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៦. ករបតប់ងៃ់្រពេឈីេនកនុងប ្ត ្របេទស មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ 
 

១. ករពឹង ្រសយ័ៃ្រពេឈីរបស្់របជជន 
 «ៃ្រពេឈើគឺជផទះរបស់ខញុ  ំ ។ ខញុ ំមនិ ចរស់េនេ យគម នផទះរបស់ខញុ ំបនេទ» ។ ពកយេនះបននិយយ
េ យកសិករមន ក ់ ែដលកំពុងរស់ មភនកំនុង្របេទស វ ។ ជីវតិរស់េន ម្រសុកជនបទ កនុងប ្ត ្របេទស
មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ សូមបែីតបចចុបបននេនះកេ៏ យ កេ៏នពឹងែផ្អកធនធនធមមជតិ ៃ្រពេឈើ និងទេន្ល1។ 

 េនកនុងម អនុតំបនទ់េន្លេមគងគ(GMS)មន្រប្ំរបេទស៖ វ ភូម ៃថ កមពុជ និង េវៀត ម រមួ
ជមយួេខត្តពីររបស់ចិន ៖ តំបនស់្វ័យភព យូ ន និង គងសីុហ ៊ូ ង ែដលមន្របជជន្របមណ៧០ ន
នក ់ រស់េនពឹង ្រស័យេលើ្របពន័ធេអកូឡូសីុ សំ ប្់របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ ទកឹ រ និង េស កមមសំខន់ៗ
ទកទ់ងនឹងកររស់ ន (WWF 2013:5)។ 

 ្របជជនភជ បរ់បរកសិកមម ្រស័យេលើបរ ិ ថ នធមមជតិ ប្រងគបផ់លិតផល របរេិភគរបស់ពួកេគ 
មនករលំបកែថរក  េហើយ បនថយចុះ ផលិតផលៃ្រពេឈើ រមួមន ទំពងំ ផ តិ និង សត្វៃ្រព ែដលមន
េនកនុងៃ្រព 2 ។ េឈើែដលពួកេគេ្របើសំ បស់ងលំ់េន ន និងស្លឹកេ្របើសំ ប្់របកដ់ំបូលផទះរបស់ពួកេគ កម៏ន
េនកនុងៃ្រព ។ ជបែនថមេទៀត ពួកេគមនមរតកចំេណះដឹងកនុងករេ្របើ្របស់ឱសថរុកខជតិ េដើមបពីយបលជមងឺ
េផ ងៗ ។ 

 េលើសពីេនះ ទម្ល បេ់គរពអនក ៃ្រពរបស់ សនេផ ងៗ រមួមន កនុងេខត្តយូ ន្របេទសចិន វ 
ភគឥ នៃថ នងិ ភគពយពយេវៀត ម េហើយរបស់ពិសិដ្ឋេផ ងៗេទៀត្រតូវបនែថទ ំមនិឲយបះ៉ពល់ កប់
េឈើ ឬ េ្របើ្របស់ធនធនៃ្រពេឈើទងំេនះេ្រចើនហួសេហតុ3។ 

 ្រកុមកុលសមពន័ជនជតិេដើមភគតិច អនុវត្តករកបឆ់ក រវលិជុំ េនកនុងតបំនភ់នៃំនប ្ត ្របេទស មដង
ទេន្លេមគងគ ។ ពួកេគកបឆ់ក រ  ំ និងដុត នដី បំណ្តុ ះ្រគបពូ់ជេនេលើដី នសំ បរ់យៈេពលខ្លីបនទ បម់ក

                                                  
1អងគករMekong Watch បន្របមូលព័ត៌មនផលិតជវេីដអូឯក រ ឆន ំ២០០៣ មនចំណងេជើង «អន្តរកល ករផ្ល ស់ប្តូរៃ្រពេឈើ និង 
រេបៀបរស់េន កនុង្របេទស វ» (http://www.youtube.com/watch?v=ac9OIxLWm2I) ។ វេីដអូេនះែណនំអំពីទំនក់ទំនងរ ងៃ្រពេឈើ 
និង ជីវភពរស់េន និង វបបធ៌មរបស់ជនជតិ វ ្រពមទំងករប៉ះពល់េផ ងៗ េលើជីវះចំរះុៃន្របពន័្ឋេអកូឡូសីុ និងរេបៀបរស់េន

