ ធហើយ្ប្េូវធចទ្ប្បកានព់ើបទ្បំផ្លា ញនប្ពធឈើធៅ
កនុង្ឆន ២ំ០១៣។ មនុសសជាធប្ចើន ប្េូវបានធគគំរាមចប ់ាួន ប្បសិនធបើពួកោេ់បនតដ្ឋែំំណាធំលើែើរបស់ពួកោេ ់
ឬបនតធ វ្ើការេវា៉ា ធ ះ។ ធៅកនុង្ឆន ២ំ០១៤ ប្ករមអនកេវា៉ា ប្េូវបានកង្រាជ្អាវុ្ហេារារាងំ្មិនឱ្យចូលធៅកានែ់ើរបស់
ពួកោេ។់ ធៅធពលសមជិ្កសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ធដ្ឋយ្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស ពាោមដ្ឋកញ់េតធិៅ
ការោិល័យ្របស់ យ្ករែាមស្ត្នតើ ប៉ាុមនតកង្ធោ្ពលធ មរភូមិនៃ បានប៉ាុនប៉ាង្ធែញពួកោេធ់ចញធដ្ឋយ្បង្ខំធដ្ឋយ្
ប្បាបព់ួកោេ់ថ្ន ប្បសិនធបើពួកោេ់មិនចកធចញធទ្ ពួកោេនឹ់ង្ប្េូវ «ចបប់ចាូ ន ាួន»។ សមជិ្កសហគមន៍
មួយ្ចំនួនបានរាយ្ការណ៍្ថ្នប្េូវបានធគាមដ្ឋន។ ធៅម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៨ សមជិ្កសហគមន៍សកមាបំផុេ
មន កប់ានរាយ្ការណ៍្ថ្ន ប្ោបម់ើនមួយ្ប្ោបប់្េូវបានធគដ្ឋកធ់ៅធលើែើ ា្ើរបស់ ង្មែលធៅជិ្េផៃះមែលជាការប៉ាុន
ប៉ាង្បំភិេបំភ័យ្ោេ។់  ណ្ៈធពលមែលោេប់ានរាយ្ការណ៍្ពើធហេុការណ៍្ធនះធៅអាជាា ្រ និង្ធៅសុើម៉ា ក មស្ត្នតើ
ទាងំ្ធ ះបាននិោយ្ថ្នពួកធគនឹង្បចាូ នមនុសសធៅធដ្ឋះប្ោបម់ើនធ ះធចញ ប៉ាុមនត ធៅម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៨ 
ប្ោបម់ើនធនះធៅមិនទានប់ានយ្កធចញធ ះធទ្ មែលរារាងំ្ ង្កនុង្ធប្បើប្បាស់ែើរបស់ ាួនបាន។ 

ប្បពន័ធេុោការ កប៏្េូវបានយ្ល់ធឃើញថ្នបានធប្បើប្បាស់ធែើមបើធ វ្ើឱ្យការង្វររបស់អនកការពារសិទ្ធិមនុសស
ចុះធ ាយ្ផង្មែរ។ ធៅម េុោ ឆន ២ំ០១០ នគរបាលបានគំរាមចប់ ាួនអនកភូមិមែលបានេវា៉ាការឈូសឆែើ
របស់ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស ចំមណ្កអនកធផសង្ធទ្ៀេប្េូវបានចប ់ាួនមួយ្ម ធប្កាយ្មក។ កនុង្ឆន ២ំ០១៤ សមជិ្ក
សហគមន៍មន កប់្េូវបានឃាេ ់ាួន និង្ឃុឃំាងំ្រយ្ៈធពល ៤នថ្ៃ ធៅឆន ២ំ០១៤។ កនុង្ឆន ២ំ០១៣ សកមាជ្នចំនួន
បើ ក ់ ប្េូវបានធចទ្ប្បកាន់ពើបទ្កាបោ់ស់រុករានែើនប្ពឆក រែុេធែើមបើធ វ្ើជាកមាសិទិ្ធ មែលធគរាយ្ការណ៍្ថ្នបាន
ប្បមូលធឈើពើនប្ពកនុង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសស។ ពួកោេ់បានរាយ្ការណ៍្ថ្ន កំពុង្ធ វ្ើការធលើែើមែលពួកោេ់បាន
ធប្បើប្បាស់ាងំ្ពើឆន ១ំ៩៩៧ មក ធហើយ្ពួកោេ់បានបនតធប្បើប្បាស់ែើធ ះ ធបើធទាះជាេំបន់ធសែាកិចេពិធសសប្េូវ
បានបធង្កើេធ ើង្ធហើយ្កតើ។  ណ្ៈមែលសមជិ្កសហគមនស៍ាិេធៅធប្កាមការប្េួេពិនិេយរបស់េុោការចបា់ងំ្
ពើធពលធ ះមក សមជិ្កមន កប់្េូវបានធកាះធៅធៅេុោការមតង្ធទ្ៀេកាលពើធែើមឆន ២ំ០១៨។ សវ ការរបស់
ោេប់្េូវបានពនារធពលធដ្ឋយ្ស្ថរពំុមនធមធាវ ើេំណាង្។ ធៅធពលធនះមិនមនការវវិេតថ្ាើធលើករណ្ើ ធនះធទ្។ អនក
ភូមិកនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស កប៏ានរាយ្ការណ៍្មក ម.ស.ម.ក ថ្ន កំពុង្សាិេធប្កាមការឃាា ធំមើលជាប្បច។ំ 

ធៅម កញ្ញា ឆន ២ំ០១៨  ណ្ៈធពលធៅធលើែើកនុង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសស េំណាង្ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស 
ប្េូវបានធគរាយ្ការណ៍្ថ្នបានបចឈប់ការឈូសឆយ្ែើធែើមបើពិភាកា និង្ចរចជាមួយ្អនកភូមិធហើយ្បានធសនើសុំ
ទិ្ញែើពើប្គួស្ថរមួយ្ធៅកនុង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសសមែលមនវវិាទ្ជាមួយ្នឹង្ទឹ្កប្បាក ់១៩០.០០០ ែុោា រសហ 
រែាអាធមរកិ។138 អនកស្ថរព័េម៌នបានផសពវផាយ្វ ើធែអូមែលបង្វា ញថ្ន គណ្ៈកមាការ្ិការថ្នន កធ់ េតជំ្ទាស់នឹង្
ែំធណាះប្ស្ថយ្វវិាទ្ធនះធដ្ឋយ្ពនយល់ថ្ន ែំធណាះប្ស្ថយ្វវិាទ្ធនះ ប្េូវសធប្មចធដ្ឋយ្គណ្ៈកមា ការ្ិការធ េត 

                                                            
138“ប្គួស្ថរធនះមិនសាិេកនុង្ចំធណាមប្គសួ្ថរមែលធៅសល់ទាងំ្ ១៥ មែលកំពុង្េសរូមេធិែើមបើមសវង្រកែធំណាះប្ស្ថយ្ធ ើយ្។ 
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មិនមមនរវាង្ប្ករមហរុននិង្ប្ករមប្គួស្ថរធ ើយ្។139 ធៅនថ្ៃែមែល អនកយ្កពេ័ម៌នពើរ កម់ែលបានរាយ្ការណ៍្ពើ
ករណ្ើ ធនះប្េូវបាននគរបាលមូលដ្ឋា នចប់ ាួនធៅនថ្ៃទ្ើ១៧ ម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨ ធហើយ្ប្េូវបានធចទ្ប្បកានព់ើ
បទ្ញុះញង្ ់ និង្ផសពវផាយ្ពេ័ម៌នមិនពិេ ប ៃ បព់ើមនបណ្តឹ ង្េវា៉ា ពើប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស។140 ប៉ាុមនតពួកោេ់
ប្េូវបានធដ្ឋះមលង្វញិធៅនថ្ៃទ្ើ២០ ម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨។141  

ការគំរាមកំមហង្ ការធបៀេធបៀនាមផាូវេុោការ និង្ការបំភិេបំភ័យ្ប្េូវបានអះអាង្ថ្នធកើេធ ើង្កនុង្
ករណ្ើ ទាងំ្បើចបា់ងំ្ពើែំណាក់កាលែំបូង្ននវវិាទ្រហូេែល់ធពលធនះ។ ធនះជាការរធំោភទាងំ្ចាបន់នប្បធទ្ស 
កមពុជា និង្ចាបស់ិទិ្ធមនុសសអនតរជាេិ ធហើយ្រារាងំ្ជ្នរង្ធប្ោះពើការធប្បើប្បាស់សិទ្ធិមែលពួកោេ់មន។ ការឃាា  ំ
ធមើលែមែលៗមិនមមនប្ោន់មេបំភិេបំភយ័្សមជិ្កសហគមនធ៍ទ្ មេកប៏៉ាះពាល់អវជិ្ាមនែល់ធសរ ើភាពធែើរធហើរ 
លទ្ធភាពកនុង្ការជួ្បជំុ្ និង្ពិភាកាអំពើវវិាទ្ែើ ា្ើរបស់ពួកោេ ់ កែូ៏ចជាលទ្ធភាពរបស់ពួកោេ់កនុង្ការមសវង្រក
ែំធណាះប្ស្ថយ្ចំធពាះការរធំោភសិទ្ធិមនុសសផង្មែរ។ ធនះគឺជាសញ្ញា អវជិ្ាមនែល់បុគគលធផសង្ធទ្ៀេ មែលសិទ្ធិ
របស់ពួកោេប់្េូវបានប៉ាះពាល់ធដ្ឋយ្វវិាទ្ែើ ា្ើ មែលអាចមនការស្ថៃ កធ់សៃើរកនុង្ការេសរូមេិរកែំធណាះប្ស្ថយ្ធដ្ឋយ្
យុ្េតិ្មធ៌លើបញ្ញា ធនះ ធដ្ឋយ្ស្ថរការភ័យ្ខ្ា ចននផលវបិាកវជិ្ាមន។ 

 

៥.២. ការបាំភិតបាំភ័យ និខការគាំរាមកាំខហខច្ាំង្ពាោះអខគការមិនខមនរ ា ភិរលខដលជ្ួយ
ដលជ់្នរខង្ត្រោោះ 
អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកនុង្ប្សរក មែលោបំ្ទ្ជ្នរង្ធប្ោះធដ្ឋយ្វវិាទ្ែើ ា្ើ  ាមរយ្ៈការពប្ងឹ្ង្ជំ្ ញ 

េសរូមេិការបណ្តុ ះបណាត លសាើពើការអបរ់សំិទិ្ធមនុសសឬជំ្នួយ្មផនកចាប ់ កប៏្េូវបានធគបំភិេបំភ័យ្ាមដ្ឋននិង្
ធបៀេធបៀនផង្មែរ មែលបានរធំោភបំពានធលើធសរ ើភាពបធចេញមេិ និង្ធសរ ើភាពននការចូលរមួរបស់ពួកោេ។់ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល សមជិ្កអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកប៏្េូវបានអាជាា ្រធបៀេធបៀន
ទាកទ់្ង្នឹង្ការង្វររបស់ពួកោេជ់ាមួយ្នឹង្អនកមែលប្េូវបានបធណ្ត ញធចញពើែើ ា្ើ។142 អនក ាះបានរាយ្ការណ៍្
ប្បាប ់ ម.ស.ម.ក ថ្នប្េូវបានធគាមដ្ឋនធៅធពលចូលធៅទ្ើាងំ្វវិាទ្។ កនុង្ឆន ២ំ០១៤ េំណាង្អង្គការធ វ្ើការ 
ខ្ង្សិទ្ធិែើ ា្ើ ប្េូវបានរារាងំ្ជាបនតប ៃ ប់កនុង្ធ វ្ើការសមភ សទាកទ់្ង្នឹង្វវិាទ្ែើ ា្ើ ធដ្ឋយ្មនបុគគលិកមួយ្ចំនួនប្េូវ

                                                            
139“វ ើធែអូធនះប្េូវបានផសពវផាយ្ធៅធលើទ្ំព័រធហវសបរុករបស់ TNM ប៉ាុមនត ធប្កាយ្មកប្េវូបានលុបធចញ។ 
140“អនកស្ថរព័េ៌មនប្េូវចប់ ាួនពើបទ្ផាយ្ ‘ព័េ៌មនមិនពិេ’”, ភនំធពញប៉ាុសតិ៍, ចុះនថ្ៃទ្ើ២០ ម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨, 
https://www.phnompenhpost.com/national/journos-held-fake-news; “អនកស្ថរព័េ៌មនប្េូវបានធចទ្ប្បកាន់ពើបទ្ញុះញង់្ធលើការរាយ្ការណ៍្អំពើវវិាទ្ែើ្ាើ”, 
ម ារថ្នមស៍, ចុះនថ្ៃទ្ើ២០ ម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨, https://www.khmertimeskh.com/50534495/journalists-accused-of-incitement-over-land-dispute-reporting/; “
ឧកញា៉ា  ប្ទ្ើ ភាព ប្បឈមនឹង្អនកស្ថរព័េ៌មនពើរ ក់មែលប្េូវបានធចទ្ប្បកាន់ពើបទ្ផសពវផាយ្ពេ៌មនមិនពិេ និង្បង្ខូចធករ ត ិ៍ធ ា្ ះ ធហើយ្អនកស្ថរព័េ៌មនទាងំ្ពើរ
 ក់ប្េូវបានចប់ ាួន”, ធស្ត្ហវសញូវស៍, http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/99542-2018-09-19-07-54-29.html (មនមេជាភាស្ថម ារប៉ាុធណាណ ះ)។ 
141“វាមិនចាស់ោស់ធទ្ថ្នការធចទ្ប្បកាន់ធនះប្េូវទ្មា ក់ធចល ឬមនការពិន័យ្ជាប្បាក់ ឬនឹង្មនការកាេ់កតើណាមួយ្។ 
142“ប្ករមសិទ្ធិមនុសសអះអាង្ការរខំ្នធៅមេបនតមនធៅធ េតឧេតរមនជ័្យ្”, ែឹធ មបូធឌ្ៀធែលើ, ចុះនថ្ៃទ្ើ១៣ ម េុោ ឆន ២ំ០១៤, 
https://www.cambodiadaily.com/news/rights-group-claims-continued-harassment-in-oddar-meanchey-69650/.  

https://www.phnompenhpost.com/national/journos-held-fake-news
https://www.khmertimeskh.com/50534495/journalists-accused-of-incitement-over-land-dispute-reporting/
http://freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/99542-2018-09-19-07-54-29.html
https://www.cambodiadaily.com/news/rights-group-claims-continued-harassment-in-oddar-meanchey-69650/
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បានឃាេឲ់្យធៅប៉ាុសតិ៍នគរបាល និង្ឃុឃំាងំ្មួយ្យ្ប។់143 គួរកេ់សមគ ល់ថ្ន កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើ
ឌ្ើ ោា នអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលណាមួយ្បានរាយ្ការណ៍្ថ្នប្េូវបានធគកំណ្េ់ជាធោលធៅធ ះធទ្ ប៉ាុមនតធៅ 
ម មិថុ្  ឆន ២ំ០១៨ ធៅធពលមែល ម.ស.ម.ក ជ្ួបជាមួយ្នឹង្សមជិ្កសហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់ធដ្ឋយ្វវិាទ្
ធនះ អាជាា ្រមូលដ្ឋា នរមួមនទាងំ្នគរបាលផង្បានមកាមដ្ឋនការសមភ ស និង្ពាោមរខំ្នការប្បជំុ្ធដ្ឋយ្
ធចទ្ប្បកាន់ថ្ន មិនមនការអនុញ្ញា េិជាមុន  ធបើធទាះបើជាចាបមិ់នេប្មូវឱ្យមនកធ៏ដ្ឋយ្។    កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន 
អឹមឌ្ើធអស បុគគលិករបស់ ម.ស.ម.ក និង្អនកផលិេម សភាពយ្នតឯកស្ថរមែលជ្ួលធដ្ឋយ្អង្គការ អាកស់ិនធអេ
កមពុជា ប្េូវបានឃាេ់មិនឱ្យចកធចញពើភូមិសង្គមថ្ាើ ធៅធពលធសុើបអធង្កេពើការបធណ្ត ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខ។ំ144  ធៅ
កនុង្ឆន ២ំ០១៧ អាជាា ្រធ េតធពា្ិ៍ស្ថេ់បានប្បាប ់ ម.ស.ម.ក ថ្ន អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលកំពុង្រារាងំ្កនុង្ការ
ធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើ ធដ្ឋយ្ធចទ្ប្បកានអ់ង្គការទាងំ្ធ ះថ្ន ជាអនកផសពវផាយ្ពេ័ម៌នមិនពិេ និង្ជាអនកបធង្កើេ
ការរពឹំង្ទុ្កហួសប្បមណ្។ ធៅម ឧសភា ឆន ២ំ០១៨ ធៅធពលមែល ម.ស.ម.ក សមភ សសមជិ្កសហគមន ៍
អាជាា ្រមូលដ្ឋា ន និង្នគរបាលបានរខំ្នកិចេប្បជំុ្ធ ះធដ្ឋយ្ធចទ្ថ្ន ម.ស.ម.ក មិនមនឯកស្ថរប្កដ្ឋសស្ថន ម
បញ្ញេ ក។់ ធៅទ្ើបំផុេ ម.ស.ម.ក អាចបនតការសមភ សបាន ធដ្ឋយ្ស្ថរមេការ រារាងំ្ធ ះមិនអាចកំហេិបានចំធពាះ
សិទ្ធិកនុង្ការប្បមូលផតុ ំនិង្ធសរ ើភាពននការបធចេញមេិ។ ធៅធពលមែល ម.ស. ម.ក ជ្ួបជាមួយ្នឹង្អាជាា ្រប្សរក
ធៅ ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៨ ពួកោេ់បានបញ្ញា ក់ថ្ន ម.ស.ម.ក និង្អនកែឹក សំហគមនកំ៍ពុង្ពាោមបធង្កើេប្ករម
ធដ្ឋះប្ស្ថយ្ែើ ា្ើមែលអាជាា ្រនឹង្មិនអាចទ្ទ្ួលយ្កបានធ ើយ្។ 

