
	 	 	
ពណិជជកមមនិងសិទធិមនុស កនុង្របេទសជសមជិក ៊ ន៖ ករជប់ពក់ព័នធរបស់្រកុម
ហុ៊នចមក រអំេពេខត្តេកះកុង និងករណីេ ងច្រកកនុង្របេទសកមពុជែដល្រតូវករករ

េសុើបអេងកតហមត់ចត់និងដំេ ះ្រ យ្រតឹម្រតូវ 
 

“េយើងមិនទទួលបនករជូនដំណឹងេទ -្រ ប់ែតៃថងមួយពួកេគបនមកដល់ េហើយចប់េផ្តើមឈូសឆយដីែ្រសែត
ម្តង-ពួកេគបនឈូសឆយយកដីែ្រសរបស់ខញុំ េហើយខញុំ្រគន់ែតចង់ដឹងពីមូលេហតុបុ៉េ ្ណ ះ”។ 

សម្តីរបស់កសិករេនេខត្តេកះកុង 
 
 

១. េសចក្តីេផ្តើម 
 
េនកនុង្របេទសកមពុជ ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំពក់ពក់ព័នធសមបទនដីេសដ្ឋកិចច
(ELCs)ធំៗ ែដល្រតូវបនផ្តល់េទឲយសហ្រគសពណិជជកមម គឺជបញ្ហ ចមបងពក់ព័នធ
នឹងសិទធិមនុស ។ ករណីសិក េនះនឹងពិនិតយេលើករណីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចស្រមប់េធ្វើ
ចមក រអំេពនិង ងសង់េ ងច្រកេនកនុងេខត្តេកះកុង ែដលជេខត្តសថិតេនភគនិរតី
ៃន្របេទសកមពុជ ែដលេនទីេនះករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំពីសំ ក់ភគីរដ្ឋ មន
ឯក រភស្តុ ង្រតឹម្រតូវ េហើយសហ្រគសពណិជជកមមបនេកើតេឡើងេនឆន ំ២០០៦។ 
បង្ហ ញអំពីលកខខណ្ឌ ៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនកនុង្របេទសកមពុជ។ បង្ហ ញអំពីក

ង្វះតម្ល ភពរបស់រដ្ឋ និងករពក់ព័នធកនុងករបេណ្ត ញេចញេ យហិង  ករមិនអនុវត្ត
នូវករេសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនកសិទធិមនុស របស់សហ្រគសពណិជជកមម និងករ
លំបករបស់សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ កនុងករែស្វងរកដំេ ះ្រ យ្របកប
េ យ្របសិទធភពេនេពលមនកររេំ ភសិទធិមនុស ។ កនុងករណីេនះ សហគមន៍
ែដលគំ្រទេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិ និងអន្តរជតិ បនែស្វងរកដំេ ះ
្រ យេនថន ក់ជតិ ថន ក់តំបន់ និងថន ក់អន្តរជតិ។ េទះបីជ យុទធនកររបស់សហ
គមន៍សំុឲយលុបេចលសមបទនដីេសដ្ឋកិចច និង្របគល់ដីមកពួកគត់វញិមិនទទួលបន
េជគជ័យទំង្រសុងក៏េ យ ក៏ពួកគត់្រតូវបងខំឲយេ ក លី យុ៉ងផត់ សមជិក្រពឹទធ
សភ ែដលជបុរសមន ក់កនុងចំេ មបុរសមន្រទពយសមបត្តិស្តុកស្តមភ និងមនអំ ច
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េន្របេទសកមពុជ និងជភគីពក់ព័នធកនុងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េធ្វើករចរចជមួយពួក
គត់ែដរ។ ថ នភពេនកនុង្របេទសកមពុជែដលករេ្របើសិទធិែស្វងរកយុត្តិធម៌កនុងេរឿងក្តី
ពក់ព័នធភគីនេយបយមនអំ ច េ្រចើនែតមនបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនេនះ  េនះគឺ
ជេជគជ័យយ៉ងសំខន់។ េទះជយ៉ង ក៍េ យ ក៏សហ្រគសពណិជជកមមពក់
ព័នធមិនទន់បនអនុវត្ត មេគលករណ៍េសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនកសិទធិមនុស  និងមិន
ទន់មនដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ៃនករ
រេំ ភសិទធិមនុស ឲយបន្រគប់្រគន់ជូន សហគមន៍េនេខត្តេកះកុងែដលបន្របឈម
ផលប៉ះពល់េនេឡើយ។ 
 
ករផ្តល់ និងករ្រគប់្រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ថមីៗេនះ្រតូវបនេលើកេឡើងេ យេ ក 

្រ ្ត ចរយ សុរយិ សូ៊េបឌី អនកេធ្វើរបយករណ៍ពិេសសរបស់អងគករសហ្របជស្តីពី
ថ នភពសិទធិមនុស កនុង្របេទសកមពុជថ ខ្វះតម្ល ភព និងករេគរពយ៉ងខជ ប់ខជួននូវ

ចបប់ែដលមន្រ ប់ ផ្តល់ផល្របេយជន៍ឲយមនុស ភគតិចបុ៉េ ្ណ ះ េហើយ្រតូវបន
ចត់ទុកថ ប ្ត លឲយមនវ ិ ទដីធ្លីេកើនេឡើង។1 កររេំ ភសិទធិមនុស ែដលមនឯក

រភស្តុ ង្រតឹម្រតូវពក់ព័នធនឹងករបេងកើត្រកុមហុ៊នចមក រអំេព និងដំេណើ រករ ជីវ
កមមេ ងច្រកេនកនុងេខត្តេកះកុងបង្ហ ញថ សមបទនដីេសដ្ឋកិចចបនេធ្វើឲយ្របជ
ពលរដ្ឋមនករខតបង់ខពស់ េហើយមិនបនេលើកកមពស់ករអភិវឌ ្របកបេ យនិរន្តរ
ភពេឡើយ។2 សហគមន៍ែដលបនទទួលរងផលប៉ះពល់បនចំ យេពល្របំមួយ
ឆន ំ េដើមបសី្វះែស្វងសំុឲយ្របគល់ដីរបស់ពួកគត់មកពួកគត់វញិ ឬសំុឲយផ្តល់សំណង
សមរមយជូនពួកគត់។ ្រសបេពលជមួយគន េនះែដរ ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំបងក
ឲយមនផលប៉ះពល់យូរអែង្វងនិងធងន់ធងរេទេលើ ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ និងឱកស

																																																								
1  ្រ ្ត ចរយ សុរយិ សូ៊េបឌី, ្រកុម្របឹក សិទធិមនុស អងគករសហ្របជជតិ, របយករណ៍របស់អនកេធ្វើរបយករណ៍ពិេសសស្តីពី ថ ន
ភពសិទធិមនុស កនុង្របេទសកមពុជ, A/HRC/21/63/Ad. 1, ២៤ កញញ  ២០១២, ចរកបន មេគហទំព័រ៖ 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-63-Add1_en.pdf (ទញយកចុង
េ្រកយ ៧ ធនូ ២០១២)។ 
2េយង មឯក រផ្លូវករនិងកិចច្រពមេ្រព ងែដលមន។ មនបទសមភ សមួយចំនួនជមួយអនកភូមិែដលរងផលប៉ះពល់ អនកយកព័ត៌មន 
របយករណ៍ែស្វងរកកពិតៃនអងគករសងគមសីុវលិ និងករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស  និង
តំ ងពិេសសអងគករសហ្របជជតិ។  
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រក្របក់ចំណូលរបស់សហគមន៍។ មយ៉ងេទៀត សហ្រគសពណិជជកមមែដលមនពក់
ព័នធ គបបីបនេឆ្លើយតបចំេពះពកយបណ្តឹ ងត ៉ជេ្រចើនរបស់សហគមន៍និងករ
ផ ព្វផ យព័ត៌មនអវជិជមនេផ ងៗ។ 
 
ករណីសិក េនះនឹងេធ្វើករវភិគ្រតួសៗ អំពីយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ
ករនីមួយៗែដល្រតូវអនុវត្តចំេពះេរឿងក្ដីេនះ។ ករណីសិក េនះក៏មនបង្ហ ញព័ត៌មន
លម្អិតអំពីពកយបណ្តឹ ងែដលប្ដឹងេទគណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ (NHRCT) េ យ
តំ ងែផនកចបប់របស់សហគមន៍ប្តឹងសហ្រគសពណិជជកមមៃថេឈម ះ្រកុមហុ៊ន ខុន 
ែកន សូ៊គ័រ អីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីក ខូ អិលធីឌី (KSL) ែដលមនភគហុ៊ន៧០%កនុង្រកុម
ហុ៊នសករស េកះកុង។ ករទទួលយកអំ ចផ្លូវចបប់ និងលទធផលរកេឃើញបឋមៃន
អងគេហតុ េ យគណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ កនុងេរឿង្រកុមហុ៊នៃថេនះ ពក់ព័នធ្រកុម
ហុ៊នៃថមួយែដលេបើក ជីវកមមកនុង្របេទសកមពុជ ថមីៗេនះបនប ្ត លឲយអនកេធ្វើរបយ
ករណ៍ពិេសសៃនអងគករសហ្របជេ បញ្ហ េនះថ ជ “ករណីេលចេធ្ល ស្រមប់ករ
តសូ៊មតិអន្តរកនុង្របេទសកមពុជ”។3 
 
ែផនកទី២ៃនករណីសិក េនះ បង្ហ ញអំពីមច ស់ភគហុ៊នែដលពក់ព័នធកនុងករណីចមក រ
អំេពនិងេ ងច្រកេនះ។ ែផនកទី៣បរយិយអំពី្របវតិ្តវស័ិយដីធ្លីនិងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច
េន្របេទសកមពុជ ចំែណកឯែផនកទី៤ និងទី៥បង្ហ ញព័ត៌មនពិតអំពីករផ្តល់សមបទន
ដីេសដ្ឋកិចចេនេខត្តេកះកុង ្រពមទំងករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំនិងផលប៉ះពល់ 
សហគមន៍ រយៈេពលយូរ។ ែផនកទី៦ ក់េចញយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទជូនសហគមន៍
ែដលបនពយយមេ្របើ្របស់វធីិេ ះ្រ យ េ យេផ្ត តេលើគណៈកមមករសិទធិមនុស
ៃថ។ ែផនកទី៧ អនុវត្តេគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករសហ្របជស្តីពីពណិជជកមមនិង
សិទធិមនុស  និងបង្ហ ញអំពី រៈសំខន់ៃនករេសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនកសិទធិមនុស
េដើមបីបេញច សវ ិ ទដូចជវ ិ ទេនះជេដើម។ ែផនកទី៨សននិ ្ឋ នថ មនត្រមូវករបនទ ន់
ស្រមប់រ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងករអនុវត្ត មកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករេ ះ ្រ យ

																																																								
3ដូចកំណត់សមគ ល់ទី២ខងេលើ 
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បញ្ហ ៃនកររេំ ភសិទធិមនុស ពក់ព័នធនឹងករផ្ដល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច េនេខត្តេកះ
កុងេទឲយ្រកុមហុ៊ន ែដលជប់ពក់ព័នធ្រគប់លំ ប់ថន ក់កនុង្រកុមហុ៊នប ្ដ ញផគត់ផគង់
សករសពីេខត្តេកះកុង េដើមបីអនុវត្តកតព្វកិចចេសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនកសិទធិមនុស  និង
ជទូេទស្រមប់រ ្ឋ ភិបលៃនប ្ត ្របេទសជសមជិក ៊ នកនុងករចត់វធិនករ
េដើមបីេធ្វើឲយករែស្វងរកដំេ ះ្រ យ ករណីរេំ ភសិទធិមនុស ្របកបេ យ្របសិទធ
ភពកន់ែត្របេសើរ។ ែផនកទី៩ បង្ហ ញអនុ សន៍ េ យរមួមន ្របេទសជសមជិក

៊ នគួរចត់វធិនករអភិវឌ យន្តករសិទធិមនុស ្របចំតំបន់ េដើមបីេ ះ ្រ យ ករ
េធ្វើពណិជជកមមឆ្លងែដន និងករណីពក់ព័នធសិទធិមនុស េ យ រពណិជជកមមែបបេនះ
ជេដើម។  

 
២. មច ស់ភគហុ៊នកនុង្រកុមហុ៊នចមក រអំេពនិងេ ងច្រកេនេខត្តេកះកុង 

 
េនែខមីន ឆន ំ២០០៦ គណៈរដ្ឋម្រន្តីកមពុជ បន្រពមេ្រព ងជេគលករណ៍ផ្តល់សមប
ទនដីេសដ្ឋកិចចឲយ្រកុមហុ៊នចំនួនពីរេដើមបីេធ្វើចមក រអំេព និង្របតិបត្តិករេ ងច្រកេន
កនុង្រសុកបទុម គរ និង្រសុកែ្រសអំបិលកនុងេខត្តេកះកុងៃន្របេទសកមពុជ។4 ្រកុម
ហុ៊នទំងពីរេនះគឺ ្រកុមហុ៊ននីមួយៗទទួលបនដីសមបទនេនជប់គន ទំហំ្របែហល
១០.០០០ហិក រ។5 ដីសមបទនេសដ្ឋកិចចទំងពីរកែន្លងេនះ ជដីកន់កប់្រសបចបប់
េ យ្របជសហគមន៍ េហើយ្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នទំងពីរេនែខសី  ឆន ំ២០០៦ 
េ យគម នករពិេ្រគះេយបល់6 ឬបំេពញលកខខណ្ឌ េផ ងៗ មចបប់កមពុជេឡើយ 
(សូមេមើលែផនកខងេ្រកម)។ ្របជពលរដ្ឋ៤៥៦្រគួ រមកពីភូមិចំនួនបីបនបត់បង់ដី
ទំហំ្របែហល៥.០០០ហិក ររេនេ យ រដំេណើ រករឈូសឆយព្រងបដី និង

																																																								
4តំ ងពិេសសអងគករសហ្របជជតិៃនអគគេលខធិករទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំ្របេទសកមពុជ (“SRSG”),ដីសមបទនកនុង្របេទស
កមពុជ៖ទស នវស័ិយសិទធិមនុស , ៩មិថុន ២០០៧, ចរកបន មេគហទំព័រ 
http://cambodia.ohchr.org/EN/PagesFiles/Reports/Thematic-Reports.htm (ទញយកចុងេ្រកយៃថង ៧ ធនូ ២០១២)  
5កិចច្រពមេ្រព ង្រកមុហុ៊នចមក រអំេព និងេ ងច្រកែកៃចនអំេពរ ង្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ និង្រកុមហុ៊នឧស ហកមមសករស
េកះកុង, ៃថង២ សី  ២០០៦។ 
6តំ ងពិេសសអងគករសហ្របជជតិៃនអគគេលខធិករទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំ្របេទសកមពុជឆន ំ២០០៧, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៤
ខងេលើ, ទំព័រ១២។   
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្របតិបត្តិករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ។7   
 
្រកុមហុ៊នកមពុជពីរែដលកំពុង្របតិបត្តិករយ៉ងមន្របសិទធភពជ្រកុមែតមួយែដល 
្រកុមហុ៊នទំងពីរេនះ មួយមនេឈម ះ ្រកុមហុ៊នចមក រអំេពេកះកុងចំកត់ (ឬជភ
អង់េគ្លសថ េកះកុងេផ្លនេថសិន ខមេភនី អិលធីឌី) (KKPT) និង្រកុមហុ៊នឧស ហកមម
សករសេកះកុងចំកត់ (េកះកុងសូ៊េហគើអីុន ្រសទី ខមេភនី អិលធីឌី (KKSI)េនះជមច ស់
្រកុមហុ៊នចមក រអំេព និងេ ងច្រកផលិតសករសេនះ។8 ្រកុមហុ៊នទំងពីរេនះមនភគ
ហុ៊ន៧០%កន់កប់និង្រគប់្រគងេ យ្រកុមហុ៊នៃថ េឈម ះខុន ែខន សូ៊គ័រ អីុន ្រសទី 
ផប់ប៊្លីក ខូ អិលធីឌី (KSL)9 និង៣០%េទៀតកន់កប់េ យ្រកុមហុ៊នៃត ៉ន់េឈម ះ េវវង់ 
ខូេភើេរសិន។10 ្រកុមហុ៊នខុន ែខន សូ៊គ័រ អីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីក ខូអិលធីឌីបនចុះកិចច
សនយលក់សករសែដលផលិតបនពីេ ងច្រកេនះេទឲយ្រកុមហុ៊ន Tate & Lyle PLC 