្រស័យៃ្រពេឈើ មកពីេគលនេយបយ និង សកមមភពេសដ្ឋកិចច ែដលមនេគលបំណងអភិវឌ េសដ្ឋកិចចកនុងបុ៉នម នឆន ំថមីៗេនះ។ 
2សំ ប់លំអិតបែនថម សូមេមើលឯក រសេងខបទំព័រX «សុវតថិភព រ និង ករេ្របើ្របស់ផលិតផលមិនែមនៃ្រពេឈើ េនកនុង្របេទស

មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ 〜ករណីរបស់្របេទស វ» 
3សូមេមើលទំព័រX«ជំេនឿអរបិូយ និង កិចចបងក រៃ្រពេឈើ េនកនុងប ្ត ្របេទស មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ»  
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េបះបងដ់ីបនទ បព់ី្របមលូផល េដើមបទុីកឲយរុកខជតិដុះេឡើងវញិ កនុងកំឡុងេពលបនទ ប ់េ្រកយមកពួកេគេធ្វើដូេចនះ
ម្តងេទៀត សំ បប់ណ្តុ ះ្រគបពូ់ជ ។ ្របជជនេធ្វើកសិកមមវលិជុំម្តងេហើយម្តងេទៀត េនេលើដីចមក រ និង ៃ្រពេឈើ 
ដែដល ។ េនកនុងៃ្រពទីពីរៃនចមក រវលិជុំ ពួកេគ ច្របមូលផលិតផលៃ្រពេឈើេផ ងៗេទៀត ។ ផលិតផលៃ្រព
េឈើទងំេនះ ខ្លះគម នដុះេនកែន្លងេផ ងេទ ប៉ុែន្ត ដុះេនកនុងៃ្រពទីពីរ ដូេចនះមនុស  នងិ ៃ្រពេឈើរស់េនជមយួ
គន  ផ្តល់ករគពំរគន េទវញិេទមក ែដលៃ្រពេឈើផ្តល់មុខរបរចិញច ឹមជីវតិដល់មនុស  េហើយមនុស ធនករពរ
ជីវៈចំរុះ4។ 

 ដូចែដលបនដក្រសងសំ់ដីកសិករជនជតិ វ ែដលបននិយយេនឃ្ល ចបេ់ផ្តើម កនុងរបយករណ៍
េនះ ថ ្របជជនែដលរស់េនកនុងតំបនក់សិកមម មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ មនិ ចរស់េ យគម នៃ្រពេឈើេទ ។ 
ៃ្រពេឈើកនុងតំបនេ់នះ មនករថយចុះ និង មនករបំផ្ល ញយ៉ងគំហុក កនុងកំឡុងកន្លះក ្ត លសតវត កន្លង 
នឲំយមនករគំ មកំែហងដល់កររស់ នរបស់្របជជន ។ 

 
២.ៃ្រពេឈបីតប់ងេ់ន មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ* 

េយង មសថិតិែដល្របមូលកនុងឆន ២ំ០១០ េ យអងគករេសប ង រ និង កសិកមមសហ្របជជតិ
(FAO)ថ បចចុបបននមនៃ្រពេឈើចំនួន៩០ នហត កំពុងេសសសល់កនុង្របេទសទងំ៥ គឺមន ១៣%ៃនចំនួន
ៃ្រពបឋម ១០%ជចមក រេឈើ  ំនិង សល់ពីករបំផ្ល ញ ែត ជៃ្រពធមមជតិ ែដលនងឹបន្តដុះលូត ស់ មធមម
ជតិ ្របសិនេបើទុក ឲយេនេសសសល់ (តួេលខ១) ។អ្រ ៃ្រពេឈើ្រគបដណ្ត បក់នុង្របេទសនីមយួៗគឺ កមពុជ
៥៧% វ៦៨% ភូម៤៨% ៃថ៣៧% និង េវៀត ម៤៤% ។ 