 

របកគាំង្ហើញទ្ី ៦ ៖ ត្រតូវធានាថាជ្នរខង្ត្រោោះទ្ទ្ួលរនដាំង្ណាោះត្រស្កយទន់ង្ពលង្វោ 
និខមានត្របសទិ្ធភាព។ 

 

កនុង្ករណ្ើ មនការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសស ជ្នរង្ធប្ោះប្េូវមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានែំធណាះប្ស្ថយ្ប្បកប 
ធដ្ឋយ្ប្បសិទ្ធភាព។ ែំធណាះប្ស្ថយ្ធ ះមិនប្េឹមមេប្េូវសង្សំណ្ង្ចំធពាះការបាេ់បង្់្ ៃន់្ ៃរ ែូចជា (ែើ ផៃះ 
ប្ទ្ពយសមបេតិ ផលិេផលែំណាជំាធែើម) ប៉ាុធណាណ ះធទ្ ប៉ាុមនតកប៏្េូវសង្សំណ្ង្ចំធពាះការបាេប់ង្ប់ ៃ បប់នសធំផសង្ 
ធទ្ៀេ ែូចជា ការបាេប់ង្ប់្បាកចំ់ណូ្ល ការចំណាយ្ពាក់ពន័ធនឹង្ការផ្លា ស់បាូរទ្ើាងំ្ សំណ្ង្ធៅធលើសុ ភាពផាូវចិេត
ជាធែើម។ កនុង្ករណ្ើ បធណ្ា ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំ ចាបអ់នតរជាេិបានមចង្ថ្ន ែំធណាះប្ស្ថយ្មនប្បសិទ្ធភាពចំធពាះ
ការបធណ្ា ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំ គួររមួបចេូ លសំណ្ង្ប់្េ បម់កវញិ ការាងំ្ទ្ើលំធៅធ ើង្វញិ ការស្ថា រនើេិសមបទា 

                                                            
143“អាជាា រ្ធ េតឧេតរមនជ័្យ្ធៅមេបនតប្បប្ពឹេតអំធពើ ុសចាប់ធលើបុគគលិកអង្គការសម្ម៌កមពុជា” អង្គការលើកាែូ,ចុះនថ្ៃទ្ើ១៦ ម េុោ ឆន ២ំ០១៤,  
http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=360.  
144“ធពា ិ្៍ស្ថេ់ “ការមប្សកគំរាមធលើបុគគលិកអង្គការម.ស.ម.ក” (Pursat yells ‘cut’ on CCHR)”,ភនំធពញប៉ាុសាិ៍, ចុះនថ្ៃទ្ើ២៦ ម ្នូ  ឆន ២ំ០១៦, 
https://www.phnompenhpost.com/national/pursat-yells-cut-cchr; “សង្គមសុើវលិធថ្នក លធទាសពើការធបៀេធបៀន និង្ការរារាងំ្បុគគលិក និង្ប្ករមអនកផលិេវ ើធែអូ
ធៅធ េតធពា ិ្៍ស្ថេ់"អង្គការម.ស.ម.ក, ចុះនថ្ៃទ្ើ២៤ ម ្នូ ឆន ២ំ០១៦
,https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.cchrcambodia.org/media/files/press_release/645_212jschaoosafcippe_en.pdf.  

http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=360
https://www.phnompenhpost.com/national/pursat-yells-cut-cchr
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.cchrcambodia.org/media/files/press_release/645_212jschaoosafcippe_en.pdf
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និង្សំណ្ង្។145 ធោលការណ៍្ ២៥ ែល់ ៣១ ននធោលការណ៍្មណ្  ំរបស់អង្គការសហប្បជាជាេិ សតើពើ្ុរកិចេ 
និង្សិទិ្ធមនុសស («ធោលការណ៍្មណ្ »ំ) មចង្ជាពិធសសចំធពាះកាេពវកិចេរបស់រែាកនុង្ការផាល់ែំធណាះប្ស្ថយ្
មនប្បសិទ្ធភាពចំធពាះការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសសធដ្ឋយ្ស្ថរ្ុរកិចេ។  អវើមែលសំខ្នធ់ ះ គឺជាែំធណ្ើ រការ
ធដ្ឋះប្ស្ថយ្ឥេលធមអៀង្និង្ប្បកបធដ្ឋយ្ភាពយុ្េតិ្ម៌146 និង្មនប្បសិទ្ធភាព ពស់ធពាលគឺែំធណាះប្ស្ថយ្ធ ះគឺ
ប្េូវផាល់សំណ្ង្ចំធពាះការរធំោភបំពានជាកម់សាង្ណាមួយ្ជាជាង្ ការមែលប្ោន់មេអនុវេតនើេិវ ិ្ ើមែលោា នលទ្ធ
ផល។ ធលើសពើធនះធៅធទ្ៀេ ែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ធនះប្េូវអាចធប្បើបាន មននយ័្ថ្នបុគគលប្គប់រូបប្េូវមេយ្ល់
ែឹង្ពើែំធណ្ើ រការធនះនិង្ប្េូវមេអាចធប្បើប្បាស់បាន ធដ្ឋយ្មិនមនការរាងំ្សៃះមិនសមប្សបណាមួយ្ធកើេធ ើង្
ធ ើយ្។147 ែំធណាះប្ស្ថយ្ប្បកបធដ្ឋយ្ប្បសិទ្ធភាពធ ះ គឺចបំាចប់្េូវមេបចឈបក់ាររធំោភបំពានមែលមនជា
បនតប ៃ បធ់ ះ។148 ែូចោន ធនះមែរ ជ្នធលាើសការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសសនឹង្ប្េូវ យំ្កធៅកាេ់ធទាសធដ្ឋយ្រែា
អំណាច។149 ធោង្ាមធោលការណ៍្មណ្  ំ ប្ករមហរុនអាជ្ើវកមាកប៏្េូវចូលរមួោ៉ា ង្សកមាកនុង្ការធា ថ្នបុគគល
ប្គបរ់ូប មែលសិទ្ធិរបស់ ាួនបានទ្ទ្ួលរង្ផលប៉ាះពាល់្ៃន់្ ៃរ ធដ្ឋយ្ស្ថរប្បេិបេតិការប្ករមហរុនអាចទ្ទ្ួលបាន
ែំធណាះប្ស្ថយ្ប្បកបធដ្ឋយ្ប្បសិទ្ធភាព។150 

ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក បានបង្វា ញថ្នែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ធ វ្ើធ ើង្ធៅាមករណ្ើ មួយ្ៗ 
ជាជាង្ធ វ្ើធ ើង្ជាលកខណ្ៈប្បពន័ធ និង្ប ៃ បព់ើមនការរធំោភបំពានោ៉ា ង្្ៃន់្ ៃរ និង្ការ ូចខ្េមិនអាចជួ្ស 
ជុ្លបានធកើេធ ើង្រចួប៉ាុធណាណ ះ។   ធទាះបើជាមនការ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្ធប្ចើនោ៉ា ង្ណាកាើ សប្មបក់រណ្ើ ទាងំ្បើធនះ   
ែំធណាះប្ស្ថយ្ធៅមិនទាន់បានបចេបធ់ៅធ ើយ្ធហើយ្កំពុង្បនតធ វ្ើ ធហើយ្ករណ្ើ នើមួយ្ៗសាិេធៅែំណាក់កាល 
 ុសៗោន កាើ។ ជាពិធសស មនការគិេគូរេិចេួចបំផុេ ធៅធលើែំធណាះប្ស្ថយ្ននការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសស 
មែលបានធកើេមនធ ើង្ធ ះ។ ធប្ៅពើធនះ ែំធណាះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើធផ្លា េសំខ្នធ់លើការបាេប់ង្់ប្ទ្ពយសមបេតិ
របស់សហគមន ៍ ធទាះបើជាកាេពវកិចេអនតរជាេិេប្មូវកមពុជាថ្ន ធបើមនការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសស ប្េូវផាល់ 
ែំធណាះប្ស្ថយ្មនប្បសិទ្ធភាពកធ៏ដ្ឋយ្។ ធទាះជាមនែំធណាះប្ស្ថយ្កធ៏ដ្ឋយ្អនកផតល់បទ្សមភ សនភ៍ាគធប្ចើន 

                                                            
145 “ធោលការណ៍្ និង្ធោលការណ៍្មណ្ មូំលដ្ឋា នសាើពើការបធណ្ា ញធចញ និង្ការបាូរទ្ើលំធៅធដ្ឋយ្ធោង្ធលើការអភិវឌ្ឍ” របស់អនករាយ្ការណ៍្ពិធសសសតើពើ 
លំធៅដ្ឋា នសមរមយ  A/HRC/4/18, កថ្ន ណ្ឌ  ៥៩, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf(“ធោលការណ៍្ និង្ធោលការណ៍្
មណ្ មូំលដ្ឋា នអំពើការបធណ្ា ញធចញ និង្ការបាូរទ្ើលំធៅធដ្ឋយ្ធោង្ធលើការអភិវឌ្ឍននអង្គការសហប្បជាជាេិ”)។ 
146“ធោលការណ៍្មណ្ អំង្គការសហប្បជាជាេិ ទ្ំព័រ25។ 

147“ធោលការណ៍្មណ្ អំង្កការសហប្បជាជាេិ  ទ្ព័ំរ 26។ 
148“មេិធោបល់ទូ្ធៅ ធល  31 លកខណ្ៈននកាេពវកិចេផាូវចាប់ទូ្ធៅមែលដ្ឋក់ធលើភាគើជារែាចំធពាះអនុសញ្ញា ”គណ្ៈកមា ្ិការសិទ្ធិមនុសសអង្គការសហប្បជាជាេិ 
ម ឧសភា ឆន 2ំ004 កថ្ន ណ្ឌ  15 (“មេិធោបល់ទូ្ធៅ ធល  31 របស់ UN HRC”) 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0i
W6Txaxgp3f9kUFpWoq%2FhW%2FTpKi2tPhZsbEJw%2FGeZRASjdFuuJQRnbJEaUhby31WiQPl2mLFDe6ZSwMMvmQGVHA%3D%3D. 
149“មេិធោបល់ទូ្ធៅ ធល  31 របស់ ការោិល័យ្ឧេតមសនង្ការទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា កថ្ន ណ្ឌ  18។ 
150“ធោលការណ៍្មណ្ អំង្កការសហប្បជាជាេិ ទ្ព័ំរ 19។ 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2FhW%2FTpKi2tPhZsbEJw%2FGeZRASjdFuuJQRnbJEaUhby31WiQPl2mLFDe6ZSwMMvmQGVHA%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsjYoiCfMKoIRv2FVaVzRkMjTnjRO%2Bfud3cPVrcM9YR0iW6Txaxgp3f9kUFpWoq%2FhW%2FTpKi2tPhZsbEJw%2FGeZRASjdFuuJQRnbJEaUhby31WiQPl2mLFDe6ZSwMMvmQGVHA%3D%3D
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បានធ ា្ើយ្ថ្នពួកធគ ោា នជ្ធប្មើសធផសង្ធប្ៅមេពើការទ្ទួ្លយ្កែំធណាះប្ស្ថយ្ធ ះធ ើយ្។ ពួកធគបានធរៀបរាប់ 
ថ្ន ែំធណាះប្ស្ថយ្ទាងំ្ធ ះគឺមិនប្គបប់្ោនធ់ ើយ្។ 

កនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើ ប្ករមអាជាា ្រមែល ម.ស.ម.ក បានសមភ សនប៍ានធ ា្ើយ្ថ្ន វវិាទ្ែើ ា្ើធនះមិនទាន់បាន
ធដ្ឋះប្ស្ថយ្ធៅធ ើយ្ធទ្ធដ្ឋយ្ស្ថរ វះការសហការពើសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ មនន័យ្ថ្នសហគមន៍មនការ 
«លំបាក» ខ្ា ងំ្ណាសធ់ដ្ឋយ្ស្ថរពួកធគមិនទ្ទួ្លយ្កែំធណាះប្ស្ថយ្មែលបានធលើកធ ើង្ធ ះ។ ធលើសពើធនះ 
ធៅធទ្ៀេ អាជាា ្រមួយ្ចំនួនបានប្បាប ់ ម.ស.ម.ក ថ្នមិនមនការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសសណាមួយ្ធ ើយ្ 
ធហើយ្កថ៏្នមិនមនការបធណ្ា ញប្បជាពលរែាណាមន កធ់ចញធដ្ឋយ្បង្ខំធ ើយ្។ ែូចាមរយ្ៈកិចេសមភ សនធ៍នះ 
ធដ្ឋយ្ស្ថរេំបនធ់សែាកិចេពិធសស ឬសមបទានែើធសែាកិចេមែលទ្ទ្ួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញា េពើរដ្ឋា ភិបាល ែូធចនះប្េូវ 
ធោរពនិង្ប្គប់ោ៉ា ង្ទាងំ្អស់មែលអនុវេតគឺប្េឹមប្េូវាមចាប។់ ជំ្ហររបស់ពួកធគ គឺថ្នធដ្ឋយ្ស្ថរប្ករមហរុន 
ទ្ទ្ួលបានអាជាា បណ័្ណពើរាជ្រដ្ឋា ភិបាល ែូធចនះពំុមនការរធំោភបំពានចាប់ណាមួយ្ធ ើយ្។ មា៉ាង្វញិធទ្ៀេ 
សមជិ្កសហគមនធ៍សៃើរមេទាងំ្អស់មែលផតល់បទ្សមភ សនប៍ានប្បាប ់ម.ស.ម.ក ថ្នាមទ្សសនៈរបស់ពួកកាេ ់
ឧបសគគចមបង្កនុង្ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ធនះ គឺ វះការ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្ពើសំណាកប់្ករមអាជាា ្រ មែលហាកមិ់នបាន 
គិេគូរសមប្សបណាមួយ្ធៅធលើស្ថា នភាពរបស់ពួកធគ និង្អនកជួ្យ្រកផលប្បធោជ្នឱ៍្យប្ករមហរុនមែលរធំោភ 
ធលើែើរបស់សហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ទាងំ្ធ ះ។ 

 

៦.១. វិវាទ្ដីធ្លីបនតអូសបនាល យដ៏យរូ និខមាន្លប៉ាោះពាលយ់៉ា ខខាល ាំខ 
 

វវិាទ្ែើ ា្ើមែលអូសប ា យ្រយ្ៈធពលពើ ៨ ធៅ ១០ឆន  ំបានបង្កផលវបិាកោ៉ា ង្ ៃ្ន់្ ៃរែល់ប្គួស្ថររង្ផល 
ប៉ាះពាល់ជាង្ ១.៦០០ ប្គសួ្ថរ។ ចំធពាះអនកមែល ម.ស.ម.ក បានសមភ សន ៍បានទ្ទ្ួលរង្ការ ូចខ្េ្ន 
ែល់ការខ្េបង្ោ់៉ា ង្ ៃ្ន់្ ៃរ និង្បង្កផលប៉ាះពាល់ែល់ផាូវចិេត និង្ស្ថា រេើ របស់ពួកោេផ់ង្មែរ។ ធទាះបើប្ករម 
អាជាា ្រធៅប្គបល់ំដ្ឋប់ថ្នន កធ់ វ្ើការ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្ោ៉ា ង្ណាកាើ កល៏ទ្ធផលននការទ្ទួ្លបានពើែំធណាះប្ស្ថយ្ 
ប្បកបធដ្ឋយ្ប្បសិទ្ធភាពសប្មបក់រណ្ើ ទាងំ្បើធនះធៅមេមនកប្មិេេិចេួចធៅធ ើយ្។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល ប្បជាពលរែាប្បមហល ៧១២ប្គួស្ថរ151 បានទ្ទ្ួលរង្ផលប៉ាះពាល់ 
ធដ្ឋយ្ស្ថរវវិាទ្ែើ ា្ើ152 មែលបានធកើេធ ើង្ាងំ្ពើឆន ២ំ០០៨ មកធម៉ាាះ។ បចេុបបននធៅសល់ប្បជាពលរែាចំនួន 
៣៨៣ប្គួស្ថរ    មែលធៅមេមិនទាន់ទ្ទួ្លបានែំធណាះប្ស្ថយ្ធៅធ ើយ្។153    កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន  សុកហវើន  