ែដលមនមូល ្ឋ នេន្របេទសអង់េគ្លសរយៈេពល្របំឆន ំ។11 េ្រកយមក្រកុមហុ៊នេ ង
ច្រកសករស េមរកិ (ASR) បនទិញយក្រកុមហុ៊ន Tate  & Lyle ែដលជ្រកុមហុ៊នផលិ
តសករសអឺរ ៉បុេន ឆន ំ២០១០។12 ដូេចន ះេហើយ ទំងរចនសមព័នធមច ស់ភគហុ៊ននិង្របតិប
ត្តិករពណិជជកមមរបស់្រកុមហុ៊នកមពុជ សថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងនិងសថិតេ្រកមឥទធិពល
របស់សហ្រគសពណិជជកមមែដលចុះបញជ ីេន្របេទសៃថនិង េមរកិ។ 
 

៣. វស័ិយដីធ្លី និងសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេន្របេទសកមពុជ 

																																																								
7 ដូចបនកត់្រ េ យតំ ងផ្លូវចបប់សហគមន៍េនមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ េហើយកនុងេនះ្រតូវបនេសុើបអេងកតេ យ
ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទធិមនុស ៃថ។ 
8 កិចច្រពមេ្រព ង ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៥ខងេលើ។ 
9្រកុហុ៊នខុន កែអន សូ៊គ័រ អីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីក លីមីតធីទ, របយករណ៍្របចំឆន ំ ២០១១។ 
10្រកុមហុ៊ន េវវង់ ខូេភើេរសិន, របយករណ៍្របចំឆន ំ ២០១១។ 
11បំងកក បុ៉ស្តិ៍, ្រកុមហុ៊នខុន កែអន សូ៊គ័រ អីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីក ខូ អិលធីឌីកំណត់ទិននលផអំេពេទ្វដង, ២៨ មក  ២០១០, ចរកបន

មេគហទំព័រ៖ http://khmernz.blogspot.com/2010/01/ksl-set-to-double-sugarcane-output.html (ទញយកចុងេ្រកយ ៃថង៧ធនូ ២០១២)
។ 
12ជូេលៀ ហ្វីន និងរឆីដេ្រវ, សករសរបស់្រកុមហុ៊ន Tate & Lyle’sលក់បនតៃម្ល២០០ នេផន, ឌឹ គ ន, ៣០ មិថុន ២០១០, ចរក
បន មេគហទំព័រ៖ http://www.guardian.co.uk/business/2010/jun/30/tate-lyle-sugar-business-sale (ទញយកចុងេ្រកយៃថង៧ ធនូ 
២០១២)។ សូមេមើល្របវតិ្តិ្រកុមហុ៊នTate & Lyle, ចរកបន មេគហទំព័រ៖
http://www.tateandlyle.com/aboutus/history/pages/history.aspx (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២) 
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ធនគរពិភពេ ក តំ ងរ ្ឋ ភិបលបរេទស អងគករសហ្របជ ធនគរអភិវឌ ន៍
សីុ និងៃដគូអភិវឌ ន៍អន្តរជតិដៃទេទៀតបនអះ ងេនឆន ំ២០០៩ថ ករបេណ្ត ញ

េចញេ យបងខំគឺជបញ្ហ យ៉ងធំពក់ព័នធករអភិវឌ េន្របេទសកមពុជ។ េនកនុងេសច
ក្តីែថ្លងករណ៍រមួមួយ ថ ប័នទំងេនះបនកត់សមគ ល់អំពី “េគលនេយបយនិងវធីិ
អនុវត្តែដលមិនបនេឆ្លើយតបនឹង វធីិអនុវត្តល្អ្របេសើរ មបទ ្ឋ នអន្តរកនុងករេ ះ
្រ យវ ិ ទនិងករ ំងទីលំេនថមី និងមិនបនេ្របើ្របស់នីតិវធីិ និង ថ ប័ននន្របកប
េ យ្របសិទធភពេទ មចបប់របស់្របេទសកមពុជ”។13 ដូចែដលអងគករមិនែមនរ ្ឋ
ភិបលកមពុជ និងអន្តរបនអះ ង មរយៈរបយករណ៍េសុើបអេងកតជេ្រចើនកនុងរយៈ
េពលបុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះថ ្របជពលរដ្ឋកមពុជ ទំងេនជនបទនិងទី្រកុង្របឈមករប
េណ្ត ញេចញយ៉ង ល ល ពីសំ ក់អនកមន្រទពយសមបត្តិស្តុកស្តមភ និងអនកមន
អំ ចនេយបយនិងេសដ្ឋកិចច ែដលជេរឿយៗេ្រចើនែតេ្របើេឈម ះ“គេ្រមងអភិវឌ ន៍”
។14 េនះគឺជបញ្ហ ែដលេ កនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ខ្លួនេ កផទ ល់បនទទួល

គ ល់ ពីេ្រពះកលពីេពលថមីៗេនះេ កបនេធ្វើករផ្អ កជបេ ្ត ះ សនននូវករផ្តល់
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងបនអំពវនវឲយលុបេចលសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែដល
មិនបនេគរព មចបប់ឬកិចច្រពមេ្រព ងៃនកិចចសនយ។15 
 
ករផ្អ កករផ្តល់្របក់កមចីរបស់ធនគរពិភពេ កេនឆន ំ២០១១ េលើកេឡើងអំពីបញ្ហ
ៃនករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំយ៉ងេ្រចើនេនះ។ េនែខសី  ឆន ំ២០១១ ធនគរពិភព
េ កបន្របកសថ ខ្លួននឹងផ្អ ក ល់ករផ្តល់្របក់កមចីទំងអស់េនេពលអនគត
ដល់្របេទសកមពុជ េ យ រែតករេ ះ្រ យរបស់រ ្ឋ ភិបលចំេពះគេ្រមងែដល
នឹងែ្របក្ល យតំបន់បឹងកក់កនុង ជធនីភនំេពញ េទជតំបន់អភិវឌ អចលន្រទពយែដល

																																																								
13 សូមេមើលធនគរពិភពេ ក, ៃដគូអភិវឌ ន៍អំពវនវឲយបញឈប់ករបេណ្ត ញអនក្រកី្រករស់េនតំបន់្រកងុកនុង្របេទសកមពុជេចញ, ១៦ ក
កក  ២០០៩, ចរកបន មេគហទំព័រ៖ 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CAMBODIAEXTN/0,,contentMDK:22318611
~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:293856,00.html (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។  
14សូ៊េបឌី ឆន ំ២០១២,ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១ខងេលើ 
15 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ, បទបញជ េលខ០១BB វធិនករព្រងឹងនិងបេងកើន្របសិទធភពករ្រគប់្រគងសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, ៧ឧសភ ២០១២, 
អតថបទបកែ្របេ្រកផ្លុវករដូចកនុងឧបសមព័ន្ឌ D.  
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មនតៃម្លៃថ្ល។ ពក់ព័នធនឹងករណីេនះ ជធនីភនំេពញបនផ្តល់កិចចសនយជួលដី
ទំហំ១៣៣ហិក ររយៈេពល៩៩ឆន ំេទឲយ្រកុមហុ៊ន សូ៊កគូ អីុនែដលមនទំនក់ទំនង
ជមួយ្រកុមហុ៊ន អីុដស ហុងជុន អីុនេវសមិនមនមូល ្ឋ នេន្របេទសមុ៉ងេ គ លី 
ស្រមប់គេ្រមងអភិវឌ ន៍អចលន្រទពយេនះ។16 គេ្រមងេនះបនបងកផលប៉ះពល់ដល់
្របជពលរដ្ឋជង៤.០០០្រគួ រ ែដលពួកគត់ភគេ្រចើន្រតូវេគបេណ្ត ញេចញ ផ្ល ស់ទី
លំេនេ យបងខំ ឬសុខចិត្តទទួលសំណងមិន្រតូវស្តង់ រ េ យមនករគំ មកំែហង
។17 ្រកុមអធិករកិចចធនគរពិភពេ កបនរកេឃើញថ រ ្ឋ ភិបលកមពុជបនរេំ ភ
េគលនេយបយសុវតថិភពរបស់ធនគរពិភពេ ក េហើយថ ធនគរពិភពេ ក
មិនបនពិនិតយឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយេលើគេ្រមងេរៀបចំែដនដី និងរដ្ឋបលដីធ្លី េហតុ
ដូេចន ះេហើយ មិនបនករពរករបត់បង់ដីធ្លីរបស់សហគមន៍ ែដល្រតូវករពរេនះ
េឡើយ។ ្រកុមអធិករកិចចេនះក៏បនអំពវនវឲយមនករអភិវឌ េននឹងកែន្លងស្រមប់
សហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់េនកែន្លងេនះែដរ។18 េនែខសី ឆន ំ២០១១ រ ្ឋ ភិ
បលបនេចញអនុ្រកឹតយមួយេដើមបីែកត្រមូវទំហំដីតំបន់ករអភិវឌ បឹងកក់ េ យ បន
ផ្តល់ប័ណ្ណកមមសិទធិកន់កប់ដីជូនសហគមន៍ ែដលកំពុងរស់េនេលើដីទំហំ១២,៤៤ហិក

ររ។ បុ៉ែន្ត េ យេយង មេ ក ្រ ្ត ចរយ សូ៊េបឌី បនឲយដឹងថ “េនះមិនបន
ប់បញចូ ល្របជពលរដ្ឋទំងអស់ ម ថ នភពជក់ែស្ដងេនះេទ េហើយ្របជពលរដ្ឋ

មួយចំនួន្រតូវបនបេណ្ត ញេចញជបន្តបនទ ប់ េហើយពួកគត់បន្តេធ្វើករត ៉្របឆំងនឹង
ករបេណ្ត ញេចញ និងករផ្ល ស់ប្ដូរទីលំេន”។19 
 
 

																																																								
16េ ក សូ៊េបឌី ឆន ំ២០១២, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១ខងេលើ, ទំព័រ៤៩។ 
17ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ។ 
18សូមេមើលធនគរពិភពេ ក,្រកមុ្របឹក នយកធនគពិភពេ កពិចរ របយករណ៍្រកុមអធិករកិចចស្តីពីករេរៀបចំែដនដីនិងរដ្ឋ
បលដីធ្លីកនុង្របេទសកមពុជ, ៨មីន ២០១១, ចរកបន មេគហទំព័រ៖  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CAMBODIAEXTN/0,,contentMDK:22851984
~menuPK:293861~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:293856,00.html (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
19េ ក សូ៊េបឌី ឆន ំ២០១២, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១ខងេលើ, ទំព័រ៤៩។ 
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េន មជនបទ ករផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចមួយែផនកមនេគលបំណង បេងកើន
ករងរេន មតំបន់ជនបទ េហើយេលើកទឹកចិត្តឲយមនករវនិិេយគឯកជន្រទង់្រទយ
តូចនិងធំ20 បុ៉ែន្តករអនុវត្តជក់ែស្ដងបនប ្ត លឲយមនករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ 
រកី ល លដល់សហគមន៍នន។21 សមបទនដីេសដ្ឋកិចចគឺជទ្រមង់ៃនសមបទន
ែដលផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នឯកជនននស្រមប់ករអភិវឌ វស័ិយកសិកមម និងឧស ហកមម
។22 បុ៉ែន្ត ម្រ ៤ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចែចងថ សមបទនដីេសដ្ឋកិចច

ច្រតូវបនផ្ដល់ជូនែតដីែដលមនលកខខណ្ឌ វនិិចឆ័យដូចខងេ្រកមេនះ៖ (១) ដីែដល
្រតូវបនចុះបញជ ី និងេធ្វើចំ ត់ថន ក់ជដីឯកជនរបស់រដ្ឋ, (២) ដីែដលមនែផនករេ្របើ
្របស់ដី អនុម័តេ យគណៈកមម ធិករ្រគប់ដីរដ្ឋ ថន ក់េខត្ត-្រកុង, (៣)  ដីែដលបនេធ្វើ
ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម, (៤)  ដីែដលមនដំេ ះ្រ យចំេពះ
បញ្ហ ំងទីលំេនថមី្រសប មលកខខណ្ឌ គតិយុត្ត និងនីតិវធីិជធរមន, និង (៥) ដីែដល
មនករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈអំពីគេ្រមង ឬសំេណើ ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច
ជមួយ ជញ ធរែដនដី និង្របជពលរដ្ឋមច ស់ដីែដលេនកនុងតំបន់។23 
 
បែនថមេលើលកខខណ្ឌ ផ្លូវចបប់ស្រមប់សិទធិទទួលបនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ចបប់ក៏បន
កំណត់ទំហំដីសមបទនែដរ។ េទះបីជ សមបទនដីេសដ្ឋកិចចមិន្រតូវឲយេលើសពីទំហំ
១០.០០០ហិក រេនកនុងតំបន់ក៏េ យ24 ក៏អនកទទួលសមបទនដីេសដ្ឋកិចច ជេរឿយៗ
េ្រចើនែត េចៀស ងទំហំកំណត់េនះេ យករចុះបញជ ីសមបទនេលើសទំហំ ឬេ យចុះ
បញជ ីសមបទនេ្រចើន (ែដលជេរឿយៗេនជប់ៗគន ) េ យមនុស ែតមន ក់ ឬេ យ
មនុស ជប់ពក់ព័នធដែដល។ ឧទហរណ៍ សមបទនដីេសដ្ឋកិចចស្រមប់្រកុមហុ៊នចមក រ

																																																								
20ម្រ ៣, អនុ្រកឹតយស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
21េ ក សូ៊េបឌី ឆន ំ២០១២, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១ខងេលើ។  
22ដូចគន នឹងសមគ ល់ខងេលើ, ទំព័រ១៦។ 
23 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ, អនុ្រកឹតយេលខ១៤៦ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, ម្រ ៤ (២៧ធនូ ២០០៥) អតថបទបកែ្របេ្រកផ្លូវករ, ចរកបន

មេគហទំព័រ៖ http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-146-on-economic-land-concessions_051227.html (ទញយកចុង
េ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
24 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ, ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០១១, ម្រ ៥៩, អតថបទបកែ្រប ចរកបន មេគហទំព័រ៖ 
http://www.gocambodia.com/laws/data%20pdf/Law%20on%20Land/Law%20on%20Land,%202001%28EN%29.pdf (ទញយកចុង
េ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
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អំេពេកះកុងមនសមបទនដីេនជប់គន ពីរ ែដល្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នពីរេផ ងគន  
ែដល្រកុមហុ៊នទំងពីរេនះ្រគប់្រគងេ យ្រកុមហុ៊នខុន ែខន សូ៊គ័រ អីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីក 
ខូ អិលធីឌី េហើយ្របតិបត្តិករជ្រកុមហុ៊នពណិជជកមមែតមួយ។25  
 
កនុងរបយករណ៍ឆន ំ២០០៧ស្តីពីសមបទនដីេនកនុង្របេទសកមពុជ តំ ងពិេសសៃន
អគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិ ទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំ្របេទសកមពុជ 
បនសននិ ្ឋ នថ៖ “ផទុយពីករេលើកកមពស់ករអភិវឌ  និងករកត់បនថយភព្រកី្រក 
សមបទនដីេសដ្ឋកិចច ែបរជេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់សិទធិនិងករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់
សហគមន៍ មជនបទកនុង្របេទសកមពុជេទវញិ។26  េបើេទះជ ខ្វះទិននន័យជក់ ក់
ស្តីពីសមបទនតូចៗក៏េ យ ក៏របយករណ៍េនះ ចេធ្វើករសននិ ្ឋ នថ រហូតមកដល់
ចុងឆន ំ២០០៦ មនដីយ៉ងេ ច ស់១៤%ែដល ច ំដំ ំបនេនកនុង្របេទស
កមពុជក្ល យជ្របធនបទៃនសមបទនដីេសដ្ឋកិចច។27 របយករណ៍ថមីៗជេ្រចើនេទៀត
បនេលើកេឡើងថ ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទបនបង្ហ ញតួេលខ្រតឹមែត 
១.១៨១.៥២២ហិក របុ៉េ ្ណ ះ ឬដីជិត១៨,៥%ែដលជដី ច ំដំ ំបនទំងអស់
េនកនុង្របេទសកមពុជ្រតូវបនផ្ដល់េទឲយ្រកុមហុ៊នចំនួន១១៧28។ េនះមិន ប់បញចូ លដី 
ដីសមបទនែដលេគដឹងថមន េហើយគម នឯក រ កត់្រ ទុកែដលភគេ្រចើនសថិតេន
កនុងតំបន់ករពរ។29 
 