េបើបំែបកជ្របេភទៃ្រពេផ ងៗ ្របេទសកមពុជ នងិ េវៀត ម មនៃ្រពេឈើបឋមេសសសល់តិចតួចបំផុត 
(៣២២,០០០ហតកនុង្របេទសកមពុជ ៨០,០០០ហតកនុង្របេទសេវៀត ម) េបើេ្រប បេធៀបជមយួ្របេទសដ៏
ៃទេទៀត ៃថ និង េវៀត ម មនតំបនធ់ំៗ្រគបដណ្ត បេ់ យចមក រេឈើ  ំ។ 

 

                                                  
4សូមេមើលឯក រទំព័រX«ចមក រវលិជំុ និង ជីវតិរស់េន មតំបន់ភនំ 〜ករណីរបស់្របេទស វ» 
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មមុយនីស្ត នងិ កងកម្ល ងំទ នរ ្ឋ ភបិលៃថ េនកនុងតំបនភ់នភំគក ្ត ល ចុងឆន ១ំ៩៧០ ដល់េដើមឆន ១ំ៩៨០ 
ៃ្រពេឈើកនុងតំបនធ់ំៗ្រតូវបនដុតបំផ្ល ញ េនកនុងករ្របយុទ្ឋេ យកម្ល ងំរ ្ឋ ភបិល(Kashio)។ 

ក ្ត ទីពីរ េគលនេយបយេលើកទឹកចិត្តករអភវិឌ កសិកមម រមួចំែណកបំែលងៃ្រពេឈើជដីកសិកមម ។ 
ករអភវិឌ ដំ ំកសិឧស ហកមម រមួមន េកសូ៊ និង កសយ និងកសិ ្ឋ នសំ ប់ នដី ដំំ ំ ដូចជ 
ដំឡូងម ី នងិ អំេព ជលទ្ឋផលេធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរៃ្រពេឈើេទជដីកសិកមម។ េន្របេទសៃថ និងេវៀត
មម សកមមភពចិញច ឹមបងគ  បនបងករឲយបតប់ងៃ់្រពេឈើេកងកង ។ 

អងគករអងេ់គ្លសGlobal Witnessបនចង្អុលបញ្ហ េកង្របវញ័ធនធនដីធ្ល ីកនុង្របេទសកមពុជ នងិេវៀត ម 
ពីសំ កគ់េ្រមងចមក រេកសូ៊ មនមូលធនមកពី្របេទសេវៀត ម ។ េយង មរបយករណ៍(Global 

Witness 2013)្រកុមហុ៊នេវៀត មធំៗ មនទំនកទ់នំងជមយួម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលពុករលួយ និងអនកមន្របកេ់្រចើន 
 

 
 

ករ នដីសំ ប់ចមក រេកសូ៊ (េខត្ត ត ភឺ ភគខងតបូង 

្របេទស វ) 
 

 
កនុងប ្ត ្របេទសទងំេនះ ែដលអនុញញត្តិឲយពួកេគជួលដី ចំមក រេកសូ៊ េធ្វើឲយមនករបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់
សងគម នងិ បរ ិ ថ ន ។ របយករណ៍កប៏នបង្ហ ញផងែដរ ធនគរDeutscheនិង រជីវកមមហិរញញ វតថុអន្តរជតិ
(IFC)ជ្រកុមធនគរពិភពេ ក ផ្តល់ទុនដល់្រកុមហុ៊នចមក រេកសូ៊ទងំេនះ េធ្វើសកមមភព េ យគម នេធ្វើករ
ពិចរ ដល់បរ ិ ថ ន ឬ សិទិធមនុស  ។ ករបង្ហូរៃនមូលធនបរេទសដល់្រកុមហុ៊នែបបេនះគឺជ ករបងករឲយ
បតប់ងៃ់្រពេឈើេនកនុងតំបនេ់នះផងែដរ ។ 

ក ្ត ទីបីគ ឺករអភវិឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ្រទង្់រទយធំ ដូចជ កររុករកែរ ៉និង ទំនប់ រអិគគិសនី ។ គេ្រមង  