                                                            
151“1 ប្គួស្ថរ = ធ ា្ ះ 1 កនុង្ែើមួយ្កមនាង្មែលបានធប្បើ/បាេ់បង់្។ 
152“ប្បភព៖ អង្គការសម្ម៌កមពុជា(Equitable Cambodia)។ 
153“ធោង្ាមបចា ើមែលចង្ប្កង្ធដ្ឋយ្អង្គការសម្ម៌កមពុជាធៅធពលប្ស្ថវប្ជាវែល់ទ្ើកមនាង្ និង្ធដ្ឋយ្មនការសហការពើសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់។ 
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ធ សុើឌ្ើ ប្បជាពលរែាប្បមណ្ចំនួន៨០០ប្គួស្ថរ កនុង្ភូមិចំនួនប្បាពំើរបានរង្ផលប៉ាះពាល់154 ចបា់ងំ្ពើឆន  ំ
២០០៨ មកធម៉ាាះ។ ម.ស.ម.ក មិនអាចកំណ្េអ់េតសញ្ញា ណ្ជាក់ោកព់ើចំនួនអនកមែលធៅកំពុង្រង្ច់ែំំធណាះ 
ប្ស្ថយ្បានធទ្។ ប៉ាុមនត បចេុបបននអនកភូមិរង្ផលប៉ាះពាល់ចំនួន៦៤០ ក ់ បានចូលរមួកនុង្ែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ 
វវិាទ្ធនះ។ កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស ប្បជាពលរែាោ៉ា ង្ធហាចណាស់៩៧ ប្គួស្ថរ មកពើភូមិចំនួនបើធផសង្ ោន
បានទ្ទួ្លរង្ផលប៉ាះពាល់ធដ្ឋយ្ស្ថរបញ្ញា ែើ ា្ើធនះ155    ចបា់ងំ្ពើចុង្ឆន ២ំ០១០  មកធម៉ាាះ។   កនុង្ធពលកំពុង្    
សរធសរអេាបទ្ធនះ ប្បជាពលរែាចំនួន១៥ ប្គួស្ថរ ធៅកំពុង្រង្់ចែំំធណាះប្ស្ថយ្ធៅធ ើយ្ ធពាលគឺជិ្េមួយ្ 
ទ្សវេសរធ៍ៅធហើយ្ ធប្កាយ្ពើចបធ់ផាើមវវិាទ្ែើ ា្ើធនះ។ 

កនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើធនះ ធប្ៅមេពើការបធណ្ា ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំ ការបាេប់ង្ផ់ៃះសមមបង្ និង្ប្ទ្ពយសមបេត ិ
ជ្នរង្ធប្ោះទាងំ្អស់មែល ម.ស.ម.ក បានសមភ សន ៍បានរាយ្ការណ៍្ថ្ន ពួកោេ់កំពុង្មេប្បឈមនឹង្ភាពប្កើ 
ប្កកាន់មេខ្ា ងំ្ធ ើង្ៗ មែលបណាា លមកពើការបាេប់ង្ប់្បាកចំ់ណូ្លធដ្ឋយ្ស្ថរការបាេប់ង្់ែើកសិកមារបស់ពួក 
ោេ។់ កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស និង្ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល អនកភូមិបានប្បាប ់ ម.ស.ម.ក ថ្ន ពួកោេ់ 
ចបំាច់ប្េូវ េើប្បាកព់ើធគធែើមបើរស់ ែូធចនះធហើយ្ធទ្ើបបានជាមនការជាប់បំណុ្ល ធហើយ្អនក ាះប្េូវលកផ់ៃះនិង្ប្ទ្ពយ 
សមបេតិធែើមបើសង្បំណុ្លធទ្ៀេផង្។ អនកភូមិជាធប្ចើន បានឱ្យកូនរបស់ ាួនឈបធ់រៀនធដ្ឋយ្ស្ថរធរឿង្ធនះផង្មែរ។ 
កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ជ្នរង្ធប្ោះបានប្បាប់ពើការបាេប់ង្់សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្នធាន្មាជាេិែូចជា
ប្បភពទឹ្ក សេវ និង្េំបនធ់នស្ថទ្សប្មប់ចិចេ ឹមជ្ើវេិរបស់ពួកោេ។់ ពួកោេ់កប៏ានប្បាប់ថ្ន សុ ភាពក៏កានម់េ
ោ៉ា ប់យ្េឺជាង្មុនមែរ មែលពួកធគធជ្ឿថ្ន ធដ្ឋយ្ស្ថរជាេិគើមើធចញពើចមក រធៅសរូ និង្ធរាង្ចប្កមែលមនធៅកនុង្
ទឹ្កបឹង្។ កនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើធនះ អនកមែលផតល់បទ្សមភ សនប៍ានជ្ួបនឹង្បញ្ញា ផាូវចិេតមួយ្ចំនួន ែូចជាការបាកទឹ់្ក
ចិេត និង្អារមាណ៍្ានេឹង្ ធហើយ្កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស និង្ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល ពួកោេក់៏បានរាយ្
ការណ៍្ អំពើការប្បប្ពឹេតអំធពើហងិ្ាកនុង្ប្គួស្ថរមែលបានធកើេធ ើង្ ធដ្ឋយ្ស្ថរមេពើធរឿង្ធនះផង្មែរ។ កនុង្ករណ្ើ
ទាងំ្ពើរធនះ ជ្នរង្ធប្ោះក៏បានប្បាប់ថ្ន សមជិ្កប្គួស្ថរ និង្កូនៗរបស់ពួកោេ ់ធប្ចើនបានធ វ្ើចំណាកប្សរកធចញ
ពើេំបនធ់ ះធដ្ឋយ្ស្ថរមេវវិាទ្ែើ ា្ើធនះផង្មែរ។ 
  

                                                            
154“អាជ្ើវកមា និង្សិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា មនសរសរសាមភចំនួនបើ” អង្គការ ម.ស.ម.ក ម វចិឆិកា ឆន 2ំ010 កថ្ន ណ្ឌ  188 
https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2010-11-30-
%20Full%20Report%20%20Business%20and%20Human%20Rights%20in%20Cambodia%20Constructing%20the%20Three%20Pillars.pdf. 
155“អង្គការសង្គមថ្ាើ កណាា ល និង្អង្គការឯកភាព សូមធមើល “របាយ្ការណ៍្សធង្ខបអំពើផលប៉ាះពាល់ននគធប្មង្អភិវឌ្ឍន៍របស់ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស កនុង្ឃុថំ្ាដ្ឋ 
ប្សរកវាលមវង្ ធ េតធពា ិ្៍ស្ថេ់” របាយ្ការណ៍្រមួ អង្គការ ធវទិ្កាននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលសាើពើកមពុជា, អង្គការសមព័នធភាពការពារសិទ្ធិមនុសសកមពុជា មជ្ឈមណ្ឌ ល
អប់រចំាប់សប្មប់សហគមន៍ អាែហុក, ម.ស.ម.ក, លើកាែូធ េតធពា ិ្៍ស្ថេ់, នថ្ៃទ្ើ១៩ ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៧ ទ្ំព័រ២-៤ (មេមនឯកស្ថរប្កដ្ឋសប៉ាុធណាណ ះធៅអង្គការ
ធវទ្ិកាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលសាើពើកមពុជា,និង្អង្គការម.ស.ម.ក)។ 

https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2010-11-30-%20Full%20Report%20%20Business%20and%20Human%20Rights%20in%20Cambodia%20Constructing%20the%20Three%20Pillars.pdf
https://cchrcambodia.org/admin/media/report/report/english/2010-11-30-%20Full%20Report%20%20Business%20and%20Human%20Rights%20in%20Cambodia%20Constructing%20the%20Three%20Pillars.pdf
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៦.២. ការង្ត្របើត្ររសយ់នតការជាង្ត្រច្ើនង្ដើមបងី្ ោះត្រស្កយវិវាទ្ដីធ្លី 
 

អាជាា ្រហាក់បានធ វ្ើការ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្ោ៉ា ង្ខ្ា ងំ្កនុង្ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើ។ ប៉ាុមនត មនុសសជាធប្ចើន 
មែល ម.ស.ម.ក បានសមភ សន ៍បានប្បាប់ថ្នោា ននរណាមន កធ់ពញចិេតនឹង្ែំធណាះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើធនះធទ្។ កនុង្ 
ករណ្ើ ទាងំ្បើធនះ ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ធៅមេកំពុង្ែំធណ្ើ រការ ធហើយ្ករណ្ើ នើមួយ្ៗ សាិេធៅែំណាកក់ាល ុសោន កាើ។ 

ែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ជាធប្ចើន ប្េូវបានអនុវេតអស់រយ្ៈធពលជាធប្ចើនឆន មំកធហើយ្ ធពល ាះការអនុវេត 
ែំធណាះប្ស្ថយ្ធប្ចើនប្បប្ពឹេតធៅកនុង្ធពលមេមួយ្ផង្មែរ។ ភាគើទាងំ្អស់ចូលរមួជាមួយ្សហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ 
ឬ េំណាង្សហគមន៍ទាងំ្ធ ះ រមួមនប្ករមអាជាា ្រមូលដ្ឋា ន និង្េំណាង្ប្ករមហរុន។ ភាគើ ាះចូលរមួជាមួយ្ 
អាជាា ្រ ថ្នន ក់ធ េត ថ្នន កជ់ាេិ ឬអង្គការអនតរជាេិែូចជា អង្គការសហប្បជាជាេិ ឬបណាា ញអនតរជាេិ  ។ កនុង្
ករណ្ើ ទាងំ្អស់ សហគមនម៍ែលរង្ផលប៉ាះពាល់បានរកប្ករមអាជាា ្រធៅថ្នន កមូ់លដ្ឋា ន ថ្នន កធ់ េត និង្ថ្នន កជ់ាេិ 
ាមរយ្ៈការដ្ឋកច់ាេតិ លិ ិេសុំអនតរាគមន ៍ និង្ពាកយបណ្ាឹ ង្ជាធែើម ជាពិធសសគឺដ្ឋកធ់ៅកាន់ យ្ករែាមស្ត្នតើ 
ប្កសួង្ កសិកមា រុកាខ ប្បមញ់ និង្ធនស្ថទ្ ប្កសួង្បរសិ្ថា ន ប្កសួង្ធរៀបចំមែនែើ នគរូបនើយ្កមា និង្សំណ្ង្ ់ប្ករម
ប្បឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា  និង្រែាសភាជាេិ។  

យ្នតការធផសង្ធទ្ៀេមែលបានធប្បើែូចជា ការជួ្បប្បជំុ្ជាមួយ្ពហុភាគើមែលពាកព់័នធ និង្ការេសរូមេិ 
អនតរជាេិ។ ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ធៅឆន ២ំ០១៥ ការោិល័យ្ននឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិ
ទ្ទួ្លបនៃុកសិទិ្ធមនុសសប្បចធំៅកមពុជា  បានធរៀបការជួ្បប្បជំុ្ជាមួយ្ពហុភាគើពាកព់័នធពើរែង្ កនុង្មួយ្ឆន  ំមែល
រមួមនទាងំ្អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលមែលធ វ្ើការង្វរធលើករណ្ើ ធនះ មែលមនធោលបំណ្ង្ជំ្រុញឱ្យមន    េមា
ភាពាមរយ្ៈការមចករមំលកពេ័ម៌ន និង្ធលើកកមពស់ការសប្មបសប្មួលសកមាភាពាមរយ្ៈេួអង្គធផសង្ៗោន ។ 
ការោិល័យ្ននឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទួ្លបនៃុកសិទិ្ធមនុសសប្បចធំៅកមពុជា បានផាល់ការបណ្ាុ ះ 
បណាា លបមនាមែល់បុគគលិកប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ អំពើ្ុរកិចេ និង្សិទ្ធិមនុសស និង្អំពើសិទ្ធិជ្នជាេិធែើម 
ភាគេិច ប្ពមទាងំ្បានជ្ួយ្ពួកធគកនុង្ការធរៀបចំធោលការណ៍្សាើពើការប្គបប់្គង្ទ្ទួ្លបណ្តឹ ង្ជំ្ទាស់ពើខ្ង្ធប្ៅ 
ផង្មែរ។156 កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល មនការដ្ឋកព់ាកយបណ្ាឹ ង្បាឹង្ប្ករមហរុនធនះធៅកានប់ណាា ញអនតរ
ជាេិននអនកផលិេសករមែលមនធ ា្ ះថ្ន គំនិេផតួចធផតើមសករលអប្បធសើរជាង្មុន (បចេុបបននធៅថ្នបរូនសរូប្កូ) ធៅឆន ំ
២០១១   និង្បានដ្ឋកព់ាកយបណ្ាឹ ង្ជាថ្ាើមាង្ធទ្ៀេ ធៅឆន ២ំ០១៦157   ប ៃ បព់ើប្ករមហរុន  មើេ្រ័ ភូល   ប្េូវបាន

                                                            
156“ធៅកនុង្របាយ្ការណ៍្សាើពើចើរភាពឆន ២ំ០១៧ របស់ ាួន, Socfin S.A. សំធៅែល់នើេិវ ិ្ ើសាើពើការប្គប់ប្គង្ការឈចឺប់ខ្ង្ធប្ៅធៅកមពុជាមែលប្េូវបានធ្វើបទ្
បង្វា ញជាផាូវការែល់សហគមន៍ និង្ប្ករមអាជាា រ្ធៅមូលដ្ឋា ន និង្រមួមនធសចកាើសធង្ខបជាភាស្ថម ារ “របាយ្ការណ៍្សាើពើចើរភាពឆន ២ំ០០៧ កសិកមាប្េូពិចប្បកប
ធដ្ឋយ្ការទ្ទ្ួល ុសប្េូវ” Socfin, ទ្ំព័រ 27, http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/2017%20Socfin_Sustainability%20report_LR.pdf.  
157“ពាកយបណ្ាឹ ង្បាឹង្ធៅកាន់អង្គការ Better Sugar Cane Initiative ការធ្ាើយ្េប៖ ប្ករមហរុន មើេ្័រ ភូល អង្គការសម្ម៌កមពុជា អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធដ្ឋយ្មនការ
ចូលរមួអនតរជាេិ អង្គការលើកាែូ នថ្ៃទ្ើ០៥ ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៦, https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2016/02/Amended-Complaint-
to-Bunsucro-re-Mitr-Phol-Group-05-February-2016.pdf.  

http://www.socfin.com/frontend/files/userfiles/files/2017%20Socfin_Sustainability%20report_LR.pdf
https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2016/02/Amended-Complaint-to-Bunsucro-re-Mitr-Phol-Group-05-February-2016.pdf
https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2016/02/Amended-Complaint-to-Bunsucro-re-Mitr-Phol-Group-05-February-2016.pdf
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អនុញ្ញា េិឱ្យចូលកនុង្បណាត ញធ ះវញិ។ ធទាះបើមនការ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្ជាធប្ចើន កនុង្ការាមដ្ឋនពើអង្គការមិន
មមនរដ្ឋា ភិបាលកធ៏ដ្ឋយ្កប៏ណាា ញធនះប្ោនម់េបានចេ់វធិានការេិចេួចប៉ាុធណាណ ះមកទ្ល់បចេុបបននធនះ។ ធៅឆន ំ
២០១៣ សហគមន៍ក៏បានដ្ឋកព់ាកយបណ្ាឹ ង្ធៅកានគ់ណ្ៈកមាការសិទ្ធិមនុសសប្បធទ្សនថ្មែលបានសនិនដ្ឋា នធៅ
កនុង្ឆន ២ំ០១៥ ថ្ន ការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសសជាប្បពន័ធ បានធកើេមនធ ើង្ធៅកនុង្ចធ ា ះឆន ២ំ០០៨ និង្
២០០៩។158  គួរឱ្យធស្ថកស្ថា យ្ មែលពំុមនការចេវ់ធិានការជាកោ់កណ់ាមួយ្ ប្េូវបានធ វ្ើធ ើង្ពាកព់ន័ធ នឹង្
បញ្ញា ធនះធ ើយ្។   ប្ករមហរុនចប្មរះជាេិមែលបានទិ្ញសករសពើប្ករមហរុន  មើេ្រ័ ភូល រមួមនធ ា្ ះែូចជា កូកា-  
កូឡា បិុបសុើ ធណ្សធេា និង្ ម៉ា ស (Mars) ប្េូវបានអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលបានធសនើសុំអនតរាគមនធ៍ែើមបើដ្ឋក់
សមព ្ធលើប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល ឱ្យចូលរមួកនុង្ែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើធៅកមពុជា និង្ផាល់ែំធណាះប្ស្ថយ្
ប្បកបធដ្ឋយ្ប្បសិទ្ធភាពមួយ្។ មេរហូេែល់ធពលធនះ ែំធណាះប្ស្ថយ្មែលបានអនុវេត គឺមនេិចេួចបំផុេ។159 

កនុង្ចំធណាមករណ្ើ ទាងំ្បើ មនមេករណ្ើ មួយ្ប៉ាុធណាណ ះ មែលសហគមនប៍ានដ្ឋកព់ាកយបណ្ាឹ ង្ធៅកាន់ 
េុោការកមពុជា។ កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស កាលពើឆន ២ំ០១៤ សមជិ្កសហគមន៍មួយ្ចំនួនបានដ្ឋក ់
ពាកយបណ្ាឹ ង្ធៅកាន់អយ្យការេុោការធ េតធពា្ិ៍ស្ថេ់ បាឹង្អភិបាលរង្ធ េតមន ក ់ មែលធប្បើកមា ងំ្ប្បដ្ឋប់អាវុ្ 
ចប្មរះមកឈូសឆយ្ និង្បានបំផ្លា ញផៃះសមមបង្ និង្ចមក ររបស់ប្បជាពលរែា ១១ប្គួស្ថរ កាលពើម វចិឆិកា ឆន  ំ
២០១៤ កនាង្មកធនះធៅធលើែើេំបនធ់សែាកិចេពិធសស។ ពាកយបណ្ាឹ ង្ធនះបានធចទ្ប្បកាន់ថ្ន អភិបាលរង្ធ េត 
គឺជាអនកបានបញ្ញា កង្កមា ងំ្ប្បដ្ឋប់អាវុ្ចប្មរះឱ្យធ វ្ើការបំផាិចបំផ្លា ញផៃះសមមបង្ និង្ចមក ររបស់ ាួន។ ពួកោេ់ 
បានបាឹង្ទារសំណ្ង្ចំនួន ២.០០០ ែុោា សហរែាអាធមរកិកនុង្មួយ្ប្គួស្ថរ និង្សុំឱ្យចេវ់ធិានការផាូចាបធ់ៅធលើ 
អភិបាលរង្ធ េតធនះផង្មែរ។ កនុង្កំ ុង្ធពលសមភ សន៍សមជិ្កសហគមនទ៍ាងំ្បួនរូបធ ះ ពួកធគនិោយ្ថ្ន 
ពំុមនអវើធកើេធ ើង្ធទ្ចប់ាងំ្ពើដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹ ង្ធ ះមក។ 