 

																																																								
25ឧទហរណ៍េផ ងេទៀតរមួមនសមបទនទំហំ៦០.០០០ហិក ផ្តល់ឲយ្រកមុហុ៊នកូេរក៉នុងឆន ំ២០០៨ និងសមបទនែដលកន់កប់េ យ
សមជិក្រពឹទធសភ េ ក េ  េម៉ងឃិន ទំហំ៣០០.០០០ហិក  ែដល្រតូវផ្តល់ឲយេនមុនករអនុម័តចបប់ភូមិបលឆន ំ២០១១ បុ៉ែន្ត្រតូវ
បនពិនិតយេឡើងវញិ និង្រតូវកត់បនថយេទ មខរបស់ចបប់េនះ។ សូមេមើលអងគករជំនួយវ ិ រកតូលិចែដន៖របយករណ៍ស្តីពីករចប់
យកដីកនុង្របេទសកមពុជនិង្របេទសហុងឌូ ៉ស, ែខតុ  ២០១១ ទំព័រ១៧។ 
26តំ ងពិេសសអងគករសហ្របជជតិៃនអគគេលខធិករទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំ្របេទសកមពុជឆន ំ២០០៧, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៤
ខងេលើ។  
27ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ ទំព័រ៦-៧។ 
28េ ក សូ៊េបឌី ឆន ំ២០១២, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១ខងេលើ។ 
29ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ ទំព័រ៣៣។ 



  10

សមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនកនុង្របេទសកមពុជ បនប ្ត លឲយមនផលប៉ះពល់ជេ្រចើន
ដល់សហគមន៍នន រមួមនអសន្តិសុខេសប ង30 ករបត់បង់មេធយបយ្របកបរបរ
ចិញច ឹមជីវតិដូចជ ករកប់េឈើនិងកររកអនុផលៃ្រពេឈើេផ ងៗ31 ករបំផ្ល ញបរ ិ ថ ន
32 និងករបត់បង់តំបន់វបបធម៌របស់កុលសមព័នធជនេដើមភគតិចជេដើម។33 ទនទឹមគន
េនះែដរ ្របជសហគមន៍ែដលត ៉្របឆំងនឹងករផ្ល ស់ប្ដូរទីលំេនរបស់ពួកគត់េនះ 

ច្របឈមនឹងករេចទ្របកន់ពីបទ្រពហមទណ្ឌ  ឬ្របឈមករេ្របើអំេពើហិង ពី
សំ ក់កម្ល ំងេយធែដលជួយដំេណើ រករបេណ្ត ញេចញ។34 
 
កលពីេពលថមីៗេនះ េ ក ្រ ្ត ចរយ សូ៊េបឌី បនបញច ប់េបសកកមមែដលេផ្ត តេលើ
ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់សិទធិមនុស េ យ រសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនះ។ េនកនុង
េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ដំបូងែដលបន្របកសេនៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ េ ក
បនទទួល គ ល់ថ ថ្វីតបិតថមន្រកបខណ្ឌ ចបប់ស្រមប់្រគប់្រគងករផ្តល់និង្រគប់
្រគងសមបទនដីេនះក៏េ យ ក៏កនុងករណីខ្លះ ចបប់េនះមិន្រតូវបនអនុវត្តឲយបន្រតឹម
្រតូវេឡើយ។ េសចក្ដីែថ្លងករណ៍ជ ធរណៈេនះបនបង្ហ ញ ករ្រពួយបរមភយ៉ង
ខ្ល ំង អំពីតម្ល ភពសមបទនដីេសដ្ឋកិចច កង្វះករពិេ្រគះេយបល់កនុងសហគមន៍ និង
ករ្របតិបត្តិេ យរេំ ភបំពនសិទធិជញឹកញប់េនះ។ េ កក៏បនអំពវនវឲយមន
ករយកចិត្តទុក ក់ចំេពះតួនទីរបស់្រកុមហុ៊នកនុង្រសុកនិងបរេទស ែដលកំពុងេធ្វើ

ជីវកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ ពក់ព័នធេទនឹងេគលករណ៍ែណនំស្តីពីពណិជជកមម

																																																								
30តំ ងពិេសសអងគករសហ្របជជតិៃនអគគេលខធិករទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំ្របេទសកមពុជឆន ំ២០០៧, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៤
ខងេលើ, ទំព័រ១២-១៣។ 
31ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ ទំព័រ១៣-១៤។ 
32ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ ទំព័រ១៥។ 
33ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ ទំព័រ១៤-១៥, ១៧។ 
34សមព័នធែខមរជំេរឿននិងករពរសិទធិមនុស (LICADHO),ករចប់យកដីកនុង្របេទសកមពុជ៖ ទ្រមង់ៃនករអភិវឌ , ១៧ឧសភ ឆន ំ២០០៩, ច
រកបន មេគហទំព័រ៖ http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/134LICADHOREportMythofDevelopment2009Eng.pdf  (ទញ
យកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
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និងសិទធិមនុស  េហើយបនគូសបញជ ក់អំពីករ្រប្រពឹត្តមិន្រតឹម្រតូវពីសំ ក់្រកុមហុ៊ន 
សមបទនិក ឬអនកេម៉ករបន្តពី្រកុមហុ៊នសមបទនិក។35  
 
កនុងរបយករណ៍ចុងេ្រកយឆន ំ២០១២ េ ក ្រ ្ត ចរយ សូ៊េបឌី បនអះ ងអំពី
លទធផលរកេឃើញបឋមរបស់េ ក េហើយបនកំណត់បញ្ហ ្របឈមជំុវញិសមបទនដី 
ថ ជករខកខនមិនបនអនុវត្ត ម្រកបខណ្ឌ ចបប់កនុង្រសុក ខ្វះតម្ល ភពកនុងករផ្តល់
និងករ្រគប់្រគងសមបទន និងករទទួលបនព័ត៌មនមិនេសមើភពគន  េ យេលើកេឡើង
អំពីបញ្ហ ទំងេនះថ បនេធ្វើឲយសមបទនទំងេនះផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់មនុស ភគ
តិចែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយជេហតុនំឲយមនវ ិ ទកន់េ្រចើនេឡើងៗ។36 េ កបនសននិ ្ឋ ន
ថ៖ “មនកររេំ ភសិទធិមនុស ធងន់ធងរនិង ល ល និងមនឯក របញជ ក់ភស្តុ ង
្រតឹម្រតូវពក់ព័នធនឹងសមបទនដី ែដលចំបច់្រតូវែតេលើកមកេ ះ្រ យ”។37 
 
េ ក ្រ ្ត ចរយ សូ៊េបឌី ក៏បនរកេឃើញែដរថ បញ្ហ ៃនករបេណ្ត ញេចញេ យ
បងខំេនកនុង្របេទសកមពុជ បនបងកឲយមនផលប៉ះពល់ែផនកហិរញញវតថុនិងេសដ្ឋកិចចេន
កនុង្របេទសេទៀតផង។ ករត ៉េ យ្របជពលរដ្ឋកនុងសងគមពក់ព័នធនឹងករផ្តល់សមប
ទនបនប ្ត លឲយមនករពនយរេពល្របតិបត្តិករ។ ឧទហរណ៍ ករណីតំបន់បឹង
កក់េន ជធនីភនំេពញ េ្រកពីករចក់ដីលុបបឹង េយើងពំុេឃើញមនករអភិវឌ េទចប់

ំងពីេពលផ្តល់កិចចសនយជួលេនឆន ំ២០០៧មក។38 មយ៉ងេទៀត ទីផ រេរ ើបៗេឡើងវញិ
ដូចជ្របេទសកមពុជេនះ ងយទទួលរងករផ្ល ស់ប្តូរទិសេ របស់្រកុមហុ៊នវនិិេយគ
ទុនអន្តរ ពីេ្រពះ្រកុមហុ៊នអន្តរែស្វងរកបរយិកសពណិជជកមមែដលមនសថិរភពនិង

ចពយករទុកមុន េទ ម ថ នភព និភ័យកនុងសងគម។39 េយង មនយក

																																																								
35 ្រ ្ត ចរយ សូ៊េបឌី, អនកេធ្វើរបយករណ៍ពិេសសអងគករសហ្របជជតិស្តីពី ថ នភពសិទធិមនុស កនុង្របេទសកមពុជ, េសចក្តីែថ្លង
ករណ៍ ធរណៈ,១១ឧសភ ២០១២, ចរកបន មេគហទំព័រ៖ 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12144&LangID=E (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។  
36 សូ៊េបឌី ឆន ំ២០១២, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១ខងេលើ។ 
37សូ៊េបឌី ឆន ំ២០១២, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១ខងេលើ ទំព័រ៦៧។ 
38សូ៊េបឌី ឆន ំ២០១២, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១ខងេលើ ទំព័រ៤៩។ 
39សូ៊េបឌី ឆន ំ២០១២, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១ខងេលើ ទំព័រ៤៩។ 
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្របតិបត្តិ្រកុមហុ៊នទទួលបនសមបទនដីកនុង្របេទសកមពុជបនឲយដឹងថ មិនដូច និ
ភ័យពណិជជកមមែបបបុ ណ ែដលកល និភ័យកន់ែតខពស់ ប ្ត លឲយទទួល
បនអ្រ ្របក់ចំេណញ មត្រមូវករកន់ែតខពស់េនះេទ  និភ័យសងគម ជ
និនន ករពក់ព័នធេហតុករណ៍ពីរ ែដលកនុងេនះ្រកុមហុ៊ន្រគន់ែតចត់ទុកទីផ រថ ជ
ករ្របថុយ្របថនេពក កនុងករពិចរ ក់ទុនវនិិេយគ េទះបីជមនអ្រ ្របក់
ចំេណញខពស់ក៏េ យ។ ករវនិិេយគនិងករ្របតិបត្តិករកនុងទីផ រែដលេទើបេរ ើបេឡើង
វញិេនះ ្របឈមនឹង និភ័យខពស់ពក់ព័នធដល់េករ ្តិ៍េឈម ះ និងយីេ របស់ហុ៊ន។ 
 

៤. សមបទនដីេសដ្ឋកិចច និងករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំេនេខត្តេកះកុង 
 
េទះបីជ សមបទនដីេសដចកិចចេនេខត្តេកះកុង្រតូវបនផ្តល់ឲយ្រកុមហុ៊នពីរ ច់េ យ
ែឡកពីគន េ យមនេគលបំណងេផ ងគន  (KKPT ជ្រកុមហុ៊នចមក រអំេព រឯីKKSI ជ
្រកុមហុ៊នែកៃចនសករស)េនះក៏េ យ ក៏ មជក់ែស្ដងដីេនះជចមក រជប់គន ែតមួយ
ែដលមនទំហំរមួគន  ជិតេសមើពីរដងៃនទំហំកំណត់ស្រមប់ផ្ដល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចច
ែដលអនុញញ តេ យចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១។40 ្រកុមហុ៊នទំងពីរែដលពក់ព័នធកិចច
សនយសមបទនដីទំងពីរខងេលើេនះមនករយិល័យែតមួយ េហើយបន ក់ពកយ
េសនើសំុសមបទនដី បនទទួលករឯកភព និងបនចុះហតថេលខេលើកិចចសនយ 
សមបទនេនៃថងែតមួយ។41 សហគមន៍ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ ចត់ទុកករផ្ដល់
សមបទនទំងពីរេនះថ ជភស្តុ ងៃនអំេពើពុករលួយេ យ រសមបទនេនះ្រតូវ
បនេរៀបចំ មសំេណើ របស់េ ក លី យុ៉ងផត់ សមជិក្រពឹទធសភកមពុជ ែដលពីមុន
មនភគហុ៊ន២០%កនុង្រកុមហុ៊នពក់ព័នធទំងពីរេនះ បុ៉ែន្តបនលក់ភគហុ៊នរបស់

																																																								
40ជេរឿងធមម េនកនុង្របេទសកមពុជស្រមប់រ ្ឋ ភិបលេដើមបីេចៀស ងករកំណត់ទំហំសមបទនដីេសដ្ឋកិចច មរយៈករផ្តល់ឲយសមបទន
េលើសពីមួយេទឲយ្រកុមហុ៊នែដល្រគប់្រគងេ យមនុស ែតមួយ។ សូមេមើលអងគករលីកដូ ឆន ំ២០០៩, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៣៤ខងេលើ 
ទំព័រ១៧។  
41កិចច្រពមេ្រព ង,ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៥ខងេលើ។ 
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េ កេទឲយ្រកុមហុ៊នខុន ែខន សូ៊គ័រ អីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីក ខូ អិលធីឌី។42 
 
េទះបីជ រ ្ឋ ភិបលកមពុជមនសិទធិផ្តល់ដីែដលកន់កប់េ យរដ្ឋេទឲយ្រកុមហុ៊នអភិវ
ឌ ន៍ឯកជនស្រមប់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចក៏េ យ ក៏្របជពលរដ្ឋេនកនុងភូមិែដលដីធ្លី
របស់គត់្រតូវបនផ្តល់េទឲយ្រកុមហុ៊នចមក រអំេពេខត្តេកះកុងេនះ មនសិទធិកន់កប់ 
េ យមនឯក រភស្តុ ង្រតឹម្រតូវ មចបប់ភូមិបលកមពុជឆន ំ២០០១ែដរ។43 ម
េសៀវេភ ន ក់េនបង្ហ ញថ អនកភូមិទំងេនះបនរស់េនេលើដីេនះអស់រយៈេពល
េ្រចើនជង្របំឆន ំ មុនេពលមនករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ។44 េលើសពីេនះេទេទៀត 
ែផនទីែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើង អំឡុងេពលអនុវត្តគេ្រមងេរៀបចំែផនទីេ្របើ្របស់ដីធ្លីេន
កនុងតំបន់បង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ ដីេនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់ជដីចមក រ ំងពីមុនេពលមន
ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំេនះេទេទៀត45 េហតុដូេចន ះេហើយមិនែមនជដីខូចគុណ
ភពដូចែដលបនអះ ងេ យ្រកុមហុ៊នខុន ែខន សូ៊គ័រ អីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីក ខូ អិលធី
ឌីេនះេឡើយ។ េទះបីជ អនកភូមិមិនទន់ទទួលបនប័ណ្ណកមមសិទធិ ថ ពរ េនេឡើយក៏
េ យ ក៏ចបប់ភូមិបលកមពុជ មឃត់មិនឲយមនករេ្រជ តែ្រជកសិទធិកន់កប់
អំឡុងេពលរង់ចំេធ្វើប័ណ្ណកមមសិទធិ្រសបចបប់េឡើយ។46 េទះបីជចបប់ត្រមូវឲយមនករ
ពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ មនករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគម និង
មនគេ្រមង ំងទីលំេនថមីមុនេពលផ្តល់សមបទនដីេសដ្ឋកិចចក៏េ យ47 ក៏ អនកភូមិអះ