តំបន់ដី ំេពតសំ ប់ចំណីសត្វ ។ ដំ ំឧស ហកមម
្របេភទែតមូយ បនបងករឲយបត់បង់គុណភព និង បក់ដី 
(េខត្តអូ៊ដុមរ ៊ ីភគឥ ន្របេទស វ) 
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រអិគគិសនី មេធឿន២6 កនុង្របេទស វ បន ងសង ់េ យមនជំនួយពីធនគរពិភពេ ក និង ធនគរ
អភវិឌ សីុ(ADB)បនជនលិ់ចៃ្រពេឈើ៤៥០គម២ែដលជតំបនសំ់បូរជីវៈចំរុះដេ៏្រចើន ែដលេគេ ថ 
«Galapagosរបស់ សីុ»។ កនុងឆន ១ំ៩៩៣ ដល់ ១៩៩៤ មុនករ ងសងទ់ំនប ់ ្រកុមហុ៊នកបេ់ឈើបនចូលរមួ
ជមយួទ ន វ កបរ់លំំេដើមេឈើមនតៃម្ល ដូចជេឈើ្រសល់Merkus pinesេហើយដឹកជញជូ នេឈើេទកន់
្របេទសជិតខង ៃថ និង េវៀត ម ។ ្រកុមហុ៊នអគគិសនី មេធឿន២(NTPC)ែដល្របតិបត្តិគេ្រមង បនពន្លិច
ងស្តុកទឹក េ យគម នយកជតិជីវៈម៉ស់េចញឲយអស់ ជកររេំ ភនឹងនេយបយគពំរ បរ ិ ថ ន នងិ 

សងគម របស់ខ្លួន ។ េគ ចេមើលេឃើញ េដើមេឈើងបេ់នឈរកនុងទឹកៃន ងស្តុកទឹកេនេឡើយ ។ សូមបែីតឥឡួវ
េនះ េយង មសថិតិផ្លូវកររបស់រ ្ឋ ភបិល ្របមណ៨០%ផលិតផលេឈើ្របចឆំន កំនុង្របេទស វ បនមកពី
ករកបេ់ឈើេនតំបនអ់ភវិឌ រអិគគិសនី ឬ តំបនរុ់ករកែរ ៉។  

ក ្ត ទីបនួគ ឺ បញ្ហ កបេ់ឈើខុសចបបខ់្ល ងំក្ល  ។ េទះបីជមនិមនទិនននយ័ជក់ កក់េ៏ យ ករណីកនុង
្របេទស វ េ្រប បេធៀបេទករកបៃ់្រពេឈើមន ជញ បណ័្ណ ផ្លូវករ មករប៉ន្់របមណពីចំនួនេ ងច្រក រ
េឈើបចចុបបនន និង អ្រ ្របតិបត្តិកររបស់ពួកេគធំជង 

ករកបេ់ឈើហុប និង នេំចញពតីបំនគ់េ្រមងទំនប់ មេធឿន២ 
េនកនុង្របេទស វ (របូថតឆន ១ំ៩៩៦) 

ងស្តុកទឹក ទំនប់ មេធឿន២ ។ ករ្របមូល រៈធតុ
សំណល់មនិបនល្អ បន ល់ទុកឲយេដើមេឈើងបឈ់រទងំ
ឫស (របូថតឆន ២ំ០០៩)

្របែហលជពីរដង ែដលបង្ហ ញពីករកបេ់ឈើខុសចបបយ៉់ងសនធឹកសនធ ប ់។ ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០១ រ ្ឋ ភបិ
ល វបនអនុមត័ ករនេំចញែតផលិតផលសំេរច ទកទ់ងេទនឹងេឈើពីៃ្រពធមមជតិ ប៉ុែន្តឧស ហកមមេ ង
ច្រក រេឈើកនុង្រសុកគឺ មនិមនករ្របកួត្របែជងដូចជ េន្របេទសេវៀត មេទ  ដូេចនះករនេំចញេឈើហុប 
និងផលិតផលមនិទនែ់កៃឆនេឈើហុបេទ្របេទសេវៀត មេនែតបន្ត ។ 
 

                                                  
6សូមេមើលឯក រទំព័រX «ដំេណើ រករអភិវឌ ដ៏គំហុក ៃនបេ ្ត យទេន្លេមគងគ និង ករប៉ះពល់ដល់សងគម -ករណីគេ្រមងទំនប់ រអិគគិ
សនី មេធឿន២» 
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ករ ំចំករវលិជំុ្រតូវបនអនុវត្តជ្របៃពណីេនតំបន់ភនំៃន ងទេន្ល      
េមគងគ។េ យ រែតករេកើនេឡើងនូវចំនួន្របជជន និងគេ្រមងអភិវឌ
ជេ្រចើនេនះ ដីែ្រសចំករ្រតូវបនថយចុះកន់ែតតិចេទៗ ឬ  ក្រមរេទៗ 
េហើយបញ្ហ កប់បំផ្លិចបំផ្ល ញៃ្រពេឈើេដើមបីយកដីេ្របើ្របស់កន់ែតេកើន
េឡើង 