 

                                                            
158“របាយ្ការណ៍្ធសុើបអធង្កេធល ៖ 1003/2015 ការធ្ាើយ្េប៖ សទិ្ធិមនុសសសហគមន៍៖ ប្ករមហរុនសករ មើេ្័រ ភូល ផលប៉ាះពាល់អវជិ្ាមនធលើប្បជាពលរែាមែល
រស់ធៅកនុង្ប្សរកសំធរាង្ និង្ប្សរកចុង្កាល ធ េតឧេតរមនជ័្យ្ ភូមិភាគឦស្ថនននប្បធទ្សកមពុជា” គណ្ៈកមាការសិទ្ធិមនុសសនថ្នថ្ៃទ្ើ១២ម េុោ ឆន ២ំ០១៥, 
https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2016/09/Thai-Human-Rights-Commission-Report_Mitr-Phol_Unofficial-translation-.docx; 
សូមធមើល“ការបង្វា ញពើការរធំោភបំពានរបស់ប្ករមហរុនសករសយ្កស”, ភនំធពញប៉ាុសតិ៍នថ្ៃទ្ើ14 ម សើហា ឆន 2ំ014,https://www.phnompenhpost.com/national/sugar-
giant-spotlight-abuse; “ពាកយបណ្ាឹ ង្ថ្ាើេវា៉ា ពើសមជ្ិកភាពរបស់ប្ករមហរុននែធៅកនុង្ប្ករមសករសប្បកបធដ្ឋយ្ចើរភាព”IDIនថ្ៃទ្ើ១៩ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៦, 
https://www.inclusivedevelopment.net/idi-and-partners-challenge-thai-companys-membership-in-sustainable-sugar-group/. 
159“េុោការនថ្ទ្ទ្ួលយ្កករណ្ើ បណ្ាឹ ង្អំពើការរបឹអូសយ្កែើប្បជាពលរែាកមពុជា បញ្ញា ឱ្យមនការធដ្ឋះប្ស្ថយ្” IDIនថ្ៃទ្ើ05 ម កញ្ញា  ឆន 2ំ018 
https://www.inclusivedevelopment.net/thai-court-accepts-cambodian-land-grabbing-case-orders-mediation/.  

https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2016/09/Thai-Human-Rights-Commission-Report_Mitr-Phol_Unofficial-translation-.docx
https://www.phnompenhpost.com/national/sugar-giant-spotlight-abuse
https://www.phnompenhpost.com/national/sugar-giant-spotlight-abuse
https://www.inclusivedevelopment.net/idi-and-partners-challenge-thai-companys-membership-in-sustainable-sugar-group/
https://www.inclusivedevelopment.net/thai-court-accepts-cambodian-land-grabbing-case-orders-mediation/
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៦.៣.ដាំង្ណាោះត្រស្កយខដលរន្តល ់គឺពុាំខមនជាដាំង្ណាោះត្រស្កយមានត្របសទិ្ធភាពង្ៅង្ត្រកាម
ច្ាបស់ទិ្ធិមនុសសង្ឡើយ 

ប្បជាពលរែាជាធប្ចើនបានទ្ទួ្លយ្កយ្នតការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើមែលបានផាល់ជូ្ន គឺធដ្ឋយ្ស្ថរការភ័យ្ 
ខ្ា ច ធហើយ្ប្បសិនធបើពួកោេប់ែិធស្ទ្ទួ្លយ្ក នឹង្ប្េូវធគទុ្កធចលមិនធដ្ឋះប្ស្ថយ្ឱ្យទាងំ្ោន ។ ជាពិធសស 
ធៅធពលពិភាកាអំពើែំធណាះប្ស្ថយ្ គឺមនការគិេគូរេិចេួចបំផុេធៅធលើែំធណាះប្ស្ថយ្ននការរធំោភបំពាន 
សិទ្ធិមនុសសមែលធកើេមនធ ើង្ មេផៃុយ្ធៅវញិយ្នតការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើ គឺធផ្លា េសំខ្នម់េធលើការបាេប់ង្ ់
ប្ទ្ពយសមបេតិរបស់ជ្នរង្ធប្ោះប៉ាុធណាណ ះ។ 

ធដ្ឋយ្ធោង្ាមចាប់សិទ្ធិមនុសស ែំធណាះប្ស្ថយ្ប្េូវធ វ្ើធ ើង្ឱ្យទានធ់ពលធវោ និង្ធដ្ឋះប្ស្ថយ្ប្គប់ 
ទិ្ែាភាពទាងំ្អស់ននការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសស។ ជ្នរង្ធប្ោះទាងំ្អស់ប្េូវមនសិទ្ធិទ្ទួ្លបានសំណ្ង្ចំធពាះ 
ការបាេប់ង្ប់្ទ្ពយសមបេតិធដ្ឋយ្មិនគិេអំពើថ្នពួកធគមនបណ័្ណកមាសិទ្ធិធលើប្ទ្ពយសមបេតិឬោា នធ ះធ ើយ្។160 ជា 
ពិធសសសំណ្ង្ជាប្បាកចំ់ធពាះការបធណ្ា ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំ ប្េូវប្គបែណ្ា បធ់លើការ ូចខ្េមែលអាចវាយ្េនមា 
ជាប្បាកប់ានទាងំ្អស់ ែូចជាការបាេប់ង្់អាយុ្ជ្ើវេិ ឬអវៈយ្វៈ ឬសេវពាហនៈ/ែើ/ធែើមធឈើ/ែំណា ំ ធប្ោះថ្នន ក ់
រាង្កាយ្ ឬផាូវចិេត បាេ់បង្ឱ់្កាស ែូចចការង្វរការអប់រ ំនិង្អេាប្បធោជ្នស៍ង្គម ការ ូចខ្េប្ទ្ពយសមបេតិ និង្
ការបាេប់ង្់ការរកប្បាកចំ់ណូ្លរមួមនការបាេប់ង្ស់កាត នុពលននការរកប្បាក់ចំណូ្ល ការ ូចខ្េមផនកសើល្ម ៌
ការចំណាយ្  មែលប្េូវការសប្មបជំ់្នួយ្ផាូវចាប់ពើអនកជំ្ ញ ថ្នន ធំពទ្យ និង្ធសវាធវជ្ាស្ថស្ត្សត ប្ពមទាងំ្ធសវា
ចិេតស្ថស្ត្សត និង្សង្គម ការចំណាយ្រែាបាលការបាេក់ារាងំ្ទ្ើលំធៅធ ើង្វញិ និង្មធ្ាបាយ្ែឹកជ្ចាូ ន។161 កនុង្
ករណ្ើ មែលែើប្េូវបានធគែកហូេយ្កជ្នរង្ធប្ោះប្េូវទ្ទួ្លបានសំណ្ង្ធលើែើ មែលមនគុណ្ភាពទំ្ហនិំង្េនមា
ធសាើោន  ឬលអជាង្ធ ះ។162 កនុង្ករណ្ើ មនការាងំ្ទ្ើលំធៅដ្ឋា នជាថ្ាើ រែាប្េូវ  ថ្នប្បជាពលរែា អាចទ្ទ្ួលបាន
ចំណ្ើ អាហារចបំាច ់ មែលមនគុណ្ភាពនិង្សុវេាិភាព អ មយ័្ ទឹ្កស្ថអ េនិង្ជ្ប្មក និង្ផៃះសមមបង្សធមាៀក     
បំពាកស់មរមយ ធសវាធវជ្ាស្ថស្ត្សតសំខ្ន់ៗ  ប្បភពចិចេ ឹមជ្ើវេិ ចំណ្ើ សប្មបស់េវចិចេ ឹម និង្ការទ្ទ្ួលបាន្នធាន
ប្ទ្ពយសមបេតិមែលបានពឹង្អាប្ស័យ្ពើមុនមក ប្ពមទាងំ្ការអប់រសំប្មបកូ់នៗ និង្កមនាង្មថ្ទាកុំមរផង្មែរ។163 

ែំធណាះប្ស្ថយ្បើប្បធភទ្ប្េូវបានធគអនុវេត៖ ធោលនធោបាយ្មសបកខ្ា  សំណ្ង្ជាប្បាក ់ និង្ការធដ្ឋះ 
ែូរែើ។ 

                                                            
160“ធោលការណ៍្ និង្ធោលការណ៍្មណ្ មូំលដ្ឋា នននអង្គការសហប្បជាជាេិសាើពើការបធណ្ា ញធចញ និង្ការបាូរទ្ើលំធៅធដ្ឋយ្ធោង្ធលើការអភិវឌ្ឍ កថ្ន ណ្ឌ  61។ 
161“ធោលការណ៍្ និង្ធោលការណ៍្មណ្ មូំលដ្ឋា នននអង្គការសហប្បជាជាេិសាើពើការបធណ្ា ញធចញ និង្ការបាូរទ្ើលំធៅធដ្ឋយ្ធោង្ធលើការអភិវឌ្ឍ កថ្ន ណ្ឌ  60, 
63។ 
162“ធោលការណ៍្ និង្ធោលការណ៍្មណ្ មូំលដ្ឋា នននអង្គការសហប្បជាជាេិសាើពើការបធណ្ា ញធចញ និង្ការបាូរទ្ើលំធៅធដ្ឋយ្ធោង្ធលើការអភិវឌ្ឍ កថ្ន ណ្ឌ  60។ 
163“ធោលការណ៍្ និង្ធោលការណ៍្មណ្ មូំលដ្ឋា នននអង្គការសហប្បជាជាេិសាើពើការបធណ្ា ញធចញ និង្ការបាូរទ្ើលំធៅធដ្ឋយ្ធោង្ធលើការអភិវឌ្ឍ កថ្ន ណ្ឌ  52។ 
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ធោលនធោបាយ្មសបកខ្ា  និង្ែើចមក រជាលកខណ្ៈប្គួស្ថរ 
កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស អាជាា ្រថ្នន កមូ់លដ្ឋា ន ថ្នន កធ់ េត និង្ថ្នន កជ់ាេិបានចុះធៅធដ្ឋះប្ស្ថយ្ 

វវិាទ្ែើ ា្ើ។ ប្គួស្ថររង្ផលប៉ាះពាល់ភាគធប្ចើន ធមើលធឃើញែើរបស់ពួកោេប់្េូវបានធគធបាះបធង្វគ លកំណ្េប់្ពំកនុង្   
កំ ុង្ធពលការអនុវេតបទ្បញ្ញា ធល  ០០១។164 ប៉ាុមនតែើ ូេិ៍របស់ ២៣ប្គួស្ថរ គឺមិនទានម់នការធបាះបធង្វគ ល 
កំណ្េប់្ពំធៅធ ើយ្ធទ្ ធដ្ឋយ្ស្ថរប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស បានហាមអនកសា័ប្គចិេតវាស់ែើទាងំ្ធ ះ ធដ្ឋយ្អះអាង្ 
ថ្នែើធ ះជាែើមែលមនវវិាទ្ ែូធចនះគឺមិនធៅកនុង្វសិ្ថលភាពបទ្បញ្ញា ធល ០០១ ធ ើយ្។165 ប្បជាពលរែាចំនួន 
បួនប្គួស្ថរកនុង្ចំធណាម ២៣ប្គួស្ថរ អាចបនាធៅធលើមផនក ាះ ឬែើទាងំ្អស់របស់ ាួនបានធដ្ឋយ្ធោង្ាមធោល 
នធោបាយ្មសបកខ្ា ។ ប៉ាុមនតធទាះបើែំធណ្ើ រការធនះផាល់ការធចញបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើកធ៏ដ្ឋយ្ កពួ៏កោេមិ់នទានប់ាន 
ទ្ទួ្លបានធៅធ ើយ្ធទ្រហូេមកែល់ធពលធនះ។ កនុង្ ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ  ធៅឆន ២ំ០០៩ ប្បជា
ពលរែាចំនួន ១៥០ ប្គួស្ថរ បានចុះកិចេសនាជាមួយ្ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ  ធដ្ឋយ្ទ្ទ្ួលយ្ក «ែើចមក រ
ប្គួស្ថរ»166 គឺជាែើ ូេិ៍ធៅកនុង្បរធិវណ្សមបទានែើធសែាកិចេមែលប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ  នឹង្ធរៀបចំែើនិង្ែើ
ចមក រនិង្ទ្ើាងំ្ែើមែលប្គួស្ថរនើមួយ្ៗ នឹង្អាចដ្ឋែុំះ ប្បមូលផល និង្ប្េូវលកធ់ៅសរូឱ្យធៅប្ករមហរុន សុកហវើន 
ធ សុើឌ្ើ។  មិនយូ្រប៉ាុ ា នធប្កាយ្មក ប្គួស្ថរជាធប្ចើនបានែឹង្ថ្ន កិចេសនាធ ះេប្មូវឱ្យពួកោេ់ «ជួ្លែើ»  ពើ   
ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ រយ្ៈធពល៦០ឆន  ំ ែូធចនះធហើយ្ធទ្ើបពួកោេប់ានបចេប់កិចេសនាធ ះ។ មកទ្ល់
បចេុបបននធនះ ម.ស.ម.ក មិនមនទិ្ននន័យ្ចំនួនសរុបននប្គួស្ថររង្ផលប៉ាះពាល់ មែលបានទ្ទួ្លយ្កទ្ប្មង្់ធដ្ឋះ
ប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើធនះធទ្ កប៏៉ាុមនត ការចរចជាថ្ាើធៅធលើកិចេសនាទាងំ្ធ ះប្េូវបានដ្ឋកប់ចេូ លធៅកនុង្ែំធណ្ើ រការ
សប្មរះសប្មួលជាបនតប ៃ បម់ែលបានពិភាកាែូចខ្ង្ធប្កាម។ 
សំណ្ង្ជាប្បាក ់

កនុង្ករណ្ើ មនជ្ធប្មើសកនុង្ការសង្សំណ្ង្ជាប្បាក ់ចំនួនទឹ្កប្បាកម់ែលធសនើធ ើង្ធ ះ គឺមិនប្គបប់្ោន់ 
កនុង្ការរា៉ា បរ់ង្ធលើការបាេប់ង្់ទាងំ្អស់ធ ះធទ្ និង្មិនអាចឱ្យជ្នរង្ធប្ោះាងំ្ទ្ើលំធៅធ ើង្វញិធៅកមនាង្ធផសង្ 
ធទ្ៀេមែលមនលកខ ណ្ឌ ែូចោន ធនះែូចមែលពួកោេ់មនមុនធពលវវិាទ្ធ ះធ ើយ្។ កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុក 
ហវើន ធ សុើឌ្ើ សមជិ្កសហគមនម៍ែលរង្ផលប៉ាះពាល់ជាធប្ចើន ក ់បានទ្ទ្ួលយ្កសំណ្ង្ជាប្បាកធ់ៅចធ ា ះឆន ំ
២០០៩ និង្២០១២។ សមជិ្កសហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់មែល ម.ស.ម.ក បានជ្ួបធៅ ឆន ២ំ០១៧ បាន    

                                                            
164“អង្គការ ម.ស.ម.ក មនិមនព័េ៌មនពើចំនួនប្បជាពលរែាមែលមនែើធបាះបធង្វគ លកំណ្េ់ប្ពំែើជាក់មសាង្ និង្ចំនួនប្បជាពលរែាមែលអាចទ្ទ្ួលបានប័ណ្ណកមា
សិទ្ធិែើធទ្។ អង្គការម.ស.ម.កក៏មិនអាចទ្ទ្លួបានព័េ៌មនពើចំនួនននការធបាះបង់្ែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ្ាើជា្មាាមែរ។ 
165“សូមធមើល “របាយ្ការណ៍្សធង្ខបអំពើផលប៉ាះពាល់ននគធប្មង្អភិវឌ្ឍន៍របស់ប្ករមហរុន MDS កនុង្ឃុថំ្ាដ្ឋ ប្សរកវាលមវង្ ធ េតធពា ិ្៍ស្ថេ់” របាយ្ការណ៍្រមួ អង្គការ 
ធវទិ្កាននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលសាើពើកមពុជា, អង្គការសមព័នធភាពការពារសិទ្ធិមនុសសកមពុជា, មជ្ឈមណ្ឌ លអប់រចំាប់សប្មប់សហគមន៍, អាែហុក, ម.ស.ម.ក, លើ
កាែូធ េតធពា ិ្៍ស្ថេ់, នថ្ៃទ្ើ១៩  ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៧ ទ្ំព័រ២-៤ (មេមនឯកស្ថរប្កដ្ឋសប៉ាុធណាណ ះធៅអង្គការធវទ្ិកាននអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលសាើពើកមពុជា និង្
អង្គការម.ស.ម.ក)។ 