																																																								
42តំ ងពិេសសអងគករសហ្របជជតិៃនអគគេលខធិករទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំ្របេទសកមពុជឆន ំ២០០៧, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៤
ខងេលើ ទំព័រ១១, សូមេមើល របយករណ៍្របចំឆន ំ២០១១របស់្រកុមហុ៊នខុន កែអន សូ៊គ័រ អីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីក ខូ អិលធីឌី, ដូចកំណត់
សមគ ល់ទី៩ខងេលើ។ 
43 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ, ចបប់ភូមិបលឆន ំ២០០១, ម្រ ៣០, អតថបទបកែ្រប ចរកបន មេគហទំព័រ៖ 
http://www.gocambodia.com/laws/data%20pdf/Law%20on%20Land/Law%20on%20Land,%202001%28EN%29.pdf (ទញយកចុង
េ្រកយ ៧ធនូ ២០១២) (“អនកែដលបនរស់េនតិចជង្របំឆន ំមុនេពលករ្របកសឲយេ្របើចបប់េនះមនសិទធិកន់កប់អចលន្រទពយេ យគម ន
ករត ៉ ែដល ចកន់កប់ជលកខណៈឯកជនេ យ្រសបចបប់េនះ មនសិទធិេសនើសំុប័ណ្ណកមមសិទធិចបស់ ស់”។ 
44ចង្រកងេ យេមធវកីមពុជចំេពះេរឿងក្តីតុ ករ ក្រមងឯ ររបស់អងគករសិទធិដីធ្លីអន្តរជតិ។ 
45ចង្រកងេ យេមធវកីមពុជេ យមនជំនួយពី្រកុមអនកភូមិ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល, ក្រមងឯក ររបស់អងគករសិទធិដីធ្លីអន្តរជតិ។ 
46ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៤៣ខងេលើ, ម្រ ៣៥។ 
47 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ, អនុ្រកឹតយេលខ១៤៦ស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចច, ម្រ ៤ (៣) (៥),២៧ធនូ ២០០៥) អតថបទបកែ្របេ្រកផ្លូវករ ចរក
បន មេគហទំព័រ៖http://www.cambodiainvestment.gov.kh/sub-decree-146-on-economic-land-concessions_051227.html (ទញយក
ចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
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ងថ េនេខត្តេកះកុង គម នលកខខណ្ឌ មួយ្រតូវបនបំេពញេឡើយ។48 គម នករ
ពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈអំពីែផនករស្រមប់គេ្រមងធំែបបេនះ ឬករយកដីេនះ
េឡើយ។49 ពិតែមនេហើយ ដំបូងកសិករេនេខត្តេកះកុងបនដឹងអំពីគេ្រមង េនះេន
េពលបុគគលិកសន្តិសុខ្រប ប់ វធុ បនចប់េផ្តើមឈូសឆយព្រងបដីែ្រសចមក ររបស់
ពួកគត់។50 ្រកុមហុ៊នេនះបនមកដល់េខត្តេកះកុងមុន មុនេពលចុះហតថេលខេលើកិចច
សនយផ្តល់សមបទន េហើយបនចប់េផ្តើមបេណ្ត ញអនកភូមិេចញេ យបងខំែតម្តង មន
ករណីជេ្រចើនេទៀតបនបំផ្ល ញ្រសូវ ចមក រដំ ំ និង លេ ម របស់្របជពលរដ្ឋែថម
េទៀតផង។51 
 

៥. ផលប៉ះពល់ែដលប ្ដ លមកពីករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ 
 
ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំ បនេធ្វើឲយប៉ះពល់ធងន់ធងរនិងយូរអែង្វងដល់ករ្របកបរបរ
ចិញច ឹមជីវតិនិងឱកសរក្របក់ចំណូលរបស់្របជពលរដ្ឋែដលបត់បង់ដីធ្លី េនេខត្ត
េកះកុង។ ករពិនិតយពកយបណ្តឹ ងជេ្រចើនែដលអនកភូមិែដលរងផលប៉ះពល់បនប្ដឹង
េទ ថ ប័ននន បង្ហ ញថ ផលប៉ះពល់កំពុងែតញំញីដល់កររស់េនរបស់្របជ 
សហគមន៍ មនអសន្តិសុខេសប ង ករបត់បង់ដីធ្លី ករបត់បង់ផទះសែមបង ផលប៉ះ
ពល់សុខភព ករបត់បង់របរចិញច ឹមជីវតិ និងផលប៉ះពល់ដល់ឱកសេរៀនសូ្រតជ
េដើម។ 

																																																								
48សូមេមើលតំ ងពិេសសអងគករសហ្របជជតិៃនអគគេលខធិករទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំ្របេទសកមពុជឆន ំ២០០៧, ដូចកំណត់
សមគ ល់ទី៤ខងេលើ ទំព័រ១២។ 
49 របយករណ៍ឆន ំ២០០៧, ឧត្តមសនងករអងគករសិទធិមនុស ទទួលបនទុកសិទធិមនុស េលើកេឡើងថ សមបទនកនុង្រសុកែ្រសអំបិល “្រតូវបន
ផ្តល់ឲយេ យគម នករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈេឡើយ” សូមេមើលកំណត់សមគ ល់ទី៤។   
50តំ ងពិេសសអងគករសហ្របជជតិៃនអគគេលខធិករទទួលបនទុកសិទធិមនុស ្របចំ្របេទសកមពុជឆន ំ២០០៧,ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៤
ខងេលើ, ទំព័រ១១។ 
51ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ ទំព័រ៩, គណ់កមមករសិទធិមនុស ៊ ន(AHRC),កមពុជ៖ អនកភូមិពីរនក់ ្ល ប់ និងេ្រចើននក់េទៀតរង
របួសអំឡុងករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំខុសចបប់កនុងេខត្តេកះកុង, ែខមិថុន ២០០៦, ចរកបន មេគហទំព័រ៖ 
http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2006/1998/ (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមមៃនអងគករសមគម
ករពរសិទធិមនុស កមពុជ(“CHRAC”),ករបត់បង់ដី៖ ករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំនិងករបំភិតបំភ័យកនុង្របេទសកមពុជ ទំព័រ ១៥, ១៥ 
កញញ  ២០០៩, ចរកបន មេគហទំព័រ៖  http://www.scribd.com/doc/25917279/Losing-Ground-FINAL-compressed (ទញយកចុង
េ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)  
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ឧទហរណ៍ កនុងករណីរបស់កសិករមន ក់បនពនយល់ថ មុនេពល្រតូវបនបេណ្ត ញ
េចញេ យបងខំេនះ គត់បន ំេដើម ្វ យចនទី ដូង និងខនុរេនេលើដីរបស់គត់ េដើមបី
ផគត់ផគង់ខ្លួនគត់និង្រគួ ររបស់គត់។ េ្រកយមក គត់គម នជេ្រមើសេ្រកពីេធ្វើនំដូង
លក់បន្តិចបន្តួចេឡើយ។ គត់បននិយយថ “ឥឡូវេនះេយើងមនករលំបក ស់ 
េហើយេយើងមនករភ័យខ្ល ចេទៀត”។52 កសិករមន ក់េទៀតែដល្រតូវបេណ្ដ ញេចញពីដី
របស់គត់ែដរេនះបនពនយល់ថ “ខញុំគម នេសប ង រស្រមប់ហូបចុក្រគប់្រគន់េទ 
ខញុំមនដីមួយកបលតូចែតបុ៉េ ្ណ ះស្រមប់េធ្វើែ្រស”។53 េ យ រគម ន លេ ម  សត្វ
េគ្រកបីរបស់្រគួ រ្របជពលរដ្ឋ ែដលជ្របភព្របក់ចំណូលយ៉ងសំខន់េនះ បន
ធ្ល ក់ខ្លួនសគប េហើយចុះេខ យេទៗ ជេហតុបងខំឲយមច ស់លក់េគ្រកបីទំងេនះកនុង
តៃម្លេថក។54 
 
ករេចញចូលៃ្រពហួសពីដីចមក រែដលអនកភូមិធ្ល ប់េទរកអនុផលៃ្រពេឈើេនះ ក៏្រតូវ
បន ម្របមែដរ។ ករបងខូចគុណភពដី និង្របភពទឹក េធ្វើឲយប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ំងដល់
កសិករ្រគប់របួ េ្រពះកកសំណល់គីមីែដលហូរេចញពីចមក រអំេព និងេ ងច្រកែកៃចន
េនះ បនបំពុល្របភពទឹកកនុងមូល ្ឋ ន េហើយបនេធ្វើឲយ្រតីងប់ែដលជ្របភព្របូេតអីុ
នយ៉ងសំខន់ស្រមប់សហគមន៍ែដលរស់េនជំុវញិេនះ។55 
 
សូមបីសត្វ េគ្រកបីែដលកសិករធ្ល ប់ចិញច ឹមបនក្ល យជ្របភពៃនករខតបង់។ អនកភូមិ
បន យករណ៍ថ េនេពលសត្វេគចូលេទកនុងដីែដល្រកុមហុ៊នរបឹអូសយកស្រមប់
េធ្វើចមក រអំេព សន្តិសុខចមក រអំេពបញ់ឬចប់េគ្រកបីែដលេដើរចូលេទកនុងដីរបស់
្រកុមហុ៊នទុក។ េគ្រកបីែដលសន្តិសុខចប់ទុកេនះត្រមូវឲយមច ស់បង់្របក់េ ះេទើប
បនមកវញិ។56 តៃម្លស្រមប់េ ះេគមកវញិេនះេកើនេឡើងេនេពលែដលសន្តិសុខ
ចប់បនេនេពលេ្រកយៗេទៀត។ 
																																																								
52គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមមៃនអងគករសមគមករពរសិទធិមនុស កមពុជ,ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៥១ខងេលើ, ទំព័រ១៧។ 
53គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមមៃនអងគករសមគមករពរសិទធិមនុស កមពុជ,ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៥១ខងេលើ, ទំព័រ១៥ 
54គណៈកមម ធិករ្រប្រពឹត្តិកមមៃនអងគករសមគមករពរសិទធិមនុស កមពុជ, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៥១ខងេលើ,ទំព័រ១៥, ១៨។ 
55សូមេមើលេ ក សូ៊េបឌី ឆន ំ២០១២, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១ខងេលើ។ 
56បទសមភ សជមួយអនកភូមិមន ក់មកពីភូមិឈូក ឃំុជីខេលើ ្រសុកែ្រសអំបិល, របយករណ៍ ចរកបនេនអងគករសិទធិដីធ្លីអន្តរជតិ។ 
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ផលវបិកែដលប ្ដ លមកពីសន្តិសុខ្រកុមហុ៊ន ចប់េគ្រកបីទុកេនះគឺបងកឲយខតបង់
ករអប់រសំ្រមប់កុមរ។ ្រគួ រ្រពជពលរដ្ឋេនភូមិទំងបីបន្របប់ថ ពួកគត់បន
ឲយកូនៗឈប់េរៀនេដើមបីមកឃ្វ លេគវញិ េហើយេដើមបីករពរេគកំុឲយេដើរចូលេទកនុងដី
ែដល្រកុមហុ៊នរបឹអូសយកេនះ។57 
 
ទីបំផុត េ យ ររបរចិញច ឹមជីវតិ្របកបេ យនិរន្តរភពរបស់ពួកគត់្រតូវបនបញច ប់
េ យ រករបេណ្ត ញេចញេ យបងខំេនះ អនកភូមិមន រមមណ៍មិនសូវកក់េក្ដ  និង 
មនសុវតថិភពតិចតួច និងគម នជេ្រមើស្រគប់្រគន់កនុងករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិេឡើយ។ 
ករសិក អំពីផលប៉ះពល់របរចិញច ឹមជីវតិេ យ រ្រកុមហុ៊នចមក រអំេព េនេខត្តេកះ
កុងបនរកេឃើញថ ្រគួ រ្របជពលរដ្ឋេ្រចើនបនបត់បង់មេធយបយ្របកបរបរ
ចិញច ឹមជីវតិែដលពួកគត់ធ្ល ប់េធ្វើ េហើយឥឡូវេនះបនបន្តរក្របក់ចំណូលបនេដើមបីរស់ 
មួយែផនក មរយៈករេធ្វើករេន្រកុមហុ៊នចមក រអំេព ជករងរ មរដូវ េហើយ ច
ចយ យតិចជងកររក្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិពីមុន។58 ដូចែដលបនេរៀប ប់ខងេលើ
េហើយថ កសិករដៃទេទៀតែដលឥឡូវេនះលក់នំដូងេនះ មនជេ្រមើសកនុងករ្របកបរ
បរចិញច ឹមជីវតិ្របកបេ យនិរន្តរផពកន់ែតតិចជងមុន។ 

អនកភូមិមកពីេខត្តេកះកុងបនេធ្វើបតុកមម ជេ្រចើនេលើកេ្រចើន េដើមបីត ៉ជមួយ្រកុម
ហុ៊នេនះ បុ៉ែន្តករត ៉េ យសន្តិវធីិរបស់ពួកគត់្រតូវបនេឆ្លើយតបមកវញិេ យអំេពើ
ហិង ពីសំ ក់ “សន្តិសុខ្រប ប់ វធុរបស់្រកុមហុ៊ន ែដលសុទធែតជម្រន្តីេយធ 
ប ្ដ លឲយមនករបញ់ និងេធ្វើឲយរបួសអនកភូមិជ្រស្តីមន ក់ និងបងករបួស ន មដល់អនក
ភូមិបួននក់េផ ងេទៀត”។59 កររេំ ភសិទធិមនុស ទំងេនះជចំែណកេធ្វើឲយអនកភូមិ
																																																								
57អងគករ ព នេទកន់សន្តិភពកមពុជ, របយករណ៍សេងខបស្តីពីផលិតកមមឧស ហកមមសករស, ពណិជជកមមនិងសិទធិមនុស កនុង្របេទសកមពុ
ជេនៃថងទី៣ កញញ  ២០១០, ចរកបន មេគហទំព័រ៖ 
http://babcambodia.org/developmentwatch/cleansugarcampaign/bittersweet.pdf (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
58េង៉ សុថត និងចន់ សុផល,េតើវនិិេយគកសិកមម្រទង់្រទយធំផ្តល់្របេយជន៍ដល់អនក្រកី្រកឬ? ទំព័រ២៨-៣៤, របយករណ៍្រ វ្រជវ
របស់សមគមេសដ្ឋកិចចកមពុជ, ២កកក  ២០១០, ចរកបន មេគហទំព័រ៖ 
http://www.cea.org.kh/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=11&Itemid=4 (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២) 
59សូមេមើលករអំពវនវបនទ ន់របស់គណៈកមមករសិទធិមនុស សីុ,កមពុជ៖ អនកភូមិពីរនក់រងករបញ់ និងេ្រចើននក់េទៀតរបួសអំឡុងករ
បេណ្ត ញេចញេ យខុសចបប់កនុងេខត្តេកះកុង, ែខមិថុន ២០០៦, ចរកបន មេគហទំព័រ៖ 
http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2006/1998/ (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២) 
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កន់ែត្រកី្រកខ្ល ំងេឡើង េហើយករបងករបួស ន មបនេធ្វើឲយពួកគត់មនករបរមភអំពី 
សន្តិសុខផទ ល់ខ្លួនេនកនុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។ 

 
គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ ក៏បនេធ្វើករអះ ងអំពីករេកើតមនកររេំ ភសិទធិ
មនុស េនះែដរ។ កនុងករេសុើបអេងកតរបស់ខ្លួនេលើ្រកុមហុ៊នៃថខុន ែខន សូ៊គ័រ អីុន
្រសទី ផប់ប៊្លីក ខូ អិលធីឌី គណៈកមមករេនះបនេចញលទធផលជំ នដំបូងអំពីករ
រេំ ភេគលករណ៍ និងចបប់សិទធិមនុស  េ យបង្ហ ញថ៖ “ករខកខនកនុងករ
េលើកកមពស់សិទធិ្របជពលរដ្ឋកនុងគេ្រមងករអភិវឌ  ែដលរមួមនសិទធិកនុងករចូលរមួ 
ចំែណក កនុងដំេណើ រករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច សងគម វបបធម៌ និងនេយបយ”។60 
 