 
េឈើហុបធំៗបនដឹកេចញពីភគខងតបូង្របេទស វ នំេទ្របេទស
េវៀត ម ។ ករនំេចញេឈើហុប ឬ េឈើមិនទន់ែកៃឆនគឺ្រតូវបន

មឃត់ បុ៉ែន្តករកប់េឈើខុសចបប់ និងករេធ្វើពណិជជកមមេនែត
មនបន្ត ។ 

ជបែនថម ចមក រវលិជុំ្រតូវបនគិតថ ជក ្ត មយួកនុងករបំផ្ល ញៃ្រពេឈើកនុងតំបនេ់នះែដរ ។ េចញពីករគិត
្រសៃមច៉ំេពះចមក រវលិជុំជេ្រចើនែដលេ ថ កបឆ់ក រ និង ដុត មនទេំនរេទនឹងមូលេហតុៃនករបំផ្ល ញៃ្រព
េឈើ ប៉ុែន្ត្របសិនេបើទុកដីឲយេនទំេនរមយួរយៈបេងកើនគុណភពដី្រគប្់រគនសំ់ បរុ់កខជតិដុះ បនទ បព់ី្របមលូ
ផល គឺជ វធិីកសិកមមនិរន្តភពមយួ ។ េទះបីជយ៉ង េ យ រកំេណើ ន្របជជន គេ្រមងអភវិឌ េហ ្ឋ
រចនសមពន័ធ និងករព្រងីកចមក រកសិឧស ហកមម និងផលិតផលដំ ំកសិកមម តំបនដ់ីែដល ច្រតូវបនេ្របើ
្របស់ សំ បច់មក រវលិជុំបនកំពុងថយចុះ ។ 

ដូចែដលបនេកើតេឡើងេនះ ករទុកដីឲយទំេនរបេងកើនគុណភពដីបនថយចុះ ចង្អុលបង្ហ ញថ ៃ្រពេឈើ 
មនិមនឱកស្រគប្់រគន ់ េដើមបដុីះលូត ស់បន្ត យកេទេ្របើ្របស់សំ បច់មក រវលិជុំ ។ ដីកសិកមមធ្ល បប់ន
េ្របើ្របស់រមួេ យអនកភូម ិ ្រតូវក្ល យជរបស់ឯកជន េហើយេ្រកយមកសំ បក់សិឧស ហកមមរបស់្រកុមហុ៊ន ឬ 
បុគគលេផ ងេទៀត បងករឲយវដ្តៃនចមក រវលិជុំរមួខ្លី ករណីខ្លះមនករ កគ់ម្ល បេលើដីកសិកមមចមក រវលិជុំ(Barney 

2010) ។ េនកនុង្របេទស វ រ ្ឋ ភបិលបនជំរុញេគលនេយបយប្តូរទី ងំអនកភូមជិនជតិេដើមភគតិច 
បែង្វរពួកេគមកេន មបេ ្ត យផ្លូវថនល់ េហើយជលទធផលេធ្វើឲយដីចមក ររបស់ពួកេគរមួតូច ។ លទធផលេនះ 
បនេធ្វើឲយករទុកដីឲយទំេនរបេងកើនគុណភពដី មនរយៈេពលខ្លីជងមុន េនកនុងតំបនច់មក រវលិជុំ និង កសិ ្ឋ ន 
នមំកនូវផលវជិជមនកនុងករេ្របើ្របស់ដី(Higashi 2010)។ េពលគិតដល់បញ្ហ ៃនករបំផ្ល ញៃ្រពេឈើ េ យ រ