166“ធពល ាះធៅថ្ន “ធៅសរូលកខណ្ៈប្គួស្ថរ”។ 
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រាយ្ការណ៍្ថ្ន ពំុមមនប្គប់ៗ ោន ទ្ទ្ួលបានសំណ្ង្ែូចោន ចំធពាះែើទំ្ហែូំចោន ធ ះធទ្ អនក ាះទ្ទួ្លបាន ១០០
ែុោា រអាធមរកិកនុង្មួយ្ហកិា ចំមណ្កអនកធផសង្ធទ្ៀេ ទ្ទ្ួលបាន២០០ែុោា រអាធមរកិកនុង្មួយ្ហកិា។ អនក ាះ
បាននិោយ្ថ្នសំណ្ង្ជាប្បាកមិ់នប្គបប់្ោនស់ប្មបម់េេនមាែើធ ះផង្ធទ្ ធពាលគឺ សប្មបម់េេនមាធែើមធឈើ
មែលបានដ្ឋធំៅធលើែើទាងំ្ធ ះប៉ាុធណាណ ះមែលប្បជាពលរែាទ្ទ្ួលបានមេ១០.០០០ ធរៀល(២.៥ ែុោា រអាធមរកិ) 
កនុង្មួយ្ធែើម។ អាជាា ្របានពនយល់ថ្ន ទឹ្កប្បាកទ់្ទួ្លបាន ុសោន ធៅាមប្គួស្ថរ ុសោន មែរ ធដ្ឋយ្ប្គួស្ថរ
នើមួយ្ៗធៅចរចធដ្ឋយ្ ាួនឯង្ជាមួយ្ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ។ អនកភូមិមួយ្ចំនួនបានប្បាបអំ់ពើអារមាណ៍្
មែលប្េូវធគបង្ខំឱ្យទ្ទួ្លយ្កសំណ្ង្ធនះ ធដ្ឋយ្ស្ថរេំណាង្ប្ករមហរុនបានប្បាបព់ួកោេ់ថ្ន ប្បសិនធបើពួកោេ់
មិនទ្ទួ្លយ្កធទ្ ពួកោេ់នឹង្មិនទ្ទ្ួលបានអវើទាងំ្អស់ ប៉ាុមនត អាជាា ្របានប្ចនធចលការធចទ្ប្បកានធ់នះ
ធដ្ឋយ្បញ្ញា ក់ថ្នសមជិ្កសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ជាធប្ចើន ក ់ បានធប្ជ្ើសធរ ើសយ្កជ្ធប្មើសធនះ។ ពួកោេ់
បានប្បាបប់មនាមថ្ន អនកភូមិមួយ្ចំនួនមែលបានទ្ទួ្លសំណ្ង្ពើមុន ឥ ូវធនះកំពុង្ទាមទារប្បាកប់មនាមធទ្ៀេ 
ធដ្ឋយ្ស្ថរេនមាែើបានធកើនធ ើង្ ប៉ាុមនត ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ បានប្បាប់ ម.ស.ម.ក កាលពើ ឆន ២ំ០១៧ ថ្ន 
សំណ្ង្ជាប្បាកម់ែលបានផាល់ឱ្យធ ះគឺ ពស់ជាង្សំណ្ង្ មែលបានកំណ្េធ់ៅកនុង្ការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់  
បរសិ្ថា ននិង្សង្គមទ្ើមួយ្។ បញ្ញា មួយ្គឺថ្ន េនមាែើធកើនធ ើង្ខ្ា ងំ្ធៅប៉ាុ ា នឆន ចុំង្ធប្កាយ្ធនះធដ្ឋយ្ ធ វ្ើឱ្យមនការ
មិនសបាយ្ចិេតរវាង្អនកមែលទ្ទ្ួលបានសំណ្ង្ជាប្បាក ់ ធៅែំណាកក់ាលែំបូង្ននវវិាទ្ធនះ និង្អនកមែលធទ្ើប
ទ្ទ្ួលបានសំណ្ង្ធៅធពលថ្ាើៗធនះធដ្ឋយ្ស្ថរសំណ្ង្ធ ះ មនភាព ុសោន ខ្ា ងំ្ធពក។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស ម.ស.ម.ក អាចមសវង្រកព័េម៌នបានថ្ន មនមេប្គួស្ថររង្ផលប៉ាះពាល់
ចំនួនបើប្គួស្ថរកនុង្ចំធណាម ៩៧ប្គួស្ថរ ប៉ាុធណាណ ះបានទ្ទ្ួលសំណ្ង្ជាប្បាក៖់ ពើរប្គួស្ថរធៅឆន ២ំ០១៦ និង្មួយ្
ប្គួស្ថរធៅពាកក់ណាា លម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨ មែលទ្ទ្ួលបានសំណ្ង្ជាប្បាកច់ំនួន ៦០.០០០ ែុោា រសហរែា
អាធមរកិ។ មួយ្ប្គួស្ថរ មិនបានទ្ទួ្លសំណ្ង្ធទ្ ធដ្ឋយ្ស្ថរប្គួស្ថរធ ះបានផ្លា ស់ទ្ើលំធៅធៅធ េតបាេែំ់បង្
កនុង្កំ ុង្ធពលចរចរ ប៉ាុមនតប្គួស្ថរធនះបានបចឈប់ការេសរូមេិមសវង្រកែំធណាះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើ មែល ាួនមន
ជាបព់ាកព់ន័ធធដ្ឋយ្មិនែឹង្ពើមូលធហេុចាស់ោស់។ ធដ្ឋយ្ធោង្ាមអនកមែល ម.ស.ម.ក បានសមភ សនធ៍ៅ 
ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៨ ប្គសួ្ថរមែលទ្ទ្ួលយ្ក និង្បានទ្ទួ្លសំណ្ង្ជាប្បាក់មិនធពញចិេតធៅនឹង្ទឹ្កប្បាក់
មែលបានផាល់ជូ្នធ ះធទ្។ 
ការធដ្ឋះែូរែើ 

សមបទានែើសង្គមកិចេ ប្េូវបានបង្វា ញជាទ្ប្មង្ែំ់ធណាះប្ស្ថយ្សប្មប់ពើរ កនុង្ចំធណាមបើករណ្ើ ធ ះ គឺ
ជាករណ្ើ ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល និង្ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស។ ចបា់ងំ្ពើការចបធ់ផាើមអនុវេតគធប្មង្ធ ះមកគឺ 
មនបញ្ញា មួយ្ធដ្ឋយ្ស្ថរថ្ន សមបទានែើសង្គមកិចេគឺមនធោលបំណ្ង្ផាល់ការកាន់កាបែ់ើធៅឱ្យអនកមែលោា ន 
ែើធស្ថះ។ ែូធចនះ ការទ្ទួ្លសមបទានែើសង្គមកិចេកនុង្ករណ្ើ ធនះ មិនអាចអះអាង្ថ្នបុគគលទ្ទ្ួលបានែើធ ះគឺ 
ធដ្ឋយ្ស្ថរមេមនវវិាទ្ធ ើយ្។ ធលើសពើធនះធៅធទ្ៀេសមបទានែើសង្គមកិចេមនការកប្មិេទ្ំហ៖ំ សមបទានែើ 



 

49 

 

សង្គមកិចេមែលផាល់ែើសប្មបក់ារាងំ្ទ្ើលំធៅគឺទ្ំហបំ្េឹម ១.២០០មម៉ាប្េប្កឡា និង្មិនអាចធលើសពើ ៣.៦០០ 
មម៉ាប្េប្កឡាធ ើយ្167 ចំមណ្ក សមបទានែើសង្គមកិចេមែលផាល់ឱ្យសប្មប ់ «ការដ្ឋែុំះជាលកខណ្ៈប្គួស្ថរ» ជា 
ទូ្ធៅមនទ្ំហ ំ២ហកិា ធទាះបើជាវាអាចធកើនែល់ ៥ហកិាកាើ។168 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស ធៅឆន ២ំ០១៦ ប្បជាពលរែាចំនួនបើប្គួស្ថរយ្លប្ពមទ្ទ្ួលយ្ក 
សមបទានែើសង្គមកិចេ ធៅមេមិនទានប់ានទ្ទួ្លែើមកែល់ធពលសរធសររបាយ្ការណ៍្ធនះ។169 បចេុបបននសមប 
ទានែើសង្គមធនះ គឺជាែំធណាះប្ស្ថយ្មេមួយ្គេម់ែលអាជាា ្របានធសនើធ ើង្ ប៉ាុមនត កាើកង្វល់ជាធប្ចើនធៅមេមន 
ផង្មែរ។ កាលែំបូង្ធ ើយ្ សមជិ្កសហគមន៍ ាះបានអះអាង្អំពើការបង្ខំឱ្យទ្ទ្ួលយ្កសមបទានែើសង្គមធៅ         
ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៧។ បមនាមពើធនះ ធៅម ឧសភា ឆន ២ំ០១៨  េំណាង្ប្គួស្ថររង្ផលប៉ាះពាល់ប្េូវបានធគប្បាប់ 
ថ្ន ប្បសិនធបើពួកោេ់មិនទ្ទួ្លយ្កសមបទានែើសង្គមកិចេធទ្  នឹង្មិនមនការធសនើសុំែំធណាះប្ស្ថយ្ធផសង្ធទ្ៀេ   
ធ ើយ្។ ទ្ើពើរ សមបទានែើសង្គមមែលបានធសនើសុំមនទ្ើាងំ្ធៅេំបន់មែលធៅជំុ្វញិេំបនធ់សែាកិចេពិធសសនិង្ 
ធៅធលើនផៃែើមែលមនប្ោបម់ើន។170 ធៅធពល ម.ស.ម.ក បានជ្ួបជាមួយ្អាជាា ្រស្ថធារណ្ៈធៅម ឧសភា ឆន ំ
២០១៨ ពួកោេទ់្ទួ្លបានស្ថគ ល់អំពើបញ្ញា ធនះ និង្បានប្បាបថ់្ន ែើមែលបានធសនើសុំធ ះមិនទានប់ានធដ្ឋះ 
ប្ោបម់ើនធចញធៅធ ើយ្ធទ្។ ធៅនថ្ៃទ្ើ២០ ម សើហា ឆន ២ំ០១៨ ធប្កាយ្ពើទ្ទួ្លបានលិ ិេពើរែាសភាជាេិ171 
មែលបានធចញជូ្នោេ ់ ប ៃ បព់ើប្គួស្ថររង្ផលប៉ាះពាល់បានដ្ឋក់ញ្ញា េតិធៅរែាសភាធ ះ172 ប្បធានមនៃើរធរៀបចំ
មែនែើនគរូបនើយ្កមា សំណ្ង្ ់ និង្សុរធិោែើធ េត បានសនាថ្ននឹង្ធដ្ឋះប្ស្ថយ្ ប្ពមទាងំ្បចេប់វវិាទ្ែើ ា្ើទាងំ្
ធ ះធៅប្េឹមនថ្ៃទ្ើ២២ ម សើហា ឆន ២ំ០១៨។ មិនយូ្រប៉ាុ ា នធប្កាយ្មក េំណាង្សហគមនស៍ំខ្នម់ន កប់្េូវបាន
ធសនើសុំជួ្បធដ្ឋយ្មនុសសបើ កធ់ផសង្ោន ែូចជាធមឃុ ំ ធមបញ្ញា ការធោធាមែលធ វ្ើការធៅាមប្ពំមែន និង្េំណាង្
ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស មន ក់បានសំុជ្ួប ង្ធែើមបើពិភាកាអំពើែំធណាះប្ស្ថយ្មែលអាចធៅរចួ។ អនកទាងំ្ធ ះបាន
បញ្ញា ក់ថ្ន ែំធណាះប្ស្ថយ្ប្េូវមេធ វ្ើធ ើង្ជាលកខណ្ៈបុគគលធដ្ឋយ្ម កៗពើោន  ធហើយ្ថ្ន ង្គួរជ្ួបជាមួយ្ពួក
ធគមេមន កឯ់ង្។ ែំធណាះប្ស្ថយ្ធនះផៃុយ្ពើ្នៃៈសហគមនម៍ែលប្េូវធ វ្ើធ ើង្ជាស្ថធារណ្ៈប្បកបធដ្ឋយ្េមា ភាព 

                                                            
167“អនុប្កឹេយធល ១៩សាើពើសមបទានែើសង្គមកិចេ នថ្ៃទ្ើ១៩ម មើ  ឆន ២ំ០០៣ ប្បការ១៦, http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-19-on-social-
land-concessions_030319.html (“អនុប្កឹេយធល ១៩”)។ 
168“អនុប្កឹេយធល ១៩  ប្បការ១៧។ 
169“ែូចបង្វា ញខ្ង្ធប្កាម ប្គួស្ថរទាងំ្ធ ះមិនទ្ទ្ួលបានទាល់មេធស្ថះនូវ សមបទានែើសង្គមកិចេ ធដ្ឋយ្ស្ថរែើធ ះមនប្ោប់មើន។ 
170“ជាការពិេ េំបន់ននប្បធទ្សកមពុជាាមបធណាា យ្ប្ពំមែនភាគពាយ្ពយប្េូវបានធគចេ់ទុ្កជាេំបន់ចំការមើនធប្ចើនបំផុេធៅកនុង្ពិភពធោក ធហើយ្ែើ សមបទាន
ែើសង្គមកិចេ មែលបានធសនើសុំធ ះមនទ្ើាងំ្ធៅេំបន់មែលមនប្ោប់មើនចប់ាងំ្ពើសស្ត្ង្វគ មសុើវលិឆន 1ំ979-1998។ សូមធមើល “យុ្ទ្ធស្ថស្ត្សតរបស់អង្គការ
សកមាភាពកមេ េ់មើនជាេិរបស់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជាឆន 2ំ018-2025” នថ្ៃទ្ើ១២ ម ្នូ ឆន ២ំ០១៧ ធសចកាើធផាើម ទ្ំព័រ ១, 
http://www.cmaa.gov.kh/images/contents/NMAS/NMAS_in%20English.pdf.  
171“លិ ិេែំបូង្ប្េូវបានធផាើធចញធៅនថ្ៃទ្ើ០៨ម វចិឆិកា ឆន ២ំ០១៦ លិ ិេទ្ើពើរធៅនថ្ៃទ្ើ១១ម ធមស្ថ ឆន ២ំ០១៧។លិ ិេទាងំ្ពើរប្េូវបានធផាើជូ្នប្កសួង្ធរៀបចំមែនែើ 
នគរូបនើយ្កមា និង្សំណ្ង់្។ 
172“ 17 ប្គួស្ថរមនការប្ពួយ្បារមភ ធៅធពលមែលពួកោេ់បានដ្ឋក់ញេតិ ប៉ាុមនត ែូចបានធលើកធ ើង្ខ្ង្ធលើ ពើរប្គួស្ថររកបានែំធណាះប្ស្ថយ្ ែូធចនះធហើយ្ ១៥ ប្គួស្ថរ
ធៅសល់កំពុង្បនតមសវង្រកែំធណាះប្ស្ថយ្។ 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-19-on-social-land-concessions_030319.html
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-19-on-social-land-concessions_030319.html
http://www.cmaa.gov.kh/images/contents/NMAS/NMAS_in%20English.pdf
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និង្សប្មបប់្គួស្ថរទាងំ្អស់ធៅធពលមេមួយ្ ធហើយ្ធដ្ឋយ្ស្ថរមេការប្ពួយ្បារមភពើសុវេាិភាពផ្លៃ ល់ ាួនផង្ធ ះ
េំណាង្សហគមនមិ៍នបានជួ្បជាមួយ្អនកទាងំ្បើធ ះធទ្។ 

បចេុបបននប្បជាពលរែា ១៥ប្គួស្ថរ ធៅមេកំពុង្រង្់ចែំំធណាះប្ស្ថយ្ននការវវិាទ្ែើ ា្ើធនះ។ ពាកព់័នធនឹង្ 
ពេ័ម៌នមែលអាជាា ្របានផាល់ជូ្នកាលពើ ម ឧសភា ឆន ២ំ០១៨ អំពើប្ចក « ធំចញ ចូំល» មែលនឹង្មនរវាង្
ប្បធទ្សកមពុជា និង្នថ្ មែលទំ្និញនឹង្ែឹកជ្ចាូ ន ា្ង្កាេ់េំបនធ់សែាកិចេពិធសសរបស់ប្ករមហរុន អឹមឌ្ើធអស ធ ះ 
អាចជាសមព ្បមនាមសប្មប់ប្គួស្ថរទាងំ្ធ ះឱ្យទ្ទួ្លយ្កែំធណាះប្ស្ថយ្ និង្ចកធចញពើែើរបស់ ាួនធៅកនុង្
េំបនធ់សែាកិចេពិធសសធ ះ ប៉ាុមនាក៏បានបញ្ញា កម់ែរថ្នសមបទានែើសង្គមកិចេ កនឹ៏ង្ប្េូវដ្ឋកប់ចេូ លនូវធហដ្ឋា រច 
សមពនធមូលដ្ឋា ន ែូចជាផាូវ ទឹ្ក អគគិសនើ ស្ថោធរៀន ទ្ើផារ មណ្ឌ លសុ ភាព និង្សមភ រៈបរកិាខ កនុង្ការ អភិវឌ្ឍែើ 
ធសវា   ពេ័៌មនអំពើរធបៀបនិង្ធពលធវោកនុង្ការធរៀបចំធហដ្ឋា រច សមពនធរូបវន័ត និង្ផាល់ធសវាស្ថធារណ្ៈទាងំ្ 
ធ ះ173 ប៉ាុមនតវាហាកែូ់ចជាថ្ន ធទាះបើពួកោេទ់្ទួ្លយ្កសមបទានែើសង្គមកិចេធ ះក៏ធដ្ឋយ្ ក៏ពួកោេនឹ់ង្មិន
អាចធប្បើែើទាងំ្ធ ះបាន ធដ្ឋយ្រង្់ចោំ៉ា ង្ធហាចណាស់ជាធប្ចើនម ធទ្ៀេមែរ។ 