៦.ករែស្វងរកដំេ ះ្រ យេនថន ក់ជតិ ថន ក់តំបន់ និងថន ក់អន្តរជតិ 
 
្របជពលរដ្ឋរស់េនកនុងភូមិទងបី និងតំ ងរបស់្របជពលរដ្ឋទំងបីភូមិេនះបន
ចត់វធិនករ្រគប់ែបបយ៉ង េដើមបីេ ះ្រ យវ ិ ទ និងទមទរដីមកវញិ ឬក៏ទមទរ
សំណងសមរមយ។ េ្រកយពីមនករត ៉ជេ្រចើនេលើកេ្រចើន រចួមក េនៃថងទី១២ ែខ
វចិឆិក ឆន ំ២០០៦ ្រកុមហុ៊នចមក រអំេពេកះកុងអិលធីឌី និង្រកុមហុ៊នឧស ហកមមសករស
េកះកុងអិលធីឌី បន្រពមេ្រព ងបញឈប់ករឈូសឆយដី ែដលអនកភូមិមនភស្តុ ង
បញជ ក់អំពីករកន់កប់ចបស់ ស់ បុ៉ែន្តមិនយូរបុ៉នម នក៏បនបន្តឈូសឆយដីរបស់
អនកភូមិេទៀត។ េនែខកុមភៈ ឆន ំ២០០៧ ្របជសហគមន៍ែដលមនមជឈមណ្ឌ លអប់រ ំ
ចបប់ស្រមប់សហគមន៍ (CLEC) កមពុជជតំ ងបន ក់ពកយបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី
និង្រពហមទណ្ឌ  េទ ដំបូងេខត្តេកះកុងេដើមបីប្តឹង្រកុមហុ៊នចមក រអំេពេកះកុងអិ
លធីឌី និង្រកុមហុ៊នឧស ហកមមសករសេកះកុងអិលធីឌី កនុងេគលបំណង់េសនើសំុ
តុ ករឲយលុបកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេនះ។ េនែខមីន ឆន ំ២០០៧ អនកភូមិ
ជេ្រចើននក់បនេធ្វើដំេណើ រមក ជធនីភនំេពញ េដើមបី ក់ពកយបណ្តឹ ងេទរដ្ឋសភ 

																																																								
60គណៈកមមករសិទធិមនុស ជតិៃថ,លទធផលរបស់អនុគណៈកមម ធិករស្តីពីសិទធិសីុវលិនិងសិទធិនេយបយរបស់គណៈកមមករសិទធិមនុស
ជតិៃថអំពីករណីចមក រអំេពេខត្តេកះកុងកនុង្របេទសកមពុជ,២៥កកក  ២០១២។ 
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្រកសួងម ៃផទ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី និង ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលេផ ងៗេទៀត។ ករ
ពិភក ជមួយ ថ ប័នរ ្ឋ ភិបលននបនបន្ត្រប្រពឹត្តេទជបន្តបនទ ប់ អស់រយៈេពល
ជងពីរឆន ំ េ យគម នដំេ ះ្រ យអ្វីេ ះរ ងអនកភូមិ និង្រកុមហុ៊នទំងពីរេនះ។ 
ទនទឹមគន េនះែដរ អនកភូមិបន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទ ដំបូងេខត្ត េដើមបីេសនើសំុឲយ
តុ ករេចញអធិបញជ មឃត់្រកុមហុ៊នកំុឲយបន្តឈូសឆយដីរបស់ពួកគត់េទៀត។   
បណ្តឹ ង្រពហមទណ្ឌ េនះ្រតូវតុ ករេលើកេចល រឯីបណ្តឹ ងរដ្ឋបបេវណី្រតូវបនជប់គំង
អស់រយៈេពល្របំឆន ំ េ យតុ ករបនកំណត់េពលេបើកសវនករជេលើកដំបូង
ជងបីឆន ំេ្រកយពីបនទទួលសំណំុេរឿងេនះ។ 
 
េនៃថងទី២៦ ែខកកក  ឆន ំ២០១២ សវនករែដល្រតូវពនយរេពលយ៉ងយូរេន
ដំបូងេខត្តេកះកុងេនះ ្រតូវបនពនយរេពលជថមីេទៀតេ យមិនកំណត់កលបរេិចឆទ
េបើកសវនករ េ យពនយល់េហតុផលថ េមធវតំី ង្រកុមហុ៊នចមក រអំេពមិនបន
មកបង្ហ ញខ្លួន និងថមនអនក ក់ពកយបណ្តឹ ងមួយភគតូចបនសេ្រមចចិត្តទទួល
យកសំណង (េ្រកមអ្រ តៃម្លទីផ រ) េហើយយល់្រពមដកពកយបណ្តឹ ងរបស់ខ្លួន។61 
េនែខកញញ ឆន ំ២០១២ េច្រកមទទួលខុស្រតូវេ ះ្រ យេរឿងក្ដីេនះ បនេផទរសំណំុ
េរឿងេនះេ យចិត្តឯង េទគណៈកមម ធិករសុរេិយដី េ យពនយល់េហតុផលថ 
តុ ករគម នសមតថកិចចេ ះ្រ យបណ្ដឹ ងទមទរដីធ្លីេទ។ ថមីៗេនះេដើមបណ្ដឹ ងបន 
ែស្វងរកអន្ត គមន៍ពី្រកសួងយុត្តិធម៌ េដើមបីបញជូ នសំណំុេរឿងេនះេទតុ ករវញិ  ពី
េ្រពះេរឿងក្ដីេនះសំខន់គឺ ពក់ព័នធនឹងភព្រសបចបប់ៃនកិចចសនយសមបទនដីេសដ្ឋ
កិចច មិនែមនភពជមច ស់កមមសិទធិដីធ្លីេទ។ ដូចបនេរៀប ប់ខងេលើេហើយថ ធនគរ
ពិភពេ ក និងៃដគូអភិវឌ ន៍អន្តរននបនកត់សមគ ល់ថ “េគលនេយបយនិងវធីិ
អនុវត្តន៍មិនេឆ្លើយតបនឹង វធីិអនុវត្តន៍ល្អ្របេសើរ មបទ ្ឋ នអន្តរកនុងករេ ះ្រ យ
វ ិ ទ និងករ ំងទីលំេនថមីេទ និងមិនបនេ្របើ្របស់នីតិវធីិ និង ថ ប័ននន
្របកបេ យ្របសិទធភព ដូចមនែចងេនកនុងចបប់កមពុជេឡើយ”។62 

																																																								
61សូមេមើល គុច េរន៉ និងDene-Hern Chen, េរឿងក្តីវ ិ ទដីធ្លីេខត្តេកះកុង្រតូវបនពនយរេពលម្តងេទៀត, េខមបូ  េដលី,២៦កកក  
២០១២។ 
62ដូចកំណត់សមគ ល់ទី១៣ខងេលើ ។ 
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េ្រកពីករត ៉ជ ធរណៈ ករអំពវនវដល់ ជញ ធរពក់ព័នធ និងករ ក់ពកយប
ណ្តឹ ងេទ ដំបូងេខត្ត អនកភូមិបនស្វះែស្វងេ ះ្រ យវ ិ ទេនះេ យផទ ល់ជ
មួយ្រកុមហុ៊នខុន ែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទីផប់ប៊្លីក ខូអិលធីឌី។ េនែខសី  ឆន ំ២០០៨ 
មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ បនសរេសរលិខិតេផញើផទ ល់េទ្រកុមហុ៊នខុន 
ែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទីផប់ប៊្លីក ខូអិលធីឌី អំពីភពមិន្រសបចបប់ៃនសមបទនដី និងអំពី

ថ នភពលំបករបស់អនកភូមិ។63 ្រកុមហុ៊នខុន ែខនសូ៊គ័រអីុន ្រសទីផប់ប៊្លីក ខូ អិលធី
ឌីបនេឆ្លើយតបលិខិតេនះ េនែខកញញ  ឆន ំ២០០៨ េ យបញជ ក់ថ មិនបនដឹងអំពី
បញ្ហ ជេ្រចើនែដលបនេលើកេឡើងេនះេទ។64   
 
េ យមនដំេ ះ្រ យតិចតួច កនុងករេ្របើ្របស់យន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទ មផ្លូវ
តុ ករ និងនេយបយេនកនុង្របេទសកមពុជដូេចនះអនកភូមិេនេខត្តេកះកុង និងអនក
េធ្វើករកនុងនមអនកភូមិបនងកេទរក ថ ប័នកនុងតំបន់ និងអន្តរវញិេដើមបីែស្វងរក
ដំេ ះ្រ យចំេពះវ ិ ទែដលកំពុងែតអូសបន្ល យេនះ។ ពួកគត់បនេធ្វើកិចចករមួយ
ចំនួនដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 

១. េនៃថងទី១៩ ែខតុ  ឆន ំ២០១០ សហគមន៍បន ក់បណ្ដឹ ងអំពីវ ិ ទ
របស់ខ្លួនេទ្របធន ្រកុមករងរៃថទទួលបនទុកយន្តករសិទធិមនុស

៊ ន េដើមបីេសនើសំុឲយមនករេសុើបអេងកតេលើ សកមមភព ជីវកមមរបស់
្រកុមហុ៊នខុន ែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទីផប់ប៊្លីកខូអិលធីឌីេនកនុងេខត្តេកះ
កុង។65 បុ៉ែន្តយន្តករសិទធិមនុស ែដលមន្រ ប់ ែដលឥឡូវេនះមន
េឈម ះថ គណៈកមមករអន្តររ ្ឋ ភិបល ៊ នទទួលបនទុកសិទធិមនុស  
(AICHR) េនះ ឥឡូវេនះគម ននីតិវធីិ មួយេដើមបីេសុើបអេងកត ឬ យ
ករណ៍អំពីករណីនីមួយៗៃនកររេំ ភសិទធិមនុស ដូចបនេចទ្របកន់

																																																								
63លិខិតេផញើជូនេ ក ចំរនូ ឈិនថមមីតៃន្រកុមហុ៊នKSL មកពីCLEC, ែខសី  ២០០៨, ឯក ររបស់អងគករសិទធិដីធ្លីអន្តរជតិ។ 
64លិខិតេផញើជូនCLEC របស់េ ក ចន់ៃច ជុតិមវុ ៉ផន់ៃន្រកុមហុ៊នKSL, ១២កញញ  ២០០៨, ឯក ររបស់អងគករសិទធិដីធ្លីអន្តរជតិ។ 
65លិខិតេផញើជូន្របធន្រកុមករងរៃថទទួលបនទុកយន្តករសិទធិមនុ ៊ ន,១៩តុ រ ២០១០។ 
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េនះេទ ដូេចនះេហើយគណៈកមមករេនះមិនបនេឆ្លើយតបចំេពះពកយប
ណ្តឹ ងេនះេឡើយ។ 

 
២. េនឆន ំ២០១០ មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍បនេផញើលិខិត

ជេ្រចើនចបប់េទអងគភពននរបស់គណៈកមមករអឺរ ៉បុេដើមបីេសនើសំុ ករ
ចុះេសុើបអេងកតេលើកិចចសនយរបស់្រកុមហុ៊នេថតែអន យ (Tate&Lyle) 
ជមួយ្រកុមហុ៊នខុន ែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទីផប់ប៊្លីក ខូអិលធី េទ ម
េគលនេយបយស្ដីពី "អ្វីៗ្រគប់យ៉ង េលើកែលងែតសព្វ វធុ” របស់
សហភពអឺរ ៉បុ។ អងគករ ព នេទកន់សន្តិភពកមពុជ (ចប់ ំងពីបន
ប្ដូរេទជកមមវធីិអភិវឌ ន៍ែបបចូលរមួេពលេនះមក) បនបន្តបញចុ ះ
បញចូ លភគីសហភពអឺរ ៉បុ និងបនផ្តួចេផ្តើមឲយមនយុទធនករមួយេដើមបី
េធ្វើពហិករមិនទិញសករសលក់េ យ្រកុមហុ៊នេថតែអន យ។ េនែខ
តុ  ឆន ំ២០១២ សភអឺរ ៉បុ បនេចញេសចក្តីសេ្រមចមួយអំពវនវឲយគ
ណៈកមមករអឺរ ៉បុេបើកករ “េសុើបអេងកតេលើករណីរេំ ភសិទធិមនុស
ែដលេចះែតេកើនេឡើងេ យ រសមបទនដីេសដ្ឋកិចច េនកនុង្របេទស
កមពុជ និងផ្អ កករផ្ដល់ករអនុេ្រគះជបេ ្ត ះ សនន ចំេពះករនំ
ចូលផលិតផលកសិកមមពី្របេទសកមពុជ កនុងករណីែដលរកេឃើញថ 
មនកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស ”។ េនះគឺជករ្រពមនមួយក្រមិតខពស់ 
និងខ្ល ំងបំផុត ពីសហភពអឺរ ៉បុចំេពះកររេំ ភសិទធិមនុស េន្របេទស
កមពុជកនុងរយៈេពល បុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះ។66 

 
៣. េនៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ំ២០១១ ្របជសហគមន៍ទំងេនះបន ក់

ពកយបណ្តឹ ងេទគណៈកមម ធិករទទួលបណ្ដឹ ង និងបណ្តឹ ង ទុកខៃន
ករយិល័យ Bonsucro (ែដលេពលេនះេគេ ថ កមមវធីិគំនិតផ្តួចេផ្តើម
សករសល្អ្របេសើរ) េដើមបីប្តឹង្រកុមហុ៊ន Tate & Lyle ែដលជសមជិកៃន

																																																								
66 Zsombor Peter,សភអឺរ ៉បុអនុម័តេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីដំេ ះ្រ យសិទធិមនុស េនកមពុជ,េខមបូ  េដលី, ២៩តុ  ២០១២។ 
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ករយិល័យBonsucro។ ដំេណើ រករេនះេនែតបន្តេនេឡើយ បុ៉ែន្ត្រកុម
ហុ៊នេថតែអន យបនបដិេសធថ ខ្លួនមិនជប់ពក់ព័នធនឹងកនុងេរឿង
ប្ដឹងផ្ដល់េនះេទ។67 

 

៤. េនៃថងទី១៦ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១ មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហ
គមន៍ និងអងគករ EarthRights (អឺត យស៍) អន្តរបន ក់បណ្ដឹ ងផ្លូវ
ចបប់មួយេទ្រកុម្របឹក ្រកមសីលធម៌ន័រែវស េដើមបីឲយ្រកុម្របឹក េនះ
ចប់ រមមណ៍ចំេពះ សកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នខុន ែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទី
ផប់ប៊្លីក ខូអិលធីឌី ែដលេនកនុងេនះ មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍ន័រែវសគឺ
ជវនិិេយគិន។ ពកយបណ្តឹ ងេនះបនេលើកេហតុផលពក់ព័នធនឹងភគ
ហុ៊នហិរញញវតថុេនកនុង្រកុមហុ៊ន ខុនែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីកខូអិលធី
ឌីថ រេំ ភេគលករណ៍្រកមសីលធម៌របស់មូលនិធិេ ធននិវត្តន៍

កលន័រែវស។ សំេណើ សំុឲយមនករេសុើបអេងកតេនះ ចប ្ត លឲយ
មនករឃ្ល ំេមើល េ យ្រកសួងហិរញញវតថុន័រែវស ឲយមនករបន្តភពជ
មច ស់សកមម ឬករដកហូតផល្របេយជន៍។ មិនទន់មនដំេ ះ
្រ យ មរយៈពកយបណ្តឹ ងេនះេនេឡើយ។68 

 

៥. អនកភូមិនិងមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍រមួជមួយនឹងអងគ
ករ EarthRights (អឺត យស៍) អន្តរបន ក់ពកយបណ្តឹ ងដំបូងេ យ
ែឡកមួយេទ ករយិល័យទំនក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋ េមរកិ(NCP) 
ទទួលបនទុកេគលករណ៍ែណនំ របស់អងគករអភិវឌ ន៍និងសហ្របតិប
ត្តិករេសដ្ឋកិចច(OECD) ស្រមប់សហ្រគសពហុេដើមបីប្ដឹង េ ងច្រកសករ
ស េមរកិ ែដលជមច ស់្រកុមហុ៊នសករសអឺរ ៉បុ Tate & Lyle PLC ែដល