កសិកមមចមក រវលិជុំ ជសំខនគ់ឺេមើលេលើក ្ត មូល ្ឋ នេផ ងៗ ។ រយៈេពលៃនករទុកដីឲយទំេនរបេងកើនគុណ
ភពដី ្រតូវបនកតប់នថយែបបេនះ សមតថភពៃនករដុះលូត ស់េឡើងវញិរបស់ធមមជត ិ គឺ្រតូវបនរខំន 
េហើយមនករណីេ្រចើន េហើយេ្រចើនែថមេទៀត ែដលនឲំយដីរចិរលិ ។ 
 



កញចបព់ត័ម៌ន ស្តីអំពី“ធមមជតិ និងអនគតរ់បស់េយើង៖ ងទេន្លេមងគ និង្របេទសជប៉ុន” 
 

7  Mekong Watch (2013)
 

៤.សំេណីរ៖េឆព ះេទកិចចបងក រករបតប់ងន់ិងករថយចះុៃ្រពេឈី 
េយង មវធិនបងក រករបតប់ងៃ់្រពេឈើ ជទូេទអ្វី្រតូវយកចិត្តទុក ក ់គីគេ្រមង េំដើមេឈើ ។ ចមក រ

េឈើ ភំគេ្រចើនកនុងតំបន់ មបេ ្ត យទេន្លេមគងគ គឺជ ្របេភទេឈើែតមយួមុខ ដូចជ េដើម កសយ ឬ ដូង
េ្របង ែដលមនិសក្តិសមជលំេន នសំ បស់ត្វៃ្រព េបើេយង មទស នៈអភរិក ជីវៈចំរុះ កដូ៏ចជករធន
សន្តិសុខេសប ងសំ បអ់នកភូមកិនុងតំបន ់ពួក មនផលអវជិជមនេ្រចើន ។ កនុងករណីខ្លះ ៃ្រពេឈើែដលអនកភូមកិនុង
តំបនធ់្ល បចូ់ល និង េធ្វើចមក រវលិជុំ ឬ ្របមូលធនធនៃ្រពេឈើ្រតូវបនគិតថជ »េឈើគម នតៃម្ល» េហើយបនហុ៊ម
ពទ័ធ និង ជនំួសេ យៃ្រពេឈើ្របេភទែតមយួ កនុងករ្របតិបត្តិគេ្រមងចមក រេឈើ ។ំ មនិ ចមនិនិយយថ 
េពលអនុវត្តគេ្រមងចមក រេឈើ  ំមនិ្រតឹមែតពិចរ ផ្តល់គុណភពដី នងិ្របេភទេដើមេឈើែដល្រតូវយកមក ំ
េទ ប៉ុែន្ត ្រតូវក្៏រតូវគិតដល់ទិដ្ឋភពបរ ិ ថ ន និង សងគមផងែដរ ។   

ករបងក រឲយមននិរន្តភពៃ្រពេឈើ មនិ ចសេ្រមចបនេទ េបើសិនគម នករយល់ដឹង នងិ ករចូលរមួពី្របជ
ជនមូល ្ឋ ន ែដលជអនករស់េន និង ្រស័យធនធនៃ្រពេឈើ ។ ជករពិត េនកនុង្របេទស មបេ ្ត យទេន្ល
េមគងគ េសរភីពរបស់អនក្រសុក កនុងករសែម្តងទស នៈរបស់ពួកេគ េលើេគលនេយបយជតិ ឬ គេ្រមង
អភវិឌ ្របេទសរបស់ពួកេគ ្រតូវបនរតឹតបតិ សូមបែីតក្រមតិរតឹតបតិេកើតេឡើងកម៏នភពខុសៗគន ផងែដរ ។ េន
កនុង្របេទស វ ឧបបត្តិេហតុចបខ់្លួន និង គំ មកំែហងបនេកើតេឡើងចំេពះ្របជពលរដ្ឋ ែដលបនអំពវនវ
ដល់សភជតិអំពីបញ្ហ ទកទ់ងនឹងគេ្រមងកសិឧស ហកមមចមក រេឈើ  ំ របស់្រកុមហុ៊នេវៀត ម។ បែនថម
េលើករផ្តល់អំ ចដល់អនក្រសុក ឲយករពរៃ្រពេឈើ មន រៈសំខនដ់ល់អនក្រសុក នងិ សងគមសីុវលិ ច
ចូលរមួេធ្វើករសំេរចចិត្តេលើ្របពន័ធករពរៃ្រពេឈើនិរន្តភព ។  