ធៅម មិថុ្  ឆន ២ំ០១៨ ករណ្ើ ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល អាជាា ្របានប្បាប ់ម.ស.ម.ក និង្សហគមនរ៍ង្ 
ផលប៉ាះពាល់ថ្ន នឹង្មនការផតល់សមបទានែើសង្គមកិចេែល់ជ្នរង្ធប្ោះ ២ហកិាកនុង្មួយ្ប្គួស្ថរ។ សមបទាន 
ែើសង្គមកិចេនឹង្ប្េូវផាល់ឱ្យប្បជាពលរែាចំនួន ៤១៤ប្គួស្ថរ មែលបានចុះបចា ើជាមួយ្មស្ត្នតើប្កសួង្មែនែើកាលពើ 
ម  េុោ ឆន ២ំ០១៧ ធហើយ្ែើធ ះសាិេធៅធលើអេើេែើរបស់ពួកោេ់ធៅកនុង្បរធិវណ្សមបទានែើធសែាកិចេ។ មន 
ការចបធ់ឆន េផសង្សំណាង្ធប្ជ្ើសយ្កកាលែើបានធ វ្ើធ ើង្ធៅ ម មិថុ្  ឆន ២ំ០១៨ ធហើយ្ប្គួស្ថរទាងំ្អស់ ក ៏
បានយ្ល់ប្ពមទ្ទ្ួលយ្កសមបទានែើសង្គមកិចេមែលអាជាា ្របានធរៀបចំឱ្យពួកោេ់។ ប្បជាពលរែាចំនួន ៣២៩ 
ប្គួស្ថរ មែលមកពើភូមិរង្ផលប៉ាះពាល់ចំនួនប្បាធំ ះបានទ្ទួ្លែើ ូេិ៍ធហើយ្។174 ម.ស.ម.ក បានទ្ទ្ួលែំណឹ្ង្ 
ថ្ន មផនកធផសង្ធទ្ៀេននែើធៅកនុង្បរធិវណ្សមបទានែើធសែាកិចេនឹង្ប្េូវផាល់ឱ្យអេើេយុ្ទ្ធជ្នចូលនិវេតនផ៍ង្មែរ។ 

ជាការគួរធស្ថកស្ថា យ្ មែលមនបញ្ញា មួយ្ចំនួនទាកទ់្ង្នឹង្ែំធណ្ើ រការផតល់សមបទានែើធសែាកិចេធនះ។ 
កាលពើែំបូង្ ប្គួស្ថររង្ផលប៉ាះពាល់កនុង្វវិាទ្ែើ ា្ើធនះមិនបានទ្ទ្ួលព័េម៌នប្គបោ់ន ធ ះធទ្ និង្ភាគធប្ចើនមិន 
បានចុះបចា ើជាមួយ្មស្ត្នតើប្កសួង្មែនែើធ ើយ្ ធដ្ឋយ្ស្ថរពួកោេមិ់នទ្ទួ្លបានែំណឹ្ង្ និង្/ឬបានធ វ្ើចំណាក 
ប្សរកធៅធ វ្ើការកនុង្ប្បធទ្សនថ្ ធហើយ្មិនអាចធ វ្ើែំធណ្ើ រមកវញិបាន។ ទ្ើពើរ ប្គួស្ថរជាធប្ចើនបានប្បាប ់ម.ស.ម. ក 
ថ្ន ពួកោេប់ានប្ពមទ្ទ្ួលយ្កែំធណាះប្ស្ថយ្ធ ះធដ្ឋយ្បារមភថ្ន នឹង្មិនមនែំធណាះប្ស្ថយ្ធផសង្ធទ្ៀេធប្ៅ
ពើធនះធ ើយ្។ ទ្ើបើ ប្គួស្ថរ ាះគិេថ្នពួកោេប់្េូវទ្ទួ្លរង្អំធពើអយុ្េតិ្ម ៌ ធហើយ្ប្គួស្ថរ ាះធទ្ៀេបាននិោយ្ថ្ន 
ពួកោេ់បានទ្ទួ្លែើមិនប្គប់ ២ហកិាធ ើយ្ និង្ប្គួស្ថរ ាះធទ្ៀេបានធលើកធ ើង្ថ្ន ពួកោេ់ទ្ទ្ួលបានែើធៅទ្ើ

                                                            
173“អនុប្កឹេយធល ១៩ ប្បការ១៩ (ច) ការធរៀបរាប់លកខ ណ្ឌ េប្មូវសប្មប់ការធរៀបចំមផនការ សមបទានែើសង្គមកិចេ។ 
174“េួធល ធនះមែលទ្ទ្ួលបានធដ្ឋយ្ផ្លៃ ល់ពើេំណាង្សហគមន៍ាមរយ្ៈការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក មែលប្េូវបានធផៃៀង្ផ្លៃ េ់ផង្មែរពើអង្គការសម្ម៌កមពុជា រក
ធឃើញ ុសោន ពើេួធល មែល MLMUPC បានផាល់ឱ្យមន៣៨៥ ប្គួស្ថរ។ អនកភូមិមនមកពើភូមិាមន់  ៃុម ថ្នល់បេ់ ប្េពាងំ្មវង្ និង្បុស។ 
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ឆៃ យ្ដ្ឋចប់្សោ៉ា លមែលលំបាកនឹង្ចូលធៅែល់ ប្េូវចំណាយ្ធពលធប្ចើន និង្កមា ងំ្ធែើមបើកាប់ោសស់មអ េែើ
ធប្េៀមធ វ្ើែំណាធំទ្ៀេផង្។ អនកភូមិជាធប្ចើនកប៏ានេអូញមេអរថ្ន ែើមនទំ្ហេូំចជាង្ែើមែលពួកោេ់មនពើមុនមក។ 
ទ្ើបួន ធទាះបើជាអាជាា ្របានធៅែើធ ះជាសមបទានែើសង្គមកិចេកធ៏ដ្ឋយ្ កមិ៏នទានម់នឯកស្ថរផាូវការណាមួយ្
បានបញ្ញា ក់ថ្នែើធ ះគឺជាសមបទានែើសង្គមកិចេធ ើយ្។ មនមេឯកស្ថរមែលបានផតល់ឱ្យសមជិ្កសហគមន៍
ប៉ាុធណាណ ះមែលប្ោនម់េជាឯកស្ថរបញ្ញា កព់ើធ ា្ ះ ទំ្ហែំើ និង្ទ្ើាងំ្ែើរបស់ោេ។់ ធនះគឺជាកាើបារមភខ្ា ងំ្ធដ្ឋយ្ 
ស្ថរមេែើមែលទ្ទ្ួលបានធ ះ គឺជាសមបទានែើសង្គមកិចេ ធពាលគឺប្េូវរស់ធៅធលើែើធ ះរយ្ៈធពល៥ឆន ធំ ើង្សិន
មុនធពលមែលអនកទ្ទ្ួលអេាប្បធោនអ៍ាចធសនើសុំបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើ ា្ើបាន និង្មែលមិនអាចលក់បានកនុកំ ុង្ធពល
ធ ះ ុសោន ឆៃ យ្ពើការធដ្ឋះែូរែើជាធទ្ៀង្ទាេ ់ មែលអាចធសនើសុំបណ័្ណកមាសិទ្ធិែើភាា មៗ បាននិង្មែលអាចលកែូ់រ
បាន។ 

កនុង្ធពលជាមួយ្ោន នធនះផង្មែរ ប្បជាពលរែា ៣៨៣ប្គួស្ថរ មិនទាន់បានចុះបចា ើជាមួយ្មស្ត្នតើប្កសួង្ 
មែនែើធ ះធទ្ ែូធចនះពួកោេធ់ៅមេរង្់ចែំំធណាះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើធនះ។ កនុង្ចំធណាមប្គួស្ថរទាងំ្ធ ះ អាជាា ្រ 
បានប្បាបប់្បជាពលរែាប្បមណ្ ៩២ប្គួស្ថរ ថ្ន អាជាា ្រកំពុង្រកែំធណាះប្ស្ថយ្ជូ្ន ប៉ាុមនតធៅមេសាិេកំពុង្រង្់ច ំ
ែំធណាះប្ស្ថយ្ធៅធ ើយ្។ ធៅម េុោ ឆន ២ំ០១៨ េំណាង្សហគមនប៍ានប្បាប់ ម.ស.ម.ក ថ្ន អាជាា ្របាន 
ធលើកទឹ្កចិេតឱ្យប្បជាពលរែា ចំនួន ២៩១ប្គួស្ថរ មែលធៅធសសសល់ធៅចុះបចា ើជាមួយ្អាជាា ្រមូលដ្ឋា នជា 
ជាង្ការមសវង្រកែំធណាះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើាមរយ្ៈេំណាង្សហគមន។៍ េួធល ខ្ង្ធលើធនះ គឺទ្ទ្ួលបានធដ្ឋយ្ 
ផ្លៃ ល់ពើេំណាង្សហគមន៍ និង្ប្េូវបានធផៃៀង្ផ្លៃ េ់ោ៉ា ង្ម៉ាេច់េ់175  ុសោន ពើេួធល មែលអាជាា ្ររែាបានធលើក 
ធ ើង្ធៅធពលសមភ សន ៍និង្ធៅកនុង្ឯកស្ថរស្ថធារណ្ៈ។176 

វវិាទ្ែើ ា្ើទាងំ្បើករណ្ើ ខ្ង្ធលើ បានបង្កផលប៉ាះពាល់ែល់ប្បជាពលរែាជាង្ ១.៦០០ ក ់ ធហើយ្ជ្នរង្
ធប្ោះ និង្ប្គួស្ថរពួកោេ់មនផលវបិាកខ្ង្ផាូវកាយ្ និង្ផាូវចិេតោ៉ា ង្ ៃ្ន់្ ៃរជាយូ្រមកធហើយ្។ បចេុបបននធនះ 
ប្បជាពលរែាប្បមណ្ជាង្ ១.០៣៨ ប្គួស្ថរ ធៅមេកំពុង្មសវង្រកែំធណាះប្ស្ថយ្រមួោន  ចំមណ្កប្គួស្ថរមែល 
បានចូលរមួកនុង្ែំធណាះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើធនះ បានសមមតង្ពើអារមាណ៍្ោេថ់្ន ពួកោេមិ់នមនជ្ធប្មើសអវើធប្ៅពើ 
ទ្ទួ្លយ្កែំធណាះប្ស្ថយ្ធ ះធទ្។ អវើមែលបានបង្វា ញកនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើធនះគឺថ្ន ធទាះបើមនែំធណ្ើ រការធដ្ឋះ 
ប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើ និង្បានធសនើសុំែំធណាះប្ស្ថយ្ជាធប្ចើនជ្ធប្មើសសប្មបជ់្នរង្ធប្ោះកាើ កជ៏្នរង្ធប្ោះភាគធប្ចើន 
ធៅមេមិនទាន់បានមសវង្រកែំធណាះប្ស្ថយ្មនប្បសិទ្ធភាពធៅធ ើយ្ ធពាលគឺមនរយ្ៈធពលជាធប្ចើនទ្សវេសរ ៍
មកធហើយ្ចប់ាងំ្ពើវវិាទ្ែើ ា្ើធនះធកើេធ ើង្មកធម៉ាាះ។ 

 

                                                            
175“សិទ្ធិែើ្ាើ អង្គការសម្ម៌កមពុជាមែលជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលមួយ្បាននឹង្កំពុង្ធ្វើការង្វររមួោន ជាមួយ្សហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ធែើមបើបធង្កើេបចា ើប្គប់
ប្ជ្រង្ធប្ជាយ្មួយ្ពើប្គួស្ថររង្ផលប៉ាះពាល់មែលអង្គការម.ស.ម.កអាចទ្ទ្ួលបាន និង្ជាឯកស្ថរសំខ្ន់បំផុេមែលមន។ 
176“របាយ្ការណ៍្របស់អនករាយ្ការណ៍្ពិធសសសតើពិស្ថា នភាពសិទ្ធិមនុសសធៅកមពុជា៖ មេិធោបល់របស់រែា”, UN Doc A/HRC/39/73/Add.2 នថ្ៃទ្ើ១១ ម កញ្ញា  ឆន ំ
២០១៨ ទ្ំព័រ២១, https://undocs.org/A/HRC/39/73/ADD.2. 

https://undocs.org/A/HRC/39/73/ADD.2
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របកគាំង្ហើញទ្ី ៧ ៖ គួរសត្រមបសត្រមួលឱ្យមានយនតការង្ ោះត្រស្កយវិវាទ្ដីធ្លីង្្សខៗ និខ 
ត្របកបង្ យភាពនច្នត្របឌិត 
 

កនុង្ករណ្ើ ចំនួនពើរមែលមនពាកព់ន័ធជាមួយ្ប្ករមហរុនបរធទ្សនិង្មែលជាករណ្ើ មែលវវិាទ្ែើ ា្ើបានអូស
ប ា យ្យូ្របំផុេ (ជាង្១០ឆន )ំ ជ្នរង្ធប្ោះបានធប្បើប្បាសែំធណ្ើ រការធផសង្ៗធែើមបើមសវង្រកែំធណាះប្ស្ថយ្វវិាទ្ 
ែើ ា្ើធនះ។ ធទាះបើែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ទាងំ្ធ ះមិនអាចធប្បើប្បាស់បានទាងំ្អស់ធៅកនុង្ែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ 
មែលមនធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជាទាងំ្មូលកតើ កែំ៏ធណ្ើ រការទាងំ្ធ ះអាចបធង្កើេបានជាមធ្ាបាយ្បមនាមមែលជ្ន 
រង្ធប្ោះអាចទ្ទួ្លបានែំធណាះប្ស្ថយ្កនុង្ការវវិាទ្ែើ ា្ើធនះផង្មែរ។ 

 
 

៧.១. ដាំង្ណាោះត្រស្កយង្ៅកាន់តុោការបរង្ទ្ស 
កនុង្ករណ្ើ ចំនួនពើរ មែលពាកព់ន័ធជាមួយ្ប្ករមហរុនបរធទ្ស សហគមនប៍ានពាោមមសវង្រកែំធណាះ 

ប្ស្ថយ្ាមរយ្ៈការដ្ឋកព់ាកយបណ្ាឹ ង្រែាបបធវណ្ើ ទ្ើកានេុ់ោការមែលប្ករមហរុនធ ះបានចុះបចា ើ ៖ ធៅប្បធទ្ស 
នថ្ គឺទាក់ទ្ង្នឹង្ប្ករមហរុន មិេ្រ័ ភូល  និង្ប្បធទ្សបារាងំ្ គឺទាកទ់្ង្នឹង្ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ។ 

ធៅនថ្ៃទ្ើ២៧ ម មើ  ឆន ២ំ០១៨ េំណាង្សហគមនេ៍ំណាង្ឱ្យប្បជាពលរែាជាង្ ៧០០ប្គួស្ថរធសាើ
ចំនួន (៣.០០០  ក)់ មែលមនពាកព់័នធកនុង្វវិាទ្ជាមួយ្ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល បានធៅកានប់្បធទ្សនថ្ធែើមបើ
ដ្ឋកព់ាកយបណ្ាឹ ង្រែាបបធវណ្ើ បាឹង្ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល177ធដ្ឋយ្បង្វា ញពើការរធំោភសិទ្ធិមនុសសមួយ្ចំនួនធប្កាយ្
ពើ ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល បានធរៀបចំដ្ឋអំំធៅរបស់ ាួន រមួមនការបធណ្ា ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំ ការផ្លា ស់ទ្ើកមនាង្
ធដ្ឋយ្បង្ខំ ការែុេផៃះ ការបាេប់ង្ផ់លែំណា ំ និង្សេវពាហនៈ និង្ការរបឹអូសយ្កែើចមក រកាន់កាបប់្សបចាប់
របស់ ពួកោេ់ ធហើយ្អនកមែលរងឹ្ទ្ទឹ្ង្ប្េូវរង្ការគំរាម កំមហង្ចប ់ាួន និង្ចប់ដ្ឋក់ពនធ ោរ។178 បណ្ាឹ ង្ធនះ 
គឺជាបណ្ាឹ ង្ែំបូង្មែលបាឹង្ ធដ្ឋយ្ជ្ង្រង្ធប្ោះជាបរធទ្សពាកព់ន័ធនឹង្ការធចទ្ប្បកាន់បទ្ឧប្កិែា មែលធកើេមន
ធៅធប្ៅប្បធទ្សនថ្។179 បណ្ាឹ ង្ធនះប្េូវបានទ្ទ្ួលយ្ក ធហើយ្ធៅនថ្ៃទ្ើ០៦ ម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨ ធៅប្កមនថ្បាន
ធរៀបការសប្មរះសប្មួលធដ្ឋះប្ស្ថយ្។180 ធោង្ាមព័េម៌នមែលបានផាល់ឱ្យ  ម.ស.ម.ក ប្ករមហរុន មើេ្រ័ ភូល 