																																																								
67លិខិតេផញើជូនកមមវធីិគំនិតផ្តួចេផ្តើមសករសល្អ្របេសើរ,២០មក  ២០១១។  
68អងគេហតុៃនករ ក់ពកយបណ្តឹ ងរកេឃើញេ យអនកភូមិនិងគំ្រទេ យអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនន បុ៉ែន្តព័ត៌មនលម្អិតៃននីតិវធីិេនះ
ជករសមង ត់។ 
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បនទិញសករសទំងអស់ ពី្រកុមហុ៊នែដលទទួលបនសមបទនដីេសដ្ឋ
កិចចេនេខត្តេកះកុង។ ថមីៗេនះ ករយិល័យទំនក់ទំនងប ងំបនេចញ
អនុ ន៍ពក់ព័នធពកយបណ្តឹ ងដំបូងទក់ទងនឹងពលកមមកុមរ និង
ករេ្របើ្របស់ពលកមមេ យបងខំរបស់្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់អូ៊សេបក (Uzbek) 
ែដលជ្រកុមហុ៊នពណិជជកមមកបបសប ងំ េ យអំពវនវឲយភគីចុង
េចទ “អនុវត្តេគលករណ៍អងគករអភិវឌ ន៍និងសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋ
កិចចចំេពះៃដគូពណិជជកមមរបស់ខ្លួន េដើមបីទប់ ក ត់ ឬស្រមលផលប៉ះ
ពល់ែដលពក់ព័នធេ យផទ ល់នឹងសកមមភព ផលិតផល និងេស កមម
របស់ខ្លួន មរយៈទំនក់ទំនងពណិជជកមម”។69 អនុ សន៍េនះពក់ព័នធ
នឹងករណីេនេខត្តេកះកុង ែដលមនពក់ព័នធនឹងទំនក់ទំនងរ ងអនក
ផគត់ផគង់និងអនកបញជ ទិញដូចគន ។ បុ៉ែន្ត យន្តករៃនអងគករអភិវឌ ន៍និង
សហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចចេនះ នឹងមនសក្ត នុពល ចឈនេទរក
ដំេ ះ្រ យបន ្របសិនេបើ ្រកុមហុ៊នេ ងច្រកសករស េមរកិ ្រពម
ទទួលយកដំេណើ រករេនះ និងផ្តល់កមមវធីិនេយបយស្រមប់រក
ដំេ ះ្រ យ មរយៈករស្រមបស្រមួល។ 

៦. េនៃថងទី៦ ែខមក  ឆន ំ២០១០មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍
បន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទគណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ េដើមបីពយយម
ទទួលបនជំនួយខ្លះៗពី្រកុមហុ៊នៃថខុនែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីក ខូ
អិលធីឌីចំេពះតួនទីរបស់្រកុមហុ៊នេនះ កនុងករបេណ្ត ញេចញេ យ
បងខំ េ្រពះខ្លួនជ្រកុមហុ៊នែដលមនភគហុ៊នចំនួន៧០% និងជអនក
ដំេណើ រករ ជីវកមម ំអំេព និងេ ងច្រកផលិតសករស។ ពកយបណ្តឹ ង
ែដលគណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថយល់្រពមទទួល េដើមបីចុះេសុើបអេងកត 
េនះ ជករបង្ហ ញឲយេឃើញអំពីកររកីចេ្រមើនយ៉ងសំខន់ស្រមប់សហ

																																																								
69្រកុមហុ៊នទំនក់ទំនងជតិប ងំស្រមប់េគលករណ៍OECDស្រមប់សហ្រគសពហុជតិ,Communique – DEVCOT,ទំព័រ២, ២១,២១
កញញ  ២០១២, ចរកបន មេគហទំព័រ៖ http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/375194(ឯក រេដើមជភ ប ងំ, ទញយកចុង
េ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
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គមន៍េនកនុងតំបន់ សីុ េគនយ៍ ែដលសិទធិរបស់ខ្លួន្រតូវបនរេំ ភ
បំពនពីសំ ក់្រកុមហុ៊នៃថ ឬ្រកុមហុ៊នបរេទសដៃទេទៀត។ ពកយប
ណ្តឹ ងរបស់មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍ បង្ហ ញចបស់អំពី
សក្ត នុពលស្រមប់សមហរណកមមតំបន់េន សីុ េគនយ៍ ែដលមន
បំណងផ្តល់ជេវទិកស្រមប់សហគមន៍ែដលខិតខំករពុះពរត ៉ េហើយ
មនលទធភពេធ្វើឲយេគដឹងឮអំពីបញ្ហ របស់ខ្លួនតិចបំផុត។ 

 
ពក់ព័នធនឹងពកយបណ្តឹ ងប្តឹងេទគណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ អនកភូមិនិងេមធវរីបស់
អនកភូមិបនែផ្អកេលើែផនក២៥៧ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃថ និងែផនក១៥ៃនចបប់របស់គណៈកមម
ករសិទធិមនុស ៃថ ែដលែចងថ ករពិនិតយនិង យករណ៍អំពីកររេំ ភសិទធិមនុស  
និងករេសនើសំុចត់វធិនករេ ះ្រ យសម្រសបចំេពះបុគគលឬភន ក់ងរ ពក់ព័នធ ជ
សិទធិនិងអំ ចនិងជកតព្វកិចចរបស់គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ។ ខទំងេនះមិន
បនែចងកំណត់េលើភគី (មិនថ ភគី ធរណៈ ឬឯកជន) ឬទីកែន្លងៃនកររេំ ភ
បំពន (មិនថ េនកនុងឬេ្រក្របេទសៃថ) េឡើយ។ ចបប់របស់គណៈកមមករសិទធិមនុស
ៃថផ្តល់អំ ចទូេទេដើមបីធនករេលើកកមពស់ និងករេគរពេគលករណ៍សិទធិ
មនុស ទំងេនកនុង្របេទស ទំងេនអន្តរជតិ។ ខទំងេនះក៍បនេលើកេឡើងអំពីតួនទី
របស់គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ េ យែផ្អកេលើែផនក២៥៧ (ចំណុច២) ៃនរដ្ឋធមមនុញញ
េនះ និងែផនក១៥ (ចំណុច៥) ៃនចបប់របស់គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថេដើមបីេលើក
កមពស់កិចចសហ្របតិបត្តិករ និងករស្រមបស្រមួលរ ង ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល ្រកុមហុ៊ន
ឯកជន និងអងគករដៃទេទៀតែដលេធ្វើករេលើែផនកសិទធិមនុស ។70 ទនទឹមនឹងករេ្របើមុខ
ងរ របស់គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថកនុងករេលើកកមពស់េគលករណ៍សិទធិមនុស
េនះ អនកភូមិនិងេមធរកីរពរអនកភូមិ ក៏បនេ្របើេគលករណ៍ែណនំរបស់ អងគករ
សហ្របជស្តីពីពណិជជកមម និងសិទធិមនុស ែដរ។  
  

																																																								
70ពកយបណ្តឹ ងេផញើជូនេ ក នី ៉ន ភីថក់ ៉ច ៉ , ្របធនគណៈកមមករ សិទធិមនុស ជតិៃថ, ២កញញ  ២០១១។ 
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គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថទទួល គ ល់ថ ខ្លួនមនយុ ្ត ធិករកនុងករេបើកសវនករ
េលើពកយបណ្តឹ ងេនះ េទះបីជ អនក ក់ពកយបណ្តឹ ងជជនជតិកមពុជ េហើយករ
រេំ ភបំពនបនេកើតេឡើងេនេ្រក្របេទសៃថក៏េ យ។ េនះគឺជវធីិរក្រចកេចញកនុង
ករអនុវត្ត មេគលករណ៍ែណនំ ជពិេសសស្រមប់េរឿងក្ដីឆ្លងែដន។ 
 
េនកនុងរបយករណ៍េចញៃថងទី២៥ ែខកកក  ឆន ំ២០១២ គណៈកមមករេនះបនបញជ ក់
យ៉ងចបស់អំពីជំហររបស់ខ្លួន េដើមបីេ្របើយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួនេលើពកយបណ្តឹ ងេនះ 
េ យបនេលើកេឡើងដូចខងេ្រកមេនះ៖  
 
គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ បចចុបបននេនះកំពុងេសុើបអេងកតករណីសិទធិមនុស ឆ្លងែដន
ចំនួនបីេទៀត ពក់ព័នធ្រកុមហុ៊នៃថ េពលគឺ គេ្រមងទំនប់ តហគីកនុង្របេទសភូម េ ង
ច្រកថមពលេដើរេ យធយូងថមហុង កនុង្របេទស វ និងគេ្រមងទំនប់ យ៉បូ៊រ ី
េន្របេទស វែដរ។ េនកនុងករណីេនះ េយើងនឹងេសុើបអេងកតអំពីតួនទីរបស់្រកុមហុ៊ន
រដ្ឋ និងឯកជនមកពី្របេទសៃថពក់ព័នធកររេំ ភសិទធិមនុស  ែដលេគបន យ
ករណ៍ថ បនេកើតមនេនកនុងគេ្រមងអភិវឌ ន៍កនុង្របេទសជិតខងដូចបនេរៀប ប់
ខងេលើេនះ។ ដ ប ភគីពក់ព័នធសថិតេ្រកមចបប់និងជប់កតព្វកិចចសិទធិមនុស
របស់្របេទសៃថេនះ ដូេចនះគណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថេប្តជញ ចិត្តបេ្រមើផល្របេយជន៍
យុត្តិធម៌ មរយៈករេលើកកមពស់និងករករពរសិទធិមនុស ។71 
 
ជែផនកៃនករេសុើបអេងកតរបស់ខ្លួន គណៈកមមករេនះទទួលពកយបណ្តឹ ងសរបុចំនួន
បួនពីេដើមបណ្តឹ ង េហើយបនទទួលចេម្លើយជ យលកខណ៍អក រពី្រកុមហុ៊នខុនែខន 
សូ៊គ័រ អីុន ្រសទីផប់ប៊្លីក ខូអិលធីឌី។ គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ ក៏បនអេញជ ើញ
តំ ង្រកុមហុ៊នឲយមកចូលរមួ្របជំុេនៃថងទី៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០១១ែដរ។72 
 

																																																								
71ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៦០ខងេលើ។ 
72នីតិវធីិេលើកេឡើងេ យមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍កនុងនមជេមធវតំី ងអនកភូមិ។ 
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គណៈកមមករេនះបនរកេឃើញលទធផលបឋមេលើករណី រេំ ភបំពនេគលករណ៍
និងចបប់សិទធិមនុស  េហើយបនបង្ហ ញលទធផលដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 
ភស្តុ ង្របមូលបនពី [អនុគណៈកមម ធិករស្តីពីករេសុើបអេងកតសិទធិពលរដ្ឋនិងសិទធិ
នេយបយ] រហូតមកទល់េពលេនះ ចឲយេយើងមនជំេនឿយ៉ងសមេហតុសមផល
ថ េគលករណ៍និងចបប់សិទធិមនុស ្រតូវបនរេំ ភបំពនេនកនុងករណីេនះ េហើយ
ថ ្រកុមហុ៊នេមរបស់្រកុមហុ៊នៃថមនពក់ព័នធនឹងករេបើកដំេណើ រករ ខរបស់ខ្លួន
េនកនុងេខត្តេកះកុង ែដលេកើតមនកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស ែមន។ េយើងរកេឃើញ 
កររេំ ភសិទធិរស់ នមនជីវតិ និងជពិេសសសិទធិកនុងករសេ្រមចចិត្តេ យខ្លួនឯង
ជេដើម។ [អនុគណៈកមម ធិករស្តីពីករេសុើបអេងកតសិទធិពលរដ្ឋនិងសិទធិនេយបយក៏
បនរកេឃើញករខកខនមិនបនេលើកកមពស់សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករអភិវឌ ែដរ
ែដលរមួមន សិទធិកនុងករចូលរមួ ករបរចិច គ និងសិទធិចូលរមួកនុងដំេណើ រករអភិវឌ
េសដ្ឋកិចច សងគម វបបធម៌ និងនេយបយជេដើម េហើយ មរយៈេនះ សិទធិមនុស  និង
េសរភីពជមូល ្ឋ នេផ ងៗេទៀត ចេកើតមននិងទទួល គ ល់យ៉ងេពញេលញ។73  
 
គណៈកមមករេនះេ្រគងនឹងេចញផ យរបយករណ៍ ថ ពរមួយ កនុងបុ៉នម នសប្ត ហ៍
ខងមុខេនះ េដើមបីបញច ប់ករេសុើបអេងកតរបស់ខ្លួន។ 
 
ដំេណើ រករេសុើបអេងកតរបស់គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ ជមេធយបយេដើមបីទទួល
បនករេឆ្លើយតបពី្រកុមហុ៊នខុនែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទីផប់ប៊្លីក ខូអិលធីឌី។ េទះបីជ 
្រកុមហុ៊នខុនែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទីផប់ប៊្លីក ខូអិលធីឌី បនេឆ្លើយតបចំេពះលិខិតទីមួយ
របស់មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍េនកនងែខតុ  ឆន ំ២០០៨ក៏េ យ ក៏
េពលេនះ្រកុមហុ៊នេនះែលងេឆ្លើយតបចំេពះលិខិតេ្រកយៗមកេទៀត។ គណៈកមមករ
សិទធិមនុស ៃថ ែដលជ ថ ប័នសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងេ យចបប់្របេទសៃថ  គឺជ

ជញ ធរមួយគួរឲយេជឿទុកចិត្តកនុងករេសុើបអេងកតករណីេចទ្របកន់អំពីកររេំ ភសិទធិ

																																																								
73ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ។ 
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មនុស េនេខត្តេកះកុង។ ករេសុើបអេងកតរបស់ ថ ប័នេនះ ជករបំេពញបែនថមេទ
េលើលទធផលរកេឃើញមុនៗ របស់ករយិល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជទទួល
បនទុកសិទធិមនុស  និងរបស់តំ ងពិេសសៃនអងគករសហ្របជទទួលបនទុកសិទធិ
មនុស ្របចំកមពុជស្តីពីសមបទនដីេសដ្ឋកិចចេន្របេទសកមពុជ ជទូេទ និងេ យ
ែឡកស្តីពី ថ នភពេនេខត្តេកះកុង។ ករទទួល គ ល់េ យគណៈកមមករសិទធិ
មនុស ៃថ និង ថ ប័នអងគករសហ្របជជតិថ មនកររេំ ភសិទធិមនុស ជ
ឧបករណ៍យ៉ងសំខន់កនុងករបញជ ក់អំពី ភព្រសបចបប់ មករបណ្ដឹ ងទមទររបស់
អនកភូមិ េហើយបនបងខំឲយេ ក លី យុ៉ងផត់ ចុះេទកន់ភូមិេនះេ យខ្លួនេ ក
ផទ ល់េដើមបីចរចជមួយអនកភូមិ។េនះគឺជេរឿងែដលេ កគម នឆនទៈេ ះ្រ យ រយៈ
េពល្របំមួយឆន ំមកេហើយពក់ព័នធវ ិ ទេនះ។ គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ ថ ប័នអងគ
ករសហ្របជជតិ និងយន្តករអន្តរជតិេផ ងៗេទៀត ក៏មន រៈសំខន់ែដរកនុងករ
ព្រងឹងសហគមន៍ ជពិេសសេនេពលសហគមន៍្របឈម ករគំ មកំែហងបំែបក
បំបក់ និងភពមិនចុះស្រមុងគន  ែដលប ្ត លមកករផ្ដល់មិន្រគប់្រគន់ ែដលអនកភូមិ
ខ្លះចត់ទុកថ ្រតូវេគបងខំឲយទទួលយក។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ្របសិនេបើ គណៈ
កមមករសិទធិមនុស ៃថរកេឃើញថ មនកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស  េហើយផ្តល់អនុ

សន៍ឲយ្រកុមហុ៊នខុនែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទីផប់ប៊្លីក ខូអិលធីឌី និង ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល
ៃថស្រមបស្រមួលេឡើងវញិអំពី ថ នករណ៍េន្រសុកែ្រសអំបិលក៏េ យ ក៏អនុ សន៍
ទំងេនះ មិនមនកតព្វកិចចផ្លូវចបប់េឡើយ។ 
 