បែនថមេលើ ករព្រងីក្របពន័ធៃ្រពេឈើកនុង្របេទសនីមយួៗេដើមបបីងក រករបតប់ង ់ ឬហិនេ ចៃ្រពេឈើ 
ទមទរបងខំឲយអនុវត្ត្របពន័ធចបបែ់ដលមន្រ បឲ់យខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត ។េនកនុង្របេទស វ និង កមពុជ កែន្លង
ែដលមនករកបេ់ឈើខុសចបប ់នងិគេ្រមងកសិឧស ហកមមចមក រេឈើ បំង្ហិនបេង្ហ ចយ៉ងេ្រចើនសនធឹក េទះ
មនចបបក់រពរ និងក្រមតិរចួេហើយកេ៏ យ ។ ចបបទ់ងំេនះ មនិ្រតូវបនអនុវត្តសម្រសប េ យ រកររកី
ដុះ លអំេពើពុករលួយ នងិកង្វះករ្រតតួពិនិតយេនះនឲំយមនករបតប់ង ់នងិហិនេ ចៃ្រពេឈើ ។ អ្វីែដលជ
ត្រមូវករេនះគឺ ថ បន័អន្តរជតិ និង សងគមសីុវលិ េដើរតួមុខងរ្រតួតពិនិតយ នងិ ផ្តល់លកខខ័ណ័្ឌ  ែដលឆ្លុះបញច ំង
កនុងេគលនេយបយ ។ េនះគឺមនិងយ្រសួលេទ េនកនុង្របេទសែដលមនអភបិលកិចចទនេ់ខ យ អំេពើពុក
រលួយ យលុក ម្រន្តី ធរណៈទទួលសំណូក េហើយករករពរខ្លួនឯងគឺ មន រៈសំខន់ ស់ ។  

ករពិពណ៌នកនុងរបយករណ៍ខងេលើអងគករGlobal Witness េលើកេឡើងពីករទទួលបនកិចចសនយដី  សំ
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ប់ ចំមក រេកសូ៊របស់្រកុមហុ៊នេវៀត ម មនទំនកទ់ំនងយ៉ងស្អិតរមតួេនកនុងរង្វងអ់នកនេយបយ និង 
ហិរញញ វតថុ កនុង្របេទស វ និង កមពុជ ។ េទះបីយ៉ង កេ៏ យ ្រកមុហុ៊នបនបដិេសធ ភពពិតឆ្លុះបញច ងំ
កនុងរបយករណ៍ េហើយរ ្ឋ ភបិលៃន្របេទសទងំពីរ វ និង កមពុជ បនកំពុង្រពេងើយកេន្តើយនឹងរបយ
ករណ៍េនះ ។ កំៃរសមបទនគឺមននយ័ៃនករេកើន្របកេ់ឡើង េនកនុង្របេទសេវៀត ម នងិ វ េហើយករណី
ជេ្រចើនេយធេដើរតួរយ៉ងសំខនក់នុងករកបៃ់្រពេឈើ (Matsumoto & Hirsch 2003: 135-137)។ កនុងករណីែបប
េនះ ករេ្របើ្របស់យន្តករ្រតួតពិនិតយខងេ្រក និងេលើកពីករជំទស់េផ ងៗ ជករលំបក ។  

េនកនុងល័កខខណ័្ឌ ែបបេនះ ករែដល ចេធើ្វបន សំ បប់ញឈបក់របំផ្ល ញៃ្រពេឈើ គឺ ចកតលំ់ហូរហិរញញ
វតថុដល់ សកមមភព រជីវកមម ែដលបនបងករវនិសកមមៃ្រពេឈើ ។ ្របកដ ស់ ្រតូវតំរូវឲយមនករែកលំអរ
អភបិលកិចចៃន្របេទសនីមយួៗផងែដរ ប៉ុែន្តកនុងេពលជមយួគន េនះ ករ្រតួតពិនិតយក្៏រតវូករចបំចែ់ដរ ដូេចនះ
មូលនិធិវនិិេយគពី ថ បន័អន្តរជតិ ឬ ធនធនពបីរេទស មនិ្រតូវហូរេទកនុងសកមមភពេសដ្ឋកិចច ែដលនឲំយ
មនវនិសកមមៃ្រពេឈើេទ ។ 
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