                                                            
177 “ប្បជាពលរែាកមពុជាមែលប្េូវផ្លា ស់ទ្ើកមនាង្ធដ្ឋយ្បង្ខំបានដ្ឋក់ពាកយបណ្ាឹ ង្ជាប្បវេតិស្ថស្ត្សតបាឹង្ប្ករមហរុនផលិេសករស្ំបំផុេធៅអាសុើ”IDI នថ្ៃទ្ើ០២  ម ធមស្ថ 
ឆន ២ំ០១៨, https://www.inclusivedevelopment.net/forcibly-displaced-cambodians-file-historic-lawsuit-against-asias-largest-sugar-producer/; “េុោការនថ្
ទ្ទ្ួលយ្កករណ្ើ បណ្ាឹ ង្យ្កែើប្បជាពលរែាកមពុជា បញ្ញា ឱ្យធដ្ឋះប្ស្ថយ្សប្មបសប្មួល”IDI នថ្ៃទ្ើ០៥ម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨, 
https://www.inclusivedevelopment.net/thai-court-accepts-cambodian-land-grabbing-case-orders-mediation/. 
178 “ប្បជាពលរែាកមពុជាមែលប្េូវផ្លា ស់ទ្ើកមនាង្ធដ្ឋយ្បង្ខំបានដ្ឋក់ពាកយបណ្ាឹ ង្ជាប្បវេតិស្ថស្ត្សតបាឹង្ប្ករមហរុនផលិេសករស្ំបំផុេធៅអាសុើ”IDI នថ្ៃទ្ើ០២  ម ធមស្ថ 
ឆន ២ំ០១៨, https://www.inclusivedevelopment.net/forcibly-displaced-cambodians-file-historic-lawsuit-against-asias-largest-sugar-producer/; 
179 “េុោការនថ្ទ្ទ្ួលយ្កករណ្ើ បណ្ាឹ ង្យ្កែើប្បជាពលរែាកមពុស បញ្ញា ឱ្យធដ្ឋះប្ស្ថយ្សប្មបសប្មួល”IDI នថ្ៃទ្ើ០៥ម កញ្ញា  ឆន ២ំ០១៨, 
https://www.inclusivedevelopment.net/thai-court-accepts-cambodian-land-grabbing-case-orders-mediation/. 
180“Ibid. 
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បានប្ចនធចលែំធណ្ើ រការចរចធនះ។ ែូធចនះបចេុបបននេុោការកំពុង្ែំធណ្ើ រការវាយ្េនមា ថ្នធេើបណ្ាឹ ង្ ធនះសាិេ
ធៅធប្កាមប្បព័នធយុ្ាា ្ិការចាបរ់បស់ប្បធទ្សនថ្មែរ ឬោ៉ា ង្ណា។ 

កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ធៅម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៥ េំណាង្ឱ្យធែើមបណ្ាឹ ង្ ៥១ ក ់មកពើ
ភូមិបរូប្ស្ថ បានចបធ់ផាើមដ្ឋកព់ាកយបណ្ាឹ ង្ទ្ទ្ួល ុសប្េូវរែាបបធវណ្ើ ធៅប្បធទ្សបារាងំ្ បាឹង្ភាគើពាក់ពន័ធ សំខ្ន់
ចំនួនពើររបស់ប្ករមហរុន សុកហវនិ ធ សុើឌ្ើ  គឺប្ករមហរុន Bollorégroup និង្ប្ករមហរុន “Compagnie du 
Cambodge” («ប្ករមហរុនមកពើប្បធទ្សកមពុជា») មែលប្គបប់្គង្ធដ្ឋយ្អនកជំ្នួញជ្នជាេិបារាងំ្ Vincent 

Bolloré ។181 ធែើមបណ្ាឹ ង្បានធចទ្ប្បកានព់ើការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសស និង្ការ ូចខ្េែល់បរសិ្ថា ន182 និង្
បានធសនើឱ្យមនការធ វ្ើឱ្យែើពួកោេប់្េ ប់ែូចធែើមវញិ និង្ទារសំណ្ង្ចំធពាះការ ូចខ្េប្ទ្ពយសមបេត ិ និង្ ជ្មៃឺ
ចិេតចំនួន ៦៥.០០០ អឺរ ៉ាូ។183 ធៅនថ្ៃទ្ើ១០ ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៧ ធប្កាយ្ពើមនការធសនើសុំពើប្ករមហរុនទាងំ្ពើរមក 
េុោការេប្មូវឱ្យធែើមបណ្ាឹ ង្ដ្ឋកឯ់កស្ថរមួយ្ចំនួនធែើមបើកំណ្េថ់្ន ពួកោេ់មនការទាមទារផាូវចាបធ់ៅធលើែើ
មែលពួកោេ់បានធចទ្ប្ករមហរុន ពើបទ្បានយ្កែើរមួធដ្ឋយ្មនឯកស្ថរផាូវការមែលបធង្កើេបានជា «អេាិភាព 
លកខណ្ៈ ទ្ើាងំ្ ទំ្ហជំាកម់សាង្ និង្ឯកស្ថរធោង្» ននែើធ ះមែលប្េូវធសនើសុំឱ្យប្បគល់ប្េ បម់កវញិ និង្ឯក
ស្ថរផាូវវការបញ្ញា ក់ការបធង្កើេបានជាសិទ្ធិធលើប្ទ្ពយរបស់បុគគលមន ក់ៗ ធលើែើមនវវិាទ្។184 ធសចកាើសធប្មចប ៃ ប់
ធទ្ៀេគឺការធរៀចចំសននិសើទ្សាើពើស្ថា នភាពធនះធៅនថ្ៃទ្ើ២៩ ម ឧសភា ឆន  ំ២០១៧។185  ម.ស.ម.ក មិនអាចមសវង្
រកពេ័៌មនបមនាមអំពើករណ្ើ ធនះបានធៅធ ើយ្ធទ្ ប៉ាុមនតធៅធពលមែលជ្ួបជាមួយ្សហគមន៍ ធយ្ើង្បានទ្ទ្ួល
ែំណឹ្ង្ថ្នសវ ការនឹង្ធរៀបចំធៅចុង្ឆន ២ំ០១៨ មែលជ្នរង្ធប្ោះ នឹង្ធ វ្ើែំធណ្ើ រធៅកាន់ប្បធទ្សបារាងំ្ធែើមបើ
ស្ថា បស់វ ការ។ ម.ស.ម.ក កទ៏្ទ្ួលបានែំណឹ្ង្ថ្នេំណាង្សហគមន ៍ាះ បានែកពាកយបណ្ាឹ ង្ធែើមបើចូលរមួ

                                                            
181“Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 6e Chambre, នថ្ៃទ្ើ១០ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៧, ធល  15/10981, (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ), 
https://www.doctrine.fr/d/TGI/Nanterre/2017/FREEBB840C2C3837B691D0?q=socfin-
KCD&only_top_results=true&original_query_key=1b5bc479c33900e1aac7ef720a03ed5c&selected_keywords=%5B%5D&position=1&action=result
&query_key=1b5bc479c33900e1aac7ef720a03ed5c&event_key=2018-09-04-4958878&source=excerpt_results(“ការសធប្មចរបស់េុោការ Nanterre
នថ្ៃទ្ើ១០ ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៧”) មនការបកមប្បធប្ៅផាូវការជាភាស្ថអង់្ធគាសធៅមវបស្ថយ្
េ៍http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=75&lang=en;“ធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ជ្នជាេិភនង្ប្បយុ្ទ្ធេសរូយ្កែើប្បឆងំ្នឹង្ប្ករមហរុន Vincent 
Bolloré”, Mediapart, នថ្ៃទ្ើ០៤ម វចិឆិកា ឆន ២ំ០១៥, https://www.mediapart.fr/journal/international/041115/au-cambodge-les-bunongs-luttent-pour-leurs-
terres-contre-vincent-bollore?onglet=full(មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ); “កសិករម ារបាឹង្ប្ករមហរុន Bolloré Group កនុង្ប្បធទ្សបារាងំ្”, Le Monde នថ្ៃទ្ើ២៩ 
ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៥, https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/07/29/spoliee-de-sa-terre-une-population-autochtone-du-cambodge-assigne-le-
groupe-bollore-en-justice_4703542_3244.html (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្ប៉ាុធណាណ ះ)។ 
182 “ប្ករមហរុន Bolloré ប្េូវបានវាយ្ប្បហារកនុង្ប្បធទ្សបារាងំ្ចំធពាះការដ្ឋែុំះរបស់ ាួនធៅប្បធទ្សកមពុជា” Mediapartនថ្ៃទ្ើ២៨ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៥, 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/280715/bollore-attaque-en-france-pour-ses-plantations-au-cambodge?onglet=full(មនមេជាភាស្ថបារាងំ្
ប៉ាុធណាណ ះ)។ 
183“ការសធប្មចរបស់េុោការ Nanterreនថ្ៃទ្ើ១០ ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៧ ទ្ំព័រ៥។ 
184“ធសចកាើសធប្មចរបស់េុោការ Nanterreនថ្ៃទ្ើ១០ ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៧ ទ្ំព័រ៦, ៧។ 
185“ធសចកាើសធប្មចរបស់េុោការ Nanterreនថ្ៃទ្ើ១០ ម កុមភៈ ឆន ២ំ០១៧ ទ្ំព័រ៧, (‘Motifs’ - ធហេុផល)។ 

https://www.doctrine.fr/d/TGI/Nanterre/2017/FREEBB840C2C3837B691D0?q=socfin-KCD&only_top_results=true&original_query_key=1b5bc479c33900e1aac7ef720a03ed5c&selected_keywords=%5B%5D&position=1&action=result&query_key=1b5bc479c33900e1aac7ef720a03ed5c&event_key=2018-09-04-4958878&source=excerpt_results
https://www.doctrine.fr/d/TGI/Nanterre/2017/FREEBB840C2C3837B691D0?q=socfin-KCD&only_top_results=true&original_query_key=1b5bc479c33900e1aac7ef720a03ed5c&selected_keywords=%5B%5D&position=1&action=result&query_key=1b5bc479c33900e1aac7ef720a03ed5c&event_key=2018-09-04-4958878&source=excerpt_results
https://www.doctrine.fr/d/TGI/Nanterre/2017/FREEBB840C2C3837B691D0?q=socfin-KCD&only_top_results=true&original_query_key=1b5bc479c33900e1aac7ef720a03ed5c&selected_keywords=%5B%5D&position=1&action=result&query_key=1b5bc479c33900e1aac7ef720a03ed5c&event_key=2018-09-04-4958878&source=excerpt_results
http://business.sithi.org/show_report_detail_land.php?id=75&lang=en
https://www.mediapart.fr/journal/international/041115/au-cambodge-les-bunongs-luttent-pour-leurs-terres-contre-vincent-bollore?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/international/041115/au-cambodge-les-bunongs-luttent-pour-leurs-terres-contre-vincent-bollore?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/economie/280715/bollore-attaque-en-france-pour-ses-plantations-au-cambodge?onglet=full
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កនុង្ែំធណ្ើ រការសប្មរះសប្មួល។ ប្ករមហរុន Bolloré group បានប្ចនធចលអំពើការប្គប់ប្គង្ណាមួយ្របស់ ាួនធៅ
ធលើសកមាភាពរបស់ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ  និង្អះអាង្ថ្នប្ករមហរុនធនះ គឺសាិេធៅធប្កាមការប្គបប់្គង្របស់
អគគ យ្កប្បេិបេតិ (“CEO”)  Hubert Fabri របស់ប្ករមហរុន សុកហវើន ប្គរប។186 ធដ្ឋយ្ស្ថរមេមនការលំបាកកនុង្
ការេប្មូវឱ្យប្ករមហរុនទ្ទ្ួល ុសប្េូវ ចំធពាះសកមាភាពរបស់ប្ករមហរុនបុប្េសមពនធមេឯង្ គឺជាអេុលយភាពរវាង្
សហគមន៍ជ្នជាេិធែើមភាគេិច មែលមធ្ាបាយ្របស់ពួកធគធៅមនកប្មិេ និង្ប្ករមហរុនពហុជាេិស្ថសន៍
មែលមនប្បាករ់ាប់ពានោ់នអឺរ ៉ាូ ធហើយ្ការពិេ បញ្ញា ប្បឈមសប្មបធ់ែើមបណ្ាឹ ង្កនុង្ការផាល់ឯកស្ថរចបំាច់   
ធផសង្ៗធ ះ គឺជាឱ្កាសេិចេួចកនុង្ការទ្ទួ្លធជាគជ្័យ្។ 
 

៧.២. ការសត្រមុោះសត្រមួលឯករាជ្យ 
កនុង្ករណ្ើ ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ ប្បជាពលរែាចំនួន ៥៨៩ប្គួស្ថរ មកពើភូមិចំនួន ៥187 កំពុង្ចូល

រមួ កនុង្ែំធណ្ើ រការសប្មរះសប្មួលឯករាជ្យមែលកំពុង្ែំធណ្ើ រការចប់ាងំ្ពើម វចិឆិកា ឆន ២ំ០១៦ មកធដ្ឋយ្អង្គការ
សប្មរះសប្មួលឯករាជ្យ («អាយ្.អឹម.ជ្ើ») និង្មនការោបំ្ទ្ពើការោិល័យ្ននឧេតមសនង្ការអង្កការសហប្បជា
ជាេិទ្ទួ្លបនៃុកសិទ្ធិមនុសសប្បចធំៅកមពុជា។188 ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្ធនះប្គបែណ្ា បធ់លើសមបទានែើធសែាកិចេរបស់ 
វា៉ា រា៉ាណាសុើ សែាើកូឡា និង្ ូវ ើផ្លម៉ា ។ អវើមែល ម.ស.ម.ក បានែឹង្ធ ះគឺថ្នការធប្បើែំធណ្ើ រការសប្មរះសប្មួលឯក
រាជ្យនិង្ធរៀបចំជារច សមពនធធនះគឺជាែំធណ្ើ រការមែលមិនធាា បម់នពើមុនមកធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា។ ែំធណ្ើ រការ
ធនះប្េូវបានធគសំធៅែល់ការសប្មរះសប្មួលធហើយ្កនុង្ែំធណ្ើ រការធ ះ អាចមនជាការសប្មរះសប្មួលជាធប្ចើន
ែំណាក់ផង្មែរកនុង្ធពលមេមួយ្ សប្មបប់្ករម  ជាធប្ចើន មែលប្គបែណ្ា បធ់លើប្បធានបទ្ ុសៗោន  ធហើយ្ 
ប្បធានបទ្ទាងំ្ធ ះអាចហួសពើវសិ្ថលភាពវវិាទ្ែើ ា្ើ ែូចជាការពិនិេយធមើលធលើស្ថា នភាព «ចមក រប្គួស្ថរ» និង្ 
សំណួ្រពាក់ព័នធអំពើនប្ពស័កតិសិទ្ធិកនុង្បរធិវណ្សមបទានែើធសែាកិចេធ ះជាធែើម។ ជាការកេស់មគ ល់ អនកទាងំ្អស់
មែលបានចូលរមួកនុង្ែំធណ្ើ រការសប្មរះសប្មួលធនះ ប្េូវបានេប្មូវឱ្យចុះហេាធលខ្ ធលើកិចេសនារកាការសមៃ េ ់
មែលធនះជាធហេុផលមែលមនព័េ៌មនេិចេួចបំផុេអំពើែំធណ្ើ រការធនះ ។ 

ការសប្មរះសប្មួលមនអនកចូលរមួរមួជាេំណាង្អនកភូមិ ការោិល័យ្ននឧេតមសនង្ការអង្កការសហប្ប 
ជាជាេិទ្ទួ្លបនៃុកសិទ្ធិមនុសសប្បចធំៅកមពុជា189 អេើេសមជិ្កប្ករមប្េើភាគើ មែលធាា បច់រចជាមួយ្ប្ករមហរុន  

                                                            
186“ប្ករមហរុន Bolloré ប្េូវបានវាយ្ប្បហារកនុង្ប្បធទ្សបារាងំ្ចំធពាះការដ្ឋែុំះរបស់ ាួនធៅប្បធទ្សកមពុជា” Mediapartនថ្ៃទ្ើ២៨ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៥
https://www.mediapart.fr/journal/economie/280715/bollore-attaque-en-france-pour-ses-plantations-au-cambodge?onglet=full (មនមេជាភាស្ថបារាងំ្
ប៉ាុធណាណ ះ)។ 
187“ពូច ពូរាងំ្ ពូលុ ពូទ្ើេ និង្បរូប្ស្ថ។ ប្បភព៖ ការោិល័យ្ននឧេតមសនង្ការអង្កការសហប្បជាជាេិទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធិមនុសសប្បចធំៅកមពុជា។ 
188“សូមធមើលមវបស្ថយ្េ៍៖http://img-cambodia.org/en/imgprojects/claim. 
189“របាយ្ការណ៍្របស់ឧេតមសនង្ការអង្គការសហប្បជាជាេិទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធិមនុសសសាើពើសិទ្ធិរបស់ជ្នជាេិធែើមភាគេិច ”ការោិល័យ្ននឧេតមសនង្ការអង្កការ
សហប្បជាជាេិទ្ទ្ួលបនៃុកសិទ្ធមិនុសសប្បចធំៅកមពុជានថ្ៃទ្ើ០៦ ម កកកដ្ឋ ឆន ២ំ០១៨ 
កថ្ន ណ្ឌ  ២៩, https://undocs.org/A/HRC/39/37. 