របយករណ៍ឆន ំ២០១២របស់េ ក ្រ ្ត ចរយ សូ៊េបឌី ចត់ទុកករចត់វធិនករ
របស់គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថថជ “េជគជ័យកនុងករេលើកកមពស់និងករករពរ
សិទធិមនុស ឆ្លងែដន”។74 ករទទួលពកយបណ្តឹ ងនិងលទធផលបឋមពីករេសុើបអេងកតគឺ
្រតូវបនចត់ទុកថ ជ ”ករណីគួរឲយកត់សមគ ល់ស្រមប់ករតសូ៊មតិអន្តរកនុង្របេទស
កមពុជ”។ េ កបនមន្រប ន៍ថ េលើសពីេនះេទេទៀត “េគ ចករេ្របើ្របស់

																																																								
74ដូចកំណត់សមគ លទី១ខងេលើ។ 
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វទិយ ថ នជតិសិទធិមនុស  (NHRIs) ច្រតូវបនេលើកមកពិភក ឲយល្អិតល្អន់បែនថម
េទៀតស្រមប់ករណីសមបទនដី” េនកមពុជ។75 
 
សរបុេសចក្ដីមក ដំេណើ រកររបស់គណៈកមមករសិទធិមនុស ៃថ បង្ហ ញយ៉ងចបស់អំពី
ត្រមូវករចំបច់េដើមបីព្រងឹងយន្តករស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ ឆ្លងែដន ែដលពក់ព័នធ 
នឹងគេ្រមងរបស់្រកុមហុ៊នពហុជតិ។ ករទទួលយកយុ ្ត ធិករស្រមប់ករណីឆ្លងែដន
គឺជវធិនករដំបូងយ៉ងសំខន់ និងជេគលករណ៍ចបប់ ែដលជបែង្អកស្រមប់អន្ត
គមន៍ឆ្លងែដន។ េទះជយ៉ង េនះក្ដី ក៏បង្ហ ញថ វធីិេ ះ្រ យបញ្ហ បចចុបបនន

េនមិនទន់្រគប់្រគន់េនេឡើយ ជពិេសស កនុងករជួយេ ះបនទុកពិត្របកដេនះ
េឡើយ៖ អនកភូមិ២០៧្រគួ រេនេខត្តេកះកុងេនគម នដីធ្លី និងមិនទទួលបនសំណង
ដែដល េហើយពួកគត់បនពយយមែស្វងរកដំេ ះ្រ យអស់រយៈេពលជង្របំ
មួយឆន ំមកេហើយ។ 
 
៧. ករអនុវត្តេគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករសហ្របជជតិចំេពះករណីេនេខត្ត

េកះកុង 
 
្រកុមហុ៊នឧស ហកមមសករសេខត្តេកះកុងេន្របេទសកមពុជអះ ងថ ខ្លួនមិនបនដឹង
អំពីកររេំ ភសិទធិមនុស ដូចែដលបនេចទ្របកន់េនះេទ និងថ ខ្លួនមនករទទួល
ខុស្រតូវសងគម និងេគលនេយបយអភិបលកិចច្រកុមហុ៊នល្អ ស់។76 េគ “យល់ថ 
គេ្រមងធំៗដូចជគេ្រមងរបស់េយើង ចមនវ ិ ទដីធ្លីជមួយ្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន”77 
និងថ េគ “មិន ចចប់យកដីជកមមសិទធិរបស់អនកដៃទបនេឡើយ”។78 

 

																																																								
75ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ។ 
76កំណត់សមគ ល់ពីបទសមភ សជមួយអនកផ្ដល់ព័ត៌មនសំខន់។ 
77ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ។ 
78ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ។ 
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បុ៉ែន្ត ្រកុមហុ៊នខុនែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទីផប់ប៊្លីក ខូអិលធីឌី ក៏ដូចជ្រកុមហុ៊នសករស
េមរកិែដរ មិនបនេឆ្លើយតបលិខិតរបស់មជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍អំពី
កររេំ ភសិទធិមនុស េឡើយ េហើយក៏មិនបនចត់វធិនករេ ះ្រ យវ ិ ទ្រសប ម
េគលករណ៍សិទធិមនុស ែដរ។79 ដូចបនបង្ហ ញខងេលើេហើយថ  មនភស្តុ ង
ចបស់ ស់ថ មនកររេំ ភបំពនសិទធិមនុស េកើតេឡើង េហើយគណៈកមមករសិទធិ
មនុស ៃថ និង ថ ប័នអងគករសហ្របជបនេធ្វើករេសុើបអេងកតឯក ជយអំពីកររេំ ភ
បំពនសិទធិមនុស ។ េទះបីជ រដ្ឋមនកតព្វកិចចជអនកករពរសិទធិមនុស មចបប់
អន្តរជតិក៏េ យ ក៏សហ្រគសពណិជជកមម្រតូវែតមនកតព្វកិចចេគរពសិទធិមនុស

មេគលករណ៍ែណនំរបស់អងគករសហ្របជជតិ េហើយ្រតូវែតចត់វធិនករអនុ
វត្តកតព្វកិចចេនះែដរ។ 

 
៧.១ ករេសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនកសិទធិមនុស      

 
េគលករណ៍ែណនំអងគករសហ្របជជតិកំណត់ករេសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនកសិទធិ
មនុស  (HRDD) ថជ យុទធ ្រស្តយ៉ងសំខន់ កនុងករ “កំណត់ ទប់ ក ត់ និងកត់
បនថយផលប៉ះពល់សិទធិមនុស  និងេដើមបីទទួលខុស្រតូវករអនុវត្តរបស់ខ្លួន”។ តំ ង
ពិេសសអគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកពណិជជកមម និងសិទធិមនុស  
េ ក ្រ ្ត ចរយ ចន រគុគី ក៏បនពនយល់យ៉ងចបស់ែដរថចំណុចសំខន់បួនគឺ៖(១) 
េសចក្ដីែថ្លងករណ៍អំពីេគលនេយបយែដលនិយយ អំពីករេប្តជញ ចិត្តរបស់្រកុមហុ៊ន
កនុងករេគរពសិទធិមនុស  (២) ករ យតៃម្ល មេពលកំណត់អំពីផលប៉ះពល់ជក់
ែស្ដង និងផលប៉ះពល់សិទធិមនុស សំខន់ៗេ យ រសកមមភព និងទំនក់ទំនង
របស់្រកុមហុ៊ន (៣) បញចូ លករេប្តជញ ចិត្តនិងករ យតៃម្លេនះេទកនុង្របព័នធ្រគប់្រគង 

																																																								
79លិខិតមកពីមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍េផញើជូនេ ក ចំរនូ ជិនថមមីតេន្រកុមហុ៊នKSL ចុះៃថងទី២៦សី  ២០០៨និង៨មី
ន ២០០៩, លិខិតមកពីមជឈមណ្ឌ លអប់រចំបប់ស្រមប់សហគមន៍េផញើជូនេ ក ស់ហ្វូនសូ ្របធននិងជនយក្របតិបត្តិ្រកុមហុ៊នFanjul 
Corporationនិងេ ក ល្វីស េជ ហ្វឺណង់េដស នយក្របតិបត្តិ្រកមុហុ៊នFlorida Crystals; សហ្របធន្រកុមហុ៊នASR; េ ក នតូនីញូ៉ 
េអ ខុន្រទី ៉ស, សហ្របធន្រកុមហុ៊ន ASR ចុះៃថងទី៦ មិថុន ២០១២។ 
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និង្រតួតពិនិតយ និង (៤) ករ ម ននិង យករណ៍ពីករអនុវត្តេនះ”។80 ដំេណើ រករ
េនះគួរែតមនបញចូ លសកមមភពេ យែផ្អកេលើលទធផលេនះែដរ។ េយង មេគល
ករណ៍ែណនំេនះ ករេសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនកសិទធិមនុស ៖  

  
ក. នឹងខុសគន េទ មវ ិ លភព និងភពសមុគ ម ញៃនទំហំសហ្រគស

ពណិជជកមម ភពធងន់ធងរៃន និភ័យសិទធិមនុស  និង ថ នភពៃន្របតិប
ត្តិករ ជីវកមម។ 

ខ. ្រតូវែត្រប្រពឹត្តេទជ្របចំ េ យទទួល គ ល់ថ យូរៗេទ និភ័យ
សិទធិមនុស ចផ្ល ស់ប្តូរ េនេពល្របតិបត្តិករសហ្រគសពណិជជកមម 
និង ថ នភព្របតិបត្តិករផ្ល ស់ប្ដូរ។ 

គ. គួរព្រងីកឲយេលើសពីសកមមភពផទ ល់របស់សហ្រគសពណិជជកមមេដើមបី 
បញចូ លទំង ទំនក់ទំនងជមួយៃដគូពណិជជកមម ្រកុមហុ៊នផគត់ផគង់ និង

ថ ប័នរដ្ឋនិង ថ ប័នមិនែមនរដ្ឋ ែដលពក់ព័នធជមួយសកមមភពរបស់
សហ្រគស។81 

 
េគលករណ៍ែណនំេនះបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ “ករទទួលខុស្រតូវកនុងករេគរពសិទធិ
មនុស ជបទ ្ឋ ន កល ែដលសហ្រគសពណិជជកមមទំងអស់្រតូវែត្របតិបត្តិមិនថ 
ដំេណើ រករ ជីវកមមេនកែន្លង េឡើយ។ េកើតមនេ យឯក ជយពីសមតថភពនិង
ឬសុចឆនទៈរបស់រដ្ឋ កនុងករបំេពញកតព្វកិចចសិទធិមនុស របស់ខ្លួនផទ ល់ និងមិនេធ្វើឲយ
កតព្វកិចចកនុងករេគរពសិទធិមនុស ថយចុះេឡើយ។ េហើយ េកើតមនបែនថមេលើករ
្របតិបត្តិលិខិតបទ ្ឋ នជតិ កនុងកិចចករពរសិទធិមនុស ”។82  
 

																																																								
80 ្រ ្ត ចរយ ចន រគុគី, ពណិជជកមមនិងសិទធិមនុស ៖ វធិនករបែនថមេឆព ះេទរកក្របតិបត្តិករៃន្រកបខណ្ឌ "ករករពរ ករេគរព និងករ
រកដំេ ះ្រ យy” A/HRC/14/27,៩េម  ២០១០, ចរកបន មេគហទំព័រ៖http://198.170.85.29/Ruggie-report-2010.pdf (ទញ
យកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
81 ្រ ្ត ចរយ ចន រគុគី, េគលករណ៍ែណនំស្តីពីពណិជជកមមនិងសិទធិមនុស ៖ ករអនុវត្តិ្រកបខណ្ឌ  “ករពរ េគរព និងរកដំេ ះ្រ យ” 
របស់អងគករសហ្របជជតិ A/HRC/17/31, ២១មីន ២០១១, ទំព័រ៦ (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
82រគុគី, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៨១ខងេលើ។ 
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េយង មករបក្រ យពនយល់អំពីេគលកណ៍ែណនំេនះបនឲយដឹងថ ករេសុើប
អេងកតហមត់ចត់ែផនកសិទធិមនុស  ចជែផនកមួយៃនយុទធ ្រស្ត្រគប់្រគង និភ័យ
យ៉ងទូលំទូ យរបស់អងគករេនះ បុ៉ែន្ត្រតូវែតបញចូ ល “ និភ័យននែដលសកមម
ភព និងទំនក់ទំនងពក់ព័នធរបស់្រកុមហុ៊ន ចប ្ដ លឲយមនបញ្ហ  ចំេពះសិទធិ
របស់បុគគលនិងសហគមន៍ែដលរបផលប៉ះពល់”។83  
 
សហ្រគសពណិជជកមមគួរេ្រត មខ្លួន ទទួលលទធផលរកេឃើញពីករេសុើបអេងកត
ហមត់ចត់េនះ និងចត់ “វធិនករ្របកបេ យតម្ល ភពនិងគណេនយយភព”។84 េ យ

រ ្រកុមហុ៊នខុនែខន សូ៊គ័រអីុន ្រសទីផប់ប៊្លីកខូអិលធីឌី បដិេសធមិនទំនក់ទំនងជ
មួយសហគមន៍េនេខត្តេកះកុង ឬតំ ងផ្លូវចបប់របស់សហគមន៍ េហើយមិនបន
េ ះ្រ យបញ្ហ ែដលបនេលើកេឡើងេនះ ដូេចនះ្រកុមហុ៊នេនះមិនបនបំេពញកតព្វ
កិចចអបបបរមរបស់ខ្លួនកនុងករអនុវត្ត មបទ ្ឋ នតម្ល ភព មករេសុើបអេងកតហមត់
ចត់ែផនកសិទធិមនុស េឡើយ។ 
 
្រកុមហុ៊នននរបស់្របេទសជសមជិក ៊ ន ែដលកំពុងេធ្វើរបយករណ៍្របកប
េ យនិរន្តរភព កំពុងែតេកើនេឡើងរចួេទេហើយ។ “រ ្ឋ ភិបល និងអងគភព ម ន
ករ្របតិបត្តិចបប់ៃនសមគម ៊ ន បនខិតខំ្របឹងែ្របងេលើកកមពស់និរន្តរភពចំេពះ
្រកុមហុ៊ននន ែដលេធ្វើ ជីវកមមេទ មត្រមូវករទីផ ររបស់ខ្លួន និងបនចប់េផ្តើម

ក់ឲយអនុវត្ត លិខិតបទ ្ឋ ន ្រពមទំងេគលករណ៍នន េដើមបី្រគប់្រគង្រកុមហុ៊ន
ទំងេនះដូចបនេលើកេឡើង”។85 ឧទហរណ៍ ្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ មនចបប់ស្តីពីករ
ទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមហុ៊នចំេពះសងគម  ំងពីឆន ំ២០០៧មកេម៉្លះ ែដលត្រមូវឲយ
្រកុមហុ៊នកនុងវស័ិយធនធនធមមជតិបង្ហ ញ ’សកមមភពទទួលខុសរបស់្រកុមហុ៊ន 
ចំេពះសងគម’។ េនះជក ្ត ែតមួយគត់ទំងកនុង្របេទសសមជិក ៊ ន និងេនកនុង
																																																								
83រគុគី, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៨១ខងេលើ។ 
84រគុគី, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៨១ខងេលើ។ 
85ករទទួលខុស្រតូវសងគមរមួ សីុ, របយករណ៍និរន្តរភព៖ ករបង្ហ ញនិរន្តរភពកនុងចំេ ម្រកុមហុ៊នកនុង្របេទសជសមជិក ៊ ន
ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស និងករេឆ្លើយតបពីមច ស់ភគហុ៊ន, ចរកបន មេគហទំព័រ៖ http://www.csr-
asia.com/report/report_ASEAN_sustainability_disclosure.pdf (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
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ពិភពេ ក។ “េនឆន ំ២០០៦ បូ៊  ម៉េឡសីុ ែដលជ្រកុមហុ៊នទីផ រភគហុ៊ន ម៉េឡ
សីុ បនេធ្វើវេិ ធនកមមចបប់ស្ដីពីករចុះបញជ ី េដើមបីបញចូ លលកខខណ្ឌ មួយេដើមបីឲយ្រកុម
ហុ៊នែដលបនចុះបញជ ី ផ្ដល់ព័ត៌មនស្ដីពីសកមមភពទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមហុ៊ន
ចំេពះសងគម និងវធីិ្របតិបត្តិែដល្រតូវអនុវត្ត”។86 រចនសម័ពនធទំងេនះ ចមនឥទធិពល
បញចូ លបញ្ហ ៃនសិទធិមនុស ។87 ្រកុមហុ៊នផ រភគហុ៊នៃថ ថមីៗេនះក៏បនអនុម័តេគល
ករណ៍ស្តីពីករ យករណ៍ែដរ។88 
 