https://www.mediapart.fr/journal/economie/280715/bollore-attaque-en-france-pour-ses-plantations-au-cambodge?onglet=full
http://img-cambodia.org/en/imgprojects/claim
https://undocs.org/A/HRC/39/37
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សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ  កនាង្មកេំណាង្ឱ្យសហគមន៍ េំណាង្ប្ករមហរុន សុកហវើន ធ សុើឌ្ើ  និង្េំណាង្មកពើថ្នន ក់
ឃុ ំនិង្ប្សរក។ អង្គការជំ្នួយ្ផាូវចាបក់មពុជា («អឹល.ធអ.សុើ») មែលជាអង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបាលបានផាល់ធសវា
ផាូវចាបធ់ៅទូ្ទាងំ្ប្បធទ្សកមពុជា បានបណ្ាុ ះបណាា លសហគមន៍អំពើជំ្ ញចរច និង្ោបំ្ទ្ែល់ពួកោេ់មុន
ធពលអំ ុង្ធពល និង្ធប្កាយ្ធពលែំធណ្ើ រការសប្មរះសប្មួល។ កនុង្ ណ្ៈធនះ ជំ្ហានែំបូង្ននការសប្មរះសប្មួល
គឺទាកទ់្ង្ជាមួយ្ែើសហគមនម៍ែលបានបចេបធ់ៅអំ ុង្សបាា ហ៍ទ្ើមួយ្ននម េុោ ឆន  ំ ២០១៨។ កិចេសប្មរះ 
សប្មួលប្េូវបានចុះហេាធលខ្ធៅនថ្ៃទ្ើ០២ និង្ទ្ើ០៣ ម េុោឆន ២ំ០១៨។ បញ្ញា ធៅធសសសល់មែលនឹង្ប្េូវ
ធដ្ឋះប្ស្ថយ្ាមរយ្ៈការសប្មរះសប្មួលធៅធពលធនះមនែូចជា៖ ែើមែលមនប្ពំប្បទ្ល់ជាបនឹ់ង្ប្បឡាយ្ចមក រ
ប្គួស្ថរ និង្សំណ្ង្ជាែើម។ ែំធណ្ើ រការសប្មរះសប្មួលអាចនឹង្បនតប្បមហលរយ្ៈធពលមួយ្ឆន ធំទ្ៀេ។ 

ការសប្មរះសប្មួលឯករាជ្យ និង្ការដ្ឋក់ពាកយបណ្ាឹ ង្ធៅកានេុ់ោការធប្ៅប្បធទ្សគឺអាចបំធពញបមនាម
ធលើយ្នតការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ មែលមនប្ស្ថបធ់ហើយ្មែលប្េូវបានធមើលធឃើញថ្នអប្បសិទ្ធភាព និង្/ឬការមិន
ធពញចិេតរបស់ជ្នរង្ធប្ោះធដ្ឋយ្ស្ថរវវិាទ្ែើ ា្ើធ ះ។ ធទាះបើោ៉ា ង្ណា គួររឭំករែាប្េូវមនកាេពវកិចេចមបង្កនុង្ 
ការធា ផាល់ែំធណាះប្ស្ថយ្ប្បកបធដ្ឋយ្ប្បសិទ្ធភាពចំធពាះការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសស។ ែូធចនះអេាិភាពនន 
ែំធណ្ើ រការធ ះមិនប្េូវរាងំ្សៃះរាជ្រដ្ឋា ភិបាល កនុង្ការមសវង្រកែំធណាះប្ស្ថយ្ ប្បកបធដ្ឋយ្យុ្េតិ្ម ៌ និង្មិន  
លធមអៀង្ចំធពាះវវិាទ្ែើ ា្ើមែលមនប្ស្ថបធ់ ើយ្។ 
 

ង្សច្កដីសននិ ា ន និខអនុស្កសន៍ 
 
ាមប្ទឹ្សាើ ប្កប ណ័្ឌ ចាប់កមពុជាអនុញ្ញា េឱ្យមនការការពាររងឹ្មធំៅធលើសិទ្ធិែើ ា្ើ។ ប្កប ណ័្ឌ ចាប ់

បានផាល់សប្មបក់ារប្បឹកាធោបលប់្បកបធដ្ឋយ្អេាន័យ្ ទ្បស់្ថក េ់ការបធណ្ា ញធចញធដ្ឋយ្បង្ខំ និង្ធា សិទ្ធ ិ
ទ្ទួ្លបានធសរ ើភាពបធចេញមេិ។ ែូចោន ធនះមែរ អាជាា ្របានទ្ទ្ួលស្ថគ ល់អំពើបញ្ញា វវិាទ្ែើ ា្ើកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា 
និង្បានប្បកាសជាស្ថធារណ្ៈអំពើជំ្ហានមួយ្ចំនួន មែលប្េូវអនុវេតធែើមបើធដ្ឋះប្ស្ថយ្បញ្ញា វវិាទ្ែើ ា្ើទាងំ្ធ ះ។ 

ប៉ាុមនត ការប្ស្ថវប្ជាវរបស់ ម.ស.ម.ក បានបង្វា ញលទ្ធផលផៃុយ្ពើធនះ។ ការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់         
បរសិ្ថា ននិង្សង្គមមិនប្េូវបានអនុវេត ឬមិនប្េូវបានធោរពធ ះធទ្ រ ើឯសហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់មិនប្េូវបានធគ
ជូ្នែំណឹ្ង្ប្បឹកាធោបល់និង្ស្ថា បែ់ប៏្េឹមប្េូវធ ើយ្ អង្គការការពារសិទ្ធិមនុសសប្េូវបានធគាមដ្ឋនគំរាមកំមហង្ 
និង្ធបៀេធបៀន ធហើយ្ជ្នរង្ធប្ោះភាគធប្ចើនបានប្បាបព់ើការបង្ខំឱ្យចកធចញពើែើរបស់ ាួន និង្ប្ពមទ្ទ្ួលយ្ក
ទ្ប្មង្ ់ «ធដ្ឋះប្ស្ថយ្» ណាកធ៏ដ្ឋយ្មែលអាជាា ្របានធសនើធ ើង្។  អស់រយ្ៈធពលជាធប្ចើនឆន ធំប្កាយ្ពើចបធ់ផាើម
មនវវិាទ្ែើ ា្ើ និង្ធទាះបើជាមនែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្មួយ្ចំនួនកាើកនុង្ករណ្ើ ទាងំ្បើ កជ៏្នរង្ធប្ោះពើការវវិាទ្
ែើ ា្ើមិនបានទ្ទួ្លែំធណាះប្ស្ថយ្សមប្សប មែលប្គបែណ្ា បទ់ាងំ្ការបាេប់ង្ែ់ើ និង្ការរធំោភបំពានសិទ្ធិ
មនុសសធៅធលើពួកធគធ ើយ្។ 
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បញ្ញា ភាគធប្ចើនមែលមនធៅកនុង្កំណ្េប់្ាសធង្ខបធនះ គួរប្េូវបានបធចា ៀសប្បសិនធបើបុធរលកខ ណ្ឌ  
មែលេប្មូវមុនការផតល់សមបទានែើធសែាកិចេ និង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសស ប្េូវបានធគអនុធោមាមោ៉ា ង្ប្េឹមប្េូវ 
និង្មនប្បសិទ្ធភាព ប្ពមទាងំ្មនការអនុវេត និង្ការាមដ្ឋនជាកោ់ក់ធ ះ។ ប្បសិនធបើអាចធ វ្ើែូចធ ះបាន 
ធ ះជាលទ្ធផលភាគើពាកព់័នធទាងំ្អស់នឹង្អាចសនសសំំនចធពលធវោ ប្បាក់កាស និង្កិចេ ិេ ំប្បឹង្មប្បង្   
ធហើយ្មថ្មទាងំ្អាចបធចេ ៀសវវិាទ្ែើ ា្ើ និង្ ឱំ្យមនការអភិវឌ្ឍប្បកបធដ្ឋយ្ចើរភាពធៅកមពុជា។ 

 

អនុស្កសន៍សត្រមាប់រាជ្រ ា ភិរលកមពុជា 

 
ទ្ើ១  េប្មូវឱ្យមនការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាលប់រសិ្ថា ននិង្សង្គមចាសោ់សមុ់នធពល អនុញ្ញា េឱ្យមនគធប្មង្ 

ធហដ្ឋា រច សមពនធ គធប្មង្អភិវឌ្ឍន ៍ឬេំបនធ់សែាកិចេពិធសសណាមួយ្ ធដ្ឋយ្េប្មូវថ្នការវាយ្េនមាធហេុ
ប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម ប្េូវមចកែល់សហគមន៍រង្ផលប៉ាះពាល់ និង្ស្ថធារណ្ជ្នឱ្យទានធ់ពលធវោ
និង្ទាមទារ ឱ្យមនយ្នតការាមដ្ឋនការអនុវេតធដ្ឋយ្អនុធោមាមបទ្ដ្ឋា នសិទ្ធិមនុសសអនតរជាេិរមួមន
ធោលការណ៍្១៨ ននធោលការណ៍្មណ្  ំនិង្ធោលការណ៍្ អាយ្.ធអហវ.សុើ ប្ពមទាងំ្ គិេគូធ ើង្វញិអំពើ
កិចេសនារបសប់្ករមហរុន មែលប្បេិបេតិការសមបទានែើធសែាកិចេ ឬេំបនធ់សែាកិចេពិធសសេប្មូវឱ្យប្ករម
ហរុនណា មែលមិនបានអនុវេតការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាល់បរសិ្ថា ន និង្សង្គម ធែើមបើបធង្កើេមផនការកាេ់
បនាយ្ចំធពាះហានិភ័យ្   មែលបានរកធឃើញ និង្ាមដ្ឋនការអនុវេតទាងំ្ធ ះ កែូ៏ចជាទាមទារឱ្យ
ពួកធគផាល់ែំធណាះប្ស្ថយ្មនប្បសិទ្ធភាពផង្មែរ។ 

 

ទ្ើ២ ប្បាកែថ្នមនការប្បឹកាធោបលប់្បកបធដ្ឋយ្អេានយ័្ជាមយួ្សហគមន ៍ មែលរង្ផលប៉ាះពាល់ពើវវិាទ្ែើ 
ា្ើមុនធពលផាល់កិចេសនាណាមួយ្   និង្ធា ថ្នពួកោេ ់  ធៅមេបនតចូលរមួការវាយ្េនមាអំពើការអភិវឌ្ឍ
ប្ពមទាងំ្ធា ឱ្យធោរពាមធោលការណ៍្ននការយ្លប់្ពមធដ្ឋយ្ធពញចិេត   ធដ្ឋយ្ប្បាបឱ់្យែឹង្ជាមុននឹង្ 
ទ្ទួ្លបានពេ័ម៌នធពញធលញផង្មែរ។ 

ទ្ើ៣ ធា អពំើការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ្ ាើទានធ់ពលធវោ ការធដ្ឋះប្ស្ថយ្មិនធជាគជ្័យ្ធលើែើ ា្ើមែលមនវវិាទ្គបបើ 
ប្បគល់ែើធ ះធៅឱ្យជ្នរង្ធប្ោះវញិ ធដ្ឋយ្អនុធោមាមបទ្ដ្ឋា នអនតរជាេិប្បការ ៣ (ក) នន ក.អ.ស.  
ព.ន និង្ធោលការណ៍្២៦ ននធោលការណ៍្មណ្ ។ំ 

ទ្ើ៤ ធា ថ្ន ែំធណាះប្ស្ថយ្ប្េូវធោរពាមបទ្ដ្ឋា នអនតរជាេិ រមួមនធោលការណ៍្ និង្ធោលការណ៍្មណ្ ំ
មូលដ្ឋា នអំពើការបធណ្ា ញធចញ    និង្ការបំោស់ទ្ើលំធៅ   ធដ្ឋយ្មផអកធលើការអភិវឌ្ឍ    និង្បំធពញាម 
លកខ ណ្ឌ េប្មូវអំពើប្បសិទ្ធភាពននធោលការណ៍្ ៣១ ននធោលការណ៍្មណ្ ។ំ 

ទ្ើ៥ បចឈបរ់ាលទ់្ប្មង្ក់ារាមដ្ឋនការធបៀេធបៀន និង្ការដ្ឋកទ់្ណ្ឌ កមាធលើអនកការពារសទិ្ធមិនុសស មែលធ វ្ើ 
ការង្វរពាក់ព័នធនឹង្វវិាទ្ែើ ា្ើ។ 



 

57 

 

ទ្ើ៦ បធង្កើេយ្នតការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ (យ្នតការទ្ទួ្លបណ្តឹ ង្) ឯករាជ្យ ឥេលធមអៀង្ និង្មនប្បសទិ្ធភាព ធែើមបើ
ទ្ទ្ួលនិង្ធដ្ឋះប្ស្ថយ្បណ្ាឹ ង្របស់កមាករកនុង្េំបនធ់សែាកិចេពិធសស និង្សហគមន៍មូលដ្ឋា នមែលទ្ទួ្ល
រង្ផលប៉ាះពាល់ោ៉ា ង្ខ្ា ងំ្ននការរធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសសធដ្ឋយ្ស្ថរេំបនធ់សែាកិចេពិធសស។ 

ទ្ើ៧ បធង្កើេ  និង្អនុវេតមផនការសកមាភាពថ្នន កជ់ាេិសាើពើ្ ុរកិចេ និង្សទិ្ធមិនុសស  ធដ្ឋយ្សហការជាមួយ្សង្គម 
សុើវលិធែើមបើផសពវផាយ្ និង្អនុវេតធោលការណ៍្មណ្ ។ំ 

 

អនុស្កសន៍សត្រមាបស់ហគមនធ៍្ុរកិច្ច 
 

ទ្ើ៨ ធ វ្ើការប្េួេពិនិេយែប៏្េឹមប្េូវ មុនធពលចបធ់ផាើមប្បេិបេតិការណាមួយ្ធៅកនុង្ប្បធទ្សកមពុជា ធដ្ឋយ្ធោង្
ាមធោលការណ៍្ ១៥ ១៧ និង្១៨ ននធោលការណ៍្មណ្ ។ំ 

ទ្ើ៩ អនុវេតការវាយ្េនមាធហេុប៉ាះពាលប់រសិ្ថា ន  និង្សង្គម    ធដ្ឋយ្មចករមំលកលទ្ធផលែល់សហគមនរ៍ង្ផល  
ប៉ាះពាល់និង្ស្ថធារណ្ជ្នឱ្យទាន់ធពលធវោនិង្មនយ្នតការាមដ្ឋនការអនុវេតរបស ់ាួនធដ្ឋយ្អនុធោម 
ាមបទ្ដ្ឋា នសិទ្ធិមនុសសអនតរជាេិ   ែូចជាធោលការណ៍្ទ្ើ១៨   ននធោលការណ៍្មណ្  ំ   និង្អនុវេតាម 
លកខ ណ្ឌ េប្មូវរបស់ អាយ្.ធអហវ.សុើ។ 

ទ្ើ១០ កំណ្េអ់េតសញ្ញា ណ្សហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់ធា ការប្បឹកាធោបលប់្បកបធដ្ឋយ្អេានយ័្ និង្ធោរព 
ាមធោលការណ៍្ននការយ្លប់្ពមធដ្ឋយ្ធពញចិេត ធដ្ឋយ្ប្បាបឱ់្យែឹង្ជាមុន និង្ទ្ទួ្លបានពេ័ម៌នធពញ
ធលញ ប្ពមទាងំ្ចូលរមួជាមួយ្សហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់ និង្អង្គការសង្គមសុើវលិមែលពាកព់័នធនឹង្ការ 
ធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើធនះ។ 

ទ្ើ១១ ធដ្ឋះប្ស្ថយ្ប្បកបធដ្ឋយ្ប្បសទិ្ធភាពចំធពាះការរធំោភបំពានសទិ្ធមិនុសសទាងំ្អស ់ និង្ប្បាកែថ្នែំធណាះ
ប្ស្ថយ្ធ ះបំធពញាមលកខ ណ្ឌ េប្មូវអំពើប្បសិទ្ធភាពននធោលការណ៍្៣១ ននធោលការណ៍្មណ្ ។ំ 

 

អនុស្កសន៍សត្រមាបអ់ខគការសខគមសុវីលិ 
 

ទ្ើ១២ បនតាមដ្ឋនោ៉ា ង្សកមាធលើវវិាទ្ែើ ា្ើ និង្រកាទុ្កកំណ្េប់្ាករណ្ើ ប៉ាះពាល់នើមួយ្ៗ ប្ពមទាងំ្ករណ្ើ  
រធំោភបំពានសិទ្ធិមនុសស និង្រាយ្ការណ៍្ជាស្ថធារណ្ៈអំពើែំធណ្ើ រការធដ្ឋះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ្ ាើផង្មែរ។ 

ទ្ើ១៣ ធលើកទឹ្កចិេតនិង្សប្មបសប្មួលកិចេពិភាកា រវាង្សហគមនរ៍ង្ផលប៉ាះពាល់ េួអង្គប្ករមហរុន និង្អាជាា ្រ 
រែាធែើមបើពិភាកាពើែំធណាះប្ស្ថយ្វវិាទ្ែើ ា្ើធដ្ឋយ្ធោង្ាមធោលការណ៍្មណ្ ។ំ 

ទ្ើ១៤ បធង្កើនការយ្លែឹ់ង្អំពើបញ្ញា ្ុរកិចេ   និង្សទិ្ធមិនុសស   ែលភ់ាគើពាកព់ន័ធទាងំ្អស់រមួមនរាជ្រដ្ឋា ភិបាល 
  េួអង្គប្ករមហរុន សហគមន ៍និង្អង្គការសង្គមសុើវលិ។ 
ទ្ើ១៥ ធា ថ្ន សហគមន៍ទ្ទួ្លបានែំណឹ្ង្ និង្ែឹង្អំពើែំធណ្ើ រការមែលធា នូវការទ្ទួ្លបានសណំ្ង្ប្បកប 

ធដ្ឋយ្ប្បសទិ្ធភាព ាមបទ្ដ្ឋា នសទិ្ធមិនុសសអនតរជាេិ។ 