្រកុមហុ៊ន ខុនែខន សូ៊គ័រ អីុន ្រសទី ផប់ប៊្លីក ខូអិលធីឌី និង្រកុមហុ៊ន Tate & Lyle/ASR 
ែដលជ្រកុមហុ៊នបញជ ទិញសករស គួរែតអនុវត្តកិចច្របឹងែ្របងេសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនក
សិទធិមនុស ែដលបនកំណត់អំពីបញ្ហ  ែដលេគដឹងយ៉ងចបស់អំពីសមបទនដីេសដ្ឋ
កិចចេន្របេទសកមពុជថ ជ និភ័យខពស់ស្រមប់គេ្រមងែដលែផ្អកេលើសមបទនដី
េសដ្ឋកិចចេនះ។ មទស នៃផទកនុងវញិ ្របសិនេបើ្រកុមហុ៊នទំងេនះបនេធ្វើករ យតៃម្ល
ផលប៉ះពល់សិទធិមនុស ្របកបេ យ្របសិទធភព និងមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ 
សហគមន៍ ដូេចនះ្រកុមហុ៊នទំងេនះទំនងជ ចបេញច សបននូវេរឿងក្តីតុ ករេពល
បចចុបបនននិងេរឿងក្តីតុ ករេពលអនគត និង និភ័យប៉ះពល់ដល់េករ ្តិ៍េឈម ះ េនះ
េទេហើយ។ 
 

៧.២ េសចក្តី្រតូវករស្រមប់ដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព 
 
េគលករណ៍មួយ កនុងចំេ មេគលករណ៍ជមូល ្ឋ នៃនេគលករណ៍ែណនំេនះគឺ
ថ៖ “ជែផនកៃនកតព្វកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករករពរកំុឲយមនកររេំ ភសិទធិមនុស ទក់
ទងនឹងពណិជជកមម ដូេចនះរដ្ឋ្រតូវែតចត់វធិនករឲយបន្រតឹម្រតូវេដើមបីធន មរយៈ
វធិនករតុ ករ រដ្ឋបល ចបប់ ឬវធិនករសម្រសបដៃទេទៀតែដលេនេពលមន
កររេំ ភែបបេនះេកើតេឡើងេនកនុងែដនដី ឬយុ ្ត ធិកររបស់ខ្លួន េពលេនះអនកែដល

																																																								
86ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ។ 
87ដូចគន នឹងកំណត់សមគ ល់ខងេលើ។ 
88វទិយ ថ នទទួលខុស្រតូវសងគមរមួរបស់ផ រភគហុ៊នៃថ (CSRI),េគលករណ៍ែណនំរបយករណ៍និរន្តរភព, ែខកកក  ២០១២។ 
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ទទួលរងផលប៉ះពល់ ចែស្វងរកដំេ ះ្រ យ ្របកបេ យ្របសិទធភពបន”។89 
ដូេចនះអនកែដលមនកតព្វសំខន់កនុងករេ ះ្រ យគឺរដ្ឋ។ 
 
បុ៉ែន្ត ទី ែដលជេ្រមើសស្រមប់ករែស្វងរកដំេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប់មិន ចេធ្វើ
េទបន េ ក ្រ ្ត ចរយ រគុគី ក៏បនេសនើេឡើងថ ្របសិនេបើ ្រកុមហុ៊នដឹងអំពីករ
រេំ ភសិទធិមនុស េនះ ្រកុមហុ៊នទំងេនះ មនទំងផល្របេយជន៍ខ្លួន និងកតព្វកិចច
កនុងករផ្តល់យន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករ េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ សិទធិ
មនុស  េទះបីជេ យៃចដនយក៏េ យ។ “េនេពលែដលសហ្រគសពណិជជកមម
កំណត់បន ថ នភពែបបេនះ មិនថ មរយៈដំេណើ រករេសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនក
សិទធិមនុស  ឬមេធយបយដៃទេទៀតេនះេឡើយ ករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនកនុងករ
េគរពសិទធិមនុស  ត្រមូវឲយមនករចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករែស្វងរកដំេ ះ្រ យ
េ យខ្លួនឯង ឬេ យមនករសហករជមួយភគីដៃទេទៀត”។90  
 
ករបេងកើត “យន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទថន ក់្របតិបត្តិករ” ែដលអនុវត្ត មរបយករណ៍
ឆន ំ២០០៨របស់េ ក ្រ ្ត ចរយ រគុគី ក់េចញេគលករណ៍្របំមួយចំណុចែដល
្រតូវែតបេងកើតមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទេ្រក្របព័នធតុ ករគឺ៖ ភព
្រសបចបប់ ភព ចេ្របើ្របស់បន ភពែដល ចពយករទុកមុនបន ភពេសមើគន  ភព
្រសបគន និងតម្ល ភពៃនសិទធិ េហើយ ចបងកលកខណៈងយ្រសួលស្រមប់្រកុមហុ៊ន
េ ះ្រ យ បញ្ហ រេំ ភសិទធិមនុស ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 
 
ឱកសស្រមប់ឲយសហគមន៍ដឹងឮទំងេនះ ចផ្តល់មុខងរ ”្រពមនសំខន់ៗទន់
េពល” េទ្រកុមហុ៊ន េ យពញញ ក់ ម រតី្រកុមហុ៊នឲយដឹងអំពីគំរនិូងវធីិអនុវត្តសំខន់ៗ
ែដល ចមនបញ្ហ  និងបេងកើត និភ័យដល់េករ ្តិ៍េឈម ះ និងផ្តល់ឱកសសំខន់ៗេទ
សហគមន៍ េដើមបីេ ះ្រ យវ ិ ទបនរហ័ស និងេ យេជគជ័យ។91 

																																																								
89រគុគី, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៨១ខងេលើ។ 
90រគុគី, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៨១ខងេលើ។ 
91រគុគី, ដូចកំណត់សមគ ល់ទី៨១ខងេលើ។ 



  33

 
៧.៣ លកខខណ្ឌ ចំបច់ៃនទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមហុ៊នចំេពះសងគម មចបប់ 

 
ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមហុ៊នចំេពះសងគម (CSR) មិនែមនជគំនិតថមីស្រមប់តំបន់
សមគម្របជជតិ សីុ (ASEAN) េនះេទ បុ៉ែន្តបញ្ហ ្របឈមសថិតកនុងករកំណត់ រកឲយ
េឃើញ និងករេ ះ្រ យចំណុចខ្វះខត កនុងករអនុវត្តករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម
ហុ៊ន េបើេ្រប បេធៀបេទនឹងបទ ្ឋ នអន្តរជតិ។92 ចបប់ជតិ និងតំបន់សំខន់ ស់
ស្រមប់ករធនដល់ករអនុម័តករអនុវត្ត ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមហុ៊នចំេពះ
សងគម ែដលចបប់ទំងេនះ្រសបគន នឹងេគលករណ៍ែណនំេនកនុងតំបន់ េ្រពះ ករ
អនុវត្តេ យសម័្រគចិត្តកនុងករផ្ល ស់ប្តូរខងតបូង-ខងតបូង ែដលលទធភពៃនករ្របឈម
នឹងបទ ្ឋ នេសុើបអេងកតហមត់ចត់ េ យ របញ្ហ ៃនកិចចសនយេនទន់េខ យ និងេន
េពលែដលករ្របកន់ខជ ប់របស់្រកុមហុ៊ននីមួយៗ េទនឹងេគលករណ៍ទំងេនះ ចប

្ត លឲយមន ករបរមភពក់ព័នធនឹងករបត់បង់ផល្របេយជន៍្របកួត្របែជង។ កររមភ
ទំងេនះ្រគន់ែតព្រងឹងករអំពវនវ ឲយមនលកខខណ្ឌ ចំបច់ៃនករទទួលខុសរបស់
្រកុមហុ៊នចំេពះសងគម ែដល្រតូវគន នឹងេគលករណ៍ែណនំេដើមបីព្រងបទី ន្របកួត
ឲយ បេសមើស្រមប់សហ្រគសពណិជជកមមែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
  
សំខន់គឺ្រតូវកត់សមគ ល់ថ េគមិន ចចត់ទុកលកខខណ្ឌ ទំងេនះថ ជករ ក់ក្រមិត

ច់ ត់ដល់ករេធ្វើពណិជជកមម និងករអនុវត្តសិទធិមនុស េឡើយ ផទុយេទវញិ ជ
វធិនអបបបរមស្រមប់េគលនេយបយសម្រសប។ ក៏សំខន់ដូចគន ែដលមន
ធនធនេដើមបីអភិវឌ សមតថភព ថ ប័ន្រគប់្រគងនិង ម នករអនុវត្តចបប់ េដើមបីអនុ
វត្ត មបទ ្ឋ នទំងេនះជក់ែស្ដង។ វធិនចបប់ទំងេនះ្រតូវែតមនករ ក់ែតងជ
េសចក្ដី្រពងេ យយកចិត្តទុក ក់ និង្របុង្របយ័តន េដើមបីធនថករពិន័យចំេពះករ
រេំ ភបំពនេនះសមលមមស្រមប់ករជំរញុនិងេលើកទឹកចិត្ត ឲយមនអនុវត្ត មចបប់

																																																								
92Uriarte, Jr., Dr. Filemon (នយក្របតិបត្តិមូលនិធិ ៊ ន) ករទទួលខុស្រតូវសងគមរមួកនុង ៊ ន, សនិនសីទLCF CSR ឆន ំ២០០៨, ម៉នី
ល, ហ្វីលីពីន (អតថបទស្រមប់េធ្វើបទបង្ហ ញ)។ 



  34

េនះ។ ឧទហរណ៍ ករពិន័យមួយចំនួនែដលអនុវត្តចំេពះកររេំ ភចបប់បរ ិ ថ ន មិន
បនេធ្វើឲយ្រកុមហុ៊នមួយចំនួន ងចលចំេពះវធិនករទំងេនះ ឬមិនបនជំរញុនិង
េលើកទឹកចិត្តឲយអនុវត្ត មវធិនេនះេឡើយ េ យ រពិន័យទំងេនះមិនសមលមមេធ្វើ
ឲយ្រកុមហុ៊ន ងចលចំេពះកររេំ ភបំពនេនះេឡើយ េហើយ្រកុមហុ៊នបញចូ លក ្ត
ៃនករ ក់ពិន័យទំងេនះេទកនុងករសេ្រមចចិត្តថជ “តៃម្លេធ្វើពណិជជកមម”។93 
 
៨. េសចក្តីសននិ ្ឋ នបញច ប់ 

 
េនកនុង្របេទសកមពុជ ជញ ធររដ្ឋមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករករពរសិទធិមនុស  
េហើយសហ្រគសពណិជជកមមមនករទទួលខុស្រតូវកនុងករេគរពសិទធិមនុស ។ បុ៉ែន្ត 
ដូចបនេឃើញេនកនុងករណីសិក េនះ្រ ប់េហើយថ  សូមបែីតកនុងករណីែដលករ
រេំ ភសិទធិមនុស មនឯក របញជ ក់ភស្តុ ងចបស់ ស់យ៉ង ក៏េ យ ក៏គម ន
ដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព ចំេពះសហគមន៍កមពុជែដលទទួលរងផល
ប៉ះពល់េឡើយ។ កររេំ ភសិទធិមនុស ែដលគម នករេ ះ្រ យេនកនុងករណីេន
េខត្តេកះកុងគឺ ប ្ត លមកពីកង្វះ្របព័នធេសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនកសិទធិមនុស ែដល
្រតូវបនអនុវត្តេ យសហ្រគសពណិជជកមមពក់ព័នធនឹងសង្វ ក់ផគត់ផគង់ និងខ្វះ 
ដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព ែដល្រគបដណ្ដ ប់េលើភគី្រកុមហុ៊នឆ្លងែដន
ទំងអស់ែដលពក់ព័នធ។ គម នយន្តករែដលភជ ប់កររេំ ភបំពនសិទធិេទនឹង្រកុមហុ៊ន
ពក់ព័នធេឡើយ េហើយគម នយន្តករែដល ចបងកភពងយ្រសួលស្រមប់សហគមន៍
ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េធ្វើឲយសហ្រគសទំងេនះ មនករទទួលខុស្រតូវចំេពះ
កតព្វកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករេគរពសិទធិមនុស  េនេពល្របតិបត្តិករមុខជំនួញរបស់ខ្លួន
េឡើយ។ 
 

																																																								
93LRQA and CSR Asia, ករទទួលខុស្រតូវសងគមរមួេន សីុ,របូភពពិត, ២០១០, ចរកបន មេគហទំព័រ៖
http://www.lrqa.com.hk/Images/LR-CSR_2010_tcm98-197937.pdf (ទញយកចុងេ្រកយ ៧ធនូ ២០១២)។ 
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េគលករណ៍ែណនំេនះ ក់េចញតួនទីសនូលរបស់រដ្ឋ និងសហ្រគសពណិជជកមមកនុង
កិចចករពរនិងេគរពសិទធិមនុស  េហើយផ្តល់្រកបខណ្ឌ មួយែដលទទួល គ ល់ត្រមូវករ
ចបប់េដើមបីអនុវត្តចំេពះ្រកុមហុ៊ន មិនថ ្រកុមហុ៊នទំងេនះ េបើក ជីវកមមេនទី
េនះេទ ជពិេសសកនុងតំបន់ែដលមនអភិបលកិចចទន់េខ យដូចកនុង្របេទសកមពុជ
េនះជេដើម។ ្រកបខណ្ឌ េនះ្រគបដណ្ត ប់េលើត្រមូវករចំបច់ស្រមប់សហ្រគស
ពណិជជកមមកនុងករអនុវត្ត មករេសុើបអេងកតហមត់ចត់ែផនកសិទធិមនុស  ែដលនឹងបងក
ភពងយ្រសួលឲយសហ្រគសទំងេនះទទួល គ ល់ថ មនកររេំ ភសិទធិមនុស  
េនេពលែដលកររេំ ភសិទធិមនុស េកើតេឡើងជក់ែស្ដង េហើយត្រមូវឲយសហ្រគស
ពណិជជកមមទំងេនះចត់វធិនករេទ មព័ត៌មនែដល្របមូលបន។ ករអនុវត្តករ
េសុើបអេងកតហមត់ចត់ឲយបន្របេសើរេឡើង ចជួយករពរ្រកុមហុ៊នែដលពក់ព័នធេន
កនុងេខត្តេកះកុងពី និភ័យដល់េករ ្តិ៍េឈម ះរបស់ខ្លួនែដលេកើតេចញពី ករជប់ពក់
ព័នធេនកនុងករណីេនះ េហើយរតឹែតសំខន់េទៀតេនះ ចជួយករពរសហគមន៍មិនឲយ
មនកររេំ ភសិទធិមនុស ។ 
 
រ ្ឋ ភិបលកមពុជចំបច់្រតូវែតេគរពកតព្វកិចចសិទធិមនុស របស់ខ្លួនជបនទ ន់ េហើយ
សហ្រគសពណិជជកមមែដលេបើក ជីវកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ ្រតូវអនុវត្ត មេគល
ករណ៍ែណនំ ជពិេសសលកខខណ្ឌ ននទក់ទងនឹងសិទធិែស្វងរកដំេ ះ្រ យ្របប
កេ យ្របសិទធភព ្រតូវែតអនុវត្តឲយបនេពញេលញ។ េដើមបីធនថ សហគមន៍ែដល
ទទួលរងផលប៉ះពល់ទូទំង ៊ ន ចែស្វងរកដំេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធ
ភពេនេពលែដលមនកររេំ ភសិទធិមនុស េកើតេឡើង និងធនថ ករណីដូចេន
េខត្តេកះកុងមិនេកើតេឡើងេទៀត ដូេចនះចំបច់្រតូវែតមនយន្តករ្របចំតំបន់ ែដល

ចេសុើបអេងកតករណីពក់ព័នធសហ្រគសពណិជជកមមឆ្លងែដន ែដលដំេណើ រករ ជីវ
កមមេនកនុងតំបន់ែដលមនអភិបលកិចចទន់េខ យ និងធនថ េគលករណ៍ែណនំ
េនះ្រតូវបនអនុវត្តទូទំង ៊ ន។ អនុ សន៍់ មរយៈករណីសិក េនះ្រតូវបន
េរៀបចំេឡើងរមួផ ំជមួយនឹងករណីសិក ដៃទេទៀត េហតុដូេចន ះេហើយ ករណីសិក
េនះមនេ យែឡកពីអងគករសិទធិដីធ្លីអន្តរជតិ (EarthRights International)។ 


